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Lühikokkuvõte
Analüüs käsitles põhjalikult ExternE ja EcoSense’i arvutusmudelite algoritme ning andis
hinnangu püstitatud ülesandele – missugused on Eesti paiksetest allikatest pärineva SO2
õhusaaste võimalikud seosed inimeste tervisemõjudega.
SO2 emissioonide puhul jääb 50 km raadiusse saasteallikast vaid 3-4% eraldunud gaasidest.
Sellega seonduvalt on õhku paisatud emissioonide koguse alusel lineaarses sõltuvuses
tervisemõju omistamine Ida-Virumaa elanikele täiesti ebakorrektne.
ExternE ja Ecosense’i kalkulatsioonid põhinevad järeldusel, et kontsentratsioonid ja doosid
mõjualal on juba kahjulikul tasemel. Teaduskirjandusest on leitavad otsesed tõendid sellest,
et SO2 sisaldused ning baastasemed, millele lisanduvat mõju leida, on Euroopas oluliselt
madalamad kui aastaid tagasi ning ka tervisemõjud on väga oluliselt väiksemad. Seetõttu on
Eestist lähtuva SO2 tervisemõju kauglevi teel samuti oluliselt vähenenud.
Eestis SO2 poolt põhjustatud tervisemõjusid võib esineda Kohtla-Järvel, juhul kui
aktsepteerida WHO soovitusi SO2 piirnormi langetamise kohta 20 μg/m3 –ni. Hetkel puudub
informatsioon otsustamaks, kuivõrd oluline on SO2 mõju Kohtla-Järve inimestele. Selle
hindamine ExternE mudeli abil on väga umbkaudne, hinnanguline viga võib olla väga suur,
mitmetes ja paljudes kordades. Kohtla-Järvel on tegemist eelkõige mitte saasteainete
kauglevist põhjustatud mõjudega, vaid lokaalse õhureostusega paljudest erinevatest
allikatest.
Eesti teadlastel on olemas andmed ja mudelid, et Kohtla-Järve õhusaastet jälgida,
prognoosida ja modelleerida väga detailse võrgulahutusega (nt mudel Aeropol, mida on
rakendatud Ida-Virumaa tööstusettevõtete keskkonnamõjude hindamisel võrgulahutusega
50-100 meetrit).
Käesolevas töös käsitleti vaid SO2 emissioonide mõjusid, kuid samad põhijäreldused saab
teha teiste õhusaasteainete kohta – ExternE ja EcoSense’i kalkulatsioonide alusel ei saa anda
pädevaid hinnanguid Ida-Virumaa tööstusobjektide mõju kohta inimeste tervisele ja ühtlasi
sellega kaasnevate kahjude kohta lokaalselt – seda nii saasteainete kauglevi, mudelarvutuste
võrgulahutuse kui doosi ja selle mõju funktsiooni lähte-eelduste määratlemise tõttu. Samal
ajal on Eestis olemas nii seireandmestik, mudelid, oskusteave kui teaduskompetents
vastavate hinnangute andmiseks.
Lisaks doosi ja selle mõju funktsiooni lähte-eeldused on eelkõige saastekoormuse
vähenemise ning ka pidevalt täienevate teadmiste tõttu ajas muutlikud ning seetõttu ei saa
samu lähte-eeldusi rakendada pikas ajalises perspektiivis, kindlasti on nende ülevaatamine
vajalik keskmiselt iga 5 aasta järel.
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1. Sissejuhatus
Mistahes maavara, sealhulgas ka põlevkivi kasutamine mõjutab väga oluliselt keskkonda ning
mõjude täielik vältimine pole võimalik. Keskkonnamõjud kaasnevad nii põlevkivi
kaevandamisega, transpordiga, töötlemisega keemiatööstuses kui põletamisega
elektrienergia tootmisel.
Paratamatult kaasnevad põlevkivi kasutamisega ka väliskulud - inimesele, loodus- ja
tehiskeskkonnale tekitatud kahju ja riskid, mida osaliselt või täielikult ei kanna selle tekitaja,
vaid selle mõju piirkonnas elavad inimesed, põlevkivisektori töötajad ja ühiskond tervikuna,
kaasa arvatud järgmine põlvkond, samuti looduskeskkond ja rajatised. Selliseid kulusid on
küllaltki lihtne kvalitatiivselt määratleda (nt õhureostus, veereostus, müra jne), kuid nende
kvantitatiivne hindamine on vägagi keeruline. Samas, tahes näiteks teha valikuid erinevate
investeerimisotsuste vahel, on kvantitatiivsete meetodite kasutamine ainuke võimalus. Koos
keskkonnaökonoomika ja -poliitika arenguga on järjest ulatuslikumalt kasutusele võetud
keskkonnakahjusid arvestavad ja toodangu omahinda lülitatavad keskkonnamaksud ja
keskkonnatasud, seetõttu on väliskulude osaline arvessevõtmine pigem reegel kui erand,
arvestades väliskuludeks ühe inimgrupi tegevuse mõju teisele inimgrupile, mida esimene
grupp arvestab ja kompenseerib vaid osaliselt.
Paljude keskkonnamõjude kooshindamisel on jällegi sisuliselt ainsaks võimaluseks mõjude
väljendamine rahaühikutes, sest see on kõigile mõistetav ja rahas väljendatud kahju suurus
annab ühtlasi mõõdu selle kahju tähtsusest – kahju suurust on võimalik hõlpsalt võrrelda
näiteks kaupade ja teenuste hindadega. Rahalise hindamise teine suur eelis on universaalsus,
tulemuste ülekandmise võimalus ühest mudelist teise, sest rahaühik on hindamisprotsessist
sõltumatu. Seetõttu on arendatud mudeleid, mille alusel saaks erinevaid keskkonnamõjusid
üle kanda rahaühikutesse. Selliste mudelite loomine on väga kallis, ulatudes kümnetesse
miljonitesse eurodesse.
Kahjuks aga võib keerukatel algoritmidel põhinev kvantitatiivne modelleerimine, kus mudeli
sisendparameetriteks on kergelt mõõdetavad reostuskoormuse näitajad (näiteks 20 000
tonni SOx gaase aastas) ning väljundiks selle rahaühikutes väljendatud väliskulu (näiteks 46
miljonit eurot), viia väga küsitavate järelduste tegemiseni. Arvutusmudeli kasutajatel puudub
tavaliselt võimalus tungida algoritmide teaduslikku sisusse, paraku on see mujal välja
töötatud mudelite ülekandmisel Eestile ja Eesti põlevkivitööstusele hädavajalik nii Eesti ala
paiknemise, elanike ja saasteallikate regionaalse tiheduse kui põlevkivi keemiliste eripärade
tõttu.
Vajaduse käesolevas töös läbi viidud analüüsi järele tekitas sündmuste ahel, mille käivitas
2005. aasta lõpus Euroopa ja USA teadlaste ühisuuringute tulemusena valminud energeetika
väliskulude hindamise metoodika ExternE ning selle metoodika kasutamist hõlbustava
rakendusliku tarkvara EcoSense testimine Eesti kontekstis.
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Et analüüsida, kas ja kuivõrd vastav metoodika oleks Eestis kohandatav ja mida selleks oleks
vajalik teha, tegeles Säästva Eesti Instituut (SEIT) perioodil 2005-2008 antud teemaga
aktiivselt ning oli olemas ka Keskkonnaministeeriumi huvi selle teema vastu. Vaatamata
põhjalikule ettevalmistusele ja soovitustele metoodikat Eesti tingimustele kohandada, ei
järgnenud jätkutegevusi. Selgelt välja tuues metoodika kohandatavuse põhiprobleemid, lisas
autor Enn Kareda 2008. aastal näitlikud kalkulatsioonid. Arvutuste tulemusena võib tabelist 2
järeldada, et valdav osa (87%) arvutuslikest väliskuludest Eesti ja Balti soojuselektrijaamade
puhul 2006. aastal koosnes gaasilise SO2 tervisemõjudest kogusummas 227 miljonit eurot
(read 38 ja 43 Tabelis 2; Kareda, 2008), seejuures SO2 tervisemõjude keskmine arvutuslik
kahju on hinnatud 3392 €/t.
Analüüsimata ja hindamata, missugustest tervisekahjudest on konkreetselt jutt ning kuidas
need on avaldunud, on Enn Kareda poolt läbi viidud arvutuste tulemusi hakatud seostama
SO2 kahjuliku mõjuga Ida-Virumaa inimeste tervisele. Tulemuseks on frustratsioon: kas tõesti
tervisekahjud saavad olla nii suured? Teisalt, kas ja kuidas peaksime kahtlema kompleksse
mudeli arvutuslikes tulemustes, seda enam, et mudeli arendamiseks on kasutatud kümneid
miljoneid eurosid Euroopa Liidu maksumaksjate raha?
Käesolev aruanne toob selguse SO2 näitel, kuidas ExternE ja EcoSense arvutuslikud
tulemused inimeste tervisekahjude kohta on saadud ning annab soovitusi, kuidas
põlevkivitööstuse keskkonnamõjusid adekvaatselt hinnata, millest järgmine etapp on
väliskulude kalkulatsioonide läbiviimine. Adekvaatne lähenemine on seda olulisem, et vaid
sellisel alusel saab välja töötada õigustatud keskkonnamaksude poliitikat ning arendada ja
kasutusele võtta tehnoloogiaid mõjude vähendamiseks. Aruanne piirneb SO2 mõjudega,
näidates, et kõige suurema hinnangulise tervisekahjude põhjustajana ei ole atmosfääri
paisatud SO2 kogus tegelikult lineaarselt seotud Ida-Virumaa inimeste tervisega. Teised
saasteained vajavad samalaadset põhjalikku käsitlust.
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2. ExternE ja EcoSense metoodikate analüüs
Joonisel 1 on välja toodud ExternE metoodikas väliskulude arvutamiseks kasutatavad
sammud.

Joonis 1. ExternE meetoodika ülevaade (EU Directorate-General for Research, 2005).
Esimeses sammus määratletakse SO2 puhul õhku paiskuvate gaaside hulk ehk emissioon ehk
heitmed. See on kõige kindlam samm kalkulatsioonides, sest kogused on reaalselt
mõõdetavad.
Arvestada tuleb ka, et SO2 välisõhku paisatavate koguste juures peab Eesti täitma
rahvusvahelisi kokkuleppeid. Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 2012. aastal
ülevaadatud Göteborgi protokolli alusel tuleb Eestil keskkonna hapestumise vähendamiseks
piiirata SO2 heitkogused 2020. aastaks 32% võrreldes baasaasta (2005) tasemega. Need
eesmärgid hakkavad kehtima pärast seda, kui Eesti ratifitseerib Göteborgi protokolli
muudatused. Seni kehtib Eestis paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduva
vääveldioksiidi heidetele 100 000 t piirkoguse määr. Aastal 2011 eraldus Eestis välisõhku 72
690 tonni vääveldioksiidi. Võrreldes 1990. aastaga on SO2 heitkogus vähenenud ligikaudu
73,4% (Joonis 2). Kiired muudatused 1990-ndate esimesel poolel olid tingitud eelkõige
majanduse ümberstruktureerimisest, mille tulemusena vähenes tuntavalt tööstuses tarbitav
elektrienergia hulk.
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Joonis 2. SO2, NOX ja NH3 heitkoguste ajaline muutus perioodil 1990-2011.

Viimastel aastatel ei ole Eestil SO2 summaarsete piirkoguste saavutamisega probleeme
olnud, on kehtestatud ka aastane piirkogus põlevkiviküttel suurtele põletusseadmetele alates 1. jaanuarist 2012. a 25 000 tonni kalendriaastas. Piirkoguse saavutamiseks varustas
Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS Auveres asuva Eesti Elektrijaama uute
väävlipuhastusseadmetega; samuti rakendatakse põlevkivi põletamisel teisi alternatiivseid
puhastusmeetodeid, nagu lubjakivi lisamine ja vee pihustamine koldes (Keskkonnaagentuur,
2014).

3. SO2 levi atmosfääris
Tuginedes paiksetest saasteallikatest atmosfääri paisatavatele SO2 kogustele kasutavad
ExternE ning EcoSense erinevaid algoritme kohaliku (kuni 50 km) ja regionaalse (kaugemal
kui 50 km) levi arvutamiseks (EU Directorate-General for Research, 2005). Kohaliku levi
määratlemisel kasutavad ExternE ja EcoSense USA Keskkonnaagentuuri (US-EPA) poolt
loodud ISC (Industrial Source Complex Model) Gaussi jaotusega saastejoa mudelit, mis
arvutab SO2 kontsentratsiooni väärtused ühe aastase perioodi kohta saasteallikaga keskneva
10 km x 10 km ruutudest koosneva võrgustiku põhjal, omistades iga ruudu keskpunktile
ühetunnise sammuga SO2 kontsentratsiooni väärtuse (Brode ja Wang, 1992).
Sisendparameetriteks on korstna kõrgus, allika ja ümbruskonna kõrgus merepinnast, tuule
suund, kiirus, stabiilsusklass, segunemiskõrgus, tuuleprofiili eksponent, õhutemperatuur ja
vertikaalne temperatuurigradient. Aasta keskmised väärtused arvutatakse tunnikeskmiste
keskväärtusena. Arvutustel ei arvestata keemiliste muutustega (atmosfääris toimuvate
keemiliste reaktsioonidega). Mudelisse on eelnevalt sisse kantud asukohaspetsiifilised
ilmastikuandmed, sisestada tuleb vaid saasteallika asukoha koordinaadid.
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Regionaalse levi määratlemisel kasutatakse suuri EMEP-võrgustiku ruute (50 km x 50 km),
mis katavad kogu Euroopa, kasutades EMEP/MSC-West Euleri hajumismudelit. Kasutatakse
kindlaid emissioonistsenaariume ja ilmastikutingimuste mustreid. Ilmastiku baasaastateks
olid 1996, 1997, 1998 ja 2000; kuna 2003. aasta oli Euroopas erakordselt soe, kasutatakse
seda tulevikustsenaariumina kliimamuutusi arvestades.

Joonis 3. Kumulatiivne erinevate saasteainete, sh SO2 poolt põhjustatud kahjude oodatav
protsent sõltuvalt kaugusest saasteallikast (saasteallikat ümbritseva ringi raadius, milles
vastav hulk kahjusid aset leiab; (EU Directorate-General for Research, 2005).
Samas sisaldab ExternE metoodika kirjeldus joonist, kus on selgelt välja toodud erinevate
saasteainete jagunemise kumulatiivne jaotus allika kaugusest sõltuvalt (Joonis 3). Selgelt on
aru saadav, et SO2 osas jääb 50 km raadiusse saasteallikast vaid väga väike osa, mitte üle 34% tekitatud kahjust. Sellega seonduvalt on kogu tervisemõju omistamine Ida-Virumaa
elanikele SO2 emissioonist lähtudes täiesti ebakorrektne. Suurem osa mõjust avaldub
kaugemal Euroopas, sest Eesti saasteallikad annavad väikese panuse summaarsesse
saastesse, mis mõjutab sadade miljonite inimeste tervist. Vastavalt sellele joonisel leiab IdaVirumaal kaudsete hinnangute alusel aset maksimaalselt kuni 2% Eesti paiksetest
saasteallikatest eralduvast SO2 põhjustatud tervisekahjudest, arvestades, et saasteallikad
asuvad vahetult Eesti maa- või merepiiri ääres, mistõttu umbes pool heitmetest kandub
kohe tuulega Eestist välja. Seda joonise 3 põhjal antud hinnangut saab ja tuleb täpsustada
mudelarvutustega, mis arvestavad tegelikku inimasustuse paiknemist saasteallikate suhtes
ning doosi ja mõju vahekorda. Sarnast metoodikat on kasutatud näiteks peentest osakestest
tuleneva saaste modelleerimisel ja mõjude hindamisel (Orru jt., 2011).
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Eestis sadenenud väävel aastal 2011
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Joonis 4. Eestis 2011. aastal sadenenud oksüdeeritud väävli pärinemine ning Eestist pärineva
väävli sadenemine EMEP-i andmetel (RUE – Venemaa kuni Uraalideni, BAS – Läänemeri, BIC
– väljastpoolt EMEP võrku).
Marko Kaasiku poolt EMEP-i andmestikule tuginedes on Joonisel 4 esitatud Eestis 2011.
aastal sadenenud oksüdeeritud väävli pärinemine ning Eestist pärineva väävli sadenemine.
Eestis sadenes kokkuvõtvalt rohkem Poolast pärit väävlit kui Eestist endast, väga olulisel
kohal oli ka Balti merest (BAS) lähtuv väävel, mis on seotud laevaliikluse mõjuga. Eestist
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pärinev väävel sadenes enamjaolt Venemaal, samas ka nii Balti merre, Soome kui Atlandi
ookeani sadenes rohkem Eestist pärit väävlit kui Eesti oma territooriumile.
EcoSense veebilehel kajastatud EMEP/MSC-West Eulerian dispersion model näol on tegemist
EMEP-i ühendmudeliga (The Unified EMEP model, ECMWF, 2014). EMEP on saasteainete
kaugkande seire rahvusvaheline programm, mis ühendab Euroopa riike, Ameerika
Ühendriike ning Kanadat ning mille aluseks on piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon,
mis kasutab Euleri tüüpi aluspinna suhtes fikseeritud koordinaatidel põhinevat
arvutusskeemi. See mudel põhineb tänapäeva parimatel teadmistel atmosfäärifüüsikast ja
seda täiustatakse pidevalt. See on põhimõtteliselt erinev praeguseks vananenud EcoSense
esialgsest Windrose Trajectory Model´ist (kirjeldatud EU Directorate-General for Research,
2005).
Praegune EMEP-i mudel arvutab lähtuvalt EMEP-i Euroopa saasteallikate andmebaasist
(EMEP, 2014) (vt. http://www.emep.int) ja ilmaprognoosimudeli HIRLAM regulaarsele
ruumilisel võrgule projitseeritavatest ilmaandmetest õhusaaste leviku saasteallikatest iga
vastuvõtja-punktini ja saasteaine summaarse kontsentratsiooni selles võrgupunktis. Saab
välja tuua konkreetse saasteallika või allikate rühma (näiteks Eesti või Ida-Virumaa) panuse,
millele arvutuse järgmise etapina tugineb keskkonna- ja tervisemõjude hinnang. Seega on
SO2 ja teiste EMEP-i ühendmudeli poolt arvutatavate saasteainete kauglevi hinnang
adekvaatne ja kõrgel teaduslikul tasemel.
ExternE ja EcoSense kohaliku levi (kuni 50 km ehk ligikaudu Ida-Virumaa ja Venemaa
piirialad) hinnang sisaldab rohkem määramatusi. Mudelis ISC kasutatav Gaussi joa
arvutusskeem on klassikaline, hästi testitud ja kalibreeritud, kuid selle kasutamine nii suures
alas ja nii jämeda võrgulahutusega (10 km) on iganenud praktika. Tänapäevased Euleri
mudelid, näiteks SILAM (FMI, 2014) on rakendatavad alates võrguraku suurusest umbes 2
km. SILAM-i Eesti rakendus (UT, 2014) töötab reaalajas 3,3 km võrgulahutusega, andes
pidevalt Eesti ja lähiümbruse kohta SO2, NO, NO2, PM2.5 ja PM10 saastetasemete prognoose.
EcoSense 10 km võrgulahutus on liiga jäme kohalike mõjude täpseks arvutamiseks suhteliselt
madalate saasteallikate läheduses (SO2 puhul näiteks Kohtla-Järve ja Kiviõli
põlevkivitöötlemisettevõtted), kus nii kõrgemad saastetasemed kui tiheasustusalad jäävad
lähematele kilomeetritele. Tartu Ülikoolis arendatava Gaussi mudeliga Aeropol tehtud
arvutused (Joonis 5; Kutsar, 2012) näitavad rahuldavat kooskõla Kohtla-Järve Kalevi tänaval
paikneva õhusaaste seirejaama mõõtmistega, mis tähendab, et see lähenemine on
adekvaatne Ida-Virumaa linnaelanike (üle 90% rahvastikust) ekspositsiooni arvutamiseks,
milleks 10 km lahutus on lootusetult jäme.
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Joonis 5. Mõõdetud ja VKG saasteallikatest lähtudes arvutatud vääveldioksiidi
kontsentratsioonid Kalevi tn seirejaamas (mudel Aeropol, võrgulahutus 50 meetrit).
Lineaarne korrelatsioonikoefitsient mõõdetud ja arvutatud väärtuste vahel on 0,49.
ExternE ja EcoSense õhusaaste tasemete arvutusmetoodika on üle-Euroopaliste uuringute
kontekstis adekvaatne, kuid Eesti ja Ida-Virumaa mastaabis vajavad elanikkonna otsese
(sissehingatava õhusaaste) ekspositsiooni arvutused täpsustamist, milleks sobivad Eestis
käitatavad mudelid.
Kirjeldatud õhusaaste arvutuse põhimõtted on rakendatavad kõigi põhisaasteainete (lisaks
NOx, PM10, PM2.5) jaoks. Kõige õigem oleks kasutada Eesti 2011. aasta rahvaloendusest
pärinevaid asustuse paiknemise andmeid, sest üle-Euroopalised andmestikud, mis võivad
olla küll suure võrgulahutusega, ei ole siiski kunagi nii täpsed kui kohaliku rahvaloenduse
andmed.

4. SO2 doosi ja mõju vahekorra käsitlus
Kui ExternE metoodika esimeseks sammuks oli määratleda igale õhusaastet põhjustavale
objektile omane heitmete hulk ja ning teiseks sammuks ilmastikuandmete, varasematele
uuringutele toetuvate teaduslike mudelite ja stsenaariumide alusel prognoosida ajas
muutuvaid kontsentratsioone ning üksikobjektide panust nendesse, siis kolmandaks
sammuks on iga komponendi poolt põhjustatud doosi mõju määratlemine. Kõrge SO2
gaaside sisaldus viib inimeste terviseprobleemide suurenemiseni ja reageerimine veeauruga
põhjustab happelisi sademeid, mis viivad veekogude ja muldade hapestumiseni ning ehitiste
kiirema lagunemiseni. Iga komponendi jaoks saab määrata doosi ja selle mõju vahekorra
ning näidata, kuivõrd doosi suurenemine mingi kindla õhusaaste objekti tõttu põhjustab
mõju suurenemist (Joonis 1). Järgnevalt on võimalik, tuginedes konkreetsetele
uurimisandmetele kindlates piirkondades, anda suurenenud doosile kahjuhinnang
rahaühikutes.
Metoodika kõige kriitilisem osa on tegelike kahjude adekvaatne hindamine, sest õhusaastet
põhjustavad objektid, keskkonda paisatud heitmete kogused ning nende hajumine
keskkonnas on võrreldes doosi mõjude määratlemisega väga palju paremini mõõdetavad ja
modelleeritavad. Just seda aspekti on ExternE metoodika ülevaates korduvalt rõhutatud –
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hinnangud peavad põhinema tegelikel mõjudel. ExternE metoodika selgituste joonis 6.1 (siin
joonis 6) toob välja doosi ja mõju erinevad võimalikud sõltuvused (EU Directorate-General
for Research, 2005).

Joonis 6. Doosi ja mõju erinevad võimalikud sõltuvused.
Näitena on toodud neli graafikut: lineaarne sõltuvus, mittelineaarne sõltuvus (madalate
dooside puhul on mõju suurenemine aeglasem), sõltuvus mõju algamisega alates teatud
doosist (toimelävest) ning positiivse mõju ilmnemine madala doosi korral (katkendlik joon
graafikul).
ExternE ja Ecosense kalkulatsioonid põhinevad eeldusel, et kontsentratsioonid ja doosid
mõjualal on juba kahjulikul tasemel (toimelävest kõrgemal tasemel) ning järelikult mistahes
väike kogus punktallikast lähtunud kahjulikku ainet mingis piirkonnas toob kaasa kahjude
lineaarse kasvu. SO2 tervisemõjude puhul on Joonis 6 graafik hokikepi kujuline (function with
threshold), mõju viljasaakidele on madalate kontsentratsioonide puhul isegi positiivne
(function with fertilizer effect).
Seega ExternE metoodika alusel mingis piirkonnas kalkuleeritud negatiivsed mõjud ning
rahaühikutes väljendatud kahjud on üle kantavad teise piirkonda esialgsete hinnangute
andmiseks vaid juhul, kui doosid on nii kõrged, et mõjud on selgelt negatiivsed ja mingi
konkreetse õhusaaste allika panus suurendab selgelt negatiivset mõju veelgi.
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Kui aga gaaside, näiteks SO2 ja NOx tegelikud doosid on madalad, võib neil teatud mõjude
osas, näiteks mõju viljasaakidele, olla isegi positiivne efekt tänu väetavale mõjule (EU
Directorate-General for Research, 2005, lk 77). Sellisel juhul on ExternE alusel tehtud
kalkulatsioonide üle kandmine ühest kontekstist teise selle näidiskalkulatsioonidele viidates,
näiteks Lääne-Euroopa konteksti üle kandmine Eestisse mingi heitgaasi koguse, mitte doosi
ja reaalsete mõjude alusel Eestis, ebakorrektne. Samuti ei ole võimalik kasutada teistes IdaEuroopa riikide, nagu Poola ja Tšehhi kohta tehtud kalkulatsioone (vt nt Melichar jt, 2004).
ExternE ja EcoSense metoodika põhieeldus õhku paisatud SO2 koguse ja kahjude lineaarsest
sõltuvusest põhineb teadusuuringutel, mis on läbi viidud enne 1990-ndate keskpaika, kui SO2
kontsentratsioonid eriti Lääne-Euroopa tööstuspiirkondades olid väga kõrged. SO2 koormuse
vähenemine on üks Euroopa keskkonnapoliitika peamisi edulugusid.
Joonisel 7 on näha SO2 emissioonide langus Euroopas perioodil 1990-2011 ning Göteborgi
protokolli muudatuste plaanitud tase aastaks 2020 (EEA, 2014a).

Joonis 7. SO2 emissioonide langus Euroopas perioodil 1990-2011 ning Göteborgi protokolli
muudatuste plaanitud tase aastaks 2020.
Seejuures Eesti on üks väheseid riike, mille SO2 emissioonide langusgraafik ei järgi senini
Göteborgi protokolliga plaanitud langusgraafiku langusnurka. Seega on olemas
rahvusvaheline poliitiline surve Eesti SO2 emissioonide jätkuvaks vähendamiseks.
Joonisel 8 on kujutatud 5 järjestikusel kaardil SO2 aastakeskmiste kontsentratsioonide
muutus Euroopa õhuseirejaamades perioodil 1991-2011. Selgelt on näha
kontsentratsioonide langus Kesk-Euroopas, eriti Saksamaal, Lõuna-Poolas, Tšehhis.
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Joonis 8. SO2 aastakeskmiste kontsentratsioonide muutus Euroopa õhuseirejaamades
perioodil 1991-2011.
Probleemsemateks aladeks on jäänud Lõuna-Poola, Rumeenia, Bulgaaria, Türgil linnad.
Sellega seonduvalt tuleb järeldused SO2 regionaalse mõju kohta viia vastavusse uuenenud
andmetega, mille puhul ei saa teha järeldust, et kontsentratsiooni tõusuga väljendatud iga
täiendav SO2 kogus toob kaasa lineaarses sõltuvuses keskkonna- ja tervisekahjusid – seda
enam, et Eestist pärinev SO2 sadeneb just lähiriikides, mitte niivõrd Lõuna-Euroopas.
Langenud SO2 sisalduste vähenemisega kaasnevat positiivset mõju Euroopa linnades
(Ateenas, Barcelona, Brüssel, London, Pariis, Viin) on hiljuti hinnatud APHEKOM projekti
raames. Perioodil 1993–2009 on SO2 sisaldus langenud 4–10 korda (Henschel jt., 2013).
Selline SO2 sisalduste vähenemine 20 Euroopa linnas on arvatavalt vähendanud varajaste
surmade arvu 2212 juhu võrra alates 2000. aastast. Lisaks on Chanel jt (2014) leidnud, et
Euroopa SO2 käivad regulatsioonid on kaasa toonud väliskulude vähenemise keskmiselt
191,6 miljoni euro võrra aastas. Need on otsesed tõendid sellest, et SO2 sisaldused ning
baastasemed, millele lisanduvat mõju leida, on Euroopas oluliselt madalamad kui aastaid
tagasi.

5. Ida-Virumaa ja Eesti SO2 seire andmestik
Välisõhu kvaliteedi riiklikku seiret teostab Eesti Keskkonnauuringute Keskus vastavalt
riiklikule seireprogrammile. Seireprogrammi aluseks on Euroopa Liidu direktiividest
tulenevad kohustused, rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevad kohustused ja Eesti
seadusandlusest tulenevad kohustused.
Õhuseire allprogrammi ülesandeks on määrata ning jälgida õhu ning sademete koostist,
kvaliteeti ja nende muutusi eesmärgiga kindlaks teha, prognoosida ja ennetada võimalikku
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kahjulikku mõju inimeste tervisele, nende elukeskkonnale, erinevatele rajatistele ning
loodusmaastikele ja -kooslustele.
Eestis on kokku üheksa riiklikku välisõhu seirejaama (kuus linnaõhu ja kolm taustaala
seirejaama), millele lisandub veel üksteist ettevõtete omaseirejaama. Enamus riiklike ja
ettevõtete seirejaamade mõõtmistulemusi on reaalajas kajastatud ning vabalt kättesaadavad
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt hallataval Eesti Õhukvaliteedi Juhtimissüsteemi
veebilehel (http://airviro.klab.ee/seire/airviro).
Kõigis riiklikes seirejaamades toimub SO2 kontsentratsioonide mõõtmine. Ida-Virumaa
keskkonnamõjude hindamisel on oluline Narva seirejaam, mis
on linnakeskkonna
taustajaam ja see iseloomustab välisõhu kvaliteeti Põhja-Eesti linnaaladel, Kohtla-Järve
seirejaam iseloomustab välisõhu kvaliteeti Kohtla-Järve linnastus ja näitab piirkonna
tööstusettevõtete mõju välisõhu kvaliteedile. Põhja-Eesti välisõhu kvaliteedi laiemaks
iseloomustamiseks, on sobilik ka Lahemaa taustajaam, mis näitab eeskätt Eesti ja teiste
riikide kaugkande mõju.
11. juunil 2008 hakkas kehtima direktiiv välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks
muutmise kohta 2008/50/EÜ, milles olevad nõuded ja eesmärgid on 2005. aastast kehtima
hakanud Euroopa Liidu õhukvaliteedi raamdirektiivi ja selle tütardirektiivide kaudu osaliselt
üle kantud ka Eesti seadusandlusesse. Vastavad saastatuse taseme piirväärtused on toodud
keskkonnaministri 8. juuli 2011. aasta määruses nr 43 “Välisõhu saastatuse taseme piir- ja
sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud piirnormid ning nende saavutamise tähtajad”,
millest suuremad saasteainete kontsentratsioonid mõjuvad ebasoodsalt inimese tervisele ja
ökosüsteemidele. Tabelis 1 on toodud saasteainete välisõhu saastetaseme piirväärtused SO2
kohta.

Tabel 1. Välisõhu saastetaseme piir- ja sihtväärtused SO2 kohta

Vastavalt Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlusele tuleb piirväärtuse korduvate ületamiste
korral saavutada sihtväärtus - saasteaine kogus välisõhu ruumalaühikus, milleni tuleb jõuda
kas kindlaksmääratud aja jooksul või võimalikult kiiresti ja mille eesmärk on parendada
välisõhu kvaliteeti ja vältida kahjulikku mõju inimese tervisele. Aasta keskmise piir- ja
sihtväärtuse kehtestamisega välditakse kahjulikku mõju ökosüsteemidele.
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Saasteaine sisalduse häiretase on saasteaine kogus välisõhu ruumalaühikus, mille ületamisel
ka lühiajaline mõju seab ohtu inimese tervise ning mille juures tuleb kohe rakendada
meetmeid inimese tervise kaitseks. Vääveldioksiidi (SO2) häiretase on 500 μg/m3 mõõdetuna
kolme järjestikuse tunni jooksul indikaatorkohtades, mis iseloomustavad õhu kvaliteeti
vähemalt 100 ruutkilomeetril, terves piirkonnas või linnastus (oleneb, mis neist on väiksem).
Lisaks piirväärtustele ja häiretasemetele võrreldakse saastetasemeid ka alumiste ja ülemiste
hindamispiiridega, mille alusel otsustatakse, millisel tasemel seire on vajalik antud linnastus
või piirkonnas.
Vääveldioksiidi alumine ja ülemine hindamispiir on vastav alt 40% ja 60% 24 tunni
piirväärtusest ehk 50 μg/m3 ja 75 μg/m3, mida aastas ei või ületada rohkem kui kolmel
korral.
Kohtla-Järve seirejaamas oli 2011. aastal maksimaalne tunni- ja ööpäevakeskmine SO2
kontsentratsioon vastavalt 224 μg/m3 ja 101 μg/m3 (joonised 9, 10), aasta keskmine
vääveldioksiidi sisaldus välisõhus oli 8,8 μg/m³. Ühtegi piirväärtust ületavat
kontsentratsiooni sarnaselt aastatega 2008-2010 ei registreeritud. Alumist hindamispiiri 50
μg/m³ ületas 2011. aastal 12 SO2 24 h kontsentratsiooni, ülemist hindamispiiri 75 μg/m³
ületati kolmel korral (Saare jt, 2012).

Joonis 9. SO2 tunnikeskmised kontsentratsioonid 2011. aastal Kohtla-Järvel
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Joonis 10. SO2 ööpäevakeskmised kontsentratsioonid Kohtla-Järvel 2011. aastal (ülemine
joonis) ja 2012. aastal (alumine joonis).
2012. aastal langesid Kohtla-Järvel SO2 saastetasemed võrreldes 2011. aastaga märgatavalt
(joonis 10). Maksimaalne tunni- ja ööpäevakeskmine kontsentratsioon 2012. aastal oli
vastavalt 189 μg/m3 (05.04.) ja 62,5 μg/m3 (05.04.). 2012. aasta keskmine vääveldioksiidi
sisaldus välisõhus oli 7,4 μg/m³, aasta varem 8,8 μg/m³. Ühtegi piirväärtust ületavat
kontsentratsiooni sarnaselt nelja viimase aastaga ei registreeritud. Alumist hindamispiiri 50
μg/m³ ületas 2012. aastal 1 SO2 24 h kontsentratsioon, ülemisest hindamispiirist 75 μg/m³
kõrgemaid 24h keskmiseid kontsentratsioone ei mõõdetud (Saare jt, 2013).
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Toetudes Eesti Statistikaameti andmestikule on täheldatav kuu keskmiste SO 2 sisalduste
langus Kohtla-Järvel ka 2013. aastal: kui 2011. aastal jäid kuude keskmised vahemikku 4-16
μg/m³ ja 2012. aastal vahemikku 4-15 μg/m³, siis 2013. aastal juba vahemikku 1-13 μg/m³
(Statistikaamet, 2014).
SO2 kontsentratsioonid Kohtla-Järve õhuseirejaamas ning seega ka võimalik mõju inimeste
tervisele mistahes ruumipunktis Ida-Virumaal sõltuvad eelkõige tuule suunast, Eesti
Õhukvaliteedi Juhtimissüsteemi kaudu on võimalik levi reaalajas jälgida (Joonis 11;
http://airviro.klab.ee/seire/airviro/dispkohtla_so2.html).

Joonis 11. Automaatne SO2 modelleerimine Kohtla-Järvel, näitena arvutuslikud tasemed
viimase 24 h kohta 11. märtsil 2014.
Lisaks Kohtla-Järvele mõõdetakse Ida-Virumaal linnaõhu kvaliteeti Narvas. Narva
automaatne seirejaam alustas tööd 2008. aasta detsembris. Maksimaalne tunni- ja
ööpäevakeskmine vääveldioksiidi kontsentratsioon 2011. aastal oli vastavalt 122,6μg/m3
(17.07) ja 16,6 μg/m3 (15.09). Keskmine vääveldioksiidi sisaldus välisõhus oli 2,0 μg/m³.
Ühtegi piirväärtust ületavat kontsentratsiooni mõõteperioodil ei registreeritud. 2011. aastal
olid kõik SO2 24 tunni keskmised kontsentratsioonid alumisest hindamispiirist (50 μg/m3)
madalamad (Saare jt, 2012).
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Riikliku seire mõõtetulemustele taustaaladeks on Vilsandi, Saarejärve ja Lahemaa. Vilsandi
seirejaama mõõtmistulemused iseloomustavad põhiliselt Lääne-Euroopast kaugkandega
Eestisse saabuva õhumassi kvaliteeti. Kohalikud allikad mõjutavad seda väga vähe, mistõttu
jaam on igati sobilik taustauuringuteks.
Vääveldioksiidi maksimaalne tunni- ja ööpäevakeskmine kontsentratsioon Vilsandil oli aastal
2012 vastavalt 10,75 μg/m3 (3.02) ja 7,40 μg/m3 (3.02), 2011. aastal vastavalt 33,7 μg/m3 ja
10,4 μg/m3, 2010. aastal vastavalt 25 μg/m3 ja 11,2 μg/m3, 2009. aastal vastavalt 7,9 μg/m3
ja 4,2 μg/m3. Keskmine kontsentratsioon oli 2012. aastal 0,63 μg/m3, 2011. aastal 0,80
μg/m3, 2010. aastal 1,3 μg/m³, 2009. aasta keskmine vääveldioksiidi sisaldus välisõhus oli
0,83 μg/m³. Ühtegi piirväärtust ületavat kontsentratsiooni sarnaselt viie viimase aastaga
2012. aastal ei registreeritud. Nii 2012. kui ka 2011. ja 2010. aastal olid kõik SO2 24 tunni
keskmised kontsentratsioonid alumisest hindamispiirist (50 μg/m3) madalamad (Kabral,
2013).

6. SO2 tervisemõju Eestis ning võimalused selle hindamiseks
Keskkonnaseire andmestikust nähtub, et SO2 osas pole ühtki piirväärtust ületavat
kontsentratsiooni Eesti seirejaamades fikseeritud, isegi mitte Kohtla-Järve seirejaamas.
Piirväärtusest väiksemate kontsentratsioonide korral peaks olema kahjulik mõju inimese
tervisele välditud.
Samas on teadlased korduvalt tõstatanud teema, et mõnede saasteainete puhul, nagu
näiteks peened osakesed, ilmnevad tervisemõjud ka piirväärtustest oluliselt väiksemate
sisalduste juures (WHO, 2013). Muuhulgas on WHO toonud välja, et antropogeense PM
puhul puudus üldsegi lävikontsentratsioon, mis tähendab, et iga sisaldus võib olla tervisele
ohtlik (WHO, 2011). Seega peaksime ettevaatlikkusega suhtuma interpretatsiooni, et
piirväärtustest väiksemate kontsentratsioonide korral tervisemõju täiesti puudub.
Elanikkonna hulgas on alati tundlikke isikuid nagu kroonilised haiged (nt astmaatikud),
lapsed, eakad, rasedad, geneetiliselt vastuvõtlikumad jt, kellel võivad mõjud ilmneda väga
madalatel sisaldustel. Nii on ka SO2 puhul WHO viimase aja soovitused 24 tunni keskmiseks
lubatud sisalduseks oluliselt madalamad kui Euroopa Liidu direktiivist johtuv piirväärtus, mis
baseerub siiani läbiviidud epidemioloogilistel uuringutel (ülevaade WHO, 2013).

WHO ülevaateid koostanud ekspertgruppide arvates (2006, 2013) võiksid tervisemõjud
ilmneda SO2 ööpäevakeskmiste sisalduste 20 μg/m3 ja enam korral. See on oluliselt madalam
Eestis ja Euroopa Liidus kehtivast seadusandlusest. Nii on eelnevates tervisemõju
hindamistes Eestis (näiteks Orru jt., 2011) leitud tervisemõjud kuni toimeläveni, mitte aga
Euroopa Liidu poolt lubatud sisaldusteni. Uuemad epidemioloogilised uuringud Tallinnas ja
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Tartus on kinnitanud selle õigustatust, kuna me näeme tervisemõjusid, kuigi piirväärtused on
üldjuhul täidetud (Orru jt., 2009a; Läll jt., 2013; Pindus jt., 2013). SO2 tervisemõjude
hindamiseks võiksime kasutada suremuse annus-vastus meta-seoseid teiste riikide
epidemioloogilistest uuringutest (meil siiani uuringud SO2 mõju kohta puuduvad) (näiteks
Anderson et al., 2007). Lisaks varajasele suremusele on vääveldioksiidil leitud seoseid ka
teiste sümptomitega nagu hingamisteede- ja südame-veresoonkonna põhjustel
hospitaliseerimine, astma ägenemine ning laste enneaegsus ja madal sünnikaal.
Vastavalt õhuseire andmetele, kui lähtuda konservatiivsest lähenemisest, et tervisemõjud
võiksid ilmneda SO2 ööpäevakeskmiste sisalduste 20 μg/m3 ja enam korral, ei ole ei Tallinnas,
Narvas ega Tartus SO2 tõttu olulisi tervisemõjusid, millega tuleks arvestada. Kohtla-Järvel oli
2012. aastal läviväärtuse 20 μg/m3 korral paarkümmend ületamist, samas tunduvalt vähem
kui 2011. aastal (joonis 10, Saare jt 2012 ja 2013).
Kokkuvõtvalt võib hinnata, et Eestis SO2 poolt põhjustatud tervisemõjusid võib esineda
Kohtla-Järvel, samas nende olulisust saab selgitada epidemioloogiliste uuringutega. Lisaks
sellele tuleb SO2 mõjusid käsitleda kompleksselt koos teiste saasteainetega, mitte
eraldiseisvana.
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Joonis 12. SO2 ööpäevakeskmine kontsentratsioon Narvas 2012. aastal (Saare jt, 2013).
Jälgides SO2 peamisi allikaid – Narvas paiknevaid soojuselektrijaamu ning SO2
kontsentratsioone Narvas, mille ööpäevakeskmised väärtused on selgelt alla 20 μg/m3
(Joonis 12), on täiesti selge, et atmosfääri paisatavate SO2 koguste seostamine üldise
mudeliga Ida-Virumaa elanike võimalike tervisemõjuga ei ole korrektne. Eesti teadlastel on
juba olemas andmed ja mudelid, et Kohtla-Järve õhusaastet jälgida, prognoosida ja
modelleerida väga detailse võrgulahutusega (nt mudel Aeropol, mida on kasutatud IdaVirumaa tööstusettevõtete keskkonnamõjude hindamistes võrgulahutusega 50-100 meetrit),
selle asemel et kasutada 10 km võrgulahutusega umbkaudseid kalkulatsioone. Kohtla-Järvel
on tegemist eelkõige mitte saasteainete kauglevist põhjustatud mõjudega, vaid lokaalse
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õhureostusega paljudest erinevatest allikatest. Samas, kuna kauglevi annab väikese
lisadoosi, on seda võimalik Kohtla-Järve mudelarvutustes hinnata. SO2 kontsentratsiooni
oluline vähenemine 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga ning uute SO2 püüdurseadmete
paigaldamine tööstusettevõtetes lähiaastatel aga annab lootust, et ka Kohtla-Järvel
suudetakse ööpäevakeskmised SO2 kontsentratsioonid peagi allapoole 20 μg/m3 piiri viia.

7.

Kokkuvõte ja järeldused

Käesolev analüüs käsitles põhjalikult ExternE ja EcoSense arvutusmudelite algoritme ning
toetudes multidistsiplinaarsele teadlaste meeskonnale andis hinnangu püstitatud ülesandele
– missugused on Eesti paiksetest allikatest pärineva SO2 õhusaaste võimalikud seosed
inimeste tervisemõjudega.
Töö tulemusena võib teha järgmised järeldused:
1) SO2 emissioonide puhul jääb vastavalt ExternE metoodikale Lääne- ja Kesk-Euroopa
näitel 50 km raadiusse saasteallikast vaid 3-4% eraldunud gaasist põhjustatud
kahjudest. Sellega seonduvalt on õhku paisatud emissioonide koguse alusel
lineaarses sõltuvuses tervisemõju omistamine Ida-Virumaa elanikele täiesti
ebakorrektne. Eeldusel, et SO2 tervisemõjude kriitiline piir on Ida-Virumaal ületatud,
oleks vastavalt levi mudelitele Ida-Virumaa osakaaluks mitte üle 2% Eesti paiksetest
saasteallikatest eralduvast SO2 põhjustatud tervisekahjudest.
2) ExternE ja Ecosense kalkulatsioonid põhinevad järeldusel, et kontsentratsioonid ja
doosid mõjualal on juba kahjulikul tasemel (toimelävest kõrgemal tasemel) ning
järelikult mistahes väike kogus punktallikast lähtunud kahjulikku ainet mingis
piirkonnas toob kaasa kahjude lineaarse kasvu. See metoodika põhieeldus õhku
paisatud SO2 koguse ja kahjude lineaarsest sõltuvusest põhineb teadusuuringutel,
mis on läbi viidud enne 1990-ndate keskpaika, kui SO2 kontsentratsioonid eriti LääneEuroopa tööstuspiirkondades olid väga kõrged. SO2 koormuse vähenemine on üks
Euroopa keskkonnapoliitika peamisi edulugusid. Teaduskirjandusest on leitavad
otsesed tõendid sellest, et SO2 sisaldused ning baastasemed, millele lisanduvat mõju
leida, on Euroopas oluliselt madalamad kui aastaid tagasi ning ka tervisemõjud on
väga oluliselt väiksemad.
3) Eestis SO2 poolt põhjustatud tervisemõjusid võib esineda Kohtla-Järvel, juhul kui
aktsepteerida WHO soovitusi SO2 piirnormi langetamise kohta 20 μg/m3 –ni. Samas
SO2 mõjusid tuleb käsitleda kompleksselt koos teiste saasteainetega, mitte
eraldiseisvana. Hetkel puudub informatsioon otsustamaks, kuivõrd oluline on SO 2
mõju Kohtla-Järve inimestele. Selle hindamine ExternE mudeli abil on väga
umbkaudne, hinnanguline viga võib olla väga suur, mitmetes ja paljudes kordades.
4) Kohtla-Järvel on tegemist eelkõige mitte saasteainete kauglevist põhjustatud
mõjudega, vaid lokaalse õhureostusega paljudest erinevatest allikatest. SO2
kontsentratsiooni oluline vähenemine 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga aga
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annab lootust, et ka Kohtla-Järvel suudetakse ööpäevakeskmised SO2
kontsentratsioonid peagi allapoole 20 μg/m3 piiri viia.
5) Eesti teadlastel on juba olemas andmed ja mudelid, et Kohtla-Järve õhusaastet
jälgida, prognoosida ja modelleerida väga detailse võrgulahutusega (nt mudel
Aeropol, 50 meetrit), selle asemel et kasutada 10 km võrgulahutusega umbkaudseid
kalkulatsioone
6) Käesolevas töös käsitleti vaid SO2 emissioonide mõjusid, kuid samad põhijäreldused
saab teha teiste õhusaasteainete kohta – ExternE ja EcoSense’i kalkulatsioonide
alusel ei saa anda pädevaid hinnanguid Ida-Virumaa tööstusobjektide mõju kohta
inimeste tervisele ja ühtlasi sellega kaasnevate kahjude kohta – seda nii saasteainete
kauglevi, mudelarvutuste võrgulahutuse kui doosi ja selle mõju funktsiooni lähteeelduste määratlemise tõttu. Samal ajal on Eestis olemas nii oskusteave kui
teaduskompetents vastavate hinnangute andmiseks.
7) Doosi ja selle mõju funktsiooni lähte-eeldused on eelkõige saastekoormuse
vähenemise, aga ka pidevalt täienevate teadmiste tõttu ajas muutlikud ning seetõttu
ei saa samu lähte-eeldusi rakendada pikas ajalises perspektiivis, kindlasti on nende
ülevaatamine vajalik keskmiselt iga 5 aasta järel.

24

Viited
Anderson HR et al. (2007). Quantitative systematic review of short term associations
between ambient air pollution (particulate matter, ozone, nitrogen dioxide, sulphur dioxide
and carbon monoxide), and mortality and morbidity. London, Department of Health
https://www.gov.uk/government/publications/quantitativesystematic-review-of-shortterm-associations-between-ambient-air-pollutionparticulate-matter-ozone-nitrogen-dioxidesulphur-dioxide-and-carbon-monoxideand-mortality-and-morbidity
Brode, R.W. ja Wang, J. (1992). User's Guide for the Industrial Source Complex (ISC2)
Dispersion Model. Vols.1-3, EPA 450/4-92-008a, EPA 450/4-92-008b, and EPA 450/4-92008c. US Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, NC 27711.
ECMWF (2014).
http://gems.ecmwf.int/documents/workdescription/5_EMEP_MET_NO.html. Viimati
külastatud 3.03.2014.
EEA (2014a). http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/emission-trends-ofsulphur-dioxide-eea-member-countries-eu-27-member-states4/2009_emiss_indicator_so2_fig_1.eps/image_original. Viimati külastatud 3.03.2014.
EEA (2014b). http://www.eea.europa.eu/themes/air/interactive/so2. Viimati külastatud
3.03.2014.
EMEP (2014). http://www.emep.int. Viimati külastatud 3.03.2014.
EU Directorate-General for Research, Sustainable Energy Systems (2005). ExternE
Externalities of Energy Methodology 2005 Update. Bickel, P. and Friedrich, R. (eds.) Institut
für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung, Universität Stuttgart, Germany.
EUR 21951. 271 lk. http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/kina_en.pdf
FMI (2014). http://silam.fmi.fi/. Viimati külastatud 3.03.2014.
Kabral, N. (2013). Õhusaaste kauglevi seire ja uuringud. Eesti Keskkonnauuringute Keskus,
Tallinn. http://seire.keskkonnainfo.ee; 2012. aasta aruanded.
Kareda, E. (2008). Eesti õhusaaste väliskulude arvutamise võimalused ExternE metoodika ja
EcoSenseWeb abil. Töövõtuleping nr. 18-20/399 aruanne, SA Säästva Eesti Instituut SEITallinn, 20 lk.
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1159752/Ohusaaste_Kareda.pdf
Keskkonnaagentuur (2014). Keskkonnaülevaade 2013. Ptk 5, Välisõhk, lk 112-129.
http://www.keskkonnainfo.ee/failid/ky_2013_pt5.pdf
Kutsar, T. (2012) VKG Oil AS põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju
hindamine. Keskkonnamõju hindamise aruanne, OÜ Hendrikson & Ko, Töö nr 1522/11.
25

http://www.kohtlajarve.ee/uploads/documents/keskkonnakaitse/kuulutused/kmh_aruanne_heakskiitmisele_2
2-05-2012.pdf
Läll, K., Raag, M., Orru, H. (2013). Particulate air pollution and mortality in Tallinn: A timeseries analysis in North-Eastern European country. Environmental Health Perspectives,
special issue on ISEE-ISES-ISIAQ conference abstracts.
Melichar, J., Havranek, M., Maca, V., Scasny, M., Kudelko, M. (2004). Implementation of
ExternE Methodology in Eastern Europe. Final Report on Work Package 7, ExternE-Pol:
Extension of Accounting Framework and Policy Applications. 49 lk.
http://www.externe.info/externe_2006/expolwp7.pdf
Orru, H., Jõgi, R., Kaasik, M., Forsberg, B. (2009). Chronic Traffic-Induced PM Exposure and
Self-Reported Respiratory and Cardiovascular Health in the RHINE Tartu Cohort.
International Journal of Environmental Research and Public Health, 6(11), 2740 - 2751.
Orru, H., Teinemaa, E. , Kesanurm, K. , Kaasik, M. , Tamm, T. , Lai, T. (2011). Välisõhu
kvaliteedi mõju inimeste tervisele - peentest osakestest tuleneva mõju hindamine kogu Eesti
lõikes. Tartu Ülikool, 67 lk. http://rahvatervis.ut.ee/bitstream/1/5081/1/Orru2011.pdf
Pindus, M., Orru, H. (2013). Proximity of busy road increases the prevalence of heart disease
– results from RHINE Tartu cohort. Environmental Health Perspectives, special issue on ISEEISES-ISIAQ conference abstracts.
Saare, K., Maasikmets, M., Teinemaa, E. (2012). Välisõhu seire linnades 2011. Riiklik
keskkonnaseire alamprogramm, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Tallinn.
http://seire.keskkonnainfo.ee; 2011. aasta aruanded.
Saare, K., Maasikmets, M., Teinemaa, E. (2013). Välisõhu seire linnades 2012. Riiklik
keskkonnaseire alamprogramm, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Tallinn.
http://seire.keskkonnainfo.ee; 2012. aasta aruanded.
Statistikaamet (2014). http://pub.stat.ee/pxweb.2001/Dialog/varval.asp?ma=KK45&ti=SAASTEAINED+%D5HUS+%28KUUD%29&path=../
Database/Keskkond/04Keskkonnaseisund/10Ehuseire/&lang=2. Viimati külastatud
11.03.2014.
UT (2014). http://meteo.physic.ut.ee/silam. Viimati külastatud 3.03.2014.
WHO Regional Office for Europe (2006). Air quality guidelines global update 2005:
particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Copenhagen, WHO Regional
Office for Europe
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78638/E90038.pdf).

26

WHO (2013) Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP project: final
technical report. WHO, Bonn.

27

