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SISSEjuhATuS

   Käesolev väljaanne on ülevaade paiksetest 
saasteallikatest õhku paisatud heitkogustest. 
Ülevaade hõlmab järgmiseid saasteaineid: väävel-
dioksiid, tahked osakesed, lenduvad orgaanilised 
ühendid, lämmastikoksiidid, süsinikoksiidid ja 
raskmetallid. Väljaanne sisaldab ülevaadet põle-
tatud kütustest, samuti kokkuvõtet lahustite ja 
lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutami-
sest. Ülevaade keskendub perioodile 2004–2007, 
sisaldades informatsiooni ainult paiksete saaste-
allikate kohta.
   Välisõhu kaitse seaduse järgi on paikne saaste-
allikas püsiva asukohaga üksik saasteallikas, 
kaasa arvatud teatud aja tagant teisaldatav saas-
teallikas, või ühel tootmisterritooriumil asuvate 
saasteallikate grupp.
   Ülevaade „Õhku eraldunud saasteainete heit-
kogused paiksetest saasteallikatest aastail 2004–
2007“ põhineb aruannetel, mida saasteallikate 
valdajad (ettevõtted) esitavad Keskkonnaametile 
igal aastal läbi veebipõhise õhu saasteallikate 
infosüsteemi OSIS. Välisõhu saastamisega seotud 
tegevuste kohta esitavad aruande ettevõtted, 
kellel on välisõhu saasteluba, välisõhu erisaas-
teluba, kompleksluba või jäätmetepõletamist 
käsitlev jäätmeluba. Saasteallikate valda-
jad määravad heitkogused otseste mõõtmiste 
või Keskkonnaministeeriumi heaks kiidetud 

arvutuslike metoodikate alusel. Aruannetes 
esitatud andmete õigsust kontrollitakse Kesk-
konnaameti regioonides (varem Keskkonnatee-
nistustes) ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja 
Tehnokeskuses.
   Õhuaruandlus toimub vastavalt Keskkon-
naministri määrusele nr 76 ”Välisõhu saasta-
misega seotud tegevusest aruandmise kord ja 
vorm“ (RTL, 21.12.2006, 91, 1683).
   2008. aastal esitati 2007. aasta välisõhu saas-
tamisega seotud tegevuste kohta 1441 aruannet. 
Võrreldes 2003. aastaga on aruannete arv olu-
liselt kasvanud (2003. a esitati 866 aruannet).  
Aruannete hulga suurenemine on tingitud aru-
andekohuslaste lisandumisest seoses välisõhku 
puudutava seadusandluse uuenemisega 2004. 
aastal (hetkel kehtiv välisõhukaitse seadus jõus-
tus 30.09.2004). Viimasel aastal on aruandeko-
huslastena lisandunud kompleksluba omavad 
põllumajandusettevõtted. Arvestades kompleks-
loa omajate arvu on järgmisel aastal aruannete 
arvukus veelgi suurem.
   Maakondade lõikes on enim aruandeid esitatud 
Harjumaal (sh Tallinn), mis on ka ootuspärane, 
kui arvesse võtta erinevate maakondade ette-
võtete ja elanike arvu (joonis 1, Lisas).
   Tabelid on esitatud Lisas. Tekstis olevad viited 
on lingitud Lisas olevate tabelitega. Tabelil klik-
kides saab tagasi teksti juurde.
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1. PAIKSETEST SAASTEAllIKATEST VälISÕhKu PAISATud SAASTEAInEd

2007. aastal eraldus Eestis paiksetest saasteal-
likatest välisõhku (tabel 1):

•	 86	621	tonni	vääveldioksiidi	(SO2);
•	 19	365	tonni	tahkeid	osakesi	(TSP);
•	 16	554	tonni	lämmastikoksiide	(NOX);
•	 24	405	tonni	süsinikoksiidi	(CO);
•	 7696	tonni	lenduvaid	orgaanilisi	ühendeid	

(LOÜ). 

Muutused võrreldes 2003. aastaga:

SO2 heitkogused vähenesid 2003. aasta 
heitkogustega võrreldes 11 500 tonni 
(11,7%).
   Peamiseks SO2 heitmete vähenemise 
põhjuseks on olnud kahe uue keevkiht-
tehnoloogial põhineva katla käikuandmine 
Narva Elektrijaamade AS elektrijaama-
des. Tegemist on varasemast efektiivsema 
tehnoloogiaga, sama hulga elektri ja sooja 
tootmiseks kulub vähem põlevkivi.

Tahkete osakeste heitkogused vähenesid 
11 900 tonni (38%) võrreldes 2003. aastaga.
   Vähenemine on peamiselt seotud Balti ja 
Eesti elektrijaamade renoveeritud katelde 
suurema efektiivsega (väiksem kütuse-
kulu).

   Ajavahemikul 1992–2007 vähenesid Eestis paik-
setest saasteallikatest pärinevad SO2 heitkogused 
62% ja tahked osakesed 87%, lenduvad orgaani-
lised saasteained 31% ja CO 24% (joonis 4). Heitko-
guste vähenemine aastail 1992–1995 on peamiselt 
põhjendatav pärast Eesti iseseisvumist toimu-
nud muutustega töötlevas tööstuses ning ener-
geetikas. Kindlasti on heitkoguste vähenemise 
tinginud ka keskkonda puudutavate õigusaktide 
karmistumine pärast liitumist Euroopa Liiduga 
(piirnormid, kütusekvaliteedi nõuded jne).

Lenduvate orgaaniliste saasteainete heitko-
gused vähenesid 1100 tonni (12,5%) võrrel-
des 2003. aastaga.
   Langus on seotud heitkoguste vähene-
misega vedelkütuste terminalides.

NOX  heitkogused vähenesid 1400 tonni 
(7,8%) võrreldes 2003. aastaga.
   Vähenemine on peamiselt seotud keev-
kihttehnoloogia kasutusele võtuga Balti ja 
Eesti elektrijaamades.

CO heitkogused pole võrreldes 2003. aastaga 
muutunud.

Joonis 2. Tahkete osakesete, vääveldioksiidi (SO2), lämmastikoksiidide (NOX), süsinikoksiidi (CO) ja lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) 
heitkogused Eestis aastail 1992–2007.
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   Saasteainete heitkogused on esitatud numb-
rilisel kujul tabelites 2, 7–10 ja 13. Tabelis 2 on 
saasteainete heitkogused arvutatud tuginedes 
majanduse tegevusalade klassifikaatorile SNAP. 
SnAP (Selected Nomenclature for Source of Air Pol-
lution) kood on Euroopa Komisjoni poolt loodud 
keskkonnaseisundi informatsiooni kogumise 
koordineerimisprogrammi CORINE (COoRdinated 
Information on the Enviroment of Europe) õhu alam-
programmi klassifikaator. SNAP klassifikaatori 
aluseks on heitkoguseid tekitavate protses-
side tüübid. Jaotamine toimub saasteallikate 
kaupa — ühel ettevõttel võib olla mitu erineva  
tehnoloogiaga saasteallikat. Tabelites 7–10 on 
toodud saasteainete heitkoguste jagu-nemine 
SNAP klassifikaatori järgi maakonniti.

   Tabelis 13 on heitkoguste jagunemine esitatud 
tuginedes Eesti majanduse tegevusalade klassi-
fikaatorile EMTAK 2003. Eesti majanduse tege-
vusalade klassifikaatori (EmTAK) aluseks on 
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline 
klassifitseerimissüsteem (NACE Rev. 1). EMTAKi 
alusel jaotatakse ettevõtteid nende peamise 
majandustegevuse järgi, aga SNAP klassifikaa-
toris liigitatakse saasteallikaid. Sellest tulenevalt 
tekivad erinevused SNAP ja EMTAK klassifikaa-
tori alusel saadud heitkoguste tulemuste vahel. 
Tabel on koostatud tuginedes Eesti ettevõtte-
registri andmetele. 

1.1 Vääveldioksiid

   Suuremad õhusaastajad SO2 ja tahkete osakeste 
osas on elektrit ja soojust tootvad ettevõtted 
Ida-Virumaal (tabel 3). SO2 jagunemine tege-
vusalade kaupa on toodud joonisel 3. 2007. aas-
tal moodustas põletamine energeetikas 95% 
kogu Eesti paiksete saasteallikate SO2 kogustest 
(2003. aastal oli see 87,6%). Seega mõjutab Narva 
elektrijaamades toimuv oluliselt kogu Eesti SO2 

heitkoguseid. See fakt kajastub ka joonisel 4, mis 
esitab SO2 jagunemise maakonniti ajavahemikul 
2004–2007 — üle 90% SO2 eraldub Ida-Virumaalt. 
Suhteliselt suur osa vääveldioksiidi pärineb vääv-
lit sisaldavate kütuste (raskekütte-, kergekütte- 
ja põlevkiviõli) põletamisest tööstusettevõtetes, 
aga ka väikestes katlamajades.

Joonis 3. Peamised SO2 allikad tegevusalade lõikes 2007. a.
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Joonis 4. SO2 heitkoguste jagunemine maakonniti tonnides, aastail 2004-2007.

Joonis 5. Peamised SO2-ga õhku saastanud ettevõtted 2007. a (vt ka tabel 3). 

1.2 Tahked osakesed

   Tahketest osakestest pärines 2007. aastal  74,9% 
kütuste põletamisest energeetikas (2003. aas-
tal 82%). 11,5 ja 10% tahketest osakestest tekkis 
põletamisest töötlevas tööstuses ning tootmis-
protsessidest (joonis 6). Suurimad tahkete osa-
kestega saastajad on toodud tabelis 4.
   Sarnaselt SO2-ga pärineb ka suurem osa tah-
ketest osakest Ida-Virumaalt (joonis 7, 8). Ida-
Virumaale järgnevad Harjumaa ja Pärnumaa. 

Harjumaal on suurimateks tahkete osakestega 
saastajateks ehitusmaterjale tootvad Nordkalk 
AS ja Paekivitoodete Tehas AS ning Kehras asuv 
Horizon Tselluloosi ja Paberi AS. Ida-Virumaa 
osakaalu muutumine aastate lõikes on otseselt 
seotud Narva Elektrijaamad AS põletusseadmete 
kaasajastamisega. 2007. aasta osakaalu kasv on 
põhjustatud Narva Elektrijaamad AS elektri-
toodangu kasvust. 
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Joonis 6. Tahkete osakeste allikad tegevusalade lõikes 2007. a.

Joonis 7. Tahkete osakeste heitkoguste jagunemine maakonniti aastail 2004–2007.
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Joonis 8. Peamised tahkete osakestega  õhku saastanud ettevõtted 2007. a (vt ka tabel 4). 

1.3 lenduvad orgaanilised ühendid

   2007. aastal eraldus kõige rohkem lenduvaid 
orgaanilisi ühendeid kütuse jaotamisest – 27,2%, 
st Harjumaal asuvatest naftaterminalidest. 21% 
eraldus põletamisel energeetikas (põlevkiviõli 
tootmine) ning 18,8% lahustite kasutamisel. 
2003. aastal moodustas kütuste jaotamine 
koguni 42% paiksetest saasteallikatest õhku 
paisatavatest lenduvatest orgaanilistest ühendit-
est. Muutused on tingitud efektiivsemate saas-
teainete püüdmismeetodite kasutuselevõtust 
ja  teiste majandusharude osakaalu suurenemi-
sest. 2006. aasta lõpul võttis  Alexela Terminal 
AS Paldiskis kasutusele laevade laadimisprotses-

sil tekkivate aurude tagastamise ja hävitamise 
süsteemi. Selle abil kogutakse laevade ja autode 
laadimisel õhku sattuvate naftasaaduste aurud ja 
põletatakse spetsiaalses põletis. Võrreldes 2006. 
aastaga eraldus 2007. aastal Alexela Terminal ASi 
saasteallikatest 89% vähem lenduvaid orgaani-
lisi ühendeid.
   Harju maakonna naftaterminalide suurt 
osakaalu lenduvate orgaaniliste ühendite õhku 
paiskamises näitavad joonised 9 ja 10. Teiseks 
suurimaks lenduvate orgaaniliste ühendite õhku 
paiskajaks on Ida-Virumaa põlevkiviõlitehased 
ja teised tootmisettevõtted.

Joonis 9. Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste jagunemine tegevusalade kaupa aastal 2007.
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Joonis 10. Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste jagunemine maakonniti 2004–2007.

Joonis 11. Peamised lenduvate orgaaniliste ühenditega õhku saastanud ettevõtted 2007. a (vt ka tabel 5).

1.4 lämmastikoksiidid

   Paiksetest saasteallikatest õhku eraldunud NOX 
heitkogustest 84,4% tekkis kütuste põletamisel 
energeetikas ehk siis Ida-Virumaal asuvates 
elektrijaamades (joonised 12, 13, 14). Võrreldes 
2003. aastaga pole see protsent oluliselt muutu-
nud. 11,6% õhku paisatud lämmastikoksiididest 
pärineb põletamisprotsessidest töötlevas töös-

tuses. Suurimad saastajad on toodud tabelis 6.
   Sarnaselt SO2 ja tahkete osakestega on suurimad 
lämmastikoksiidide õhkupaiskajad Ida-Viru-
maa ettevõtted. Ida-Virumaale järgneb Harjumaa 
maagaasi põletavate Iru elektrijaama ning ASi 
Tallinna Küte katlamajade tõttu.
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Joonis 12. Peamised tegevusalad lämmastikoksiidide õhku paiskamise osas 2007. a.

Joonis 13.  Lämmastikoksiidide heitkoguste jagunemine maakonniti aastail 2004–2007.

Joonis 14. Peamised lämmastikoksiididega õhku saastanud ettevõtted (vt ka tabel 6).
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1.5 Süsinikmonooksiid

   2007. aastal õhku paisatud CO heitkogustest 
73,1% tekkis kütuste põletamisel Ida-Virumaal 
asuvatest elektrijaamadest. Võrreldes 2003. aas-
taga pole see protsent oluliselt muutunud. 20,8% 
CO heitkogustest eraldub õhku põletamisel 
töötlevas tööstuses ja 3,4% mittetööstuslikul 
põletamisel.

   Sarnaselt SO2 ja tahkete osakestega on suurimad 
CO õhkupaiskajad Ida-Virumaa ettevõtted. Järg-
nevad Lääne-Virumaa (Kunda-Nordic Tsement 
AS), Pärnumaa ja Harjumaa (puitu ja maagaasi 
põletavad katlamajad) (joonised 15, 16).

Joonis 15. Peamised lenduvate orgaaniliste ühenditega õhku saastanud ettevõtted 2007. a (vt ka tabel 5).

Joonis 16.  Süsinikmonooksiidi heitkoguste jagunemine maakonniti aastail 2004–2007.
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1.6 raskmetallid

   2007. aastal eraldus välisõhku 11 021 kg arseeni 
(As), 634 kg  kaadmiumi (Cd), 10 109 kg kroomi 
(Cr), 2 571 kg vaske (Cu), 633 kg elavhõbedat, 
6428 kg niklit (Ni), 37 450 kg  pliid (Pb) ja 51 078 
kg tsinki (Zn). Suurem osa sellest (ca 96%) tek-
kis Ida-Virumaa elektrijaamades (joonised 17 
ja 18).
   Võrreldes 2003. aastaga on raskmetallide heit-
kogused kasvanud ligikaudu 10%. Samas tah-
kete osakeste kogus oli kahanenud. Erinevus on 
põhjendatav sellega, et tahkete osakeste heit-

kogused saadakse mõõtmiste ja püüdeseadmete 
efektiivsuse järgi, aga raskmetallide heitkogused 
saadakse arvutuslikult.
   Tabelites 11 ja 12 on toodud raskmetallide heit-
koguste jagunemine SNAP klassifikaatori  järgi. 
Raskmetallide heitkogused on arvutatud ette-
võtete poolt aruandes esitatud kütusekoguste 
alusel. Raskmetallide heitkogused 2007. aastal 
on tõusnud võrreldes aastatega 2004–2006 seoses 
Eesti Elektrijaamas kasutatud põlevkivi koguse 
suurenemisega.

Joonis 17.  Peamised tegevusalad pliiga saastamise osas 2007. a.

Joonis 18. Peamised tegevusalad tsingiga saastamise osas 2007. a.
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2. KüTuSTE PÕlETAmInE PAIKSETES SAASTEAllIKATES

   Viimastel aastatel on põlevkiviõli ja puidu ning 
puidujäätmete põletamine kasvanud (joonis 19). 
2007. aasta veidi väiksem kütuste põletamine 
võrreldes eelnevate aastatega on peamiselt tingi-
tud suhteliselt soojast talvest.  Samas põlevkivi 
põletamine (joonis 20) näitab täpselt vastupidist 

tendentsi tingituna toodangu (eelkõige ekspordi) 
kasvust Ida-Virumaal asuvates Balti ja Eesti elekt-
rijaamades. Põlevkivi kasutataksegi kütusena 
peamiselt Ida-Virumaa elektrijaamades ja töös-
tusettevõtetes ning Lääne-Virumaal Kunda-Nor-
dic Tsement ASi tsemenditehases.

Joonis 19. Kütuste kasutamine aastail 1997–2007 teradžaulides.

Joonis 20. Põlevkivi kasutamine aastail 1997–2007 teradžaulides.
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   Põlevkiviõli kasutatakse kõige rohkem Ida-
Virumaal ja Harjumaal (joonis 21). Samas 
protsentuaalselt kasutatakse põlevkiviõli kõige 
rohkem Saare-, Lääne- ja Järvamaal, peamiselt 
asulate keskküttekatlamajades.
   Puitu ja puidujäätmeid kasutavad kütustena 

nii asulate katlamajad kui ka näiteks puidutöös-
tused, kes kasutavad sooja tootmiseks puidu-
jääke. Puidu ja puidujäätmete põletamine 
moodustab Valga-, Viljandi-, Võru-, Hiiu- ja 
Järvamaal vähemalt 50% kasutatud kütuste 
kogusest (joonis 22).

Joonis 21. Kütuste kasutamise jagunemine maakonniti 2007. a.

Joonis 22. Puidu ja puidujäätmete põletamine aastal 2007 maakonniti, teradžaulides.
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   Jätkuvalt on vähenenud raskekütteõli kasu-
tamine, seda eelkõige karmistunud keskkon-
nanõuete tõttu.
   Maagaasi põletamine on peale 2002.–2003. 
aastate seisakut taas kasvanud. Harju-, Rapla- 
ja Põlvamaal moodustab maagaas kasutatud 
kütuse kogusest rohkem kui 50% (joonis 23). 
Harjumaal on suurimad maagaasi kasutajad Iru 

Elektrijaam ning Tallinna Küte AS-le kuulu-
vad Kadaka, Mustamäe ja Ülemiste katlamajad. 
Hiiu- ja Saaremaa katlamajades ei ole võimalik 
maagaasi kasutada.   
   Turvast kasutatakse kõige rohkem Tartu- ja Pär-
numaal, kus asuvad ka kaks Eesti suurimat turba-
tootjat: Tootsi Turvas AS ja Sangla Turvas AS.

Joonis 23. Vedelkütuste põletamine aastal 2007 maakonniti, teradžaulides.
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3. lAhuSTITE jA lAhuSTEId SISAldAVATE KEmIKAAlIdE KASuTAmInE

   Lahustite ja lahusteid sisaldavate kemikaalide 
kasutamise kohta esitas 2007. aastal aruande 143 
ettevõtet, mis on ligi neljandiku võrra rohkem 
kui 2006. aastal. Samas kasutatud kemikaalide 
hulk suurenes ainult 17%.
   Kuigi joonise 24 järgi on kemikaalide kasuta-
mine kasvanud, võib siiski väita, et see kasv on 

näiline, olles tingitud aruandeid esitavate ette-
võtete hulga suurenemisest.
   2007. aastal suurenes nii lahusti- kui ka 
veepõhiste kemikaalide kasutamise hulk, kuid 
veepõhiste toodete osakaal jäi kogu kasutatud 
kemikaalide hulgas praktiliselt samaks: 2006. 
aastal 19,7% ja 2007. aastal 19,5% (joonis 25).

Joonis 24. Lahustite, värvide, liimide, lakkide ja muude kemikaalide kasutamine 2006. ja 2007. aastal.

Joonis 25. Lahustipõhiste ja veepõhiste kemikaalide kasutamine 2006. ja 2007. aastal.
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   Kaks suurimat kemikaalide kasutajat on ES 
Sadolin AS ja Eskaro AS, kes kokku tarbivad 
maalrivärvi ja laki tootmisel üle 46% kasutatud 
kemikaalidest.

Joonis 26. Kasutatud kemikaalide hulga osakaal ettevõtete kaupa 2007. aastal.

   Ligi pool kasutatud kemikaalidest leidis rak-
endust erinevate kemikaalide, keemiatoodete 
ja keemiliste kiudude tootmisel (47,3%), mil-
lest omakorda 99,3% kulus värvide, lakkide ja 
muude viimistlustoodete valmistamisele (joonis 
27). Järgmine suurem tegevusala on puidu tööt-
lemine ja puittoodete tootmine (24,3%). Siia 
alla kuuluvad sellised tegevused nagu spooni 

tootmine (ca 50%), mitmekihiliste puitplaa-
tide, puittahvlite ja vineeri tootmine (ca 30%) ja 
ka puidust uste, akende, aknaluukide ja nende 
raamide tootmine (ca 12%). Veel võib ära märkida 
kummi- ja plasttoodete tootmise (6,1%), trükin-
duse (5,7%) ning mujal liigitamata tootmise, 
millest ¾ moodustab mööblitootmine (5,7%).

Joonis 27. Kemikaalide kasutamine 2007. aastal majandustegevuste kaupa.
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Joonis 28. Kemikaalide kasutamise käigus välisõhku paisatud lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogused liikide kaupa 2006. ja 2007. aasta 
võrdluses.

Joonis 29. Lahustite ja lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamise käigus välisõhku paisatud lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogused 
maakondade kaupa 2006. ja 2007. aasta võrdluses.

   Kõige rohkem paisatakse kemikaalide kasuta-
mise käigus lenduvaid orgaanilisi ühendeid õhku 
Harjumaal (645 tonni ehk ca 47%), kus tegutseb 
ligi 40% vastavatest ettevõtetest. Ligikaudu 18% 
lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogustest 
tekib Tartumaal ning ülejäänud 35% jaguneb 

ära 13 maakonna vahel, kusjuures Hiiumaal ja 
Põlvamaal aruandluskohustusega ettevõtete seas 
ühtegi kemikaale kasutavat ettevõtet 2006. ja 
2007. aastal ei registreeritud ning seetõttu on ka 
tekkinud lenduvate orgaaniliste ühendite heit-
kogused seal nullid (joonis 29).

Värvidest Lakkidest
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    Õiguslik taust ja aruandlus
   Keskkonnaministri 07. septembri 2004. a 
määrus nr 114 „Lahustite kasutamisel välisõhku 
eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heit-
koguste piirväärtused, saasteallikatest eralduvate 
saasteainete heitkoguste seirenõuded ja heitkoguste 
piirväärtuste järgimise hindamise kriteeriumid“ on 
üle võetud Euroopa Direktiivist 1999/13/EÜ. 
Direktiivi eesmärk on vältida või vähendada len-
duvate orgaaniliste ühendite heitkoguste otsest 
või kaudset mõju nende sattumisel keskkonda, 
ja nende potentsiaalset ohtu inimese tervisele. 
Ettevõtete tegevus peab vastama määruses 
ettenähtud piirväärtustele või siis pidi olema 
välja töötatud lenduvate orgaaniliste ühendite 

heitkoguste vähendamise kava 31. oktoobriks 
2007. 2007. aastal kuulus selle määruse regu-
leerimisalasse 56 ettevõtet 65-l tootmisterritoor-
iumil. 30. septembril 2008. a esitas Eesti esimest 
korda Euroopa Komisjonile aruande Direktiivi 
1999/13/EÜ rakendamise kohta perioodil 2005–
2007. Eesti teatas Komisjonile, et vajalikke and-
meid ei esitanud 11 ettevõtet ning piirväärtuste 
ületamisi oli 15. 2008. aasta lõpuks ei ole veel 
esitanud vajalikke andmeid kuus ettevõtet ning 
kindel piirväärtuste ületamine on tuvastatud 
seitsmel ettevõttel, kusjuures üks ettevõte tegut-
seb lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste 
vähendamise kava järgi. Piirväärtuste järgimist 
kontrollib Keskkonnainspektsioon. 

lISA

Joonis 1. Õhuaruannete esitamine maakonniti aastatel 2004-2007*.
*Graafikule on kuvatud 2007. aastal esitatud aruannete arv.
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Tabel 1. Paiksete saasteallikate heitkoguste jagunemine maakonniti 2004.–2007. aastal, tonnides.

Tabel 1.Järg

Tabel 2 *. Saasteainete heitkogused paiksetest saasteallikatest CORINAIRi (SNAP) klassifikaatori järgi, tonnides.

Tekstis olevad viited on lingitud Lisas olevate tabelitega. Tabelil klikkides saate tagasi teksti juurde.
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Tabel 2 *. Järg

* Tabelis 2 on saasteainete heitkogused 
esitatud CORINAIRi majandustege-
vusalade klassifikaatori SNAP järgi. 
SNAP klassifikaatori aluseks on heitk-
oguseid tekitavate protsesside tüü-
bid. Jaotamine toimub saasteallikate 
kaupa (ühel ettevõttel võib olla mitu 
erineva  tehnoloogiaga saasteallikat).

Tabel 4. Peamised tahkete osakestega (tuhat tonni) õhku saastanud ettevõtted

Tabel 3. Peamised So2-ga (tuhat tonni) õhku saastanud ettevõtted
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Tabel 5. Peamised lenduvate orgaaniliste ühenditega (tuhat tonni) õhku saastanud ettevõtted

Tabel 6. Peamised nox-ga (tuhat tonni) õhku saastanud ettevõtted

Tabel 7 **. Saasteainete heitkogused põletamisel energeetikast ja kütuste muundamisel tööstusest 2004.–2007. aastal, tonnides

** Tabelites 7–10 on toodud saasteainete heitkoguste jagunemine SNAP klassifikaatori järgi maakonniti. SNAP klassifikaatori 
aluseks on heitkoguseid tekitavate protsesside tüübid. Jaotamine toimub saasteallikate kaupa (ühel ettevõttel võib olla mitu erineva  
tehnoloogiaga saasteallikat).
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Tabel 7. Järg

Tabel 8. Järg

Tabel 8 **. Saasteainete heitkogused mittetööstuslikust põletamisest 2004.–2007.a, tonnides.
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Tabel 9 **. Saasteainete heitkogused põletamisel töötlevast tööstusest 2004.–2006. a, tonnides.

Tabel 10 **.  Saasteainete heitkogused tootmisprotsessidest 2004.–2007. a, tonnides.

Tabel 9. Järg
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Tabel 10. Järg

Tabel 11. Järg

Tabel 11 ***. Raskmetallide heitkogused paiksetest saasteallikatest maakonniti 2004.–2007. a, kilogrammides
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*** Tabelites 11 ja 12 on toodud raskmetallide heitkoguste jagunemine SNAP klassifikaatori  järgi. Raskmetallide heitkogused on 
arvutatud tarkvara abil ettevõtete poolt aruandes esitatud kütusekoguste alusel. 

Tabel 11. Järg

Tabel 12. Järg

Tabel 12 ***. Raskmetallide heitkogused paiksetest saasteallikatest tegevusalade järgi 2005.–2007. a, kilogrammides.
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Tabel 13 ****. Saasteainete heitkogused paiksetest saasteallikatest Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi 2007. a, 
tonnides.

**** Tabelis 13 on heitkoguste jagunemine esitatud tuginedes Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile EMTAK 2003. Eesti 
majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) aluseks on Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline klassifitseeri-
missüsteem (NACE Rev. 1). EMTAKi alusel jaotatakse ettevõtteid nende peamise majandustegevuse järgi, SNAP klassifikaatoris 
aga liigitatakse saasteallikaid. Sellest tulenevalt tekivad erinevused SNAP ja EMTAK klassifikaatori alusel saadud tulemuste vahel. 
Tabel on koostatud tuginedes Eesti ettevõtteregistri andmetele.
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