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Eesti atmosfäärse heitkoormuse tase on  Euroopa ja maailma mastaabis suhteliselt kõrge, 

seda on välja toodud mitmetes Euroopa Komisjoni keskkonnaaruannetes. Töö eesmärgiks 

on uurida, milline oli Ida-Virumaa paiksete allikate õhusaastekoormus 2014. aastal ning 

milline võinuks see olla juhul, kui põlevkivi ei oleks Ida-Virumaal üldse kasutatud, ning 

võrrelda heitkoormust ja selle muutumist teiste maakondade, Euroopa ja muu maailmaga. 

Töös analüüsitavad andmed on kogutud välisõhu saasteallikate infosüsteemist ning 

saastekogused on koondatud tabelitöötlusprogrammi Microsoft Excel. Ida-Virumaa 

välisõhu uurimise tulemusena selgus, et 2014. aasta näitel mõjutas välisõhku kokku 140 

ettevõtet, millest suurema osa saastest andis põlevkivisektor 18 käitisega. Summaarne 

heitkogus Ida-Virumaa välisõhus 2014. aastal oli 13,787 miljonit tonni. Süsinikdioksiidi 

heitkogus oli 99% summaarsest maakonna heitkoormusest. Vääveldioksiidi heitkogus oli 

39 tuhat tonni, süsinikoksiid 29 tuhat tonni, lämmastikoksiid 8705 tonni, tahked osakesed 

6876 tonni, lenduv orgaanika 1382 tonni. Õhuheitmete hulka hinnati ka hüpoteetilisest 

vaatenurgast lähtudes – selleks analüüsiti põlevkivivaba stsenaariumit. Summaarne heide 

Ida-Virumaal ilma põlevkivitööstuseta oleks olnud 2014. aastal 812 tuhat tonni ehk 94% 

väiksem. Kõige rohkem väheneks CO2 heitkogus, vääveldioksiidi heitkogus võinuks olla 

96% väiksem. Kogu Eesti maakondade võrdluses jääks vääveldioksiidi heitkogus Ida-

Virumaal siiski kõige kõrgemaks, samas süsinikdioksiidi ja lämmastikoksiidide heitkogus 

oleks olnud madalam kui naabermaakonna Lääne-Virumaa heitkogus. Lämmastikdioksiidi 

heitkogus väheneks kogu maakonnas 94%, tahkete osakeste heide väheneks 87%, lenduva 

orgaanika heide 37%, süsinikoksiidi heide 12%. Ida-Virumaa on ja jääb ka 

põlevkivisektorita paljude saasteaine osas kõige kõrgema välisõhu saastekoormusega 

maakonnaks. Olukorra tingib kaevandamisväärse maavara piiratud esinemine piirkonnas. 

Märksõnad: põlevkivisektor, energeetika, saasteained, vähenemine, maavara. 
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As many European Environmental Agency reports have shown, the Estonian pollution load is 

by indicators rather higher than Europe and world medium is. The aim of this work is to 

research, what was the pollution loading in Ida-Viru county in 2014 and what it could be 

without oil shale industry, and compare it with other counties, Europe and worlds. Analyzed 

pollutants and amounts are compiled to Microsoft Excel from Information system of ambient 

air source of pollution. By analyzing Ida-Viru county pollution load, it was made clear, that 

the biggest polluter is the oil shale sector with 18 manufactors of all 140 polluters. 

Summarized pollution in 2014 was over 13 million tons. 99% of that was carbon dioxide, 

sulphur dioxide was 39 thousand tons, carbon monoxide 29 thousand tons, nitrogen oxides 

8705 tons, solid particles 6876 tons, VOC loading 1382 tons. To evaluate the pollution loading 

without oil shale sector, the summarized pollution loading could be 812 tons, which is 94% 

lower than it was in 2014. The biggest decrease could be with carbon dioxide, sulphur dioxide 

loading could be 96% lower, carbon monoxide 12% lower, nitrogen dioxide 94% lower, solid 

particles 87% and VOC 37% lower. Although Ida-Virumaa remains the biggest sulphur 

dioxide pollution county in Estionia the carbon dioxide and nitrogen dioxide pollution loading 

without oil shale sector could be lower than in Lääne-Viru county. That shows the oil shale 

sector has a big impact, any other sector cannot influence the county air quality as much as the 

oil shale and energetic sector can. The situation arose from mineral resource locality in this 

area. 

Keywords: oil shale sector, energetics, emission of pollutants, CO2 , mineral resource. 
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SISSEJUHATUS 

 

Ida-Virumaa on ainulaadne maakond Eestis, kus kaevandatakse ja kasutatakse põlevkivi. Seda 

mitmetel eesmärkidel: elektrienergia saamiseks, õli tootmiseks ning soojusenergiaga 

varustamiseks. Kukersiitpõlevkivi on taganud Eestile energiavarustuse juba ligi sajandi, 

seejuures andnud meile võimaluse olla impordist sõltumatu. 

Põlevkivi on taastumatu loodusvara, mille tekkelugu ulatub väga kaugele. Põlevkivi kui 

settekivim on maailmas vähelevinud ja vähekasutatud ressurss. Kuigi põlevkivi leiukohti on 

mujalgi, peetakse teda madala kütteväärtuse ja suure tuha- ja väävlisisalduse tõttu üsnagi 

kehvaks toormeks või energiavarustuse mõttes väheväärtuslikuks. Põlevkivi põletamisel ning 

ka utmisel on probleemiks  kahjulike ühendite lendumine välisõhku, mis küll on tänu suurtele 

investeeringutele viimasel paaril aastakümnel oluliselt vähenenud. 

Ida-Virumaa on täna ja on olnud viimase sajandi jooksul Eesti kõige saastatuim piirkond, seda 

tänu kukersiitpõlevkivi soodsatele leiukohtadele. Kui sügaval nõukaajal tehti otsuseid, 

kaalutlemata ohtu keskkonnale, siis tänaseks, Euroopa Liidu liikmesriigina,  peame enam 

vastutama oma tehtud ja veel tegemata otsuste eest. 

Eesti heitkoormus on lähtuvalt mitmetest indikaatoritest Euroopa ja maailma mastaabis pigem 

kõrge, seda on välja toodud paljudes  Euroopa Komisjoni keskkonnaaruannetes. Niisamuti on 

Eesti mastaabis - Keskkonnaagentuuri aruannetes Ida-Virumaa kõrge saastekoormuse alaline 

teema. 

Suur osa Eesti saastekoormusest on pärit energeetikasektorist, nimetatud sektor on koondunud 

ressursi lähedale, Ida-Virumaale. Eesti suurimad elektrijaamad asuvad Auveres ning Narvas, 

pisut väiksemaid, kuid Eesti mõistes siiski suured on veel Sillamäe, Kohtla-Järve (Viru 

Keemia Grupp AS-i keemiatööstuse lüli) ja Kiviõli (kohaliku keemiatööstuse lüli). Need viis 

nimetatud  ettevõtet põhjustavad  ülekaalukalt suurima osa Ida-Virumaa välisõhu 

saastekoormusest.  
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Magistritöö eesmärkideks on: 1) uurida Ida-Virumaa keskkonna- ja saastelubadega 

reguleeritud allikatest pärit välisõhu saastet; 2) selgitada saastekoormuse piirkondlikke 

iseärasusi ning; 3) võrrelda maakonna saastekoormust teiste piirkondadega Eestis ja mujal 

maailmas. Eesmärke, püstitatud uurimusküsimusi ning hüpoteesi tutvustatakse magistritöö 

peatükis „Ülesande püstitus“. Töö metoodika kirjeldus on toodud peatükis „Metoodika“. 

Töö ülesehitus hõlmab ülesande püstituse kirjeldust, teema aktuaalsuse esitlemist ning toetava 

keskkonnapoliitika tutvustamist peatükis „Keskkonnapoliitika“. Töö sisuline osa jaotub 

erinevateks peatükkideks ja alapeatükkideks: Saastekoormus Ida-Virumaal, alapeatükid: 

Saasteluba omavad käitised Ida-Virumaal ning Saasteained ja -koormus Ida-Viru paiksetest 

saasteallikatest. Viimane jaotub omakorda alapeatükkideks, mis annavad ülevaate kindlast 

indikaatorist ehk saasteainest. Töös analüüsitakse järgmiseid saasteaineid: vääveldioksiid, 

lämmastikdioksiid, süsinikoksiid, tahked osakesed, süsinikdioksiid, lenduv orgaanika, 

sealhulgas fenool ja formaldehüüd, ammoniaak, raskmetallid nagu plii, kaadmium, arseen, 

nikkel, elavhõbe, veel ka vesinikkloriid, metaan, bensopüreen, dioksiinid, freoon, 

naatriumhüdroksiid, ksüleen, fluor, lämmastikhape, kaltsiumoksiid, osoon, karbonüülsulfiid, 

kaaliumoksiid, dilämmastikoksiid ja väävelhape. Kokku on töös analüüsitud 30 saasteaine 

andmeid. Ida-Virumaa välisõhu saastekoormuse analüüs ning hüpoteesi järeldused võetakse 

kokku peatükis - Kokkuvõttev arutelu. 

Töö ei oleks valminud ilma toetavate juhendajate Andres Tõnissoni ega professor Valdo 

Kuusemetsata. Tänuavaldus ka Andrus Meinerile, abistamaks infoga Euroopa tasandil. Minu 

sügav kummardus kõigile kolmele, niisamuti minu toetavatele kolleegidele Keskkonnaametist 

ja perekonnale, kes on andnud mulle võimaluse end arendada. 
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ÜLESANDE PÜSTITUS 

 

Magistritöö eesmärgiks on uurida Ida-Virumaa keskkonna- ja saastelubadega reguleeritud, ehk 

paiksetest allikatest pärit välisõhu saastet. Magistritööga uuritakse, millised on maakonna 

saastatuimad piirkonnad (omavalitsused), kust põhiline maakonna saastekoormus pärineb ning 

võrreldakse saastekoormust naabermaakonnaga. Võrdluses toetutakse autori varem koostatud 

Tallinna Tehnikakõrgkooli lõputöö „Atmosfääri saastekoormus Lääne-Virumaal“ (Tallinn, 

2014) andmetele. Töös koondatav andmestik süstematiseeritakse ettevõtluse, heite liigi ja 

omavalitsuste alusel, edasi analüüsitakse saaste jaotust tegevusvaldkondade lõikes. Töös 

tuuakse välja võrdlusmomente Euroopa ja muu maailmaga ning proovitakse leida vastuseid 

küsimustele: 

- Milliste parameetrite kohaselt on Ida-Virumaa ja Eesti välisõhu saastekoormus 

kõrgem/madalam kui mujal? 

- Kas probleem Ida-Virumaa saastekoormuse kaalukusest on tegelik või, sõltuvalt 

indikaatorist, ülehinnatud? 

Töö ülesande püstitusele on seatud järgnev hüpotees: 

- Õhuheitmete hulk ja profiil Ida-Virumaal ilma põlevkivitööstuseta on Eesti mõistes 

üsnagi tavapärane ning jääb  Lääne-Virumaa saastekoormusega võrreldes pigem 

tagasihoidlikuks.  

Hüpoteesi lahendamine aitab mõista kui suur osakaal on välisõhu saastekoormuses 

põlevkivisektoril.  
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1.  ATMOSFÄÄRI SAASTAMIST KÄSITLEV 

KESKKONNAPOLIITIKA 

 

Euroopa liidus reguleerivad välisõhu kasutust mitmed raam- ja tütardirektiivid aastast 1996, 

mil jõustus esimene raamdirektiiv. Praegu kehtivad tütardirektiivid jõustusid aastatel 1999, 

2000, 2002 ja 2004. 2008. aastal liideti raamdirektiivid ja mitmed tütardirektiivid ühtseks 

direktiiviks 2008/50/EÜ. [30] 

Arhusi konventsiooni kohtumisel 2003. aastal otsustati ellu kutsuda saasteainete heite- ja 

ülekanderegistri protokoll, mis jõustus oktoobris 2009. Arhusi konventsiooni saasteainete 

heite- ja ülekanderegistri protokolli eesmärk on arendada välja avalikud registrid, mis 

sisaldavad põhilisi keskkonnaandmeid. Lisaks suunavad ettevõtjaid saasteainete emissioone 

vähendama. Eesti jaoks oli  esimeseks aruandeaastaks 2010. Iga protokolliga liitunud riik 

võttis siinkohal kohustuse rakendada uus siseriiklik andmebaas, mille andmed peavad olema 

igal hetkel üldsusele kättesaadavad. Lisaks riiklikule registrile on loodud ka Euroopa ühtne 

saasteainete heite- ja ülekanderegister (E-PRTR).  Registri loomist käsitleb Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 166/2006), mille lisades (1 ja 2) on toodud 

heitmekünnised, mille ületamisel on ettevõte/käitis automaatselt E-PRTRi 

aruandekohustuslane. Määrus jõustus Eesti suhtes 18. jaanuar 2006. Ettevõtetel on sealt alates 

kohustus esitada vajalikku infot kord aastas, koos õhusaasteloas sätestatud aruandega. Umbes 

100 Eesti suurima paikse õhusaastaja andmestik kajastub ka E-PRTR-is, kus üldse on 

koondatud andmed u 32.000 ettevõtte kohta. Näiteks CO2 osas on Euroopa keskses 

andmepangas teave 11 Eesti ettevõttest (üldse on registris u 2200 ettevõtet), kelle saaste 

dünaamika on pideva monitooringu all. [29] 

Euroopa Ülemkogu kinnitas 2011. aastal EL eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside 

(süsinikdioksiidi, lämmastikoksiidide, osooni ja metaani ning veeauru) heidet 2050. aastaks 

80–95%. Neid eesmärke aitavad saavutada mh taastuvenergia kasutust ja energiatõhusust 

soodustavad EL kohustused ja meetmed. Eestis läbiviidud vastavast uuringust nähtub, et 

http://prtr.unitar.org/
http://prtr.unitar.org/
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optimaalne (arvestades ka sotsiaalmajanduslikke aspekte) oleks meil jõuda u 75% KHG-de 

vähendamiseni. Euroopa Liidu 7. Keskkonnaprogramm (2013) tähtsustab kliimamuutuste ja 

õhuheitmete teemat olulise prioriteedina. Üks enam esinev konkreetne kohustus EAP-s on 

liikmesriikide suund vähese CO2 heitega majandusele, millele lisanduvad konkreetsemad 

kohustused: nn 20+20+20 ehk CO2 heite vähendamine, taastuvenergia osakaal ja 

primaarenergia kasutuse vähendamine 2020. aastaks, kõik %-des võrreldes referentsaastaga 

1990. Esmatähtsate eesmärkide seas on teisena loetletud soov muuta EL majandus 

ressursitõhusaks, keskkonnahoidlikuks ja konkurentsivõimeliseks vähese CO2 -heitega 

majanduseks. [12] 

Eesti on EL liikmesriigina toetanud ambitsioonikate eesmärkide võtmist kliimamuutuste 

leevendamiseks ja inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks. Aastast 1994 on 

Eesti koostanud iga-aastaseid kasvuhoonegaaside ülevaateid, äsja on valminud koondülevaade 

perioodi 1990-2014 kohta. Koostamisel on strateegiline dokument Eesti kliimapoliitika 

põhialused aastani 2050. [13]  

Rahvusvahelisi võrdlusvõimalusi riikide tasandil on väga palju, üpris tavaline on õhuheitmete 

arvestamine ka elanike arvu, pinnaühiku, asustatud ala, kaevandatud maavara või teisaldatud 

pinnase koguse, kasutatud veehulga, toodetud lisandväärtuse, ekspordi väärtuse, euro SKT, 

tarbitud teenuste ja toodetud kaupade kohta.. Kuna heitmete nimestik võib olla väga pikk, 

mõjutatav rahvaarv erinev, maastiku puhverdusvõime varieeruv, heitmete kumuleerumist on 

keeruline arvestada, siis on teinekord küllaltki raske objektiivselt hinnata, milline saasteaine ja 

kus täpselt on just see kõige ohtlikum ja ka teistpidi – kus oleks heite vähendamine kõige 

kuluefektiivsem. Kõige loogilisem oleks saasteainete mõju hindamisel, nende tegelikku 

ohtlikkust selgitades, lähtuda inimeste tervisest ja siin on küllalt raske leida kindlaid seoseid, 

milline saasteaine konkreetselt (koosmõjud) on enam põhjustanud tervisehädasid, eluea 

lühenemist jne. 

Välisõhu kaitset Eesti siseriiklikul tasandil reguleerib 2004. aastal vastu võetud Välisõhu 

kaitse seadus (edaspidi ka VÕKS) koos 30 alamaktiga [32]. Välisõhu kaitse seadus seejuures 

peab tagama nõuete täitmise vastavalt direktiividele ja reguleerivatele konventsioonidele. 

Seaduse  põhiline eesmärk on välisõhu seisukorra säilitamine piirkondades, kus see on hea 
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ning parandada olukorda piirkondades, kus see ei vasta seaduses sätestatud nõuetele. VÕKS 

reguleerib hoonevälise õhu kaitset, mida mõjutavad keemilised (saasteained) ja füüsikalised 

(müra, ioniseeriv kiirgus) tegurid [32]. Käesolevas magistriöös keskendutakse välisõhus 

levivatele saasteainetele, mis pärinevad paiksetest saasteallikatest ning mida reguleeritakse 

keskkonnakorralduslikult keskkonnalubade- ja tasudega. Paiksete saasteallikate osakaal 

üldises saastamises on kõige hõlpsamini hinnatav ja reguleeritav, siiski on mõnes viimase aja 

Eestis (konkreetselt Ida-Virumaal) läbi viidud uuringus jõutud järeldusele, et arvutuslikud 

saasteainete kontsentratsioonid õhus, võrreldes reaalsete mõõtmistega, on väiksemad. [14] 

Üheks keskkonnakorralduslikuks hoovaks õhuheitmete suunamisel on erinevad rahalised tasud 

ja maksud. Kui importimisel rakenduvad keskkonnamaksud otse tarbijale keskkonnamaksude 

ehk aktsiisidena, siis ettevõtteid maksutatakse keskkonnatasudega. Keskkonnatasud, ega ka –

maksud ei ole vaid riigikassa täitmiseks, pigem on need hoovaks keskkonnateadlikkuse 

tõstmisel. Kahjuks on aga paljudel juhtudel selline poliitiline võte jäänud ettevõtjaile 

arusaamatuks, kuna otsuseid on tehtud ettevõtetega konsulteerimata. Lisaks reguleerib 

tahtmatut ja lubamatut keskkonnakasutust ka trahvimine väärteo kordasaatmise eest. 

Keskkonnakorralduslikuks võtteks on ka ettevõtete kohustus omada vastavat luba heitkoguste 

heitmiseks välisõhku, mille väljastab Keskkonnaministeeriumi allasutus Keskkonnaamet. 

Keskkonnalubade eesmärk on ohjata heitkoormust. Välisõhu saasteloa andmise aluseks on 

künnis- ning piirväärtused, mis on sätestatud erinevates määrustes. 

Eesti õhuheitmete profiilis on erilisel kohal energeetikasektor. See on vaieldamatult suurim 

välisõhu saasteainete allikas. 2013. aastal pärines 88% Eesti kasvuhoonegaaside heitkogusest 

energeetikavaldkonnast. Suur osa energeetika heitkogustest tuleneb fossiilsete kütuste 

laialdasest tarbimisest elektri ja soojuse tootmisel SEJ-des (Narvas, Auveres, Kohtla-Järvel, 

Sillamäel ja Kiviõlis). Energeetikasektorile järgnes põllumajanduse valdkond 5,8 protsendiga, 

edasi tööstuslike protsesside ja toodete kasutamise valdkond 5 protsendiga (peamised CO2 

allikad on siin tsemendi ja lubja tootmine). Just süsinikumahuka põlevkivi kasutamise tõttu on 

Eesti KHG-de heide ühe elaniku kohta u 1,6 Euroopa keskmisest suurem (KAUR 2014). 

Muidugi pole selles näitajas midagi kohutavat, kui arvestame Eesti elanike arvu väiksust. 

Samasugune summaarne heide Leedus oleks juba Euroopa keskmine [15]. Eesti suur eripära 

on aga energeetikasektori ebatavaliselt kõrge kontsentreerumine, mis paraku jälle sõltub 
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maavara-põlevkivi kättesaadavusest. Nii on ka Ida-Virumaa saasteprobleem suures osas 

ajalooline, tingitud ressursi paiknemisest. Õhuheitmete probleem jääb siin püsima niikaua, 

kuni eksisteerib põlevkivil baseeruv tööstus. 
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2.  METOODIKA 

 

Magistritöös lähtub autor Ida-Virumaa 2014. aasta välisõhu saastekoormuse algandmetest, mis 

hõlmavad endas mitmeid suur- ja väiketootjaid, nii väikseid katlamaju, kui suuri 

elektritootjaid ning põlevkivitööstust. Vaatluse alla on võetud paiksed saasteallikad, mis 

omasid 2014. aastal keskkonna- või saasteluba. Kuna töö üheks eesmärgiks on 

saastekoormuse võrdlemine Lääne-Virumaaga, siis on aastad 2013/2014 selleks viimane 

sobilik võrdlusperiood – edaspidi on Ida-Virumaa tööstust tugevasti mõjutanud õlitööstuse 

mahtude vähendamine. Töös ei arvestata saastekoormust, mis on pärit olmemajapidamisest või 

transpordist, kuna seda on keeruline mõõta ning see ei omaks ka töö uurimiseesmärgist 

lähtuvalt olulist lisaväärtust. 

Magistritööga uuritakse väike- ja suurtootjate koosmõjuna piirkonna välisõhu saastekoormust 

ning võrreldakse Ida-Virumaad vähem saastunud naabermaakonnaga, selgitades, kui palju  on 

Ida-Virumaa heitkoormus suurem Lääne-Virumaa heitkoormusest.  

Tööga analüüsitavad andmed on kogutud välisõhu saasteallikate infosüsteemist (edaspidi ka 

OSIS): http://osis.keskkonnainfo.ee/. Analüüsitavad saastekogused on autor koondanud OSIS 

keskkonnast tabelitöötlusprogrammi Microsoft Excel. Selle jaoks on loodud Microsoft 

Exceliga fail, kust lugejal on võimalik huvi korral kõiki töös sisalduvaid andmeid vaadelda. 

Autor ei kasutanud siin teiste (Keskkonnaagentuur, EEA vms) eeskujusid või mujal 

rakendatud andmete koondamise süsteemi. 

Microsoft Exceli tabelitöötlusprogrammi on koondatud kõik 2014. aastal aastaaruande 

esitanud Ida-Virumaa ettevõtete saastekogused (OSIS aruande vormi tabelist nr 1). Eraldi on 

koondatud kütuse müügiga tegelevad ettevõtted, kuna need ei ole edasise analüüsi osas töö 

uurimiseesmärgi kohaselt olulised ning seetõttu on autor välja toonud vaid heite kogusumma 

kõikide tanklate peale kokku. Exceli tabelisse on koondatud järgmised andmed: luba, valdaja 

nimi, tegevusala, asukoht ehk omavalitsus, püüdeseadmete olemasolu, saasteained ja 

heitkogused. Tanklate asukohti omavalitsuste lõikes välja ei tooda. 

http://osis.keskkonnainfo.ee/
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Töö sisaldab arvukalt tabeleid ja jooniseid, mis on koostatud autori poolt Excelis, toetudes 

OSIS-e andmetele. Lisaks on kasutatud Statistikaameti andmebaasi, mille andmetele toetudes 

on autor koondanud omavalitsuste üldised saastekoormused ning vormindanud need Excelis 

joonisteks. Euroopa riikide üldised saastekoormused on koondatud Knoema (riike ja 

valdkondi seostav ulatuslik avalik statistikaplatvorm: knoema.com) andmebaasi 

otsingumootorit kasutades. Knoema statistikaplatvorm võimaldab luua andmetest 

veebikeskkonnas diagramme, mida autor andmete sisukamaks interpreteerimiseks ka kasutas. 

Autor on kogutud andmete analüüsimiseks kasutatud Exceli „PivotTable- liigendtabelit“, 

millega on erinevaid saasteaineid koondatud, moodustades tegevusvaldkondade ja 

omavalitsuste lõikes statistilisi andmetabeleid. Andmete ülevaatlikumaks esitamiseks on 

koostatud diagrammid: saasteainete heitkogused tegevusvaldkondade päritolu järgi; 

saasteainete heitkogused omavalitsuste päritolu järgi; saasteainete heitkogused 

põlevkivitööstuseta. Summaarsete heitkoguste leidmiseks ja analüüsimiseks on kasutatud 

Exceli funktsiooni „Summa“. 

Tabelitel ja joonistel on heitmekoormus välja toodud kilogrammi täpsusega, ning samuti on 

kõikides arvutustes ja kalkulatsioonides olnud aluseks välisõhku heidetud kilogramm. Töö 

ladusamaks lugemiseks ja mõistmiseks on autor läbivalt tekstis heitkoguseid lihtsustanud, 

kajastades koormuseid miljonites ja/või tonnides. 
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3.  SAASTEKOORMUS IDA-VIRUMAAL 

 

Saastekoormuse, mida käesolev töö uurib, annavad Ida-Viru maakonna tegevusloaga 

reguleeritud paiksed saasteallikad. Käesoleva töö eesmärk on analüüsida kõikide luba omavate 

paiksete saasteallikate saastekoormust. Loa andja (Keskkonnaamet) väljastab vastavalt 

VÕKS-ile ning THS-ile keskkonna- või saasteloa paiksele saasteallikale, kellel on selleks 

seadusest rakenduv kohustus [32, 33]. Loaga reguleeritud käitis asub üldjuhul ühel kindlal 

territooriumil. Seejuures võib käitis omada ühte luba mitme eri saasteallika kohta (ühe loaga 

võib olla reguleeritud näiteks sama äriregistri koodiga ettevõttele kuuluvad soojuselektrijaam 

ning keemiatööstus). Samuti võib üks käitis tegeleda mitme erineva tegevusalaga (pea- ja 

kõrvaltegevusalad), omades seejuures kõikehõlmavalt ainult ühte kompaktset keskkonna- või 

saasteluba. 

Keskkonnakompleksluba või välisõhu saasteluba antakse kindlate heitkoguste (tonni/aastas) 

kohta ning ettevõtetel on kohustus pidada kvartaalset aruandlust õhku paisatud saasteainete 

heitkoguse üle ning esitada omakorda ka kalendriaasta kokkuvõttes saastearuanne lähtuvalt 

Keskkonnaministri 13.12.2006 määrusest nr 76 „Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru 

andmise kord ja vorm“. Järgnevalt annab autor ülevaate määruse nr 76 kohaselt esitatud 

saastearuannete andmete koondamisest analüüsitud saastetasemest. [31] 

 

 

3.1.  Välisõhu saasteluba omavad käitised Ida-Virumaal 

 

Ida-Virumaa välisõhku saastas-kasutas 2014. aastal 140 ettevõtet, kellel on antud selleks 

vastav keskkonna- või saasteluba. Välisõhu saastajatest 113 omavad lähtuvalt välisõhu kaitse 

seadusest välisõhu saasteluba ning 27 käitist omab lähtuvalt tööstusheite seadusest 
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keskkonnakompleksluba, mis asendab siinkohal välisõhu saasteluba. Paiksed välisõhu 

saastajad saab jaotada omaette rühmadesse ettevõtte tegevusalade ning asukoha põhiselt. 

Kõige rohkem lube on väljastatud tegevusala „auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine“ 

käitistele ehk põletusseadmetele (tabel 1, joonis 1). Üldjuhul on tegu katlamajadega, kes 

toodavad sooja kas oma tarbeks või varustavad soojaga teisi tootmisettevõtteid ning 

kodumajapidamisi. Põletusseadmed võivad olla väga erineva saastekoormusega, mis sõltub nii 

kasutatavast kütusest, püüdeseadmete olemasolust kui ka nimisoojusvõimsusest. Ida-Virumaal 

on väga suuri põletusseadmeid, mis varustavad suuri linnu, ning väikseid, korteriühistute ning 

tootmishoonete katlamaju, kus toodetakse soojusenergiat vaid oma tarbeks. 

 

Tabel 1. Välisõhu saasteluba omavate Ida-Virumaa käitiste jaotus tegevusala põhiselt (OSIS) 

Tegevusala Ettevõtete arv tegevusalal 

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 42 

Muu töötlev tööstus 27 

Kütuse müük 20 

Puidutööstus ja mööbli tootmine 11 

Keemiatööstus 9 

Põllumajandus ja loomakasvatus 7 

Elektrienergia tootmine 5 

Vedelike ja gaaside ladustamine 5 

Põlevkivi kaevandamine 4 

Teede ja kiirteede ehitus 3 

Killustiku tootmine 3 

Jäätmekäitlus 2 

Kanalisatsioon ja heitveekäitlus 2 

 

Lisaks ülekaalukale, ligi kolmandiku (joonis 1) kogu maakonna lubade arvust moodustavatele 

soojatootmise-ettevõtetele on Ida-Virus rohkelt ka muu töötleva tööstusega tegelevaid 

ettevõtteid, huvitavaimad neist näiteks lõhkeainete tootmine, kala, vähilaadsete ja limuste 

töötlemine ja säilitamine ning plasttaara tootmine. Sellest, kas rohkete lubadega tegevusalad 

on ka rohkelt saastavad, annab ülevaate peatükk nr 3.2. 
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Joonis 1. Saasteloaga käitiste protsentuaalne jagunemine tegevusalade põhiselt (OSIS) 

 

Kõige rohkem paikseid saasteallikaid asub Kohtla-Järve linnas, kus saastelube omab 20 

ettevõtet (tabel 2). Seejuures ei ole arvestatud tanklaid. Narva linnas on loastatud käitiste arv 

17 ning Sillamäe linnas 12. Illuka ja Tudulinna valdades on saasteloaga seevastu aga vaid 1 

käitis mõlema valla kohta. 
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Tabel 2. Paikseid saasteallikaid Ida-Virumaa omavalitsustes (välja arvatud tanklad) (OSIS) 

Omavalitsus Ettevõtete arv 

Aseri vald 5 

Avinurme vald 5 

Iisaku vald 2 

Illuka vald 1 

Jõhvi linn 2 

Jõhvi vald 10 

Kiviõli linn 5 

Kohtla vald 3 

Kohtla-Järve 4 

Kohtla-Järve linn 20 

Lüganuse vald 9 

Mäetaguse vald 5 

Narva linn 17 

Narva-Jõesuu linn 4 

Sillamäe linn 12 

Sonda vald 2 

Toila vald 3 

Tudulinna vald 1 

Vaivara vald 10 

 

Kuna ettevõtete tegevusalad ja suurused ning saastekoormused on väga erinevad, siis ei pruugi 

enim lube omavad omavalitsused maakonna mastaabis üldse nii suure saastekoormusega olla. 

Täpsema ülevaate saastekoormuse päritolu kohta annab peatükk nr 3.2. 

 

 

3.2.  Saasteained ja -koormus Ida-Viru paiksetest saasteallikatest 

 

Ida-Virumaa paiksetest saasteallikatest paisatakse välisõhku palju erinevaid, 

tegevusspetsiifilisi saasteaineid, nagu näiteks vääveldioksiid, süsinikoksiid, osoon, 
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lämmastikdioksiid, tahked osakesed, süsinikdioksiid, lenduvad orgaanilised ühendid- 

formaldehüüdid, fenoolid, ksüleen ning raskmetallid: arseen, nikkel, plii, kaadmium, elavhõbe 

ning teised saasteained nagu bensopüreen, metaan, ammoniaak, vesinikkloriid, vesiniksulfiid, 

dioksiinid, väävelhape, freoonid, fluor. 

Summaarne heitkogus Ida-Virumaa välisõhus 2014. aastal oli 13,787 miljonit tonni, mis teeb 

inimese kohta ligikaudu 100 tonni. Kõige suurem oli 2014. aastal maakonna õhus keemilistest 

saasteainetest süsinikdioksiidi heitkogus, mis oli 13,697 miljonit tonni (tabel 3), moodustades 

99% kogu maakonna heitkogusest. Vääveldioksiidi heitkogus oli heitkoormuselt järgmine: 

39557 tonni, moodustades seejuures vähem kui 0,3% kogu maakonna heitkoormusest. 

Süsinikoksiid on maakonna heitkoormuse järjestuses kaalukuselt kolmas, olles näiteks 2014. 

aastal 29578 tonni ja moodustades seejuures 0,2% kogu heitkoormusest. 
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Tabel 3. Saasteained ja –koormus Ida-Virumaa paiksetest saasteallikatest 2014. aastal (OSIS) 

Saasteaine Kogus (tonni, RM: kg, PCDD: mg) 

CO2 13 696 964,730 

SO2 39 557,258 

CO 29 578,370 

NO2 8705,439 

PM-sum 6876,818 

LOÜ 1363,992 

NH3 325,230 

Kaadmium 563,001 

Plii 33 840,195 

Benso(a)püreen 6,713 

Arseen 10 128,069 

Nikkel 5 632,480 

Elavhõbe 562,562 

PCDD 134,489 

H2SO4 0,004 

HCl 1209,094 

H2S 11,688 

Freoon-11 0,028 

Formaldehüüd 5,698 

Fenool 33,999 

NaOH 0,156 

Metaan 2076,433 

Ksüleen 38,391 

Fluor 0,422 

HNO3 0,067 

CaO 0,503 

O3 0,009 

Karbonüülsulfiid 28,521 

KO 0,357 

N2O 0,236 

 

Kõik ülejäänud saasteained jäävad summaarselt 0,5% sisse. Võrreldes naabermaakonna 

Lääne-Virumaaga on Ida-Virumaa heitkogus märkimisväärne. Lääne-Virumaa 2013. andmete 

alusel oli maakonna summaarne heide 100 tuhande tonni kanti, mis on 140 korda väiksem. Ka 

ilma süsinikdioksiidita, mis koguselt on peamine saastekomponent, oleks Ida-Virumaa 

summaarne saaste 20 korda kõrgem Lääne-Virust. 
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3.2.1.  Süsinikdioksiid 

 

Süsinikdioksiidi heitkogus 2014 aastal Ida-Virumaa paiksetest saasteallikatest oli 13,697 

miljonit tonni, millest suurima koormuse andis elektrienergia tootmine (joonis 2) heitkogusega 

12,066 miljonit tonni, mis moodustab kogu süsinikdioksiidi heitkogusest 88%. Järgneb 

keemiatööstus, mille heide oli 2014. aastal 1,010 miljonit tonni ning mis moodustab kogu 

summaarsest heitkogusest 7%. 

 

  

Joonis 2. Süsinikdioksiidi (CO2) heitkogus 2014. aastal Ida-Virumaa käitistest 

tegevusvaldkondade jaotuses (OSIS) 

 

Lääne-Virumaa välisõhku paisati 2013. aastal 0,919 miljonit tonni süsinikdioksiidi, mis on ligi 

15 korda vähem kui Ida-Virumaal. 

Kõige enam toodeti süsinikdioksiidi Ida-Virumaal Vaivara vallas, 10,282 miljonit tonni ehk 

75% kogu maakonnas toodetud süsinikdioksiidist. Teine suurtootja omavalitsus oli Kohtla-

Järve linn 0,867 miljoni tonniga, mis on veidi üle 6 protsendi kogu maakonnas toodetud 
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süsinikdioksiidist. Narva linn toodab 0,224 miljonit tonni süsinikdioksiidi ja on seega 

kolmandal kohal. Sillamäe ja Kiviõli linnades asuvad paiksed saasteallikad on samuti ühed 

suurimad maakonna süsinikdioksiidi allikad. Sonda ja Tudulinna vallas deklareeritavat 

süsinikdioksiidi ei teki, see ei tähenda, et seal seda siiski ei tekiks. 

 

 

3.2.2.  Vääveldioksiid 

 

2013. aastal oli Ida-Virumaa välisõhus vääveldioksiidi summaarne heitkogus paiksetest 

saasteallikatest 39557 tonni. Lääne-Virumaal oli vääveldioksiidi heide 2013. aastal 772 tonni, 

millest 93% pärines töötleva tööstuse ettevõtetest. Ida-Virumaa suurimaks vääveldioksiidi 

allikaks 2014. aastal oli elektrienergia tootmine (joonis 3), 25679 tonni, mis andis 65% kogu 

maakonna vääveldioksiidi heitkogusest. Veerand kogu maakonna heitekoormusest on pärit 

auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise tegevusest ning ligemale 10% keemiatööstusest. 

 

Joonis 3. Vääveldioksiidi (SO2) heitkogus 2014. aastal Ida-Virumaa käitistest 

tegevusvaldkondade jaotuses (OSIS) 



24 

Võrreldes Lääne-Virumaa vääveldioksiidi heitkogusega on Ida-Virumaa heide ligi 55 korda 

suurem. Lääne-Virumaa valdav enamus vääveldioksiidi heitkogusest pärineb aga töötleva 

tööstuse tegevusest (kaalukaima heite annab Kunda Nordic Tsement). 

Kõige koormatum vääveldioksiidi heitest on Vaivara vald, kus asuvad Eesti Energia 

Õlitööstus AS ning Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-i Eesti ja Auvere elektrijaamad. 

Vaivara vallast pärines 2014. aastal 20108 tonni vääveldioksiidi, mis oli kogu SO2 

heitkogusest 50% ning millest Eesti Energia tööstuse heide oli 20106 tonni ehk valdav 

enamus. Ka Kohtla-Järve linn oma 10311 tonnise SO2 heitega oli üsna kaalukas, moodustades 

26% kogu SO2 heitest Ida-Virumaal. Kohtla-Järvel asuvad mitmed Viru Keemia Grupp AS-i 

saasteallikad, kust on pärit valdav enamus vääveldioksiidi saastest: 10295 tonni 2014. aastal, 

mis moodustas 99,8% kogu Kohtla-Järvelt pärit heitkogusest. Suure saastekoormusega on ka 

Narva linn (4061 tonni 2014. aastal, moodustades 10% kogu SO2 heitest), kus asub Eesti 

Energia Balti elektrijaam (heide 2014. aastal 4057 tonni) ja Kiviõli linn (3679 tonni 2014. 

aastal, mis oli 9% kogu maakonna summaarsest heitest), mille saaste toodab 100% Alexela 

Grupp AS-i kuuluvad KKT Oil OÜ keemiatööstus ja Kiviõli Keemiatööstuse Osaühingu 

soojuselektrijaam. Narva-Jõesuu linna heide oli 2014. aastal 736 tonni, Sillamäe linna heide 

537 tonni, Mäetaguse valla heide 57 tonni ning Aseri valla heide 52 tonni. Teiste valdade 

heide jäi alla 4 tonni. 

Vääveldioksiidi heide elektrijaamadest on võrreldes nõukogude perioodi lõpuga (370 tuhat 

tonni) vähenenud absoluutmahus 14 korda. Euroopa Liidus on samal ajal heide vähenenud 

umbes 6 korda. [25] 

 

 

3.2.3.  Süsinikoksiid 

 

Süsinikoksiidi heitkogus 2014 aastal Ida-Virumaa paiksetest saasteallikatest oli 29578 tonni, 

millest kõige suurema osa andis keemiatööstus 28539 tonniga (joonis 4), ehk üle 96 protsendi. 
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Marginaalse osa heitkoguse arvestuses annavad ka kõik ülejäänud valdkonnad, millest 

olulisemad olid energiatööstus ja sooja tootmine. 

 

Joonis 4. Süsinikoksiidi (CO) heitkogus 2014. aastal Ida-Virumaa käitistest 

tegevusvaldkondade jaotuses (OSIS) 

 

Süsinikoksiidi heitkogus 2013 aastal Lääne-Viru välisõhus oli 1,1 tuhat tonni, millest taaskord 

suurima osa moodustas töötleva tööstuse heide. Ida-Virumaa CO heitkogus oli seega 2014. 

aastal võrreldes Lääne-Virumaa 2013. aasta heitega üle 26 korra suurem. Kuid nagu 

varasemalt on välja toodud, puudub Lääne-Virumaal selline tööstusharu nagu keemiatööstus, 

kust pärineb valdav osa Ida-Virumaa CO heitkogusest. 

Kõige suurem osa CO heitkogusest tekib Vaivara vallas, 2014. aastal 25393 tonni ehk üle 85% 

kogu maakonna CO heitkogusest. Eesti Energia Õlitööstus AS-i CO heide oli 2014. aastal 

25117 tonni, mis on kogu valla heitest valdav enamus. CO heitkoguse tootjate pingereas 

järgneb Kiviõli linn, kus asub KKT Oil OÜ Kiviõli keemiakombinaat ning mille heide 2014. 

aastal oli 2282 tonni (7% kogu maakonna CO heitest) ning mis kogu linna heitest moodustas 

üle 98%. Kohtla-Järve linnast heideti maakonna välisõhku 2014. aastal 1351 tonni 

süsinikoksiidi, mis oli 4,5% kogu maakonna heitest. Ka Mäetaguse valla ja Sillamäe linna 
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heide ulatus üle 100 tonni, kuid kõik ülejäänud vallad alla 100 tonni . Kõige puhtam 

süsinikoksiidi mõttes oli  Illuka vald, heitkogusega 0,8 tonni. 

 

 

3.2.4.  Lämmastikdioksiid 

 

Lämmastikuühendite (NOx ümberarvutatuna NO2-ks) heitkogus 2014. aastal oli Ida-Virumaa 

paiksetest saasteallikatest 8705 tonni, millest 8091 tonni ehk ca 93% pärines elektrienergia 

tootmisest (joonis 5). Üsna marginaalne osa lämmastikdioksiidi heitest pärines ka erinevatest 

keemiatööstustest (290 tonni ehk veidi üle 3%) ning auru ja konditsioneeritud õhuga 

varustamiselt (2% ehk 197 tonni). 

 

Joonis 5. Lämmastikdioksiidi (NO2) 2014. aastal Ida-Virumaa käitistest tegevusvaldkondade 

jaotuses (OSIS) 

 

Lämmastikuühendite heitkogus 2013. aastal Lääne-Viru paiksetest saasteallikatest oli 1464 

tonni, millest 1381 tonni ehk üle 94% pärines töötleva tööstuse ettevõtete tegevusest. Ida-
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Virumaa lämmastikdioksiidi heitkogus on suurusjärgus 6 korda kõrgem, kuid põhjuseks on ka 

elektrienergia tootmine, mida Lääne-Virumaal ei toodeta, küll aga kasutatakse ja mis 

omakorda on pärit Ida-Virumaal asuvatest Eesti Energia elektrijaamadest. Samuti ei ole 

Lääne-Virumaal esindatud keemiatööstust, mis annab suure osa Ida-Virumaa heitest. 

Eesti kõige suurem, Narva Elektrijaamade AS-i Eesti elektrijaam asub Vaivara vallas, Auvere 

külas. Ka kõige suurem heide oli pärit just sealt: Vaivara valla NO2 heitkogus oli 2014. aastal 

6800 tonni, mis oli kogu maakonna heitkoormusest 78%. Eesti elektrijaama heide oli sellest 

6593 tonni, ehk 97%. Veel asub vallas, ja toodab oma tegevusega lämmastikdioksiidi heidet, 

põlevkivi kaevandamine, Eesti Energia Õlitööstus AS, Eesti Energia Narva Elektrijaamade 

AS-i Auvere elektrijaam ning sekka mõned katlamajad (KA Vaiko AS, SW Energia OÜ) ning 

Orica Eesti OÜ tootmine. 

Ka Narva linna NO2 heitkogus oli 2014. aastal märkimisväärne: 1336 tonni, millest 1333 tonni 

oli pärit Eesti Energia Narva Elektrijaamade AS-i Balti elektrijaamast. Heitkoormuselt järgnes 

Kohtla-Järve linn, 252 tonni. Ning Sillamäe linn 192 tonni. Mäetaguse vald järgnes alles 36 

tonniga ning Kiviõli linn 29 tonni. Teiste omavalitsuste heide oli 18 tonni või väiksem. Kõige 

puhtam oli Tudulinna vald, mille heide oli 2014. aasta andmete alusel 0,7 tonni. 

 

 

3.2.5.  Tahked osakesed 

 

Tahkete osakeste heitkogus 2014 aastal Ida-Virumaa paiksetest saasteallikatest oli 6876 tonni, 

millest suurima koormuse andis elektrienergia tootmine (joonis 6) heitkogusega 5779 tonni 

ehk 84% kogu heitest. Järgneb keemiatööstus, mille heide oli 2014. aastal 714 tonni ning mis 

moodustab kogu tahkete osakeste summaarsest heitkogusest 10%. 
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Joonis 6. Tahkete osakeste (PM-sum) heitkogus2014. aastal Ida-Virumaa käitistest 

tegevusvaldkondade jaotuses (OSIS) 

 

Naabermaakonna Lääne-Virumaa heide oli 2013. aastal 455 tonni, mis oli 15 korda väiksem 

kui Ida-Virumaa 2014. aasta heitkogus. Lääne-Virumaa suurim saastaja oli Kunda Nordic 

Tsement, kelle tegevusvaldkonnaks „muu töötlev tööstus“. Ida-Virumaal on muu töötleva 

tööstuse heide üsna marginaalne. Maakondade erinevus tuleb taaskord põlevkivist: 

keemiatööstus, elektrienergia tootmine, põlevkivi kaevandamine on need valdkonnad, kust 

valdav osa Ida-Virumaa tahkete osakeste heitest välisõhku satub. 

Kõige enam satub maakonna välisõhku tahkeid osakesi Vaivara vallast, järgneb Narva linn. 

Ka Kiviõli linnast ja Kohtla-Järve linnast on pärit üle 100 tonni tahkeid osakesi. Kõige 

puhtamad on Toila vald ja Narva-Jõesuu linn, kust tahkeid osakesi tekib alla 1 kg. 
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3.2.6.  Lenduv orgaanika 

 

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) summaarne heitkogus 2014 aastal Ida-Virumaa 

paiksetest saasteallikatest oli 1382 tonni, millest suurima koormuse andis keemiatööstus ligi 

44 protsendiga (600 tonni) (joonis 7). Järgneb vedelike ja gaaside ladustamise ehk terminalide 

heide, milleks oli 2014. aastal 334 tonni ning mis moodustab kogu summaarsest heitkogusest 

24%. Märkimisväärne heide pärineb ka töötleva tööstuse tegevusest, 278 tonni ehk 20%. 

LOÜ-de puhul on lisandunud ka tegevusvaldkond „kütuse müük“ ehk tanklad, mille heide oli 

2014. aastal 18 tonni, mis on kogu LOÜ heitkogusest vaid 1%. Kuna tanklatest muid 

saasteaineid välisõhku ei heideta siis varasemalt ja ka edaspidi tanklate heidet ei vaadelda. 

Autor on andnud varasemalt oma lõputööga „Atmosfääri saastekoormus Lääne-Virumaal“ 

soovituse ja seisukoha tanklate vabastamiseks saasteloa alt, kuna bürokraatia nende saamiseks 

on liiga suur ega ole proportsioonis tekkiva heitkoguse ning tasutud keskkonnatasuga. 

 

 

Joonis 7. Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) summarne heitkogus 2014. aastal Ida-

Virumaa käitistest tegevusvaldkondade jaotuses (OSIS) 
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Lenduvaid orgaanilisi ühendeid saadeti 2013. aastal Lääne-Viru paiksetest saasteallikatest 

välisõhku 183 tonni ulatuses, mis on üle seitsme korra vähem kui Ida-Virumaal 2014. aastal. 

Lääne-Virumaal oli peamiseks allikaks töötlev tööstus, täpsemalt puidutööstus ja mööbli 

tootmine (Lääne-Virumaa andmekogus koondati kogu töötlev tööstus ja puidutööstus ühe 

valdkonna alla). Ida-Virumaal muu töötlev tööstus ja puidutööstus kokku andsid heitkoguse ca 

300 tonni aastas ehk üle 20% kogu LOÜ heitkogusest. Lääne-Virumaal oli kogu töötleva 

tööstuse heide 154 tonni, ehk poole vähem, olles aga seejuures maakonna kogu LOÜ-de 

heitest lausa 84%. 

Sillamäe linnast on pärit Ida-Virumaa suurim LOÜ-de heitkogus: 2014. aastal 560 tonni, mis 

oli kogu maakonna heitest 41%. Sillamäe linnas on suurimaks LOÜ-de allikaks Alexela 

Sillamäe AS terminal, mille heide oli 305 tonni. Esfil Tehno AS heide oli samuti kõrge, 224 

tonni. 

Kiviõli linna LOÜ-de heitkogus on samuti maakonnas suure osakaaluga, olles 2014. aastal 432 

tonni ehk ligi 32% kogu maakonna LOÜ heitkoormusest. Peamiseks allikaks on keemiatööstus 

KKT Oil OÜ, mille heide oli 361 tonni ning 71 tonni oli pärit elektrienergiat tootvast Kiviõli 

Keemiatööstuse Osaühingu soojuselektrijaamast. 

Kohtla-Järve linna ja Vaivara valla heitkogused 2014. aastal olid sarnased, mõlemil 144 tonni. 

Vaivara vallas asuva Eesti Energia Õlitööstuse AS-i heide oli sellest 142 tonni ehk valdav 

enamus. Kohtla-Järves on LOÜ-de peamisteks allikateks erinevad Viru Keemia Grupp AS-i 

tütarettevõtted: VKG OIL AS Kiviter ja Petroter seade, VKG Energia OÜ Põhja 

soojuselektrijaam ja teised, mille heide summaarselt oli 75 tonni, ning suurima heite andis 

VKG OIL AS Kiviter seade, mille keskkonnakompleksloa koosseisu kuuluvad kogu 

keemiatööstuse mahutipargid, mis teenindavad ka Petroter seadet. Heide VKG OIL AS 

Kiviter-ist oli 2014. aastal 35 tonni. VKG Energia OÜ Põhja SEJ heide oli suurusjärgus 

sarnane: 34 tonni. Kohtla-Järvel on üksikkäitisena suurima heitega aga NOVOTRADE 

INVEST AS, mille heide oli 2014. aasta aruande kohaselt 41 tonni. 
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3.2.6.1 Formaldehüüd 

 

Formaldehüüd kuulub lenduvate orgaaniliste ühendite koosseisu. Formaldehüüdi heitkogus 

2014. aastal Ida-Virumaa välisõhus oli 5 tonni, ehk kogu LOÜ-de heitkogusest 0,4%. Tegelik 

formaldehüüdi heitkogus võib olla aga palju suurem, sest kõik loa kohuslased ei kajasta 

lenduva orgaanika ühendeid peentäpsusena, vaid näitavad neid aruandluses LOÜ-sum 

koosseisu arvatuna. Formaldehüüdi tekib teadupoolest keemiatööstuses, ning seda kasutatakse 

ka haiglates. Lähtuvalt keskkonnaministri 22.09.2004 nr määrusest 117 „Tiheasustusega 

piirkondade välisõhus kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri“ tuleb formaldehüüdi 

ja fenooli Kohtla-Järve välisõhus kohustuslikus korras LOÜ-dest eraldi määrata [5]. 2014. 

aasta aruandluse kohaselt on enamus formaldehüüdist pärit puidutööstusest ning mööbli 

tootmisest (joonis 8). 

 

 

Joonis 8. Lenduva orgaanilise ühendi formaldehüüdi summarne heitkogus 2014. aastal Ida-

Virumaa käitistest tegevusvaldkondade jaotuses (OSIS) 
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Formaldehüüdi eraldub õhku puidu või maagaasi põletamisel, kuid üldjuhul on arvestatud 

aruandluses see kogus LOÜ-de kogumahu hulka. Formaldehüüd on inimesele suures koguses 

ohtlik, kuid väikeses koguses toodab meie keha seda isegi. [3] 

 

 

3.2.6.2 Fenool 

 

Fenool on üks põhilisi keemiatööstusele iseloomulikke saasteaineid, mida 2014. aasta 

aruandluse kohaselt tekkis 34 tonni, ning sellest pea 100% oli pärit keemiatööstusest (joonis 

9). Kanalisatsiooni ja heitveekäitlus ning jäätmekäitlus on otseselt ka keemiatööstuse heitega 

seotud ning seetõttu pärines marginaalne heitkogus fenooli jäätmekäitluse ja vee-ettevõtetest. 

Lähtuvalt keskkonnaministri 22.09.2004 nr määrusest 117 „Tiheasustusega piirkondade 

välisõhus kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri“ tuleb formaldehüüdi ja fenooli 

Kohtla-Järve välisõhus kohustuslikus korras LOÜ-dest eraldi määrata [5]. 

 

 

Joonis 9. Fenooli summarne heitkogus 2014. aastal Ida-Virumaa käitistest 

tegevusvaldkondade jaotuses (OSIS) 
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Kõige enam deklareeriti maakonnas fenooli heitmist välisõhku Vaivara vallas, 32 tonni oli 

pärit sealsest keemiatööstusest. Ka Narvas, Kohtla-Järvel ning Kiviõlis on fenool välisõhu üks 

komponentidest, küll aga jäävad deklareeritud kogused väiksemaks kui 1 tonn. Samuti võivad 

mitmed ettevõtted veel fenooli välisõhku heita, kuid aru annavad nad sellest kogu LOÜ 

koosseisus. Fenoolil on omapäraselt ebameeldiv lõhn, millele kohalik elanikkond reageerib 

ning tihti nimetab seda ka „haigla lõhnaks“ [4], kuna teatud sarnasust võib selle 

ebameeldivuses märgata. 

 

 

3.2.7.  Ammoniaak 

 

Ammoniaaki tekkis 2014. aastal Ida-Virumaal kokku 325 tonni. Kõige rohkem ammoniaaki 

tekitab põlevkivi kaevandamine (joonis 10), kust vabanes 191 tonni ammoniaaki ning mis oli 

ligi 60% kogu maakonna heitest. 25% ammoniaagi heitest oli pärit keemiatööstusest, ning vaid 

12% loomakasvatusettevõtetest. Töötleva tööstuse ettevõtetest tekib ammoniaaki näiteks AS 

Maag Grupp Eesti tegevusest, kus toodetakse tooteid meie toidulauale ning Kivirand OÜ 

tegevusest, kus toodetakse plasti. Nakro AS tegevusest tekib samuti ammoniaaki. Nakro AS 

tegeleb naha töötlemise ja parkimisega. Ka heitvee ning kanalisatsioonikäitlus toodab oma 

tegevusega ammoniaaki. Ammoniaaki lendub välisõhku veel terminalidest, kes hoiustavad 

ammoniaaki sisaldavaid ja eraldavaid produkte. 
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Joonis 10. Ammoniaagi (NH3) heitkogus Ida-Virumaa käitistest 2014. aastal 

tegevusvaldkondade jaotuses (OSIS) 

 

Kõige suurem keemiatööstusettevõte asub Vaivara vallas, kust oli 2014. aasta aruandluse 

kohaselt pärit ka enamik ammoniaagi heitkogusest: ligi 62%. Sillamäe linna ettevõtted 

paiskasid maakonna välisõhku üle 15% kogu maakonna ettevõtete tekitatud ammoniaagist, 

järgnevad Jõhvi vald ja Mäetaguse vald. Ka Jõhvi linnas, Kiviõli linnas, Kohtla vallas, Kohtla-

Järve linnas, Lüganuse vallas ja Narva linnas võib tundlik nina ammoniaagi lõhna tunda. 

Kogu ammoniaagi heitkogus Lääne-Viru paiksetest allikatest 2013. aastal oli 440 tonni, mis 

tähendab, et Ida-Viru maakond on väiksema summaarse ammoniaagi heitega, kuigi 

kontsentreeritum, kuna suurem osa tekib Vaivara vallas, Auvere külas. Lääne-Virumaal on 

ammoniaagi heide hajusam, kuna tekib loomakasvatusettevõtetest, mida on maakonna kokku 

lausa 26 (140-st ettevõttest). Ida-Virumaal tegeleb loomakasvatusega (sh põllumajandusega) 

vaid 7 ettevõtet (140-st ettevõttest). 
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3.2.8.  Raskmetallid ja nende ühendid 

 

Summaarselt heideti 2014. aasta aruandluse kohaselt Ida-Virumaa välisõhku arseeni, niklit, 

elavhõbedat, kaadmiumi ja pliid 50 tonni. Lääne-Virumaal oli summaarne raskmetallide heide 

2013. aastal vaid 0,5 tonni, olles 100 korda väiksem kui 2014. aasta Ida-Virumaa heide. 

 

 

3.2.8.1 Arseen 

 

Arseeni heitkogus 2014. aastal Ida-Virumaa välisõhus oli summaarselt 10128 kg ehk umbes 

10 tonni. Kõige suurema osakaalu andis elektrienergia tootmine heitkogusega 10065 kg 

(joonis 11). Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise heitkogus oli 0,040 tonni ning 

keemiatööstuse heide 0,020 tonni. Arseeni heideti välisõhku ka teede ja kiirteede ehituse 

käigus, põllumajanduse ja loomakasvatuse tegevuste käigus, põlevkivi kaevandamisel, 

puidutööstuses ja mööbli tootmisel, muu töötleva tööstuse tegevustel, killustiku tootmisel ja 

jäätmekäitlusel, kuid kogused jäid marginaalseks, olles 1,5 kg või vähem. Aruandluses on 

kohustus näidata raskmetallide heitkoguseid kilogrammides, täpsusega 0,000, kuna juba väga 

väikesed kogused võivad olla keskkonnale väga koormavad. 
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Joonis 11. Arseeni heitkogus Ida-Virumaa käitistest 2014. aastal tegevusvaldkondade jaotuses 

(OSIS) 

 

Lääne-Virumaal oli summaarne raskmetallide heide 2013. aastal vaid 0,5 tonni, ehk Ida-Viru 

ainuüksi arseeni heitkogus ületab 20 korda Lääne-Virumaa kogu raskmetallide heitkoormust. 

Ligi 99% arseenist jõuab välisõhku elektrienergia tootmisest, seega ka suurim maakonna heide 

oli pärit 2014. aastal Vaivara vallast ning Narva linnast, kus maakonna suurimad, kogu Eestile 

elektrienergiat tootvad käitised asuvad. Ka Sillamäe, Kohtla-Järve ja Kiviõli linna välisõhus 

on arseeni, kuid suurusjärgus 200 korda vähem kui Vaivara vallas. 

 

 

3.2.8.2 Nikkel 

 

Niklit oli 2014. aastal Ida-Virumaa aruandluse kohaselt välisõhku heidetud veidi üle 5 tonni, 

mis oli 10 korda enam kui kogu Lääne-Virumaa raskmetallide heide kokku. Raskmetallid, nii 
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ka nikkel satub Eestis välisõhku eelkõige elektrienergia tootmisest (joonis 12). Nikli heide 

pärineb peamiselt Vaivara vallast  ja Narva linnast, samadel põhjustel mis arseenilgi. 

 

Joonis 12. Nikli heitkogus Ida-Virumaa käitistest 2014. aastal tegevusvaldkondade jaotuses 

(OSIS) 

 

 

3.2.8.3 Elavhõbe 

 

Elavhõbedat oli 2014. aastal aruandluse kohaselt Ida-Virumaa välisõhku heidetud 0,562 tonni, 

mis on sarnane Lääne-Virumaa raskmetallide summaarse heitega. Raskmetallid, nii ka 

elavhõbe satuvad Eestis välisõhku eelkõige elektrienergia tootmisest (joonis 13). Elavhõbeda 

heide pärineb peamiselt Vaivara vallast ja Narva linnast. 
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Joonis 13. Elavhõbeda heitkogus Ida-Virumaa käitistest 2014. aastal tegevusvaldkondade 

jaotuses (OSIS) 

 

 

3.2.8.4 Kaadmium 

 

Kaadmiumi oli 2014. aastal aruandluse kohaselt Ida-Virumaa välisõhku heidetud 0,563 tonni, 

mis on sarnane Lääne-Virumaa raskmetallide summaarse heitega ning Ida-Virumaa 

elavhõbeda koormusega. Raskmetallid, nii ka kaadmium satub Eestis välisõhku eelkõige 

elektrienergia tootmisest (joonis 14). Kaadmiumi heide pärineb peamiselt Vaivara vallast  ja 

Narva linnast. 
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Joonis 14. Kaadmiumi heitkogus Ida-Virumaa käitistest 2014. aastal tegevusvaldkondade 

jaotuses (OSIS) 

 

 

3.2.8.5 Plii 

 

Pliid oli 2014. aastal aruandluse kohaselt Ida-Virumaa välisõhku heidetud 33 tonni, mis on 

maakonna raskmetallide kogusest kõige suurem. Võrreldes Lääne-Virumaa kogu raskmetalli 

heitkoormusega lendus ainuüksi pliid Ida-Virumaa välisõhku ligi 66 korda enam.  
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Joonis 15. Plii heitkogus Ida-Virumaa käitistest 2014. aastal tegevusvaldkondade jaotuses 

(OSIS) 

 

Raskmetallid, nii ka plii satub Eestis välisõhku eelkõige elektrienergia tootmisest (joonis 15). 

Plii heide pärineb peamiselt Vaivara vallast  ja Narva linnast.. Kuid ka katlamajadest, 

keemiatööstusest ning erinevatest töötleva tööstuse ettevõtetest satub pliid omajagu välisõhku. 

Katlamajadest, mis varustavad auru ja konditsioneeritud õhuga nii kodumajapidamisi kui ka 

toodavad seda tööstuse tarbeks, suunati 2014. aastal välisõhku 0,137 tonni pliid. 

 

 

3.2.9.  Vesinikkloriid 

 

Vesinikkloriidi deklareeriti 2014. aastal Ida-Virumaal 1209 tonni, millest 1207 tonni ehk 

valdav enamus tekkis elektrienergia tootmisest (joonis 16). Vesinikkloriidi tekkis veel kolmest 

tegevusvaldkonnast: auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; keemiatööstus; muu töötlev 

tööstus. Kõigi heide eraldi oli aga alla ühe tonni. 



41 

 

 

Joonis 16. Vesinikkloriidi (HCl) heitkogus Ida-Virumaa käitistest 2014. aastal 

tegevusvaldkondade jaotuses (OSIS) 

 

Vesinikkloriid on tegevusspetsiifiline heide ning Lääne-Virumaa välisõhu kasutajad oma 

tegevusest seda välisõhku ei paiska. Ida-Virumaal tekib vesinikkloriidi Metalliset Eesti AS 

tööstuses, VKG Energia OÜ Põhja soojuselektrijaamas, Molycorp Silmet AS tööstusest, 

Sillamäe SEJ soojuselektrijaamast, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ soojuselektrijaamast ning 

Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS Balti ja Eesti elektrijaamast. 

Kõige enam tekib vesinikkloriidi Vaivara vallas asuvast Eesti elektrijaamast, järgneb Narva 

linnas asuv Balti elektrijaam, samuti Sillamäe linnas, Kohtla-Järve linnas ning Kiviõli linnas 

asuvatest saasteallikatest. 
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3.2.10.  Vesiniksulfiid 

 

Vesiniksulfiidi heitkogus Ida-Virumaa paiksetest käitistest 2014. aastal oli summaarselt 

11,688 tonni, ning seda tekitasid oma tegevusega keemiatööstusettevõtted, põlevkivi 

kaevandamine, elektrienergia tootmine, põllumajandus ja loomakasvatus, kanalisatsioon ja 

heitveekäitlus, jäätmekäitlus ning muu töötleva tööstuse ettevõtted. 64% kogu maakonna 

käitistest heidetud vesiniksulfiidi heitkogusest oli pärit keemiatööstusettevõtetest (joonis 17). 

 

 

Joonis 17. Vesiniksulfiidi (H2S) heitkogus Ida-Virumaa käitistest 2014. aastal 

tegevusvaldkondade jaotuses (OSIS) 

Kõige suurem vesiniksulfiidi heitkogus oli pärit Kiviõli linnas asuvast KKT Oil OÜ 

keemiatööstusest, kus 2014. aastal deklareeriti üle 7 tonni H2S-i. Ka Eesti Energia Õlitööstus 

AS-ist Vaivara vallas satub maakonna välisõhku arvestatav H2S-i kogus: 2014. aastal 

deklareeriti 2 tonni. H2S-i ebameeldivat lõhna võivad tundlikumad ninad tunda ka Kohtla-

Järve linnas, Narva linnas, Mäetaguse vallas ja Kohtla vallas. 
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3.2.11.  Metaan 

 

Metaani tekkis 2014. aastal Ida-Virumaal paiksete saasteallikate tegevusest 2076 tonni. Kõige 

enam tekkis seda keemiatööstuses: 1764 tonni ehk ligi 85% (joonis 18). 

Jäätmekäitlustegevusest tekkis metaani 175 tonni ehk üle 8% ning 135 tonni tekkis metaani 

põllumajandus ja loomakasvatusettevõtete tegevusest, mis on vaid veidi üle 6%. Lääne-

Virumaal oli 2013. aastal metaani heite tekitajaks valdavalt põllumajandusettevõtted. Ida-

Virumaal on väikse osa metaani heitkoguse tekitajateks ka kanalisatsiooni- ja 

heitveekäitlusettevõte Narva Vesi AS ning põlevkivi kaevandamisega tegelevad ettevõtted. 

 

 

Joonis 18. Metaani heitkogus Ida-Virumaa käitistest 2014. aastal tegevusvaldkondade jaotuses 

(OSIS) 

 

Kõige rohkem maakonna käitistest paiskab metaani välisõhku Vaivara vallas asuv Eesti 

Energia Õlitööstus AS - 1764 tonni, mis on valdav osa kogu keemiatööstusest pärineva 

metaani heitkogusest. Ülejäänud väikese osa Vaivara vallast pärit heitest annab sealne 

põlevkivi raudteeveo depoo Musta jaam. 
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Arvestatava heitkoguse annab ka Kohtla vallas asuv Uikala prügila: 2014. aastal 175 tonni. 

Kogu Kohtla valla metaani heitkogus oli 2014. aastal 227. Sellest 51 tonni oli 

põllumajandusettevõtte Järve Tootjate OÜ tegevuse heide. Kõige suurema metaani heitkoguse 

põllumajandusettevõtetest annab Revino Farming AS (77 tonni 2014. aastal), mis asub Jõhvi 

vallas ning mis on ka kogu Jõhvi valla ainuke metaani heite allikas, omades selleks vastavat 

tegevusluba. Metaani heideti 2014. aastal välisõhku veel Lüganuse vallas asuvatest 

põllumajanduskäitistest, Mäetaguse vallas asuvatest põlevkivikaevandustest, Narva linnas 

asuvast vee-ettevõttest ning Kiviõli linnas asuvast keemiatööstusest.  

 

3.2.12.  Bensopüreen 

 

Bensopüreeni heitkogus 2014. aastal Ida-Virumaa paiksetest saasteallikatest oli 6 tonni. Sellest 

suurem osa tekkis auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise tegevusest - 2 tonni ehk 37% 

(joonis 19). Järgneb elektrienergia tootmine, mis andis 2014. aastal deklareeritud heitkoguse 

1,8 tonni. Puidutööstusest ja mööbli tootmiselt tekkis 2014. aasta aruandluse kohaselt 1,7 tonni 

bensopüreeni. 
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Joonis 19. Bensopüreeni (benso(a)püreen) heitkogus Ida-Virumaa käitistest 2014. aastal 

tegevusvaldkondade jaotuses (OSIS) 

 

Suurem osa bensopüreeni tekib 2014. aasta aruandluse kohaselt Vaivara vallas asuvast Eesti 

Energia Narva Elektrijaamad AS-i Eesti elektrijaamast - 1,7 tonni. Mis on suurem kui kogu 

puidutööstuse ja mööbli tootmise heitkogus kokku. 

Bensopüreen ehk PAH tekib kütuste (nii biomassi kui fossiilkütuste) mittetäielikul põlemisel  

[1], mistõttu on nad levinud kõikjal, kus põletamine aset leiab: katlamajades, elektrienergia 

tootmisel, teede ja kiirteede ehitusel teebituumeni valmistamisel ja nii edasi. 

 

 

3.2.13.  Dioksiinid 

 

Dioksiinid tekivad väikeses koguses orgaanilise materjali põlemisel kloori juuresolekul kas 

kloori ioonidena või klooritud süsivesinikena. Põhilised dioksiinide tööstuslikud allikad on 
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põletusseadmed (olmejäätmete põletus), metalli(maagi) sulatamine, rafineerimine, 

keemiatööstus. [2] 

Ida-Virumaal tekkis 2014. aasta saastearuandluse alusel 134 tonni dioksiine, mis on pärit 

vastavat luba omavatest paiksetest saasteallikatest. Ligi 67% ehk 90 tonni dioksiine tekkis 

elektrienergia tootmisest (joonis 20), 29% ehk 39 tonni keemiatööstusest ning vaid 2% auru ja 

konditsioneeritud õhuga varustamiselt. Veidi üle ühe protsendi tekkis dioksiine ka 

puidutööstusest ja mööbli tootmisest. Muude tegevusalade dioksiidine heide jääb juba alla ühe 

tonni või puudub sootuks (kanalisatsioon ja heitveekäitlus). 

 

 

Joonis 20. Dioksiinide (PCDD) heitkogus Ida-Virumaa käitistest 2014. aastal 

tegevusvaldkondade jaotuses (OSIS) 

 

Kõige suuremad elektrienergia tootjad asuvad Vaivara vallas ja Narva linnas, kust pärineb 

suurem osa dioksiine. Kõikide teiste omavalitsuste dioksiinide heide jääb summaarselt alla ühe 

tonni, seejuures Vaivara valla dioksiinide heide on 94 tonni ning Narva linna heide 35 tonni. 

Kui ka kõikide Ida-Virumaa teiste omavalitsuste heide kokku liita ei küündi see Narva linna, 

ammugi Vaivara valla heitetasemeni. 
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3.2.14.  Teised saasteained 

 

Lisaks eelnevalt väljatoodud saasteainetele analüüsiti ka freooni, NaOH, ksüleeni, fluori, 

HNO3, CaO, O3, karbonüülsulfiid, KO, N2O ja H2SO4 heiteid. Kuid kõigi nende saasteainete 

heitkogused jäid väga madalateks ega oma lähtuvalt seadusandlusest olulist tähelepanu, 

seetõttu ka käesolevas töös neid eraldi ei analüüsita, vaid arvestatakse summaarse heite 

koosseisu. 
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4.  IDA-VIRUMAA SAASTEKOORMUSE VÕRDLUS TEISTE 

MAAKONDADE, EUROOPA JA MUU MAAILMAGA 

 

Kuigi kasvuhoonegaasidest on süsinikdioksiidi heitkogus Eestis kõige suurem, on probleeme 

ka teise kõrge saastekoormusega saasteaine - vääveldioksiidiga. Eesti ulatuses on Ida-Virumaa 

osakaal SO2 heitmest ülekaalukalt suurim, Statistikaameti andmetel 94% kogu riigi 

vääveldioksiidist. Kui Ida-Virumaa 2013. aasta SO2 heitkogus oli 33956 tonni, siis Hiiumaa 

heitkogus oli kõigest 0,96 tonni (joonis 21). Ida-Virumaast järgmine on heitkoormuselt Lääne-

Virumaa, mille heide Statistikaameti andmetel oli 2013. aastal 801 tonni (siinkohal ei ühti 

autori varem koostatud lõputöö andmed Statistikaameti andmetega, autor ei oska olukorda 

kommenteerida, kuna puudub informatsioon, kust pärinevad Statistikaameti algandmed. Vahe 

pole siiski suur, jäädes alla 5%). Harjumaa jääb SO2 heitkoguse tasemelt kolmandale kohale. 

Lisaks Hiiumaale on õhk pigem puhas ka Lõuna-Eestis, nii Põlva-, Võru- kui Viljandimaal. 

Pärnu-, Lääne-, Järva-, Jõgeva-, Saare- kui ka Raplamaa välisõhu summaarne vääveldioksiidi 

heitkogus jääb pigem madalaks, alla 100 tonni (2013). Üle 100 tonni on vääveldioksiidi 

summaarselt Valga ja Tartu maakonnas ning eelnevalt nimetatud Harju, Lääne-Viru ja Ida-

Viru maakonnas (joonis 21). 
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Joonis 21. Eesti SO2 heitkogus 2013 aastal maakonniti (Statistikaamet) 

 

Kui Eesti õhuheide on hästi dokumenteeritud ja üldiselt on teada, et see on kontsentreerunud 

suuremas osas Ida-Virumaale, tekitades seal tõelise piirkondliku anomaalia, siis võimalused 

võrdluseks muu Euroopa regioonidega osutusid (esialgu oodatust) napimaks. Eurostati, E-

PRTR-i ja teiste statistiliste andmebaaside andmetes saame teha analüüse vaid teiste riikide, 

harvem mõne suure  piirkonna tasandil. Mitmes riigis ei järgi õhuheitmete statistika meie 

mõistes maakondade piire vaid arvestuse aluseks on teatud „õhuregioonid“. On täiesti 

võimalik, et mingil geograafilisel tasandil (maakond, tööstuspiirkond, vald) on Ida-Virumaa  

anomaalia ka Euroopa tasandil väljapaistev.  

Järgnevalt võrdleb autor kogu Eesti saastekoormust, teadmisega, et 94% vääveldioksiidi on 

Ida-Viru päritolu, ikkagi teiste riikidega, mitte Ida-Virumaad teiste regioonidega. Valimisse on 

võetud järgmised, pindalalt Eestile lähedased riigid: Belgia, Läti, Šveits, Sloveenia ja Holland. 

Tegevusvaldkonnad, mille heidet võrreldakse, on elektrienergia tootmine koos auru ja 

konditsioneeritud õhuga varustamise heitkogusega, summeeritult. Kuna valitud statistiline 
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andmebaas omab soovitud andmeid kuni aastani 2008, siis vaatleme aastaid 2004-2008. 

Alampiir 2004. on valitud Eesti Euroopa Liitu astumise järgi. 

Kui Läti, Hollandi ja Belgia vääveldioksiidi heitkogus oli 2004-2008 aastatel olnud langevas 

trendis (joonis 22), siis Eesti ja mingil määral ka Šveitsi vääveldioksiidi heitkogus suurenes. 

Seejuures on Eesti vääveldioksiidi heitkogus teinud väiksema tõusu 2007. aastal - selle 

põhjuseks võib olla suurenenenud nõudlus õlitoodete järele. 

 

 

Joonis 22. SO2 heitkogus elektrienergia tootmiselt ning auru ja konditsioneeritud õhuga 

varustamiselt (summaarselt, välja arvatud SO2 biomassi põletamiselt) valitud Euroopa riikides 

2004-2008 [8] 
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Kuigi kõikides valitud riikides on elanikke enam kui Eestis, oli Eesti vääveldioksiidi heitkogus 

väiksem vaid Belgiast. 2007. aastal oli Eesti vääveldioksiidi heitkogus kõigist valimis 

olevatest riikidest kõrgem. Seega probleem vääveldioksiidi heitkogusega on olemas, sellele 

viitab ka „Costs of air pollution from European industrial facilities 2008–2012“ aruanne, mille 

kohaselt on Eestis (õhusaastest tingitud) keskkonnakahju hind SKP kohta Bulgaaria ja 

Rumeenia järel kolmandal  kohal. Samuti on leitud, et Auveres asuv Eesti elektrijaam on üks 

kolmekümnest Euroopas enam (SKP arvestuses) keskkonnakahju tekitavast energiaettevõttest 

[10]. Auvere elektrijaama on hinnatud Euroopa energiatööstuse ettevõtete seas CO2 

absoluutheitelt 15-ks, kusjuures suurima heitega lähimad SEJ-d asuvad Poolas [16]. Samas kui 

8 kõige suuremat ja saastavamat ettevõtet asuvad Saksamaal, on nende heide SKP kohta 

võetuna pigem madal, seejuures Eesti oma madala SKP ja kõrge heitkoormusega jääb ikkagi 

väga kõrgeks, nii SKP kui elanikkonna kohta võetuna [10]. 

Eesti vääveldioksiidi heitkogus elanikkonna kohta on samuti kõrge ja just seetõttu, et Eestis on 

elanikke kõrge heitkoguse kohta väga vähe. ÜRO andmetel lendub ühe Eesti elaniku kohta 20-

60 kg vääveldioksiidi (joonis 23). Vaid Austraalias, Tšiilis, Islandil, Bulgaarias ning veel 

mõnes üksikus riigis on heide elanikkonna kohta suurem. Paljudes suurtes tööstusriikides, kus 

heitkogus on küll kõrge aga kus elab palju inimesi, on elaniku arvestuses heitkoormus 

madalam kui Eestis (näiteks Saksamaal, Prantsusmaal, Venemaal). [7] Siit võib tekkida  

omalaadne statistiline kõverpeegel: palju inimesi tähendab küll väikest heidet inimese kohta 

(positiivne) ent mõjutatavaid inimesi on ometi rohkem (negatiivne). Paraku kasutatakse 

keskkonnaindikaatorina sageli „saasteaine per capita“ väärtusi, mis sellest, et nii võib vabalt 

eksisteerida olukord, kus vaatlusala saastenäitajad on „heal Euroopa keskmisel“ tasemel, 

tervisenäitajad (kaotatud eluaastad jt) on võrdluses teistega aga halvemad. 
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Joonis 23. SO2 heitkogus maailmas, kilogrammi inimese kohta [7] 

 

Teinekord kasutatakse õhuheite iseloomustamisel ka keerukamaid indikaatoreid, näiteks heide 

asustatud territooriumi kohta – viimane eeldab ala ruumilist piiritlemist. Kui on teada 

(kriteeriumid kokku lepitud) asustatud territooriumi piir, siis saab hinnata ka absoluutarvudes 

potentsiaalselt ohustatud elanikkonda. Nii on veidi vabama interpretatsiooni kohaselt 

hinnatud, et EL tervisekaitse nõuete kohaselt elab alla 1% linnarahvastikust SO2 heitme osas 

kriitilises tsoonis. WHO rangemad standardid annaksid aga Euroopas vastavaks suhtarvuks 

isegi 36% [17]. 
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5.  IDA-VIRUMAA VÕIMALIK SAASTEKOORMUS 

PÕLEVKIVITÖÖSTUSE LÕPETAMISE KORRAL NING 

VÕRDLUS LÄÄNE-VIRUMAAGA 

 

Suurem osa Ida-Virumaa saastekoormusest on pärit põlevkivisektorist: elektrienergia 

tootmine, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, keemiatööstus ning põlevkivi 

kaevandamine – need kõik tegevusvaldkonnad olid peatüki 3.2. enamike saasteainete 

peamised tekkevaldkonnad. Autori eesmärk oli käesoleva tööga uurida, milline võinuks olla 

saastekoormus 2014. aastal juhul, kui põlevkivi ei oleks Ida-Virumaal üldse kasutatud. 

Analoogseid arvutusi – palju jääks üle tööjõudu, palju jääks laekumata makse jne – saab 

põlevkivi tuleviku üle arutledes tekitada mitmeid. Neist heitmete vähenemise teadvustamine 

on ilmselt üks lihtsaim, eriti kui me eeldame, et põlevkivienergeetikast tühjaks jäänud kohale 

mitte midagi asemele ei tule. Probleem valdkonna tuleviku osas, vaatamata äsja vastuvõetud 

põlevkivitööstuse arengukavale aastani 2030, püsib akuutsena. Ka käesolev naftahinna madal 

hind mõjutab selgelt põlevkivitööstust, just keemiatööstuse näitel: 2016. aastal konserveeriti 

mitmed Viru Keemia Grupp AS-i tütarettevõtted. Ka Kiviõli Keemiatööstuse sõnum 2016. 

aasta alguses oli, et tehast hoitakse töös vaid sotsiaalsetel kaalutlustel. 
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Järgnevas analüüsis on kasutatud kõikide teiste Ida-Virumaal olevate käitiste andmeid välja 

arvatud järgmised (põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud) ettevõtted ja valdkonnad 

(tabel 4): 

 

Tabel 4. Põlevkivisektoriga tihedalt seotud ettevõtted 

Luba Valdkond Käitis 

Välisõhu saasteluba Killustiku tootmine Kiviõli Keemiatööstuse OÜ 

Välisõhu saasteluba Elektrienergia tootmine Kiviõli Keemiatööstuse OÜ 

Välisõhu saasteluba Auru ja konditsioneeritud 

õhuga varustamine 

VKG Soojus AS 

Keskkonnakompleksluba Auru ja konditsioneeritud 

õhuga varustamine 

VKG Soojus AS 

Keskkonnakompleksluba Elektrienergia tootmine Eesti Energia Narva 

Elektrijaamad AS 

Keskkonnakompleksluba Elektrienergia tootmine Eesti Energia Narva 

Elektrijaamad AS 

Keskkonnakompleksluba Elektrienergia tootmine Eesti Energia Narva 

Elektrijaamad AS 

Keskkonnakompleksluba Keemiatööstus VKG OIL AS 

Keskkonnakompleksluba Keemiatööstus VKG OIL AS 

Keskkonnakompleksluba Elektrienergia tootmine VKG Energia OÜ 

Välisõhu saasteluba Elektrienergia tootmine VKG Energia OÜ 

Välisõhu saasteluba Põlevkivi kaevandamine Eesti Energia Kaevandused 

AS 

Välisõhu saasteluba Põlevkivi kaevandamine Eesti Energia Kaevandused 

AS 

Välisõhu saasteluba Põlevkivi kaevandamine Eesti Energia Kaevandused 

AS 

Keskkonnakompleksluba Keemiatööstus Viru Keemia Grupp AS 

Välisõhu saasteluba Põlevkivi kaevandamine VKG Kaevandused OÜ 

Välisõhu saasteluba Muu töötlev tööstus VKG Plokk OÜ 

Keskkonnakompleksluba Keemiatööstus KKT Oil OÜ 

 

Sisuliselt ei oleks käesoleva stsenaariumi (edaspidi – PV-stsenaarium ehk põlevkivivaba 

stsenaarium) kohaselt olemas selliseid kontserne nagu Viru Keemia Grupp AS, Kiviõli 

Keemiatööstuse OÜ ning Eesti Energia Narva Elektrijaamad, vähemalt mitte põlevkivi 
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toorainel tuginevaid. Kindlasti tuleb elektrienergia mingil moel tarbijatele toota või turustada, 

kuid selleks on palju selliseid võimalusi, kus heide on marginaalne või puudub sootuks (kui 

välja arvata tehnoloogiate väljatöötamiseks kuluv energia ja heide sellelt). Üleöö loomulikult 

olukorda muuta ei saa, ilmselt jätkub põlevkivitööstus veel vähemalt tosina aasta jagu. 

Loomulikult on selliste ettevõtete, keda üldse ei saa seostada põlevkivitööstuse võrgustiku 

(klastriga) eristamine teatud piirini tinglik. Autor on teadlik, et ta tegeleb tulemuse nimel 

olukorra teatud lihtsustamisega. 

Mingist hetkest ei pruugi olla turg enam põlevkivitööstuse jaoks soosiv, tuleb leida aina 

puhtamaid lahendusi põlevkivist energia ja toodete tootmiseks, et konkurentsis püsida. Või 

kõrvale astuda. Järgnev saastekoguste hinnang toetub PV-stsenaariumile, kus põlevkivisektor 

astub kõrvale või suretatakse välja. Käesolevaga ei kaaluta sotsiaalmajanduslikke aspekte, mis 

sellega kaasneksid. Keskendutakse lihtsalt hüpoteetilisele olukorrale, kui 2014. aastal ei oleks 

olnud põlevkivisektorist pärinevat heidet. Selline intriig annab meile võimaluse tunnetada, 

milline võiks olla puhtama välisõhuga Ida-Virumaa, kas oleks ta puhtam kui näiteks Lääne-

Virumaa?  

Analüüsis tuuakse välja ainult need saasteained mille heide muutub. Kõikide teiste 

valdkondade heide püsib PV-stsenaariumi kohaselt muutumatuna ning on arvestatud 

järgnevalt välja toodud summaarsete heitkoguste hulka. 

 

 

5.1.  Ida-Virumaa heitkogused  ilma põlevkivitööstuse heiteta 

 

Summaarne heide Ida-Virumaal ilma põlevkivitööstuseta oleks olnud 2014. aastal 812 tuhat 

tonni ehk 94% vähem kui see tegelikult oli (joonis 24). Kõige rohkem väheneks PV-

stsenaariumi kohaselt CO2 heitkogus, mis oli 2014. aastal kõige suurem ehk 99% kogu 

heitkogusest. 2014. aasta aruandluse kohaselt tekkis CO2-te 13,697 miljonit tonni, kui aga 

põlevkivitööstust mitte arvesse võtta oleks olnud heide 0,781 miljonit tonni, mis on 94% 
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väiksem. Süsinikdioksiidi heitkogus väheneks kõige enam elektrienergia tootmise arvelt 

(joonis 25), kuna käesoleva stsenaariumi kohaselt oleks suletud kõik maakonna suurimad 

elektrienergiaga varustajad. 

 

Joonis 24. Ida-Virumaa õhu heitkogus 2014. aastal võrdluses heitkogus ilma 

põlevkivistööstuseta (OSIS) 

 

Võrreldes PV-stsenaariumi kohast heidet, Lääne-Virumaa 2013. aasta saastekoormusega, 

oleks see mõnevõrra väiksem. Lääne-Virumaal paisati saasteaineid 2013. aastal välisõhku 
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summaarselt 923 tuhat tonni [6]. Seega olnuks Lääne-Virumaa umbes 100 tuhande tonni võrra 

koormatum, kui seda oleks võinud olla Ida-Virumaa ilma põlevkivitööstuseta. 

 

 

Joonis 25. Ida-Virumaa CO2 heitkogus 2014 aastal ja heitkogus ilma põlevkivitööstuseta 

(OSIS) 

 

Kui põlevkivitööstust ei oleks, võiks Ida-Virumaa vääveldioksiidi heitkogus võrreldes 2014. 

aasta heitkogusega olla 96% väiksem (joonis 26). Kui 2014. aastal oli vääveldioksiidi 

heitkogus üle 39,5 tuhande tonni, siis PV-stsenaariumi  kohaselt oleks heitkogus olnud alla 1,5 

tuhande tonni. Seejuures jääks Lääne-Virumaa siiski vääveldioksiidi võrdluses puhtamaks, 

2013. aasta aruandluse kohaselt tekkis seal veidi üle 0,7 tuhande tonni vääveldioksiidi. 

Kogu Eesti maakondade võrdluses jäänuks vääveldioksiidi heitkogus Ida-Virumaal jätkuvalt 

kõige kõrgemaks, ületades ka Harju maakonna saastetaset. Kuigi võrreldes joonisega 21 oleks 

Ida-Virumaa heitkogus siiski põlevkivisektori heitkoguseta arvestatavalt väiksem, langetades 

ka kogu Eesti saastetaset 91% ulatuses madalamaks. 
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Joonis 26. Võimalik SO2 heitkogus maakondade jaotuses PV-ststenaariumi korral 

(Statistikaamet) 

 

Juhul kui põlevkivitööstus Ida-Virumaalt kaoks, ei oleks vaja ühtegi põlevkivi kaevandust, 

seega oleks SO2 heide sellelt tegevusalalt 0 tonni (joonis 27). Tegelikkuses on põlevkivi 

kaevandamisega kaudsemalt seotud veel mõningad ettevõtted, kes tegelevad killustiku 

tootmisega aherainest ehk rikastusjäägist. Seega tegelik summaarne maakonna heide võiks 

olla veelgi väiksem, kui praeguses hinnangus arvestatud. Ka keemiatööstusest pärinev 

vääveldioksiidi heide oleks oluliselt madalam. Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise 

heide oleks oluliselt väiksem, seejuures ei ole käesolevas töös arvesse võetud neid katlamaju, 

mis kütavad põlevkiviga, põlevkiviõliga või mõne muu põlevkivist utetud produktiga 

(arvestades asjaolu, et me ei saa ennustada millist kütuseliiki nad põlevkiviprodukti asemel 

kasutaksid ning milline oleks heide). Kõige rohkem väheneks aga vääveldioksiidi heitkogus 

maakonnas elektrienergia tootmise arvelt, mis on ka suurim väävli heitme allikas. 
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Joonis 27. Ida-Virumaa SO2 heitkogus 2014 aastal ja arvutuslik heitkogus ilma 

põlevkivitööstuseta (OSIS) 

 

Põlevkivitööstuseta väheneks ka süsinikoksiidi heitkogus – vähemalt 12%, mis on teiste 

saasteainete seas kõige tagasihoidlikum kahanemine. CO heitkogus väheneks marginaalselt 

muu töötleva tööstuse valdkonnas, keemiatööstuse valdkonnas, elektrienergia tootmise 

valdkonnas ning auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise valdkonnas (joonis 28). 

Põlevkivi kaevandamisel CO ei eraldu. 

Kuna süsinikoksiidi vähenemise protsent on madal, ning võttes arvesse 2014. aasta kõrget CO 

heidet, mis oli ligi 30 tuhat tonni, jääb Ida-Virumaa käesoleva hinnangu kohaselt 

naabermaakonnast siiski süsinikoksiidi arvestuses oluliselt saastatumaks - Lääne-Virumaa CO 

heitkogus 2013. aastal oli 1,1 tuhat tonni [6].  
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Joonis 28. Ida-Virumaa CO heitkogus 2014 aastal ja heitkogus ilma põlevkivitööstuseta 

(OSIS) 

 

Lämmastikdioksiidi heitkogus väheneks kogu maakonnas 94%, kõige enam elektrienergia 

tootmise arvelt (joonis 29). Ka auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise heitkoguse juures 

on vähenemise protsent üsna kõrge, seevastu keemiatööstuse ja muu töötleva tööstuse NO2 

heitkogus protsentuaalselt nii palju ei vähene. Põlevkivi kaevandamisega tegelevad ettevõtted 

lõpetaksid tegevuse, ning seetõttu igasugune heide neist puuduks. 

Võrreldes Lääne-Virumaaga oleks NO2 heitkogus PV-stsenaariumi kohaselt isegi madalam, 

summaarselt kõigist maakonna saasteallikatest vaid 483 tonni (2014. aastal 8705 tonni). 

Lääne-Virumaal oli 2013. aastal lämmastikuühendite heitkogus 1464 tonni [6]. 

Põlevkivitööstuseta Ida-Virumaa oleks seega õhku paisatud lämmastikuühendite poolest st 

naabermaakonnast oluliselt puhtam. 
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Joonis 29. Ida-Virumaa NO2 heitkogus 2014 aastal ja heitkogus ilma põlevkivitööstuseta 

(OSIS) 

 

Tahkete osakeste heide väheneks 87%, kõige enam taas elektrienergia tootmise arvelt (joonis 

30). Summaarne heitkogus oleks PV-stsenaariumi kohaselt 858 tonni. 2014. aastal, nagu 

varasemalt välja on toodud, oli heitkogus 6876 tonni. 

Põlevkivi kaevandamist ei oleks ning seega ka heide puuduks, muudes valdkondades väheneb 

heide 50% või vähem, kuid maakonna õhu saastekoormus oleks siiski arvestatavalt väiksem. 

Seejuures oleks heitkoormus ikkagi 2 korda kõrgem kui naabermaakonnas Lääne-Virumaal, 

kus oli 2013. aasta PM-sum heitkogus summaarselt 455 tonni [6]. 
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Joonis 30. Ida-Virumaa PM-sum heitkogus 2014 aastal ja hinnanguline heitkogus ilma 

põlevkivitööstuseta (OSIS) 

 

LOÜ heitkogus oleks hinnanguliselt 37% madalam, seda kõige enam keemiatööstuse heite 

vähenemise arvelt (joonis 31). Elektrienergia tootmise LOÜ heide kaoks, samas muu töötleva 

tööstuse summaarne LOÜ heitkogus püsiks üsna muutumatu. Seejuures ei ole ka hinnangu 

kohaselt ainukese suletava muu töötleva tööstuse ettevõtte - VKG Plokk OÜ - heide mitte 

lenduv orgaanika vaid pigem eraldub nende tegevusest tahkeid osakesi. 

Suurem osa LOÜ-dest pärines lisaks keemiatööstusele ka vedelike ja gaaside ladustamise 

käitistest, kes ladustavad lisaks kõikidele muudele kaubatoodetele ka käesoleva hinnangu 

kohaselt kõikide keemiatööstuste tooteid, seejuures põlevkivisektori toodangut. Seega tegelik 

LOÜ heide võiks olla veelgi madalam. 

Küll aga ei küündiks heide Lääne-Virumaa tasemeni, mis oli 2013. aastal 183 tonni. Ilma 

põlevkivisektori heiteta võinuks olla Ida-Virumaa heitkoormus 2014. aastal 853 tonni. 2014. 

aastal oli see aga 1363 tonni. 
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Joonis 31. Ida-Virumaa LOÜ heitkogus 2014 aastal ja hinnanguline heitkogus ilma 

põlevkivitööstuseta (OSIS) 

 

Lisaks LOÜ summaarse heitkoormuse vähenemisele väheneb ka H2S-i heide, ja seda lausa 

95%. Võimalik, et see lahendaks mitmed praegused lõhnaprobleemid, sest H2S on üks 

ebameeldivamaid saasteaineid, mida lähiala elanikud välisõhus tunnevad, ning millest saavad 

aluse mitmed lõhnakaebused. 

Keemiatööstusest, elektrienergia tootmisest ja põlevkivi kaevandamisest pärit vesiniksulfiidi 

heide väheneks samuti praktiliselt olematuks (vähenemine 99-100%). Samas LOÜ-de 

koosseisu kuuluvate fenoolide heide väheneks vaid 3% ning formaldehüüdi heide alla ühe 

protsendi. 

Raskmetallide heitkogused, mis pärinevad valdavalt elektrienergia tootmisest, väheneksid 

näiteks kaadmiumi puhul 99%, plii, arseeni, nikli ja elavhõbeda puhul samuti mitme 

suurusjärgu võrra (joonised 32-36).  

Raskmetallide heide võiks olla ilma põlevkivisektorita summaarselt 0,4 tonni, mis on väiksem 

kui naabermaakonnas. Lääne-Virumaa 2013 aasta summaarne raskmetallide heide oli 0,5 tonni 

[6]. 
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Joonised 32-36. Ida-Virumaa raskmetallide heitkogused 2014 aastal ja hinnanguline heitkogus 

ilma põlevkivitööstuseta (OSIS) 
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Dioksiinide (PCDD) heitkogus väheneks 67%, sedagi valdavalt elektrienergia tootmise arvelt 

(joonis 37). Väike osa maakonna dioksiine oli 2014. aastal pärit ka põlevkivi kaevandustest, 

kuid PV-stsenaariumi kohaselt kaevandusi ja seega ka heidet ei oleks. 

 

 

Joonis 37. Ida-Virumaa PCDD heitkogus 2014 aastal ja hinnanguline heitkogus ilma 

põlevkivitööstuseta (OSIS) 

 

Vesinikkloriidi heitkogus väheneks 99%, samuti enamuselt elektrienergia tootmise arvelt 

(joonis 38). Väike osa vesinikkloriidi pärines 2014. aastal ka auru ja konditsioneeritud õhuga 

varustamise tegevusest, mis käesoleva kalkulatsiooni kohaselt enam heidet ei tekitaks. 

 

 

Joonis 38. Ida-Virumaa HCl heitkogus 2014 aastal ja hinnanguline heitkogus ilma 

põlevkivitööstuseta (OSIS) 
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Lisaks eelmainitule väheneks käesoleva hinnangu kohaselt ka ammoniaagi heitkogus - 58% 

seoses põlevkivi kaevanduste võimaliku sulgemisega. Bensopüreeni heitkogus väheneks 

põlevkivikaevanduste arvelt, niisamuti ka elektrienergia tootmise arvelt, kokku 31%. Metaani 

heitkogus väheneks aga vaid 0,02%, seda põlevkivi kaevanduste arvelt. 

 

 

Joonis 39. Heitkoguste võrdlused Ida-Virumaal 2014. aastal, Ida-Virumaal 2014. aastal ilma 

põlevkivitööstuseta ning heide Lääne-Virumaal 2013. aastal (OSIS) 

 

Ammoniaagi heitkogus oli ainuke kõigist saasteainetest, mille heitkogus oli ka tegelikult 2014. 

aastal Ida-Virumaal madalam kui 2013. aastal Lääne-Virumaal. Seevastu lämmastikdioksiidi, 

raskmetallide ja süsinikdioksiidi heitkogus oli Lääne-Virumaal oluliselt madalam. Kui aga 

põlevivisektori heitkogus Ida-Virumaa 2014. aasta heitkogustest maha arvata võinuks Lääne-

Virumaa olla nii lämmastiku, raskmetallide kui süsinikdioksiidi osas saastunum. 
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6.  KOKKUVÕTTEV ARUTELU 

 

Põlevkivi – üpris lokaalse levikuga maavara puhul puhul, - on raske tõmmata võrdlusjooni 

teiste, kivisöe, gaasi või nafta baasil toimivate energiaregioonidega. Viimased jaotuvad 

paratamatult ühtlasemalt, toetavad ja puhverdavad üksteist ning võivad (vähemalt gaasi ja 

nafta puhul) seista ka mõnda aega ilma tööta. Põlevkivi kaevandamise pikk protsess, pidev 

veekõrvalduse ja tehnoloogilise ahela käigushoidmise surve ei jäta Ida-Virumaale aga erilisi 

valikuid. Loomulikult on põlevkivielekter subsideeritud ja kallis, samuti ka toorõli. Võimalik, 

et põlevkivitööstusega seotud keskkonnaindikaatorid ei saagi saavutada  positiivsemat 

kuvandit (teatud Euroopa keskmist)  ning meil tuleb leppida paratamatusega, et tehnoloogiline 

protsess ei võimaldagi kardinaalseid muutusi ning põlevkivitööstuse keskkonnamõju oluline 

vähendamine pole reaalne 

Akadeemiku ja ajakirja Oil Shale peatoimetaja, Anto Raukase sõnutsi peaksid vabariigi 

valitsus ja erakonnad tugevamini seisma Eesti huvide ning energiajulgeoleku eest, eelkõige 

selle eest, et säiliks eesti energiavabadus, mille tagab meile kukersiitpõlevkivi ning mille 

ressursid on piisavad veel aastakümneteks. [20] 

Eesti on üks vähestest riikidest, kus põlevkivitööstus on saanud nii öelda rahvusliku tööstuse 

staatuse. Maailmas on teadaolevalt põlevkivileiukohad, mis sisaldavad kokku umbes 3 triljonit 

barrelit õli. See on ligikaudu 3 korda suurem kui teadaolev naftavaru. Seega on põlevkivi väga 

oluline energiajulgeoleku argument Eestis. [21]. Eestis on juba mõnda aega teadvustatud, et 

elektri tootmine põlevkivist on kõige väiksema lisandväärtusega (võib-olla isegi, et kahjulik) 

tegevus. Otsused põlevkivielektri osakaalu vähendamise ja selle võrra õlitööstuse kasvatamise 

suunas on tehtud. Üsna mainimisväärne on Eesti Energia Õlitööstuse kasvutempo, eriti peale 

uue Auvere õlitehase töölerakendmist. Eesti ekspordis 2000-2014 on põlevkiviõli kogused 

Statistikaameti andmetel, kasvanud viis korda, kusjuures kasv on olnud enam-vähem pidev, 

vaid kahe kergema tagasilöögiga. 
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Seejuures on põlevkivil nii negatiivsed kui positiivsed küljed. Kuigi põlevkivi tagab meile 

energiajulgeoleku ning teatud majandusliku ja sotsiaalse võimekuse, on sellel omad tugevad 

miinused, millest üks suurim on keskkonnasaaste. Mitte alati ei ole akadeemik Anto Raukase 

sõnul mõistlik kuuletuda EL-i ebamõistlikele suunistele, kuid kindlasti ei tohiks keskkonda 

jätkuvalt saastada [20]. 

Tänaseks saab õelda, et põlevkivisektori saastekoormus on küll vähenenud aastate ja 

aastakümnete jooksul, kuid probleem sektorist pärit saastega on siiani ilmne. Sellele viitab nii 

võrdlus Euroopa kui muu maailmaga, kui ka kõrvutamine teiste maakondadega. Ida-Virumaa 

on selgelt saastatuim piirkond, mille õhu heide on 94% kogu Eesti heitkogusest. Seejuures on 

vääveldioksiidi kui ühe probleemseima saasteaine heide 2013-2014 aasta võrdluses Lääne-

Virumaaga 140 korda kõrgem, kusjuures Lääne-Virumaa heitkoormus on riigis suuruselt teine. 

Peame endale teadvustama, et keskkonnasäästlik ja alternatiivne energiajulgeolek võib meilt 

nõuda šokeerivana tunduvaid tehnoloogilisi lahendusi, kuid seejuures ei tohiks unustada, et iga 

tonn põlevkiviõli annab põletamisel 1,18 tonni CO2 heidet. Biomassi põletamisel on see 

koostootmisrežiimis 0 tonni. [22] 

Praegu annavad 90% elektrivõimsusest Narva ja Auvere jaamad, kus üks plokk on võrdne 10-

ne Tallinna Elektrijaama, Väo võimsusega. Eesti Energia IRU jaam ei suuda Eesti suvist 

koormust ära katta, mistõttu ei ole siiani põlevkivienergeetikale midagi vastu panna. [22] 

Samas on mitmed kõnealused saasteained ka looduslikku päritolu ja võivad kordades ületada 

nö lubatud-mõõdetud emissioone. Seda tõestab näiteks 31.augustist 2014 kuni 28. veebruarini 

2015 pursanud Bárðarbunga-Veiðivötn vulkaan Islandil, mis põhjustas üle Euroopa mitmeid 

probleeme: lennukid ei lennanud paksu, läbipaistmatu heitgaaside segu tõttu. Nii kohalikud 

mõõtejaamad kui ka satelliitjaamad tuvastasid kõrge koguse vääveldioksiidi, mis eraldus 

vulkaanipurske tagajärjel troposfääri [9]: 

Vulkaanipurske tagajärjel tekkivad vääveldioksiidi heite mõjud ulatusid väga kaugele, 2700 

km kaugusel tuvastati väga kõrgeid vääveldoiksiidi piike poole aasta jooksul alates 

vulkaanipurske algusest  31.augustil 2014. Kasutusel olnud osooni monitoorimise instrumendi 

„Ozone Monitoring Instrument (OMI)“ ja „Atmospheric Sounding Interferometer (IASI)“ abil 
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mõõdeti vääveldioksiidi massiks ööpäevas 99000 ± 49000 tonni (IMO) ja 61000 ± 18000 tonni 

(IASI). Seega oli vulkaanilise SO2 koormus nende kuue kuu jooksul vähemalt 4 korda nii 

kõrge, kui oli vääveldioksiidi heitkogus 2013. aastal kogu Euroopas (33 riiki, EEA andmed). 

Õhusaaste pikemaajalisem kujunemine ei ole üheselt kirjeldatav. Arvestades ka mitmete 

keskkonna saastatust peegeldavate näitajate piiratud kasutamist nõukogude perioodil saaks 

Ida-Virumaa saastefooni rekonstrueerida pigem kaevandatud (lisaks sisseveetud) põlevkivi 

koguse kui mõõdetud emissioonide kaudu. On avaldatud ka seisukohta, et veel 1980-te aastate 

lõpus puudus Eesti territooriumi kohta saastatuse kaart. Neil aastail alustati aastaringset 

sademetevee kogumist ja uurimist ning selle seostamist saasteainete kauglevi ja kohalike 

punktreostusallikatega. Kirde-Eesti elektrijaamade lähiala sademete väävli aastakoormuseks 

hinnati (sama allika kohaselt) rohkem kui 50 kg/ha, mis ületas Stockholmi konventsiooniga 

(1982) lubatu kümnekordselt. Vääveloksiidid olid tookord kõige probleemsemateks 

saasteaineteks, mida karbonaatsed osakesed kateldes toimunud põletusprotsessi käigus küll 

tuha koosseisus sidusid ent mitte täielikult. Kirde-Eesti väävlikoormus oli neil aastail madalam 

kui Kesk-Euroopa, Inglismaa ja Ida-Ukraina oma. Viimati nimetatu, arvukate kivisöejaamade 

piirkond ületas Ida-Viru tööstusala rohkem kui kolm korda. [25] 

Põlevkivielektrijaamade vääveloksiidide (peamiselt SO2) heitkogused Eesti taasiseseisvumise 

perioodil ulatusid 140-160 tuhande tonnini, toonased emissioonid ületasid Lääne-Saksamaal 

lubatud piirväärtusi 2,5-4,5 korda [28]. Tänased SO2 heitmekogused Ida-Virumaal on SO2 

osas ligikaudu neli korda väiksemad. 

Esimene põhjalikum inventuur Ida-Virumaa atmosfäärsete saasteallikate kohta koostati 1990. 

aastal. Ilmnes, et paljud saasteallikad ei olnud seni arvele võetud, üldse registreeriti 

maakonnas 850 saasteallikat, mis grupeeriti 275-ks arvestusüksuseks. Kokkuvõtlikult hinnati 

TK Põlevkivikeemia (tänane VKG- kõik allikad kokku) aastaseks heitmekoormuseks 16600 

tuhat tonni (tänane 861 tuhat tonni) , Kiviõli tehase (tänane 132 tuhat tonni) aastakoormus oli 

8900 tuhat tonni. [28] 

Hilisemad õhusaaste uuringud Ida-Virumaal saavad tugineda juba pikaajalistel 

seireprogrammidel. Sademete keemiat on enam-vähem samadel alustel uuritud (EKUK) alates 
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1994. aastast, kusjuures Ida-Virumaal on töös Jõhvi, Saka ja Narva jaam. Õhu kaudu levivate 

raskemetallide sidumist sammaldes on uuritud alates 1989. aastast (TBA). Saab märkida, et 

Ida-Virumaa sademete keemia ega raskemetallid sammaldes ei eristu kuigi oluliselt teistest 

Eesti piirkondadest. Erandiks vaid sulfaatide koormus, mis püsib kõrgeim Saka vaatlusjaamas 

(selgelt VKG ja Kiviõli KT mõju). Üksikutel aastatel Ida-Virumaa sammaldes mõõdetud 

kõrgendatud raskemetallide kontsentratsioonid (näiteks arseen) ei ole olnud püsiva iseloomuga 

ja on olnud võrreldavad Euroopa keskmiste väärtuste, mitte sealsete maksimumidega. [26] 

Nii võib erinevaid saasteuuringuid võrreldes teha teatud üldistuse: otsesed saasteainete 

emissioonid on (rahvusvahelises võrdluses) mitu korda suuremad, kui tegelik õhusaaste (mida 

peegeldavad välisõhu saasteainete pidevseirejaamad suuremates linnades) või siis saasteainete 

sadenemine ja selle akumuleerumine maastikul. Eeldatavasti on maastiku puhverdusvõime 

ning head klimaatilised tingimused (tugevad tuuled) põhjuseks, miks Ida-Virumaal tekitatud 

õhusaaste hajub küllalt olulisel määral ja nö maapinnal ei ole pilt nii dramaatiline, kui esmased 

numbrid osundavad.  

 



71 

KOKKUVÕTE/JÄRELDUSED 

 

Ida-Virumaa välisõhu uurimise tulemusel selgus, et 2014. aasta näitel kasutas välisõhku kokku 

140 ettevõtet, millest suurema osa saastest andis põlevkivisektor oma 18 käitisega. Kuigi 

kõige enim on Ida-Virumaal auru ja konditsioneeritud õhuga varustajaid ehk 

soojuselektrijaamu ja katlamaju on summaarselt kõige suurema saaste tekitajateks 

elektrienergia tootjad. Kui auru ja konditsioneeritud õhuga varustajaid oli lubade koguarvust 

30% jagu, siis elektrienergiat tootis 2014 aastal 4% ettevõtetest. Kohtla-Järve linnas oli kõige 

rohkem saastelubadega ettevõtteid, saasteainete analüüsist selgus, et kõige rohkem on 

õhusaastet pärit aga Vaivara vallast, kus asub küll vähe ettevõtteid ent need on Eesti mõistes 

ülisuured. Energeetikasektor, mis Vaivara vallas asuvas Eesti elektrijaamas kogu Eestile 

elektrienergiat toodab, annab ka massilise heitkoormuse nii Ida-Virumaa kui Eestimaa 

summaarsest saastekoormusest. 

Ida-Virumaa paiksetest saasteallikatest paisatakse välisõhku palju erinevaid, 

tegevusspetsiifilisi saasteaineid, nagu näiteks vääveldioksiid, süsinikoksiid, osoon, 

lämmastikdioksiid, tahked osakesed, süsinikdioksiid, lenduvad orgaanilised ühendid- 

formaldehüüdid, fenoolid, ksüleen ning raskmetallid- arseen, nikkel, plii, kaadmium, 

elavhõbe. Teised saasteained nagu bensopüreen, metaan, ammoniaak, vesinikkloriid, 

vesiniksulfiid, dioksiinid, väävelhape, freoonid, fluor. Summaarne heitkogus Ida-Virumaa 

välisõhus 2014. aastal oli 13,787 miljonit tonni, mis teeb inimese kohta ligikaudu 100 tonni 

heidet aasta kohta. Kõige suurem oli 2014. aastal maakonna õhus keemilistest saasteainetest 

süsinikdioksiidi heitkogus, mis oli 13 miljonit tonni ehk 99% summaarsest maakonna 

heitkoormusest. Vääveldioksiidi heitkogus oli heitkoormuselt järgmine: 39 tuhat tonni, 

moodustades seejuures vähem kui 0,3% kogu maakonna heitkoormusest. Kõige koormatum 

vääveldioksiidi ja süsinikdioksiidi heitest on Vaivara vald, kus asuvad Eesti Energia 

Õlitööstus AS ning Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-i Eesti ja Auvere elektrijaamad. 
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Süsinikoksiid on maakonna heitkoormuse järjestuses suuruselt kolmas, 2014. aastal 29 tuhat 

tonni heidet ja moodustades seejuures 0,2% kogu heitkoormusest. Lämmastikuühendite 

heitkogus 2014. aastal oli Ida-Virumaa paiksetest saasteallikatest 8705 tonni, ning sellest 93% 

pärines elektrienergia tootmise ettevõtetest. Tahkete osakeste heitkogus 2014 aastal Ida-

Virumaa paiksetest saasteallikatest oli 6876 tonni, millest suurima koormuse andis taaskord 

elektrienergia tootmine. Seega, nii süsinikoksiidi, lämmastikuühendite ning ka tahkete 

osakeste poolest oli 2014. aastal (arvutuslikult, arvestamata saaste looduslikku hajumist jne) 

saastunuim piirkond Vaivara vald. 

Lenduvate orgaaniliste ühendite summaarne heitkogus 2014 aastal Ida-Virumaa paiksetest 

saasteallikatest oli 1382 tonni, millest suurima koormuse andis erinevalt eelnevalt nimetatuist 

hoopis keemiatööstus. Elektrienergia tootmine jäi lenduva orgaanika puhul neljandale 

positsioonile, keemiatööstuse, terminalide ja töötleva tööstuse järel. Sillamäe linnast on pärit 

Ida-Virumaa kõrgeim lenduva orgaanika heitkogus: 2014. aastal 560 tonni, mis oli kogu 

maakonna heitest 41%. Sillamäe linnas on suurimaks lenduva orgaanika allikaks Alexela 

Sillamäe AS terminal. 

Ammoniaaki tekkis 2014. aastal Ida-Virumaal kokku 325 tonni. Kõige rohkem ammoniaaki 

tekitab põlevkivi kaevandamine, kust vabanes 191 tonni ammoniaaki ning mis oli ligi 60% 

kogu maakonna heitest. Summaarselt heideti 2014. aasta aruandluse kohaselt Ida-Virumaa 

välisõhku raskmetalle- arseeni, niklit, elavhõbedat, kaadmiumi ja pliid 50 tonni, ning kõige 

suurema osakaalu andis elektrienergia tootmine. Vesinikkloriidi deklareeriti 2014. aastal Ida-

Virumaal 1209 tonni, millest 1207 tonni ehk valdav enamus tekkis elektrienergia tootmisest. 

Kõige enam tekib vesinikkloriidi Vaivara vallas asuvast Eesti elektrijaamast. Vesiniksulfiidi 

heitkogus Ida-Virumaa paiksetest käitistest 2014. aastal oli summaarselt 11 tonni ning 64% 

kogu maakonna käitistest heidetud vesiniksulfiidi heitkogusest oli pärit 

keemiatööstusettevõtetest. Kõige suurem vesiniksulfiidi heitkogus oli pärit Kiviõli linnas 

asuvast KKT Oil OÜ keemiatööstusest. Metaani tekkis 2014. aastal Ida-Virumaal paiksete 

saasteallikate tegevusest 2076 tonni. Kõige enam tekkis seda keemiatööstusest. Kõige rohkem 

maakonna käitistest paiskab metaani välisõhku Vaivara vallas asuv Eesti Energia Õlitööstus 

AS. Bensopüreeni heitkogus 2014. aastal Ida-Virumaa paiksetest saasteallikatest oli 6 tonni. 

Sellest suurem osa tekkis auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise tegevusest. Suurem osa 
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bensopüreeni tekib Vaivara vallas asuvast Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-i Eesti 

elektrijaamast. Ida-Virumaal tekkis 2014. aasta saastearuandluse alusel 134 tonni dioksiine, 

mis on pärit vastavat luba omavatest paiksetest saasteallikatest. 67% ehk 90 tonni dioksiine 

tekkis elektrienergia tootmisest. Lisaks eelnevalt väljatoodud saasteainetele analüüsiti ka 

freooni, NaOH, ksüleen, fluor, HNO3, CaO, O3, karbonüülsulfiid, KO, N2O ja H2SO4 heiteid. 

Kuid kõigi nende saasteainete heitkogused jäid väga madalateks. 

Seega oli suurem osa saastekoormusest pärit elektrienergia tootmise ja keemiatööstuse 

ettevõtetest, millega on tihedalt seotud ka auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise 

ettevõtted, kes toodavad kas põlevkivi või uttegaasiga. Samuti on põlevkivitoorainel 

põhinevate ettevõtete lahutamatutuks osaks põlevkivi kaevandamine. Kuna põlevkivisektorist 

pärit olevad saasteained ja nende kogused on Ida-Virumaal probleemsed ning eriti 

vääveldioksiidi saastekoormus on pigem väga kõrge, Eesti mõistes 140 korda kõrgem Ida-

Virumaale saastekoormusest järgneva Lääne-Virumaa heitkoormusest, siis uuriti 

magistritööga, milline võinuks olla 2014. aastal Ida-Virumaa heitkoormus ilma 

põlevkivisektorita. Eesti üldisest, summaarsest õhusaastekoormusest 94% oli pärit Ida-

Virumaa käitistest. Ning võrdluses Eesti-Euroopa-Maailm joonistus välja samuti üsna 

problemaatiline aspekt just vääveldioksiidi osas, kus „Costs of air pollution from European 

industrial facilities 2008–2012“ aruanne märgib ära, et Auvere jaam on üks Euroopa 

kolmekümnest suurimast Euroopa tööstusest, mille keskkonnakahju hind on liiduriikide 

arvestuses kõrgeim. Vääveldioksiidi osas on Ida-Virumaa heitkoormus võrreldes Euroopaga 

pigem kõrge, olles 1,6 korda suurem Euroopa keskmist. On saasteaineid, mille puhul lähtuvalt 

erinevatest keskkonnaaruannetest Eesti saastekoormus jääb normide piiresse, kuid on 

saasteaineid, nagu siinkohal näiteks toodud vääveldioksiid, mille heitkoormuse 

vähendamisega Eesti riik võiks ning peaks tegelema. 

Õhuheitmete hulka hinnati siinkohal ka teisest (hüpoteetilisest) vaatenurgast lähtudes – selleks 

analüüsiti nn PV-stsenaariumit, mille kohaselt Ida-Virumaal ei kasutataks üldse põlevkivi. 

Summaarne heide Ida-Virumaal ilma põlevkivitööstuseta oleks olnud 2014. aastal 812 tuhat 

tonni ehk 94% vähem kui see tegelikult oli. Kõige rohkem väheneks PV-stsenaariumi kohaselt 

CO2 heitkogus, mis oli 2014. aastal ka kõige suurema osakaaluga. Kui põlevkivitööstust ei 

oleks, võinuks Ida-Virumaa vääveldioksiidi heitkogus olla 2014. aastal 96% väiksem. Kogu 
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Eesti maakondade võrdluses jääks vääveldioksiidi heitkogus Ida-Virumaal siiski kõige 

kõrgemaks, ületades ka Harju maakonna saastetaset, samas süsinikdioksiidi heitkogus oleks 

olnud madalam kui naabermaakonna Lääne-Virumaa heitkogus. Põlevkivitööstuseta väheneks 

süsinikoksiidi heitkogus 12%, mis jääb ka olulistest saasteainetest kõige madalamaks 

protsendiks ega muudaks Ida-Virumaa positsiooni Eesti maakondade võrdluses. 

Lämmastikdioksiidi heitkogus väheneks kogu maakonnas 94%, kõige enam elektrienergia 

tootmise arvelt ning võinuks seega olla Lääne-Virumaa üldisest heitkoormuses madalam. 

Tahkete osakeste heide väheneks 87%, lenduva orgaanika heide 37%, vesiniksulfiidi heide 

95%, raskmetallide heide 99%, dioksiinide heide 99%, vesinikkloriidi heide 99%, ammoniaagi 

heitkogus 58%. Seega võinuks olla Ida-Virumaa välisõhk oluliselt puhtam kõikide analüüsitud 

saasteainete osas, ning lämmastikdioksiidi, süsinikdioksiidi ning raskmetallide puhul isegi 

puhtam kui Lääne-Virumaa. Vääveldioksiidi, süsinikoksiidi, tahkete osakeste ja lenduva 

orgaanika osas oleks Ida-Virumaa siiski saastatuim kui Lääne-Virumaa, kuid saastekoguste 

vahed ei oleks enam nii ilmekad. Ida-Virumaa on ja jääb ka põlevkivisektorita mitme 

saasteaine osas kõige kõrgema välisõhu saastekoormusega maakonnaks. Seda tingib 

kaevandamisväärse maavara piiratud esinemine (vaid Ida-Viru maakonnas) ning põlevkivi 

baasil tegutsevate ettevõtete (ka majanduslikult ja tehnoloogiliselt paratamatu) 

kontsentreerumine samas piirkonnas.  
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SUMMARY 

 

Ida-Viru County has 140 establishments which are regulated by environmental permits and 18 

of these are connected by oil shale sector which in turn has connections by energetics. The 

energetic sector is the biggest polluter by sector, although most of the establishments which 

have environmental permits are boiler houses and thermal power plants - thirty percent of all 

the establishments in county polluters. Energetic sector occupies only four percent of 

establishments. 

In 2014 most of the county establishment which are regulated by environmental permits were 

situated in Kohtla-Järve town, but Vaivara commune was most polluted. Most of the energetic 

sector is situated in Vaivara commune, where the biggest power supplier, Estonias power plant 

is. 

Ida-Viru stationary polluters fling to ambient air variety of chemical ja physical 

contamination, like carbon monoxide, carbon dioxide, sulphur dioxide, nitrogen oxides, 

volatile organic compound (formaldehyde, phenol and etc.), heavy metals (arsenic, nickel, 

mercury, lead, cadmium and etc.), solid particles, hydrogen sulfide, benzopyrene, methane, 

ammonia, hydrogen chloride, dioxins, sulfuric acid, freon, fluoride and etc. Summarized 

pollution in 2014 was over 13 million tons. 99% of that was carbon dioxide. Second one was 

sulphur dioxide (39 thousand tons) and third was carbon monoxide (29 thousand tons). If the 

carbon dioxide accounted for 99% of summarized pollution, then sulphur dioxide was only 0,3 

perent and carbon monoxide 0,2%. All ohter accounted for 0,5% all together: nitrogen oxides 

8705 tons, solid particles 6876 tons. And most of the pollution of nitrogen oxides, carbon 

mono- and dioxides, sulphur dioxide and solid particles came from electric power plants. And 

because the biggest power plants are situated in Vaivara commune, it is the most polluted 

parish. 

Volatile organic compounds (VOC) came mostly from chemical industry. Electricity 

producers were in fourth position. VOC loading in 2014 was 1382 tons. And the most polluted 
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was Sillamäe town, where the Alexela Sillamäe terminal is located: 41% percent of all 

summarized county pollution came from there. Ammonia loading in 2014 was 325 tons, most 

of that came from oil shale mining (60% of all). Summarized heavy metal loading was 50 

tons, and biggest loading came from electric power plants. Hydrogen chloride loading was 

1209 tons, most of that came from electricity producers. Hydrogen sulfide mostly came from 

chemistry producers and the loading in 2014 was 11 tons. Most of hydrogen sulfide came from 

Kiviõli, from KKT Oil OÜ establishment. Methane loading was 2067 tons, mostly came from 

chemical industry. Biggest methane polluter is Eesti Energia oil industry in Vaivara commune. 

Benzopyrene loading was 6 tons, and mostly came from thermal power plants. Dioxins 

loading was 134 tons, and 67% came from electricity producers. Also analyzed were the 

loading of freon, fluoride, ozone, sulfur acid and etc. 

Thus the majority of pollution loading came from energy and chemical sectors, mostly oil 

shale based chemistry sector, which is frequently connected with thermal production. All these 

three industrial sectors are connected tightly by oil shale. Because of the oil shale sector, Ida-

Viru county is the most polluted county in Estonia. Sulphur dioxide loading in Ida-Viru was 

exactly 140 times bigger than it was in Lääne-Viru county, which is the second most polluted 

county in Estonia. 94% of all summarized pollution loading in Estonia came from Ida-Viru 

county. Estonia-Europe-World comparison showed that there are problems with sulphur 

dioxide in Estionia, mostly in Ida-Viru county. „Costs of air pollution from European 

industrial facilities 2008–2012“ notes that Auvere industry is one of the thirty most polluted 

industries in Europe, with high environmental damage cost. Ida-Viru sulphur dioxide loading 

is 1,6 European medium, so it is higer than it should be. 

Without oil shale sector, the pollution loading is evaluated to be 812 tons, which is 94% lower 

than it was in 2014 (over 13 million tons). The biggest decrease could be carbon dioxide, 

which had the biggest loading. If the oil shale sector disappered, the sulphur dioxide loading 

could be 96% lower. Although, Ida-Viru remains the biggest sulphur dioxide polluted county 

in Estionia, the air quality could be much better than it is today. But the carbon dioxide, 

nitrogen dioxide, heavy metals and ammonia pollution loading could be lower than in Lääne-

Viru county. This shows that the oil shale sector has a big impact, any other sector cannot 

influence the county air quality as much, as the oil shale and also the electric sector can. 
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Carbon monoxide pollution loading could be 12% lower, nitrogen dioxide 94, solid particles 

87, VOC 37, hydrogen sulfide 95, heavy metals 99, dioxines 99, hydrogen chloride 99 and 

ammonia 58 percent lower than it was in 2014. 

But with oil shale sector or without it, Ida-Viru county is the biggest polluter in Estonia. It is 

caused by oil shale positions, which are located in Ida-Viru county. It is an historical problem 

and extends to today and could be a problem also in the future. But Estonia must work on that, 

and all industries must find more and more effective options to use and produce products from 

oil shale. Oil shale will never be problem-free raw material, like renewables are. 
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