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1. Sissejuhatus 

Ida-Virumaa on ajalooliselt kujunenud suurimaks ning olulisimaks tööstuspiirkonnaks Eestis, kuhu on 

koondunud kaevandused ja karjäärid, elektri- ja soojusenergia tootmine ning keemiatööstuse 

ettevõtted. Suuremahulise tootmisega kaasnevad sageli mitmed keskkonnaprobleemid. Üheks 

inimeste elukeskkonda otseselt mõjutavaks osaks on õhk ning selle kvaliteet. Välisõhu kvaliteedile on 

nii Eesti kui Euroopa tasandil viimastel kümnenditel väga palju tähelepanu pööratud eelkõige 

seadusandluse täiendamisega, inimeste teadlikkuse tõstmisega ning tootmistehnoloogiate 

kaasajastamisega. Ehkki karmimad nõuded ning ambitsioonikad eesmärgid välisõhu saastatuse 

vähendamise osas on andnud häid tulemusi nii Ida-Virumaal tervikuna kui ka Kohtla-Järvel, siis 

inimeste ootused puhtale elukeskkonnale on kasvanud. Paremini teatakse oma õigusi ja pööratakse 

rohkem tähelepanu tervisele, mistõttu on üha jõulisemalt esile kerkinud ka lõhnahäiringu probleem. 

Selleks, et leida seoseid lõhnahäiringu, üksikute saasteainete ning ettevõtete vahel ja jõuda koostöös 

kohaliku omavalitsuse, ettevõtjate ning keskkonnaspetsialistidega konkreetsete lahendusteni 

olukorra parandamiseks, on Keskkonnainspektsioon tellinud uuringu "Välisõhu kvaliteedi, 

lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine Kohtla-Järve linnas Järve linnaosa 

piirkonnas", mille läbiviijaks on Eesti Keskkonnauuringute Keskus. 

 

Uuringut teostati ajavahemikus 01.07.2015 - 31.07.2016 kolmes etapis, milleks olid: 

1. Kohtla-Järve linna Järve linnaosa välisõhu kvaliteeti oluliselt mõjutavate saasteallikate ja neist 

lähtuvate saasteainete leviku kaardistamine. Uuritavad saasteained on vesiniksulfiid (H2S), 

vääveldioksiid (SO2), mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid (NMVOC), aromaatsed 

süsivesinikud (BTEX), peened osakesed (PM10), eriti peened osakesed (PM2.5), süsinikoksiid 

(CO), lämmastikdioksiid (NO2), fenoolid, formaldehüüd. 

 Keskkonnakomplekslubade ning välisõhu saastelubade analüüs välisõhu 

saasteallikate infosüsteemis (OSIS) sisalduvate andmete alusel, sealhulgas 

hajuvusarvutused, selekteerimaks välja potentsiaalselt kõrgema saastatusega Kohtla-

Järve piirkonnad1. 

 Keskkonnainspektsioonile laekunud välisõhu kvaliteeti puudutavate kaebuste 

analüüs Kohtla-Järve piirkonnas. 

                                                           
1https://osis.keskkonnainfo.ee/ 
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 Reaalse olukorra hindamine kahe passiivsamplerite mõõtekampaaniaga hajutatult 

üle Kohtla-Järve linna Järve linnaosa, mis teostati 16.07-23.07.2015 ja 23.07-

30.07.20152. Passiivproovlite kampaania eesmärk on üldiste saastetasemete 

kaardistamine, et tuvastada võimalikke emissioonipiirkondasid, mille põhjal 

kavandada pidevmõõtmiste kampaaniaid ja heitkoguste mõõtmisi. 

2. Kohtla-Järve linna Järve linnaosa välisõhu kvaliteedi ja emissioonigaaside mõõtmiste 

läbiviimine otseste mõõtmiste teel. Mõõdetavad saasteained on lenduvad orgaanilised 

ühendid (LOÜ), aromaatsed süsivesinikud (BTEX), vääveldioksiid (SO2), lämmastikoksiidid 

(NOx), süsinikoksiid (CO), vesiniksulfiid (H2S), merkaptaanid, sulfiidid, lõhnaained. 

 Neli passiivsamplerite mõõtekampaaniat hajutatult üle Kohtla-Järve linna Järve 

linnaosa, mis teostati 04.11-11.11.2015, 07.03-14.03.2016, 12.05-19.05.2016 ja 

08.06-15.06.2016. Mõõdeti ksüleeni, tolueeni, benseeni ja etüülbenseeni (BTEX) ning 

vesiniksulfiidi (H2S) sisaldusi välisõhus. 

 Pidevseire Kohtla-Järve linna Järve linnaosas teisaldatavate jaamadega Mobair1 ja 

Konteiner2, lisaks kasutatakse välisõhu saastatuse taseme hindamiseks ka Kalevi 

tänaval asuva riikliku seirejaama andmeid. Mõõteperiood oli 24.11.2015-26.06.2016. 

Mõõdetavateks parameetriteks olid vääveldioksiid (SO2), vesiniksulfiid(H2S), 

süsinikoksiid (CO), lämmastikdioksiid (NO2) ja meteoandmed. 

 Saasteainete emissiooni mõõtmised otse saasteallika(te)st saasteallika(te) töösoleku 

ajal. Valimi suuruseks on lähtuvalt I etapi tulemustest 8 Kohtla-Järvel tegutsevat 

ettevõtet, kelleks olid VKG OIL AS, TNC Components OÜ, VKG Energia OÜ, Eastman 

Specialties OÜ, OÜ Kivirand, OÜ Järve Biopuhastus, Novotrade AS, Stako Diler OÜ, 

lisaks ka poolkoksimäed.  

Kokku võeti ajavahemikus 03.12.2015-15.07.2016 50 õhuproovi, milles analüüsiti 

väävliühendite (SO2, H2S, merkaptaanid, sulfiidid) ning lenduvate orgaaniliste 

ühendite ja aromaatsete süsivesinike (BTEX) sisaldust. 

 Lõhnaainete proovide võtmine otse saasteallika(te)st paralleelselt saasteainete 

emissiooni mõõtmistega, mida analüüsiti Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laboris 

olfaktomeetriliselt. Kokku võeti 50 lõhnaainete proovi ajavahemikus 03.12.2015-

15.07.2016. 

 Lõhnaainete esinemissageduse hindamine rastermeetodil Kohtla-Järve linna Järve 

linnaosas. Mõõteperiood oli 01.07.2015-01.07.2016. 

                                                           
2Tulemused kajastuvad peatükis 6 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine …. 18(276) 

 Lõhnahäiringu psühhomeetriline hindamine Kohtla-Järve linna Järve linnaosas. 

Küsitlusperiood oli 31.03-14.04.2016. 

3. Ettevõtete poolt keskkonnaloas sätestatud kohustuse alusel ning vabatahtlikult läbiviidava 

välisõhu seire asukohtade ja seiratavate andmete analüüs, millest lähtuvalt tehakse 

ettepanekud seiresüsteemide muutmiseks või täiendamiseks nii ettevõtete omaseire kui 

riikliku seire osas.  

 Hajuvusarvutused, mis teostatakse nii ettevõtete poolt raporteeritud saasteainete 

heitkoguste andmebaasi OSIS kui reaalsete saasteainete emissioonide 

mõõtmistulemuste põhjal ning, mille tulemusi võrreldakse uuringu teostamise 

perioodil laekunud kaebuste arvu ja sisuga.  

 Ettevõtete keskkonnalubades toodud heitkoguste võrdlemine reaalsete 

emissioonimõõtmiste tulemustega. 

 Lõhnaainete määramine, kasutades rastermetoodika, küsitluse ning välisõhu 

mõõtmiste analüüsitulemusi. 

 

Kõik käesolevas uuringus kasutatud ja kirjeldatud meetodid ning analüüsid on teostatud Eesti 

Keskkonnuuringute Keskuse poolt, kasutades akrediteeritud määramismeetodeid. Kõiki kasutatud 

mõõtevahendeid hooldatakse regulaarselt nõuetekohaselt ning kalibreeritakse jooksvalt tööde 

käigus. Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ on akrediteeritud Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt 

ning vastavad akrediteerimistunnistused on leitavad EAK kodulehelt: 

http://www.eak.ee/dokumendid/pdf/kasitlusala/L008_annex_2.pdf. 

 

Uuringu läbiviimisel on lähtutud kõikidest asjakohastest Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kehtivatest 

õigusaktidest.  

 

Aruande eesmärk on anda ülevaade uuringu mõõtmis- ja analüüsitulemustest. 

 

Mõõtmistulemused käsitlevad: 

 Kohtla-Järve linna Järve linnaosa välisõhu saastatuse taset võrreldes keskkonnaministri 

27.12.2016. a määruses nr 75 “Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud 

piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid 3 nimetatud piirväärtustega. 

                                                           
3RT I, 29.12.2016, 44 
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 Emissioonimõõtmiste tulemusi võrreldes ettevõtete kehtivates saastelubades toodud 

saasteainete heitkogustega ning uuritavate saasteainete hajuvust Järve linnaosas. 

 Passiivsamplerite kampaania tulemusi võrreldes kümne aasta taguste mõõtmistulemustega, 

iseloomustamaks välisõhu saasteseisundi muutumist dekaadi jooksul. 

 Lõhnahäiringu esinemissageduse hinnangut vastavalt keskkonnaministri 27.12.2016. a. 

määrusele nr 81 "Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja 

lõhnaaine esinemise häiringutasemed"4. 

Analüüsitulemused käsitlevad: 

 Lõhnahäiringu tekke ja saasteainete kontsentratsioonide vahelisi seoseid, sealhulgas elanike 

kaebuste ja mõõtetulemuste vahelisi seoseid. 

 Meteoroloogiliste tingimuste pikaajalist analüüsi (periood 10 a), et kinnitada/ümberlükata 

väited Kohtla-Järvel esineva inversiooni sageduse ja kestuse erinevusest võrreldes ülejäänud 

Eestiga. 

 Poolkoksimägede ja Kukruse aherainemäe võimaliku mõju hindamist välisõhu saastatuse 

tasemetele Järve linnaosas. 

 Olulisemate saasteallikate leidmist, mille kaudu hinnatakse ettevõtetele kehtestatud 

seirekohustusi ja sagedust. 

 Ettepanekuid edasiseks koostööks kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate vahel lõhnaprobleemi 

leevendamiseks. 

  

                                                           
4RT I, 29.12.2016, 51 
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2. Mõisted ja lühendid 

Saasteaine - keemiline aine või ainete segu, mis eraldub välisõhku tegevuse otsesel või kaudsel 

tagajärjel ja mis võib mõjuda kahjulikult inimese tervisele või keskkonnale, kahjustada vara või 

kutsuda esile pikaajalisi kahjulikke tagajärgi.  

Välisõhu saastatuse tase - Välisõhu saastatuse tase on saasteaine kogus, mis kindla ajavahemiku 

jooksul sisaldub välisõhu ruumalaühikus 293 K juures või sadestub välisõhust pinna ühele 

ruutmeetrile.  

Saastatuse taseme piirväärtus (SPV, alates 01.01.2017 tähistatakse ÕPV) - saasteaine lubatav kogus 

välisõhu ruumalaühikus.  

Saastatuse taseme 1 tunni piirväärtus (SPV1, alates 01.01.2017 tähistatakse ÕPV1) - saasteaine 

lubatav kogus välisõhu ruumalaühikus 1 tunni keskmisena.  

Saastatuse taseme 24 tunni piirväärtus (SPV24, alates 01.01.2017 tähistatakse ÕPV24) - saasteaine 

lubatav kogus välisõhu ruumalaühikus ööpäeva keskmisena.  

Vesiniksulfiid (H2S) - madala lõhnalävega mädamuna lõhnaga mürgine värvuseta keemiline ühend, st 

ebameeldivat lõhna on tunda ka madalate kontsentratsioonide juures. Tekib looduses orgaanilise 

aine lagunemisel anaeroobsetes tingimustes. Samuti tekib mitmesugustes tööstuslikes protsessides 

nagu põlevkivi termiline töötlemine ja heitveepuhastus. Ka naftaproduktid sisaldavad erinevaid 

redutseeritud väävliühendeid (sealhulgas vesiniksulfiid), mis laadimise käigus naftatoodetest 

välisõhku eralduvad.  

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) – orgaanilised ühendid standardrõhul keemistemperatuuriga 

alla 250 °C. Üldnimetaja väga erinevatele orgaanilistele ühenditele, hõlmab alifaatseid ja aromaatseid 

süsivesinikke, heteroaatomeid sisaldavaid süsivesinikke, sirge ja hargnenud ahelaga süsivesinikke 

jms. Hõlmab väga erineva keemilise aktiivsusega ja tervisemõjuga aineid. Sageli esitatakse ilma 

metaanita ja tähistatakse mittemetaansete süsivesinikena (NMHC).  

Aromaatsed süsivesinikud (BTEX)– lenduvate orgaaniliste ühendite alla kuuluvad süsivesinikud, mis 

sisaldavad aromaatseid tsükleid. Aromaatsete süsivesinike inimtekkelised allikad on mootori- ja 

energeetiliste kütuste mittetäielik põlemine, naftatöötlemine, kütusemahutite (ka sõidukite 

kütusepaakide) täitmine, värvide ja lakkide tootmine ja kasutamine. Tavapäraselt esitatakse 

aromaatseid süsivesinikke nelja ühendi summana: benseen, tolueen, etüülbenseen ja ksüleenid. 

Benseen - väga lenduv vedelik, aurustudes kiiresti lahtistelt pindadelt. Benseenisaaste põhilisteks 

allikateks on naftatöötlemine, kütuste tootmine, keemiatööstus (benseenist lähtuvate kemikaalide 

(stüreen, fenool) tootmine). Paljudel juhtudel on benseeni sattumine loodusesse seotud õnnetustega 

– kütuselekked, avariid keemiatehastes. Üsna palju benseeni satub atmosfääri ka bensiinijaamadest, 
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lekkivatest kütusehoidlatest ja sisepõlemismootoritest. 

Süsinikoksiid (CO) - värvitu, lõhnatu gaas, mis tekib süsinikühendite (kütuste) mittetäielikul 

põlemisel. Linnaõhu suurimaks CO allikaks on transport ja olmekütmine, ka tööstuste mõju on 

suuremates tööstuspiirkondades (nagu Ida-Virumaa) täheldatav.  

Lämmastiku oksiidid (NOx) - olulisemad on lämmastikoksiid ja lämmastikdioksiid. Lämmastikoksiidid 

tekivad lämmastikust katalüütilisel põlemisel. Valdavalt emiteeritakse lämmastikoksiidi, mis 

oksüdeerivate gaaside toimel (osoon) muutub edasi lämmastikdioksiidiks. Peamised inimtekkelised 

allikad on energiatootmine ja liiklus. 

Vääveldioksiid (SO2) - terava lõhnaga värvitu gaas, mis tekib väävlit sisaldavate kütuste põlemisel. 

Põhiliseks SO2 allikateks linnades on katlamajad, liiklusjaamades on märgatav ka autokütustest 

pärinev vääveldioksiid. Kohtla-Järvel on oluline osa vääveldioksiidist pärit põlevkivi 

ümbertöötlemisega seotud ettevõtetest.   

Merkaptaanid - tugeva iseloomuliku lõhnaga lenduvad redutseeritud orgaanilised väävliühendid, mis 

pärinevad eelkõige õlitööstusest ja naftaproduktide laadimisest. Mõned ühendid nagu 

metüülmerkaptaan on väga madala lõhnalävega, st ühendi lõhna õhus on tunda juba madalate 

kontsentratsioonide esinemisel.   

Lõhnaained - kergesti lenduvad looduslikud või sünteetilised orgaanilised või anorgaanilised ühendid, 

mis mõjuvad haistmismeelele ning, millel on iseloomulik meeldiv või ebameeldiv aroom. 

Lõhnahäiringu põhjustajaid on väga keeruline välja selgitada, ühelt poolt seetõttu, et enamasti tekib 

ebameeldiv lõhn mitme ühendi segunedes ning teisalt seetõttu, et üksikainete kontsentratsioonid on 

väga madalad ning nende määramine on kas võimatu või nõuab spetsiifilist aparatuuri, olles seetõttu 

ka  väga ressursimahukas protsess. 

Korrelatsioon- meetod numbriliste muutujate omavaheliste seoste selgitamiseks. Korrelatsiooni 

tähistatakse korrelatsioonikordajaga r, mis jääb vahemikku -1 kuni +1. Negatiivse seose korral ühe 

muutuja väärtuse tõustes teise muutuja väärtus langeb, positiivse seose korral ühe muutuja väärtuse 

tõustes, tõuseb ka teise muutuja väärtus, ning kui korrelatsioonikordaja on 0, siis muutujate vahel 

seosed puuduvad.  

Kontsentratsiooniroos - saasteainete kontsentratsioonide sõltuvus tuule suunast, st näitab 

maksimaalsete kontsentratsioonide tõenäolist päritolu. 

Summaarse saastevoo roos - tuule kiiruse ja tunnikeskmiste kontsentratsioonide korrutis 

(saastevoog), mis on summeeritud tuule suundade järgi. Summaarsete saastevoo graafikute põhjal 
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on võimalik määrata saasteainete pärinemise suund ning kitsendada võimalike saasteallikate ringi 

piirkonnas.  

OSIS -  Keskkonnaagentuuri (KAUR) välisõhu saasteallikate infosüsteem, mis on korrastatud 

töökeskkond välisõhku paisatud saasteainete heitkoguste arvestamiseks, et tagada kvaliteetsem 

andmekäsitlus, võimaldada vajalike püsiandmete haldamist ja rahvusvaheliste ning siseriiklike 

statistiliste aruannete koostamist. OSIS kaudu teostatakse ettevõtete iga-aastast digitaalset välisõhu 

saastamisega seotud tegevuse aruannete esitamist ning andmeanalüüsi 

https://osis.keskkonnainfo.ee/ 

KLIS - Keskkonnaameti keskkonnalubade infosüsteem, kuhu on koondatud kõik kehtivad ja kehtivuse 

kaotanud keskkonnaload, kust saab näha ettevõtetele seatud piiranguid, nõudeid ja kohustusi, mille 

alusel on võimalik hinnata nende tegevuse vastavust 

õigusaktidele.https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=avalik_stat_koond&act=avalik_info&u=201

30115112432 

Airviro- Eesti Õhukvaliteedi Juhtimissüsteem (AQMS) on kogu riiki hõlmav süsteem, mille eesmärgiks 

on andmete kogumine ja säilitamine, õhukvaliteedi hindamine ning õhukvaliteediga seotud 

probleemide ennetamine ja tuvastamine.  

  

https://osis.keskkonnainfo.ee/
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=avalik_stat_koond&act=avalik_info&u=20130115112432
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=avalik_stat_koond&act=avalik_info&u=20130115112432
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3. Mõõteseadmed ja metoodikad 

3.1 Välisõhu saastatuse taseme pidevmõõtmised 

Välisõhu saastetasemete hindamiseks Kohtla-Järve linnas  Järve linnaosas kasutati nii Kalevi tänaval 

asuva riikliku pidevseirejaama andmeid kui mobiilseid mõõtelaboreid Mobair1 ja Konteiner2, mis on 

kõik varustatud täisautomaatsete õhuanalüsaatoritega. Mõõtmised toimusid pidevalt, 

mõõtmistulemused salvestati mõõtejaamas paiknevasse salvestusseadmesse ja kanti tunnise 

intervalliga üle keskserverisse. Lisaks saasteainetele mõõdeti  ka meteoroloogilisi parameetreid nagu 

tuule suund ja kiirus, suhteline õhuniiskus ja temperatuur. 

 

Pidevseire laborites kasutatavate automaatanalüsaatorite töö põhineb järgmistel meetoditel: 

1. SO2 EN 14212:2005 „Ambient air quality — Standard method for the measurement of the 

concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence”, mõõteseade Horiba APSA – 360, 

määramispiir 0,5 – 500 ppb 

2. H2S EN 14212:2005 „Ambient air quality — Standard method for the measurement of the 

concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence”, mõõteseade Horiba APSA-

360A/CU-1, määramispiir 0,5 – 500 ppb 

3. CO EN 14626:2005 „Ambient air quality — Standard method for the measurement of 

theconcentration of carbon monoxide by nondispersive infrared spectroscopy", mõõteseade 

Horiba APMA 360, määramispiir 0,05 – 100 ppm 

4. NO2 EN 14211:2005 „Ambient air quality — Standard method for the measurement of 

theconcentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence”, 

mõõteseade Horiba APNA 360, määramispiir 0,5 – 1000 ppb 

5. Meteoroloogilised näitajad Thies Clima meteoroloogiline mõõtejaam koos 10 m 

teleskoopmastiga 

  

http://www.horiba.com/process-environmental/products/ambient/details/apsa-360a-cu-1-ambient-hydrogen-sulfide-monitor-386/?L=0tx_horibafeuserregister_pi1%5bcmd%5d=createtx_horibafeuserregister_pi1%5bcmd%5d=createtx_horibafeuserregister_pi1%5bcmd%5d=createtx_horibafeuserregister_pi1%5bcmd%5d=create
http://www.horiba.com/process-environmental/products/ambient/details/apsa-360a-cu-1-ambient-hydrogen-sulfide-monitor-386/?L=0tx_horibafeuserregister_pi1%5bcmd%5d=createtx_horibafeuserregister_pi1%5bcmd%5d=createtx_horibafeuserregister_pi1%5bcmd%5d=createtx_horibafeuserregister_pi1%5bcmd%5d=create
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3.2 Välisõhu saastatuse taseme pistelised mõõtmised 

Aromaatsete süsivesinike (BTEX) ning vesiniksulfiidi (H2S) sisaldust välisõhus määrati Radiello 

passiivproovlitega, kus saasteaine sidumist adsorbendiga limiteerib saasteaine difusiooniprotsessi 

kiirus. Proovlile seotav proovi kogus sõltub ajast, mil proovlid on kokkupuutes uuritava õhuga, ning 

temperatuurist. Lenduvate orgaaniliste ühendite analüüsil lähtuti standardist EVS-EN ISO 16017-

2:2003 "Indoor, ambient and workplace air – Sampling and analysis of volatile organic compounds by 

sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography – Part 2: Diffusive sampling". 

Vesiniksulfiidi analüüsil lähtuti ettevõttesisesest standardtööjuhendist STJnrÕ117 "Väävelvesiniku 

määramine välisõhus passiivproovlitega", mis põhineb Radiello diffuussete proovlite 

analüüsimetoodikal ja on saasteainete kaupa nähtav ettevõtte kodulehelt 

http://www.radiello.com/english/index_en.html. 

3.3 Saaste- ja lõhnaainete sisalduse mõõtmine suitsugaasidest 

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ, BTEX) proovid koguti SKC adsorbenttorudele (Tenax TA®), 

kasutades proovivõtupumpa SKC Pocket Pump 210, mida kalibreeritakse regulaarselt voomeetriga. 

Proovid analüüsiti laboris gaaskromatograafil mass-spektromeetrilise detektoriga (Aqilent 5977A 

MSD). Proovivõtmisel lähtuti standardtööjuhendist STJnrÕ112. Lenduvate orgaaniliste ühendite 

analüüsil lähtuti standardist EVS-EN ISO 16017-1 "Indoor, ambient and workplace air – Sampling and 

analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas 

chromatography – Part 1: Pumped sampling". 

Redutseeritud väävliühendite (sulfiidid, merkaptaanid, H2S) proovid võeti SKC adsorbenttorudele 

(Tenax TA®), kasutades proovivõtupumpa SKC Pocket Pump 210, mida kalibreeritakse regulaarselt 

voomeetriga. Proov desorbeeriti ja analüüsiti gaaskromatograafiliselt väävel 

kemoluminestsentsdetektoriga (SCD). Proovivõtmisel lähtuti standardtööjuhendist STJnrÕ112. 

Väävliühendite analüüsil lähtuti standardist EVS-EN ISO 19739 "Natural gas - Determination of sulfur 

compounds using gas chromatography". 

Testo 350 on mõeldud SO2, NO, NO2, CO, CO2, H2S ja O2 määramiseks emissioonigaasides 

ioonselektiivse potentsiomeetri elektrokeemilisel meetodil. Metoodika põhineb standardil EVS-EN 

50270:2015 "Elektromagnetiline ühilduvus. Elektriseadmed põlevate gaaside, toksiliste gaaside ja 

hapniku avastamiseks ja mõõtmiseks" ning on sobilik nimetatud komponentide määramiseks 

emissioonigaasides alljärgnevates kontsentratsiooni vahemikes (Tabel 1). 

http://www.radiello.com/english/index_en.html
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Tabel 1 Testo350-ga mõõdetavad saasteained 

Gaas Mõõtepiirkond Reaktsiooniaeg Mõõtetäpsus 

SO2 1– 5000 ppm 30 sek 10% 

NO 1– 4000 ppm 30 sek 10% 

NO2 1– 500 ppm 40 sek 5% 

CO 1– 10000 ppm 40 sek 10% 

H2S 1 – 300 ppm 35 sek 5% 

O2 1– 25 % 20 sek 0,8 % 

CO2 1– 25 % 20 sek 0,8 % 

 

Kõiki nimetatud gaase mõõdetakse ioonselektiivse potentsiomeetri elektrokeemilisel meetodil, v.a. 

CO2, mis sõltuvalt analüsaatori konfiguratsioonist arvutatakse hapniku sisalduse järgi või mõõdetakse 

otse infrapunakiirguse detektoriga. 

Samaaegselt saasteainete kontsentratsiooniga mõõdeti suitsugaaside kiirust dünaamilise rõhu kaudu. 

Dünaamiline rõhk määratakse kuumades, niisketes ja tahkeid osakesi sisaldavates gaasides Pitot-

toruga, mis on ühendatud silikoonvoolikute abil mõõteseadmega Testo 521. Dünaamiline rõhk 

määratakse täpsusega +/- 5 Pa. Temperatuuri mõõtmiseks kasutati termopaari mõõtepiirkonnaga 0-

1200 C. Gaaside joonkiiruse, staatilise rõhu ja temperatuuri määramisel lähtuti 

standardtööjuhendist STJm.Õ104. 

Lisaks võeti emissioonigaasist lõhnaainete proovid NalophanTM proovivõtukottidesse, kasutades SKC 

vaakumkohvrit. Vajadusel kasutati proovi eellahjendust, kus lahjendusgaasiks on lämmastik (N2). 

Lõhnaaine proovid analüüsiti 24 h jooksul dünaamilise olfaktomeetriga TO-8, kasutades n-

butanooliga testitud ekspertrühma (lõhnapaneeli), vastavalt standardile EVS-EN 13725 „Õhukvaliteet. 

Lõhnaainete kontsentratsiooni määramine dünaamilise olfaktomeetria abil“. 

3.4 Lõhnaainete esinemissageduse hindamine 

Eraldi hinnati lõhnaaine esinemist rastermeetodil kogu Kohtla-Järve linna Järve linnaosa 

territooriumil, vastavalt standardile EVS 888 „Lõhnaainete määramine välisõhus välimõõtmiste teel“. 

Mõõtepunktide vaheline kaugus oli maksimaalselt 500 meetrit. Lõhnaaine määramistel ja hinnangu 

andmisel lähtuti keskkonnaministri 27.12.2016. a. määrusest nr 81 "Lõhnaaine esinemise hindamise 

kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed".  

 

Samaaegselt rastermeetodi kasutamisega hinnati lõhnaainete esinemist kogu Kohtla-Järve linna Järve 

linnaosa territooriumil  lõhnahäiringu psühhomeetrilise hindamise kaudu vastavalt standardile EVS 
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887-1:2005"Lõhnade mõju ja selle hindamine. Osa 1: Lõhnahäiringu psühhomeetriline hindamine. 

Küsimustikud" AS EMOR poolt. 

4. Piirkonna iseloomustus 

Kohtla-Järve on Ida-Virumaal asuv tööstuslinn, kus 42 km2 suurusel alal elab ca 36 000 inimest 

(2016)5 ning, mis paikneb tasasel Viru lavamaal põlevkivimaardla Kukruse lademe põhjaosas, olles 

põhjast ääristatud Põhja-Eesti klindi astangutega. Linna moodustavad kaevanduste ja karjääride 

juurde tekkinud asulad, mille vahele jäävad viljakal pinnasel paiknevad põllud, niiskemates 

piirkondades metsad, niidud ja sood. Linnast põhjas paikneb Saka-Ontika paekallas, mis kuulub 

Ontika maastikukaitseala koosseisu, kagus Kurtna maasikukaitseala hulka kuuluv Kurtna järvestik ning 

lõunas Jõhvi kõrgustik. Üheks väga iseloomulikuks nähtuseks ning vaatamisväärsuseks Kohtla-Järve 

piirkonnas on kujunenud kaevanduste juurde tekkinud aheraine- ja poolkoksimäed. Kohtla-Järvel on 

kuus linnaosa (Ahtme, Järve, Kukruse, Oru, Sompa ja Viivikonna koos Sirgalaga), mis paiknevad 

geograafiliselt väga hajusalt, jäädes mõnel juhul üksteisest kuni 40 km kaugusele. Elanike arvult on 

suurimad Järve ja Ahtme linnaosa. Kohtla-Järve elanikest enamus on rakendatud töötlevas tööstuses, 

eriti keemiatööstuses, ja mäetööstuses põlevkivi kaevandamisel. Linna suurimaks tööandjaks on Eesti 

Energia Kaevandused AS. Keemiatööstusettevõtete seast on olulisemad Viru Keemia Grupp AS ja 

Eastman Specialties AS6. Linna edelaosas VKG territooriumil paiknevad üle 100 m kõrgused 

poolkoksimäed, mille pindala on ligikaudu 200 ha ja kuhu on ladestatud ligikaudu 70-75 milj. tonni 

jäätmeid ning, mis omavad mõju ka piirkonna välisõhu seisundile. 

Valdav enamus tööstusettevõtetest jääb Kohtla-Järve kesklinna suhtes lääne ja edela suunda, 

mistõttu edela- või läänetuule korral kanduvad saasteallikate heitmed linna kohale. Kuna erinevate 

ettevõtete poolt atmosfääri suunatud saasteained segunevad, siis on ainuüksi pidevseire tulemuste 

ja tuule suuna põhjal väga raske tuvastada täpselt saastetasemete suurenemise ja/või lõhnahäiringu 

tekkimise põhjustajat. Keskkonnagentuuri andmetel puhuvad Kohtla-Järve piirkonnas valdavalt 

edela- ja lõunatuuled, mistõttu paikneb linn enamus ajast peamiste saasteallikate suhtes allatuult 

(Joonis 2). Allatuult peamistest saasteallikatest paikneb ka Kalevi tänava riiklik õhuseirejaam, mis 

iseloomustab seetõttu hästi õhukvaliteedi olukorda ja selle muutusi linnas tervikuna. 

 

                                                           
5 Statistikaamet, http://www.stat.ee/ppe-55753 

6Eesti Entsüklopeedia, http://entsyklopeedia.ee/artikkel/kohtla-j%C3%A4rve3 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/mäetööstus1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eesti_energia
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eesti_energia
http://www.stat.ee/ppe-55753
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/kohtla-j%C3%A4rve3
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Joonis 1 Kohtla-Järve piirkond 

 

Meteoroloogilised karakteristikud ja õhu saasteainete hajumist määravad tegurid Kohtla-Järve 

piirkonnas olid järgmised (allikas: KAUR Jõhvi MJ, 2014): 

 Kõige soojema kuu (juuli)  keskmine õhutemperatuur kell 13   23,2 C 

 Kõige soojema kuu (juuli)  keskmine õhutemperatuur    19,4 C 

 Kõige külmema kuu (jaanuar) keskmine õhutemperatuur    -7,6 C 

 Aasta keskmine tuule kiirus       3,3 m/s 

 Kõige väiksem ühe kuu (juuli ja juuni) keskmine tuule kiirus   2,6 m/s 

 Kõige suurem ühe kuu (detsember) keskmine tuule kiirus    4,7 m/s 

 Valdavalt puhusid lõuna ja edela tuuled 
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Tabel 2 Tuulte esinemissagedus, 2014 (allikas: KAUR Jõhvi MJ) 

(%) N NE E SE S SW W NW Kokku 

Tuulevaikus                 0.4 

0,1 - 2 m/s 3.3 3.1 3.4 4.4 4.4 4.6 5.0 3.0 31.2 

 üle 2 m/s 5.6 6.1 4.8 6.9 18.4 16.1 6.4 4.1 68.4 

Kokku 8.9 9.2 8.2 11.3 22.8 20.7 11.4 7.1 100.0 

 

 

Joonis 2 Tuulteroos, 2014 (allikas: KAUR Jõhvi MJ) 

 

Meteoroloogilised karakteristikud ja õhu saasteainete hajumist määravad tegurid Kohtla-Järve 

piirkonnas uuringu perioodil (01.07.2015-31.07.2016) olid järgmised (allikas: Kalevi tn seirejaam): 

 

 Mõõteperioodi keskmine õhutemperatuur     6,4C 

 Maksimaalneõhutemperatuur(03.07.2015 kell 15)      28C 

 Minimaalne õhutemperatuur (06.01.2016 kell 22)    -23 C 

 Mõõteperioodi keskmine tuule kiirus      3m/s 

 Maksimaalne tuule kiirus (07.12.2015 kell 11 lõuna tuul)      10 m/s 

 Keskmine õhuniiskus        80 % 

 Valdavalt puhusid lõuna ja edela tuuled 
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Tabel 3 Tuulte esinemissagedus mõõteperioodil (01.07.2015-31.07.2016) 

Tuule suund Tuule suund Esinemissagedus, % 

337.5-22.5 Põhi (N) 7,9 

22.5-67.5 Kirre (NE) 9 

67.5-112.5 Ida (E) 4,1 

112.5-157.5 Kagu (SE) 10,3 

157.5-202.5 Lõuna (S) 26 

202.5-247.5 Edel (SW) 20,7 

247.5-292.5 Lääs (W) 11,2 

292.5-337.5 Loe (NW) 10,8 
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5. Saastetasemete kaardistamine ning mõõtepunktide määramine Kohtla-Järvel Järve 

linnaosas 

Esimeses etapis käsitleti uuringule eelnenud mõõtepunktide määramise korda ning lähtepunkte. 

Uuringu planeerimisel leiti võimalikud piirkonnad, kus ebameeldiv lõhnahäiring võib tekkida ning 

sobivad proovide ja andmekogumismeetodid, mille alusel otsustati uuringu läbiviimise ulatus ning 

fookus. Uuringu korraldamiseks Kohtla-Järvel valiti vastavalt erinevate saasteainete mõjupiirkondade 

analüüsile potentsiaalsed mõõtepunktid nii passiivsete proovlite kui teisaldatavate seirejaamade 

paigaldamiseks ning lõhnaainete määramiseks välisõhus välimõõtmise teel. Esmaste tulemuste 

selgumisel (kaks passiivsamplerite kampaaniat) lepiti järgmise sammuna kokku emissiooniproovide 

ning lõhnaainete olfaktomeetriliseks analüüsiks kogutavate proovide täpsed kohad nii ettevõtete kui 

konkreetsete saasteallikate lõikes. 

5.1 Välisõhu saasteallikad Kohtla-Järvel 

Enim saasteallikaid paikneb Kohtla-Järve Järve linnaosas ning Kukruse-Jõhvi-Ahtme piirkonnas, 

vähem Viivikonna ning Oru linnaosade läheduses. Kokku tegutseb Kohtla-Järve - Jõhvi piirkonnas 39 

ettevõtet, enim on tanklaid ja katlamajasid, vastavalt 10 ja 9, kusjuures mõnele ettevõttele kuulub 

piirkonnas mitu erinevat käitist (nt tanklad). Ülejäänud saasteallikad jaotuvad põlevkivisektori, 

teedeehituse, põllumajandussektori ja teiste tööstusharude vahel. Aruandes on nimetatud 

saasteallikate lõikes need saasteained, mis on välisõhu saaste seisukohalt esmatähtsusega nii riiklikul 

kui kohalikul tasandil, välja on jäetud raskmetallid ning teised väga spetsiifilised komponendid, mille 

osatähtsus, arvestades emissioone, on õhusaaste tekitajatena marginaalne. Kõige rohkem paikneb 

saastelubade põhjal Kohtla-Järve ja Jõhvi ümbruses vääveldioksiidi (SO2), lenduvaid orgaanilisi 

ühendeid (LOÜ), tahkeid osakesi (TSP), süsinikoksiidi (CO) ning lämmastikdioksiidi (NO2) emiteerivaid 

ettevõtteid. Lisaks asub uuritavas piirkonnas kolm fenooli saasteallikat (Järve Biopuhastus AS, 

Portlif Grupp OÜ ning VKG Oil AS), kuus vesiniksulfiidi saasteallikat (Järve Biopuhastus OÜ, Järve 

Tootjate OÜ, Revino Farming AS, VKG Energia OÜ, VKG Oil AS, Uikala prügila), 14 aromaatsete 

süsivesinike saasteallikat (tanklad, Eastman Specialities OÜ, Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS, 

TNC-Components OÜ, VKG Oil AS, Stako Diler OÜ, VKG Transport, Novotrade) ning üks 

formaldehüüdi saasteallikas (VKG Oil AS)7. 

Lõhnahäiringu tekkimise seisukohast on olulisemad tööstuslikku päritolu saasteained nagu 

redutseeritud väävliühendid (H2S, merkaptaanid, sulfiidid), fenool, formaldehüüd ning aromaatsed 
                                                           
7Keskkonnaameti keskkonnalubade andmebaas 

KLIS2https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=avalik_otsing&act=avalik_stat_koond&u=20151005115451 

https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=avalik_otsing&act=avalik_stat_koond&u=20151005115451%20
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süsivesinikud, mis teatud kontsentratsioonide (lõhnalävi) juures kutsuvad esile ebameeldivat 

lõhnahäiringut. 

Näiteks vesiniksulfiidil on vastavalt WHO andmetele lõhna tekkimiseks vajalik kontsentratsioon 0,2-

2,0 µg/m38 (ÕPV1 = 8 µg/m3), metüülmerkaptaanil vastavalt kemikaalide andmebaasile 4 µg/m39 

(ÕPV1 = 0,2 µg/m3), dimetüülsulfiidil vastavalt kemikaalide andmebaasile 2,5 µg/m310, benseenil 

vastavalt US-EPA andmetele 5 mg/m311 (ÕPVa = 5 µg/m3), ksüleenil vastavalt US-EPA andmetele 4,7 

mg/m312 (ÕPV1 = 200 µg/m3), tolueenil vastavalt US-EPA andmetele 10,9 mg/m313 (ÕPV1 = 200 

µg/m3) ning etüülbenseenil vastavalt US-EPA andmetele 10 mg/m314. Formaldehüüdi ja fenooli 

lõhnalävi on US-EPA andmetel vastavalt formaldehüüdil 1 mg/m315 (ÕPV1= 100 µg/m3) ning fenoolil 

0,15 mg/m3 = 150 µg/m316 (ÕPV1 = 50 µg/m3).  

Lõhnalävi põhjal on tõenäolised ebameeldiva lõhnahäiringu põhjustajad piirkonnas väävliühendid. 

Kohtla-Järve ja Jõhvi piirkonna saasteallikad on nimetatud allolevas tabelis ning kantud ka joonisele 

(Joonis 4, Joonis 5, Tabel 4). 

                                                           
8Air Quality Guidelines - Second Edition, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark, 2000, 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/123076/AQG2ndEd_6_6Hydrogensulfide.PDF 

9Open Chemistry Database, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/methanethiol#section=Ionization-Potential 

10Open Chemistry Database, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/dimethyl_sulfide#section=Top 

11United States Environmental Protection Agencyhttps://www3.epa.gov/airtoxics/hlthef/benzene.html 

12United States Environmental Protection Agency https://www3.epa.gov/airtoxics/hlthef/xylenes.html 

13United States Environmental Protection Agency https://www3.epa.gov/airtoxics/hlthef/toluene.html 

14United States Environmental Protection Agency https://www3.epa.gov/airtoxics/hlthef/ethylben.html 

15United States Environmental Protection Agencyhttps://www3.epa.gov/airtoxics/hlthef/formalde.html 

16United States Environmental Protection Agency https://www3.epa.gov/airtoxics/hlthef/phenol.html 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/123076/AQG2ndEd_6_6Hydrogensulfide.PDF
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/methanethiol%23section=Ionization-Potential
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/dimethyl_sulfide%23section=Top
https://www3.epa.gov/airtoxics/hlthef/benzene.html
https://www3.epa.gov/airtoxics/hlthef/xylenes.html
https://www3.epa.gov/airtoxics/hlthef/toluene.html
https://www3.epa.gov/airtoxics/hlthef/ethylben.html
file:///C:/Users/Kole/Downloads/Agency%20https:/www3.epa.gov/airtoxics/hlthef/formalde.html
https://www3.epa.gov/airtoxics/hlthef/phenol.html
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Tabel 4 Välisõhu saasteallikad Kohtla-Järve - Jõhvi piirkonnas 

Ettevõtte nimi (loa nr) Saasteained X (L-Est) Y (L-Est) Asula Tegevusala 

Alexela Oil AS 
(L.ÕV/321116 Jõhvi, 
L.ÕV/321117 K-J) 

Alifaatsed süsiv. , aromaatsed 
süsiv. 

6585986 692794 Jõhvi linn Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus 

  6589541 687252 Kohtla-Järve linn Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus 

Eastman Specialities OÜ 
(KKL/162972) 

LOÜ, NMHC, SO2, TSP, NO2, CO, 
aromaatsed süsiv. 

6590227 684364 Kohtla-Järve linn Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine 

Eesti Energia 
Tehnoloogiatööstus AS 
(L.ÕV/326040) 

PM10, LOÜ, TSP, etüülbenseen, 
ksüleen, NO2, CO, tolueen, 
stüreen, alifaatsed süsiv. 

6584867 695254 Jõhvi linn Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine 

Estonia pst 20 KÜ 
(L.ÕV.IV-46365) 

NO2, LOÜ, CO 6582088 694721 Kohtla-Järve linn, 
Ahtme linnaosa 

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 

Forwood AS (L.ÕV.IV-
174967) 

SO2, LOÜ, TSP, NO2, CO 6584419 692948 Jõhvi vald Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 

HC Betoon AS (L.ÕV.IV-
186479) 

SO2, LOÜ, TSP, NO2, CO 6584756 692360 Jõhvi vald Valmis betoonisegu tootmine 

Jõhvi Matusebüroo AS 
(L.ÕV/318106) 

SO2, LOÜ, TSP, NO2, CO 6585459 693068 Jõhvi vald Matusetalituste korraldamine 

Järve Biopuhastus OÜ 
(L.ÕV/325672) 

Fenool, H2S, NMHC 6589519 684286 Kohtla-Järve linn Veekogumine, -töötlus ja -varustus 

Järve Tootjate OÜ 
(KKL/317869) 

H2S, PM10, PM2.5, TSP 6591390 688621 Kohtla vald Piimakarjakasvatus 

Langlepp AS 
(L.ÕV/325650) 

SO2, LOÜ, TSP, NO2, CO 6584823 694958 Jõhvi vald Saematerjali tootmine 

Lukoil Eesti 
AS(L.ÕV/318688)17 

Alifaatsed süsiv. , aromaatsed 
süsiv. 

6581296 695409 Kohtla-Järve linn Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus 

Maag Piimatööstus AS 
(L.ÕV/321900) 

NO2, LOÜ, CO 6585734 695120 Jõhvi linn Piimatoodete tootmine 

      

                                                           
17Luba nüüd Olerexi nimel 
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Ettevõtte nimi (loa nr) Saasteained X (L-Est) Y (L-Est) Asula Tegevusala 

Mainsail OÜ 
(L.ÕV/322920) 

Alifaatsed süsiv. 6588683 683691 Kohtla-Järve linn Muu puhastustegevus 

Maleva 29 KÜ (L.ÕV.IV-
41267) 

NO2, LOÜ, CO 6581639 694590 Kohtla-Järve linn, 
Ahtme linnaosa 

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 

Neste Eesti AS (L.ÕV.IV-
148681) 

Ksüleen 6585632 693217 Jõhvi linn Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus 

Novotrade Invest AS 
(L.KKL.IV-183588) 

Benseen, LOÜ, NMHC, Alif, Arom, 
NO2,Stüreen, CO, TSP 

6587053 682917 Kohtla-Järve linn Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine 

Olerex AS (L.ÕV/319443) Alifaatsed süsiv. , aromaatsed 
süsiv. 

6584357 693929 Jõhvi linn Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus 

OSK Grupp OÜ 
(L.ÕV/300641 Kukruse, 
L.ÕV/319308 Oru) 

NO2, LOÜ, SO2, TSP, CO (Kukruse) 
NO2, CO, LOÜ (Oru) 

6589255 690072 Kohtla-Järve, 
Kukruse linnaosa 

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 

6586813 702634 Kohtla-Järve, Oru 
linnaosa 

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 

Remeksi Keskus AS 
(L.ÕV/318103) 

NO2, LOÜ, CO 6590239 683914 Kohtla-Järve linn Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine 

Revino Farming AS 
(KKL/200360, L.ÕV.IV-
139854 Edise, 
L.ÕV/320141 Tammiku) 

NMHC, H2S 6587096  692197 Jõhvi vald  Segapõllumajandus    

H2S, NMHC, NO2, TSP, SO2, CO, 
LOÜ (Edise)  
NO2, CO, LOÜ (Tammiku) 

6587096 692197 Jõhvi vald, Edise 
küla 

Segapõllumajandus 

6581900 691974 Jõhvi vald, Tammiku 
alevik 

Segapõllumajandus 

Sevenoil Est OÜ 
(L.ÕV/319930 Jõhvi, 
L.ÕV/319929 Tartu mnt, 
L.ÕV/319929 Jõhvi Narva 
mnt)18 

Alifaatsed süsiv. , aromaatsed 
süsiv. 

6584162 693800 Jõhvi linn, Tartu 
mnt 

Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus 

6585591 696807 Jõhvi linn, Narva 
mnt 

Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus 

  6590330 686075 Kohtla-Järve linn Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus 

      

                                                           
18Load tunnistati kehtetuks Viruregiooni juhataja 22. märts 2016 korraldusega nr 1-3/16/704, kuna tanklate aastanebensiini laadimiskäive on väiksem kui 2000 m3 ehk ei ületa künnist, millest alates 

on luba vaja. 
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Ettevõtte nimi (loa nr) Saasteained X (L-Est) Y (L-Est) Asula Tegevusala 

Sileem OÜ (L.ÕV/319453) NO2, TSP, LOÜ, CO 6584468 693741 Jõhvi linn Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende 
elementide tootmine 

Statoil Fuel & Retail Eesti 
AS (L.ÕV/322688 Jõhvi, 
L.ÕV/322694 K-J)19 

Aromaatsed süsiv. 6585928 692900 Jõhvi linn Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus 

  6589437 689468 Kohtla-Järve, 
Kukruse linnaosa 

Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus 

Uikala Prügila AS 
(KKL/150026) 

SO2, NMHC, NO2, H2S, CO 6589882 692763 Kukruse küla Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus 

VKG Plokk OÜ 
(L.ÕV/322248) 

LOÜ, NO2, TSP, CO 6579933 697486 Kohtla-Järve , 
Ahtme linnaosa 

Betoonist muude ehitustoodete tootmine 

Ekspress-Auto OÜ 
(L.ÕV.IV-36285) 

SO2, LOÜ, NO2, TSP, CO 6586661 702581 Kohtla-Järve, Oru 
linnaosa 

Sõitjate vedu, soojusenergia tootmine 

Kivirand OÜ 
(L.ÕV/325319) 

SO2, NMHC, alifaatsed süsiv. , 
NO2, TSP, CO 

6585339 683824 Kohtla-Järve linn Plasti tootmine 

Portlif Grupp OÜ 
(KKL/320411) 

SO2, LOÜ, TSP, fenool, alifaatsed 
süsiv. , NO2, CO 

6588992 684555 Kohtla-Järve, Järve 
linnaosa 

Ohtlike jäätmete kogumine 

Stako Diler OÜ (L.ÕV.IV-
200483) 

SO2, PM10, LOÜ, TSP, Alif. ksüleen, 
etüülbenseen, NO2, CO 

6585571 684560 Kohtla-Järve linn Metallkonstruktsioonide tootmine 

Teede REV-2 AS 
(L.ÕV/321878) 

SO2, NMHC, NO2, PM10, TSP, CO 6580168 698400 Jõhvi vald Teede ja kiirteede ehitus 

TNC-Components OÜ 
(L.ÕV/327164) 

SO2, LOÜ, NO2, TSP, tolueen, CO 6585332 684597 Kohtla-Järve linn Köögimööbli tootmine 

TREF AS (L.ÕV/318744) SO2, LOÜ, NO2, TSP, CO 6579966 695392 Kohtla-Järve, Ahtme 
linnaosa 

Teede ja kiirteed ehitus 

VKG Soojus AS 
(KKL/319098 Ahtme, 
L.ÕV.IV-171245 Jõhvi) 

SO2, alifaatsed süsiv. , NO2, TSP, 
LOÜ, CO (Ahtme) 
SO2, LOÜ, NO2, TSP, CO (Jõhvi) 

6580102 697335 Kohtla-Järve, Ahtme 
linnaosa 

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 

6585092 696726 Jõhvi linn Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 
 
 

                                                           
19Edaspidi Circle K Eesti Aktsiaselts 
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Ettevõtte nimi (loa nr) Saasteained X (L-Est) Y (L-Est) Asula Tegevusala 

VKG Energia OÜ (L.KKL.IV-
204118 Põhja SEJ, 
L.ÕV/324227 Lõuna SEJ) 

SO2, LOÜ, TSP, CO, H2S, NO2 
(Põhja SEJ) 
Alif, LOÜ, NO2, CO, SO2, H2S 
(Lõuna SEJ) 

6588605 684123 Kohtla-Järve linn, 
Põhja SEJ 

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 

6587245 683875 Kohtla-Järve linn, 
Lõuna SEJ 

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 

VKG Oil AS (L.KKL.IV-
46640) 

Formaldehüüd, fenool, tolueen, 
stüreen 

6587065 683271 Kohtla-Järve linn, 
vaikude süntees 

Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine 

VKG Oil AS (L.KKL.IV-
198338) 

Alif, Benseen, etüülbenseen, 
fenool, ksüleen, LOÜ, NO2, NMHC, 
CO, TSP, tolueen, H2S, SO2 

6587919 683922 Kohtla-Järve linn, 
Kiviter seade 

Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine 

VKG Oil AS (KKL/300389) Alif, fenool, LOÜ, NO2, NMHC, CO, 
TSP, H2S, SO2 

6587985 683891 Kohtla-Järve linn, 
Petroter seade 

Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine 

N&V OÜ (L.ÕV/326354)20 NMHC, TSP, SO2, PM10, NO2, CO 6589657 692634 Kukruse küla Teede ja kiirteede ehitus 

VKG Transport 
Kütusetanklad 
(L.ÕV/326321)21 

Alifaatsed süsiv. , aromaatsed 
süsiv. 

6587804 684215 Kohtla-Järve, Järve 
linnaosa 

Kaubavedu maanteel 

 

                                                           
20Puudub 2014. aasta aruanne 

21Puudub 2014. aasta aruanne 
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Joonis 4 Välisõhu saasteallikad Kohtla-Järve-Jõhvi piirkonnas 
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Joonis 5 Välisõhu saasteallikad Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas 

 

5.2 Saasteainete heitkogused 

Selleks, et näha ühe või teise saasteallika osatähtsust välisõhu saaste tekkimisel ning saaste 

jagunemist Kohtla-Järve piirkonnas, hinnati saasteallikate heitkoguseid Keskkonnaagentuuri poolt 

kinnitatud 2014. aasta heitkoguste andmebaasi põhjal22, olles mõõtepunktide ning 

küsitluspiirkondade määramise üheks kriteeriumiks. Uuritavas piirkonnas asuvate ettevõtete poolt 

raporteeritud heitkogused 2014. aasta kohta on nimetatud alljärgnevas tabelis, joonistel on toodud 

saasteainete heitkogused piirkonna saasteallikate lõikes (Tabel 5, Joonis 6 kuni Joonis 18). Kaartidelt 

on näha, et tööstuslike saasteainete (H2S, fenool, formaldehüüd, benseen, alifaatsed ja aromaatsed 

süsivesinikud) emiteerijad koonduvad peamiselt Kohtla-Järve tööstuspiirkonda Järve linnaosa 

lääneküljel, samas nn esmaste saasteainete (NO2, SO2, CO) allikad jaotuvad üle Kohtla-Järve-Jõhvi 

piirkonna ühtlasemalt. Arvestades käesoleva töö fookust, milleks on lõhnaainete hindamine, siis 

                                                           
22OSIS2014 andmebaas  http://osis.keskkonnainfo.ee/ 

http://osis.keskkonnainfo.ee/


Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine …. 38(276) 

keskendutakse mõõtepunktide valikul Järve linnaosale, kus on enim saasteallikaid, mille tegevuse 

käigus õhku paisatud saasteained võiks ebameeldivat lõhna põhjustada.   
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Tabel 5 Saasteainete heitkogused, t/a (2014) 

Ettevõtte nimi SO2 NMHC PM10 PM2.5 TSP H2S Benseen Arom Alif Fenool Form NO2 CO 

Alexela Oil AS Kohtla-Järve  0,981            

Alexela Oil AS Jõhvi  0,855            

Eastman Specialties OÜ 1,9 0,681   37,2   17,7    3,3 369,1 

Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS  0,03 0,05  0,08   0,81 ksüleen 
0,036 
etüülbenseen 
0,045 tolueen 

   5,1 1,8 

Estonia pst 20 KÜ  0          0,001 0,001 

Forwood AS 0,002 0,012 0 0 0,245       0,025 0,294 

HC Betoon AS 0,052 0,002 0,117 0,094 1,246       0,14 0,140 

Jõhvi Matusebüroo AS 0,140 0,007   0,061       0,488 0,058 

Järve Biopuhastus OÜ  1,048    0,091    0    

Järve Tootjate OÜ   0,294 0,202 0,729 0,211        

Langlepp AS 0,013 0,062 1,223 1,159 3       0,129 1,288 

Lukoil Eesti AS   0,657            

Maag Piimatööstus AS  0,150          2,244 2,244 

Mainsail OÜ         6,1     

Maleva 29 KÜ  0,001          0,01 0,01 

Neste Eesti AS  0,931            

Novotrade Invest AS  0,4   28  0 29,7 ksüleen 
4,3 stüreen 

   6 6 

Olerex AS Jõhvi  0,520            

Oru Kodu OÜ (nüüd OSK Grupp)  0,094          1,413 1,413 

Remeksi Keskus AS  0,027          0,399 0,399 

Revino Farming AS  1,747    1,594        

Revino OÜ Edise  0,005          0,064 0,064 
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Ettevõtte nimi SO2 NMHC PM10 PM2.5 TSP H2S Benseen Arom Alif Fenool Form NO2 CO 

Revino OÜ Tammiku  0          0 0 

Sevenoil Est OÜ Kohtla-Järve  0,416            

Sevenoil Est OÜ Jõhvi Narva mnt  0,557            

Sevenoil Est OÜ Jõhvi Tartu mnt  0,482            

Sileem OÜ 0 0,120 2,4 2,2 2,494       0,249 0,997 

Statoil Fuel & Retail Eesti AS Kukruse  0,253            

Statoil Fuel & Retail Eesti AS Jõhvi  2,027            

Uikala Prügila AS 0,552 7,3    0,1      4,9 13,588 

VKG Plokk OÜ  0,152   3,6       2,3 2,3 

Ekspress-Auto L OÜ 0,264 0,138 0,035 0,033 0,3       0,022 0,278 

Kivirand OÜ 0 0,2 0,045 0,036 0,054    0,001   0,077 0,051 

Kukruse Maja OÜ (nüüd OSK Grupp) 3,6 0,01 0,721 0,582 0,869       1,304 0,869 

Portlif Grupp OÜ 1,266 0,003 0,263 0,212 0,316    0,704 0,001  0,375 0,316 

Stako Diler OÜ 1,003 0,003 0,202 0,163 1       0,406 0,442 

Teede REV-2 AS 1,04 0,407 0,936 0,810 1       1,385 3,141 

TNC-Components OÜ 1,4 0,45 15,7 14,9 16,6   0,08 tolueen    3,8 13,8 

TREF AS 9,9 0,03 2,1 1,7 3,3       4,8 2,5 

VKG Soojus AS Jõhvi 0,027 0 0 0 0,017       0,017 0,017 

VKG Soojus AS Ahtme  0,036       0,008   0,274 0,345 

VKG Energia OÜ Põhja SEJ 5058 34,4   10,2 0      153 176,5 

VKG Energia OÜ Lõuna SEJ 4205 3,1          18,7 14,4 

VKG Oil AS Vaikude süntees        0,015 tolueen  0,005 0,01   

VKG Oil AS Kiviter 904 2,6   0,5 0,492 0,048 0 etüülbenseen 
0 ksüleen 
0,028 tolueen 

32,2 0,307  30,1 47,6 

VKG Oil AS Petroter 127 0,009   1,9 0   1,2   27 716,5 
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Joonis 6 Alifaatsete süsivesinike heitkogused, t/a (OSIS2014) 
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Joonis 7 Aromaatsete süsivesinike heitkogused, t/a (OSIS2014) 
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Joonis 8 Benseeni heitkogused, t/a (OSIS2014) 
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Joonis 9 Fenooli heitkogused, t/a (OSIS2014) 
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Joonis 10 Formaldehüüdi heitkogused, t/a (OSIS2014) 
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Joonis 11 H2S heitkogused, t/a (OSIS2014) 
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Joonis 12 NMHC heitkogused, t/a (OSIS2014) 
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Joonis 13 NO2 heitkogused, t/a (OSIS2014) 
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Joonis 14 SO2 heitkogused, t/a (OSIS2014) 
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Joonis 15 CO heitkogused, t/a (OSIS2014) 
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Joonis 16 PM2.5 heitkogused, t/a (OSIS2014) 
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Joonis 17 PM10 heitkogused, t/a (OSIS2014) 
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Joonis 18 TSP heitkogused, t/a (OSIS2014) 

 

5.3 Saasteainete arvutuslikud kontsentratsioonid piirkonnas 

Mudeli sisendiks on Keskkonnaagentuuri (KAUR) poolt koostatud välisõhu saasteallikate andmebaas 

OSIS201323, mis on hetkel uusim andmebaas hajuvusarvutuste tegemiseks, ning 2013. aasta 

meteoandmed (Aseri meteomast). Lämmastikdioksiidi (NO2), süsinikoksiidi (CO), vesiniksulfiidi (H2S), 

vääveldioksiidi (SO2), benseeni, fenooli ja formaldehüüdi hajuvusarvutused on tehtud kõikide Ida-

Virumaal asuvate välisõhu saasteluba omavate saasteallikate raporteeritud heitkoguste alusel ning 

korrigeeritud reaalsete seireandmetega, kuna eelnev heitkoguste analüüs on näidanud heitkoguste 

alaraporteerimist ja/või saasteallikate võimalikku vähesust piirkonnas24. Modelleerimisvõrgustiku 

silma suuruseks oli 200x200m, ajaline resolutsioon 1 tund. 

                                                           
23I etapi aruande kirjutamise hetkel ei olnud OSIS2014 veel ametlikult kinnitatud 

24 "Põlevkivisektori tervisemõjude uuring" H.Orru jt 2015 http://www.terviseamet.ee/info/projektid/polevkivisektori-tervisemojude-

uuring.html 

http://www.terviseamet.ee/info/projektid/polevkivisektori-tervisemojude-uuring.html
http://www.terviseamet.ee/info/projektid/polevkivisektori-tervisemojude-uuring.html
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Alljärgnevalt on toodud saastatuse taseme kaardid erinevate saasteainete jaoks, lähtudes neile 

kehtestatud piirväärtustest (Joonis 19 kuni Joonis 23). 

 

Kuna saasteallikaid paikneb enim Järve linnaosa lääne- ja edelaküljel, siis on ka saastetasemed 

sealses piirkonnas kõrgemad kui näiteks Kukruse ja Sompa linnaosades. Sellest lähtuvalt on 

mõõtepunktid saaste- ja lõhnaainete hindamiseks määratud Järve linnaosasse, kus on elanike 

saasteainetega kokkupuutemäär suurim, seda kinnitab ka Keskkonnainspektsioonile laekunud 

kaebuste arv piirkonnast ebameeldiva lõhna ja/või halva välisõhu kvaliteedi kohta.  

 

 

Joonis 19 Benseeni aastakeskmine kontsentratsioon (OSIS2013) 
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Joonis 20 Fenooli maksimaalne 24 h keskmine kontsentratsioon (OSIS2013) 
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Joonis 21 Formaldehüüdi maksimaalne 24 h keskmine kontsentratsioon (OSIS2013) 
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Joonis 22 H2S maksimaalne 1 h  keskmine kontsentratsioon (OSIS2013) 
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Joonis 23 SO2 maksimaalne 1 h keskmine kontsentratsioon (OSIS2013) 
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Joonis 24 NO2 maksimaalne 1 h keskmine kontsentratsioon (OSIS2013) 
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Joonis 25 PM10 maksimaalne 24 h keskmine kontsentratsioon (OSIS2013) 
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Joonis 26 CO maksimaalne 1 h keskmine kontsentratsioon (OSIS2013) 

 

5.4 Elanike kaebused 

Perioodil 2010-2015 (04.10.2015 seisuga) on elanikud kurtnud ebameeldivat lõhnahäiringut Kohtla-

Järve piirkonnas 798. korral. 2013-2014 aasta andmete põhjal tuli 390 lõhnakaebust 425-st Kohtla-

Järve linnast (eeldatavalt Järve linnaosast), moodustades selle perioodi kaebuste koguhulgast 92 %. 

Järve linnaosa nimetati eraldi 21. juhul ning tänavatest on mainitud Lille tänavat neljal ja Vahtra 

tänavat ühel korral. Üks kaebus on kahe aasta jooksul perioodil 2013-2014 esitatud Kukruse 

linnaosast, kaks Ahtme ning neli Sompa linnaosast. Viivikonnas ja Orul elanikud ebameeldiva lõhna 

ja/või halva õhukvaliteedi üle kurtnud ei ole. Kaebuste arv on hakanud viimaste aastate (2014, 2015) 

põhjal suurenema märtsis-aprillis ja langema oktoobris, mistõttu on oluline saada piisav 

informatsioon ajavahemikul aprill-september toimunud saastetasemete kõikumistest ning 

võimalikest piirväärtuste ületamistest. Kaebused on enamasti subjektiivsed ning nende põhjused 

ja/või arv pole alati lõpuni seletatavad, siiski võib Keskkonnainspektsiooni andmetel 2014. aastal 

märkimisväärselt suurenenud kaebuste arvu seletada Sillamäel toimunud sarnase uuringuga, mille 
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fookuses oli samuti elanikke häiriv ebameeldiv lõhn, mis tekitas ka Kohtla-Järve elanikele teatava 

lootuse, et lõhna hindamise uuringuga jõutakse ka sinna  (Joonis 27, Joonis 28, Joonis 29).  

 

 

Joonis 27 Õhukaebuste arv Kohtla-Järve linnas 2010-2015 (04.10 seisuga) 

 

Joonis 28 Lõhnakaebused 2010-2015 (04.10.15 seisuga) 
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Joonis 29 Lõhnakaebuste jagunemine kuude lõikes 2010-2015 (04.10 seisuga) 

 

5.5 Mõõtepunktid Kohtla-Järvel Järve linnaosas 

Võttes arvesse eelnevat informatsiooni saasteallikate paiknemise, heitkoguste, arvutuslike 

saastetasemete, elanike kaebuste ning saasteainete lõhnalävede kohta, on välisõhu kvaliteedi ja 

lõhnaainete uuringu keskmes Kohtla-Järve Järve linnaosa ning uuritavateks saasteaineteks 

väävliühendid (SO2, H2S, merkaptaanid, sulfiidid), lenduvad orgaanilised ühendid, lõhnaained, 

lisainformatsiooniks ka süsinikoksiid ning lämmastikdioksiid.  

Välisõhu saastatuse kohta kogutakse infot passiivproovlitega, mille mõõtepunktid paigutatakse 

võimalikult lähedaselt 2005-2006. aastal läbiviidud uuringus kasutatud passiivsete proovlite 

mõõtepunktidega, eesmärgiga võrrelda tulemusi omavahel ning hinnata  kümne aasta jooksul 

välisõhu saasteseisundis  toimunud muutusi Järve linnaosas. Mõõtepunktid paiknevad hajusalt nii, et 

hõlmatud oleks nii tööstus- kui elamupiirkonnad ja erinevad tuulesuunad ümber linna, lisaks 

suuremate saastajate (VKG, Novotrade, Järve Biopuhasti) vahetus läheduses ning Kukruse 

aherainemäe ja VKG ning riikliku poolkoksimäe juures, et hinnata ka üksikute ettevõtete ning 

poolkoksi- ja aherainemäe võimalikku mõju teatud saasteainete kontsentratsioonidele välisõhus. 

Passiivproovlite mõõteperiood on jagatud kuueks kampaaniaks, iga kampaania kestus nädal aega, 

kusjuures kampaaniad jaotatakse erinevate aastaaegade vahel, st. , et esindatud oleks nii suvi, sügis, 

talv kui kevad, leidmaks sesoonsed erinevused/omapärad ning seosed perioodil aprill-september 

suurenenud lõhnakaebuste arvu ja sisuga. 
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Pikema aja vältel kogutakse seireandmeid ka teisaldatavate õhuseirejaamadega Mobair1 ja 

Konteiner2, millest esimene paikneb Järve linnaosa edelaosas ettevõtete läheduses ning teine keset 

elamurajooni Järve linnaosa keskväljakul. Lisaks kasutatakse välisõhu kvaliteedi hindamiseks ka Kalevi 

tänaval asuva riikliku seirejaama andmeid mõõteperioodi kohta. Pidevseirejaamad mõõdavad ka 

meteoroloogilisi parameetreid, mille abil saab leida saasteainete pärinemissuuna ning potentsiaalsed 

saasteallikad. Minimaalne mõõteperiood on 30 päeva.  

Lõhnaanalüüsi rastermeetodi rakendamiseks määratakse kuus mõõtepunkti linnas, neist kolm 

elamurajoonis ning kolm tööstuspiirkonna läheduses. Iga mõõtepunkt koosneb omakorda neljast 

punktist, moodustades ruudu ehk rastri. Mõõtekampaaniate läbiviimisel ja täpse aja määramisel 

lähtutakse ka ettevõtete töökoormuse ja intensiivsuse muutustest, nt Järve Biopuhasti töö algab 

kevadel, mistõttu suureneb vesiniksulfiidi emissioon, jälgitakse ka võimalikke puhkuseperioode ning 

turusituatsioone (VKG käivitab 2007. aasta tootmisvõimsuse, Nitroferdi töö peatumine, VKG 

gaasigeneraatorjaama, sh Lõuna SEJ sulgemine), mis võib mõjutada ka saasteainete heitkoguste 

suurenemist/vähenemist ning seeläbi ka välisõhukvaliteeti Kohtla-Järvel.  

Lõhnahäiringu psühhomeetriline hindamine Kohtla-Järve Järve linnaosas, lähtudes Eesti 

Standardikeskuse standardist EVS 887-1:2005, viidi läbi koostöös turundusuuringute keskusega TNS 

EMOR. Küsitlusperiood kooskõlastati tellijaga. 

Eelinformatsioon näitas saastatuse kõrgemaid tasemeid pigem Järve linnaosa lääneküljel, kus asub 

Kohtla-Järve tööstuspark. Emissiooniproovide võtmiseks valiti välja järgmised linna suurimad 

ettevõtted: VKG OIL AS, TNC Components OÜ, VKG Energia OÜ, Eastman Specialties OÜ, OÜ Kivirand, 

OÜ Järve Biopuhastus, poolkoksimäed, Novatrade AS, Stako Diler OÜ. Kokku võetakse 50 õhuproovi, 

mida analüüsitakse väävliühendite, lenduvate orgaaniliste ühendite ning lõhnaainete suhtes. 

Seirejaamade, passiivsete proovlite ning lõhna hindamise punktid koos koordinaatidega on 

nimetatud allolevates tabelites ning näidatud joonistel (Joonis 30, Joonis 31, Joonis 32, Tabel 6, Tabel 

7, 

Tabel 8). 
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Tabel 6 Mõõtepunktide koordinaadid, passiivproovlid 

Mõõtepunkti nr X (L-Est) Y (L-Est) 

1 6589087 687086 

2 6588084 684581 

3 6586907 683559 

4 6588179 682630 

5 6587999 683757 

6 6587559 683475 

7 6587492 683439 

8 6587428 685071 

9 6588624 684338 

10 6589509 684253 

11 6589554 684531 

12 6585384 684145 

13 6588572 683829 

14 6590123 684521 

15 6589820 684820 

16 6590308 686117 

17 6589570 686700 

18 6588735 689705 

19 6588375 683575 

20 6588534 682041 
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Tabel 7 Mõõtepunktide koordinaadid, lõhnauuring 

Mõõtepunkti nr X (L-Est) Y (L-Est) 

C4 6587446 685308 

D4 6587446 684808 

C5 6587946 684808 

B4 6587946 685308 

D5 6587946 684308 

A5 6588446 684308 

B5 6588446 684808 

A4 6587946 684808 

C3 6588946 687308 

D3 6588946 686808 

B3 6589446 687308 

C6 6589446 684808 

D6 6589446 684308 

A6 6589946 684308 

B6 6589946 684808 

A3 6589446 686808 

D2 6589446 686308 

C1 6589946 686308 

B2 6589946 686808 

C2 6589446 686808 

A2 6589946 686308 

D1 6589946 685808 

A1 6590446 685808 

B1 6590446 686308 
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Tabel 8 Mõõtepunktide koordinaadid, pidevseire 

Mõõtepunkti nr Mõõtelabori nimi Asukoht X (L-Est) Y (L-Est) 

1 Mobair1 (1. 
mõõteperiood) 

Kauba tn 6588124 684698 

2 Mobair1 (2. 
mõõteperiood) 

Järveküla tee 6588414 684521 

3 Konteiner2 Keskallee tn 6589551 686703 

4 Kalevi seirejaam Kalevi tn  6590293 686128 

 

 

Joonis 30 Mõõtepunktid Kohtla-Järvel 
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Joonis 31 Passiivproovlid Kohtla-Järvel 
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Joonis 32 Lõhnauuring Kohtla-Järve 
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Joonis 33 Pidevseire punktid Kohtla-Järvel 

6. Välisõhu kvaliteedi hindamine Kohtla-Järvel Järve linnaosas 

6.1 Piirväärtused 

Välisõhu saastetaseme piirväärtuste alusel hinnatakse piirkonna välisõhu kvaliteedi seisundit ning 

selles toimunud muutuste positiivseid või negatiivseid ilminguid lähtuvalt keskkonnast ning inimeste 

tervisest. Vastavad piirväärtused on nimetatud keskkonnaministri 27.12.2016. a määruses nr 75 

“Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi 

hindamispiirid”. Lõhna esinemissageduse hindamiseks kehtib keskkonnaministri 27.12.2016. a. 

määruse nr 81 "Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine 

esinemise häiringutasemed" §-s 6 lõhna esinemissageduse piirväärtus 15% aasta lõhnatundidest. 

Alljärgnevates tabelites on toodud käesoleva töö raames mõõdetud saastekomponentidele 

kehtestatud piirväärtused (Tabel 9).  
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Tabel 9 Välisõhu saastatuse taseme piirväärtused (SPV, alates 01.01.2017 

tähistatakse ÕPV) 

Saasteaine Keskmistamisaeg Piir- või 
sihtväärtus 
(μg/m3) 

Lubatud 
ületamiste arv 
aastas* 

Süsinikoksiid (CO) ÕPV8  10000 - 

Vesiniksulfiid (H2S) ÕPV1 8 - 

ÕPV24 8 - 

Vääveldioksiid (SO2) ÕPV1 350 24 tundi 

ÕPV24 125 3 päeva 

Lämmastikoksiidid (NOx) ÕPV1 200 18 tundi 

ÕPVa 40 - 

Benseen (C6H6) ÕPVa 5 - 

Tolueen (C6H5CH3) ÕPV1 200 - 

ÕPV24 200 - 

Ksüleen (C6H4(CH3)2) ÕPV1 200 - 

ÕPV24 200 - 

Metüülmerkaptaan (CH3SH) ÕPV1 0,2 - 

ÕPV24 0,02 - 

Lõhnaained ÕPVa 15% - 

* Pidevseire korral 

 

6.2 Mõõtmistulemused - passiivproovlid 

6.2.1 Vesiniksulfiidi nädalakeskmised kontsentratsioonid 

Alljärgnevalt on esitatud passiivproovlitega mõõdetud vesiniksulfiidi ning aromaatsete süsivesinike 

nagu benseen, tolueen, ksüleen ja etüülbenseen mõõteperioodi keskmised kontsentratsioonid 

Kohtla-Järvel. Ühe mõõteperioodi kestus on seitse päeva, kajastamist leiavad kuue mõõteperioodi 

tulemused, st 16.07-23.07.2015, 23.07-30.07.2015, 04.11. – 11.11.15, 07.03. – 14.03.16, 12.05 – 

19.05.16 ja 08.06 – 15.06.16 (Joonis 34 kuni Joonis 66).  



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine72(276) 

Esimese mõõtekampaania (16.07-23.07.15) kõrgeim vesiniksulfiidi kontsentratsioon mõõdeti 

mõõtepunktides 5 ja 6 vastavalt 18,06 µg/m3 ning 10,26 µg/m3, ülejäänud mõõtepunktides jäi 

perioodikeskmine H2S kontsentratsioon vahemikku 0,61 – 2,78 µg/m3 (Joonis 34). Teise 

mõõteperioodi (23.07-30.07.15) maksimaalne H2S kontsentratsioon mõõdeti punktis 6, vastavalt 

25,35 µg/m3, ülejäänud mõõtepunktides jäi perioodikeskmine H2S sisaldus välisõhus vahemikku 0,60 

– 4,91 µg/m3 (Joonis 35). Kolmanda mõõtekampaania (04.11-11.11.15) maksimaalne H2S 

kontsentratsioon mõõdeti punktis 5 vastavalt 22,93 µg/m3ja punktis 6 vastavalt 19,14 µg/m3, 

ülejäänud mõõtekohtades jäi vesiniksulfiidi nädalakeskmine sisaldus vahemikku 0,77 – 4,46 µg/m3 

(Joonis 36). Neljanda mõõtekampaania (07.03-14.03.16) kõrgeim H2S sisaldus oli 6,29 µg/m3 

mõõtepunktis 11, kus lähim saasteallikas mõõtepunkti suhtes on OÜ Järve Biopuhastus, teiste 

mõõtepunktide perioodikeskmine H2S sisaldus oli 1 – 3,4 µg/m3 (Joonis 37). Viienda mõõtetsükli 

(12.05-19.05.16) kõrgeim H2S sisaldus oli jällegi mõõtepunktis 6, vastavalt 13,91 µg/m3, teistes 

mõõtekohtades jäi nädalakeskmine H2S saastetase vahemikku 0,73 – 1,53 µg/m3 (Joonis 38). 

Viimase (08.06-15.06.16) mõõtekampaania maksimaalne H2S sisaldus mõõdeti mõõtepunktis 19, 

vastavalt 6,02 µg/m3, mõõtepunktis nr 5 oli nädalakeskmine H2S sisaldus õhus 4,78 µg/m3, 

ülejäänud mõõtekohtades jäi saasteaine sisaldus 1 µg/m3piiresse (Joonis 39). Ehkki tegemist on 

nädalakeskmiste mõõtmistulemustega, on tõenäoline, et mõõteperioodide vältel ületati mitmel juhul 

(mõõtepunktides 5 ja 6) välisõhu saastatuse taseme tunnikeskmist piirväärtust 8  µg/m3. Arvestades, 

et vesiniksulfiidi lõhnalävi on 0,2-2 µg/m3, on selle ühendi puhul lõhn tajutav juba kehtestatud 

piirväärtustest oluliselt madalamate kontsentratsioonide juures. Elamupiirkondades jäid H2S 

keskmised sisaldused välisõhus 1 µg/m3 piiresse, mistõttu ei ole välistatud lõhnahäiringu tekkimine 

ka seal.  
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Joonis 34 Vesiniksulfiidi perioodikeskmine kontsentratsioon, 16.07-23.07.2015 
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Joonis 35 Vesiniksulfiidi perioodikeskmine kontsentratsioon, 23.07-30.07.2015 
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Joonis 36 Vesiniksulfiidi perioodikeskmine kontsentratsioon, 04.11-11.11.2015 
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Joonis 37 Vesiniksulfiidi perioodikeskmine kontsentratsioon, 07.03-14.03.2016 
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Joonis 38 Vesiniksulfiidi perioodikeskmine kontsentratsioon, 12.05-19.05.2016 
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Joonis 39 Vesiniksulfiidi perioodikeskmine kontsentratsioon, 08.06-15.06.2016 

Nädalakeskmine vesiniksulfiidi sisaldus ületas mõõtepunktides 5 ja 6 tunni- ja ööpäevakeskmist 

piirväärtust esimese, teise, kolmanda ja viienda mõõtekampaania ajal (Tabel 10). Esimese kolme 

kampaania ajal valitsesid piirkonnas valdavalt lõuna, edela ja läänetuuled, mis viitavad saaste 

pärinemisele AS VKG Oil saasteallikatest. Viienda mõõtekampaania ajal puhusid tuuled valdavalt 

lääne ja edela suunast aga ka põhjakaartest, iseloomustades lisaks VKG tegevusele ka alternatiivsete 

allikate mõju, milleks on VKG territooriumist põhjas asuv Järve Biopuhastus OÜ, kus kevadperioodil 

toimuv kompostimisprotsess vesiniksulfiidi sisaldust välisõhus oluliselt mõjutab.  

Tabel 10 H2S passiivproovli maksimaalne kontsentratsioon mõõtepunktides 

Periood Mõõtepunkt Passiivproovel, µg/m3 

maksimaalne 

16.07-23.07.2015 5 18.06 

23.07-30.07.2015 6 25.35 

04.11-11.11.2015 5 22.93 

07.03-14.03.2016 11 6.29 

12.05-19.05.2016 6 13.91 
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08.06-15.06.2016 19 6.02 

 

6.2.2 H2S passiivproovlite tulemuste võrdlus välisõhu pidevseirega 

Lisaks passiivproovlitele, mille põhjal on võimalik hinnata saasteaine sisaldust õhus pikema perioodi 

vältel, mõõdeti vaadeldavas piirkonnas vesiniksulfiidi kontsentratsioone ka 

automaatanalüsaatoritega, mis võimaldavad saasteaine sisaldust õhus määrata oluliselt lühema 

perioodi jooksul. Automaatanalüsaatoriga mõõdeti H2S sisaldust riiklikku keskkonnaseire võrgustikku 

kuuluvas Kalevi õhuseirejaamas ning lisaks käesoleva töö raames uuritavasse alasse paigaldatud 

mobiilsete õhujaamadega, st mobiilse mõõtebussiga Mobair1 ning teisaldatava konteinerjaamaga 

Konteiner2. Pidevseirepunktide paiknemine passiivproovlite suhtes on esitatud alljärgneval joonisel 

(Joonis 40). 

 

Joonis 40 Vesiniksulfiidi mõõtepunktid 

Tulemuste võimalikult täpseks hindamiseks võrreldi passiivproovli tulemust eraldi kolme seirejaama 

nädalakeskmise H2S tulemusega. Esimese kolme passiivproovlite mõõtekampaania ajal piirkonnas 
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mobiilseid seirejaamu ei olnud, mistõttu on tulemuste võrdlus esitatud vaid Kalevi statsionaarse 

seirejaamaga. Nagu joonistelt nähtub, langeb pidevseirejaama nädalakeskmine H2S kontsentratsioon 

hästi kokku passiivproovli mõõtepunkti nr 16 tulemusega. Mõõteperioodi 16.07 – 23.07.15 

nädalakeskmine vesiniksulfiidi sisaldus oli vastavalt 0,68 µg/m3 ja 0,65 µg/m3. Ka teise 

mõõteperioodi 23.07 – 30.07.15 nädalakeskmine H2S sisaldus langes samasse suurusjärku, 

automaatanalüsaatori nädalakeskmine sisaldus oli 0,63 µg/m3 ning passiivproovli tulemus 0,68 

µg/m3. Kalevi seirejaama andmetel esinesid mõlema mõõtekampaania ajal piirkonnas peamiselt 

edela- ja lääne tuuled keskmise kiirusega 2,4 – 2,9 m/s. Erinevate metoodikatega määratud 

tulemuste kokkulangevus mõõtepunktis nr 16, võimaldab kindlamalt toetuda ka ülejäänud 

passiivproovlite tulemuste paikapidavusse, sh  mõõtepunktides 5 ja 6 esinenud vesiniksulfiidi 

tunnikeskmise piirväärtuse ületamistesse. Perioodil 04.11 – 11.11.15 näitas automaatanalüsaator 

madalamat kontsentratsiooni kui passiivproovel, piirkonnas esinesid muutliku suunaga lääne ja 

lõunakaarte tuuled, keskmise kiirusega 5,5 m/s (Tabel 11). Alates passiivproovlite 4. 

mõõtekampaaniast lisandus piirkonda ka mobiilne mõõtebuss ja teisaldatav konteinerjaam ( 

Tabel 12, Tabel 13). Kolme viimase mõõtekampaania puhul eristub samuti, et pidevmõõtmiste 

nädalakeskmine H2S sisaldus on passiivproovli nädalakeskmisest tulemusest märgatavalt madalam. 

Meteoandmed eri jaamades näitavad üheselt muutliku suunaga tuule esinemist mõõtekampaaniate 

ajal, esineb nii põhja-, ida-, kirdetuuli kui ka edela- ja läänetuuli (Joonis 37, Joonis 38, Joonis 39).  

Tabel 11 Passiivproovli tulemuse võrdlus Kalevi seirejaama andmetega 

Periood H2S passiivproovel, µg/m3 

Mõõtepunkt 16 
H2S pidevseire, µg/m3 

Kalevi seirejaam 

16.07-23.07.2015 0.65 0.68 

23.07-30.07.2015 0.68 0.63 

04.11-11.11.2015 <1.00 0.25 

07.03-14.03.2016 <1.00 0.07 

12.05-19.05.2016 <1.00 0.17 

08.06-15.06.2016 <1.00 0.18 

 

Tabel 12 Passiivproovli tulemuse võrdlus konteinerjaama andmetega 

Periood H2S passiivproovel, µg/m3 

Mõõtepunkt 17 
H2S pidevseire, µg/m3 

Konteiner2 

16.07-23.07.2015 <1.00 - 

23.07-30.07.2015 <1.00 - 

04.11-11.11.2015 <1.00 - 

07.03-14.03.2016 <1.00 0.20 
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12.05-19.05.2016 <1.00 0.25 

08.06-15.06.2016 <1.00 0.37 

 

Tabel 13 Passiivproovli tulemuse võrdlus mobiilse mõõtebussi andmetega 

Periood H2S passiivproovel, 
µg/m3 

Mõõtepunkt 2 

H2S passiivproovel, 
µg/m3 

Mõõtepunkt 9 

H2S pidevseire, 
µg/m3 

Mobair1 

 

16.07-23.07.2015 0.84 0.70 -  

23.07-30.07.2015 <1.00 0.60 -  

04.11-11.11.2015 <1.00 0.77 -  

07.03-14.03.2016 <1.00 <1.00 0.28  

12.05-19.05.2016 <1.00 <1.00 0.34  

08.06-15.06.2016 <1.00 <1.00 0.33  

 

6.2.3 H2S passiivproovlite tulemuste võrdlus varasemate mõõtekampaaniatega 

Varasemalt on Kohtla-Järvel H2S passiivproovlite mõõtekampaaniaid korraldatud aastatel 2005 ja 

2006. Aastal 2005 toimusid mõõtmised kolmel järjestikusel nädalal, vastavalt 11.10 – 18.10.05, 18.10 

– 25.10.05 ja 25.10 – 01.11.05. Aastal 2006 viidi mõõtmised läbi viiel järjestikusel nädalal, vastavalt 

17.08 – 23.08.06, 23.08 – 31.08.06, 31.08 – 06.09.06, 06.09 – 14.09.06, 14.09 – 20.09.06. Mõõtmisi 

teostati laiaulatusliku õhusaaste uuringu raames, mis toimusid kahes etapis ning, mille eesmärgiks oli 

kaardistada saastetasemed piirkonnas ning välja selgitada halva õhukvaliteedi põhjused ning 

peamised saasteallikad Kohtla-Järvel. 2005. ja 2006. aasta passiivproovlite mõõtekampaaniate 

tulemused viitasid H2S pärinemisele heitveepuhastusjaamast ning VKG tootmisterritooriumilt, kus 

mõõdeti kampaaniate kõrgeimad tulemused. 2005. aasta kõrgeim vesiniksulfiidi keskmine sisaldus 

mõõdeti OÜ Kohtla-Järve Biopuhastus territooriumil, 2006. ja 2015/2016 teostatud 

mõõtekampaaniate põhjal on H2S keskmine tase kõrgeim VKG tootmisterritooriumil. Üldiselt on 

kolme mõõtekampaania põhjal selgelt näha, et vesiniksulfiidi keskmine välisõhu saastetase on 

Kohtla-Järvel aastatega märgatavalt langenud, mida näitavad ka pidevseiretulemused Kalevi 

seirejaamas. Olukord on paranenud tänu ulatuslike keskkonnameetmete rakendamisele, uuema ja 

kaasaegsema tehnika kasutusele võtmisega Järve Biopuhastus OÜ reovee puhastusseadmetel ning 

VKG investeeringutele kaasaegsemasse tehnoloogiasse. EL direktiivide täitmise nõue ning 

piirkondlikust iseärasusest tingitud keskkonnanõuete karmistumine on viinud selleni, et üksikute 

saasteainete kontsentratsioonidega on probleeme üha vähem, aastas tuleb ette üksikuid tööstuslike 

saasteainete piirväärtuseid ületavaid tasemeid (Joonis 41).  
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Joonis 41 2005, 2006 ja 2015/2016 mõõtekampaaniate keskmine H2S sisaldus 

 

6.2.4 H2S passiivproovlite tulemuste võrdlus lõhna rastermeetodi tulemustega 

Käesoleva töö raames hinnati lisaks välisõhu saasteainetele ka lõhnaainete esinemist. Lõhnaainete 

esinemise hindamiseks kasutati rastermeetodit, mille kohaselt määrati Kohtla-Järve Järve linnaosa 

territooriumile 6 mõõtepunkti ehk rastrit, mis igaüks koosnes eraldi neljast mõõtepunktist. Rastrite 

paiknemine passiivproovlite suhtes on toodud alljärgneval joonisel (Joonis 42). 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine83(276) 

 

Joonis 42 Lõhnaainete rastrite paiknemine passiivproovlite suhtes 

 

Võimaliku seose leidmiseks mõõdetud H2S kontsentratsiooni ja samaaegse lõhnaaine esinemise 

vahel valiti igale lõhnarastrile lähim passiivproovli mõõtepunkt, mille nädalakeskmist H2S tulemust 

võrreldi lõhnatundide esinemisega. Arvestades, et vesiniksulfiidi lõhnalävi on 0,2-2 µg/m3, langevad 

mõõtmistulemused omavahel küllaltki hästi kokku. Tulemustest selgub, et kui rastermeetodi põhjal 

hinnati lõhnaaine esinemise osakaal soovimatut lõhnataju tekitavaks (positiivsete mõõtmistulemuste 

osakaal 10 minuti sees suurem kui 15%), jääb ka mõõdetud passiivproovli nädalakeskmine H2S 

kontsentratsioon vastavast H2S lõhnalävest kõrgemale (Tabel 14). 
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Tabel 14 H2S passiivproovlite tulemuste võrdlus lõhnatundide esinemisega 

 H2S Lõhn, 
% 

Passiiv-
proovel, 
ug/m3 

Lõhn, 
% 

Passiiv-
proovel, 
ug/m3 

Lõhn, % Passiiv-
proovel, 
ug/m3 

Lõhn, % Passiiv-
proovel, 
ug/m3 

Lõhn, 
% 

Passiiv-
proovel, 
ug/m3 

Lõhn, % Passiiv-
proovel, 
ug/m3 

Kuupäev Raster 
1 

MP 16 Raster 
2 

MP 17 Raster 
3 

MP 1 Raster 4 MP 8 Raster 
5 

MP 2; MP 9 Raster 6 MP 10, 
MP11, 
MP14, 
MP15 

23.07.2015 0 0.65 10 1.00 0 1.00 0 1.00 18.33 0.84; 0.7 0 0.92; 1.06; 
1.21; 2.78 

26.07.2015 0 0.68 11.67 1.00 11.67 1.00 0 1.00 0 1.00; 0.6 66.67 0.90; 4.91; 
2.31; 1.99 28.07.2015 0 0 0 0 0 23.33 

4.11.2015 0 1.00 90 1.00 46.67 1.09 86.67 0.82 100 1.00; 0.77 0 1.00; 4.46; 
2.78; 1.32 6.11.2015 10 0 21.67 0 0 0 

9.11.2015 10 58.33 0 0 83.33 90 

17.05.2016 0 1.00 0 1.00 0 1.00 100 1.00 100 1.00; 1.00 96.67 1.00; 1.53; 
1.00; 1.00 18.05.2016 10 11.67 15 40 30 60 
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6.2.5 Aromaatsete süsivesinike nädalakeskmised kontsentratsioonid 

Esimese mõõtekampaania kõrgeim benseeni kontsentratsioon mõõdeti mõõtepunktis 7, vastavalt 

24,26 µg/m3, ülejäänud mõõtepunktides jäi nädalakeskmine benseeni sisaldus välisõhus vahemikku 

0,08 – 2,5 µg/m3 (Joonis 43). Teise mõõtekampaania maksimaalne benseeni sisaldus mõõdeti 

mõõtepunktis 5, vastavalt 8,16  µg/m3, ülejäänud mõõtepunktides jäi perioodikeskmine 

benseenisisaldus vahemikku 0,23 – 4,58 µg/m3 (Joonis 44). Kolmanda mõõtekampaania kõrgeim 

benseeni sisaldus oli 9,54 µg/m3mõõtepunktis 5, ülejäänud tulemused jäid vahemikku 0 – 3,6 µg/m3 

(Joonis 45). Neljanda mõõtetsükli kõrgeim benseeni kontsentratsioon mõõdeti mõõtepunktis 7, 

vastavalt 27,36 µg/m3 ja mõõtepunktis 19, vastavalt 15,86 µg/m3 (Joonis 46). Viienda kampaania 

kõrgeim benseeni sisaldus oli samuti mõõtepunktis 7, vastavalt 12,67 µg/m3, lisaks mõõdeti 

samaväärsed tulemused mõõtepunktides 5 ja 7, ülejäänud mõõtekohtades püsis benseeni sisaldus 

vahemikus 0 – 1,89 µg/m3 (Joonis 47). Kuuenda mõõtekampaania maksimaalne benseeni sisaldus 

mõõdeti mõõtepunktis 19, vastavalt 12,05 µg/m3, mõõtepunktis 7 oli nädalakeskmine benseeni 

sisaldus 4,26 µg/m3, ülejäänud mõõtepunktides jäi benseeni sisaldus õhus vahemikku 0,08 – 1,79 

µg/m3 (Joonis 48). 
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Joonis 43 Benseeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 16.07-23.07.2015 
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Joonis 44 Benseeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 23.07-30.07.2015 
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Joonis 45 Benseeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 04.11-11.11.2015 
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Joonis 46 Benseeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 07.03-14.03.2016 
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Joonis 47 Benseeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 12.05-19.05.2016 
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Joonis 48 Benseeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 08.06-15.06.2016 

 

Esimese mõõtekampaania kõrgeim etüülbenseeni kontsentratsioon mõõdeti mõõtepunktis 7, 

vastavalt 4,94 µg/m3, mõõtepunktis 4 oli nädalakeskmine saasteaine sisaldus 3,89 µg/m3, ülejäänud 

mõõtepunktides jäi nädalakeskmine etüülbenseeni sisaldus välisõhus vahemikku 0,08 – 1,99 µg/m3 

(Joonis 49). Teise mõõtekampaania maksimaalne etüülbenseeni sisaldus mõõdeti mõõtepunktis 5, 

vastavalt 3,2  µg/m3, mõõtepunktis 7 mõõdeti nädalakeskmiseks saasteaine sisalduseks 3,06 µg/m3, 

ülejäänud mõõtepunktides jäi perioodikeskmine etüülbenseeni sisaldus vahemikku 0,12 – 1,91 

µg/m3 (Joonis 50). Kolmanda mõõtekampaania kõrgeim etüülbenseeni sisaldus3,48 µg/m3 oli 

mõõtepunktis 5, ülejäänud tulemused jäid vahemikku 0 – 0,57 µg/m3 (Joonis 51). Neljanda 

mõõtetsükli kõrgeim etüülbenseeni kontsentratsioon mõõdeti mõõtepunktis 6 vastavalt 1,9 µg/m3ja 

mõõtepunktis 7, vastavalt 1,85 µg/m3 (Joonis 52). Viienda kampaania kõrgeim etüülbenseeni sisaldus 

oli mõõtepunktis 5, vastavalt 3,30 µg/m3, ülejäänud mõõtekohtades püsis benseeni sisaldus 

vahemikus 0 – 1,66 µg/m3 (Joonis 53). Kuuenda mõõtekampaania kõrgeim etüülbenseeni sisaldus 
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mõõdeti mõõtepunktis 7, vastavalt 2,07 µg/m3, ülejäänud mõõtepunktides jäi saasteaine sisaldus 

1,21 µg/m3 piiresse (Joonis 54). 

 

Joonis 49 Etüülbenseeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 16.07-23.07.2015 
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Joonis 50 Etüülbenseeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 23.07-30.07.2015 
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Joonis 51 Etüülbenseeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 04.11-11.11.2015 
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Joonis 52 Etüülbenseeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 07.03-14.03.2016 
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Joonis 53 Etüülbenseeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 12.05-19.05.2016 
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Joonis 54 Etüülbenseeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 08.06-15.06.2016 

Esimese mõõtekampaania kõrgeim ksüleeni kontsentratsioon mõõdeti VKG territooriumil 

mõõtepunktis 7, vastavalt 15,6 µg/m3, mõõtepunktis 4 oli nädalakeskmine saasteaine sisaldus 15,22 

µg/m3, ülejäänud mõõtepunktides jäi nädalakeskmine ksüleeni sisaldus välisõhus vahemikku 0,24 – 

3,24 µg/m3 (Joonis 55). Teise mõõtekampaania maksimaalne ksüleeni sisaldus mõõdeti 

mõõtepunktis 7, vastavalt 9,32  µg/m3, mõõtepunktis 4 mõõdeti nädalakeskmiseks saasteaine 

sisalduseks 7,92 µg/m3, mõõtepunktis 5 7,3 µg/m3 ning mõõtepunktis 11 6,78 µg/m3, ülejäänud 

mõõtepunktides jäi perioodikeskmine ksüleeni sisaldus vahemikku 0,31 – 5,14 µg/m3 (Joonis 56). 

Kolmanda mõõtekampaania kõrgeim ksüleeni sisaldus oli 6,34 µg/m3mõõtepunktis 5, ülejäänud 

tulemused jäid vahemikku 0 – 1,47 µg/m3 (Joonis 57). Neljanda mõõtetsükli kõrgeim ksüleeni 

kontsentratsioon mõõdeti mõõtepunktis 7 vastavalt 5,3 µg/m3ja mõõtepunktis 12, vastavalt 5,26 

µg/m3 (Joonis 58). Viienda kampaania maksimaalne ksüleeni sisaldus oli mõõtepunktis 19, vastavalt 

7,10 µg/m3, ülejäänud mõõtekohtades püsis benseeni sisaldus vahemikus 0 – 3,86 µg/m3 (Joonis 

59). Kuuenda mõõtetsükli kõrgeim nädalakeskmine ksüleeni sisaldus mõõdeti mõõtepunktis 7, 
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vastavalt 6,71 µg/m3, mõõtepunktides 5 ja 19 oli saasteaine sisaldus vastavalt 3,52 µg/m3ja 4,52 

µg/m3 (Joonis 60). 

 

Joonis 55 Ksüleeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 16.07-23.07.2015 
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Joonis 56 Ksüleeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 23.07-30.07.2015 
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Joonis 57 Ksüleeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 04.11-11.11.2015 
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Joonis 58 Ksüleeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 07.03-14.03.2016 
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Joonis 59 Ksüleeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 12.05-19.05.2016 
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Joonis 60 Ksüleeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 08.06-15.06.2016 

Esimese mõõtekampaania kõrgeim tolueeni kontsentratsioon mõõdeti mõõtepunktis 7, vastavalt 

19,64 µg/m3, ülejäänud mõõtepunktides jäi nädalakeskmine tolueeni sisaldus välisõhus vahemikku 

0,24 – 10,26 µg/m3 (Joonis 61). Teise mõõtekampaania maksimaalne tolueeni sisaldus mõõdeti 

mõõtepunktis 4, vastavalt 27,72 µg/m3, ülejäänud mõõtepunktides jäi perioodikeskmine tolueeni 

sisaldus vahemikku 1,01 – 16,51 µg/m3 (Joonis 62). Kolmanda mõõtekampaania kõrgeim tolueeni 

sisaldus oli 12,69 µg/m3mõõtepunktis 5, ülejäänud tulemused jäid vahemikku 0 – 4,13 µg/m3 (Joonis 

63). Neljanda mõõtetsükli kõrgeim tolueeni kontsentratsioon mõõdeti mõõtepunktis 7 vastavalt 

19,89  µg/m3 (Joonis 64). Viienda kampaania maksimaalne tolueeni sisaldus oli mõõtepunktis 5, 

vastavalt 12,02 µg/m3, mõõtepunktis 7, vastavalt 11,71 µg/m3 ja mõõtepunktis 19, vastavalt 12,02 

µg/m3,  ülejäänud mõõtekohtades püsis tolueeni sisaldus vahemikus 0 – 2,0 µg/m3 (Joonis 65). 

Kuuenda mõõtekampaania kõrgeim tolueeni sisaldus mõõdeti punktis 7, vastavalt 10,70 µg/m3, 

mõõtepunktis 19 oli nädalakeskmine tolueeni sisaldus 10,49 µg/m3, ülejäänud mõõtekohtades jäi 

saasteaine sisaldus vahemikku 0,35 – 5,86 µg/m3 (Joonis 66). 
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Joonis 61 Tolueeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 16.07-23.07.2015 
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Joonis 62 Tolueeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 23.07-30.07.2015 
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Joonis 63 Tolueeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 04.11-11.11.2015 
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Joonis 64 Tolueeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 07.03-14.03.2016 
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Joonis 65 Tolueeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 12.05-19.05.2016 
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Joonis 66 Tolueeni perioodikeskmine kontsentratsioon, 08.06-15.06.2016 

Ksüleeni ja Tolueeni nädalakeskmised kontsentratsioonid piirkonnas jäid kehtivast tunni- ja 

ööpäevakeskmisest piirväärtusest 200 µg/m3 oluliselt madalamaks. VKG territooriumil 

mõõtepunktides 5, 6 ning 7 ja VKG poolkoksimäel ületasid benseeni kuue kampaania keskmised 

sisaldused välisõhus aastakeskmist piirväärtust, milleks on 5 µg/m3. Alljärgnevas tabelis on toodud 

maksimaalsete kontsentratsioonide esinemise mõõtepunkt vastavalt mõõtekampaaniale (Tabel 15). 

Tabel 15 BTX passiivproovli maksimaalse kontsentratsiooni esinemise mõõtepunkt 

  Mõõtekampaania 

Saasteaine I II III IV V VI 

Benseen 7 5 5 7 7 19 

Etüülbenseen 7 5 5 7 5 7 

Ksüleen 7 7 5 7 19 7 

Tolueen 7 4 4 7 5 7 
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6.2.6 Aromaatsete süsivesinike passiivproovlite tulemuste võrdlus lõhna rastermeetodi 

tulemustega 

Aromaatsete ühendite lõhnalävi on üldjuhul kõrgem kui vastav piirväärtus, teisisõnu aromaatsete 

süsivesinike lõhna esinemisel piirkonnas ületatakse reeglina ka välisõhu saastatuse piirväärtust. Kuna 

passiivproovlite mõõtetulemuste põhjal jäid nädalakeskmised kontsentratsioonid oluliselt 

madalamaks kehtivatest tunni- ja ööpäevakeskmistest piirväärtustest, on tõenäoline, et aromaatsete 

süsivesinike lõhna esinemine passiivproovlite kampaaniate ajal ei omanud märkimisväärset mõju 

elanikkonna lõhnatajule (Tabel 16).  
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Tabel 16 BTEX passiivproovlite tulemuste võrdlus lõhnatundide esinemisega 

BTX Lõhn, 
% 

Passiiv-
proovel, 
ug/m3 

Lõhn, 
% 

Passiiv-
proovel, 
ug/m3 

Lõhn, 
% 

Passiiv-
proovel, 
 ug/m3 

Lõhn, 
% 

Passiiv-
proovel, 
ug/m3 

Lõhn, 
% 

Passiiv-
proovel, 
ug/m3 

Lõhn, 
% 

Passiiv-
proovel, 
ug/m3 

Kuupäev Raster 
1 

MP 16 Raster 
2 

MP 17 Raster 
3 

MP 1 Raster 
4 

MP 8 Raster 
5 

MP 2; MP 9 Raster 
6 

MP 10, MP11, 
MP14, MP15 

23.07.2015 0 2.69 10 6.80 0 5.10 0 11.05 18.33 13.09; 3.52 0 6.36; 3.20; 
1.67; 4.35 

26.07.2015 0 7.39 11.67 1.87 11.67 3.08 0 4.16 0 7.33; 4.63 66.67 22.86; 18.74; 
13.37; 5.41 28.07.2015 0 0 0 0 0 23.33 

4.11.2015 0 0.24 90 0.98 46.67 0.36 86.67 1.88 100 0.40; 0.53 0 0.61; 4.66; 
0.98; 1.19 6.11.2015 10 0 21.67 0 0 0 

9.11.2015 10 58.33 0 0 83.33 90 

17.05.2016 0 1.61 0 0.75 0 0.40 100 1.81 100 3.99 96.67 4.13; 2.18; 
1.87 18.05.2016 10 11.67 15 40 30 60 
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6.3 Mõõtmistulemused - pidevseire 

Kohtla-Järvel läbiviidud uuringu perioodil 2015-2016 mõõdeti välisõhu saastatuse taset pikema aja 

vältel neljas mõõtepunktis, mis valiti välja passiivproovlite esimeste kampaaniate analüüsitulemuste 

põhjal selliselt, et need iseloomustaks nii elamupiirkonna kui tööstuspiirkonna välisõhu kvaliteeti. 

Kaks mõõtepunkti paiknesidki Järve linnaosa idaküljel elamupiirkonnas Kalevi tänaval (riiklik 

seirejaam) ning Keskallee tänaval (Konteiner2) ja kaks tööstuspiirkonnas Järve linnaosa lääneküljel 

Kauba tänaval (Mobair1) ning Järveküla teel (Mobair1).  

6.3.1 Mõõtmistulemused Keskallee tänaval, Konteiner2 

Teisaldatav mõõtejaam Konteiner2 paiknes Järve linnaosas Keskallee tänaval ajavahemikus 

24.11.2015-26.06.2016. Mõõdetavateks näitajateks olid vesiniksulfiid (H2S),  vääveldioksiid (SO2) 

ning meteoroloogilised näitajad (tuule suund, kiirus, välisõhu temperatuur, niiskus). Mõõtepunkti 

koordinaadid olid X6589551 ja Y686703 (L-Est). Konteineri asukoht on näidatud allolevatel joonistel 

(Joonis 67, Joonis 68). 
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Joonis 67 Mõõtepunkt Keskallee tänaval 

 

Joonis 68 Mõõtelabor Keskallee tänaval, konteiner2 
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Vääveldioksiidile (SO2) kehtib tunni- ja ööpäevakeskmine piirväärtus vastavalt 350 μg/m3 ja 125 

μg/m3. Mõõteperioodil ei registreeritud Kohtla-Järve kesklinnas ühtegi vastavaid piirväärtuseid 

ületavaid kontsentratsioone. Maksimaalne tunni- ja ööpäevakeskmine kontsentratsioon oli vastavalt 

266 μg/m3 (16.12.2015 kell 13), kusjuures sel ajal puhus edelatuul kiirusega 2,8 m/s, ja 91,5 μg/m3 

(22.12.2015). Mõõteperioodi keskmine SO2 sisaldus kesklinnas oli 4 μg/m3 (Joonis 69, Joonis 70).  

Vesiniksulfiidile (H2S) kehtib tunni- ja ööpäevakeskmine piirväärtus vastavalt 8 μg/m3. 

Mõõteperioodil registreeriti kesklinnas üks 1 h keskmist piirväärtust ületav kontsentratsioon, 24 h 

keskmised H2S sisaldused jäid kogu mõõteperioodi vältel normi piiresse. Maksimaalne tunni- ja 

ööpäevakeskmine kontsentratsioon oli vastavalt 20,7 μg/m3 (18.01.2016 kell 02), kusjuures sel ajal 

oli tuulevaikus, ja 2,5 μg/m3 (18.01.2016). Mõõteperioodi keskmine H2S sisaldus kesklinnas oli 0,34 

μg/m3 (Joonis 71, Joonis 72). 

Enim vääveldioksiidi on mõõtepunktini kandunud edelasuunast, kus asuvad VKG ettevõtted. 

Kontsentratsiooniroos näitab, et edelast pärit saasteainete kontsentratsioon välisõhus on oluliselt 

kõrgem võrreldes mujalt tulnud saastega. Vesiniksulfiidi on mõõtepunktini kandunud sarnaselt 

vääveldioksiidile kõige rohkem edelasuunast. H2S puhul joonistub välja kolm episoodi, mil saastetase 

on märgatavalt kõrgem ülejäänud perioodist, kahel episoodil oli saaste pärit edelast ning ühel 

kirdest, kus asub Järve Tootjate OÜ, mis vastavalt keskkonnaloale on samuti H2S allikas. Kõrgeimad 

vääveldioksiidi kontsentratsioonid on mõõdetud eelkõige suuremate tuule kiiruste korral, samas 

vesiniksulfiidi puhul on kontsentratsiooni sõltuvus tuule suunast märkimisväärselt erineva mustriga. 

H2S maksimaalsed tasemed on mõõdetud eelkõige madalamate tuule kiiruste juures (Joonis 73, 

Joonis 75, Joonis 74, Joonis 76, Joonis 77, Joonis 78).  
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Joonis 69 SO2 1 h keskmised kontsentratsioonid, Keskallee tn. 
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Joonis 70 SO2 24 h keskmised kontsentratsioonid, Keskallee tn. 
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Joonis 71 H2S 1 h keskmised kontsentratsioonid, Keskallee tn. 
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Joonis 72 H2S 24 h keskmised kontsentratsioonid, Keskallee tn. 
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Joonis 73 SO2 summaarne saastevoog, Keskallee tn 
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Joonis 74 H2S summaarne saastevoog, Keskallee tn 
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Joonis 75 SO2 kontsentratsiooniroos, Keskallee tn 
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Joonis 76 H2S kontsentratsiooniroos, Keskallee tn 
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Joonis 77 H2S kontsentratsiooni sõltuvus tuule kiirusest, Keskallee tn 
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Joonis 78 SO2 kontsentratsiooni sõltuvus tuule kiirusest, Keskallee tn 

 

6.3.2 Mõõtmistulemused Kauba tänaval, Mobair 1 

Teisaldatav mõõtejaam Mobair1 paiknes Järve linnaosas Kauba tänaval ajavahemikus 04.12.2015-

18.01.2016. Mõõdetavateks näitajateks oli süsinikoksiid (CO), vääveldioksiid (SO2), vesiniksulfiid 

(H2S) ning meteoroloogilised näitajad (tuule suund, kiirus, välisõhu temperatuur, niiskus). 

Mõõtepunkti koordinaadid olid X6588124 ja Y684698 (L-Est). Mõõtelabori asukoht on näidatud 

allolevatel joonistel (Joonis 79, Joonis 80). 
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Joonis 79 Mõõtepunkt Kauba tänaval 
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Joonis 80 Mõõtelabor Kauba tänaval 

Süsinikoksiidile (CO) kehtib 8 tunni keskmine piirväärtus, milleks on 10 000 μg/m3= 10 mg/m3, mida 

mõõteperioodi jooksul Kauba tänaval ei ületatud. Maksimaalne 8 h keskmine kontsentratsioon 

mõõdeti 05.01.2016 kell 22 0,65 mg/m3, mõõteperioodi keskmine CO sisaldus välisõhus oli 0,25 

mg/m3. Summaarse saastevoo graafiku kohaselt jaotub mõõtepunktini kandunud saaste küllalt 

ühtlaselt erinevate suundade vahel, mis näitab saasteallikate varieeruvust, mõnevõrra rohkem on 

aja-ja pinnaühiku kohta süsinikoksiidi pärit lõunakaartest, st kagust, lõunast ja edelast, samas 

kontsentratsioonidevaheline erinevus erinevatest ilmakaartest mõõtepunktini kandunud saastel pole 

suur (Joonis 81, Joonis 86, Joonis 89, Joonis 92).  

Vääveldioksiidile (SO2) kehtib tunni- ja ööpäevakeskmine piirväärtus vastavalt 350 μg/m3 ja 125 

μg/m3. Mõõteperioodil ei registreeritud Kauba tänaval ühtegi 1 h piirväärtust ületavat 

kontsentratsiooni, küll aga ületas ööpäevakeskmine SO2 sisaldus ühel juhul vastavat piirnormi. 

Maksimaalne tunni- ja ööpäevakeskmine kontsentratsioon oli vastavalt 261 μg/m3 (21.12.2015 kell 

01), kusjuures sel ajal puhus edelatuul kiirusega 2,7 m/s, ja 131 μg/m3 (1,048 ÕPV24 10.12.2015). 

Mõõteperioodi keskmine SO2 sisaldus Kauba tänaval oli võrreldes kesklinnas mõõdetuga kuus korda 

kõrgem ehk 24 μg/m3. (Joonis 82, Joonis 83).  

Vesiniksulfiidile (H2S) kehtib tunni- ja ööpäevakeskmine piirväärtus vastavalt 8 μg/m3. 

Mõõteperioodil registreeriti Kauba tänaval kolm 1 h piirväärtust ületavat kontsentratsiooni, 
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ööpäevakeskmised H2S sisaldused jäid normi piiresse. Maksimaalne tunni- ja ööpäevakeskmine 

kontsentratsioon oli vastavalt 15 μg/m3 (1,875 ÕPV1 17.01.16 kell 15), kusjuures sel ajal puhus 

läänetuul kiirusega 2,3 m/s, ja 4 μg/m3 (17.01.2016). Mõõteperioodi keskmine H2S sisaldus Kauba 

tänaval oli 0,91 μg/m3 (Joonis 84, Joonis 85).  

Enim vääveldioksiidi ja vesiniksulfiidi on mõõtepunktini kandunud edela-ja läänesuunast. Kui 

vääveldioksiidi puhul on suuremate tuule kiiruste juures (3-7 m/s) mõõdetud pigem kõrged 

kontsentratsioonid, siis vesiniksulfiidi puhul oli vastupidi, suuremate tuule kiiruste juures mõõdeti 

valdavalt madalamad vesiniksulfiidi tasemeid (Joonis 88, Joonis 91, Joonis 87, Joonis 90, Joonis 93, 

Joonis 94) 
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Joonis 81 CO 8 h keskmine kontsentratsioon, Kauba tn. 
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Joonis 82 SO2 1 h keskmised kontsentratsioonid, Kauba tn. 
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Joonis 83 SO2 24 h keskmised kontsentratsioonid, Kauba tn. 
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Joonis 84 H2S 1 h keskmised kontsentratsioonid, Kauba tn 
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Joonis 85 H2S 24 h keskmised kontsentratsioonid, Kauba tn 
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Joonis 86 CO summaarne saastevoog, Kauba tn 
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Joonis 87 H2S summaarne saastevoog, Kauba tn 
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Joonis 88 SO2 summaarne saastevoog, Kauba tn 
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Joonis 89 CO kontsentratsiooniroos, Kauba tn 
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Joonis 90 H2S kontsentratsiooniroos, Kauba tn 
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Joonis 91 SO2 kontsentratsiooniroos, Kauba tn 
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Joonis 92 CO kontsentratsioonide sõltuvus tuule kiirusest, Kauba tn 
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Joonis 93 SO2 kontsentratsioonide sõltuvus tuule kiirusest, Kauba tn 
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Joonis 94 H2S kontsentratsioonide sõltuvus tuule kiirusest, Kauba tn 
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6.3.3 Mõõtmistulemused Järveküla teel, Mobair1 

Teisaldatav mõõtejaam Mobair1 paiknes Järve linnaosas Järveküla teel ajavahemikus 20.01.2016-

26.06.2016. Mõõdetavateks näitajateks oli süsinikoksiid (CO), vääveldioksiid (SO2), vesiniksulfiid 

(H2S) ning meteoroloogilised näitajad (tuule suund, kiirus, välisõhu temperatuur, niiskus). 

Mõõtepunkti koordinaadid olid X6588414 ja Y684521 (L-Est). Mõõtelabori asukoht on näidatud 

allolevatel joonistel (Joonis 95, Joonis 96). 

 

Joonis 95 Mõõtepunkt Järveküla teel 
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Joonis 96 Mõõtelabor Järveküla teel 

 

Süsinikoksiidile (CO) kehtib 8 tunni keskmine piirväärtus, milleks on 10 000 μg/m3= 10 mg/m3, mida 

mõõteperioodi jooksul Järveküla teel ei ületatud. Maksimaalne 8 h keskmine kontsentratsioon 

mõõdeti  26.06.2016 kell 231,39 mg/m3, mõõteperioodi keskmine CO sisaldus välisõhus oli 0,29 

mg/m3. Summaarse saastevoo graafiku kohaselt jaotub mõõtepunktini kandunud saaste küllalt 

ühtlaselt erinevate suundade vahel, mis näitab saasteallikate varieeruvust, mõnevõrra rohkem on 

aja- ja pinnaühiku kohta süsinikoksiidi pärit kagust, põhjast ja edelast, samas 

kontsentratsioonidevaheline erinevus erinevatest ilmakaartest mõõtepunktini kandunud saastel on 

minimaalne. Kuna mõõtepunkt asus raudteetranspordi vahetus läheduses, siis on tõenäoliselt mingi 

osa CO-st pärinenud just rongiliiklusest, mida kinnitab ka kontsentratsioonide sõltuvus tuule 

kiirusest, kus kõrgemad CO sisaldused on selgelt mõõdetud tuulevaiksel perioodil või nõrga tuule 

esinemisel, viidates lähedalasuva(te)le madala(te)le allika(te)le (Joonis 97, Joonis 102, Joonis 105, 

Joonis 108).  

Vääveldioksiidile (SO2) kehtib tunni- ja ööpäevakeskmine piirväärtus vastavalt 350 μg/m3 ja 125 

μg/m3. Mõõteperioodil ei registreeritud Järveküla teel ühtegi 1 h ja 24 h piirväärtust ületavat 

kontsentratsiooni. Maksimaalne tunni- ja ööpäevakeskmine kontsentratsioon oli vastavalt 71,3 

μg/m3 (10.06.2016 kell 03), kusjuures sel ajal puhus edelatuul kiirusega 2 m/s, ja 25,4 μg/m3 
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(09.06.2016). Mõõteperioodi keskmine SO2 sisaldus Järveküla teel oli võrreldes kesklinnas 

mõõdetuga samas suurusjärgus ehk 3 μg/m3(Joonis 98, Joonis 99).  

Vesiniksulfiidile (H2S) kehtib tunni- ja ööpäevakeskmine piirväärtus vastavalt 8 μg/m3. 

Mõõteperioodil registreeriti Järveküla teel üks H2S 1 h piirväärtust ületav kontsentratsioon, 

ööpäevakeskmised H2S sisaldused jäid normi piiresse. Maksimaalne tunni- ja ööpäevakeskmine 

kontsentratsioon oli vastavalt 9,6 μg/m3 (1,2 ÕPV1 13.04.2016 kell 01), kusjuures sel ajal valitses 

tuulevaikus, ja 2 μg/m3 (22.01.2016). Mõõteperioodi keskmine H2S sisaldus Järveküla teel oli 0,27 

μg/m3 (Joonis 100, Joonis 101).  

Kui 2015. aasta andmed näitavad vääveldioksiidi pärinemissuunaks edela ja lääne, siis 2016. aasta 

andmetel kandus vääveldioksiidi arvestatavas koguses mõõtepunktini ka põhjakaartest. Enim 

vesiniksulfiidi on mõõtepunktini kandunud edelasuunast, kus asuvad VKG ettevõtted, ent erinevalt 

Kauba tänaval mõõdetud H2S sisaldustest olid Järveküla teel kontsentratsioonid oluliselt madalamad 

ning lisaks edelale näitab summaarse saastevoo analüüs H2S kandumist mõõtepunktini ka põhja 

suunast, kus asub Järve Biopuhastus OÜ, ning idast. Selgelt erinevad on SO2 ja H2S 

kontsentratsioonide sõltuvus tuule kiirusest, esimesel juhul on kõrgemate kontsentratsioonide 

mõõtmise ajal puhunud tuule kiirus olnud suurem (Joonis 122, Joonis 107, Joonis 103, Joonis 106, 

Joonis 109, Joonis 110) 
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Joonis 97 CO 8 h keskmised kontsentratsioonid, Järveküla tee 
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Joonis 98 SO2 1 h keskmised kontsentratsioonid, Järveküla tee 

0

5

10

15

20

25

SPV24 = 125 g/m3

S
O

2
, 

g

/m
3

 jaan         veeb        märts       aprill          mai         juuni

 

Joonis 99 SO2 24 h keskmised kontsentratsioonid, Järveküla tee 
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Joonis 100 H2S 1 h keskmised kontsentratsioonid, Järveküla tee 
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Joonis 101 H2S 24 h keskmised kontsentratsioonid, Järveküla tee 
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Joonis 102 CO summaarne saastevoog, Järveküla tee 
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Joonis 103 H2S summaarne saastevoog, Järveküla tee 
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Joonis 104 SO2 summaarne saastevoog, Järveküla tee 
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Joonis 105 CO kontsentratsiooniroos, Järveküla tee 
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Joonis 106 H2S kontsentratsiooniroos, Järveküla tee 
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Joonis 107 SO2 kontsentratsiooniroos, Järveküla tee 
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Joonis 108 CO kontsentratsioonide sõltuvus tuule kiirusest, Järveküla tee 
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Joonis 109 SO2 kontsentratsioonide sõltuvus tuule kiirusest, Järveküla tee 

0 1 2 3 4 5 6 7

0

2

4

6

8

10

12
H2S

H
2

S
, 
u

g
/m

3

WS, m/s

 

Joonis 110 H2S kontsentratsioonide sõltuvus tuule kiirusest, Järveküla tee 

 

6.3.4 Mõõtmistulemused Kalevi tänaval, Kalevi seirejaam 

Riiklik pidevseirejaam paikneb Järve linnaosas Kalevi tänaval, käesoleva uuringu tarbeks kasutati 

seireandmeid ajavahemikus 24.11.2015-26.06.2016. Mõõdetavateks näitajateks oli lämmastikdioksiid 

(NO2), süsinikoksiid (CO), vääveldioksiid (SO2), vesiniksulfiid (H2S) ning meteoroloogilised näitajad 
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(tuule suund, kiirus, välisõhu temperatuur, niiskus). Mõõtepunkti koordinaadid olid X6590293 ja 

Y686128 (L-Est). Mõõtelabori asukoht on näidatud allolevatel joonistel (Joonis 111, Joonis 112). 

 

Joonis 111 Mõõtepunkt Kalevi tänaval 
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Joonis 112 Mõõtejaam Kalevi tänaval 

 

Süsinikoksiidile (CO) kehtib 8 tunni keskmine piirväärtus, milleks on 10 000 μg/m3 = 10 mg/m3, mida 

mõõteperioodi jooksul Kalevi tänaval ei ületatud. Maksimaalne 8 h keskmine kontsentratsioon 

mõõdeti  23.01.2016 kell 01 0,79 mg/m3, mõõteperioodi keskmine CO sisaldus välisõhus oli 0,24 

mg/m3. Summaarse saastevoo graafiku kohaselt jaotub mõõtepunktini kandunud saaste küllalt 

ühtlaselt erinevate ilmakaarte vahel, mõnevõrra rohkem on süsinikoksiidi mõõtepunktini kandunud 

edelasuunast, samas kontsentratsioonidevaheline erinevus erinevatest ilmakaartest mõõtepunktini 

kandunud saastel on minimaalne (Joonis 113, Joonis 119, Joonis 123).   

Lämmastikdioksiidile (NO2) kehtib tunni- ja aastakeskmine piirväärtus, vastavalt 200  μg/m3 ja 40 

μg/m3, mida mõõteperioodi jooksul Kalevi tänava seirejaamas ei ületatud. Maksimaalne 1 h 

keskmine kontsentratsioon mõõdeti 29.02.2016 kell 19 82 μg/m3, kusjuures sel ajal valitses 

tuulevaikus, mõõteperioodi keskmine NO2 sisaldus välisõhus oli 7  μg/m3. Sarnaselt süsinikoksiidile 

on ka lämmastikdioksiid põlemisprotsesside kõrvalprodukt, mis linnas satub välisõhku enim liiklusest, 
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aga suuremate tööstuste olemasolul on ka nende mõju lämmastikdioksiidi tasemetele täheldatav, 

nagu nähtub ka summaarse saastevoo graafikult (Joonis 114, Joonis 120, Joonis 125). 

Süsinikoksiidi ja lämmastikoksiidi kontsentratsioonide sõltuvus tuule kiirusest on küllaltki sarnane, 

maksimumid on mõõdetud tuulevaikuses, samas suuremate tuule kiiruste korral on saastetase 

ühtlasel tasemel, ilma suuremate kõikumisteta (Joonis 127, Joonis 128). 

Vääveldioksiidile (SO2) kehtib tunni- ja ööpäevakeskmine piirväärtus vastavalt 350 μg/m3 ja 125 

μg/m3. Mõõteperioodil ei registreeritud Kalevi tänaval ühtegi 1 h ja 24 h piirväärtust ületavat 

kontsentratsiooni. Maksimaalne tunni- ja ööpäevakeskmine kontsentratsioon oli vastavalt 165 μg/m3 

(11.12.2015 kell 16), kusjuures sel ajal puhus edelatuul kiirusega 4,3 m/s, ja 98 μg/m3 (11.12.2015). 

Mõõteperioodi keskmine SO2 sisaldus Kalevi tänaval oli võrreldes kesklinnas mõõdetuga samas 

suurusjärgus ehk 5 μg/m3 (Joonis 115, Joonis 116).  

Vesiniksulfiidile (H2S) kehtib tunni- ja ööpäevakeskmine piirväärtus vastavalt 8 μg/m3. 

Mõõteperioodil ei registreeritud Kalevi tänaval ühtegi 1 h ja 24 h piirväärtust ületavat 

kontsentratsiooni. Maksimaalne tunni- ja ööpäevakeskmine kontsentratsioon oli vastavalt 6,3 μg/m3 

(22.01.2016 kell 20), kusjuures sel ajal valitses tuulevaikus, ja 1,5 μg/m3 (22.01.2016). Mõõteperioodi 

keskmine H2S sisaldus Kalevi tänaval oli 0,19 μg/m3 (Joonis 117, Joonis 118).  

Koguseliselt on enim saastet mõõtepunktini kandunud Järve linnaosa tööstuspiirkonna poolt, st 

edelast. Enim vesiniksulfiidi on mõõtepunktini kandunud edelasuunast, kus on lähemalasuv Järve 

Biopuhastus OÜ ning mõne kilomeetri kaugusel VKG ettevõtted. Sarnaselt kesklinna mõõtepunktile 

tuleb ka Kalevi tänava mõõtetulemuste põhjal selgelt välja vääveldioksiidi ja vesiniksulfiidi 

kontsentratsioonide sõltuvus tuule kiirusest. Vääveldioksiidi maksimumid mõõdeti suuremate tuule 

kiiruste esinemisel, samas kui vesiniksulfiidi kõrgeimad tasemed registreeriti pigem nõrga tuule korral 

(Joonis 122, Joonis 126, Joonis 121, Joonis 124, Joonis 129, Joonis 130).  
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Joonis 113 CO 8 h keskmised kontsentratsioonid, Kalevi tn 
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Joonis 114 NO2 1 h keskmised kontsentratsioonid, Kalevi tn 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                

Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine …                                           150(276) 

0

40

80

120

160

200

S
O

2
, 

g

/m
3

SPV1 = 350 g/m3

nov      dets     jaan     veeb    märts   aprill     mai     juuni

 

Joonis 115 SO2 1 h keskmised kontsentratsioonid, Kalevi tn 
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Joonis 116 SO2 24 h keskmised kontsentratsioonid, Kalevi tn 
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Joonis 117 H2S 1 h keskmised kontsentratsioonid, Kalevi tn 
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Joonis 118 H2S 24 h keskmised kontsentratsioonid, Kalevi tn 
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Joonis 119 CO summaarne saastevoog, Kalevi tn 
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Joonis 120 NO2 summaarne saastevoog, Kalevi tn 
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Joonis 121 H2S summaarne saastevoog, Kalevi tn 
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Joonis 122 SO2 summaarne saastevoog, Kalevi tn 
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Joonis 123 CO kontsentratsiooniroos, Kalevi tn 
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Joonis 124 H2S kontsentratsiooniroos, Kalevi tn 
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Joonis 125 NO2 kontsentratsiooniroos, Kalevi tn 
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Joonis 126 SO2 kontsentratsiooniroos, Kalevi tn 
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Joonis 127 CO kontsentratsioonide sõltuvus tuule kiirusest, Kalevi tn 
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Joonis 128 NO2 kontsentratsioonide sõltuvus tuule kiirusest, Kalevi tn 
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Joonis 129 SO2 kontsentratsioonide sõltuvus tuule kiirusest, Kalevi tn 
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Joonis 130 H2S kontsentratsioonide sõltuvus tuule kiirusest, Kalevi tn 

 

6.3.5 Korrelatsioonianalüüs 

Korrelatiivse meetodiga saab hinnata välisõhus esinevate saasteainete omavahelisi seoseid, Pearsoni 

korrelatsioonikoefitsient (r) mõõdab lineaarse seose tugevust. Kokkuleppeliselt: r<0.3 on nõrk seos, r 

= 0.3-0.7 on keskmine seos ja r > 0.7 on tugev seos. Küll aga ei saa korrelatsioonikordajate põhjal 

välja tuua saasteainete omavahelisi põhjuslikke seoseid, st ühe saasteaine kontsentratsiooni 

vähenemine/suurenemine põhjustab teise saasteaine kontsentratsiooni suurenemise/vähenemise. 

Korrelatsioonikordajate põhjal saab teha järelduse nende saasteainete üheaegse esinemise kohta 

välisõhu või võimaliku pärinemise kohta samast või erinevast saasteallikast. Tulemuste olulisust 

hinnatakse "p" väärtusega, mis mahub vahemikku 0 - 1. Väike p väärtus (0.01) näitab, et juhuse 

tõenäosus on väike, st et tulemus ei ole juhuslik. Üldiselt loetakse tulemuste statistilise olulisuse 

piiriks, kui p = 0.0525.  

 

Kõikides mõõtejaamades mõõdetud saasteainete kontsentratsioonidevahelised seosed on 

statistiliselt olulised, st pole juhuslikud. Suurim on korrelatsioonikoefitsient CO ja NO2 

kontsentratsioonide vahel Kalevi seirejaamas 0.660, mis on tugev seos, st tõenäoliselt esinevad need 

ained välisõhu koos, kui ühe saasteaine kontsentratsioon väheneb/suureneb, siis väheneb/suureneb 

                                                           
25http://lepo.it.da.ut.ee/~pedaste/meetodid/3.%20loeng%20-%20andmehulkade%20seoste%20leidmine.pdf 
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ka teise saasteaine kontsentratsioon ning nende saasteainete pärinemine samadest allikatest on 

tõenäoline. Seda kinnitab ka maksimaalsete kontsentratsioonide käik ööpäevas ning kuude lõikes, 

kus järgitakse mõne erandiga samu tõusu ja langustrende. Maksimumid on kõrgemad sügis-talvisel 

perioodil, kui päikesevalgust on vähem ning keemiliste protsesside aeg lühenenud, st saasteained 

püsivad kauem samas koostises ehk ei lagune/reageeri teiste ainetega päikesekiirguse toimel 

sekundaarseteks ühenditeks. Ööpäeva lõikes on maksimaalsed CO ja NO2 kontsentratsioonid 

mõõdetud hommikul kella kaheksa ajal ning õhtul 17-18 paiku, mis langeb kokku liikluse 

intensiivistumise aegadega, samas on päeva keskel täheldatavad ka üksikud saastetaseme tõusud, 

mis tõenäoliselt näitab ka tööstuse mõju. Keskmised kontsentratsioonid , eriti CO puhul, ööpäeva ega 

kuude lõikes palju ei muutu.  

H2S, SO2 ja CO, NO2 vaheline seos on statistiliselt oluline valdavalt nõrgalt positiivne või nõrgalt 

negatiivne, mis näitab, et nende kontsentratsioonide esinemine välisõhus pigem ei ole omavahel 

seotud.  

H2S ja SO2 vaheline korrelatsioonikoefitsient on Kalevi seirejaamas 0.412, Konteiner2 0.328, Mobair1 

Kauba tn 0.432 ning Mobair1 Järveküla tee 0.159, mis näitavad pigem keskmist korreleeruvust, st ühe 

saasteaine esinemisel välisõhus ei pruugi teist saasteainet samal ajal esineda, mis omakorda viitab ka 

saasteallikate võimalikule erinevusele teatud perioodidel (nt H2S emissioon kevadeti Järve 

Biopuhastusest, mis SO2 tasemeid ei mõjuta), teisalt on tõenäoline ka, et neil on üks allikas, aga see 

mõjutab H2S ja SO2 kontsentratsioone erineva tugevuse ja osakaaluga. Erinevus SO2 ja H2S 

kontsentratsioonide ööpäevasest käigust on samuti täheldatav, keskmised kontsentratsioonid on 

kõrgeimad erineval ajal, H2S puhul öisel ajal ja varahommikul (inversioon), SO2 osas päevasel ajal. 

Kuna näiteks H2S puhul on erineval ajal mõõdetud kontsentratsioonide vaheline erinevus väike, siis 

viitab see piirkonnas paiknevale pidevalt toimivale allikale. Samas kuude lõikes järgivad nende 

saasteainete kontsentratsioonid samu tõusu-ja langustrende (Joonis 131, Joonis 132, Joonis 133, 

Joonis 134, Joonis 135, Joonis 136, Joonis 137, Joonis 139, Joonis 138, Joonis 140).  
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Joonis 131 Korrelatsioonianalüüs, Kalevi seirejaam 

 

Joonis 132 Korrelatsioonianalüüs, Keskallee tn, Konteiner2 
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Joonis 133 Korrelatsioonianalüüs, Kauba tn, Mobair1 

 

Joonis 134 Korrelatsioonianalüüs, Järveküla tee, Mobair1 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                

Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine …                                           165(276) 

 

Joonis 135 NO2 ja CO hajuvusdiagramm, Kalevi seirejaam 

 

Joonis 136 SO2 ja H2S hajuvusdiagramm, Kauba tn, Mobair1 
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Joonis 137 CO ja NO2 tunnikeskmised maksimaalsed kontsentratsioonid ööpäevas, 

Kalevi seirejaam 
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Joonis 138 CO ja NO2 maksimaalsed kontsentratsioonid kuude lõikes, Kalevi seirejaam 
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Joonis 139 H2S ja SO2 keskmised kontsentratsioonid ööpäevas, Kalevi seirejaam 
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Joonis 140 H2S ja SO2 keskmised kontsentratsioonid kuude lõikes, Kalevi seirejaam 

 

6.3.6 Mõõtmistulemuste võrdlus lõhna rastermeetodi tulemustega 

Kuna peamiseks ebameeldiva lõhnataju tekitajaks on tõenäoliselt orgaanilised või anorgaanilised 

väävliühendid, millest tuntuim on vesiniksulfiid, siis on välja toodud seireandmete ja lõhna 
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rastermeetodi võrdlus, mis näitab kas ja kui kõrged olid vesiniksulfiidi kontsentratsioonid, kui linnas 

oli tunda ebameeldivat lõhna. Lõhna esinemissagedust on võrreldud rastrile kõige lähemaloleva 

seirejaamaga. Raster 1-3 asusid elamupiirkonnas ja neid tulemusi vaadeldi Kalevi seirejaama ja 

Konteiner2 mõõtetulemuste kontekstis. Raster 4-6 asusid tööstuspiirkonnas, kus paiknes ka Mobair1. 

Enim on lõhnaainete esinemist tööstuspiirkonnas ja vähem Järve linnaosa idaküljel. Vesiniksulfiidi 

lõhnalävi on 0,2-2 µg/m3. Võrdlustulemused näitavad, et lõhna esinemise ajal olid ka vesiniksulfiidi 

keskmised ööpäevased kontsentratsioonid reeglina üle vastava lävendi, mis tähendab, et päeva 

jooksul esines lühiajalisi kõrgendatud H2S kontsentratsioone, olles tõenäoliselt ka ebameeldiva lõhna 

põhjuseks piirkonnas. Samas peab möönma, et seosed kõigi kuue rastri lõhna ja H2S puhul ei ole alati 

üks-ühele, mille põhjuseks võib olla ka teiste väävliühendite esinemine välisõhus. Lõhn on peaaegu 

alati erinevate saasteainete segu. Mõõtmistulemuste alusel võib väita, et domineerivaks 

komponendiks ebameeldiva lõhna tekkel on vesiniksulfiid, ent välisõhu kvaliteedi seisukohast tuleb 

tegeleda lõhna kui tervikuga, mitte üksikute ühenditega, kuna viimastel aastatel on piirväärtust 

ületavaid kontsentratsioone tööstuslike saasteainete osas mõõdetud vaid üksikutel kordadel (Joonis 

141, Joonis 142, Joonis 143, Joonis 144, Joonis 145, Joonis 146). 
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Joonis 141 Lõhna esinemissagedus ööpäevas ja H2S 24 h keskmine kontsentratsioon, 

Raster 1 ja Kalevi seirejaam 
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Joonis 142 Lõhna esinemissagedus ööpäevas ja H2S 24 h keskmine kontsentratsioon, 

Raster 2 ja Konteiner2 
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Joonis 143 Lõhna esinemissagedus ööpäevas ja H2S 24 h keskmine kontsentratsioon, 

Raster 3 ja Konteiner2 
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Joonis 144 Lõhna esinemissagedus ööpäevas ja H2S 24 h keskmine kontsentratsioon, 

Raster 4 ja Mobair1 
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Joonis 145 Lõhna esinemissagedus ööpäevas ja H2S 24 h keskmine kontsentratsioon, 

Raster 5 ja Mobair1 
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Joonis 146 Lõhna esinemissagedus ööpäevas ja H2S 24 h keskmine kontsentratsioon, 

Raster 6 ja Kalevi seirejaam 

 

6.3.7 Mõõtmistulemuste võrdlus lõhnakaebuste arvuga 

Ajavahemikul 2010-2012 jäid Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 jäetud ebameeldivat 

lõhna puudutavate kaebuste arv alla 100, 2014. aasta on olnud märkimisväärselt suure kaebuste 

arvuga periood, kus kokku helistati halva lõhna pärast 311. korral. 2015 aastal on kaebuste arv  

langenud ning 2016. aasta jääb tõenäoliselt samasse suurusjärku 2013. või 2015. aastaga. Joonistelt 

nähtub, et vesiniksulfiidi aasta ja kuu keskmised kontsentratsioonid ning ületamiste arv ei ole 

loogilises seoses lõhnakaebuste arvuga, mis viitab sellele, et inimeste otsused on kohati subjektiivsed 

ja põhinevad hetkeolukorral, st lühiajalistel kõrgenenud saastatusega episoodidel, mis pikemas 

keskmistamisperioodis ei pruugi kajastuda. Keskkonnainspektsiooni andmetel võib 2014. aastal 

märkimisväärselt suurenenud kaebuste arvu seletada Sillamäel toimunud sarnase uuringuga, mille 

fookuses oli samuti elanikke häiriv ebameeldiv lõhn, mis tekitas ka Kohtla-Järve elanikele teatava 

lootuse, et lõhna hindamise uuringuga jõutakse ka sinna. Analüüsides kaebuste sisu, võib öelda, et 

inimesed Kohtla-Järvel nimetavad üsna sageli lisaks ebameeldiva lõhna kirjeldusele ka lõhna päritolu 

suuna, millest domineerivad Järve Biopuhasti ning Viru Keemia Grupp (Joonis 147, Joonis 148, Joonis 

149).  
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Vaadates tunnikeskmiseid H2S kontsentratsioone on näha, et kaebuste esitamine on valdavalt 

seotud kõrgenenud H2S kontsentratsioonidega, st kaebuse esitamisele eelnenud tunnil on 

seirejaamades mõõdetud H2S kontsentratsioonid vastavast lõhnalävest kõrgemad. Lõhn koosneb 

enamasti erinevate ühendite segust, kus üksikute saasteainete kontsentratsioonid võivad olla 

väikesed. Kohtla-Järvel on domineerivaks lõhnahäiringu põhjustajaks vesiniksulfiid koos teiste 

väävliühenditega (Joonis 150, Joonis 151, Joonis 152, Joonis 153, Joonis 154).  
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Joonis 147 Lõhnakaebuste arv aastate lõikes ja H2S aasta keskmine kontsentratsioon 

Kalevi seirejaamas 
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Joonis 148 Lõhnakaebuste arv ja H2S piirväärtuse ületamiste arv aastate lõikes Kalevi 

seirejaamas 
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Joonis 149 Lõhnakaebuste arv ja H2S kuukeskmised kontsentratsioonid Kalevi 

seirejaamas, 2015 
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Joonis 150 H2S tunnikeskmine kontsentratsioon Kalevi tänaval ja kaebuste arv tunnis, 

2015 
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Joonis 151 H2S tunnikeskmine kontsentratsioon Kalevi tänaval ja kaebuste arv tunnis, 

mai-juuli 2015 
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Joonis 152 H2S tunnikeskmine kontsentratsioon Kalevi tänaval ja kaebuste arv tunnis, 

jaanuar-juuni 2016 
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Joonis 153 H2S tunnikeskmine kontsentratsioon Järveküla teel ja kaebuste arv tunnis, 

aprill-juuni 2016 
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Joonis 154 H2S tunnikeskmine kontsentratsioon kesklinnas ja kaebuste arv tunnis, 

jaanuar-juuni 2016 

 

6.3.8 Ettevõtete tegevuste analüüs 

Selleks, et leida seosed ettevõtete tegevuste ning saastetasemete kõrgenemise/vähenemise vahel on 

välja toodud käitiste seiskamise ja käivitamise hetked koos erinevates mõõtepunktides mõõdetud 

H2S ja SO2 tunnikeskmiste kontsentratsioonidega. Projektis käsitletavatest ettevõtetest on 

asjakohast informatsiooni tootmisseadmete töö kohta esitanud Keskkonnainspektsioonile VKG Oil ja 

VKG Energia (Joonis 155 kuni Joonis 160). 

Keskkonnainspektsioonile esitatud info kohaselt kaasneb käivitamis- ning seiskamisprotsessidega 

enamasti äkkheide, mis peaks seirejaamades väljenduma tegevusjärgsel tunnil kõrgenenud 

saasteainete kontsentratsiooniga. Alljärgnevatelt graafikutelt nähtub, et H2S puhul valdavalt nii ka 

on. Kuna SO2 tasemed on alates 2016. aasta algusest oluliselt langenud, siis pärast seda on 

saastetasemete lühiajalisi tõuse olnud vähem, ent need järgnevad ikka peamiselt VKG seadmete 

seiskamis- või käivitamisprotsessidele.  
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Joonis 155 H2S tunnikeskmised kontsentratsioonid Kalevi seirejaamas ja VKG Oil ning 

VKG Energia käivitamis- ja seiskamisprotsessid 
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Joonis 156 H2S tunnikeskmised kontsentratsioonid kesklinnas (Konteiner2) ja VKG Oil 

ning VKG Energia käivitamis- ja seiskamisprotsessid 
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Joonis 157 H2S tunnikeskmised kontsentratsioonid tööstuspiirkonnas (Mobair1) ja VKG 

Oil ning VKG Energia käivitamis- ja seiskamisprotsessid 
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Joonis 158 SO2 tunnikeskmised kontsentratsioonid Kalevi seirejaamas ja VKG Oil ning 

VKG Energia käivitamis- ja seiskamisprotsessid 
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Joonis 159 SO2 tunnikeskmised kontsentratsioonid kesklinnas (Konteiner2) ja VKG Oil 

ning VKG Energia käivitamis- ja seiskamisprotsessid 
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Joonis 160 H2S tunnikeskmised kontsentratsioonid tööstuspiirkonnas (Mobair1) ja VKG 

Oil ning VKG Energia käivitamis- ja seiskamisprotsessid
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6.3.9 Faktor- ja meteoandmete analüüs 

Selleks, et leida Kohtla-Järve piirkonna meteoroloogilised iseärasused, mis võiks olulist mõju avaldada 

saastatuse tasemete kujunemisele, ning ühe või teise saasteallika tähtsus saasteainete tekkekohana, 

on koostatud inversiooni- ning faktoranalüüs. 

Inversiooni analüüs 

Inversiooni analüüsil on kasutatud Valge (2003) magistritöös kasutatud metoodikat26. Eristamaks, kas 

mõõteperiood erines tavasituatsioonist inversioonide tekkel, võrreldi esinemissagedusi kõigil 

aastaaegadel eraldi, sest inversiooni esinemine on tugevas sõltuvuses päikesekiirgusest ja tekib 

looduslikult kergemini just kütteperioodil, mil aluspind on valdavalt kaetud lume või jääga. 

Tabel 17 Inversioonide esinemissagedus (%) erinevatel kõrgustel Eestis 10 aastase 

perioodi jooksul  

Meteomast/ 

aastaaeg 

Aseri 

8 m           22m 

Külitse 

8 m           22m 

Tallinn 

8 m           22m 

Uulu 

8 m           22m 

Talv 59,2 59,2 46,2 46,2 25,4 19,9 58,9 37,2 

Kevad 43,1 40,9 38,6 39,2 35,6 22,5 51,5 37,3 

Suvi 50,8 45,7 39,1 41,8 44,7 26,0 55,1 44,8 

Sügis 91,4 70,1 62,9 72,2 77,9 16,6 61,6 35,9 

 

Selgelt on näha:  

1) inversioon on sõltumata piirkonnast ja aastaajast väga tihedalt esinev meteonähtus; 

2) enim esineb inversiooni sügisesel perioodil oktoobrist detsembrini; 

3) kõige vähem esineb inversiooni Tallinna Zoo jaamas, põhjuseks võivad olla läheduses asuvad 

tehispindadega alad, mis neelavad päeval palju kiirgust ja õhtuse pikema kiirgamisega lõhuvad 

pikema aja vältel inversioonikihi; 

4) maapinnalähedast inversiooni esineb kõigis jaamades enim, mis soodustab maapinnalähedaste 

allikate (liiklus, madalhoonestus, pindallikad) heitmete kuhjumist. 

                                                           
26

Valge, J. (2003) Mõningate välisõhu saasteainete kontsentratsioonide kujunemine Tallinna linnas. TPÜ magistritöö, Tallinn 2003 
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Inversioon ei ole ainuke tingimus ohtlike saastetasemete tekkeks, selleks on vaja piisavalt tugevaid 

allikaid. Kui linnades öisel ajal saaste teke pidurdub (liiklus ja kütmine praktiliselt katkeb), siis 

ööpäevaringselt töötavais ettevõtteis see nii pole. 

Allolevatel joonistel on toodud Aseri tingimustes ka võrdlevalt inversiooni esinemissageduse 

ööpäevane käik 10 –aastasel perioodil 2006-2016  ja mõõtekampaania kestel (Joonis 161, Joonis 162, 

Joonis 163, Joonis 164). Joonistelt nähtub: 

1) kevadest sügiseni inversioon valdavalt päeval kaob, kuid talvel võib esineda ööpäevaringselt; 

2) mõõtekampaania tingimused ei erine tavalisest piirkonnale omasest inversiooni sagedusest 

ja ööpäevasest dünaamikast. 

 

Joonis 161 Inversiooni esinemissagedus talvel perioodil 2006-2016 ja mõõteperioodil 

24.11.2015-26.06.16 (Aseri meteomast) 
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Joonis 162 Inversiooni esinemissagedus kevadel perioodil 2006-2016 ja mõõteperioodil 

24.11.2015-26.06.16 (Aseri meteomast) 
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Joonis 163 Inversiooni esinemissagedus suvel perioodil 2006-2016 ja mõõteperioodil 

24.11.2015-26.06.16 (Aseri meteomast) 
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Joonis 164 Inversiooni esinemissagedus sügisel perioodil 2006-2016 ja mõõteperioodil 

24.11.2015-26.06.16 (Aseri meteomast) 

Uurimaks, kas inversioonil on ka aastate lõikes mingeid erinevusi teostati ka inversioonide esinemise 

analüüs aastate kaupa (Tabel 18). 8 m kõrgusel esinev inversioon on stabiilne st esinemissagedus 

kõigub vähe, vaid 9,3 % (50,7% kuni 60%). Kõrgema kihi inversioon varieerub rohkem, kuid vaid ühel 

erandlikul aastal – 2007, mil teda esines tavapärasest üle 10% rohkem. 

Tabel 18 Inversioonide esinemissagedus Aseris eri aastatel ja kõrgustel (seisuga 

26.06.2016) 

Kõrgus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

8 m 53,6 53 55,2 51,3 50,7 60 53,5 56,5 50,9 55,7 52,4 

22 m 36,4 51,1 32,7 35,2 35,2 37,8 34,7 40,6 35,9 36,3 41,2 

 

Analüüsitulemused näitavad, et mõõtekampaania ajal valitsesid piirkonnale iseloomulikud 

meteotingimused, mis tähendab, et mõõteperioodil ei olnud inversioone tavapärasest rohkem ja 

looduslikud tingimused Kohtla-Järvel on sarnased ülejäänud Eestiga.  
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Faktoranalüüs 

Saaste tekitajate analüüsil on kasutatud Kimmel (2009) seirefoorumil esitatud ettekande 

ideoloogiat27, milleks on peakomponentide leidmine selgitamaks peamised saaste ajalise muutlikkuse 

ehk kõrgete saastetasemete tekitajad.  

Võimalikke allikaid analüüsiti faktoranalüüsi abil. Maatriksi sisuks on faktorkaalud, mida võib 

tõlgendada kui seost algtunnuse ja faktori vahel. Faktoritele antakse sobivad nimetused nii, et need 

peegeldaks faktorisse kuuluvate tunnuste poolt kirjeldatud ühist nähtust või aspekti. Mudelit saab 

pidada usaldusväärseks, kui faktorite omaväärtused on suuremad kui 1 ning need kirjeldavad rohkem 

kui 60%  algtunnuste koguvariatiivsusest. Korrelatsiooni tugevust hinnatakse sarnaselt saasteainete 

kontsentratsioonide korrelatsioonianalüüsile, kus r<0.3 on nõrk seos, r = 0.3-0.7 on keskmine seos ja 

r > 0.7 on tugev seos (Tabel 19, Tabel 20). 

Käesoleva uurimuse raames teostatud Kalevi seirejaama mõõtekampaania kohta tehtud 

faktoranalüüs tõi välja 4 faktorit, mille omaväärtus oli > 1 ning kirjeldusvõime 68%, Järveküla teel 

(Mobair1) leiti õhusaaste tekkepõhjusena 3 faktorit, mille omaväärtus oli > 1 ning kirjeldusvõime 

72%.  

Kalevi seirejaam: 

1. Faktor - tugev seos CO, NO2, O3, viitab liiklusele (lämmastikuühendite reageerimine osooniga 

vähendab viimase hulka maapinnalähedases õhukihis) 

2. faktor - tugev seos tahked osakesed ja aeg, mis kirjeldab pinnatolmu tekke erinevust ajaliselt, nt 

kevadel-suvel on tahkete osakeste kontsentratsioonid reeglina kõrgemad tänavate puhastamise ning 

suvel ka kuiva perioodi tõttu, talve perioodil jällegi naastrehvide kasutamise ja soolatamise tõttu.  

3. faktor - tugev seos SO2, viitab tööstuse mõjule. 

4. faktor - ühtegi tugevat seost saasteainete ja faktori vahel ei ilmne, mis kinnitaks domineeriva allika 

olemasolu. 

H2S on keskmiselt tugevalt seotud esimese ja kolmanda faktoriga, mis lubab eristada erinevat 

päritolu vesiniksulfiidi, millest üks on kindlasti pärit Viru Keemia Grupp saasteallikatest ning teine 

                                                           
27Kimmel, V. 2009. Seirejauuringutetulemustestpõhjustajateotsimine? Seirefoorumi ettekanne 
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mujalt (nt mõnevõrra liiklusest, OÜ Järve Biopuhastus Kohtla- Järve regionaalsetest 

reoveepuhastusseadmetest). 

Järveküla tee: 

1. faktor - tugev seos aja, temperatuuri ning osooni vahel, mis kirjeldab õhukeemiat. Arvestades, et 

Järveküla mõõtmised toimusid talvest-suveni, siis on muutlik õhukeemia tavapärane, kuna kevaditi 

on õhukeemia meie piirkonnas aktiivsem just tänu talvel kuhjunud süsivesinikele ning kerkivale 

päikesekestuse ajale ja seega ka temperatuurile. 

2. faktor - tugev seos väävliühenditega, mis viitab tööstusele. Erinevalt Kalevi tänavast on selgelt 

eristunud VKG päritolu H2S.  

3. faktor - ühtegi tugevat seost saasteainete ja faktori vahel ei ilmne, mis kinnitaks domineeriva allika 

olemasolu. 

Tabel 19 Faktoranalüüs, Kalevi seirejaam, 24.11.15-26.06.16 

ComponentMatrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

Time -,516 ,616 -,102 -,342 

NH3, ug/m3 ,422 ,546 ,221 -,357 

CO, mg/m3 ,739 ,312 -,124 ,188 

WS, m/s -,241 -,511 ,469 ,438 

H2s, ug/m3 ,540 ,154 ,582 -,263 

NO2, ug/m3 ,777 ,391 ,034 -,144 

O3, ug/m3 -,805 ,249 ,145 ,078 

PM10, ug/m3 -,066 ,744 ,154 ,425 

PM2.5, ug/m3 ,239 ,605 -,023 ,557 

Hum, % ,499 -,549 -,185 -,030 

SO2, ug/m3 ,220 -,200 ,789 ,116 
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Temp, C -,702 ,357 ,288 -,163 

WD, deg -,094 -,206 ,318 -,294 

ExtractionMethod: PrincipalComponentAnalysis. 

a. 4 componentsextracted. 

 

Tabel 20 Faktoranalüüs, Järveküla tee, Mobair1, 20.01-26.06.16 

RotatedComponentMatrixa 

 

Component 

1 2 3 

Time -,717 -,394 ,287 

CO, mg/m3 -,810 ,063 -,124 

H2S, ug/m3 ,047 ,853 ,113 

O3, ug/m3 ,752 ,096 ,469 

Hum, % -,004 ,044 -,923 

SO2, ug/m3 ,209 ,739 -,065 

Temp, C ,822 ,467 -,036 

WD, deg ,397 ,453 ,550 

WS, m/s ,573 ,429 ,248 

ExtractionMethod: PrincipalComponentAnalysis.  

RotationMethod: VarimaxwithKaiserNormalization. 

a. Rotationconverged in 5 iterations. 
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6.3.10 Mõõtmistulemuste kokkuvõte 

Järgnevalt on välja toodud olulisemad tulemused ja järeldused saastetaseme mõõtmiste kohta Järve 

linnaosas, mis hõlmavad nii passiivsete samplerite kui pidevseire tulemusi. Passiivsete samplerite 

eesmärk oli kaardistada saastetase Järve linnaosas üldisemalt ning hinnata pikemaajalisi muutusi. 

Kampaaniad toimusid 16.07-23.07.2015, 23.07-30.07.2015, 04.11. – 11.11.15, 07.03. – 14.03.16, 

12.05 – 19.05.16 ja 08.06 – 15.06.16.  Pidevseire tulemuste põhjal saab hinnata kontsentratsioonide 

vastavust kehtivatele piirväärtustele, saastetasemete lühiajalisi kõikumisi ning, arvestades 

meteoroloogilisi parameetreid, kitsendada võimalike saasteallikate ringi. Järve linnaosas paiknes neli 

mõõtepunkti: Kalevi seirejaam 24.11.15-26.06.16, Konteiner2 Kesklinnas 24.11.15-26.06.16, Mobair1 

Kauba tn 4.12.15-18.01.16, Mobair1 Järveküla teel 20.01-26.06.16. 

Kuna uuringu periood oli pikk, siis ei saa eeldada, et erinevate ettevõtete töös ei toimu selle aja 

jooksul muutusi, kas töö intensiivistumise, tööplaani muutumise või töö peatamise näol, mille mõju 

kajastub ka mõõtmistulemustes. 2016. aasta alguses sulges VKG oma gaasigeneraatorjaamad 

(sealhulgas Lõuna Soojuselektrijaama (SEJ)), mistõttu vähenesid nii H2S kui SO2 kontsentratsioonid 

välisõhus oluliselt.  

 

Passiivsamplerid: 

 
1. 2015. aasta mõõtekampaania tulemused H2S osas olid tunduvalt kõrgemad, kui näitasid 

2016. aasta tulemused, mille põhjuseks oli VKG gaasigeneraatorjaamade, sealhulgas VKG 

Lõuna SEJ sulgemine 2016. aasta jaanuari teisel poolel. Maksimumid 2015. aastal mõõdeti 5 

ja 6 mõõtepunktis, mis asusid tööstuspiirkonnas, 10-25 µg/m3. Kevadel ja suvel 2016 jäid 

maksimaalsed nädalakeskmised H2S kontsentratsioonid 6-13 µg/m3 vahele, kusjuures 

täheldatav oli H2S sisalduse tõus välisõhus märtsis Järve Biopuhastus OÜ läheduses, kus 

nädalakeskmine kontsentratsioon oli kuni kolm korda kõrgem ülejäänud samas punktis 

mõõteperioodidel mõõdetud tasemetest. Arvestades, et vesiniksulfiidi lõhnalävi on 0,2-2 

µg/m3, on selle ühendi puhul lõhn tajutav juba kehtestatud piirväärtustest oluliselt 

madalamate kontsentratsioonide juures. Elamupiirkondades jäid H2S keskmised sisaldused 

välisõhus 1 µg/m3 piiresse, mistõttu ei ole välistatud lõhnahäiringu tekkimine ka seal. 

2. Võrreldes 2005/2006 ja 2015/2016 passiivsete samplerite kampaaniate tulemusi, siis nähtub 

märgatav saastetasemete langus viimase dekaadi jooksul. Olukord on paranenud tänu 

ulatuslike keskkonnameetmete rakendamisele, uuema ja kaasaegsema tehnika kasutusele 

võtuga Järve Biopuhastus OÜ reovee puhastusseadmetel ning VKG investeeringutele 
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kaasaegsemasse tehnoloogiasse. EL direktiivide täitmise nõue ning piirkondlikust 

iseärasusest tingitud keskkonnanõuete karmistumine on viinud selleni, et üksikute 

saasteainete kontsentratsioonidega on probleeme üha vähem, aastas tuleb ette üksikuid 

tööstuslike saasteainete piirväärtuseid ületavaid tasemeid. 

3. Kui rastermeetodi põhjal hinnati lõhnaaine esinemise osakaal soovimatut lõhnataju 

tekitavaks (positiivsete mõõtmistulemuste osakaal 10 minuti sees suurem kui 15%), jääb ka 

mõõdetud passiivproovli nädalakeskmine H2S kontsentratsioon vastavast lõhnalävest 

kõrgemale. 

4. Aromaatsete süsivesinike nädalakeskmised kontsentratsioonid piirkonnas jäid kehtivast 

tunni- ja ööpäevakeskmisest piirväärtusest 200 µg/m3 oluliselt madalamaks. Aromaatsete 

ühendite lõhnalävi on üldjuhul kõrgem kui vastav piirväärtus, teisisõnu aromaatsete 

süsivesinike lõhna esinemisel piirkonnas ületatakse reeglina ka välisõhu saastatuse 

piirväärtust. Kuna passiivproovlite mõõtetulemuste põhjal jäid nädalakeskmised 

kontsentratsioonid oluliselt madalamaks kehtivatest tunni- ja ööpäevakeskmistest 

piirväärtustest, on tõenäoline, et aromaatsete süsivesinike lõhna esinemine passiivproovlite 

kampaaniate ajal ei omanud märkimisväärset mõju elanikkonna lõhnatajule. 

5. Kukruse aherainemäe juures on saasteainete tasemed samas suurusjärgus linna fooniga, 

mistõttu pole tõestatud mäe negatiivne mõju Järve linnaosa välisõhu saastatusele.  

6. Poolkoksimägede juures (nii riiklikul kui VKG osal) on saasteainete sisaldus välisõhus kõrgem 

linnaõhu foonist. Teatav emissioon poolkoksimägedelt on paratamatu ka pärast prügila 

katmist. Ka riiklikul osal on mägede sees olevate gaaside vabanemiseks rajatud kolle, kust 

väävliühendid välisõhku emiteeruvad. Mõõtmiste tulemustest järeldub, et edaspidi tuleb 

hajuvusarvutustes ning saasteallikate mõju hindamisel arvestada poolkoksimägede mõjuga 

Järve linnaosa foonilistele tasemetele. Kuna tehnoloogia osas on toimunud suuri muutusi 

võrreldes H2S mõõtmiste algusaegadega, siis on H2S tasemed välisõhus oluliselt vähenenud. 

Seoses sellega, et heitkogused teistest allikatest on vähenenud, on esile kerkinud 

poolkoksimägede tuntav mõju, mille osakaal kogu H2S saastest aastaid tagasi nii suur ei 

olnud, st poolkoksimägede osakaalu suurenemine on toimunud teiste allikate heitkoguste 

vähenemise arvelt. 
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Pidevseire: 

1. Kesklinnas ühtegi SO2 vastavat piirväärtust ületavat kontsentratsiooni ei mõõdetud, küll aga 

registreeriti üks H2S tunnikeskmist piirnormi ületav kontsentratsioon, milleks oli 20,7 μg/m3 

(18.01.2016 kell 02).  

2. Kauba tänaval ühtegi CO vastavat piirväärtust ületavat kontsentratsiooni ei mõõdetud, küll 

aga registreeriti kolm 1 h piirväärtust ületavat H2S kontsentratsiooni. Maksimaalne 

tunnikeskmine kontsentratsioon oli 15 μg/m3 (1,875 ÕPV1 17.01.16 kell 15). Ühel päeval 

ületas ööpäevakeskmine SO2 sisaldus vastavat piirnormi, olles 131 μg/m3 (1,048 ÕPV24 

10.12.2015). 

3. Järveküla teel ühtegi SO2 ja CO vastavat piirväärtust ületavat kontsentratsiooni ei mõõdetud, 

küll aga registreeriti üks 1 h piirväärtust ületava H2S kontsentratsioon. Maksimaalne 

tunnikeskmine kontsentratsioon oli 9,6 μg/m3 (1,2 ÕPV1 13.04.2016 kell 01). Vastavalt OÜ-st 

Järve Biopuhasti saadud informatsioonile, alustati aprillis tööd komposteerimisväljakul.  

4. Vesiniksulfiidi ületamiste hetkel esines kesklinnas ja Järveküla teel tuulevaikus, st tuule kiirus 

oli <2 m/s, Kauba tänaval puhus lääne tuul kiirusega 2,3 m/s viidates VKG tegevusele.  

5. Kalevi seirejaamas ühtegi SO2, CO, NO2 ja H2S vastavat piirväärtust ületavat 

kontsentratsiooni ei mõõdetud. 

6. VKG gaasigeneraatorjaamade, sealhulgas Lõuna SEJ sulgemise mõju on mõõtmistulemuste 

lõikes hästi täheldatav, SO2 tasemed on 2016. aastal oluliselt madalamad. Ka H2S puhul on 

langus märgatav, ent teiste allikate mõju pisendab seda mõnevõrra. Näiteks märts-aprill 

algab Biopuhasti töö komposteerimisväljakul, mis suurendab ka H2S tasemeid välisõhus.  

7. Summaarse saastevoo graafikud näitasid üheselt peamiseks SO2 ja H2S saaste pärinemise 

suunaks Järve linnaosa edela- ja läänekülje. Selles suunas paikneb aga mitmeid 

vääveldioksiidi ja vesiniksulfiidi saasteallikaid, mistõttu täpse päritolu kindlakstegemine vaid 

saastevoo suuna põhjal on komplitseeritud. NO2 ja CO puhul on näha ka liikluse mõju, kus 

aegrea graafikutelt nähtuvad hommikused- ja õhtused tipptunnid. Kuna 

kontsentratsioonidevahelised erinevused on erinevast ilmakaarest pärit saaste osas väikesed, 

siis viitab see, et ühte kindlat püsivalt domineerivat allikat mõõtmistulemused NO2 ja CO 

jaoks ei näita. Ka faktoranalüüs kinnitas CO ja NO2 seotust liiklusega, mis selgitab ka 

väikeseid kontsentratsioonidevahelisi erinevusi.  

8. Kõikides punktides ilmnes ka tuule kiiruse ja SO2 ning H2S kontsentratsioonide sõltuvus 

küllalt sarnaselt: vääveldioksiidi maksimumid mõõdeti selgelt suuremate tuule kiiruste 

esinemisel, samas kui vesiniksulfiidi kõrgeimad tasemed registreeriti pigem nõrga tuule 
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korral. Ilmselt on erinevus allikate kõrguses ning ka allikate mõningases varieeruvuses. Kui 

SO2 puhul domineerivad põlemisprotsessid nagu petroterid ja katlad, millel on kõrged 

korstnad, siis H2S allikateks on ka teised tööstuslikud allikad, mis on madalamad ja ei oma 

olulist mõju SO2 kontsentratsioonidele, nagu Järve Biopuhastus allikad.  

9. Korrelatsioonianalüüs näitas statistiliselt olulisi seoseid kõikide saasteainete vahel kõikides 

seirejaamades. Sellest järeldus, et CO ja NO2 on pigem üheaegselt välisõhus esinevad 

saasteained ning nende pärinemine on tõenäoliselt samadest allikatest (r=660). CO ja NO2 ei 

ole seotud H2S ja SO2 kontsentratsioonidega (nõrk negatiivne või positiivne seos), st need 

ained ei pruugi esineda välisõhu üheaegselt ega pärineda samades allikatest. H2S ja SO2 

puhul oli tegemist keskmiselt tugeva korreleeruvusega, mis viitab tekkeprotsesside 

erinevusele või allikate erinevusele teatud perioodil. Ühesõnaga need ained võivad teatud 

hetkedel pärineda erinevatest allikatest (nt kevadeti Järve Biopuhastus, mis SO2 tasemeid ei 

mõjuta), samas võivad nende allikad olla küll samad, ent mõjuda SO2 ja H2S tasemetele 

erineva tugevuse ja osakaaluga ning protsess, kust need ained tekivad, võib samuti olla 

erinev (poolkoksimäe põlemisprotsessid mõjutavad rohkem H2S tasemeid ning on ka püsiva 

loomuga allikas). 

10. VKG seadmete seiskamis- ja käivitamisprotsesside ning saasteainete (H2S, SO2) aegrea 

võrdlus näitas, et lühiajalised saastetasemete tõusud on tõenäoliselt põhjustatud seiskamis- 

ja käivitamisprotsessidega kaasnevast äkkheitest välisõhku.  

11. Valdavalt kõikidel juhtudel, mil H2S või SO2 kontsentratsioonid on seirejaamades tõusnud, 

on saaste pärinenud tööstusettevõtete poolt, mis jäid mõõtepunktidest edela- ja lääne 

suunas. 

12. Inversioonianalüüs näitas, et mõõteperioodil ega 10 aasta lõikes pole tegemist Eesti mõistes 

erilise piirkonnaga, kus inversioon kui nähtus ja selle kestus erineks kuidagi ülejäänud 

kohtadest, mistõttu ei ole inversioon põhjuseks saaste kontsentreerumisel välisõhku Kohtla-

Järvel. Võrreldes ülejäänud Eestiga, on kõrgemate saastetasemete teke põhjustatud ikkagi 

piirkonnas paiknevate ettevõtete tööst.  

13. Kaebuste  ja vesiniksulfiidi kontsentratsioonide vahel täheldati, et kaebustele eelnenud tunnil 

oli vesiniksulfiidi tase alati kõrgem kui vastav lõhnalävi, mis on käsitletav minimaalse 

väärtusena soovimatu lõhnataju tekkeks.  

14. Ilmnes, et lõhnalävest kõrgemaid kontsentratsioone mõõdetakse sagedamini ajavahemikus 

aprill-september, ka kaebuste arv on sellel perioodil suurem. Näiteks perioodil juuli-

september 2015 - aprill - juuni 2016 ületas H2S kontsentratsioon 2 µg/m3 155 tunnil, 

perioodil oktoober 2015 - märts 2016 oli vastav number 69, st rohkem kui kaks korda 
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väiksem. OÜ Järve Biopuhastus alustab aprillis komposteerimisega. Protsessi suureks 

puuduseks on tekkiv hais. Samas ei ole selle haisu põhjuseks puhastil alati ainult H2S, vaid 

vesiniksulfiid on pigem domineeriv ühend oma madala lõhnalävega. Kuna lõhn koosneb 

reeglina erinevate ühendite segust, mille kontsentratsioonid üksikult on väga madalad, siis 

on lõhna väga keeruline mõõta. Erinevate mõõtmiste tulemuste põhjal saab siiski hinnata 

ühe või teise saasteaine osakaalu lõhna tekkimises ning antud uuringust nähtus, et H2S on 

oluline ühend, ehkki elanikke paneb enamasti kaebama ebameeldiv hais mitte konkreetselt 

H2S. 

15. Lõhnaainete esinemissagedus ning vesiniksulfiidi kontsentratsioonid näitasid samuti, et kui 

lõhna hinnati soovimatut lõhnataju tekitavaks, siis olid ka H2S kontsentratsioonid vastavast 

lõhnalävest kõrgemad. 

7. Saasteainete heitkoguste hindamine 

Seireandmete analüüsil saadud tulemuste täpsustamiseks saasteallikate osas teostati ajavahemikul 

03.12.2015 – 05.07.2016 emissioonigaaside mõõtmised Kohtla-Järve ettevõtetest. Mõõtmisi teostati 

9. erinevast ettevõttest, kokku 43 saasteallikast. Emissioonigaaside mõõtmised viidi läbi järgnevatest 

ettevõtetest: VKG Oil AS, OÜ Järve Biopuhastus, TNC-Components OÜ, Stako Diler OÜ, VKG Energia, 

Eastman Specialties OÜ, OÜ Kivirand, Novotrade Invest OÜ ning poolkoksimäed. Ettevõtete ja 

saasteallikate valikul lähtuti nii saasteallikate asukohast (käsitleti ainult Järve linnaosas asuvaid 

allikaid), saastelubades toodud infost kui saasteallikate töörutiinist. Valikust jäid välja Mainsaili 

saasteallikad, kuna ettevõtte töö on perioodiline ning mõõtetsükli vältel käitis ei töötanud, ning VKG 

Oil Petroter1, mille tehnoloogiline protsess ning heide on analoogne ja samas suurusjärgus 

Petroteriga 2 ja 3. Eraldi Petroter 1 saaste mõõtmiseks VKG Oil-lt luba ei saadud. VKG Energia Põhja 

SEJ suitsukorstnast (saasteallikas nr 101) emissioonimõõtmisi ei teostatud, kuna sel ajal toimus 

väävliärastussüsteemi rekonstrueerimine ning kõik suitsugaasid olid suunatud VKG Energia 

saasteallikatesse NID1 ja NID2. Kuna VKG sulges 2016. aasta alguses gaasigeneraatorjaamad 

(sealhulgas Lõuna SEJ), siis viidi nendest allikatest väljuvatest gaasidest saasteainete 

kontsentratsioonide mõõtmised läbi 2015. aasta II pooles. Emissioonimõõtmised ei kajasta 

äkkheiteid, mis võivad tekkida nt seadmete töö seiskamisel või käivitamisel või mõne muu 

tehnoloogilise protsessi käigus. Emissioonimõõtmiste eesmärk on kajastada ettevõtte tavapärase töö 

käigus tekkivaid saasteainete heitkoguseid, mis väliskeskkonda paisatakse.  
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Teostatud mõõtmiste käigus mõõdeti nii lõhna, lenduvate orgaaniliste ühendite (sealhulgas 

benseeni, tolueeni, etüülbenseeni, stüreeni, ksüleeni), väävliühendite (vesiniksulfiidi, 

dimetüülsulfiidi, metüülmerkaptaani, etüülmerkaptaani) sisaldust emissioonigaasides. Lisaks mõõdeti 

ka süsinikoksiidi, lämmastikoksiidide ning vääveldioksiidi sisaldust. Mõõtmiste ajal töötasid kõikide 

ettevõtete saasteallikad tavarežiimis, sealhulgas Eastman Specialties OÜ biokatel, mille koormus 

mõõtmiste hetkel oli 40%. Vastavalt LHK projektile ei tööta Eastman Specialties OÜ biokatlad 100% 

koormusega, st katlad on seadistatud selliselt, et ühe katla kütusekulu on 262,8–438 tuh Nm3/a, 30–

50 Nm3/h, moodustades ca 40%-50% nominaalkoormusest. 

Mõõdetud parameetrid ettevõtete ning saasteallikate kaupa on esitatud alljärgnevas tabelis (Tabel 

21). 

Tabel 21  Mõõdetud parameetrid ettevõtete ning saasteallikate kaupa 

Ettevõte Saasteallikas Mõõdetud parameeter 

VKG Oil AS GGJ 5 Ventilatsioon 1 H2S 

GGJ 5 Ventilatsioon 2 Lõhn, LOÜ, H2S, merkaptaanid 

GGJ 5 Ventilatsioon 3 H2S 

GGJ 5 Ventilatsioon 4 Lõhn, LOÜ, H2S, merkaptaanid 

GGJ 5 Ventilatsioon 5 Lõhn, LOÜ, H2S, merkaptaanid 

GGJ 5 siseõhk Lõhn, LOÜ, H2S, merkaptaanid 

Absorber 40 Lõhn, LOÜ, H2S, merkaptaanid 

Absorber 500 Lõhn, LOÜ, H2S, merkaptaanid 

Petroter 2 Lõhn, LOÜ, CO, NOX, SO2, H2S, merkaptaanid 

Petroter 3 Lõhn, LOÜ, CO, NOX, SO2, H2S, merkaptaanid 

OÜ Järve Biopuhastus Mudahoone Lõhn, LOÜ, H2S, merkaptaanid 

Komposteerimisväljak LOÜ, H2S, merkaptaanid 

Jaotuskamber Lõhn, LOÜ, H2S, merkaptaanid 

Järelsetiti Lõhn, H2S, merkaptaanid 

Võrehoone Lõhn, LOÜ, H2S, merkaptaanid 

Biofilter Lõhn, LOÜ, H2S, merkaptaanid 

Aereeritud bassein Lõhn, H2S, merkaptaanid 

Aereerimata bassein Lõhn, H2S, merkaptaanid 

TNC-Components OÜ Katel LOÜ, CO, NOX, SO2 
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Ettevõte Saasteallikas Mõõdetud parameeter 

StakoDiler OÜ Värvimiskamber Lõhn, LOÜ 

Keevitustsehh Lõhn, CO, NOX, SO2, LOÜ 

VKG Energia OÜ NID 1 Lõhn, LOÜ, CO, NOX, SO2, H2S, merkaptaanid 

NID 2 Lõhn, LOÜ, CO, NOX, SO2, H2S, merkaptaanid 

EastmanSpecialties 

OÜ 

Biokatel 2 Lõhn, LOÜ, CO, NOX, SO2, H2S, merkaptaanid 

Termooksüdeerija CO, NOX, SO2 

76328 CO, NOX, SO2 

76429 CO, NOX, SO2 

762/1 (B1/1)30 Lõhn, LOÜ 

762/2 (B2/1) Lõhn, LOÜ 

Vent B-1/1 Lõhn, LOÜ 

Vent B-2/1 Lõhn, LOÜ 

Vent B-3/1 Lõhn, LOÜ 

Jahuti T-354 Lõhn 

Vaakumseade H-354 Lõhn 

Absorber A-202/1,2,3 Lõhn 

OÜ Kivirand Heitgaaside korsten Lõhn, LOÜ, CO, NOX, SO2, H2S, merkaptaanid 

Ladu Lõhn, LOÜ, H2S, merkaptaanid 

Novotrade Invest OÜ Solvendi laadimine 

autotsisterni31 

LOÜ, H2S, merkaptaanid 

Raudteevagunid32 LOÜ, H2S, merkaptaanid 

Mahuti E-433 Lõhn, LOÜ, H2S, merkaptaanid 

                                                           
28 Küünalseade destillatsioonikolonnist lähtuva vaakumpumba soojusvahetil 

29 Küünalseade peale reaktsioonigaase puhastavaid adsorbereid 

30 Saasteallikas 762/1 ja 762/2 lähtuvad vahelao pumpla väljatõmbeventilatsioonist. Vahelaos toimub tolueeni ümberpumpamine. 

31 Solvendi laadimine autotsisterni toimus tolueeni laadimise estakaadil 

32 Proovivõtu ajal seisis haruteel üheksa solvendiga laaditud raudteetsisterni, mille ülemised luugid olid avatud. Sellega kaasnes lühiajaline 

saasteainete heide välisõhku. 

33 Mahutit E-4 kasutatakse masuudi hoidmiseks, emissioonimõõtmise päeval oli see tühi. Mahuti paikneb u. 10 m kaugusel tolueeni 

laadimise estakaadist, kus toimus mõõtmiste päeval solvendi laadimine autotsisternidesse. Ühtlasi paiknes mahuti E-4 ka üheksa 
solvendiga täidetud raudteetsisternide vahetus läheduses, mille ülemised luugid olid proovivõtuks avatud.   
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Ettevõte Saasteallikas Mõõdetud parameeter 

VKG Oil AS VKG poolkoksimägi Lõhn, LOÜ, H2S, merkaptaanid 

Riiklik poolkoksimägi Lõhn, LOÜ, H2S, merkaptaanid 

 

7.1 Saasteainete hetkelised heitkogused 

Saasteainete kontsentratsioonid ning hetkelised heitkogused suitsugaasidest ettevõtete ja 

saasteallikate kaupa on esitatud järgnevates tabelites (Tabel 22 kuni Tabel 27). Kõrgeimad CO 

kontsentratsioonid mõõdeti Eastman Specialties OÜ saasteallikatest 763 ning 764, ulatudes vastavalt 

11 659 mg/m3-ni ning 7 333 mg/m3-ni. Maksimaalne lämmastikoksiidide kontsentratsioon mõõdeti 

TNC-Components OÜ katlast kuni 341,9 mg/m3. Kõrgeim vääveldioksiidi kontsentratsioon mõõdeti 

Eastman Specialties OÜ biokatlast – 871 mg/m3.  

Vastavalt arvutatud heitkogustele võib öelda, et olulisimaks süsinikoksiidi punktallikaks Kohtla-Järve 

piirkonnas on Eastman Specialties OÜ saasteallikas 764. CO hetkeline heitkogus nimetatud 

saasteallikast ulatub 10,18 g/s-ni. Lämmastikoksiidide ning vääveldioksiidi osas on piirkonna 

olulisemateks saasteallikateks VKG Oil AS-le kuuluvad Petroter 2 ning Petroter 3. Petroter 2 

hetkelised heitkogused on kõrgeimad kõikide saasteainete, välja arvatud süsinikoksiidi, osas. Samuti 

on TNC-Components OÜ katlast eralduvate saasteainete heitkogused võrreldes teiste ettevõtete 

saasteallikatega ühed kõrgemad.  

Tabel 22 Süsinikoksiidi, lämmastikoksiidide, vääveldioksiidi ning vesiniksulfiidi 

hetkelised heitkogused VKG Oil AS saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, mg/Nm3 Hetkeline heitkogus, g/s 

CO NOX SO2 H2S CO NOX SO2 H2S 

VKG Oil AS Petroter 2 138.1 167.6 624.7 2.2 3.59 4.35 16.22 0.06 

VKG Oil AS Petroter 3 58.3 135.1 452.9 3.0 1.01 2.34 7.85 0.05 

 

Tabel 23 Süsinikoksiidi, lämmastikoksiidide ning vääveldioksiidi hetkelised 

heitkogused TNC Components OÜsaasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, 
mg/Nm3 

Hetkeline heitkogus, g/s 

CO NOX SO2 CO NOX SO2 

TNC-Components OÜ Katel 768.3 341.9 6.2 2.85 1.27 0.02 
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Tabel 24 Süsinikoksiidi, lämmastikoksiidide ning vääveldioksiidi hetkelised 

heitkogused VKG Energia OÜ saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, 
mg/Nm3 

Hetkeline heitkogus, g/s 

CO NOX SO2 CO NOX SO2 

VKG Energia OÜ Nid 1 <1.25 48.7 0.05 - 0.61 0.001 

VKG Energia OÜ Nid 2 0.04 151.1 0.0 0.0005 2.07 0.00 

 

Tabel 25 Süsinikoksiidi, lämmastikoksiidide ning vääveldioksiidi hetkelised 

heitkogused Eastman Specialties OÜ saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, 
mg/Nm3 

Hetkeline heitkogus, g/s 

CO NOX SO2 CO NOX SO2 

Eastman Specialties OÜ Termooksüdeerija 32.50 15.15 0 0.01 0.003 0.00 

Eastman Specialties OÜ Biokatel 2 1 48 871 0.0001 0.01 0.15 

Eastman Specialties OÜ 763 11 658
.75 

- - 0.11 - - 

Eastman Specialties OÜ 764 7 332.
50 

- - 10.18 - - 

 

Tabel 26 Süsinikoksiidi, lämmastikoksiidide ning vääveldioksiidi hetkelised 

heitkogused OÜ Kivirand saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, 
mg/Nm3 

Hetkeline heitkogus, g/s 

CO NOX SO2 CO NOX SO2 

OÜ Kivirand Heitgaaside 
korsten 

0.0 0.2 0.0 0.000 0.0002 0.000 

 

Tabel 27 Süsinikoksiidi, lämmastikoksiidide ning vääveldioksiidi hetkelised 

heitkogused Stako Diler OÜ saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, 
mg/Nm3 

Hetkeline heitkogus, g/s 

CO NOX SO2 CO NOX SO2 

Stako Diler OÜ Keevitustsehh 0.0 0.2 0.0 0.00 0.001 0.00 
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Laboris analüüsitud õhuproovide tulemuste põhjal arvutatud lenduvate orgaaniliste ühendite ning 

väävliühendite hetkelised heitkogused ettevõtete ja saasteallikate kaupa on esitatud alljärgnevates 

tabelites (Tabel 28 kuni Tabel 43). 

Kõrgeimad LOÜ kontsentratsioonid mõõdeti Novotrade Invest OÜ saasteallikatest. Maksimaalne LOÜ 

kontsentratsioon mõõdeti solventi sisaldavast raudteevagunist 205 280 µg/m3. Novotrade Invest OÜ 

raudteevagunist mõõdeti lisaks ka kõrgeimad aromaatsete süsivesinike kontsentratsioonid, mis olid 

kokku vastavalt 52 650 µg/m3. Benseeni maksimaalne kontsentratsioon mõõdeti VKG Oil AS 

saasteallikast Absorber 40 9120 µg/m3.  

LOÜ, benseeni, tolueeni, etüülbenseeni, stüreeni ning ksüleeni hetkelised heitkogused on suurimad 

poolkoksimägede juures. Lisaks poolkoksimägedele on olulisteks LOÜ allikateks ka VKG Oil AS 

saasteallikad, eelkõige Petroter 2, mille maksimaalne hetkeline heitkogus ulatub 0,181 g/s-ni. 

Petroter 2-st eralduvate aromaatsete süsivesinike nagu benseeni, tolueeni, etüülbenseeni, stüreeni 

ning ksüleeni hetkelised heitkogused on samuti oluliselt kõrgemad võrreldes teiste ettevõtete 

saasteallikatega.  

Maksimaalne vesiniksulfiidi kontsentratsioon mõõdeti Eastman Specialties Biokatlast 2 309 400 

µg/m3, VKG saasteallikates Absorber 40 ja Absorber 500, vastavalt 233 600 µg/m3 ja 183 000 µg/m3, 

Järve Biopuhastuse komposteerimisväljakult 1974 µg/m3-ga ning Petroterist 2 ja 3, vastavalt 1490 

µg/m3 ja 1890 µg/m3.  

Sarnaselt LOÜ-le, on ka väävliühendite puhul olulisemateks saasteallikateks Kohtla-Järve piirkonnas 

poolkoksimäed. Kõrgeim hetkeline heitkogus poolkoksimägedest on vesiniksulfiidil – 0,33 g/s (VKG 

poolkoksimägi). Lisaks poolkoksimägedele on olulisteks väävliühendite allikaks piirkonnas ka VKG Oil 

AS-le kuuluvad saasteallikad Petroter 2 0,06 g/s, Petroter 3 0,05 g/s, absorber 40 ja 500, vastavalt 

0,002 g/s ja 0,01 g/s. Teistest saasteallikatest on kõrgeima H2S heitkogusega Eastman Specialties 

Biokatel 2 0,03 g/s ja Järve Biopuhastuse komposteerimisväljak 0,0003 g/s. 
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Tabel 28  LOÜ kontsentratsioonid ning hetkelised heitkogused VKG Oil AS saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

LOÜ ∑Mõõdetu
d 
aromaatse
d sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksüleen LOÜ ∑Aromaat
sed sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksüleen 

VKG Oil AS GGJ 5 
Ventilatsioon 
2 

3790 260 110 70 20 20 40 0.027 0.002 0.001 0.001 0.0001 0.0001 0.0003 

VKG Oil AS GGJ 5 
Ventilatsioon 
4 

4930 270 130 80 20 20 20 0.047 0.003 0.001 0.001 0.0002 0.0002 0.0002 

VKG Oil AS GGJ 5 
Ventilatsioon 
5 

4718 300 155 91 18 18 18 0.043 0.003 0.001 0.001 0.0002 0.0002 0.0002 

VKG Oil AS Siseõhk 3750 260 130 70 20 20 20 0.032 0.002 0.001 0.001 0.0002 0.0002 0.0002 

VKG Oil AS Absorber 40 91220 15240 9120 4820 440 80 780 0.001 0.0001 0.0001 0.0000
4 

0.0000
04 

0.0000
01 

0.00001 

VKG Oil AS Absorber 500 1980 300 40 140 40 40 40 0.000
1 

0.00001 0.0000
01 

0.0000
05 

0.0000
01 

0.0000
01 

0.000001 

VKG Oil AS Petroter 2 4510 970 20 890 20 20 20 0.181 0.039 0.001 0.036 0.001 0.001 0.001 

VKG Oil AS Petroter 3 930 230 20 150 20 20 20 0.025 0.006 0.001 0.004 0.001 0.001 0.001 
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Tabel 29  LOÜ kontsentratsioonid ning hetkelised heitkogused OÜ Järve Biopuhastus saasteallikatest 

Ettevõte Saaste-
allikas 

Kontsentratsioon, µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

LOÜ ∑Mõõdetu
d 
aromaatse
d sv 

Bensee
n 

Tolueen Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksülee
n 

LOÜ ∑Aromaat
sed sv 

Benseen Tolueen Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksüleen 

OÜ Järve 
Biopuhast
us 

Kompos-
teerimis-
väljak 

5530 2630 70 2370 30 20 140 0.001 0.0005 0.00001 0.0004 0.0000
1 

0.0000
04 

0.00003 

OÜ Järve 
Biopuhast
us 

Muda-
hoone 

1120 350 20 270 20 20 20 0.002 0.001 0.00004 0.001 0.0000
4 

0.0000
4 

0.00004 

OÜ Järve 
Biopuhast
us 

Biofilter 1290 100 20 20 20 20 20 0.002 0.0001 0.00003 0.00003 0.0000
3 

0.0000
3 

0.00003 

OÜ Järve 
Biopuhast
us 

Võrehoo
ne 

2690 1120 610 350 30 30 100 0.001 0.001 0.0003 0.0002 0.0000
2 

0.0000
2 

0.00005 

OÜ Järve 
Biopuhast
us 

Jaotus-
kamber 

460 150 60 30 20 20 20 0.0000
4 

0.00001 0.00001 0.000003 0.0000
02 

0.0000
02 

0.000002 
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Tabel 30 LOÜ kontsentratsioonid ning hetkelised heitkogused TNC-Components OÜ saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

LOÜ ∑Mõõdetu
d 
aromaatse
d sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksüleen LOÜ ∑Aromaat
sed sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksüleen 

TNC -
Component
s OÜ 

Katel 1765 200 10 160 10 10 10 0.001 0.0001 0.0000
1 

0.0001 0.0000
1 

0.0000
1 

0.00001 

 

Tabel 31 LOÜ kontsentratsioonid ning hetkelised heitkogused Stako Diler OÜ saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

LOÜ ∑Mõõdetu
d 
aromaatse
d sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksüleen LOÜ ∑Aromaat
sed sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksüleen 

Stako Diler 
OÜ 

Värvimiskamb
er 

980 72 8 20 8 8 28 0.010 0.001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0003 

Stako Diler 
OÜ 

Keevitustsehh 1260 530 20 440 20 20 30 0.004 0.002 0.0001 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 

 

  



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ  

Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine Kohtla-Järve linnas Järve linnaosa piirkonnas205(276) 

 

Tabel 32 LOÜ kontsentratsioonid ning hetkelised heitkogused VKG Energia OÜ saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

LOÜ ∑Mõõdetu
d 
aromaatse
d sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksüleen LOÜ ∑Aromaat
sed sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksüleen 

VKG Energia 
OÜ 

Nid 1 1220 500 20 420 20 20 20 0.020 0.008 0.0003 0.007 0.0003 0.0003 0.0003 

VKG Energia 
OÜ 

Nid 2 1600 695 20 490 25 10 150 0.029 0.012 0.0004 0.009 0.0004 0.0002 0.003 

 

Tabel 33 LOÜ kontsentratsioonid ning hetkelised heitkogused Eastman Specialties OÜ saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

LOÜ ∑Mõõdetu
d 
aromaatse
d sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksüleen LOÜ ∑Aromaat
sed sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksüleen 

Eastman 
Specialties 
OÜ 

Biokatel 2 15765 7230 4370 2800 20 20 20 0.002 0.001 0.0004 0.0003 0.0000
02 

0.0000
02 

0.000002 

Eastman 
Specialties 
OÜ 

762/1 (B1/1) - 11725 - - - - - - 0.006 - - - - - 

Eastman 
Specialties 
OÜ 

762/2 (B2/1) - 11590 - - - - - - 0.09 - - - - - 
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Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

LOÜ ∑Mõõdetu
d 
aromaatse
d sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksüleen LOÜ ∑Aromaat
sed sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksüleen 

Eastman 
Specialties 
OÜ 

Vent B-1/1 - 1375 - - - - - - 0.003 - - - - - 

Eastman 
Specialties 
OÜ 

Vent B-2/1 - 980 - - - - - - 0.002 - - - - - 

Eastman 
Specialties 
OÜ 

Vent B-3/1 - 1100 - - - - - - 0.003 - - - - - 

 

Tabel 34 LOÜ kontsentratsioonid ning hetkelised heitkogused OÜ Kivirand saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

LOÜ ∑Mõõdetu
d 
aromaatse
d sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksüleen LOÜ ∑Aromaat
sed sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksüleen 

OÜ Kivirand Heitgaaside 
korsten 

2387 1627 20 1547 20 20 20 0.002 0.001 0.0000
2 

0.001 0.0000
2 

0.0000
2 

0.00002 

OÜ Kivirand Ladu 1413 680 20 600 20 20 20 0.002 0.001 0.0000
3 

0.001 0.0000
3 

0.0000
3 

0.00003 
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Tabel 35 LOÜ kontsentratsioonid ning hetkelised heitkogused Novotrade Invest OÜ saasteallikatest 

Ettevõte Saaste-
allikas 

Kontsentratsioon, µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

LOÜ ∑Mõõdetu
d 
aromaatse
d sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksülee
n 

LOÜ ∑Aromaat
sed sv 

Benseen Toluee
n 

Etüül-
benseen 

Stüree
n 

Ksüleen 

Novotrade
Invest OÜ 

Solvendi 
laadimine  

76770 25020 40 23450 170 820 540 0.001 0.0002 0.000000
3 

0.0002 0.000001 0.0000
1 

0.000005 

Novotrade
Invest OÜ 

Raudtee-
vagunid 

20528
0 

52650 2760 25590 4490 5870 13940 0.003 0.001 0.00005 0.0004 0.0001 0.0001 0.0002 

Novotrade
Invest OÜ 

Mahuti E- 
4 

88723 7073 4108 2348 115 120 383 0.001 0.0001 0.0001 0.0000
4 

0.000002 0.0000
02 

0.00001 

 

Tabel 36 LOÜ kontsentratsioonid ning hetkelised heitkogused poolkoksimägedelt 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

LOÜ ∑Mõõdetu
d 
aromaatse
d sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksülee
n 

LOÜ ∑Aromaat
sed sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
benseen 

Stüree
n 

Ksüleen 

VKG Oil 
AS 

VKG 
Poolkoksimägi 
(tuuletunnel) 

148
7 

513 20 413 20 40 20 114.3
2 

39.47 1.54 31.78 1.54 3.08 1.54 

Riiklik poolkoksimägi 
(tuuletunnel) 

143
3 

530 20 437 20 33 20 65.93 24.38 0.92 20.08 0.92 1.53 0.92 

VKG Oil 
AS 

VKG 
Poolkoksimägi 

240 60 10 20 10 10 10 6.32 1.58 0.26 0.53 0.26 0.26 0.26 
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Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

LOÜ ∑Mõõdetu
d 
aromaatse
d sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
bensee
n 

Stüree
n 

Ksülee
n 

LOÜ ∑Aromaat
sed sv 

Bensee
n 

Toluee
n 

Etüül-
benseen 

Stüree
n 

Ksüleen 

(tuuletunnelita) 

 

Tabel 37 Väävliühendite kontsentratsioonid ja hetkelised heitkogused VKG Oil AS saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

Dimetüül-
sulfiid 

Metüül-
merkaptaan 

Etüül-
merkaptaan 

Vesinik-
sulfiid 

Dimetüül-
sulfiid 

Metüül-
merkaptaan 

Etüül-
merkaptaan 

Vesiniksulfiid 

VKG Oil AS GGJ 5 Ventilatsioon 1    48    0.0004 

VKG Oil AS GGJ 5 Ventilatsioon 3    33    0.0003 

VKG Oil AS GGJ 5 Ventilatsioon 2 0.03 0.03 0.03 229.27 0.0000002 0.0000002 0.0000002 0.0003465 

VKG Oil AS GGJ 5 Ventilatsioon 4 0.03 0.03 0.03 92.77 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0003 

VKG Oil AS GGJ 5 Ventilatsioon 5 0.03 0.03 0.03 92.77 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0003 

VKG Oil AS GGJ 5 Siseõhk 0.03 0.03 0.03 61.84 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0002 

VKG Oil AS Absorber 40 1560 26000 2280 233600 0.00001 0.00020 0.00002 0.0020 

VKG Oil AS Absorber 500 1600 520 2320 183000 0.00010 0.00002 0.00010 0.0100 

VKG Oil AS Petroter 2 8 6 12 1490 0.00032 0.00022 0.00054 0.0600 
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Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

Dimetüül-
sulfiid 

Metüül-
merkaptaan 

Etüül-
merkaptaan 

Vesinik-
sulfiid 

Dimetüül-
sulfiid 

Metüül-
merkaptaan 

Etüül-
merkaptaan 

Vesiniksulfiid 

VKG Oil AS Petroter 3 19 21 29 1890 0.00049 0.00049 0.00073 0.0500 

 

Tabel 38 Väävliühendite kontsentratsioonid ja hetkelised heitkogused OÜ Järve Biopuhastuse saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

Dimetüül-
sulfiid 

Metüül-
merkaptaan 

Etüül-
merkaptaan 

Vesinik-
sulfiid 

Dimetüül-
sulfiid 

Metüül-
merkaptaan 

Etüül-
merkaptaan 

Vesiniksulfiid 

OÜ Järve 
Biopuhastus 

Komposteerimisväljak 2.8 135.2 47.7 1974.3 0.0000007 0.0000265 0.0000066 0.0003309 

OÜ Järve 
Biopuhastus 

Mudahoone 2.6 3.4 4.0 1.5 0.0000066 0.0000066 0.0000066 0.0000026 

OÜ Järve 
Biopuhastus 

Biofilter 9.9 3.2 4.1 21.6 0.0000132 0.0000066 0.0000066 0.0000331 

OÜ Järve 
Biopuhastus 

Võrehoone 2.7 13.9 4.1 190.2 0.0000013 0.0000066 0.0000020 0.0000662 

OÜ Järve 
Biopuhastus 

Jaotuskamber 2.6 1.8 4.1 165.6 0.0000003 0.0000001 0.0000007 0.0000132 

OÜ Järve 
Biopuhastus 

Aereerimata bassein 2.6 2.8 4.4 38.3 0.0000001 0.0000001 0.0000001 0.0000013 

OÜ Järve 
Biopuhastus 

Aereeritud bassein 2.6 2.4 4.0 15.2 0.0000066 0.0000066 0.0000066 0.0000199 

OÜ Järve 
Biopuhastus 

Järelsetiti 2.6 3.5 4.2 13.4 0.0000001 0.0000001 0.0000001 0.0000003 

 

Tabel 39 Väävliühendite kontsentratsioonid ja hetkelised heitkogused VKG Energia OÜ saasteallikatest 
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Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

Dimetüül-
sulfiid 

Metüül-
merkaptaan 

Etüül-
merkaptaan 

Vesinik-
sulfiid 

Dimetüül-
sulfiid 

Metüül-
merkaptaan 

Etüül-
merkaptaan 

Vesinik-
sulfiid 

VKG Energia OÜ Nid 1 2.7 1.8 4.2 13.8 0.00007 0.00003 0.00007 0.00020 

VKG Energia OÜ Nid 2 2.6 2.5 3.8 5.0 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 

VKG Energia OÜ Nid 2 (29.06.2016) 0.0 0.0 0.0 16.7 0.00000 0.00000 0.00000 0.00020 

 

Tabel 40 Väävliühendite kontsentratsioonid ja hetkelised heitkogused Eastman Specialties OÜ saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

Dimetüül-
sulfiid 

Metüül-
merkaptaan 

Etüül-
merkaptaan 

Vesinik-
sulfiid 

Dimetüül-
sulfiid 

Metüül-
merkaptaan 

Etüül-
merkaptaan 

Vesinik-
sulfiid 

Eastman Specialties 
OÜ 

Biokatel 2 810 570 1290 309 400 0.0001 0.0001 0.0001 0.03 

Eastman Specialties 
OÜ 

Termooksüdeerija - - - 2.20 

mg/Nm3 

- - - 0.0004 

 

Tabel 41 Väävliühendite kontsentratsioonid ja hetkelised heitkogused OÜ Kivirand saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

Dimetüül-
sulfiid 

Metüül-
merkaptaan 

Etüül-
merkaptaan 

Vesinik-
sulfiid 

Dimetüül-
sulfiid 

Metüül-
merkaptaan 

Etüül-
merkaptaan 

Vesinik-
sulfiid 

OÜ Kivirand Heitgaaside korsten 0.1 0.1 0.1 15.3 0.0000001 0.0000001 0.0000001 0.0000132 

OÜ Kivirand Ladu 0.1 0.1 1.4 3.3 0.0000002 0.0000002 0.0000020 0.0000066 
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Tabel 42 Väävliühendite kontsentratsioonid ja hetkelised heitkogused Novotrade Invest OÜ saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

Dimetüül-
sulfiid 

Metüül-
merkaptaan 

Etüül-
merkaptaan 

Vesinik-
sulfiid 

Dimetüül-
sulfiid 

Metüül-
merkaptaan 

Etüül-
merkaptaan 

Vesinik-
sulfiid 

Novotrade Invest OÜ Solvendi laadimine  40 40 40 1470 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.00001 

Novotrade Invest OÜ Raudteevagunid 40 40 40 15600 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 

Novotrade Invest OÜ Mahuti E- 4 527 277 3 6601 0.00001 0.000005 0.00000004 0.0001 

 

Tabel 43 Väävliühendite kontsentratsioonid ja hetkelised heitkogused poolkoksimägedelt 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon µg/m3 Hetkeline heitkogus, g/s 

Dimetüül-
sulfiid 

Metüül-
merkaptaan 

Etüül-
merkaptaan 

Vesinik-
sulfiid 

Dimetüül-
sulfiid 

Metüül-
merkaptaan 

Etüül-
merkaptaan 

Vesinik-
sulfiid 

VKG Oil AS VKG Poolkoksimägi 
(tuuletunnel) 

0.16 0.16 0.16 4.29 0.012 0.012 0.012 0.330 

Riiklik poolkoksimägi (tuuletunnel) 0.11 0.11 0.11 1.85 0.005 0.005 0.005 0.085 

VKG Oil AS VKG Poolkoksimägi 
(tuuletunnelita) 

0.16 0.08 0.08 2.80 0.004 0.002 0.002 0.074 
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7.2 Lõhnaainete hetkelised heitkogused 

Lõhnaainete kontsentratsioonid ning hetkelised heitkogused ettevõtete kaupa on esitatud 

alljärgnevates tabelites (Tabel 44 kuni  

Tabel 51). Maksimaalne lõhna kontsentratsioon mõõdeti VKG Oil AS saasteallikast Absorber 40 

1 204 900 OU/m3 ja Absorber 500 950 020 OU/m3.  

Lõhnaainete hetkeline heitkogus on suurim poolkoksimägedelt ja VKG Oil AS-le kuuluvalt Petroter 2-

st ning Petroter 3-st, vastavalt 293 614 OU/s ning 168 590 OU/s. Keskmisest kõrgem on lõhnaainete 

emissioon ka OÜ Järve Biopuhastuse võrehoonest 48 710 OU/s , VKG allikast absorber 500 32 723 

OU/s, OÜ Järve Biopuhastus mudahoonest 22 966 OU/s ning Eastman Specialties OÜ absorberist A-

202/1,2,3 24 599 OU/s.  

Tabel 44 Lõhnaainete kontsentratsioonid ning heitkogused VKG Oil AS 

saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, OU/m3 Heitkogus, OU/s 

VKG Oil AS GGJ 5 Ventilatsioon 2 912 6566 

VKG Oil AS GGJ 5 Ventilatsioon 4 790 7466 

VKG Oil AS GGJ 5 Ventilatsioon 5 1067 9747 

VKG Oil AS GGJ 5 Siseõhk 939 8069 

VKG Oil AS Petroter 2 7298 293 614 

VKG Oil AS Petroter 3 6382 168 590 

VKG Oil AS Absorber 40 1 204 900 10376 

VKG Oil AS Absorber 500 950 020 32723 

 

Tabel 45 Lõhnaainete kontsentratsioonid ning heitkogused OÜ Järve Biopuhastuse 

saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, OU/m3 Heitkogus, OU/s 

OÜ Järve Biopuhastus Mudahoone 12274 22966 

OÜ Järve Biopuhastus Jaotuskamber 621 56 

OÜ Järve Biopuhastus Järelsetiti 384 10 

OÜ Järve Biopuhastus Võrehoone 97420 48710 

OÜ Järve Biopuhastus Biofilter 1085 1507 

OÜ Järve Biopuhastus Komposteerimisväljak 15464 2803 

OÜ Järve Biopuhastus Aereeritud bassein 483 681 

OÜ Järve Biopuhastus Aereerimata bassein 767 24 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ  

Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine 213(276) 

 

Tabel 46 Lõhnaainete kontsentratsioonid ning heitkogused Stako Diler OÜ 

saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, OU/m3 Heitkogus, OU/s 

Stako Diler OÜ Värvimiskamber (peale filtrit) 1403 13885 

Stako Diler OÜ Keevitustsehh 28 94 

 

Tabel 47 Lõhnaainete kontsentratsioonid ning heitkogused VKG Energia OÜ 

saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, OU/m3 Heitkogus, OU/s 

VKG Energia OÜ Nid 1 534 8753 

VKG Energia OÜ Nid 2 999 17946 

 

Tabel 48 Lõhnaainete kontsentratsioonid ning heitkogused Eastman Specialties OÜ 

saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, OU/m3 Heitkogus, OU/s 

Eastman Specialties OÜ Biokatel 2 861 87 

Eastman Specialties OÜ 762/1 (B1/1) 1064 585 

Eastman Specialties OÜ 762/2 (B2/1) 782 6136 

Eastman Specialties OÜ Vent B-1/1 192 445 

Eastman Specialties OÜ Vent B-2/1 203 430 

Eastman Specialties OÜ Vent B-3/1 192 546 

Eastman Specialties OÜ Jahuti T-354 4096 109 

Eastman Specialties OÜ Vaakumseade H-354 34716 68 

Eastman Specialties OÜ Absorber A-202/1,2,3 13004 24599 

 

Tabel 49 Lõhnaainete kontsentratsioonid ning heitkogused OÜ Kivirand 

saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, OU/m3 Heitkogus, OU/s 

OÜ Kivirand Heitgaaside korsten 86 77 

OÜ Kivirand Ladu 65 88 
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Tabel 50 Lõhnaainete kontsentratsioonid ning heitkogused Novotrade Invest OÜ 

saasteallikatest 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, 

OU/m3 

Heitkogus, OU/s 

Novotrade Invest OÜ Mahuti E- 4 102872 1715 

 

Tabel 51 Lõhnaainete kontsentratsioonid ning heitkogused poolkoksimägedelt 

Ettevõte Saasteallikas Kontsentratsioon, OU/m3 Heitkogus, OU/s 

VKG Oil AS VKG Poolkoksimägi (tuuletunnel) 56 4 331898 

Riiklik poolkoksimägi (tuuletunnel) 62 2 851628 

VKG Oil AS VKG Poolkoksimägi (ilma tuuletunnelita) 45 1 194476 

 

7.3 Korrelatsioonianalüüs 

Lõhnaainete ning erinevate väävliühendite ja lenduvate orgaaniliste ühendite vahelised seosed 

näitavad keskmist korreleeruvust lõhna ja dimetüülsulfiidi, etüülmerkaptaani ning vesiniksulfiidi 

vahel, vastavad korrelatsioonikoefitsiendid on 0.612, 0.225 ja 0.365., ainult esimene neist on ka 

statistiliselt oluline, st seos pole juhuslik. Lenduvate orgaaniliste ühendite, aromaatsete süsivesinike 

ja lõhna vahel on nõrk positiivne või negatiivne seos, mis näitab, et pigem ebameeldiv lõhnahäiring 

Kohtla-Järvel ei ole tingitud nendest saasteainetest  (Tabel 52). Ehkki ebameeldiva lõhnataju 

tekitajaks on korrelatsioonianalüüsi alusel pigem anorgaanilised redutseeritud orgaanilised 

väävliühendid (sulfiidid), siis tegelik lõhnaainete heide ja eelkõige tase välisõhku sõltub siiski 

erinevate keemiliste ühendite kooseksisteerimisest ja erinevate allikate koosmõjust. 
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Tabel 52 Korrelatsioon lõhnaainete ja saasteainete vahel 
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7.4 Võrdlus kehtivate välisõhu saastelubadega 

Mõõtmistulemuste põhjal arvutatud hetkelisi heitkoguseid võrreldi ettevõtete keskkonnalubades 

toodud väärtustega. Kui eelmises peatükis (peatükk 7.3) kajastusid kõik emissioonimõõtmiste käigus 

mõõdetud saasteainete kontsentratsioonid ning heitkogused, siis lubade nõuete täitmise hindamisel 

on allolevates tabelites nimetatud ainult lubade mõistes asjakohased saasteained (Tabel 53 kuni 

Tabel 59). Lubatud hetkelist heitkogust ületatakse TNC-Components OÜ katlast eralduva CO osas, 

LHK projektis on heitkogused arvutatud ametlike metoodikate järgi. Teiste ettevõtete saasteallikate 

ning saasteainete hetkelised heitkogused jäävad lubatust madalamaks. 

Tabel 53 VKG Oil AS mõõdetud ning maksimaalsed lubatud hetkelised heitkogused 

(g/s) 

Ettevõte Saasteallik
as 

SO2 NO2 CO LOÜ 

Mõõdet
ud 

Lubatu
d 

Mõõdet
ud 

Lubatu
d 

Mõõdet
ud 

Lubatu
d 

Mõõdet
ud 

Lubatu
d 

VKG Oil 
AS 

Petroter 2 5.558 42.374 0.0002 6.536 3.587 119.71 0.181 0.322 

VKG Oil 
AS 

Petroter 3 2.057 42.374 0.001 6.536 1.010 119.71 0.025 0.322 

 

Tabel 54 VKG Oil AS mõõdetud ning maksimaalsed lubatud hetkelised heitkogused 

(g/s) 

Ettevõte Saasteallik
as 

Etüülbenseen Benseen Ksüleen Tolueen 

Mõõdetu
d 

Lubatu
d 

Mõõdetu
d 

Lubatu
d 

Mõõdetu
d 

Lubatu
d 

Mõõdetu
d 

Lubat
ud 

VKG Oil 
AS 

Absorber 
40 

0.000004 0.0003 0.0001 0.001 0.00001 0.0002 0.00004 0.002 

VKG Oil 
AS 

Absorber 
500 

0.000001 0.001 0.000001 0.007 0.000001 0.001 0.000005 0.014 

 

Tabel 55 OÜ Järve Biopuhastuse mõõdetud ning maksimaalsed lubatud hetkelised 

heitkogused (g/s) 

Ettevõte Saasteallikas LOÜ H2S 

Mõõdetud Lubatud Mõõdetud Lubatud 

OÜ Järve Biopuhastus Võrehoone 0.001 0.050 0.0000662 0.004 

OÜ Järve Biopuhastus Jaotuskamber 0.00004 0.212 0.0000132 0.002 
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Ettevõte Saasteallikas LOÜ H2S 

Mõõdetud Lubatud Mõõdetud Lubatud 

OÜ Järve Biopuhastus Järelsetiti - 0.002 0.0000003 0.00 

OÜ Järve Biopuhastus Mudakäitlushoone 0.002 0.168 0.0000026 0.001 

OÜ Järve Biopuhastus Biofilter 0.002 0.049 0.0000331 0.003 

OÜ Järve Biopuhastus Komposteerimisväljak 0.001 0.312 0.0003309 0.002 

 

Tabel 56 TNC-Components OÜ mõõdetud ning maksimaalsed lubatud hetkelised 

heitkogused (g/s) 

Ettevõte Saasteallika
s 

SO2 NO2 CO 

Mõõdetu
d 

Lubatu
d 

Mõõdetu
d 

Lubatu
d 

Mõõdetu
d 

Lubatu
d 

TNC-Components 
OÜ 

Katel 0.023 0.154 0.047 0.545 2.850 2.354 

 

Tabel 57 VKG Energia OÜ mõõdetud ning maksimaalsed lubatud hetkelised 

heitkogused (g/s) 

Ettevõte Saasteall
ikas 

SO2 NO2 CO LOÜ H2S 

Mõõd
etud 

Lubat
ud 

Mõõd
etud 

Lubat
ud 

Mõõd
etud 

Lubat
ud 

Mõõd
etud 

Lubat
ud 

Mõõdetu
d 

Lubatud 

VKG 
Energia 
OÜ 

NID 1 0.001 66.19 - - 0.000 8.794 0.020 0.734 0.00020 0.065 

VKG 
Energia 
OÜ 

NID 2 0.000 66.19 0.006 4.288 0.000
5 

6.432 0.029 0.134 0.00007 0.069 

VKG 
Energia 
OÜ 

NID 2 
(29.06.20
16) 

- - - - - - - - 0.00020 0.069 

 

Tabel 58 Eastman Specialties OÜ mõõdetud ning maksimaalsed lubatud hetkelised 

heitkogused (g/s) 

Ettevõte Saasteallikas Aromaatsed süsivesinikud 

Mõõdetud Luba 

Eastman Specialties OÜ 762/1 (B1/1) 0.006 0.068 

Eastman Specialties OÜ 762/2 (B2/1) 0.09 0.185 
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Tabel 59 OÜ Kivirand mõõdetud ning maksimaalsed lubatud hetkelised heitkogused 

(g/s) 

Ettevõte Saasteallikas LOÜ 

Mõõdetud Luba 

OÜ Kivirand Ladu 0.002 0.005 
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7.5 Saasteainete heitkoguste hindamise kokkuvõte 

 

Kontrollmõõtmiste tulemused näitasid: 

1. Võrreldes kehtivate saastelubadega olid hetkelised heitkogused lubatud normväärtuste 

piires. Ainsaks erandiks oli TNC-Components OÜ katlast eralduv süsinikoksiid, mille hetkeline 

emissioon oli 0,5 g/s võrra maksimaalselt lubatud heitkogusest kõrgem.  

2. Olulisimaks süsinikoksiidi allikaks ettevõtetest on Kohtla-Järve Järve linnaosas Eastman 

Specialties OÜ saasteallikas 764.  

3. Lämmastikoksiidide ning vääveldioksiidi osas on piirkonna olulisemateks saasteallikateks VKG 

Oil AS-le kuuluvad Petroter 2 ning Petroter 3.  

4. LOÜ ja aromaatsete süsivesinike (benseen, tolueen, etüülbenseen, stüreen ning ksüleen) 

allikateks on poolkoksimäed ning VKG Oil AS Petroter 2.  

5. Väävliühendite allikatena domineerivad poolkoksimäed, VKG Oil AS-le kuuluvad saasteallikad 

Petroter 2 ja Petroter 3.  

6. Mõnel juhul olid küll saasteainete kontsentratsioonid teatud saasteallikatest kõrged, nt 

Novotrade solvendiga täidetud raudteevagunist või Järve Biopuhastus 

komposteerimisväljakult, ent kontsentratsioonide ümberarvutamisel hetkelisteks 

heitkogusteks, arvestades saasteallikate parameetreid, need allikad esmatähtsaks ei 

osutunud.  

7. Lõhnaainete emissioon oli kõrgeim poolkoksimägedelt, VKG Oil AS Petroter 2-st ning Petroter 

3-st, Järve Biopuhasti võrehoonest ja mudahoonest, Eastman Specialties absorberist.  

8. Korrelatsioonianalüüs saaste-ja lõhnainete vahel näitas statistiliselt olulist keskmiselt tugevat 

positiivset seost dimetüülsulfiidi ja lõhnaainete vahel, mis tähendab, et arvestades hetkelisi 

heitkoguseid, on lõhnaainete emiteerijatena tähtsaimad nii VKG Oil kui riiklik poolkoksimägi, 

VKG Oil allikad Petroter 2 ja Petroter 3 ning Järve Biopuhastuse saasteallikatest 

kompostiväljak, mudakäitlushoone ja võrehoone. 

9. Saastelubades ei kajastu sellised olulised väävliühendid nagu sulfiidid ja merkaptaanid, mis 

saasteallikatest välisõhku siiski emiteeruvad. Atmosfääri Kaitse Seadusest lähtuvalt, ei ole 

nende kajastamine saastelubadel nõutud, kui aastane heitkogus on väiksem kui 1 kg (§91).  

  



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ  

Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine 220(276) 

8. Lõhnahäiringu  hindamine Kohtla-Järvel Järve linnaosas 

Lõhnahäiringu hindamiseks Kohtla-Järvel Järve linnaosas kasutati kahte erinevat metoodikat, 

esimesel juhul määrati Järve linnaosas kuus rastrit, millest kolm paiknes elamupiirkonnas ja kolm 

tööstuspiirkonnas, ja määrati neis rastrites lõhnaainete esinemissagedus, mida võrreldi riiklikult 

kehtestatud normiga, milleks on 15 %. Teisel juhul korraldas TNS Emor Eesti Keskkonnauuringute 

Keskuse tellimusel Järve linnaosas ebameeldiva lõhnahäiringu esinemise ja selle tekkepõhjuste 

väljaselgitamiseks küsitluse.  

 

8.1 Lõhnaainete esinemise hindamine välisõhus rastermeetodiga 

Lõhnaaine mõõtmised rastermeetodil viidi läbi 24 mõõtepunktis (6 hindamisruutu) 110 päeval. Ühes 

mõõtepäevas teostati üksikmõõtmised 6 erinevas mõõtepunktis. Mõõteperioodi jooksul viidi 

mõõtepunktis läbi 30 üksteisest sõltumatut ühekordset mõõtmist. Mõõtepäevad planeeriti selliselt, 

et nad oleksid representatiivsed eri aasta-aegade, nädalapäevade ja kellaaegade jaoks, mistõttu 

hõlmasid mõõtepäevad ka nädalavahetusi ja öiseid mõõtmisi. Mõõtmisteks kasutati n-butanoolile 

testitud hindajaid. 

Töös kasutati Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt vastavalt standardile EVS-EN 13725 n-

butanooliga testitud ekspertrühma liikmeid. Mõõtmised teostati aastaringselt ning erinevatel 

kellaaegadel. Rastermõõtmiste jaoks „kaetakse“ uuritav ala mõõtepunktide võrgustikuga, kus 

mõõtepunktide omavahelised kaugused oli ca 250-350 m. Mõõtepunktide valikul oli kriteeriumiks ka 

ligipääsetavus, st et hindajad saaks sinna olenevalt päevast ja kellaajast probleemideta. 

EVS 888 kohaselt on ühekordne mõõtmine lõhnaaine mõju määramine ühes mõõtepunktis varem 

kindlaks määratud ajavahemiku jooksul. Tulemuseks on lõhnaaine esinemissageduse ja vajadusel 

tugevuse (intensiivsuse) jaotuse määramine. Mõõtmise minimaalne kestus ühes mõõtepunktis on 

10 min (kokku ühes mõõtepunktis vähemalt 27 üksikmõõtmist, seega kokku vähemalt 27 x 4 

mõõtmispäeva), mis tagab vastaval mõõtmisel vähemalt 80 % usaldusväärsuse. Ühekordne 

mõõtmine viiakse läbi ekspertrühma liikme poolt. Iga rühma liige on kindlas mõõtepunktis ja annab 

oma hinnangu sissehingatavale õhule. 

Lõhnaaine esinemisprotsendi määramiseks kasutati järgmist metoodikat: Ekspertrühma liige annab 

hinnangu lõhnaaine esinemise kohta iga kindla aja-vahemiku järel (iga 10 s järel, seega 60 

lõhnahinnangut 10 min jooksul). Lõhnaaine esinemisprotsendi määramiseks tuleb 10-minutilise 
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ajavahemiku jooksul saadud positiivsete mõõtmistulemuste summa jagada kogu 10-minutilise 

mõõteseeria tulemuste summaga. 

Ekspertrühma liikmetele tutvustatakse eelnevalt piirkonnale omaseid lõhnu ning kogu ekspertrühm 

treenitakse hindama piirkonna saasteallikatest pärinevaid lõhnu koos lõhnaintensiivsusskaalaga. 

Lisaks lõhnaaine esinemisprotsendi määramisele hindavad ekspertrühma liikmed ka lõhnaaine 

intensiivsust, mille tarvis ekspertrühma liikmed järjestavad lõhnaproovid vastavalt 

intensiivsusskaalale (Tabel 60). 

Tabel 60 Lõhna intensiivsusskaala 

Skaala Kirjeldus 

0 Lõhn puudub 

1 Väga nõrk lõhn 

2 Nõrk lõhn 

3 Tajutav lõhn 

4 Tugev lõhn 

5 Väga tugev lõhn 

6 Eriti tugev lõhn 

 

Mõõtetulemustest nähtub, et lõhnaaine esinemisprotsent jääb vahemikku 9 kuni 44%. Vastavalt 

keskkonnaministri määruse nr 81 „Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad 

nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed“ § 6 lg 2 kohaselt loetakse lõhnaaine esinemise 

osakaal elanikkonnale soovimatut lõhnataju tekitavaks standardi EVS 888 rastermeetodi kasutamisel, 

kui positiivsete mõõtmistulemuste osakaal on suurem kui 15%. Sellest lähtuvalt esines viies 

mõõtepunktis (1, 2, 4, 5 ja 6) lõhnaaine esinemise piirväärtuse ületamine. 
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Joonis 165 Lõhnaainete esinemissagedus Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas 

 

8.2 Lõhnahäiringu psühhomeetriline hindamine 

 
Kohalike elanike tegeliku lõhnataju tuvastamiseks ning nende arvamuse kajastamiseks korraldas TNS 

Emor uuringu vastavalt standardile EVS 887-1:2005 „Lõhnahäiringu psühhomeetriline hindamine“, 

mille eesmärgiks oli analüüsida lõhnade esinemist ning nende mõju piirkonna elanikele Kohtla-Järve 

linna Järve linnaosas. Uuringu tulemusel selgusid elanike hinnangud reostuse üldolukorrale, 

lõhnahäiringu olemasolule ja tugevusele ning lõhnahäiringuga kaasnevatele probleemidele. Küsitlus 

oli üles ehitatud nii, et see kajastaks inimeste arvamusi pikema perioodi lõikes, kui küsitluse hetk, st 

küsitlustulemuste põhjal anti hinnang Kohtla-Järve õhukvaliteedile laiemalt ja tagasiulatuvalt pikema 

ajaperioodi kohta.  
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Küsitlus Järve linnaosas viidi läbi kahes uuringutsoonis ehk mõjupiirkonnas perioodil 31.03-

14.04.2016, lisaks oli valitud üks kontrolltsoon Jõhvis, kasutatavaks meetodiks oli CAPI 

(ComputerAssisted Personal Interviewing). Sihtrühmaks olid 18-aastased ja vanemad elanikud. Kokku 

teostati kummaski tsoonis 42 intervjuud.  

Küsitluspiirkonnad määrati koostöös Eesti Keskkonnauuringute Keskusega. 

 
Uuringutsoon 1: Kohtla-Järve elamupiirkond (valdavalt korterelamud, paneelmajad) Metsapargi tn - 

Kalevi tn -Järveküla tee - Aia tn vaheline ala. 

Uuringutsoon 2: Kohtla-Järve elamupiirkond (eramajad ja kahe-kolmekordsed väiksemad 

korterelamud) Olevi tn - Torujõe tn - Järveküla tee - Vahtra tn vaheline ala. 

Kohtla-Järvel Järve linnaosas on hinnang lõhna esinemisele Kalevi, Järveküla, Aia ning Metsapargi 

tänavaga piirneval alal (uuringutsoon 1) keskmiselt 6,5 palli (10-palline skaala) ja Torujõe, Järveküla, 

Vahtra ja Olevi tänavaga piirneval alal (uuringutsoon 2) 4,8 palli (10-palline skaala), kusjuures 

mõlemas küsitluspiirkonnas oli erinevus ka põhja- ja lõunapoolse ala vahel, st põhja pool elavate 

inimeste hinnang lõhna esinemisele oli 1.1 palli võrra suurem lõuna pool elavate inimeste 

hinnangust.  Kui võrrelda saadud tulemust standardis EVS 887-1:2005 toodud taluvuskriteeriumitega, 

milleks on 3,5 palli, siis ületab termomeeterskaalal antud keskmine hinnang taluvuspiiri mõlemas 

küsitluspiirkonnas. Seega on küsitluse põhjal mõjupiirkondade elanikkonna lõhnataju ületatud. 

Tuginedes standardi EVS 887-1:2005 taluvuskriteeriumidele saab elanikkonnale soovimatuks 

lõhnataju tekitavaks lõhnaaine esinemise osakaaluks lugeda 1. uuringupiirkonnas  93% ning 2. 

uuringupiirkonnas 64%.  
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Joonis 166 Hinnang lõhna esinemisele Kohtla-Järvel Järve linnaosas 
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9. Lõhnahäiringu põhjused ning selle leevendamise meetmed 

9.1 Hajumisarvutused 

Hajumisarvutuste eesmärgiks on illustreerida saastetasemete pidevmõõtmiste ja pisteliste 

mõõtmiste põhjal tehtud järeldusi, iseloomustades Kohtla-Järve lõhnauuringu raames käsitletud 

suuremate ettevõtete tegevuse mõju piirkonna õhukvaliteedile. Hajumisarvutuste tulemiks on 

saastekaardid, mis ühelt poolt näitavad kas ja kui suures ulatuses ületatakse väljaspool ettevõtete 

tootmisterritooriumi piire kehtivaid piirväärtusi ja teisalt hinnatakse kaartide põhjal saaste 

võimalikku ulatust Kohtla-Järvel Järve linnaosas ning selle lähiümbruses. Ühtlasi on 

modelleerimisarvutused aluseks ka raporteeritud heitkoguste kontrollimisel. Saasteallikatest 

pärinevate saasteainete hajumisarvutuste tegemiseks kasutati AirViro Euleri mudelit ning 

lõhnaainete esinemissageduse määramiseks Austal2000 mudelit.  

Saasteallikate mõjupiirkonna määramiseks 2015-2016 teostatud emissioonimõõtmiste tulemuste 

põhjal, võeti hajumisarvutustes arvesse ka Petroter 1 saastet, mida küll ei mõõdetud, ent protsess ise 

on analoogne Petroter 2-ga, mistõttu ka nende heide võrdsustati. Lisaks võeti arvesse VKG 

gaasigeneraatorjaamade, sealhulgas Lõuna SEJ sulgemist 2016. aasta alguses, st arvutustes võrdustati 

VKG gaasigeneraatorjaamade heide 0-ga.  

Kuna eelnev informatsioon näitas, et ebameeldiv lõhn piirkonnas on kõige suurema tõenäosusega 

tööstuslikku päritolu väävliühendite tulemus, siis teostati hajuvusarvutused vesiniksulfiidi (H2S), 

merkaptaanide, sulfiidide ja vääveldioksiidi (SO2) kohta. Lenduvad orgaanilised ühendid ning 

aromaatsed süsivesinikud lõhnaainetena esmatähtsad pole.  

Sisendandmeteks olid: 

 OSIS2014 andmebaas ettevõtete poolt raporteeritud heitkogustega, 2014. aasta 

meteoandmed.  

 2015-2016 teostatud emissioonimõõtmiste andmed saasteallikatest, sama perioodi Aseri 

meteomastist kogutud meteoroloogilised parameetrid. 

 

9.1.1 Hajuvusarvutused heitkoguste hindamiseks 

Heitkoguste hindamiseks teostati Airviro keskkonnas modelleerimine, mille tulemusi võrreldi Kalevi 

tänava seirejaama 2014. aasta andmetega, eesmärgiga hinnata, kas saasteainete raporteeritud 

heitkogused vastavad tegelikele heitkogustele, mis võiks tekitada selliseid saastatuse tasemeid 
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Kohtla-Järve linnas nagu Kalevi seirejaamas mõõdeti. Võrdluse eelduseks on asjaolu, et valdav 

enamus SO2 ja H2S saastest on tööstuslikku päritolu. Ehkki mingi väike osa võib olla pärit ka 

alternatiivsetest saasteallikatest nagu liiklus või kohalik kütmine, siis selle mõju ei saa olla nii suur, et 

arvutuslike ning tegelike kontsentratsioonide vahel oleks märkimisväärselt suur erinevus.  

Vääveldioksiidi puhul on näha, et arvutuslikud kontsentratsioonid on tunduvalt kõrgemad tegelikest 

tasemetest. Kui 2014. aasta keskmine SO2 kontsentratsioon oli 7,2 µg/m3, siis 

modelleerimistulemused näitavad selleks 15,9 µg/m3 , st vahe on kahekordne. Antud arvutustes 

kasutati saasteainete summaarset aastast heitkogust, mis on arvutusperioodi kohta jaotatud 

võrdselt, st hetkelised heitkogused on kogu perioodi vältel saasteallikatest konstantsed ja pidevad. 

Reaalsuses aga kõiguvad saasteainete emissioonid sõltuvalt tehnoloogilisest protsessist, aastaajast, 

ajalisest dünaamikast  jms, mistõttu võivad ka reaalsed SO2 sisaldused välisõhus olla väiksemad. 

Ühtlasi võib esineda ka tööprotsesside peatumist, mistõttu on ka vääveldioksiidi emissioon mingil 

perioodil 0, samas kui mudel selliseid hetki arvesse ei võta. Maksimaalsed hetkelised heitkogused 

tegelikkuses ei pruugi kokku langeda ka ebasoodsate ilmastikutingimustega, mis soodustaks 

saasteainete kontsentreerumist välisõhku või kannaks neid intensiivselt linna kohale. 

Hajumisarvutused iseloomustavad halvimat võimalikku olukorda, mis võib tekkida teatud SO2 

heitkoguste juures saasteallikate pideval töötamisel, kus nii piirväärtuseid kui häiretasemeid võidakse 

ületada (Joonis 167, Joonis 168).  
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Joonis 167 SO2 maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon (OSIS2014) 
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Joonis 168 Mõõdetud ja modelleeritud SO2 1 h keskmised kontsentratsioonid 

(OSIS2014) 

Vesiniksulfiidi tekkekohana kerkivad raporteeritud emissioonide põhjal esile Järve Biopuhastus OÜ 

Järve linnaosa läänepoolsel küljel ning Järve tootjate OÜ Järve linnaosast kirdes. Kuna valdavalt 

puhuvad Kohtla-Järvel vastavalt Keskkonnaagentuuri andmetele lõunakaarte tuuled, siis on Järve 

Biopuhastus OÜ tegevuse mõju H2S tasemetele suurem, seda enam, et ettevõte paikneb ka kesklinna 

ja elamurajoonide läheduses. Arvestades kõikide OSIS2014 andmebaasis sisalduvate saasteallikate 

koosmõju H2S kontsentratsioonidele välisõhus, siis nähtub, et vastavat tunnikeskmist piirväärtust ei 

ületata. Küll aga ei ühti arvutuslikud ning mõõdetud vesiniksulfiidi aegread, omavaheline erinevus on 

ca kümnekordne, mistõttu ei saa raporteeritud heitkogustega seletada Kalevi seirejaama tunduvalt 

kõrgemaid kontsentratsioone. Kuna vesiniksulfiid on tööstuslikku päritolu, siis on raporteeritud 

heitkogused kas alahinnatud või on piirkonnas allikaid, mida pole saastelubadega hõlmatud. Lisaks ei 

kajastu raporteeritud heitkogustes ka äkkheited, mis tegelikkuses lühiajalistele vesiniksulfiidi 

kontsentratsioonidele mõju avaldavad. Andmebaasis pole ka selliste allikate mõju nagu 
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poolkoksimäed, milles toimuvate protsesside tulemusena pidevalt vesiniksulfiidi välisõhku 

emiteerub, mõjutades peamiselt foonilisi saastetasemeid mitte niivõrd lühiajalisi kõrgenenud 

kontsentratsioone. Poolkoksiprügila taga asuvate Keskkonnaministeeriumi haldusalasse jäävate 

nõrgvee basseinide võimalik emissioon on hetkel teadmata, küll aga mõõdeti seal 

passiivsampleritega vesiniksulfiidi kontsentratsioone välisõhus ning need jäid samasse suurusjärku 

riiklikul poolkoksimäel mõõdetud tulemustega (Joonis 169, Joonis 170).  

 

Joonis 169 H2S maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon (OSIS2014) 
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Joonis 170 Mõõdetud ja modelleeritud H2S 1 h keskmised kontsentratsioonid 

(OSIS2014) 

 

 9.1.2 Hajuvusarvutused saasteallikate mõju hindamiseks 

Saasteallikate mõju hindamiseks teostati Airviro keskkonnas Euleri mudeliga modelleerimine, mille 

tulemusi võrreldi ajavahemikus 24.11.15-26.06.16 Järve linnaosas asunud kolme pidevseirejaama 

mõõtmistulemustega, et hinnata saasteallikate koosmõju välisõhu saastatusele Järve linnaosas.  

SO2 emissioone mõõdeti 11-st saasteallikast, kõrgeimad hetkelised heitkogused saadi VKG Oil 

allikatest, milleks olid Petroter 2 ja Petroter 3, vastavalt 16,22 g/s ja 7,85 g/s. Olulisemate 

saasteallikate koosmõjul ulatuvad vääveldioksiidi maksimaalsed tunnikeskmised kontsentratsioonid 

Järve linnaosas 290 µg/m3-ni. Võrreldes kolme mõõteperioodi mõõdetud ja arvutuslikke keskmiseid 

SO2 kontsentratsioone, nähtub, et modelleeritud kontsentratsioonid on mõnevõrra madalamad, ent 

samas suurusjärgus mõõdetud kontsentratsioonidega. See iseloomustab saasteallikate õiget ja 
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adekvaatset valikut, st SO2 heide on peamiselt pärit allikatest, kust teostati käesoleva töö raames ka 

emissioonigaaside koostise mõõtmised.  

 

Joonis 171 SO2 maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 172 Mõõdetud ja modelleeritud SO2 1 h keskmised kontsentratsioonid, 

Keskallee tn 
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Joonis 173 Mõõdetud ja modelleeritud SO2 1 h keskmised kontsentratsioonid, Kalevi 

seirejaam 
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Joonis 174 Mõõdetud ja modelleeritud SO2 1 h keskmised kontsentratsioonid, 

Järveküla tee 
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Vesiniksulfiidi hetkelised heitkogused olid emissioonimõõtmiste põhjal kõrgeimad VKG Oil Petroter 2 

ja Petroter 3, vastavalt 0,06 g/s ja 0,05 g/s, poolkoksimägedelt, vastavalt 0,33 g/s (VKG) ja 0,085 g/s 

(riiklik) ning Järve Biopuhasti kompostiväljakult 0,0003 g/s. Kui raporteeritud heitkoguste põhjal 

tehtud arvutused näitasid kontsentratsioonide alahindamist, siis reaalsete emissioonimõõtmiste 

alusel tehtud hajuvusarvutuste ja mõõtmiste tulemuste keskmised H2S kontsentratsioonid langevad 

hästi kokku. Piirväärtust ületavaid kontsentratsioone tuleb modelleerimistulemuste alusel ette vaid 

Järve linnaosa tööstuspiirkonnas, reaalsed mõõtmised näitasid mõõteperioodil siiski ka ühte 

tunnikeskmist piirväärtust ületavat kontsentratsiooni kesklinnas (Joonis 175 kuni Joonis 177). 

 

Joonis 175 H2S maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 176 Mõõdetud ja modelleeritud H2S 1 h keskmised kontsentratsioonid, Kalevi 

seirejaam 
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Joonis 177 Mõõdetud ja modelleeritud H2S 1 h keskmised kontsentratsioonid, Kauba tn 

 

Kõrgeimad dimetüülsulfiidi hetkelised heitkogused mõõdeti poolkoksimägedel, kuhu koonduvad ka 

maksimaalsed arvutuslikud kontsentratsioonid, ulatudes 2,3 µg/m3 -ni. Ebameeldivat lõhnataju 

põhjustab dimetüülsulfiid umbes 2,5 µg/m3 kontsentratsiooni juures, mis tähendab, et üksinda ei 

tohiks dimetüülsulfiid elamupiirkonnas ebameeldivat lõhna põhjustada, külla aga koosmõjus teiste 

väävliühenditega (Joonis 178).  

Merkaptaanide 1 h keskmine välisõhu saastetaseme piirväärtus on 0,2 µg/m3, mida 

emissiooniandmete alusel tehtud modelleerimise põhjal Järve linnaosa lääneküljel ületatakse. 

Kõrgeimad hetkelised heitkogused mõõdeti poolkoksimägedel, kuhu koonduvad ka maksimaalsed 

arvutuslikud kontsentratsioonid, ulatudes 3,1 µg/m3 -ni. Ebameeldivat lõhnataju põhjustavad 

merkaptaanid umbes 4 µg/m3 kontsentratsiooni juures, mis tähendab, et üksinda ei tohiks 

merkaptaanid elamupiirkonnas ebameeldivat lõhna põhjustada, külla aga koosmõjus teiste 

väävliühenditega (Joonis 179).  
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Kuna lõhn koosneb tavaliselt mitmete ühendite segust, mitte niivõrd üksikühenditest, siis saab ka 

käesolevate mõõtmiste põhjal öelda, et ebameeldiv lõhn Järve linnaosas koosneb väävliühendite 

segust, täpsemalt sulfiididest ja merkaptaanidest.  

Lõhna emissioon oli kõrgeim poolkoksimägedelt, VKG allikatest (Petroterid, absorber500, 

absorber40), Eastmani Specialties absorberist ning Järve Biopuhasti allikatest (võrehoone, 

mudakäitlushoone, kompostiväljak). Allolevatel kaartidel on näidatud lõhna esinemissagedus aasta 

lõhnatundides (%) kõikide mõõdetud saasteallikate lõikes ning eraldi olulisemate allikate mõju. 

Kaartidelt nähtub, et lõhna esinemissageduse piirväärtuse ületamine on Järve linnaosas tingitud 

üksikute saasteallikate koosmõjust. Eraldi võttes on ainult poolkoksimägede puhul täheldatav vastava 

piirväärtuse ületamine tööstuspiirkonnale lähedalasuvate elamute kohal. Teistest allikatest 

põhjustatud lõhna esinemissagedus elamupiirkonnas on keskmiselt 2-7%. Lõhna esinemissageduse 

piirväärtus 15% näitab, et üle 1300 tunni aastas ei tohiks ebameeldivat lõhna Järve linnaosas tunda 

olla. Kuna Kohtla-Järve on oma olemuselt tööstuslinn, siis ei saa eeldada täiesti lõhnavaba keskkonda, 

ent lõhna esinemissagedust saab viia erinevate osapoolte koostöös võimalikult minimaalseks (Joonis 

180 kuni Joonis 193).  



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ  

Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine 239(276) 

 

Joonis 178 Dimetüülsulfiidi maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 179 Merkaptaanide maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 180 Lõhnaaine esinemissagedus aasta lõhnatundides, kõik allikad 
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Joonis 181 Lõhnaaine esinemissagedus aasta lõhnatundides, kõik allikad, 

(poolkoksimäed 50 %) 
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Joonis 182 Lõhnaaine esinemissagedus aasta lõhnatundides, kõik allikad, 

(poolkoksimäed 10 %) 
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Joonis 183 Lõhnaaine esinemissagedus aasta lõhnatundides (poolkoksimägedeta) 
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Joonis 184 Lõhnaaine esinemissagedus aasta lõhnatundides (poolkoksimägede ja 

kompostiväljakuta) 
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Joonis 185 Lõhnaaine esinemissagedus aasta lõhnatundides, poolkoksimäed 
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Joonis 186 Lõhnaaine esinemissagedus aasta lõhnatundides, Järve Biopuhastus OÜ 

(kõik allikad) 
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Joonis 187 Lõhnaaine esinemissagedus aasta lõhnatundides, Järve Biopuhastus, 

komposteerimisväljak 
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Joonis 188 Lõhnaaine esinemissagedus aasta lõhnatundides, Järve Biopuhastus, 

võrehoone 
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Joonis 189 Lõhnaaine esinemissagedus aasta lõhnatundides, Järve Biopuhastus, 

mudahoone 
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Joonis 190 Lõhnaaine esinemissagedus aasta lõhnatundides, Eastman Spetsialties, 

absorberid 
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Joonis 191 Lõhnaaine esinemissagedus aasta lõhnatundides, VKG Oil AS, Petroterid 
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Joonis 192 Lõhnaaine esinemissagedus aasta lõhnatundides, VKG Oil AS, Absorber 500 
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Joonis 193 Lõhnaaine esinemissagedus aasta lõhnatundides, VKG Oil AS, Absorber 40 
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9.2 Keskkonnalubade ülevaade ja asjakohasus 

Kehtivate saastelubade alusel kaardistati ettevõtetele kehtestatud seiretingimused, et hinnata 

saasteallikate lõikes, kas ettevõtete kohustused on piisavad ning proportsioonis võrreldes ettevõtte 

tegevusega kaasneva välisõhu saastamisega. Ettevõtetele kehtestatud nõuded on kajastatud 

alljärgnevas tabelis (Tabel 62). 

Arvestades ettevõtete osakaalu välisõhu saastatuse tekitamisel Järve linnaosas, on enim kohustusi 

VKG ettevõtetel, millele järgnevad Eastman Specialties ning Novotrade Invest. Kui esimene 

nimetatutest on ka lõhnaainete, sealhulgas väävliühendite, emiteerijana piirkonnas domineeriv, siis 

teine ja kolmas lõhnaainete seisukohast esmatähtsad pole.  

Vaadates 2005-2006 aasta uuringus esilekerkinud ettepanekuid saastelubade koostamiseks, siis on 

näha, et uued saasteload on koostatud vastavalt soovitustele. Näiteks heitkoguste arvutamine 

vastavalt reaalsetele mõõtmistulemustele Järve Biopuhasti saasteallikatest, saasteallikate ajalise 

dünaamika arvestamine lubades, seirenõuete kinnitamine, sealhulgas sagedus, koht ja muud 

asjakohased parameetrid, ning andmete esitamise formaat ja kord.  

Viru Keemia Grupp omab pidevseirejaama, mis vastab küll loas toodud nõuetele, et mõõta teatud 

sagedusega vääveldioksiidi ning vesiniksulfiidi kontsentratsioone tööstusterritooriumi piiril 

(koordinaadid L-EST süsteemis X-6588444,1 ja Y-684336,2), ent tulemused kajastuvad vaid 

Keskkonnaametile esitatud raportites ning ettevõtte koduleheküljel34, mis raskendab nende 

tulemuste kasutamist erinevates uuringutes ning analüüsiprotsessides. Soovitav oleks VKG 

pidevseirejaam siduda Eesti Õhukvaliteedi juhtimissüsteemiga. Arvestades, et kõik 

pidevseirekohuslased on seda teinud, on see parim moodus saada operatiivset infot VKG tegevusest 

tingitud välisõhu saastatuse muutuste kohta Järve linnaosa tööstuspiirkonnas, seda enam, et Kalevi 

tänava seirejaam kirjeldab saastetasemete kõikumisi elamupiirkonnas. Ühtlasi annab see lihtsa 

võimaluse kasutada ettevõtte nõusolekul andmeid edaspidistes uuringutes, kuna andmed on 

süsteemist väljavõetavad töödeldavas formaadis, süsteemisiseselt on võimalik teostada andmeridade 

analüüse ning hajuvusarvutusi. Arvestades, et tegemist on väga olulise seirejaamaga väga olulises 

piirkonnas, mis kajastab suure tööstusettevõtte tegevust välisõhu kvaliteedi seisukohalt, siis tuleks 

leida võimalus riigi ja ettevõtte koostööks. 

                                                           
34http://seirejaam.vkg.ee/ 
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Hetkel on saastelubades kajastatud saasteained, mida emiteeritakse vastavalt Atmosfääri Kaitse 

seadusele välisõhku 1 kg aastas või rohkem (§91 lõige 3)35. Emissioonimõõtmised näitavad, et 

lõhnaainete seisukohast on olulised saasteained ka sellised redutseeritud väävliühendid nagu 

merkaptaanid ja sulfiidid, mis saastelubades ei kajastu, aga peaks, arvestades nende aastaseid 

heitkoguseid, mis on arvutatud emisioonimõõtmistel saadud hetkeliste heitkoguste põhjal, eeldusel, 

et saasteallikas töötab pidevalt (24/7) ning kajastuvad allolevas tabelis (Tabel 61). Enne vastava 

otsuse tegemist, kas saasteaine lisada LHK projekti ja keskkonnaloa nimekirja, tuleb heitkogused üle 

arvutada vastavalt saasteallika tegelikule tööajale. Tabelis toodud tulemused näitavad hinnanguliselt, 

millistest saasteallikatest võib dimetüülsulfiidi ja merkaptaanide heide olla suurem kui 1 kg aastas. 

Emissioonimõõtmiste ning hajuvusarvutuste põhjal saab väita, et lisaks punktsaasteallikatele, on 

tähtsad ka poolkoksimäed, kui pindallikad, mis väävliühendite emiteerijatena välisõhu kvaliteedile 

mõju avaldavad.  

Tabel 61 Dimetüülsulfiidi ja merkaptaanide aastane heitkogus (kg/a) 

Saasteallikas Dimetüülsulfiid kg/a Merkaptaanid kg/a 

VKG Oil AS GGJ5 0.004 0.073 

VKG Oil abs 40 0.315 6.938 

VKG Oil abs 500 3.154 3.784 

VKG Oil Petroter2 10.206 23.814 

VKG Oil Petroter3 15.309 38.272 

Biopuhastus Kompost 0.021 1.044 

Biopuhastus Muda 0.209 0.417 

Biopuhastus filter 0.417 0.417 

Biopuhastus Võrehoone 0.042 0.271 

OÜ Järve Biopuhastus jaotus 0.008 0.025 

Biopuhastus bassein 0.210 0.420 

Biopuhastus järelsetiti 0.002 0.006 

VKG Energia Nid1 2.087 2.922 

                                                           
35Atmosfääri Kaitse Seadus, RT I, 23.12.2016, 2 
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VKG Energia Nid2 2.087 4.174 

Eastman biokatel 0.063 0.126 

VKG Poolkoksimägi 383.008 766.016 

Riiklik poolkoksimägi  165.411 330.822 

OÜ Kivirand Heitgaasid 0.004 0.008 

OÜ Kivirand ladu 0.006 0.069 

Novotrade solvendi laadimine 0.009 0.019 

Novotrade raudteevagunid 0.032 0.063 

Novotrade mahuti E-4 0.315 0.159 

 

Ettevõtte tegevusest põhjustatud lõhna võimalik esinemine on juba kajastatud 

keskkonnakompleksloa taotluse projektis. Juhul, kui hajuvusarvutuste kohaselt, mis on teostatud 

uuritava ettevõtte saasteallikatest mõõdetud lõhnaainete kontsentratsioonide alusel, on lõhnaainete 

esinemissagedus uuritavas piirkonnas kõrgem kui vastav piirväärtus, milleks on 15% aastas, siis tuleb 

kasutusele võtta täiendavaid meetmeid. See võimaldab olla teadlik tekkida võivast probleemist ja/või 

ennetavalt leida/kooskõlastada tegevused ebameeldiva lõhna tekke vältimiseks. Üheks võimaluseks 

on ka rõhk panna saasteainete/lõhnaainete vähendamise tegevuskavade koostamisele ja vajadusel 

täiendamisele. Selle meetodi puhul mitte ei ennetata lõhna teket vaid tegeletakse tagajärgedega, kui 

probleem on tõenäoliselt juba ilmnenud ning kohalikud elanikud enamasti sellest ka 

Keskkonnainspektsioonile teada andnud. Kavade koostamise eelduseks on tegevuste kontrollitavus, 

optimaalne aeg tegevuste läbiviimiseks ning prognoositav mõju välisõhu saastatusele ning lõhna 

esinemissagedusele. 

Uuringust nähtus ka poolkoksimägede ilmne mõju välisõhu saastetasemetele. Kuna riiklik 

poolkoksimägi on suletud, st poolkoksimägi ei ole käitis, ning sellele teostatakse nõuetekohast 

järelseiret, siis ei saa sellele vormistada välisõhu saasteluba. VKG poolkoksimägi tuleks kaasata VKG 

välisõhu saasteallikate hulka ning vastav muudatus sisse viia ka keskkonnakompleksloasse. Teatav 

emissioon poolkoksimägedelt on paratamatu ka pärast prügila katmist. Ka riiklikul osal on mägede 

sees olevate gaaside vabanemiseks rajatud kolle, kust väävliühendid välisõhku emiteeruvad. 

Mõõtmiste tulemustest järeldub, et edaspidi tuleb hajuvusarvutustes ning saasteallikate mõju 

hindamisel arvestada poolkoksimägede mõjuga Järve linnaosa foonilistele tasemetele. Kuna 
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tehnoloogia osas on toimunud suuri muutusi võrreldes H2S mõõtmiste algusaegadega, siis on H2S 

tasemed välisõhus oluliselt vähenenud. Seoses sellega, et heitkogused teistest allikatest on 

vähenenud, on esile kerkinud poolkoksimägede tuntav mõju, mille osakaal kogu H2S saastest aastaid 

tagasi nii suur ei olnud, st poolkoksimägede osakaalu suurenemine on toimunud teiste allikate 

heitkoguste vähenemise arvelt. 
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Tabel 62 Ettevõtete seirekohustused 

Nr Ettevõtte nimetus Loa nr Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire tingimused Muud 
märkused 

1 VKG Oil AS L.KKL.IV-198338  Käitaja on kohustatud kasutama saasteainete püüdmiseks paigaldatud seadmeid. 
Püüdeseadmete efektiivsust mõõdetakse vastavalt loa tabelis 22 toodud sagedusele järgmiste 
saasteainete osas: alifaatsed süsivesinikud (CAS nr alifaatsed); fenool (CAS nr 108-95-2), 
benseen (CAS nr 71-43-2), etüülbenseen (CAS nr 100-41-4), tolueen (CAS nr 108-88-3), ksüleen 
(CAS nr 1330-20-7), vesiniksulfiid (CAS nr 7783-06-4) - saasteallikad 003; 006; 011; 022; fenool 
(CAS nr 108-95-2), benseen (CAS nr 71-43-2), etüülbenseen (CAS nr 100-41-4), tolueen (CAS nr 
108-88-3), ksüleen (CAS nr 1330-20-7)- saasteallikad 040; 056; 072; 073; fenool (CAS nr 108-95-
2), butüülatsetaat (CAS nr 141-78-6)- saasteallikad 080; 083; fenool (CAS nr 108-95- 2), 
väävelvesinik (CAS nr 7783-06-4) saasteallikad 092/1,2 ja 093/1,2. Mõõtmisi võib teostada 
akrediteeritud laboratoorium, kes peab tagama mõõtmiste esinduslikkuse. Mõõtmistulemused 
edastatakse Keskkonnaametile kord kvartalis / kord poolaastas tulenevalt mõõtmissagedusest. 

  

      Teostada uued saasteainete arvutused ja hajuvusarvutused protsesside või saasteallikate 
parameetrite muutumisel ning uute seadmete kasutusele võtmise korral; samuti materjalide 
aastakäibe suurenemisel, mis põhjustab saasteainete heitkoguste suurenemist 10% võrra. 

  

      Pidada dokumentaalselt tõestatud arvestust saasteallikatega seotud andmete üle (kütuse kulu, 
materjali kulu, seadmete töötunnid jne). Andmed esitatakse loa andja nõudmisel. 

  

      Saasteallika valdaja peab tagama, et tema valduses olevast saasteallikast välisõhku eralduvate 
saasteainete kogused ei ületaks saasteainele kehtestatud lubatud heitkogust ja ei põhjustaks 
tootmisterritooriumist väljaspool välisõhu saastatuse taseme piirväärtuse ületamist. 

  

      Kõigist kavandatavatest toorme või tehnoloogia muudatustest, mis suurendavad saasteainete 
heitkoguseid üle saasteloaga lubatud piiri või halvendavad oluliselt nende hajumistingimusi, 
tuleb teatada muudatuste rakendamisele eelnevalt Keskkonnaameti Viru regioonile ja 
kohalikule omavalitsusele. 

  

      Objekti valdaja on kohustatud rakendama abinõusid tolmu ja prahi leviku vältimiseks tema 
halduses olevatelt ladustamiskohtadelt, tänavatelt ja teedelt. 
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Nr Ettevõtte nimetus Loa nr Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire tingimused Muud 
märkused 

      Teostada saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seiret vastavalt LHK projekti tabelile 6. 
Mõõtmistulemused edastatakse loa andjale vastavalt tabelis toodud seiresagedusele. 

  

      Äkkheidete kestvus ja arv peab olema kooskõlas LHK projekti tabeliga 2.   

      Pidevseirejaama analüsaatorite pikema rikke, korralise hoolduse või remondi korral teostada 
täiendavalt H2S ja SO2 seiret käitise territooriumi piiril sagedusega kord nädalas. 

  

  VKG Oil AS Petroter KKL/300389   Välisõhu kvaliteedi seiret ehk linnaõhu seiret Petroter III seadistamise perioodil teostada 
vastavalt VKG Oil AS tehase Petroter lubatud heitkoguste (LHK) projekti (töö nr 203-14-
VKG/386-14, Jõhvi juuli 2015) tabelis 12.11 B toodule. Välisõhu kvaliteedi seiret sagedusega 4 
korda kuus teostatakse vähemalt käivitusrežiimi perioodil ja tavarežiimi saavutamisel 
sagedusega kaks korda kuus kui eelnevalt ei ole esinenud piirväärtuste ületamisi. Tavarežiimile 
üleminekust teavitatakse loa andjat kirjalikult. Käitaja vaatab vähemalt korra kvartalis 
seiretulemused üle, edastab need loa andjale ja vajadusel selgitab täiendavalt asjaolusid. 
Tavarežiimi saavutamisel minnakse üle tabelis 12.11 A toodud seiregraafikule. Saasteainete 
heitkoguste seiret teostada vastavalt tabelile 12.10. Seire tulemused edastada loa andjale 
kirjalikult, võimalusel töödeldavas formaadis. 

  

      Äkkheite kestus ja kordade arv aastas peab olema kooskõlas LHK projekti töö nr 203-14-
VKG/386-14 tabelis 12.7 tooduga. 

  

      Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral on keelatud seadme seiskamine ja käivitamine 
(tegevused, mis on seotud poolkoksigaasi suunamisega põletamiseks küünaldele-SA nr 311 ja 
330 ning kõrgenenud 33/53 heitkogustega ümbertöötlemisosakonna korstnatest nr 310, 312 ja 
313), välja arvatud põhjendatud juhud, kui seiskamine on vajalik suurema kahju ärahoidmiseks. 

  

      Rangelt jälgida tehnoloogilisest režiimist kinnipidamist.   

      Välisõhu kvaliteedi seiret teostada eeskätt küünla töötamise ajal (käivituste-seiskamiste 
režiimis). 

  

      Ümbertöötlemisosakonna suitsugaasis (korsten 313) määrata lenduvate orgaaniliste ühendite 
(LOÜ) olemasolu kolme kuu jooksul peale Petroter-3 töö alustamist. LOÜ lubatud heitkoguse 
taseme ületamisel esitada loa andjale peale mõõtetulemuste saamist täiendatud LHK projekt 
(andmed esitatakse koos hajumisarvutustega hiljemalt kuue kuu jooksul loa muutmisest 
arvates). 
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Nr Ettevõtte nimetus Loa nr Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire tingimused Muud 
märkused 

      Keelatud on samaaegselt Petroter-1, Petroter-2 ja Petroter-3 tehase käivitamine ja plaaniline 
seiskamine. 

  

      Teostada vähemalt üks kord müra taseme mõõtmised peale Petroter-2 ning Petroter-3 seadme 
töölehakkamist ühe aasta jooksul. Andmed esitada loa andjale kuu aja jooksul peale mõõtmiste 
teostamist. 

  

      Pidada dokumenteeritud arvestust seadme töötundide, kasutatud kütuste ja materjalide 
koguse ja koostise üle. 

  

2 OÜ Järve Biopuhastus L.ÕV/325672  Esitada Keskkonnaametile lõhna vähendamise tegevuskava hiljemalt kolm kuud peale 
reoveesette käitlemise riikliku kontseptsiooni väljatöötamist. 

  

      Teostada välisõhu kvaliteedi seiret allatuult tootmisterritooriumi piiril vesiniksulfiidi, 1 kord 
kuus ning LOÜ (alifaatsed süsivesinikud) ja lõhna osas 1 kord kvartalis. Mõõtmiste teostamise 
ajal määrata vastava saasteaine fooni tase ülestuult tootmisterritooriumist. 

  

      Teostada saasteallikatest nr V-2, V-7 ja V-9 üks kord kuus vesiniksulfiidi heitkoguste seiret.   

      Teostada saasteallikatest nr V-1 kuni V-9 üks kord kvartalis vesiniksulfiidi, LOÜ, fenoolide ja 
ammoniaagi heitkoguse seiret. 

  

      Teostada Biofiltri efektiivsuse kontroll üks kord aastas.   

      Mõõtmistulemuste aruanded koos mõõtmisprotokollidega esitada Keskkonnaametile üks kord 
kvartalis koos kvartaliaruannetega Keskkonnaameti e-teenuste portaali kaudu. 

  

3 VKG Energia OÜ Lõuna SEJ L.ÕV/324227  Kateldes üheaegsel põletamisel põletatavate gaaside (generaatorigaasi ja maagaasi) 
summaarne kulu tunnis ei tohi ületada 48000 m3/h. Käitaja tohib kasutada põletusseadmeid 
soojusvõimsusega 49,5 MW kuid mitte üle 50 MW. 

  

      Mõõta põletusseadmetest eralduvate saasteainete (SO2, NO2 ja CO) kontsentratsioone 
väljuvates gaasides (saasteallikas nr 105) pidevseire meetodil.  
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Nr Ettevõtte nimetus Loa nr Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire tingimused Muud 
märkused 

      Teostada kontrollmõõtmisi saasteallikast 105 eralduvate saasteainete (H2S, SO2, NO2 ja CO) 
kontsentratsioone väljuvates gaasides ning määrata saasteainete hetkelised heitkogused (g/s) 
üks kord aastas. Mõõtmise aruanne koos protokollidega esitada Keskkonnaametile kahe nädala 
jooksul pärast tulemuste kätte saamist. Mõõtmisprotokollid esitada keskkonnaministri 
02.08.2004 määruse nr 99 "Põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste 
määramise kord ja määramismeetodid" Lisas 2 toodud vormil. 

  

      Saasteainete pidevseire seadme rikke korral on käitaja kohustatud koheselt teavitama loa 
andjat ja Keskkonnainspektsiooni. Teha saasteallikast 105 välisõhku eralduvate saasteainete 
(SO2, NO2 ja CO) mõõtmised üks kord kvartalis kuni pidevseireseadme (või analüsaatori) töö 
taastamiseni. 

  

      Teavitada koheselt loa andjat, Keskkonnainspektsiooni ja kohalikku omavalitsust avariidest ja 
muudest keskkonda või inimese tervist oluliselt mõjutavatest õnnetustest. Järgneva viie 
tööpäeva jooksul esitada andjale selgitus toimunud vahejuhtumi ja selle tagajärgede 
likvideerimiseks rakendatud meetmete kohta. Mahus, mis annab loa andjale piisava ülevaate. 

  

      Ebasoodsatel ilmastikutingimustel piirata maksimaalselt võimaluste piires katelde võimsust 
(kütusekulu vähendamine), kontrollida ja jälgida rangelt tehnoloogilist režiimi, mitte läbi viia 
puhastus-ja remonditöid, mis võivad atmosfääri saastada, mitte laadida gaasikondensaati 
mahutist autotsisterni. 

  

      Käitise töö lõpetamisel tuleb järgida, et see ei tooks kaasa eeldatavat negatiivset mõju inimese 
tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale. Loa valdajal on kohustus 
likvideerida käitise opereerimisest tekkinud võimalik pinnasereostus vm keskkonnareostus. 

  

4 VKG Energia OÜ Põhja SEJ L.KKL.IV-204118 Pidevalt mõõta korstnast (nr plaanil või kaardil 101,104, 107) välisõhku eralduvate 
tahkete osakeste, vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi ja CO kontsentratsioone 
väljuvates suitsugaasides. Mõõta üks kord aastas HCL ja H2S sisaldust suitsugaasis. Üks 
kord kvartalis arvutusmeetodil saasteallikast korsten (nr plaanil või kaardil 101) 
määrata järgmised saasteained: Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, As, Cr, V, Ni, CO2, LOÜ. 

 

   Ettevõttel tuleb jälgida ja tagada suitsugaaside pidevseire seadmete töö, et jälgida 
saasteainete sisalduse ning heitkoguste vastavust suitsugaasi nõuetele. Rikete korral 
tuleb korraldada perioodilist analüütilist kontrolli akrediteeritud labori poolt. 
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Nr Ettevõtte nimetus Loa nr Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire tingimused Muud 
märkused 

   Kuni ühise suitsugaaside vääveldioksiidist puhastamise süsteemi valmimiseni tohib 
saasteallikale nr 101 (Põhja SEJ suitsukorsten) suunata ainult ühe katla suitsugaase. 

 

5 Eastman Specialties OÜ KKL/162972  Tavarežiimil töötades teostada saasteallikate (Bensoehappe tootmine ) - vent B-1 (nr 760/1), 
vent B-2 (nr 760/2), vent B-3 (nr 760/3), vent B-4 (nr 760/4), vent B-5 (nr 760/5), vent B-6 (nr 
760/6), vent B-8 (nr 761/1), vent B-9 ( nr 761/2), vahelao vent B-1 ( nr 762/1), vahelao vent B-2 
( nr 762/2) välisõhku eralduvate aromaatsete süsivesinike sisalduse määramine otseste 
mõõtmiste teel. Mõõtmised teostada 1 x aastas. 

  

      Tavarežiimil töötades teostada saasteallikate (Bensoehappe tootmine) – vaakumseade küünal 
(nr 763) välisõhku eralduvate aromaatsete süsivesinike ja süsinikoksiidi sisalduse määramine 
otseste mõõtmiste teel. Mõõtmised teostada 1 x aastas. 

  

      Tavarežiimil töötades teostada saasteallikate (Bensoehappe tootmine) – adsorberi küünal (nr 
764) välisõhku eralduvate aromaatsete süsivesinike ja süsinikoksiidi sisalduse määramine 
otseste mõõtmiste teel. Mõõtmised teostada aromaatsed süsivesinikud, CO - 1 x aastas (1 x 
päevas - tehase labor). Kui olemasolevad adsorberid ei taga LOÜ-de püüdeefektiivsuse (95%) 
või kui ületatakse loaga LOÜ heitkogused, tuleb täiendavalt lisada neljas adsorber. 

  

      Tavarežiimil töötades teostada saasteallikate (Bensoehappe tootmine) – vent B-7/1,2 (nr 
800/1), vent B-8/1,2 (nr 800/2), vent B-9/1,2 (nr 800/3), vent B-13 (nr 800/4), vent B-16 (nr 
800/5), vent B-15 (nr 801) välisõhku eralduvate tahkete osakeste (PM-sum) sisalduse 
määramine otseste mõõtmiste teel. Mõõtmised teostada 1 x aastas (nr 800/1 mõõtmised 1 x 
kvartalis - tehase labor). 

  

      Tavarežiimil töötades teostada saasteallikate (Bensoehappe tootmine) – jahuti küünal (nr 815), 
jahuti küünal (nr 818) ja separaatori küünal (nr 819) välisõhku eralduvate aromaatsete 
süsivesinike sisalduse määramine otseste mõõtmiste teel. Mõõtmised teostada 1 x aastas. 
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      Tavarežiimil töötades teostada saasteallikate (Na-bensoaadi tootmine) – vent B-1 (nr 805), vent 
B-5 (nr 806), vent B-3 (nr 807), vent B-2 (nr 820), vent B-4 (nr 821), vent B-7 (nr 822), vent B-8 
(nr 823), vent B-10 (nr 825), vent B-11 (nr 826), vent B-12 (nr 827), vent B-13 (nr 828), vent B-
16 (nr 830), vent B-6 (nr 808), vent B-9 (nr 824), vent B-15 (nr 831) ja vent B-14 (nr 832) 
välisõhku eralduvate PM-sum sisalduse määramine otseste mõõtmiste teel 1 x aastas. Vent B-3 
(nr 807), vent B-6 (nr 808), vent B-9 (nr 824), vent B-15 (nr 831), vent B-16 (nr 830) mõõtmised 
1 x kvartalis – tehase labor. 

  

      Tavarežiimil töötades teostada saasteallikate (Benzoflekside tootmine) – termiline oksüdeerija 
(nr 053) ja järelpõleti DFTO (nr 062) välisõhku eralduvate LOÜ, NO2, CO, CO2 sisalduse 
määramine otseste mõõtmiste teel 2 x aastas. Avariiliste saasteallikate adsorberi küünal (nr 
055) ja adsorberi küünal (nr 063) LOÜ-de mõõtmised teostada 1 x aastas. 

  

      Tavarežiimil töötades teostada saasteallikate (Reovee eelpuhastus) – korsten (nr 901/1) ja 
korsten (nr 901/2) välisõhku eralduvate NO2, SO2, CO sisalduse määramine otseste mõõtmiste 
teel. Mõõtmised teostada 1 x aastas. 

  

      Tavarežiimil töötades teostada välisõhu kvaliteedi seiret territooriumi piiril vastavalt LHK 
projekti tabelile 13.10 (lk 105), seirepunktide ligikaudne asukoht joonis 2.1 (lk 9). Seire punktid: 
p 3-1: mõõtmised loodekaarte tuule korral, p 3-2: põhja-kirde kaarte tuule korral, p 3-3: 
idakaarte tuule korral, p 3-4: kagutuulte korral. Seire sagedus: punktides 3-1 ja 3-2 – 1 x 
kvartalis, punktides 3-3 ja 3-4 – 1 x aastas. Mõõtmisi võib teostada akrediteeritud meetoditega 
akrediteeritud laboratoorium, kes peab tagama mõõtmiste esinduslikkuse. Seire tulemused 
esitada Keskkonnaameti Viru regioonile 10 päeva jooksul peale analüüsitulemuste laborist 
kättesaamist. 

Tabel 13.10 - 
PM-sum seire 
1 x kvartalis 
territooriumi 
piiril: nr 3-1 +; 
nr 3-2+, nr 3-
3+, nr 3-4+. 

      Adsorberid A-976/1-3 nr 055 (Benzoflekside I tootmisliin) ja A/1076/1,2 nr 063 (Benzoflekside II 
tootmisliin) töötavad lühiajaliselt juhtudel, kui esinevad häired järelpõleti DFTO T-1022 (062) ja 
termilise oksüdeerija T-922 (053). Avariilise äkkheite kestus saasteallikatest adsorberi küünal 
(nr 055) ja adsorberi küünal (nr 063) mitte üle 70 h/kuus (mitte üle 840 h/aastas) kummalgi 
liinil. 

  

      Pidada dokumentaalselt tõestatud arvestust tekkivate avariiliste äkkheidete kohta: äkkheite 
põhjus, kestus, tundide arv, välisõhku eralduvad saasteained, äkkheite kogus. 
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      Benzoflekside tootmise reaktsioonigaaside puhastamisel on võimalikud 3 töötamise režiimi: 1) 
ainult DFTO T-1022 (nr 062) I ja II liinile, 2) ainult termiline oksüdeerija T-922 (nr 053) I ja II 
liinile või 3) DFTO (nr 062) ja termiline oksüdeerija (nr 053) korraga. Juhul, kui DFTO (nr 062) ei 
tööta, liituvad saasteallika DFTO (nr 062) heitkogused t/a saasteallikale termiline oksüdeerija 
(nr 053). Ükskõik millise puhastusrežiimi kasutamisel (kas termiline oksüdeerija, DFTO või 
mõlemad koos) ei tohi summaarne saasteainete heitkogus ületada LHK projekti tabelis 7.2/a (lk 
45) toodud väärtusi ning heitgaaside puhastusaste LOÜdest peab olema vähemalt 95%. 

  

      Püüdeseadmete efektiivsuse kontroll vastavalt tabeli 22 nõuetele. Püüdeseadmete efektiivsuse 
kontrolli tulemused esitada Keskkonnaametile 10 päeva jooksul peale analüüsitulemuste 
laborist kättesaamist. 

  

      Püüdeseadmete, tehnoloogiliste protsesside või ventilatsiooni seadmete parameetrite 
muutmisel ja uute seadmete kasutuselevõtu korral, kui need muutused põhjustavad 
saasteainete heitkoguste suurenemist 10% võrra, teostada saasteainete heitkoguste uued 
arvutused ja hajuvusarvutused koos maapinnalähedase õhukihi arvutusliku saastetaseme 
kaartide koostamisega. Vastavad dokumendid keskkonnakompleksloa muutmiseks esitada 
Keskkonnaameti Viru regioonile. 

  

      Käitaja peab teatama loa andjale igast muudatusest käitise laadis või toimimisviisis, mis võib 
avaldada mõju keskkonnale. Käitises ei või kasutada materjale, tooraineid, kütuseid ja 
tehnoloogilisi protsesse, milliseid ei ole kajastatud käitaja kompleksloas. 

  

      Bensoaatide tootmisel tolmu eraldumise piiramiseks mitte töötada kuivatustrumlitel 
(saasteallikad nr 805, 807, 822, 827, 830) maksimaalse koormusega. 

  

6 OÜ Kivirand   L.ÕV/325319  Hemoksooli tootmise käigus teostada saasteallika nr 002 ventilatsioonist väljuvate heidete 
kontrollanalüüsid, määrates ammoniaagi sisaldus. Analüüside sagedus - üks kord aastas. 
Mõõtmisandmed (g/s) esitada Keskkonnaameti Viru regioonile 10 tööpäeva jooksul pärast 
tulemuste kätte saamist.  
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märkused 

      Teostada saasteallika nr 001 ventilatsioonist väljuvate heidete kontrollanalüüsid, määrates 
tahkete osakeste sisaldus. Analüüside sagedus - üks kord aastas seadme töötamisel. 
Mõõtmisandmed (g/s) esitada Keskkonnaameti Viru regioonile 10 tööpäeva jooksul pärast 
tulemuste kätte saamist.  

  

7 Novotrade Invest OÜ L.KKL.IV-183588  Püüdeseadmete vent B-6 tsüklon (017) ja vent B-3 tsüklon (018) efektiivsuse kontrolli teostada 
1 kord aastas. 

  

      Teostada uued saasteainete arvutused ja hajuvusarvutused protsesside muutumisel ning uute 
seadmete kasutusele võtmise korral; samuti materjalide aastakäibe suurenemisel, mis 
põhjustab saasteainete heitkoguste suurenemist 10% võrra. 

  

      Pidada dokumentaalselt tõestatud arvestust saasteallikatega seotud andmete üle (kütuse kulu, 
materjali kulu, seadmete töötunnid jne). 

  

      Teostada välisõhu kvaliteedi seiret ehk mõõta saasteainete (benseen, stüreen, aromaatsed 
süsivesinikud summana ja alifaatsed süsivesinikud) kontsentratsiooni ettevõtte territooriumi 
piiril 1 kord kvartalis vähemalt kolmes valitud punktis sõltuvalt tuule suunast (mõõtepunkt 
peab jääma saasteallikate suhtes allatuult) pistelise või pidevmõõtmise abil. Mõõtmisi tehakse 
vastavalt Novotrade Invest AS LHK projekti täiendusele nr 1 (Töö nr 201-14-novotrade, 2014) 
tabel 10.11 „Välisõhu kvaliteedi seire“ lk 52: punktis P1 (territooriumi lõunapiir) põhjatuule (N) 
korral; punktides P2, P6 (idapiir) – läänetuule (W) korral; punktides P3 ja P5 (põhjapiir) – lõuna-
edelatuule (S, SW) korral; punktis P4 (läänepiir) – idatuule korral. Mõõta saasteainete 
(benseen, stüreen, aromaatsed süsivesinikud summana ja alifaatsed süsivesinikud) 
kontsentratsiooni punktis P7 (Roodu küla) põhjatuule (N) korral 1 kord aastas. 

  

      Välisõhu kvaliteedi mõõtmised tuleb teha tootmistehnoloogia täiskoormusel ja eelkõige 
kergete produktide so solvendi, toodetud otsedestilleeritud bensiini, ja kergenafta (toore) 
pumpamisoperatsioonide ajal. Mõõtmisaruandele lisada täpsustus, mis režiimil töötas ettevõte 
mõõtmiste ajal ja millised saasteallikad olid töös. Mõõtmised tuleb teostada vastavalt 
Keskkonnaministri 22.09.2004.a määruse nr 120 “Välisõhu saastatuse määramise kord” 
nõuetele. Mõõtmistulemuste protokollid tuleb esitada Keskkonnaameti Viru regioonile kuu aja 
jooksul pärast mõõtmiste teostamist. 
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      Ebasoodsatel ilmastikutingimustel (maapinnalähedases õhukihis saasteainete akumuleerumist 
soodustavad tingimused, nagu omavahelises koostoimes temperatuuri inversioon vahetult 
maapinnalähedases õhukihis, vertikaalse turbulentsi puudumine ja tuulekiirus 0 kuni 2 meetrit 
sekundis) pöörata tähelepanu tehnoloogilise reglemendi täitmisele, vältida produktide 
pumpamist, võimalusel mitte teostada kergete produktide (bensiin, solvent) laadimist 
estakaadil, maksimaalselt piirata kogu ettevõtte tööd (toorme ja produktide 
ümberpumpamiste vähendamine, toodangu vähendamine jne). 

  

      Toodangu laadimisel estakaadidel mitte teostada üheaegselt solvendi ja otsedestilleeritud 
bensiini pumpamist mahutitest raudteetsisternidesse (saasteallikad nr 001/1 ja 001/2). 

  

      Produktide pumpamine hoiumahutitest raudteetsisternidesse (summaarne pumpamiskiirus): 
solvent - 70 m3/h (2 tsisterni korraga kumbki 35 m3/h), diislifraktsioon - 45 m3/h (2 tsisterni 
korraga kumbki 22,5 m3/h), masuut - 30 m3/h (2 tsisterni korraga kumbki 15 Nm3/h), PTU-õli - 
30 m3/h (2 tsisterni korraga kumbki 15 Nm3/h). Otsedestilleeritud bensiini pumpamiskiirus 
hoiumahutitest raudteetsisternidesse (nr 001/2) ei tohi ületada 25 m3/h. 

  

      Pumpamiiskiirused. Toorme pumpamine raudteetsisternidest hoiumahutitesse (korraga 1 
mahutisse): fraktsioon C-9 - 70 m3/h, raske pürolüüsiõli - 30 m3/h. Kergenafta (toore) 
pumpamisel raudteetsisternidest hoiumahutitesse (E-6 nr 020, E-30 nr 019) vähendada 
pumpamiskiirust tasemele 50–60 m3/h. 

  

      Teostada 1 kord aastas saasteallikate seiret (kontsentratsioonide mg/m3 ja heitkoguste g/s 
määramine) otseste mõõtmiste teel saasteallikatest: vent B-1/1 pumpla nr 2 (014/1), vent B-
2/1 pumpla nr 2 (014/2), vent B-3 pumpla nr 2 (014/3), vent B-4 pumpla nr 2 (014/4) – 
benseen, aromaatsed süsivesinikud summana (tolueen, etüülbenseen, ksüleenid), alifaatsed 
süsivesinikud. 

  

      Teostada 1 kord aastas laki tootmise ajal saasteallikate seiret (kontsentratsioonide mg/m3 ja 
heitkoguste g/s määramine) otseste mõõtmiste teel saasteallikatest: vent B-2/1 transp. lindid 
(016/1), vent B-2/2 transp. lindid (016/2) – benseen, stüreen, aromaatsed süsivesinikud 
summana (tolueen, etüülbenseen, ksüleenid), alifaatsed süsivesinikud. 
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      Teostada 1 kord aastas saasteallikate seiret (kontsentratsioonide mg/m3 ja heitkoguste g/s 
määramine) otseste mõõtmiste teel saasteallikatest: vent B-6 (017) vaigu punkrid (tsüklon), 
vent B-3 (018) vaigu laadimissõlm (tsüklon) – stüreen, PM-sum. Ventsüsteem B-7 vaigu 
laadimissõlm (065) - PM-sum. 

  

      Saasteallikate mõõtmised tuleb teha tootmistehnoloogia täiskoormusel. Mõõtmisprotokollis 
esitada andmed võimsuse või töörežiimi iseloomustavate parameetrite kohta. 

  

      Kõik mõõtmised peab teostama akrediteeritud laboratoorium, kes peab tagama mõõtmiste 
kvaliteedi, jälgitavuse ja tulemuste esinduslikkuse. Mõõtmistulemuste protokollid tuleb esitada 
Keskkonnaameti Viru regioonile kuu aja jooksul pärast mõõtmiste teostamist. 

  

8 TNC Components OÜ L.ÕV/327164  Teostada multitsükloni tolmupüüdeefektiivsuse kontroll 1 kord aastas, katla maksimaalse 
koormuse perioodil. 

  

9 Stako Diler OÜ L.ÕV.IV-200483  Mõõta saasteallikatest 003 ja 004 välisõhku eralduvates gaasides saasteainete 
kontsentratsiooni vähemalt 1 kord aastas. Mõõtmisprotokollides esitada saasteainete sisaldus 
mg/Nm3 ja heitkogus g/s. Mõõtmistulemuste aruanded koos mõõtmisprotokollidega esitada 
Keskkonnaameti Viru regioonile 10 päeva jooksul pärast mõõtmiste teostamist.  
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9.3 Lõhnahäiringu põhjused ja selle leevendamise meetmed Kohtla-Järve linnas Järve 

linnaosas 

Mõõtmis- ja analüüsitulemused viitavad väävliühendite ja lõhna esinemise ning kaebuste 

omavahelistele seostele. Tulemustest nähtus kolm tähtsaimat väävliühendite emissioonipiirkonda, 

need olid poolkoksimägede ümbrus, VKG Oil allikad ning Järve Biopuhastus OÜ.  

Kui 2005-2006 aasta uuringus tõusis esile Järve Biopuhastus OÜ tegevus, mis VKG kõrval on väga 

oluline H2S emiteerija, siis 2015-2016 aasta uuringus nähtus lisaks ka poolkoksimägede mõju, mis 

kujundavad eelkõige Järve linnaosa foonitasemeid. Ehkki emissioon poolkoksimägedelt on ajas ja 

mäe pinna suhtes varieeruv, siis oma iseloomult on nad ikkagi püsivad pidevalt toimivad allikad ning 

teatav emissioon poolkoksimägedelt on paratamatu ka pärast prügila katmist. Näiteks riiklikul osal on 

mägede sees olevate gaaside vabanemiseks rajatud kolle, kust väävliühendid välisõhku emiteeruvad. 

Kuna tehnoloogia osas on toimunud suuri muutusi võrreldes H2S mõõtmiste algusaegadega, siis on 

H2S tasemed välisõhus oluliselt vähenenud. Seoses sellega, et heitkogused teistest allikatest on 

vähenenud, on esile kerkinud poolkoksimägede tuntav mõju, mille osakaal kogu H2S saastest aastaid 

tagasi nii suur ei olnud, st poolkoksimägede osakaalu suurenemine on toimunud teiste allikate 

heitkoguste vähenemise arvelt 

Järve Biopuhastuse allikatest domineerisid väävli- ja lõhnaainete heite osas võrehoone, 

mudakäitlushoone ning komposteerimisväljak.  

 

Järve Biopuhastus OÜ-s eralduvad reovee puhastuse erinevate tehnoloogiliste etappide käigus 

välisõhku erinevad saasteained, mille hulgas on ka vesiniksulfiid. Saasteainete heitkogused sõltuvad 

puhastisse suunatud reovete koostisest, puhasti tüübist ning puhastusprotsessi efektiivsusest. 

Vastavalt Järve Biopuhastus OÜ-st saadud informatsioonile on Kohtla- Järve regionaalsed 

puhastusseadmed rajatud selliselt, et piirkonna eri piirkondadest pumbatakse reovesi kokku s.t. on 

pikad reoveekollektorid. Sulfiidi tekkimine on mikroorganismide poolt vahendatud protsess, mis 

toimub eranditult kõigis sulfaate sisaldava reovee kogumise süsteemides. Protsessi nimetatakse 

dissimilatoorseks sulfaadi redutseerimiseks ehk sulfaatseks hingamiseks, milles osalevad sulfaate 

redutseerivad organotroofsed bakterid. On tõestatud, et väikese läbimõõduga (d < 100 mm) 

isevoolsetes kanalisatsioonitorustikes tekib sulfiidide moodustumise tagajärjel õhus inimesele tajutav 

gaasilise divesiniksulfiidi lõhn juba üsna lühikese reovee torustikus viibimise aja järgselt (ca 10min). 

Suurema läbimõõduga isevoolsetes torudes on sulfiidi teke mõnevõrra aeglasem, kuid ka 1 m 

läbimõõduga torus tekib inimesele tajutav gaasilise divesiniksulfiidi kontsentratsioon pärast 20-30 
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minutilist reovee viibeaega torustikus. Kanalisatsiooni survetorudes, kus reovee viibeaeg ületab 10 

minutit, on sulfiidide teke kiiresti tekkivate anaeroobsete tingimuste tõttu tunduvalt intensiivsem. 

Kohtla- Järve regionaalsetele puhastusseadmetele juhitavatele reovetele on iseloomulik suur 

sulfaatide ja sulfiidide sisaldus. Reoveed juhitakse reoveepuhastisse mööda survetorustikke, kus 

sulfiidi sisaldus suureneb sulfaadi redutseerumise tõttu. Anaeroobses keskkonnas, kus puuduvad 

vees lahustunud hapnik ja nitraadid, kasutavad bakterid sulfaadi koostises olevat hapnikku ja väävli 

redutseerimist orgaaniliste ainete oksüdeerimiseks. Vabanenud sulfiidioonid (S2) võivad sõltuvalt 

keskkonna pH-st olla keskkonnas kas sulfiidi (S-), vesiniksulfiid (HS-) või divesiniksulfiidi (H2S) vormis. 

Reovees sisalduva toksilise divesiniksulfiidi kontsentratsioon sõltub reovee pH väärtusest. pH 

väärtusel 7,30 on reovees esinevate vesiniksulfiidi (HS-) ja divesiniksulfiidi (H2S) osakaalud suhtes 1:1, 

ehk 50%. Oktoober 2016 oli keskmistatud reovee pH 7,3, st neutraalne. Poolkoksimägede reovesi 

seguneb poolkoksiprügila taga asuvates basseinides sademeveega ning see omakorda seguneb 

puhastusseadmetel vastuvõtukambris teiste reovetega s.t. segunemine ei toimu ühtlustusmahutis, 

vaid ühtlustusmahuti on mõeldud erineva reovee kontsentratsioonide ühtlustamiseks ajas. Õhk 

kogutakse ning puhastatakse biofiltris. Lisaks on OÜ Järve Biopuhastus erinevad reovee pH-d kõik üle 

7 ning see on saavutatud nõudes näiteks tööstustelt reovee neutraliseerimist s.t. poolkoksiprügila 

nõrgvee pH ca 8 ja ülejäänud reoveed pH 7. Happelise või neutraalse pH korral toimub reovees 

dissotsieerunud vesiniksulfiidi üleminek molekulaarseks vesiniksulfiidiks, mis eraldub gaasifaasi, st 

õhku. Probleemi leevendamiseks on suur osa kollektoritest ehitatud kaetuks s.h. ühtlustusmahuti, 

mistõttu pole ka neist allikatest väävliühendite heitkogused enam kõrgeimad võrreldes teiste Järve 

Biopuhastus OÜ allikatega. 

 

Järve Biopuhastus OÜ-l on olemas kõikide reovete jaoks välja töötatud nn reostusastmed, mida 

kontrollitakse seire käigus. Vastavad reostusastmed määratakse uuringute käigus, mis tellitakse. 

Nõrgvee puhul teostati vastav töö „Poolkoksiprügila nõrgvee uuringute läbiviimine“ Eesti 

Keskkonnauuringute Keskuse poolt, millest selgus, et otsest alust Kohtla- Järve poolkoksimäe nõrgvee 

reoveepuhastile juhtimisest keeldumiseks ei ole. Kuna nõrgvett oli Kohtla- Järve regionaalsetele 

puhastusseadmetele tegelikkuses juhitud juba enne puhastusseadmete rekonstrueerimist ning 

uuringute põhjal reoveenäitajad peale poolkoksiprügila sulgemist paranesid, praktikas ei tähendanud 

see aga lõhnahäiringu suurenemist, vaid samaks jäämist või vähenemist. 

 

2015-2016 aasta emissioonimõõtmiste alusel mõõdeti maksimaalsed väävliühendite hetkelised 

heitkogused Järve Biopuhasti allikatest komposteerimisväljakult, mis ületas teistest biopuhasti 

allikatest võetud proovide tulemusi kuni kümnekordselt. Lõhnaainete emissioon 
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komposteerimisväljakult oli seevastu Biopuhasti allikatest kolmandal kohal. Reovee aktiivsette 

kompostimise käigus kogutakse sete vaaludesse, kus sees hakkab orgaanilise aine aeroobne 

lagundamine mikroorganismide toimel. Järve Biopuhastuses kasutatakse vaalkompostimist, kus 

hapniku juurdepääs kompostihunnikutele tagatakse segamisega, mida teostatakse nõuetekohaselt, 

segades vaalusid piisava sagedusega (1 või 2 korda nädalas sõltuvalt välistemperatuurist ja 

tehnoloogiast) ning tagades vaaludes kindlad temperatuurid nõutud ajavahemiku jooksul. 

Ebameeldiv lõhn tekib juhul, kui protsess muutub anaeroobseks. On võimalik muuta 

kompostimismeetodit, kasutades liikumatute kuhjade meetodit või reaktorkompostimist. Esimesel 

juhul surutakse õhk mehaaniliselt kompostihunnikutesse, teisel juhul viiakse kompostimine selleks 

ettenähtud seadmetesse, kus toimub sette segamine ja aereerimine. Siiski ei pruugi neid meetodeid 

rakendades jõuda päris lõhnavaba komposteerimisprotsessini ning üksnes hapniku olemasolu 

tagamisest jääb väheks. Võimalik lahendus oleks komposteerimisväljakute kinniseks ehitamine, juhul 

kui protsess muutub anaeroobseks, ei kandu ebameeldiv lõhn nii intensiivselt väliskeskkonda, 

ruumisisene õhk aga kogutakse ning puhastatakse. Järve Biopuhastus OÜ-s mõõdetakse 

kompostimise temperatuure igapäevaselt, küll aga tuleks kinnises ruumis, arvestades sademete 

puudumist, niiskust lisada, mis on aga tehniliselt kulukas ja keeruline lahendus. Ka majanduslikult ei 

ole otstarbekas kogu kompostiväljaku suurusel alal kinnisest ruumist õhu kogumine ja selle puhastus, 

sealhulgas kemikaalidega. Lisaks on võimalus komposteerimisväljak kolida linnast välja, soovitavalt 

kirde või põhja poole. Sellel juhul tuleb vaadata kolme asjaolu: tasuvus, sette transportimisega 

seotud võimalused ning õhusaaste ja sobiva maa-ala olemasolu, arvestades valdavaid tuule 

suundasid, et see ei hakkaks mõjutama omakorda teiste asulate õhukvaliteeti. Kindlasti ei ole mõtet 

komposteerimisväljakut viia lääne suunas poolkoksimägede juures asuvale tühermaale, kust tekkiv 

H2S ja lõhnaainete saaste liigub endiselt Järve linnaosa suunas. Reovee puhastusprotsesside näol on 

tegemist keeruka probleemiga kogu Eesti jaoks ning lahendused nõuavad tulenevalt majanduslikust 

ja keskkonnaalasest vajadusest teema käsitlemist piirkonniti, et lahendada jäätmekäitlusega seotud 

probleemid kogu Eesti jaoks. Keskkonnaministeerium on tellinud AquaConsult Baltic OÜ-lt uuringu 

„Regionaalsete reoveesette käitlemise lahenduste väljatöötamine ja jäätmete lakkamise kriteeriumite 

väljatöötamine reoveesette kohta“ 2016. Antud töös on toodud välja, et seoses tööstuspiirkonnaga 

võib tekkida probleeme Kohtla-Järvel reoveesette lakkamise kriteeriumide täitmisega ning oleks 

mõistlik kasutada settekäitluseks põletamist s.t. lahenduste leidmine ei saa olema kiire, kuna nõuab 

põhjendatud otsuseid lahendusvariantide valikul, suuri investeeringuid aga ka kokkuleppeid. 

 

Poolkoksimägede näol on tegemist saasteallikaga, millel on kolm väljundit: põlemisprotsessid, mäe 

seest kogutav väga reostunud reovesi ning sademeveed, mis valguvad mööda mäe külgi alla 
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kraavidesse. Reoveed kogutakse ja suunatakse Kohtla-Järve Regionaalsetele puhastusseadmetele, 

nõrgvete pumpamisel opereerib OÜ Järve Biopuhastus. Poolkoksimägedel on kolded, kust immitseb 

välisõhku vesiniksulfiidi, mis on mägedesse maetud jääkorgaanika hapnikuvaese pürolüüsi tulemus. 

Nii riikliku kui VKG poolkoksimäe pealt võetud väävliühendite ja lõhnaainete proovid näitasid 

võrreldes teiste saasteallikatega kõrgemaid tulemusi, kusjuures kaetud poolkoksimäel (riiklik) olid 

need kaks korda madalamad kui katmata mäel (VKG), mis viitab, et poolkoksimägede mõju 

vesiniksulfiidi kontsentratsioonidele Järve linnaosas võib soodsatel ilmastikutingimustel olla oodatust 

suurem. Tuleb siiski mainida, et lõuna ja edelasuunaliste tuulte esinemisel ei ole poolkoksimägede 

heitmed teistest VKG allikate tootmisheitmetest eristatavad. Küll aga on kuumenemiskoldeid, kui 

potentsiaalseid vesiniksulfiidi eraldumisallikaid mainitud ka VKG Oil AS põlevkivitehase Petroter 

laiendamise keskkonnamõju hindamise aruandes36, kus heitkoguseid küll kvantitatiivselt ei hinnatud, 

aga olukorra täpsemaks selgitamiseks ja pikaajaliste meetmete kavandamiseks soovitati samuti 

teostada jääksaaste hajusallikate kontrollmõõtmisi, mis oleks suunatud otseselt pindalalt 

õhkupaiskuvate heitkoguste hindamiseks ning hajuvusarvutusteks, et hinnata kõigi piirkonna 

saasteallikate koosmõju välisõhu saastatusele Järve linnaosas. Poolkoksi ladestusalad põhjustavad 

oma suure kõrguse tõttu peamiselt foonilise saastetaseme tõusu ning tulenevalt pidevast ühtlasest 

emissioonist ei mõjuta reeglina järske saastetasemete tõususid linnas. Riikliku poolkoksimäe näitel 

on selge, et katmisprotsess on kuumenemisprotsesside heitmeid vähendanud hinnanguliselt kaks 

korda, samas ei saa saasteainete emissioone päris olematuks muuta, kuna mäe sees olevad gaasid 

peavad kuskilt väljuma (riiklikule poolkoksimäele on rajatud selleks eraldi kolle) ja teatud 

heitkogustega arvestamine edaspidi on pigem paratamatu. VKG poolt on samuti vastav taotlus 

tänaseks Keskkonnaameti menetluses, eesmärgiga tegeleda kuumenemiskollete summutamisega 

VKG poolkoksimäel.  

Nii Järve Biopuhastus OÜ-s kui VKG-s kasutatakse parimat võimalikku tehnoloogiat (PVT) ning 

käesoleva uuringu käigus nähtus, et loanõudeid ei ületatud, mistõttu on alternatiivide leidmine 

keeruline. Näiteks VKG Oil AS37 kasutab uut tuha ladestamise tehnoloogiat, mille puhul ladestatakse 

niisutatud Petroter seadmete tuhka koos poolkoksiga. Antud ladestustehnoloogiat kasutades 

moodustub Petroter tuhast tsementeerunud materjal, millega kaetakse terve ladestusala. Niisutatud 

ja tihendatud Petroter TSK tuhk on selleks igati sobilik materjal, sest on inertne ja ei soodusta edasist 

kuumenemist. Samuti moodustab niisutatud, tihendatud ning nõuetekohaselt paigutatud Petroter 

                                                           
36http://www.kohtla-jarve.ee/uploads/documents/keskkonnakaitse/kuulutused/kmh_aruanne_heakskiitmisele_22-05-2012.pdf 

37 VKG Oil AS-lt saadud andmed, OÜ IPT Projektijuhtimine poolt koostatud töö nr 13-11- 1124/1 
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TSK tuhk betooni laadse vettpidava kihi. Tsementeerunud TSK tuhast veega kokku puutumisel 

(sademed või niisutamine) enam H2S ei eraldu, sest väävel on seotud sulfaatsesse vormi. Arvestades 

aga asjaolu, et VKG gaasigeneraatorjaamad taaskäivitati 2016 a. II pooles, on suure tõenäosusega 

oodata SO2 ja H2S sisalduste suurenemist välisõhus, seda nii tööstuspiirkonnas kui elamukvartalites. 

Väävliheite muutumist on ette näha ka Põhja SEJ-st, kuna sealolevatele kateldele lisatakse uus 

väävliärastussüsteem38.  Vesiniksulfiidi heitkoguste vähendamiseks suitsugaasides ei saa aga jätkuvalt 

kasutada ainult põletamist, sest ka vääveldioksiidi sisaldused välisõhus on võrreldes ülejäänud 

Eestiga kõrged ning arvestades asjaolu, et riiklikud piirkogused võivad mõne aasta pärast tänu 

Euroopa Liidus tehtud otsustele langeda, siis on vajalik juba täna sellele mõelda, et tulevikus vältida 

probleeme SO2 liiga suurte heitkogustega ja sellest tulenevalt ka kõrgete saastetasemetega.  

Hoolimata loanõuete täitmisest ja tegevuse vastavusest PVT-le tuleb keskkonnaseisundi 

parandamiseks ettevõtetel siiski esitada lõhna vähendamise tegevuskava, mis kooskõlastatakse 

Keskkonnaametiga. Meetmete tasuvuse ja efektiivsuse hinnang on ettevõtete pädevuses. Ehkki 

peamiseks ühendiks lõhna tekkimisel võib pidada vesiniksulfiidi, siis lõhna vähendamiseks Kohtla-

Järve linna Järve linnaosas on vaja lahendused leida lõhna, kui terviku jaoks. Üksikute saasteainete 

kontsentratsioonid välisõhus enam probleeme ei tekita, jäädes vastavatest piirväärtustest reeglina 

madalamaks, st aasta jooksul ületatakse piirväärtuseid üksikutel kordadel. Teisalt tähendab see, et 

isegi kui piirväärtust ületavaid kontsentratsioone tööstuslike saasteainete osas ei mõõdeta, esineb 

ebameeldivat lõhna ikka.  

Soovituslikult võiks ettevõtjate ning keskkonnaspetsialistide omavaheline koostöö jätkuda töörühma 

vormis. Parem elukeskkond Kohtla-Järvel peaks motiveerima kõiki osapooli leidma võimalusi parima 

võimaliku tehnoloogia (PVT) täiendamiseks või olemasolevate tööprotsesside puuduste 

kõrvaldamiseks.  

  

                                                           
38Uuringu läbiviimise ajal see veel töökorras polnud (01.07.15-31.07.16), uuringu aruande kirjutamise ajal see juba toimis. 
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10. Kokkuvõte 

Keskkonnainspektsioon tellis uuringu "Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete 

heitkoguste hindamine Kohtla-Järve linnas Järve linnaosa piirkonnas", mille läbiviijaks oli Eesti 

Keskkonnauuringute Keskus. Uuringuperiood oli 01.07.2015-31.07.2016 ning selle aja jooksul viidi 

läbi kuus passiivsete samplerite kampaaniat, teostati Kohtla-Järve linna Järve linnaosa saastetaseme 

pidevmõõtmised, võeti saaste- ja lõhnaainete emissiooniproovid olulisematest saasteallikatest ning 

hinnati kahe erineva meetodiga lõhnaainete esinemist Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas. Uuringu 

eesmärgiks oli ebameeldivat lõhnataju tekitavate ühendite tuvastamine ning võimalike 

emissiooniallikate kindlakstegemine. 

 

Mõõtmistulemustest nähtus, et viimase kümne aasta jooksul on vesiniksulfiidi tasemed linnas 

oluliselt langenud. Kukruse aherainemäe juures on saasteainete kontsentratsioonid samas 

suurusjärgus linna fooniga, mistõttu pole tõestatud mäe negatiivne mõju uuringu piirkonna välisõhu 

saastatusele, ning poolkoksimägede juures on saasteainete sisaldus välisõhus kõrgem linnaõhu 

foonist. Vesiniksulfiidi tasemete kaardistamine passiivsampleritega näitas, et võrreldes kümne aasta 

taguste mõõtmistega, kus selgelt eristusid kaks piirkonda, milleks olid VKG Oil ning Järve Biopuhastus 

OÜ territoorium, on viimase mõju 2015-2016 aasta tulemuste alusel mõnevõrra väiksem. 

Poolkoksimägede osakaal välisõhu saastatusele on seevastu suurenenud, mis on tingitud teiste 

saasteallikate heitkoguste vähenemisest. Järve Biopuhastuse tegevuse aktiviseerumise mõju välisõhu 

saastetasemetele avaldub eriti kevadel, mida näitasid ka nädalakeskmised H2S sisaldused ettevõtte 

lähiümbruses, mis suurenesid kuni kolm korda võrreldes ülejäänud mõõteperioodide vesiniksulfiidi 

sisaldustega. 

Pidevseire tulemused näitasid selget SO2 tasemete langust alates 2016. aasta algusest, mil suleti VKG 

gaasigeneraatorjaamad (sealhulgas Lõuna SEJ). VKG tootmisseadmete seiskumis-ja 

käivitamisprotsessidele järgneval tunnil oli enamasti täheldatav ka H2S ja SO2 tunnikeskmiste 

kontsentratsioonide tõus seirejaamades. Kui lõhnaainete esinemissagedus mõõdeti ebameeldivat 

lõhnataju tekitavaks, olid ka vesiniksulfiidi kontsentratsioonid linnaõhus kõrgemad kui vastav 

lõhnalävi, milleks on 0,2-2 µg/m3, mis tähendab, et iga piirväärtust ületava kontsentratsiooni 

registreerimisel seirejaamas, kaasnes enamasti ka ebameeldiva lõhna esinemine piirkonnas. 

Kaebustele eelnenud ajal olid vesiniksulfiidi sisaldused välisõhus samuti kõrgemad ebameeldiva 

lõhnataju tekkimise minimaalsetest kontsentratsioonidest, kusjuures ligi kaks korda rohkem mõõdeti 

> 0,2 µg/m3 H2S kontsentratsioone perioodil aprill-oktoober, selles vahemikus on ka kaebuste arv 
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suurim. Tulemustest järeldub, et ehkki lõhn on Kohtla-Järvel reeglina erinevate väävliühendite segu, 

siis domineerivaks komponendiks on vesiniksulfiid.  

Lõhnaainete esinemise hindamine näitas nii rastermeetodi kui psühhomeetrilise meetodi alusel, et 

ebameeldiv lõhn piirkonnas on soovimatut lõhnataju ületav.  

Kui 2005-2006 uuringu tulemused viitasid hajuvusarvutuste kaudu poolkoksimägedele, kui 

võimalikele olulistele vesiniksulfiidi saasteallikatele, ent seda ei saanud täiel määral kinnitada, siis 

2015-2016 aasta emissioonimõõtmiste põhjal võib öelda, et poolkoksimäed on olulised redutseeritud 

väävliühendite ning lõhnaainete allikas piirkonnas. Nendelt lähtuv emissioon on paratamatu ka 

tulevikus, st ka suletud mägedest vabanevad gaasid spetsiaalselt rajatud kolde kaudu välisõhku, mis 

tähendab, et Kohtla-Järve välisõhus on väävliühendite ja lõhnaainete foonilised tasemed kõrgemad 

kui mujal Eestis.  

Hajumisarvutused viitasid jätkuvalt probleemile, et raporteeritud vesiniksulfiidi heitkogused ja/või 

saasteallikate arv piirkonnas ei vasta tegelikkusele, kuna arvutuslike ning reaalsete H2S 

kontsentratsioonide erinevus on liiga suur, et seda seletada mudeli usaldusväärsuse või 

alternatiivsete mittetööstuslike allikate olemasoluga. Üheks võimalikuks põhjuseks võib olla ka 

äkkheidete mitte raporteerimine, kuna reaalseid saastatuse tasemeid mõjutavad oluliselt lisaks 

pidevale ühtlasele emissioonile ka lühiajalised kõrgenenud heitkogused, mida hajumisarvutustes ei 

arvestata, sest vastavad emissioonid OSIS andmebaasis puuduvad. Ka poolkoksimägedelt lähtuva 

heitega tuleb edaspidi arvestada. Konkreetsete ettevõtete mõju hindamiseks on oluline, et 

ettevõtete omaseire andmed oleks kättesaadavad. Praegusel hetkel paikneb Järve linnaosas lisaks 

riiklikule seirejaamale üks pidevseirejaam VKG tööstusterritooriumi piiril, mille andmeid küll 

esitatakse Keskkonnaametile ning jooksvalt on ööpäevakeskmised kontsentratsioonid nähtavad ka 

ettevõtte kodulehel, ent analüüsiprotsessides ning uuringutes on nende kasutamine raskendatud. 

Ühe lisatingimusena võiks uute keskkonnalubade väljastamisel olla seireandmete avalik esitamine 

reaalajas kas läbi Eesti Õhukvaliteedi Juhtimise süsteemi või iseseisvalt, st tagada analoogselt Eesti 

Õhukvaliteedi Juhtimissüsteemiga liitunud seirejaamadele vähemalt tunnikeskmiste aegridade 

kohene kättesaadavus. Sellise nõude kandmine keskkonnaloasse peab olema vastavuses seadusega, 

hetkel õigusruum seda tingimust ei toeta, ent arvestades teiste ettevõtete eeskuju riigi ja ettevõtete 

omavahelise koostöö osas, oleks soovituslik ka VKG-l seda järgida. 

Vääveldioksiidi tasemed välisõhus vastavad kehtivatele piirnormidele, ületamisi tuleb ette üksikud 

korrad aastas, ka käesoleva aasta jaanuarist alates on vääveldioksiidi kontsentratsioonid märgatavalt 

vähenenud, seda VKG gaasigeneraatorjaama, sealhulgas Lõuna SEJ seiskamise tõttu.  



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ  

Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine 276(276) 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et tänaseks päevaks on palju muudatusi nii seadusandluses kui ettevõtete 

poolt välisõhu kvaliteedi parandamise nimel tehtud, ent lõhnaprobleem eksisteerib Järve linnaosas 

jätkuvalt. Edasised tegevused sõltuvad ühelt poolt ettevõtete ja riigi koostööst, ettevõtete 

majanduslikust võimekusest, aga teisalt ka õigusaktide täiendamisest, mis on aluseks nii saasteainete 

kui lõhnaainete käsitlemisel. Paraku on Kohtla-Järve linn väga tööstusliku iseloomuga, mistõttu oleks 

vale eeldada, et sealne keskkond päris lõhnavabaks saab, küll aga peab säilima tahe võimaluste 

leidmiseks, et viia lõhna esinemissagedus minimaalse võimaliku tasemeni.  


