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Lühiülevaade uuringu tulemustest ja oodatavatest kasutusaladest  

 

Antud projekti eesmärgiks oli anda ülevaade lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete 

olukorrast Eestis, süstematiseerida sellealane informatsioon üheks terviklikuks ülevaateks, 

analüüsida võimalikke mudeleid ja arvutiprogramme, mille abil saaks hõlpsasti hinnata nende 

suhteliselt suure negatiivse mõjuga saasteainete  tekkimist, levimist ja negatiivset mõju 

inimeste tervisele ning pakkuda selleks välja tarkvara, samuti koolitada riigiasutuste töötajaid 

seda tarkvara oma töös kasutama. 

Töö esimese pooles leiti kirjanduse läbitöötamise põhjal paljude mudelsüsteemide 

analüüsimise tulemusena sobivaim, milleks on SEI USA Keskuses väljatöötatud tarkvara 

LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning System) ja selle baasil loodud lühiajalise 

kliimamõjuga õhusaasteainete kompleksse negatiivse mõju hindamiseks mudelite süsteem 

LEAP-IBC (Integrated Benefit Calculator). 

Töö rakenduslikus osas võeti vaatluse alla kaks majandussektorit, elamumajandus ja 

transport, mis ka Tartu Ülikooli varasemate sellealaste uuringute ühe põhijäreldusena on 

peente osakeste (PM2,5), tahma (BC)  ja lämmastikoksiidide (NOx) õhkupaiskamise kõige 

olulisemad allikad. LEAP tarkvara abil arvutati esmalt kütuste põletamisega kaasnevad 

saasteainete heited, nende põhjal omakorda IBC mooduli abil kontsentratsioonid ja sealt juba 

globaalse atmosfääri-keemia saasteleviku  nn Geos-Chem-Adjoint mudeli abil sõltuvuste 

kontsentratsioon>>doos>>terviseefekt baasil inimeste tervisele avaldatavad negatiivsed 

mõjud enneaegsete surmade  näol. Arvutati läbi kaks peamist stsenaariumit, nn BAU 

(business as usual) stsenaarium ja energiaefektiivsuse-stsenaarium.  

Lähteandmetena kasutati Eesti Statistikaameti energiabilansi andmeid (elamumajanduses 

aastad 1990; 1995 ja 2000-2014; transpordis aastad 1990-2013) ning eriheitmete 

korrigeerimisel toetuti Eesti Keskkonnaagentuuri 2016. aasta õhusaaste aruandele „Estonian 

Informative Inventory Report 1990-2014“ ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 2013.aasta 

aruandele „Genfi piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni püsivate orgaaniliste 

saasteianete protokolli nõuete täitmine“. Energiaefektiivsuse stsenaariumite mudeldamisel 

toetuti ENMAK 2030+ projekti raames tehtud eksperthinnangutele.  

Elamumajanduses modelleeriti energiaefektiivsuse stsenaarium kasutades ENMAK2030+ 

poliitikameetmeid ja eelduseid. Selleks valiti teadmistepõhine ehk nn pühendatud riigi 

stsenaarium lisades omapoolsed piirangud. Vaid selle stsenaariumiga oli võimalik saavutada 

nii Euroopa Liidu 2030 energiaefektiivsuse eesmärk kui ka kasvuhoonegaaside vähendamise 

eesmärk. Lämmastikoksiidide, eriti peente osakeste PM2,5 ja tahmaosakeste suurim 

(keskeltläbi 13-15%-line) vähenemine 2030.a saavutati vaid energiaefektiivsuse 

stsenaariumiga, milles peamine oli hoonete energeetilise renoveerimise meetmetepakett. 

Juhul, kui elamumajanduse sektori energiakasutus järgiks aga BAU stsenaariumit, siis 

vaatamata käesoleval ajal kavandatud energiatõhususe tõstmise meetmetele ei ole võimalik 

saavutada 2030.a ettenähtud eesmärki ja kõigi kolme õhusaasteaine heide hoopis suureneks 

keskeltläbi 4,5-6% võrra.  

Transpordisektoris koostati lisaks BAU stsenaariumile ka  energiaefektiivsuse stsenaarium, 

mis koosnes viiest alastsenaariumist ehk omaette meetmete pakettidest eesmärgiga 

analüüsida, millistes transpordisektori ja –poliitika valdkondades on transpordis tekkivatele 
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saasteainete vähenemisele kõige suurem mõju. Erinevalt kasvuhoonegaaside eriheitest, mis on 

otseses sõltuvuses tarbitud kütuseliigi kogusest, vähenevad NOx ja PM2,5 heide kõige enam 

sõidukipargi uuenemise ja rangemate EURO heitestandardite rakendumise tulemusel.  

Meetmetest tuleb ära märkida veel energiatõhusate sõidukite soodustamist – CO2-põhiste 

automaksude ja diferentseeritud km-põhiste teekasutustasude rakendamist, transpordi 

modaalset nihet ja linnaplaneerimist kui kõige olulisemaid.  

Töö üheks eesmärgiks oli riigiasutuste ekspertide koolitamine ja nende õhusaaste-alase 

teadlikkuse ja võimekuse tõstmine. Projektiperioodi vältel toimus üks kahepäevane koolitus, 

kus koolitajateks olid SEI USA ja SEI Yorki teadlased. Samuti üks osalejaterohke seminar 

2017.a alguses, milles tutvustati saadud praktilisi tulemusi ülalmainitud kahes sektoris kolme 

saasteaine mõjude hindamise osas. Sellel seminaril esines (SKYPE vahendusel) lisaks SEI 

Tallinna projektimeeskonna ettekannetele SEI Yorki Keskuse kolleeg Dr Chris Malley, kes 

tutvustas lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete ohjamiseks loodud LEAP-IBC mudelite 

süsteemi. 

Tartu Ülikoolis H. Orru poolt 2014.a läbi viidud uuringu käigus selgus, et parima 

stsenaariumi rakendumise korral oleks surmajuhte aastaks 2030 võimalik vähendada pea 

poole võrra, s.t. kuni 312-ni (95 % CI 61,1–631,7)“ (Tartu Ülikool, 2014, lk. 19). Selles 

projektis esitatud andmed on samas suurusjärgus LEAP-IBC mooduli poolt käesolevas töös  

arvutatud andmetega ehk baasstsenaariumi, BAU korral väheneb aastaks 2030 surmade arv 

190 surma võrra. Kui rakendatakse nii transpordi kui hoonete energiaefektiivsuse meetmeid 

paralleelselt, väheneks aastaks 2030 surmade arv kokku 197 surma võrra. Oluline on 

siinjuures märkida, et surmade vähenemine energiaefektiivsuse stsenaariumi korral on antud 

hetkel marginaalse vahega, sest eriti peente osakeste puhul võtab LEAP-IBC moodul arvesse 

ka PM2,5 kontsentratsiooni, mis levib Eestisse mujalt maailmast.  Kuna antud projektis ei 

olnud eesmärgiks mudeldada kogu Eesti energiabilanssi, siis ei kajastu transpordi ja 

elamumajanduse energiaefektiivsuse stsenaariumite meetmete rakendamisest tulenev efekt 

eraldi. Et saavutada heitmete jätkuvat vähenemist, tuleks elamumajanduses enim keskenduda 

hoonete energeetilise renoveerimise ja energiatõhususega seonduvatele tehnilistele 

meetmetele. Transpordisektoris tuleks lisaks tehnilistele meetmetele rõhku panna liikuvuse ja 

transpordikorralduse strateegilisele planeerimisele ja kogu sektori nn modaalsele 

ümberkorraldamisele.  

Töö tulemusena loodi töövahend, mille abil on võimalik operatiivselt hinnata lühiajalise 

kliimamõjuga õhusaasteainete poolt põhjustatud riske inimeste tervisele. Taolist erinevate 

eelduste põhjal koostatud stsenaariumite võrdlevat hindamist läheb vaja nii riiklikel 

valitsusasutustel kui kohalikel omavalitsustel, et ette näha ebasoovitava tasemega õhusaaste 

olukorda ja vältida võimalikke tekkida võivaid negatiivseid mõjusid. Töövahendi abil võib 

suhteliselt lihtsa analüüsi tulemusel saada ühe või teise õhusaasteaine prognoose ning 

omakorda nende põhjal anda hinnangud võimalike negatiivsete mõjude kohta. Nende 

hinnangute põhjal saab kavandada vastumeetmeid, et taolised saasteainete ohtlikud sisaldused 

välisõhus ei tekiks. Töö tulemused on mõeldud kasutamiseks Keskkonnaministeeriumi, 

Keskkonnaagentuuri, Keskkonnauuringute Keskuse töötajatele, kes saavad oma käsutusse 

käepärase töövahendi.  
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Vallack’it SEI Yorki Keskusest.  

Eriline tänu kuulub meie kolleegile Dr. Chris Malley’le SEI Yorki Keskusest, kellega 

koostöös oli meil antud uuringus võimalik rakendada, tema poolt hetkel veel arendamisel 

olevat, LEAP-IBC moodulit lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainetest tulenevate 

enneaegsete surmade arvu hindamiseks.  

Samuti täname proua Natalija Kohvi Keskkonnaagentuurist, kelle juhendamisel 

korrigeerisime elamumajanduse eriheidete väärtuseid, mida antud töö raames kasutasime. 

Tänusõnad kuuluvad ka härra Marek Maasikmetsale Eesti Keskkonnauuringute Keskusest, 

kes meid korduvalt konsulteeris õhusaasteainete seire küsimustes.    

Oleme tänulikud Dr. Jüri Loosaarele Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna 

Energiatehnoloogia instituudi vanemteadurile, kes meid nõustas energiatootmise valdkonna 

eriheidete alal. Vaatamata sellele, et nimetatud valdkond siiski ülesande mahtu ja ajalisi 

piiranguid arvestades töö sellel etapil välja tuli jätta, on tema abiga korrigeeritud 

energiasektori ja eriti  elektritootmise eriheidete väärtused meile tulevikus vajalikuks 

lähtematerjaliks.  
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Inglisekeelsed lühendid  

 

BAU  Business As Usual 

BC  Black Carbon 

CCA  Climate and Clean Air Coalition 

CFC  Chlorofluorocarbon 

CNG  Compressed Natural Gas 

EEA    European Environment Agency 

EIONET European Environment Information and Observation Network 

EMEP   European Monitoring and Evaluation Programme 

EU ETS The European Union Emissions Trading System 

FAO   Food and Agriculture Organization 

GWh  Gigawatt hour 

GWP  Global Warming Potential 

HCFC  Hydrochlorofluorocarbons 

HFC  Hydrofluorocarbons 

IBC  Integrated Benefits Calculator 

IEA  International Energy Agency 

IPCC  Intergovernmental Panel of Climate Change   

LEAP  Long-range Energy Alternatives Planning System  

LEAP-IBC LEAP Integrated Benefit Calculator 

Mtoe  Million Tonnes of Oil Equivalent 

NMVOC Non-Methane Volatile Organic Compound 

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development 

PM  Particulate Matter 

PM10  Particulate matter 10 micrometers or less in diameter 

PM2,5  Fine particles, particulate matter 2.5 micrometers or less in diameter 

SLCP  Short Lived Climate Pollutants 

TSP  Total Suspended Particulate Matter 

UN FCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

UNEP  United Nations Environment Programme 
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WHO  World Health Organization 

WMO  World Meteorological Organization 

YLL  Years of Life Lost                                                                                              
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1 Töö eesmärk 
 

Käesoleva töö eesmärgiks on luua töövahend, mille abil oleks võimalik operatiivselt hinnata 

lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete mõju nii elanikkonnale, taimekultuuridele kui ka 

võimalikele temperatuurimuutustele ehk teisisõnu kliimamuutustele. Taolist hindamist läheb 

vaja nii riiklikul tasandil kui kohalikel omavalitsustel, et ette näha ebasoovitava tasemega 

õhusaaste olukorda ja vältida võimalikke tekkida võivaid negatiivseid mõjusid.  Töövahendi 

abil on suhteliselt lihtsa analüüsi tulemusel võimalik saada ühe või teise õhusaasteaine 

prognoose ning omakorda nende põhjal anda hinnangud võimalike negatiivsete mõjude kohta 

nimetatud valdkondades. Võimalike mõjude hinnangute põhjal on võimalik kavandada 

vastumeetmeid, et taoliseid saasteainete sisaldusi välisõhus ei tekiks.   

 

Ideaalis hõlmab taoline veebipõhine töövahend kõiki lühiajalise kliimamõjuga 

õhusaasteaineid, mille ülenormatiivsed sisaldused välisõhus põhjustavad negatiivseid 

mõjutusi kõikides ülalmainitud kolmes valdkonnas. Taolise töövahendi nn lähtemudeli 

koostamine sõltub suurel määral kasutadaolevast statistikast, mis koosneb kõikide tarbitavate 

kütuste kogustest, elektri- ja soojuse tootmise käesolevatest tehnoloogiatest, õhusaasteainete 

heitkoguste andmebaasist, elanike geograafilisest paiknemisest ja lõpuks muidugi ka 

majandustegevuse muutumist iseloomustavatest näitajatest. Kui lähtemudel vaadeldava riigi 

kohta on koostatud ja see sisaldab kõiki arvutusteks vajalikke statistilisi andmeid, siis on 

töövahendi kasutajal suhteliselt lihtne soovitud analüüsi läbi viia. Töövahend annab 

võimaluse koostada erineva eesmärgipüstitusega stsenaariumeid ja nende alusel prognoosida 

tulevasi olukordi kümne-kahekümne aasta peale ette. Seejärel aga hinnata, milliste 

seadusandlike aktide, regulatsioonide ja piirangute seadmise, kütuste valiku või 

tehnoloogiliste uuenduste kasutuselevõtmise teel oleks võimalik pikemaajaliselt saavutada 

soovitav normatiividele vastav olukord. 

 

Lühiajalise kliimamõjuga  õhusaasteained erinevad ülejäänutest selle poolest, et nende eluiga  

on võrreldes paljude teiste õhusaasteainete ja kasvuhoonegaasidega märkimisväärselt lühem, 

kuid samas võivad nad osutuda võrreldes teistega palju suurema mõjuga ja ohtlikemateks nii 

elanikele kui ka loodusele. Nende eluiga võib ulatuda mõnest päevast mõnekümne aastani, 

samas kui nt peamine kasvuhoonegaas, süsinikdioksiid võib atmosfääris püsida 100 ja enam 

aastat. Tasub vaid nimetada kõige ohtlikumaid inimese tervisele, milleks on osoon, tahm ja 

tolmu eriti peened osakesed läbimõõduga kuni 2,5 mikronit.  

 

Maailmalaiuselt on hinnatud lühiajaliste õhusaasteainete poolt põhjustatud miljoneid 

enneaegseid surmasid, tuhandetesse tonnidesse ulatuvaid aastaseid kahjusid nisu, maisi ja riisi 

tootmisel ning samuti kliimamuutusi põhjustavat tahma ladestumist jääle ja lumele kogu 

maailmas (sh ka polaaraladel), mis muudab päikesekiirguse absorbeerumist ja koos atmosfääri 

soojenemisega kiirendab oluliselt nende sulamist. Euroopa Keskkonnaagentuuri 2015.a õhu 

saastatuse ülevaates hinnatakse Eestis enneaegsete surmade arvuks 650, mis on peamiselt 

põhjustatud eriti peentest osakestest (620 juhul) ja märkimisväärselt vähemal määral (30 

juhul) osooni sisaldustest maapinnalähedases õhukihis. Kokku Euroopa Liidu 28 liikmesriigi 



14 

 

kohta hinnatakse 491 tuhat enneaegset surma, millest 403 tuhat on põhjustatud eriti peentest 

osakestest, 16 tuhat osoonist ja 72 tuhat lämmastikoksiidist (EEA, 2015). 

 

Eestis on lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete teemaga tegeletud juba aastaid ja mitmest 

aspektist. Tartu Ülikooli Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi uurijate poolt on viimase 

kümnendi jooksul teostatud terve rida õhusaasteainete heitmetest tingitud terviseriskide 

alaseid töid. Eesti Keskkonnauuringute Keskus on pikema perioodi vältel põhjalikult 

analüüsinud peamiste õhusaasteainete heitmeid ja sisaldust välisõhus, esitanud levikumudelite 

põhjal informatiivseid kaarte ja koostanud igaaastaseid ülevaatlikke kogumikke. 

Keskkonnaagentuur koondab järjepidevalt saasteainete sisalduse ja heitmete seireandmeid ja 

raporteerib igal aastal Euroopa keskkonnateabe ja –vaatlusvõrgu ehk EIONET (European 

Environment Information and Observation Network) andmebaasile Eesti kohta käivat teavet. 

Käesolev töö kasutab kõiki neid materjale  väärtusliku tausta- ja samuti lähteinformatsioonina 

ning püüab omalt poolt lisada võimalusi ja töövahendeid lühiajalise kliimamõjuga 

õhusaasteainete kahjuliku mõjuga paremaks toimetulemiseks.  

 

Käesolevas aruandes tutvustatav töövahend LEAP SLCP-IBC on uudne ja SEI Yorki 

keskuses veel arendamisel. Praegu spetsiaalselt Eesti tarbeks kohandatud versiooni 

sissetöötamise staadiumis oleva tarkvara rakendamisel on esimesed tulemused saadud 

peamiste lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete nagu eriti peente osakeste, tahma ja 

lämmastikoksiidide osas. Nagu ülaltoodus viidatud, loetakse neid saasteaineid ka Euroopa 

Keskkonnaagentuuri viimaste aastate ülevaadetes peamisteks varajaste surmade põhjustajaks 

(EEA, 2015; EEA, 2016). Töö järgmisel etapil loodetakse laiendada vaadeldavate majandus-

sektorite arvu eelkõige põllumajanduse ja energiasektori kaasamisega, samuti jõuda ülejäänud 

oluliste lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete osooni ja metaani poolt põhjustatavate 

negatiivsete mõjude arvestamise ja nende vältimiseks tehtavate meetmete põhjalikuma 

käsitlemiseni.  

 

Siinkohal tuleb eraldi ära märkida, et neljanda lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteaine F-

gaaside osas ei ole SEI Yorki keskuses veel jõutud mudelsüsteemi arendamisega nii kaugele, 

et seda saaks praktikas rakendada. Seepärast on ka käesolevas töös see suhteliselt kõrge 

kliima soojendamise-potentsiaaliga ainete  grupp rakendusest välja jäänud. Samas töötab Eesti 

Keskkonnauuringute Keskuses edukalt Osoonibüroo, mis F-gaaside ohjamisele palju 

tähelepanu pöörab, vt lähemalt http://www.klab.ee/teenused/keskkond/osooniburoo/. EKUK 

kodulehel on arvukalt materjale F-gaaside käitluse ja seadusandluse kohta, vt; 

http://www.klab.ee/f-gaasid/kasvuhooneefekt/. 

 

 

  

http://www.klab.ee/teenused/keskkond/osooniburoo/
http://www.klab.ee/f-gaasid/kasvuhooneefekt/
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2 Töö metoodika 
 

Lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete mõju hindamisel on käesolevaks ajaks välja 

kujunenud mitmeid lähenemisi, mis arvestavad enamuses ühe teatud saasteaine puhul kõige 

olulisema mõju valdkonnaga. On see siis kas elanike kõrgenenud terviseriskid, 

taimekultuuride viljakuse vähenemine või kliimamuutusega seonduv. Reeglina mõjuvad aga 

arvukad saasteained üheskoos põhjustades samaaegselt kõige erinevamaid negatiivseid 

mõjusid. Saastamisvastaste abinõude kavandamisel ja kaugema perspektiiviga meetmekavade 

koostamisel on vaja  kompleksseid hinnanguid, et saada terviklik ettekujutus välditavatest 

kahjudest sobivate vastumeetmete rakendamisel. Taoline lähenemine on võetud aluseks ÜRO 

Keskkonnaprogrammi (UNEP) ja Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) tellimusel 

teostatud suuremahulises uurimuses arengumaade näitel, milles olid kaasatud 

õhusaasteainetega tegelevad teadlased kõige erinevamatest organisatsioonidest üle kogu 

maailma (United Nations, WMO, 2011).  

 

Selle mahuka uurimistöö autorite seas on ka SEI Yorki keskuse eksperdid, kes rakendasid 

energiasektori pikaajaliste arengustsenaariumite planeerimise süsteemi LEAP (The Long 

Range Energy Alternatives Planning System) baasil loodud lühiajalise kliimamõjuga (Short 

Lived Climate Pollutants, SLCP) õhusaasteainete komplekse negatiivse mõju hindamiseks 

LEAP SLCP mudelit täiendavat tulude hindamise integreeritud arvutusmoodulit  (Integrated 

Benefit Calculator, IBC). See tarkvaraline lahendus võtab arvesse kõikide kütuste tarbimise ja 

nende põletamisel eralduvate õhusaasteainete eriheited. Nii võimaldab töövahend leida 

kõikvõimalike kütuste põletamisega kaasnevate saasteainete heited (millest olulisemad on 

eriti peened osakesed läbimõõduga alla 2,5 mikroni - PM2.5, tahm ja osoon) valitud 

ajaperioodi kohta, samuti prognoosida heiteid pikema aja peale, antud juhul kuni aastani 

2030. Edasi arvutab töövahend nende saasteainete heite tulemusena atmosfääris kujunevad 

sisaldused. Selleks kasutatakse kogu maailmas tunnustatud globaalset atmosfääri-keemia 

saasteleviku mudelit, nn Geos-Chem-Adjoint mudelit
1
 ja selle alusel tehtud arvutusi, samuti 

SEI ekspertide poolt edasiarendatud õhusaasteainete tüüpilistel funktsioonidel, mida laialt 

kasutatakse hügieeni valdkonnas -  heide>>kontsentratsioon>>doos>>terviseefekt (Geos-

Chem-Adjoint, 2016). Kirjeldatud metoodilist lähendust on kasutatud ka käesolevas töös.  

 

Integreeritud arvutusmoodulis on kõik ülalkirjeldatud etapid juba sisse programmeeritud ja 

lõpptulemus antakse töövahendi kasutajale nii arvulisel kui ka visuaalsel kujul joongraafikute 

või erinevate diagrammide kujul. Tulemuste visualiseerimine lisab otsusetegijale tabeli kujul 

antud tulemustest märksa arusaadavama ettekujutuse võimalikust tulevasest olukorrast.  

Selline kompleksne lähenemisviis ei eelda kasutajalt kõikide mudeldamise peensuste 

tundmist. Just vastupidi, ta võimaldab erinevate negatiivsete mõjude prognoositavate 

hinnangute alusel suhteliselt väikese vaevaga anda otsuste tegemiseks ja meetmete 

kavandamiseks vajalikud tulemused. 

 

                                                 
1
 Geos-Chem- Adjoint mudel on tunnustatud globaalne atmosfääri-keemia saasteleviku mudel, vt lähemalt; 

http://wiki.seas.harvard.edu/geos-chem/index.php/GEOS-Chem_Adjoint. 

http://wiki.seas.harvard.edu/geos-chem/index.php/GEOS-Chem_Adjoint
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Ülalmainitud IBC mooduli ning selle rakendamise puhul on tegemist  pilootprojektiga, mis 

tähendab seda, et moodul on endiselt arendamisel ja erinevatelt arengumaadest, kus seda juba 

laialdaselt rakendataks, ei ole moodul veel oma lõpliku kuju saanud eelkõige Euroopas 

valdavalt märksa keerulisemate olukordade modelleerimise tõttu. Arenenud majandusega 

riikides on kasutusel väga erinevaid kütuste põletustehnoloogiaid, soojus- ja jahutussektor on 

märksa keerulisem, suuremat mõju omab märkimisväärselt intensiivsem transport, 

tööstustehnoloogiad on mitmekesisemad, linnastumise mehhanismid on erinevad ning suur 

erinevus esineb ka sisemajandusliku koguprodukti suuruses elaniku kohta. Kord 

väljaarendatuna võimaldab see töövahend tõhusalt kavandada õhusaasteainete poolt 

tekitatavate kahjude vähendamiseks vastumeetmeid olles praktiliseks abivahendiks 

planeerijatele, otsusetegijatele ja poliitikutele.  

 

Käesoleva projekti raames rakendati esimeses lähenduses IBC moodulit kahes sektoris - 

elamumajanduses ja transpordi sektoris. Elamumajandus hõlmab endas eluhooneid, mis antud 

projektis on jagatud olemasolevateks ja juurdeehitatavateks korter-või mitmepereelamuteks 

ning väikeelamuteks, mis tarbivad energiat nii kütmiseks kui muudeks majapidamisega 

seonduvateks tegevusteks. Transpordi sektor hõlmab laevandust, raudteetransporti, 

mootorrattaid, raskeveokeid ja busse, kaubikuid, sõiduautosid ja lennukeid. Esmased plaanid 

käesoleva uuringu kavandamisel hõlmasid ka energeetikat, st elektri- ja soojusetootmise 

sektoreid, milles koostati juba kütuste põletamisega kaasnevate õhusaasteainete eriheidete 

andmebaas. Suhteliselt suure töö- ja andmemahu tõttu otsustati siiski jätta energeetika ja 

põllumajanduse sektorid järgmise uuringu objektiks. Käesolevas uuringus vaid kahe sektoriga 

piirdumise põhjendust, vt lähemalt joonealuses selgituses.
2
 

 

Mainitud sektorite (v.a. põllumajandus) kohta on varasematel aastatel tehtud juba terve rida 

uurimistöid, milles on järeldatud just nende sektorite energiatarbimisest tulenevalt suuremat 

tervisemõju lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainetega (sh eelkõige eriti peente osakestega, 

läbimõõduga kuni 2,5 mikronit) saastumisel (Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2014; Tartu 

Tartu Ülikool, 2011; Ülikool, 2016). Transpordi sektoris on nendeks saasteaineteks metaan, 

tahmaosakesed, lämmastikoksiidid ja eriti peened osakesed. Elamumajanduses need samad 

saasteained, v.a. metaan.   

 

Riigipõhised energiatootmise sektori NOx ja PM2.5 eeldused ja mudelid on varasemalt välja 

töötatud Eesti Keskkonnauuringute Keskus vastavasisulises töös, Eesti Energiamajanduse 

Arengukava Aastani 2030 (ENMAK 2030+) koostamise raamistikus. Mainitud töö 

                                                 
2
 LEAP tarkvaraga mudeldamisel peavad nõudluse ja pakkumise pooled omavahel kokku langema. Kuna 

varasemalt on tehtud eelduseid kogu energiatootmisele, siis oleks antud projektimeeskonna mudeldajatel olnud 

keerukas koguda statistikat ning välja töötada tulevikueelduseid ainult transpordi ja elamumajanduse 

energiatootmise sektorile (et antud nõudluse pool kokku viia ainult vastava kahe sektori pakkumise -supply side 

ehk energia genereerimise poolega). Seda enam, et nõudluse (demand) poole mudeldamine erineb pakkumise 

poole mudeldamisest, eeldades tarkvara põhjalikku tundmist. Teisalt oleks aga kõikide nõudluse poole 

valdkondade mudeldamine olnud antud projekti ajaraamistikku arvestades liialt töömahukas ülesanne. Arvestada 

tuleb ka asjaoluga, et saasteainete eelduste tegemisele on lisaks energia genereerimise ja -tarbimise mudelitele 

tarvis teada ka sektoripõhiseid õhusaasteainete eriheiteid. LEAP tarkvaras on vaikimisi sisestatud IPCC 

(International Panel on Climate Change) andmebaasides fikseeritud eriheited, mis enamus juhtudel ei ühtinud 

Eestis ettevõtete poolt kasutuselolevate eriheidete väärtustega.  
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„Elektritootmise-, põlevkiviõli tootmise-, soojusvarustuse- ja transpordi energiakasutuse 

stsenaariumitega kaasnevate atmosfääri eriti peenosakeste PM2,5 ja muude õhusaasteainete 

leviku ning kasvuhoonegaaside tõttu õhukvaliteedi muutuste prognoosimine ajavahemikule 

2012-2050“  valmis 2014.a  (Eesti Keskkonnauurin-gute..., 2014). Sarnaselt nimetatud tööle 

on ka antud projektis mudeldamisel mõningate muudatustega aluseks võetud ENMAK2030+ 

transpordi ja elamumajanduse valdkonna arengu eeldused. Eriheidete arvulised väärtused 

elamumajanduse ja transpordi valdkonnas vajasid korrigeerimist vastavalt 

eksperthinnangutele ja kehtivatele arvutusmeetoditele, mida kasutatakse riiklikus aruandluses. 

 

LEAP-IBC mooduli SEI Yorki keskuses veel käimasolevate arenduste tõttu oli käesolevas 

töös võimalik esialgu välja arvutada vaid hoonete ja transpordi valdkonna energiakasutusest 

tuleneva eriti peente osakeste (PM2,5) mõju sellest põhjustatavate hüpoteetiliste  surmade arvu 

näol. Mudeldamise tulemusena oli võimalik anda summeeritud surmade arv kolmest tegurist 

sõltuvana; kohalikest allikatest pärineva õhusaaste, kaugleviga naaberriikidest siia kanduvast 

ja lõpuks looduslikust foonist  tingituna.  
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3 Ülevaade lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainetest ja nende 

vähendamise võimalustest 

3.1 Lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteained 

 

Inimtegevuse tulemusel atmosfääri paisatud kasvuhoonegaaside (KHG) põhjustatud 

kasvuhooneefekt ja globaalne soojenemine on kogu maailma tähelepanu keskpunktis. 

Inimtekkelise KHG heite pidurdamiseks sõlmitakse rahvusvahelisi leppeid, täiustatakse 

tehnoloogiaid, juurutatakse süsinikuvabu energiatootmisviise taastuvate energiaallikate baasil, 

püüeldakse väiksema energiatarbimise poole nii tööstuses, olmes ja elamumajanduses. KHG 

heite vähendamisel suunatakse jõud põhiliselt süsihappegaasi (CO2) heitmete vähendamisele. 

Kord maapinnalähedasse õhukihti, troposfääri paisatuna, püsib süsihappegaas seal keskmiselt 

30-95 aastat ja pidurdab soojuskiirguse tagasipeegeldumist. Seepärast  loetakse teda  

pikaajalise toimega kliimamõjuriks. Enam kui pool atmosfääri sattunud CO2 heitkogusest 

kaob sealt ligikaudu sajandiga, kuid pea 20% jääb atmosfääri mitmeks tuhandeks aastaks. See 

tähendab, et meetmed, mis võetakse kasutusele CO2 heitmete vähendamiseks praegu, 

avaldavad mõju alles kümnendite jooksul. Täna rakendatud meetmed CO2 küll toimivad, kuid 

nende mõju on märgatav märksa hiljem. Kõrvuti süsihappegaasiga põhjustavad 

maapinnalähedase õhukihi soojenemist terve rida vähemtuntud õhusaasteaineid, mis küll oma 

toime poolest on CO2 võrreldavad, kuid mille eluiga on märkimisväärselt lühem. Nad 

pidurdavad maapinnalähedases  õhukihis soojuskiirguse edasikandumist mõnest päevast kuni 

mõnekümne aastani, seega toimivad vaid lühiajalises perspektiivis. Neid nimetatakse 

lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteaineteks (short-lived climate pollutants, SLCPs) (Jacobson, 

M. Z., 2005; Norden, 2015).  

 

Peamisteks neist, mis tekivad inimtegevuse tagajärjel on tahm (black carbon), troposfääri- e. 

maapinnalähedane osoon, fluoreeritud süsivesinikud (hydrofluorocarbons, HFCs) ja 

metaan (CH4). Maailmas võib täheldada järjest suurenevat tähelepanu nende õhusaasteainete 

tekke, heitkoguste ja sisalduse seire ning atmosfääri sattumise vähendamise võimaluste vastu. 

Nii on nt, Põhjamaade Ministrite Nõukogu teinud suuremahulise uurimistöö lühiajalise 

kliimamõjuga õhusaasteainete kohta viies Põhjala riigis, kaasaarvatud Fääri saared, 

Gröönimaa ja Ölandi saar (Norden, 2015). Peatähelepanu suuremahulise töö esimesel etapil 

pöörati tahmale ja peentele tahketele osakestele.  

 

Lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteained on keemilised ühendid, mis sarnaselt CO2-le 

põhjustavad atmosfääri sattudes kasvuhooneefekti. Nende negatiivne mõju tänu märksa 

lühemale elueale on eelkõige (kuid mitte ainult) regionaalse iseloomuga, nende toime avaldub 

kiiremini ja nende toime leevendusmeetmed  annavad mõnikord märksa lühema aja jooksul 

soovitud efekti. Peale kliima mõjutamise on need keemilised ühendid ka õhusaastajad, mis 

ohustavad inimtervist, põllumajanduskultuure ja ökosüsteeme.  

 

Tahm tekib kütuste ja biomassi mittetäielikust põlemisest hoonete küttekolletes, 

metsapõlengutel, kulu põletamisel, transpordivahendite- ja kõikvõimalikes kütuseid 
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kasutavates mootorites, samuti  tööstuslikes protsessides. Tahma mõju kliima soojenemisele 

on 460-1500 korda tugevam kui siiani kõige enam tähelepanu saanud ühendil, 

süsihappegaasil. Tahm püsib atmosfääris mõne päeva kuni mõne nädala. Ka on kindlaks 

tehtud, et õhku paisatavate tahkete osakeste eriti peen fraktsioon osakeste läbimõõduga kuni 

2,5 mikronit on keemilise koostise poolest peamiselt tahm. Kui tahmaosakesed atmosfääris 

edasi kanduvad ja langevad lumele või jääle, siis lumikatte ja jää s.h. ka igijää e. liustike 

sulamiskiirus suureneb, sest tume värv neelab rohkem soojust ja vähendab valguse 

tagasipeegeldust lume- ja jää pinnalt. Tahm soodustab ka pilvede moodustumist atmosfääri 

alumistes kihtides ja mõjutab regionaalset õhuringlust ja sademeid. Tahm on eriti peente 

tahkete osakeste, nn PM2,5 põhikoostisaine
3
. Tahm põhjustab hinnanguliselt 2,9 miljonit 

surma aastas, millest suurema osa  saaks ära hoida, kui vähendada lühiajalise kliimamõjuga 

õhusaasteaine sattumist õhku, nt, kasutades puhtamaid kütuseid ja tehnoloogiaid, vähendades 

arengumaades puidu põletamist kütmiseks ja söögitegemiseks (Jacobson, M. Z., 2005; UNEP, 

WMO, 2011; Norden, 2015).  

 

Troposfäärne osoon (O3) on osoon, mis on atmosfääri kõige maapinnalähedasemas kihis ja 

omab suurt rolli inimtekkelise kasvuhooneefekti loomisel. Osoon liigub maapinnalähedasest 

kihist atmosfääri kõrgematesse kihtidesse ajavahemikus mõnest päevast mõne nädalani. 

Troposfäärne osoon ei eraldu otseselt inimtegevusest, seepärast pole võimalik registreerida 

tema heitkoguseid, ta tekib õhus leiduvate nn. osooni eeldusainte, prekursorite (ozone 

precursors) oksüdeerumisel päikesevalguse mõjul. Prekursor on ühend, mis keemiliste 

reaktsioonide tulemusena võib muutuda teiseks ühendiks. Osooni prekursorid on peamiselt 

metaan, vähemal määral süsinikmonooksiid (CO), mittemetaansed lenduvad orgaanilised 

ühendid - LOÜ (non-methane volatile organic compounds, NMVOCs) ja lämmastikoksiidid 

(NOx). Troposfäärne osoon kahjustab inimeste ja taimede tervislikku seisundit ning vähendab 

põllumajanduskultuuride saaki (UNEP, WMO, 2011; Norden, 2015).  

 

Fluoreeritud süsivesinikud liigitatakse F-gaaside alla ning neid looduses ei esine. 

Fluorosüsivesinikke kasutatakse konditsioneerides, külmutusseadmetes, lahustites, vahtudes 

ja aerosoolides. Tähelepanu väärib, et konditsioneeride ja külmutusseadmete hulk kasvab 

pidevalt, millega seoses kasvab ka kasutusesoleva fluorosüsivesinike kogus ja ühtlasi 

lekkimine atmosfääri.  Fluorosüsivesinike eluiga atmosfääris jääb enamasti alla 15 aasta. 

Fluorosüsivesinike osakaal kõikidest kasvuhoonegaasidest on alla 1%, kuid tänu laialdastele 

kasutusvõimalustele hinnatakse võimalikuks kasvuks kuni 20% aastaks 2050 (Estonian 

Ministry ..., 2007). 

 

Metaan tekib looduslikest protsessidest, nt, taimsete ja loomsete jäätmete lagundamisest 

bakterite poolt, ning inimtegevusest - fossiilkütuste tootmine ja kasutamine, transport ja 

ladustamine, samuti prügilatesse ladustatud orgaanilise aine lagunemine. Metaan püsib 

atmosfääris vaid ligikaudu 12 aastat, kuid selle mõju kliima soojenemisele loetakse 

                                                 
3
 Eriti peened osakesed, mis on väiksemad kui 2,5 mikromeetrit (PM2,5) pärinevad eelkõige sõidukite 

heitgaasidest, erisugustest põlemisprotsessidest (katlamajad, kohtküte, tööstusettevõtted) ning atmosfääris 

toimunud keemilistest reaktsioonidest, vt.: Keskkonnaülevaade 2013. 5. Välisõhk, lk.119. 

http://www.keskkonnaagentuur.ee/failid/ky_2013_pt5.pdf 

http://www.keskkonnaagentuur.ee/failid/ky_2013_pt5.pdf
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märkimisväärselt suuremaks võrreldes süsihappegaasiga. Põhjus on selles, et metaani nn 

globaalse soojendamise potentsiaal (Global Warming Potential, GWP) on 20 aastasel  

perioodil 56 korda  ja 100 aasta jooksul 21 korda suurem võrreldes süsihappegaasiga 

(http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php). Siinjuures on teguri väärtuses arvestatud ka 

metaani kui osooni eeldusainena toimimise kaudsed ja otsesed mõjud, metaanisisalduse 

tõusuga kaasneb osoonisisalduse tõus atmosfääris. Peale kliima soojendamise, mõjutab 

metaan kaudselt inimeste tervist, ökosüsteeme ja põllumajanduskultuure. 

 

Joonis 1 demonstreerib lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete vähendamise olulisust 

globaalse soojenemise leevendamisel võrrelduna süsihappegaasi sisalduse vähendamisega. 

Rakendades vaid CO2 vähendamise meetmeid, ei jää temperatuuritõus suure tõenäosusega 

globaalselt kokku lepitud 2
o
C piiresse ja loodetav tulemus nihkub ajateljel 2050.aastast edasi. 

Lühiajalise kliimamõjuga meetmete rakendamisel võib saavutada märksa kiiremat efekti (vt 

CH4+ BC measures) graafikut. Kui süsihappegaasi ja lühiajalise kliimamõjuga ainete (tahma 

ja metaani) vähendamise meetmeid koos rakendatakse (CO2 +CH4+ BC measures), võib 

suure tõenäosusega saavutada seatud eesmärgi parima loodetava efekti - 2
o
 C piiresse jäämine 

on võimalik ja globaalne temperatuur võib jääda pigem 1,5
o
C lähedale, vt graafikul roheline 

joon (UNEP and WMO, 2011).   

  

 
Joonis 1. Globaalne temperatuurimuutus erinevate stsenaariumide korral: baasstsenaarium, CO2 

vähendamine, metaani ja tahma paralleelne vähendamine ja CO2, CH4 ja tahma samaaegne vähenda-

mine. Allikas: UNEP & WMO, 2011.    

 

Kokkuvõttes võib öelda, et kliima soojenemise ja jätkusuutliku arengu valdkonnas on 

käesoleval ajal põhirõhk süsihappegaasi heitmete vähendamisel, mis on väga oluline 

globaalse soojenemise pidurdamiseks. Kuid sellesuunalises tegevuses on oluline silmas 

http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php
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pidada ka ajaskaalat, s.t millal ja milliste kasvuhoonegaaside ja lühiajalise kliimamõjuga 

õhusaasteainete heitmete mõju avaldub. Süsihappegaas on pikaealine kliima mõjutaja, mis 

püsib atmosfääris sajandi ja enam, mistõttu selle vähendamiseks rakendatavad meetmed 

omavad mõju kauges tulevikus. Kasvuhooneefekt ja globaalne soojenemine on aga aktuaalsed 

praegu ja nende vähendamiseks tuleb üheaegselt rakendada tõhusaid meetmeid eelkõige 

lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete heite piiramisega. Need meetmed annavad märksa 

kiiremaid tulemusi ja kindlustavad seega järjepideva kliimamuutuste leevendamise.  

 

3.2 Lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete tervisemõjud 

 

Õhu saastatuse tervisemõjusid või arvuliselt hinnata ja väljendada kahe peamise näitaja abil, 

milleks on enneaegne, varajane surm (premature mortality) või haigestumus (morbidity). 

Suremus peegeldab loodetava eluea vähenemist põhjustatuna varajasest surmast. Haigestumus 

tekib millegi mõjul ja seda iseloomustatakse aastatega, mis elatakse tekkinud haiguste või 

puudega, need võivad olla ka kroonilised haigused, mis vajavad kas kliinilist või haiglaravi.   

Isegi kergemat laadi õhusaaste võib avaldada märgatavat mõju rahva tervisele, kui mõju 

toimib igapäevaselt. Mõju on suurem linnades, kus inimeste arv on suurem võrreldes 

maakohtadega ja saasteainete sisaldus tavaliselt kõrgem (v.a. osoon). Enamus õhu 

ülemäärasele saastumisele viitavaid tervisemõjusid avalduvadki varajase surma või 

respiratoorsete ja kardiovaskulaarsete haigestumiste näol. Kuid tõenduspõhiseid tulemusi on 

ka teistsuguste efektide korral (WHO, 2013). 

Enneaegsed surmad  on need, kui inimesed surevad loodetavast elueast varem. See loodetav 

eluiga määratletakse standardse elueaga, mis on iseloomulik teatud riigile ja sugupoolele. 

Üldtunnustatud seisukoht on, et enneaegsed surmad  on välditavad kui nende põhjus on 

kõrvaldatud. Antud juhul siis õhu ülemäärane saastatus.  

Kaotatud eluaastate näitajat (Years of Life Lost, YLL)  kirjeldatakse tervishoius kui aastate 

arvu, mille võrra elati mõnest haigusest tingituna vähem loodetud elueast. See on 

hinnanguline keskmine aastate arv, mille võrra inimene oleks võinud kauem elada, kui ta 

poleks surnud mingi terviseprobleemi tõttu enneaegselt. YLL võtab arvesse iga, millal 

inimene suri, andes suurema kaalu nooremas eas tekkinud surmadele ja väiksema kaalu 

surmadele vanemas eas. Seega  annab kaotatud eluaastate näitaja võrreldes enneaegsete 

surmade näitajaga tõepärasemat informatsiooni enneaegsete surmade ja nende põhjuste 

hindamisel (EEA, 2016).      

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) poolt koostati uurimus, mis võttis arvesse 

Euroopa Keskkonnaagentuuri  (EEA) Euroopa õhusaastatuse andmebaasi koondatud 2013.a 

seire tulemused 41 riigi linnades ja maakohtades ja kasutades nn doos >> mõju funktsioone 

kolme õhusaasteaine, PM2,5, NO2 and O3 osas leidis tulemusena enneaegsete surmade arvu 

põhjustatuna eraldi ühe või teise saasteaine mõjust. Kokku 41 riigis põhjustasid erti peened  

tolmuosakesed PM2,5  467 000  enneaegset surma, NO2  - 71 000 ja O3 – 17 000. EL 28 

liikmesriigi arvestuses on PM2,5, NO2 and O3 poolt põhjustatud surmad vastavalt 
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436 000, 68 000 and 16 000
4
. 1,32 miljoni elanikuga Eesti kohta on toodud arvud vastavalt 

PM2,5 - 690,  NO2 - < 5 ja O3 - 30 enneaegset surma. Naaberriigis Soomes (5,43 milj. el.) on 

vastavad arvud 1730, <5 ja 80. Lätis (2,02 milj. el.) aga 2080, 110 ja 60 ning Leedus (2,97 

milj. el.) 3170, < 5 ja 90. Vaadates nt, vaid eriti peente osakeste aastakeskmiseid sisaldusi 

(μg/m
3
), siis Soomes oli see 5,9, Eestis 7,8, Lätis – 12,8 ja Leedus – 13,9. Sarnane järjestus on 

ka elanike arvuga kaalutud osoonisisalduste puhul  (EEA, 2016).  

Mida nendest arvudest esmapilgul järeldada võiks on vast see, et võrrelduna Eestiga on 

Soomes tõenäoliselt enam tähelepanu pööratud nende õhusaasteainete heite piiramisele, 

mistõttu ka enneaegse suremuse näitajad on elanike arvuga suhestatuna märksa väiksemad. 

Olukord Eesti lõunapoolsete naaberriikide Läti ja Leeduga on aga selgelt Eesti kasuks, nendes 

riikides on lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete kõrgemast sisaldusest tingitud kahjulik 

mõju ja tulemusena enneaegse suremuse näitajad kõigi kolme aine puhul märkimisväärselt 

kõrgemad.  

Euroopa Keskkonaagentuuri aastaraamat annab ka YLL näitaja, ja veelgi täpsemalt  YLL 

kaalutuna saja tuhande elaniku kohta. Siingi saab välja tuua ülaltoodus võrreldud 4 riigi kohta 

pea sama järjestuse. 2013.a Soomes on PM2,5 poolt põhjustatud kaotatud eluaastate näitaja 

YLL/100 000 elaniku kohta 337, Eestis – 556, Lätis – juba poole rohkem – 1085 ja Leedus 

samuti – 1063. Osoonisisaldusest põhjustatud kaotatud eluaastate näitaja on Soomes 16, 

Eestis – 25, Lätis – 32 ja Leedus 30. Euroopas suurimad  näitajad on registreeritud aga 

Kosovos, Bulgaarias, Makedoonias, Poolas, Serbias Rumeenias, Kreekas, Tšehhi vabariigis ja 

Slovakkias, neis kõikides ületavad YLL näitajad kolme saasteaine osas kordi Eesti taset  

(EEA, 2016). 

Kui rääkida lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete negatiivse mõju uuringutest 

elanikkonna tervisele Eestis, siis viimase kümnendi jooksul on sellele järjest enam pööratud 

tähelepanu rahvatervishoiu alastes uurimistöödes, mida on läbi viidud peamiselt Tartu 

Ülikooli Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi teadlase Hans Orru juhtimisel. 

Rahvatervishoiu õppetooli teadusuuringutes on tähelepanu pööratud eelkõige ülipeentele 

osakestele ja nende kahjulikule tervisemõjule. Vajadus lühiajalise kliimamõjuga 

õhusaasteainete heite ja võimaliku mõju vähendamiseks mitte ainult kliima vaid ka inimeste 

tervise ja heaolu pärast, nähtub selgelt Hans Orru juhtimisel tehtud varasemast uuringust 

„Välisõhu kvaliteedi mõju inimeste tervisele Tallinna linnas“ (Orru, H., 2007). Orru leidis, et 

ülipeened osakesed, peamiselt tahm, põhjustavad nt, Tallinnas iga-aastaselt ligi 296 varajast 

surma
5
. Analoogilise ülesehitusega uuringus Tartus, Kohtla-Järvel, Narvas ja Pärnus leidis 

Orru, et neis linnades põhjustavad ülipeened osakesed välisõhus keskmiselt 166 varajast 

surma aastas (Orru, H., 2008). Siit ka üks võimalikke järeldusi, et suuremates linnades 

põhjustab suurimat lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete heidet autotransport.  

 

                                                 
4
 Siin tuleb muidugi silmas pidada 95%’lise tõenäosusega nn usalduspiire, mis annavad toodud arvudele 

suhteliselt laia vahemiku alumise ja ülemise väärtuse vahel, vt lähemalt (EEA, 2016). 
5
 Kirjanduses on paralleelselt käibes terminid eriti peened tahked osakesed ja ülipeened tahked osakesed. 

Viimast kasutavad peamiselt tervishoiuteadlased. Mõlemad tähistavad osakesi läbimõõduga alla 2,5 mikroni - 

(PM2,5). Need on osakesed, mis läbivad 2,5 mikroni aerodünaamilise diameetriga mõõduselektiivse ava 50 

protsendil juhtudest. Sellesse fraktsiooni kuuluvad nt, põlemisprotsessidega kaasnevad osakesed. Tehakse veel 

vahet ultrapeente osakeste vahel, need on läbimõõduga vähem kui 0,1 mikronit. 
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Eesti Keskkonnauuringute Keskus toob oma 2014.a töös esile paljudes uuringutes viidatud  

asjaolule, et erinevalt teistest lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainetest puudub eriti peente 

osakeste puhul vähim ilma mingisuguse riskita saastetase (Eesti Keskkonnauuringute ..., 

2014). Ka Euroopa Komisjoni seisukoht on sama, elanike poolt iga päev sissehingatavaid eriti 

peeneid osakesi tuleb vähendada maksimaalselt võimalikus mahus (Euroopa..., 2013).  

 

Tartu Ülikooli viimaste aegade töödes on tuginetud kogu Eesti energiabilansile ja võetud 

vaatluse alla lisaks transpordile veel elamumajandus ehk teisisõnu – hoonete kütmisega 

kaasnev õhu saastumine lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainetega. 2014.a H.Orru poolt 

juhitud töös leitakse, et valdkondadest on suurima mõjuga soojamajandus ehk hoonete 

kütmine ja autotransport. Soojamajanduse osatähtsust prognoositakse suurenevat 2030.aastaks 

(Tartu Ülikool, 2014). Refereeritud Tartu Ülikooli Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi 

teadlaste poolt läbiviidud põhjalikest uurimustest selgub käesoleva töö jaoks oluline järeldus, 

et Eesti oludes tuleks antud töös peamine rõhk suunata kahele sektorile – transpordile ja 

elamumajandusele (Tartu Ülikool, 2011; Tartu Ülikool, 2016). Seda kinnitavad ka Euroopa 

Keskkonnaagentuuri viimased andmed, eriti peente osakeste, tahma jt ainete heitkoguste 

suhteliselt suure  osakaalu kohta elamumajanduses.  Üksnes PM2,5 heitkogused moodustasid 

igat liiki hoonete kütmisel 56% kogu heitest, teise suurema sektorina domineerib auto- ja 

maanteetransport 15% (EEA, 2016, lk 23). 

 

Kokkuvõttes saab järeldada, et lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete heite vähendamine 

on kahepoolse kasuga, seda nii kliima soojenemise kui ka õhukvaliteedi, st. rahva tervise 

seisukohast. Seega tuleb nende õhusaasteainete vähendamise võimaluste tuvastamine ja 

vajalike meetmete rakendamine Eestis seada riiklikuks prioriteediks.  

 

3.3 Eesti suurimad lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete allikad  

  

Joonisel 2 on kujutatud Eesti lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete fluoreeritud 

süsivesinike, metaani, tahma, eriti peente osakeste, ja peamise kasvuhoonegaasi, 

süsinikdioksiidi aastased summaarsed heitkogused aastatel 2008-2014. 2014.aasta seisuga on 

74% õhuheitmetest fluoreeritud süsivesinikud
6
; 16% metaani; 8% süsinikdioksiidi ja 

ligikaudu 2% eriti peened osakesed.  

 

Seejuures on süsinikdioksiidi heitmetesse arvestatud vaid inimtegevuse tagajärjel tekkinud 

CO2 heitkogus, mille allikad on energeetika, tööstusprotsessid, lahustite ja teiste toodete 

kasutamine, põllumajandus ning jäätmete lagunemine. Arvestatud ei ole biokütuste põletamist 

ega ökosüsteemide poolt seotavat CO2 kogust. Statistikaamet ei esita õhuheitmete 

arvepidamises troposfäärse osooni heitkoguseid, kuna need ei ole seotud ühegi konkreetse 

allikaga. Osooni eeldusainete heitkoguste alusel on siiski võimalik leida hüpoteetilisi osooni 

                                                 
6
 fluoreeritud süsivesinike GWP väärtused ulatuvad tuhandetesse, seepärast annavad suhteliselt väikesed 

kogused ümberarvestatuna süsihappegaasi ekvivalendile märkimisväärse tulemuse. 



24 

 

koguseid. Nii ongi KAUR esitanud osooni heitkoguste trendi alates 1990.aastast, vt lähemalt 

5.ptk. tabel 4.   

 

Jooniselt 2 on näha, et fluorosüsivesinike heitkogused kasvavad jõudsalt. EKUK’i andmetel 

on heitkogused kiiresti kasvanud seetõttu, et külmaseadmetes varem kasutatud osoonikihti 

kahandavad ained nagu CFC-d, HCFC-d ja haloonid on Eestis viimase paari kümnendi 

jooksul suures osas asendatud HFC-dega. Märgatavalt enam on kliimaseadmeid kasutusele 

võetud nii tarnsportvahendites kui uutes hoonetes. Samuti asendavad fluoreeritud 

süsivesinikud edukalt osoonikihti kahandavaid aineid sellistes valdkondades nagu gaas-

tulekustutus, ehitusvahud ja aerosoolspreid, vt lähemalt (http://www.klab.ee/fgaasid/kasvu-

hoone-efekt/gaasid-eestis/). 

 

 
Joonis 2. Fluoreeritud süsivesinike, metaani, eriti peente osakeste (PM2,5) ja süsinikdioksiidi heitmed. 

Allikas: Statistikaamet, 2016
7
. 

 

Eriti peente osakeste PM2,5  heitkoguses toimus 2012 a. suur langus. Selle languse põhjuseks 

on elektritootmise vähenemine, katelde ja püüdeseadmete (elektrifiltrid) renoveerimine Balti 

ja Eesti elektrijaamas, millega kaasnes ka elektrijaamade eriti peente osakeste ja tahmaheite 

vähenemine. Ka efektiivsemate püüdeseadmete paigaldamine Kunda Nordic Tsemendi 

tehases vähendas eriti peente osakeste eraldumist. Metaani ja CO2 heitkogused on sel 

ajavahemikul olnud stabiilsed. 

 

Joonis 2 annab statistikaameti andme põhjal ülevaate neist valdkondadest Eestis, kus eriti 

peente osakeste, metaani ja fluoreeritud süsivesinike heitkogused on suurimad. Nendeks on 

peamiselt kodumajapidamised; põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük ning 

jaekaubandus, kuid ka töötlev tööstus, Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga 

varustamine ja kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus.  

                                                 
7
Statistikaaameti 2008.-2013. aasta andmed on korrigeeritud 28.09.2016. http://pub.stat.ee/px-

web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KK31&ti=%D5HUHEITMETE+ARVEPIDAMINE&path=../Database/Keskko

nd/01Keskonna_arvepidamine/08Ehuemissioonide_arvepidamine/&lang=2 (20.04.2017) 
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http://www.klab.ee/fgaasid/kasvu-hoone-efekt/gaasid-eestis/
http://www.klab.ee/fgaasid/kasvu-hoone-efekt/gaasid-eestis/
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KK31&ti=%D5HUHEITMETE+ARVEPIDAMINE&path=../Database/Keskkond/01Keskonna_arvepidamine/08Ehuemissioonide_arvepidamine/&lang=2
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KK31&ti=%D5HUHEITMETE+ARVEPIDAMINE&path=../Database/Keskkond/01Keskonna_arvepidamine/08Ehuemissioonide_arvepidamine/&lang=2
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KK31&ti=%D5HUHEITMETE+ARVEPIDAMINE&path=../Database/Keskkond/01Keskonna_arvepidamine/08Ehuemissioonide_arvepidamine/&lang=2


25 

 

Tabel 1. Eriti peente osakeste, metaani ja fluoreeritud süsivesinike heitkogused tonnides viies kõige 

suuremate heitkogustega valdkonnas, aastal 2014.  

Eriti peened osakesed (PM2,5), 
tonni Metaan, tonni 

Fluoreeritud süsivesinikud, CO2 
ekvivalenttonni 

Kodumajapidamised 
kokku 2541,6 

Põllumajandus, 
metsamajandus ja 
kalapüük 25607,8 

Jaekaubandus, v.a. 
mootorsõidukid ja 
mootorrattad 49348,6 

s.h. Kodumajapida-
miste küte 2270,6 

s.h. taime- ja 
loomakasvatus, 
jahindus ja neid 
teenindavad 
tegevusalad 25599,6 Töötlev tööstus 43307,2 

Elektrienergia, gaasi, 
auru ja 
konditsioneeritud 
õhuga varustamine 2390,3 

Kanalisatsioon, 
jäätme- ja 
saastekäitlus 9343,4 

sh. toiduainete ja 
joogitootmine 41248,2 

Töötlev tööstus 1353,9 
Kodumajapidamised 
kokku 4883,5 

Kodumajapidamised 
kokku 36841,8 

sh. puidutöötlemine, 
puit- ja korktoodete 
ning punutiste 
tootmine, v.a. 
mööbel 713,6 

sh. Kodumajapida-
miste küte 4808 

sh. kodumajapida-
miste transport 27362,8 

Allikas: Statistikaamet, 2016
8
. 

 

Kui süsihappegaasi tekib Eestis kõige rohkem elektrienergia, gaasi auru ja konditsioneeritud 

õhuga varustamise sektorist ning energiatootmisega võrreldes ligi kümme korda vähem 

töötlevast tööstusest, maismaaveondusest ja torutranspordist ning kodumajapidamistest, siis 

lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete õhkupaiskamise osas on pilt erinev. Eriti peente 

osakeste välisõhku sattumise üks peamiseid allikaid on kodumajapidamised. 

Kodumajapidamiste eriti peente osakeste ja tahmaheitest pärineb suurim osa hoonete 

kütmisest. Suur osa eriti peeneid osakesi eraldub ka elektrienergia, gaasi, auru ja 

konditsioneeritud õhuga varustamise sektorist ja transpordist. Naasterehvid kulutavad vägagi 

intensiivselt teepinda, seda võib märgata teede ja tänavate kattesse kulutatud vagudest. 

Selliselt tekkinud ja linnaõhus lendlevad eriti peened osakesed (PM2,5) ja osakesed 

läbimõõduga vähem kui 1 mikron on inimeste poolt igapäevaselt sissehingatuna eriti 

kahjulikud. Mõnevõrra väiksemad on PM2,5 heitkogused töötlevast tööstusest, millest suurim  

on puidutöötlemise sektor.  

 

                                                 
8
 Eesti Statistikaamet, 2016, KK31: ÕHUHEITMETE ARVEPIDAMINE - Õhuheitme allikas / Tegevusala; 

(EMTAK 2008), Aasta ning Saasteaine, 2008.-2013. aasta andmed on korrigeeritud 28.09.2016. 
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Suurim metaaniheite allikas Eestis on põllumajandus, suuruselt teine oluline metaaniallikas on 

kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus. Kolmas metaani märkimisväärse heitkogusega sektor 

Eestis on kodumajapidamised, milles suurim osa on taas hoonete kütmisel. Tabelist 1 nähtub 

veel, et metaani eraldub suuremas mahus just põllumajandusesektorist, taime- ja 

loomakasvatusest. Viimasel on märkimisväärne osa nii veiste mäletsemisel eralduva metaani 

kui ka sõnniku käitlemise osas. Taimekasvatuse metaani heitkogused on väiksemad ja 

sõltuvad rohkem kultiveeritavast taimeliigist. 

 

Peente osakeste
9
 (PM10) ja eriti peente osakeste (PM2,5) suurimad heitkogused paiksetest 

allikatest pärinevad Statistikaameti andmetel energeetikast. Andmed paiksetest, s.t. püsiva 

asukohaga eraldiseisvatest saasteallikatest pärinevate saasteainete heitkoguste kohta 

põhinevad välisõhu saastamisega seotud tegevuste aruandest, mis on kehtestatud 

keskkonnaministri määrusega. Paiksete allikate heite arvestusest jäävad välja 

kodumajapidamiste kütmisega kaasnev heide, liikluse heitgaasid, teekatte ja rehvide 

kulumisel tekkivad osakesed, katlamajade ja väikeste saasteainete heitkogustega ettevõtete 

heide. Heitmeallikate andmeid võrreldes on Keskkonnaagentuur toonud välja, et 

maakondlikult pärinevad tahked osakesed peamiselt Ida-Virumaalt, Harjumaalt ja Lääne-

Virumaalt. Suurimad kogused pärinevad Ida-Virumaal põlevkivi kasutavalt ettevõttelt Eesti 

Energia Narva Elektrijaamad AS, Eesti Elektrijaamast ja Balti Elektrijaamast eraldub kokku 

üle poole kogu Eesti tahkete osakeste heitkogusest (Keskkonnaagentuur, 2014).  

 

Fluoreeritud süsivesinike heitkogused on suurimad jaekaubanduses, töötlevas tööstuses, 

millest peamise osa moodustab toidu- ja joogitööstus. Kolmandaks suurimaks sektoriks on 

kodumajapidamised, millest omakorda peamine osa tuleneb kodumajapidamiste transpordist.  

EKUK’i kodulehel on fluoreeritud süsivesinike kiiret kasvu kirjeldav Joonis 3, mis annab 

ilmeka pildi neist valdkondadest, kus neid suure globaalse soojenemise potentsiaaliga (GWP) 

aineid enim kasutusele on võetud. HFC heitkogus CO2-ekvivalentides näitab HFC mõju 

globaalsele soojenemisele arvestades HFC GWP-d. HFC CO2-ekv = HFC heitkogus × selle 

GWP. 

Jooniselt 3 nähtub, et fluoreeritud süsivesinike heitkogused on väga kiiresti kasvanud külma- 

ja kliimaseadmetes. Ehitusvahtudes ja aerosoolides kasutamine on seevastu oluliselt tagasi 

tõmbunud.  

 Troposfäärse osooni heite kohta andmed puuduvad, sest osoon tekib tema  prekursorite, 

eeldusainete (CO, LOÜ, NOx ja CH4) ja päikesekiirguse toimel. Küll aga mõõdetakse 

maapinnalähedase osooni sisaldusi õige mitmetes foonijaamades ja ka linnade õhus, vt 

lähemalt § 5.2. Maapinnalähedase osooni sisaldused ei ületa ühegi seirejaama andmetel 

lubatud sihtväärtusi.   

                                                 
9
 Peened osakesed (PM10)  on  osakesed, mis läbivad 10 mikroni aerodünaamilise diameetriga mõõduselektiivse 

ava 50 protsendil juhtudest (peened osakesed läbimõõduga alla 10 mikroni). Sellesse fraktsiooni kuulub suurem 

osa antropogeensest tolmsaastest, nt. põlemisprotsesside tagajärjel tekkiv lendtuhk, tahm (Eesti 

Keskkonnauuringute ..., 2014).  
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Joonis 3. Fluoreeritud süsivesinike HFC-de, PFC-de ja SF6 heitkoguseid ainerühmadena perioodil 

1990–2015 (t CO2-ekv x 10
3
). Allikas: EKUK http://www.klab.ee/f-gaasid/kasvuhooneefekt/gaasid-

eestis/ 

Paiksetele jahutusseadmetele on kehtestatud rida tulevasi piiranguid, mis muidugi ei keela 

väga suure GWP’ga (>2500) seadmeid ettenähtud tähtaegadest varem ohutumate vastu 

vahetada. 

3.4 Lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete vähendamise võimalustest   

 

Euroopa Liidu liikmesriigina juhindub Eesti keskkonda puudutavates regulatsioonides oma 

seadusandluses Euroopa Liidu direktiividest. Nii nt, on Eesti liitunud Euroopa Liidu 

kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemises süsteemiga (EU ETS)
10

, mille 

eesmärgiks on vähimate kuludega saavutada kasvuhoonegaaside heite vähendamine 

rahvusvahelise koostöö kaudu. Selle süsteemi majanduslik efektiivsus tuleneb sellest, kui 

kauplevad riigid saavad oma Kyoto protokolliga seatud KHG heite sihtarvu saavutada 

vähimate kuludega ostes kvooditurult  lubatud heitkoguste vähendamise ühikuid odavamalt 

võrreldes oma riigis sama eesmärgi saavutamiseks tehtavate kulutustega (Kallaste, 2005). 

 

EU ETS süsteemi alla kuuluvad süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid 

(N2O), fluorosüsivesinikud (HFC-d), perfluorosüsivesinikud (PFC-d) ja väävelheksafluoriid 

(SF6), nende arvestus toimub süsinikdioksiidi ekvivalentkogustes. Need samad kuus keemilist 

ühendit ning muud looduslikud ja inimtekkelised atmosfääri gaasilised koostisosad, mis 

neelavad ja kiirgavad infrapunakiirgust on kirjeldatud kasvuhoonegaasidena ka 2017.a 

1.jaanuarist jõustunud „Atmosfääriõhu kaitse seaduses“
11

. Seadus määratleb õhukvaliteedi 

                                                 
10

 EU ETS – The European Union Emissions Trading System. https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en  
11

 Atmosfääriõhu kaitse seadus. Riigi Teataja I, 05.07.2016, 1. https://www.riigiteataja.ee/akt/A%C3%95KS 

http://www.klab.ee/f-gaasid/kasvuhooneefekt/gaasid-eestis/
http://www.klab.ee/f-gaasid/kasvuhooneefekt/gaasid-eestis/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://www.riigiteataja.ee/akt/A%C3%95KS
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juhtimisel ja hindamisel arvestatavate esmatähtsate saasteainete hulka peened osakesed 

(PM10) ja eriti peened osakesed (PM2,5). Tahma ei ole küll otseselt mainitud, kuid tahm on 

peamine ja olulisim komponent PM2,5 osakeste koosseisus. Samasse gruppi kuuluvad veel 

osoon (O3), süsinikoksiid (CO) ja lämmastikoksiidid (NOx), mis on lämmastikoksiidi ja 

lämmastikdioksiidi (NO2) sisalduste summa. 

 

Lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteained avaldavad suurt mõju eelkõige kohalikul tasandil. 

Nende lühikese eluea ja atmosfääris edasi kandumise tõttu on nende globaalne mõju nõrgem. 

Kuna mõju on kohalik, tuleb igas riigis või regioonis tuvastada, millised sektorid milliseid 

lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteaineid atmosfääri heidavad. Seejärel tuleb leida ja 

rakendada meetmed, mis on sobivad just nende konkreetsete sektorite heiteallikate 

spetsiifiliste heitkoguste piiramisel. Allikate tuvastamine on esimene samm lühiajalise 

kliimamõjuga õhusaasteainete heite vähendamiseks, teine samm on vastavate meetmete 

tuvastamine ja rakendamine. Selleks, et saavutada seatud eesmärke peab neile sammudele 

järgnema järelvalve.  

 

Metaan ja tahm on ÜRO Keskkonnaprogrammi poolt loetud kõige olulisemateks mõjuriteks, 

mille negatiivsed mõjud avalduvad väga laias spektris. Metaan on teadupärast troposfäärse 

osooni eeldusaine, nii et vähendades metaani heidet väheneb ka osooni teke maapinna-

lähedases õhukihis. Tahm mõjub eelkõige kliima soojenemisele, kuid prioriteetsena on esile 

kerkimas tahma inimorganismile tervistkahjustava toime avaldumine (UNEP, 2011). Metaani 

ja tahma heitmete vähendamiseks on mitmeid võimalusi, metaani on nt, võimalik kasutada 

energia tootmiseks märksa enam saastavate fossiilsete kütuste asemel. Biogaas, nt, sisaldab 50 

... 65 % metaani, selle puhastamisel saadakse aga maagaasiga saranane ligi 97%-lise 

metaanisisaldusega kütus, mida saab edukalt kasutada mootorikütusena (Kallaste, et al., 

2012).  

 

Nagu eelnevatest lõikudest ilmnes, eraldub tahma kõige rohkem transpordist, elamute ja 

ärihoonete kütmisest ning metaani põllumajandusest ja jäätmekäitlusest. Metaani 

vähendamisel aga on suurim potentsiaal nendes valdkondades, kus eralduvat metaani saab 

lihtsasti koguda ja seda kasutada biogaasina nt, elektri ja soojuse tootmiseks. ÜRO 

globaalseid andmeid kinnitab ka Eesti Keskkonnaagentuur, kelle sõnul Eestis eraldub metaani 

kõige rohkem põllumajandusest ja jäätmekäitlusest (Keskkonnaagentuur, 2014). Tahma 

vähendamise suurim potentsiaal paiksetest allikatest on kütuste põletamisel 

energeetikasektoris ja hoonete kütmisel. Transpordis saab tahmaheiteid vähendada mootorite 

reguleerimise abil. Tiheasutusaladel on oluliseks võimaluseks linnaehituslike võtete 

rakendamine, et säästa jalakäijate tervist ja tagada elurajoonides normikohane õhupuhtus. 

Järgnevas kirjeldatakse vähendamisvõimalusi saasteainete kaupa juba lähemalt.  
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3.4.1 Metaaniheite vähendamine 

 

ÜRO Keskkonnaprogramm tõi välja Põhja-Ameerikas ja Euroopa riikides metaani 

heitkoguste vähendamiseks kõige efektiivsematena järgnevad meetmed, mis oleksid ka Eestis 

asjakohased (UNEP, 2011):  

 

 Metaani kinnipüüdmine kütuse ja gaasi tootmisel ja rakendamine tootmises.  

 Jäätmete sorteerimine, taaskasutamine, kompostimine ja biolagunevate jäätmete 

töötlemine metaani eraldamiseks ning prügilagaasi tootmine. Analoogilistele 

teemadele on tähelepanu pööranud ka üks Eesti konsultatsioonifirmasid juba 2005.a 

(AS Enprima ..., 2005). 

 Põllumajandusjäätmete kogumise ja biomassi gaasistamistehnoloogiate rakendamine, 

biogaasi puhastamine biometaaniks ja kasutamine kütusena. Selle temaatikaga on 

Eestis tegeletud juba enam kui viimase dekaadi jooksul (TTÜ STI, 2014). 

 Gaasitorude parem kindlustamine gaasilekete suhtes.  

 reovee töötlemine biogaasi tootmiseks, toimib edukalt juba aastakümneid. 

 loomade sõnniku anaeroobne töötlemine, jms.  

 

Kõik mainitud temaatikad on Eestis aktuaalsed, sobivaid meetmeid rakendatakse praktikas ja 

neid arendatakse pidevalt edasi.  

 

Euroopa Liidu jäätmepoliitika eesmärgid on jäätmetekke vältimine ja jäätmete 

taaskasutamine. Eriline rõhk on seejuures ka biolagunevate jäätmete ladestamise vältimisel ja 

vähendamisel. EL on liikmesriikidele, kaasaarvatult ka Eestile, seadnud eesmärgiks vähemalt 

50% ulatuses jäätmete kogumassist kalendriaasta jooksul taaskasutada. See eesmärk puudutab 

vaid kodumajapidamisest pärinevaid jäätmeid,  mitte tootmisjäätmeid, põllumajandusliku 

tootmise jäätmeid ega metsandusjäätmeid (Keskkonnaministeerium, 2007). 

 

Keskkonnaministeerium on seadnud üheks jäätmevaldkonna eesmärgiks vähendada 

prügilatesse ladestatavate bio-lagunevate jäätmete hulka kooskõlas „Jäätmeseadusega“, 

keskkonnaministri 29. 04. 2004 määrusega nr 38 “Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise 

nõuded”, EL prügiladirektiivi 1999/31/EÜ nõuetega ja Jäätmete raamdirektiiviga 

2008/98/EÜ. Eesti suuremates prügilates kogutakse suhteliselt kõrge metaanisisaldusega (ca’ 

50 ... 65%) prügilagaasi.  

 

Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituut tõdeb oma rakenduslikus uurimuses, et 

vaatamata Eestis tegutsevatele üksikutele biogaasi tootmisüksustele, neid on ligikaudu 15, on 

biogaasi valdkonna areng Eestis veel algusjärgus nii oskusteabe omandamise, praktiliste 

lahenduste kasutuselevõtmise kui poliitilise toetuse ja tugimeetmete pakkumise osas (TTÜ 

STI, 2014). Valdkonna arengutakistuste ületamiseks tuleb Eestis tegeleda nii ettevõtete ja 

arendajate sisemiste probleemidega mikrotasandil kui ka riigi tasemel makromajanduslikus 

perspektiivis luua biogaasi ja biometaani tootmist ja kasutamist soodustavad välised 

tingimused. Perspektiiv biogaasi ja sealt edasi mootorikütusena kasutatava biometaani 
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tootmise oluliseks suurendamiseks on hea, selleks tuleb riigi toetusel koondada väikesed 

eraettevõtjad ja nende tegevust koordineerida.  Eesmärgiks peaks olema väiksemate biogaasi 

tootjate ühendamine taristuks, mis suudaks biogaasi vastu võtta ja parimal viisil tarbimisesse 

suunata.  

 

3.4.2 Tahmaheite vähendamine 

 

Tahma vähendamine välisõhus on oluline nii tervishoiu kui ka keskkonnakaitse ja 

kliimamuutuste leevendamise seisukohast  hinnates.  Eestis on tahma heitkogused võrreldes 

meie naaberriikidega märksa suuremad põhjustatuna põlevkivitööstusest ja suhteliselt külmast 

kliimast, mis sunnib põletama mitmesuguseid kütuseid suuremates kogustes võrreldes 

lõunapoolsete riikidega. Elamumajanduses on eriti väikeelamute eelistatuimaks kütteviisiks 

kohtküte. Jooniselt 4 on näha, et suurimad eriti peente osakeste, mille peamiseks koostisosaks 

on tahm, õhkupaiskajad on kütuste põletamine energeetikas ja samuti mittetööstuslik 

põletamine, mis valdavas mahus on olmekütmine. 2011.a rekordkõrge heitkoguse 

põhjustajaks oli märkimisväärselt suurenenud põlevkivi baasil elektri tootmine. Aastal 2012 

on heitkogused oluliselt vähenenud elektritootmise vähenemise tõttu 

põlevkivielektrijaamades, oma osa on kindlasti ka katelde ning püüdeseadmete pideval 

kaasajastamisel. Järgnevatel aastatel 2013-2015 on heitkogused stabiliseerunud ja jäänud 

keskmiselt 9 kt juurde. Energeetika osatähtsus eriti peenete osakeste heites on järjepidevalt 

vähenenud (Keskkonnaagentuur, 2016). 

 

 
Joonis 4. PM2,5 heitkogused tegevusalade järgi aastatel 2000–2015. Allikas: Keskkonnaagentuur, 2016 

 

Eestis on PM2,5 ja tahma vähendamiseks teinud soovitusi ka rahvatervishoiu uurijad Tartu 

Ülikoolis. H.Orru juhtimisel tehtud uurimistöö toob ülipeente osakeste vähendamise 

meetmetena välja mootorsõidukite vähendamise tiheasustusalade teedel ja eriti kesklinnas, 

metsatulekahjude ennetamise ja kiirema likvideerimise, rohealade korrashoiu ja 

juurdeloomise puhvritena teedest, mis hajutavad saasteaineid ning kergliiklusteede korrashoiu 
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ja juurdeehitamise sõiduteest eemale (Orru, H., 2008). Tuleb lisada veel prahi, plastiku, 

kummide ja kulupõletamise keelamise üle range kontrolli kehtestamine jms.  

 

Transpordisektori meetmed looksid paremad tingimused kergliikluseks ja julgustaksid inimesi 

liikuma vähem mootorsõidukitega, st, eelistatult jalgsi või jalgrattaga. Taolistel meetmetel on 

nii õhupuhtuse seisukohalt kui ka füüsilise koormuse tagamisega positiivne mõju inimeste 

tervisele. Samuti on igati vajalik tõsta massikommunikatsioonivahendite abil elanikkonna 

teadlikust õhusaaste tervistkahjustavast mõjust. 

 

Autode ja ühistranspordi kasutamine on vältimatu, kuid linnaehituslike meetmete ja transpordi 

modaalse nihkega on võimalik õhusaastemõju elanikele oluliselt leevendada. Talvel on 

lamellrehvide eelistamisega naastrehvide asemel võimalik märkimisväärselt vältida teekatte 

intensiivset kulumist ja sellest eralduvaid eriti peeneid osakesi. Peeneid ja eriti peeneid 

osakesi aitab märkimisväärselt vähendada kaugkütte osakaalu suurendamine, väikeelamute 

küttekollete regulaarne kontroll ja suitsukäikude iga-aastane puhastamine, puitkütuste 

kasutamisel vaid piisavalt läbikuivanud puidu kasutamine, ahiküttega hoonetes inimestele 

õigete ahjukütmise viiside õpetamine, jms.  

 

Tahmaheite piiramisel ei saa märkimata jätta üht justkui märkamatult legaalseks muutunud 

paradoksaalset olukorda järelevalve puudulikkuse alal. Vaatamata välisõhu seisundi 

automatiseeritud seiresüsteemi väljaarendamisele, rangele heitkoguste aruandlusele ja 

täiustatud seadusandlusele on Eestis veel valdkondi, kus esineb just keskkonnanõuete 

järelvalvega seonduvaid katmata valdkondi. Üheks näiteks on järelevalve puudulikkus 

diiselmootoriga sõidukite tahmaheite piiramisel.  Eesti autoremondifirmade poolt on välja 

arendatud laialdaselt pakutav teenus tahmafiltri ehk DPF eemaldamiseks  diiselmootoriga 

sõidukitelt, mis teenusepakkujate kinnitusel suurendab auto võimsust. Otsingumootor Google 

annab otsingul sõnapaarile „tahmafiltri eemaldus“ 3100 vastet, vt. nt juhuslikult valitud 

Tallinnas asuva autoremonditöökoja veebilehte http://tuner.ee/dpf-eemaldus/, mille taolise 

tegevuse „kasud“ diiselauto omanikule põhjalikult lahti räägitakse. Teenustööde loetelus on 

näha ka hind, 300...500 EUR. Märksõna „DPF eemaldus“ esitab koguni 9110 vastet, mis 

faktipõhiselt näitab teenusepakkujate rohkust. Teenus hõlmab peale filtri mehhaanilise 

eemaldamise ka auto arvutiprogrammi seadistamist nii, et auto pardakompuutril 

(näidikulaual) tahmafiltri mittefunktsioneerimise veateadet ei ilmuks. Tahmafiltrid on 

autodele tootja poolt paigaldatud Euroopa Liidu Euro- 5 nõuete kohaselt, mis ennetavad KHG 

heitmete ülempiiride ületamist sõidukite heitgaasis ja on seega tahma heite vähendamisel 

äärmiselt olulised. Nähtavasti on diiselautode heitgaaside tahmasisalduse pistelise kontrolli 

vallas veel kõvasti arenguruumi.  

 

3.4.3 Fluorosüsivesinike heite vähendamine 

Fluorosüsivesinikud (HFCs) ehk üldisemalt F-gaasid on peamiselt kasutuses 

külmutusseadmetes ja konditsioneerides ning need asendavad oma eelkäijaid 

klorofluorosüsivesinikke (CFCs) ja hüdroklorofluorosüsivesinikke (HCFCs), mille 

kasutamine lõpetati 1987.a Montreali protokolli alusel. Montreali protokolli rakendamine on 

http://tuner.ee/dpf-eemaldus/
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olnud väga edukas CFCde ja HCFCde väljatõrjumisel. F-gaasid on tehislikud, seega nende 

peamine vähendamismeede on nende tootmise ja kasutamise lõpetamine, mis on sätestatud ka 

Rio+20 kohtumisel 2012.aastal ja kinnitatud 193 riigi esindajate poolt.  Rio+20 toimib 

sarnaselt Montreali protokolliga ja toetab riike HFCde tootmise ja kasutamise lõpetamist ning 

uutele kliimamuutusi mittepõhjustavate agensitele ja tehnoloogiatele üleminemist.  

ÜRO Kliima ja Puhta Õhu Koalitsioon (The Climate & Clean Air Coalition) 

(http://www.ccacoa-lition.org/en/content/about-us), loodi spetsiaalselt lühiajalise 

kliimamõjuga õhusaasteainete heitkoguste vähendamiseks. Käesoevaks ajaks on sellega 

ühinenud 52 riiki, lisaks veel 45 valitsusvälist organisatsiooni ja 15 institutsionaalset partnerit 

nagu WHO, WMO, UNEP jt. Eesti valmistab ette liikmeks astumist. CCA kinnitab tehtud 

uuringute ja testprojektide põhjal erinevates riikides, et alternatiive F-gaaside ja teiste 

lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete vähendamiseks on palju ja kliimat 

mittemõjutavatele agensidele üleminek ei ole kulukas. CCA õhutab fluorosüsivesinikke 

kasutavaid tootjaid rakendama alternatiivseid tehnoloogiaid, mis võimaldavad oma äri 

keskkonnasõbralikuna esitleda ja laiemalt tutvustada. Peale selle, et alternatiivide 

kasutuselevõtuga väheneb HFCde mõju kliimale, tõuseb ka seadmete energiatõhusus, mis 

säästab tarbijale raha ning vähendab CO2 heidet. Väga madala või sootuks nullilähedase 

GWP’ga uuteks külma-agensiteks on CO2, ammoniaak (NH3) ja süsivesinikud (HC). HC 

kasutatakse nt, juba laialdaselt tavalistes külmikutes, pudelikülmikutes, soojuspumpades ja 

kliimaseadmetes.  

Riiklikult tuleb rakendada väga ranged F-gaaside käitlemise reeglid ja veelgi tõhustada 

järelvalvet. Samuti edasi arendada seiret jäätmekäitluses, et vähendada F-gaaside lendumist 

õhku. Eesti peab riikliku kohustusena igal aastal ÜROle esitama fluorosüsivesiniku 

heitkoguste andmed KHG inventuuri raames. 

Eestis on F-gaaside käitlemise ja nende üle arvepidamise temaatika Keskkonnauuringute 

Keskuse Osoonibüroo hallata, vt lähemalt http://www.klab.ee/f-gaasid/kasvuhooneefekt/. F-

gaaside temaatika on reguleeritud nii Atmosfääriõhu seadusega kui ka paljude määrustega, vt 

lähemalt: http://www.klab.ee/o3/seadused/. Loodud on F-gaaside infoportaal, vt: 

http://www.klab.ee/f-gaasid/alternatiivid/. 

  

3.4.4 Troposfäärse osooni  heite piiramine 

Troposfäärse osooni piiramiseks tuleb eelkõige vähendada osooni eeldusainete, prekursorite 

heitkoguseid. Metaani vähendamise meetmeid rakendades väheneb ka troposfääri osooni 

kontsentratsioon välisõhus, sest metaan on troposfäärse osooni prekursor. Keskkonnaagentuur 

toob NOx vähendamiseks kõige efektiivsemate meetoditena välja energia- ja 

transpordisektoris diiselkütuste kasutamise ja katalüsaatoritega autode arvu suurendamise. 

Tööstuses on NOx eraldumist kütuse põletamise protsessidest võimalik oluliselt vähendada 

kasutades FLOX tehnoloogiat, kus põlemistemperatuuri alandatakse; SCR tehnoloogiat 

(Selective Catalytic Reduction); astmelist põletamist, kus õhusisaldust ja temperatuuri 

põletuskambris reguleeritakse; vee lisamisega põletusprotsessile ja muid vähem levinud 

lahendusi, mida nt, kasutavad üksikud firmad. 

 

http://www.ccacoa-lition.org/en/content/about-us
http://www.klab.ee/f-gaasid/kasvuhooneefekt/
http://www.klab.ee/o3/seadused/
http://www.klab.ee/f-gaasid/alternatiivid/
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Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ-de) heitkoguste vähendamisele aitab ka kaasa 

diiselkütusega autode kasutamise suurendamine võrreldes bensiini kasutavate autodega. 

Samas ei saa märkimata jätta seda, et diiselkütusega autode kasutamine suurendab nii tahma 

kui peente ja eriti peente osakeste heitkoguste suurenemist. Mittemetaansete lenduvate 

orgaaniliste ühendite (NMVOC) vähendamiseks seavad EL direktiivid (1999/13/EC, 

94/63/EC, 2001/81/EC) ettevõtetele heitkoguste piirangud ja sätestavad ka tegevused, mida 

peab limiteerima. Nendeks on värvide ja lahustite tootmine ja kasutamine, jalanõude 

tootmine, ravimite tootmine ja suured puhastustehnoloogiad, kus kasutatakse lenduvaid 

kemikaale. Metaaniheite vähendamisest oli juttu ülaltoodus. 

 

3.4.5 Kokkuvõte lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete vähendamise võimalustest 

Kõikide ülalkirjeldatud meetmete rakendamiseks soovitab ÜRO Keskkonnaprogramm 

kehtestada riiklikul tasemel heitkoguste määrad, mille mittetäitmise korral rakendatakse 

saaste ületamise maksustamist. Riik on võtnud endale kandva rolli määrates saastetasud 

heitkoguste ületamisele ning kehtestades trahvid nõuete mittetäitmise korral. Need nn 

finantshoovad motiveerivad nii äriettevõtteid kui eraisikuid vähendama oma tegevuse 

tulemusena lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete heitkoguseid. Õhusaasteluba on nõutav, 

kui käitise kõikide ühel tootmisterritooriumil asuvate põletusseadmete summaarne 

soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on võrdne või suurem kui 1 

MWth
12

. Ettevõte saab heitkoguste vähendamiseks muuta tootmistehnoloogiat või vähendada 

tootmist. Tõhusaks viisiks on kasutada tehnoloogilisi lahendusi saasteainete sidumiseks nagu 

nt, traditsiooniliselt kasutatkse väävlisgaaside sidumisel lubjavett, keemilise reaktsiooni 

tulemusena moodustub kaltsiumsulfaat e. kips, mis vajaliku ehitusmaterjalina leiab edasist 

kasutamist ja vähendab niiviisi SO2 heitkoguseid õhku.  

 

Eesmärkide saavutamiseni jõutakse läbi meetmete rakendamise ja vastava süstemaatilise 

järelvalve kaudu. EL tunnistab, et õhukvaliteedi tagamise poliitikas on vaja saavutada 

saasteallikate reguleerimise, heite piirmäärade ja õhukvaliteedi normide ühtsus 

liikmesriikides. Samas, õhusaaste süstemaatilist seiret ei hinnata puudulikuks, kuid mainitakse 

andmekogude tugevdamise vajalikkust tulevikus. Eestis on õhukvaliteedi regulaarne seire 

hästi välja arendatud. Keskkonnauuringute Keskus teostab välisõhu kvaliteedi pidevat seiret 

kuues linnaõhu seirejaamas, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Narvas. 

Seirejaamad paiknevad tiheda liiklusega tänavatel, elurajoonides või tööstuspiirkondades. 

Linnaõhus mõõdetakse pidevalt SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO ja O3 ning pisteliselt 

raskmetallide (As, Cd, Ni, Pb) ja benso(a)püreeni sisaldust. Taustajaamades mõõdetakse 

pidevalt SO2, NO2, O3 ja PM2,5 ning Lahemaal lisaks veel CO sisaldust. Linnade välisõhu 

kvaliteedi seiretulemused on reaalajas näha EKUK-i veebilehel http://airviro.klab.ee  

 

                                                 
12

 Välisõhku reguleerib atmosfääriõhu kaitse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/123122016002), mis jõustus  

01.01.2017. Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 79 lõikele 3, kehtestab  valdkonna eest vastutav minister 

määrusega käitise tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise 

tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba. 

 

http://airviro.klab.ee/
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Siinkohal on asjakohane viidata Eeuroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2016/2284/EÜ 

14.12.2016
13

, mis käsitleb teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist 

lähitulevikus ja millega muudetakse direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 

direktiiv 2001/81/EÜ. 

  

Et liikuda edasi õhukvaliteedi taseme saavutamise suunas, mis ei põhjustaks olulist 

negatiivset mõju ega riske inimese tervisele ega keskkonnale, kehtestatakse direktiivis 

liikmesriikidele heitkoguste vähendamise kohustused vääveldioksiidi (SO2), 

lämmastikoksiidide (NOx), lenduvate orgaaniliste ühendite (välja arvatud metaan), 

ammoniaagi (NH3) ja eriti peenete osakeste (PM2,5) inimtekkelise atmosfääriheite puhul ning 

nõutakse riiklike õhusaaste kontrolli programmide koostamist, vastuvõtmist ja elluviimist 

ning kõnealuste ja muude I lisas osutatud saasteainete heitkoguste ja nende mõju seiret ning 

nendest aruandmist. Direktiivile vastavalt piiravad liikmesriigid oma aastaseid 

vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite (välja arvatud metaan), 

ammoniaagi ja eriti peenete osakeste inimtekkelisi heitkoguseid vastavalt riiklikele 

heitkoguste vähendamise kohustustele, mida kohaldatakse aastatel 2020–2029 ja alates 2030. 

aastast ning mis on sätestatud II lisas. Vähendamiskohustuse osas on võrdlusaastaks 2005 

ning maanteetranspordi osas kehtivad heitkogused, mis on arvutatud müüdud kütuste alusel. 

 

Eesti osas on direktiivi 2016/2284/EÜ II Lisas antud arvulised kohustused järgnevalt: 

 

 Vääveldioksiidi SO2 osas vähendamine võrreldes 2005.aastaga mistahes aastal 

ajavahemikul 2020–2029 - 32 % ja 2030.a edasi - 68 %. 

 

 Lämmastikoksiidide (NOx) osas vähendamine võrreldes 2005.aastaga mistahes aastal 

ajavahemikul 2020–2029 -18 % ja 2030.a edasi - 30 %. 

 

 Lenduvate orgaaniliste ühendite (välja arvatud metaan) (NMVOC) osas vähendamine 

võrreldes 2005.aastaga mistahes aastal ajavahemikul 2020–2029 -10 % ja 2030.a 

edasi- 28 %. 

 

 Ammoniaagi (NH3) osas vähendamine võrreldes 2005.aastaga mistahes aastal 

ajavahemikul 2020–2029 -1% ja 2030.a edasi- samuti 1%. 

 

 Eriti peente osakeste (PM2,5) osas vähendamine võrreldes 2005.aastaga mistahes aastal 

ajavahemikul 2020–2029 -15 % ja 2030.a edasi - 41 %.

                                                 
13

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2284 



4 Lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete sotsiaalmajanduslike 

mõjude hindamismeetodid 
 

Õhukvaliteet on Euroopas viimasel kümnendil paranenud tänu rahvusvahelisele teadustööle, 

seadusandluse arenemisele ja tehnoloogiate uuenemisele, mis kõik on õhusaastet vähendanud. 

Vaatamata kõikidele pingutustele, on ja jäävad Euroopa ning kogu maailma probleemideks ka 

tulevikus õhusaaste mõjud inimtervisele ja keskkonnale ning õhusaaste negatiivsete mõjude 

vähendamiseks tuleb selles vallas veel palju kaugemale jõuda. Selleks tuleb teha 

uuenduslikku teadustööd, et leida võimalusi õhusaaste vähendamiseks ning arendada 

mudeleid ja rakendusi, mis võimaldaksid valida kõige tasuvamaid meetmeid ja tehnoloogiaid 

(Kuylenstierna, J. C. I., 2013). Suureks initsiatiiviks, miks selles vallas on vaja senist 

olukorda parandada, on õhusaaste kahjulik mõju inimeste tervisele, ning hetkel on suurenev 

huvi selle vastu, milliseid tervisehädasid võivad õhusaasteained põhjustada just eluaja 

jooksul. Lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteained mängivad inimeste eluaja jooksul tekitatud 

terviseprobleemides suurt rolli, ehk siis kasvavalt modelleeritakse lühiajalise kliimamõjuga 

õhusaasteainete tulevikustsenaariume ja nendega kaasnevaid mõjusid inimestele ja ka 

ökosüsteemidele. Modelleerimises domineerib energeetikasektori analüüsimine ja selle 

sidumine majanduslike tagajärgedega. Ühtlasi mõistetakse ka seda, et vähendades inimeste 

terviseprobleeme on riikide kulutused tervishoius väiksemad, mis ajendab riike õhusaaste 

vähendamise meetmeid leidma.  

 

Energeetikasektori arengu ja sotsiaal-majanduslike mõjude hindamisel kasutatakse nelja 

peamist mõjude modelleerimise viisi: optimeerimise mudelid (optimization models), 

simulatsioonid (simulation models), arvepidamise raamistikud (accounting frameworks) ja 

hübriidmudelid (hybrid models). Optimeerimise mudelid hindavad erinevate tehnoloogiate 

maksumust  energiasüsteemide muutmisel piirangute järgi, milleks võib olla näiteks CO2 heite 

vähendamise eesmärkide täitmine. Simulatsioonid hindavad tarbijate ja tootjate käitumist, et 

tuvastada pakkumise ja nõudluse suhet (Sonawane, N. V., 2012). Arvepidamise mudelid 

paluvad kasutajal sisestada tulemus, mida tahetakse saavutada, ja mudel annab andmete 

põhjal stsenaariume, millega on võimalik soovitud eesmärki saavutada. Hübriidmudelid 

kombineerivad elemente igast eelnevast lähenemisest.  

 

Poliitika kujundamisel kasutuses olevatest mudelitest enim rakendatakse arvepidamise 

raamistikke ning neil on järgnevad head ja halvad küljed: 
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Eelised:  Puudused:  

 Lihtsad, läbinähtavad ja paindlikud, 

nõuavad vähe algandmeid; 

 Ei eelda ideaalset konkurentsi 

energiaturul; 

 Suutlikud hindama probleeme, mis on 

sügavamad tehnoloogiate valikust või 

millele on raske anda rahalist väärtust; 

 Eriti kasulikud energia tootlikkuse 

suurendamise planeerimisel. 

 Ei tuvasta automaatselt kõige odavamat 

energiasüsteemi muutust, mis oleks sobilik 

kõige soodsama stsenaariumi tuvastamisel; 

 Ei paku automaatselt lahendusi, mille 

maksumus on stabiilne, näiteks nõudlus võib 

ületada pakkumist. 

 

 

Maailm on energia saamiseks tugevalt sõltuv fossiilsete kütuste põletamisest, kuid sellega 

kaasnevad negatiivsed mõjud keskkonnale, mida on sel sajandil hakatud järjest enam 

teadvustama. Nii on negatiivse inimtekkelise mõju vähendamine keskkonnale seatud 

globaalseks prioriteetidest. Peamiselt vaadeldakse fossiilsete kütuste põletamisest tulenevat 

CO2 heidet, kuid lühiajalises perspektiivis on keskkonnamõju ja kliimasoojenemise 

leevendamise seisukohalt olulised lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteained - tahm, metaan, 

maapinnalähedane osoon ja F-gaasid. Kõik need õhusaasteained tekivad suurtes kogustes 

energeetikast, välja arvatud F-gaasid, mis on tehislikud ja kasutusel külmutusseadmetes ning 

mis ei toimi nagu saasteained. Maapinnalähedane osoon tekib prekursorite oksüdeerumisel ja 

osooni prekursorid (CO, mittemetaansed LOÜ, NOx) tekivad taas suurel määral 

energeetikasektorist. Samas on ÜRO Keskkonnaprogramm prognoosinud, et 2030.aastaks on 

võimalik tahma eraldumine kütuste põletamisest viia tehnoloogiate arenemise tõttu nulli 

lähedale, mis tähendab, et energeetikas on võimalik tugevalt vähendada lühiajalise  

kliimamõjuga õhusaasteaineid, mis omakorda parandab õhukvaliteeti ja inimeste tervist.  

 

Lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete vähendamiseks just energeetika valdkonnas on 

tugevad ajendid seega olemas ning mudeleid stsenaariumite analüüsimiseks ja seadusandluse 

planeerimiseks on külluses. Paljud tuntumatest on välja arendatud Ameerika Ühendriikides ja 

mõned ka Euroopas. Järgnevalt tutvustame energeetikat ja keskkonda siduvaid mudeleid: 

 

Tuntud mudelid Vähem kasutust leidnud mudelid  

LEAP AirCounts 

BenMAP-CE AirQ 

IIASA GAINS GMAPS 

AIM/Enduse SIM-Air 

GLIMPSE TM5-FASST 

 EcoSense 

 The Gold Standard 
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4.1 LEAP mudel (Long-range Energy Alternatives Planning System) 

 

LEAP mudel (Long-range Energy Alternatives Planning System) on Stockholmi 

Keskkonnainstituudi poolt välja töötatud stsenaariumipõhine tarkvara, millega saab teostada 

strateegilisi energia-keskkonna alaseid stsenaariumite mudeleid/uuringuid (Strategic 

Integrated Energy-Environment Scenario Studies). LEAP tarkvara käsitleb eeskätt 

energiakasutust, -muundamist ja -ressursse elektritootmises, transpordis, tööstuses, ettevõtetes 

ja kodumajapidamistes, arvesse on võimalik võtta kõiki olulisi kasvuhoonegaase ja 

õhusaasteaineid (CO2, NOx, CH4, tahm, eriti peened osakesed, CO, LOÜ-d, SOx, NHx). 

(Heaps, C., 2002) LEAP tarkvara abil võrreldakse väljatöötatud stsenaariumeid, arvestades 

prognoose erinevate kütuste kasutamise osas ning koostades nende ja muude sisendandmete 

alusel ülevaateid stsenaariumidega kaasnevate KHG heitkoguste kohta. Tulemused saadakse 

võttes arvesse kasutatud kütuste hulka erinevatel ajahetkedel ja korrutades need kogused 

vastavate eriheidetega, saades seejärel saasteainete kogused. LEAP teostab ka sotsiaalsete 

kulude ja tulude analüüsi (cost-benefit analysis) majanduslikust vaatevinklist, mitte rahalises 

vääringus ja võrdleb sel viisil ka erinevate stsenaariumite sotsiaalmajanduslikku hinda terve 

valitud ajavahemiku peale. Mudelit saab kasutada keskmiste ja pikkade ajaperioodide jaoks 

kohalikul, riiklikul ja regionaalsel tasandil. (Heaps, C., 2008) LEAP tarkvara sobib 

mudeldamiseks ka Eestis, kus stsenaariumeid luuakse kasutaja juhendamisel.  

 
Joonis 5. LEAP rakenduse esileht. Allikas: Heaps, C. 2002. 
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LEAP ja järgnevad kaks lühiajalise kliimamõjudega saasteainete hindamismeetodit on Kliima 

ja Puhta Õhu Koalitsiooni (Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate 

Pollutants, CCAC) poolt kokku pandud ühte komplekti, mille nimi on SNAP (Supporting 

National Planning for Action on SLCPs) (Climate and Clean Air Coalition, 2014). LEAP on 

selles saasteainete stsenaariumite looja, SLCP Rapid Benefits Calculator (kirjeldus allpool) 

vaatab stsenaariumite mõju tervisele, põllumajandussaagile ja kliimale ning BenMAP-CE 

(kirjeldus allpool) keskendub tervisele sügavuti.  

 

4.2 SLCP Rapid Benefits Calculator  

 

SLCP Rapid Benefits Calculator on Stockholmi Keskkonnainstituudi ja Ameerika 

Ühendriikide Keskkonnakaitseagentuuri poolt välja töötatud Excelil põhinev prototüüp. 

Tarkvarasse tuleb sisestada õhusaaste andmed, misjärel seosed õhusaastest mõjutatud 

vastuvõtjatega ehk retseptoritega analüüsib GEOS-Chem mudel. Sellele järgneb Ameerika 

Ühendriikide Keskkonnaagentuuri andmete põhjal arvutus õhusaaste mõjude ja dooside 

vahelise korrelatsiooni kohta. Viimane samm on erinevate allikate põhjal arvutada, millised ja 

kui suured on mõjud tervise, põllumajanduse ja  kliima vallas. Teades kui palju tõuseks 

temperatuur globaalselt ja kindlates kliimavöötmetes, saab teha järeldusi kui palju tuleks 

saasteainete koguseid vähendada, et vältida mingit konkreetset temperatuuri tõusu. Kuna 

antud arvutilahendus käib SNAP komplekti juurde ja on siiani vaid prototüüp, siis ei ole selle 

kohta võimalik palju avalikku infot leida. Seega on see mudel ka Eestis kasutamiseks liiga 

algusjärgus.  

 

4.3 BenMAP-CE 

 

BenMAP-CE (Enviromental Benefits Mapping and Analysis Program) on Ameerika 

Ühendriikide Keskkonnakaitseagentuuri poolt välja töötatud kaardistamistööriist, mis hindab 

õhupuhtuse muutustest tulenevate majanduslike ja tervisele avalduvate mõjude suurust. Selle 

eesmärk on hinnata õhusaastatuse vähendamisest tervisele avalduvat kasu, et vähendada 

õhusaastest tulenevaid terviseriske ja adresseerida transpordist ja tööstuslikest allikatest 

tulenevat õhusaastet. BenMAP-CE erineb teistest tarkvaradest sellepoolest, et arvesse on 

võetud ka hajusallikaid nagu näiteks põllumajandus, kodumajapidamised, jt. Rõhutatakse, et 

BenMAP-CEd kasutataks planeerimises, seadusloomes ja regulatsioonide mõju hindamises. 

Peamiselt käsitletakse õhupuhtust troposfääri osooni ja peenete osakeste osakaalu põhjal. 

BenMAP-CE kasutab nelja peamist andmeteallikat, milleks on modelleeritud või 

seirepõhjalised õhupuhtuse muutused, rahvaarv, haigusjuhtude praegune esinemissagedus ja 

hinnang tagajärgede suurusele. BenMAP-CE arvutab õhupuhtuse muutumise 

sotsiaalmajanduslikku mõju kasutades „haigestumise maksumuse“ („Cost of Illness“) ja 

„maksmise valmiduse“ („Willingness to Pay“) parameetreid. „Cost of Illness“ parameeter 

kujutab endast kulusid, mida inimene peab tegema selleks, et õhusaaste põhjustatud 

tervisehäda tõttu haiglas olla, kiirabis käia ja ravimite eest maksta. Tarkvara võtab arvesse ka 
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kaotatud töötunde. „Willingness to Pay“ parameeter võtab arvesse nii õhusaaste tekitatud 

kulud kui väärtuse, mille inimesed seavad valule ja kannatamisele, rahulolematusele ja vaba 

aja kaotusele. Näiteks kui üks õhusaastet reguleeriv seadus vähendab haiglasse sattuvate 

inimeste arvu 100 võrra ja iga välditud patsiendi kulukus riigile oleks näitlikult öeldes 500 

eurot, siis säästaks riik tänu sellele regulatsioonile 50000 eurot. Antud tööriist võimaldab 

vastata küsimustele millised ja kui suured on õhusaaste mõjud inimtervisele ja milline on 

regulatsioonide rakendamisest tulenev õhusaaste vähendamise kasu. Esimesele küsimusele 

saab vastata läbi tervisele koormavata mõjude analüüsi ja teisele küsimusele hinnates kui 

palju tervisehädasid on praeguse õhusaastatuse juures ja kui palju neist jääks ära seaduste ja 

regulatsioonide rakendumise korral (USA EPA, 2016). 

 

 
Joonis 6. BenMAP-CE tarkvara kujundus. Allikas: Chinese Environmental Simulation and 

Information Laboratory, South China University of Technology. 

 

BenMAP-CE on USA põhine, kuid sellesse on võimalik sisestada ka teiste riikide 

andmebaase. Käesoleval ajal on käimas tarkvara arendus, et muuta see veelgi 

kasutajasõbralikumaks tarkvara kasutamine rahvusvahelisemaks, et ka Eestis oleks selle 

kasutamiseks potentsiaali.  

 



40 

 

4.4 IIASA GAINS (Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and 

Synergies) 

 

GAINS on mudel, mis algselt oli kasutusel õhusaaste mõju hindamiseks tervisele ja 

ökosüsteemidele ja mida nüüd on laiendatud, et hinnata lühiajalist kliimamuutust CO2, CH4, 

NOx, N2O, SO2, LOÜ, NH3, CO, F-gaaside ja eriti peente osakeste saasteainete mõjul. Seda 

on võimalik kasutada optimeerimise mudelina ja stsenaariumianalüüsi mudelina. GAINS 

mudel võimaldab vaadelda majandustegevusi, mis tekitavad saasteaineid; heitkoguste 

vähendamise strateegiaid; heitkoguste stsenaariume majandustegevuste ja 

vähendamisstrateegiate põhjal; heitkoguste vähendamise rahalist väärtust; õhusaaste mõjusid 

inimeste tervisele ja ökosüsteemidele ning hallata kasutaja algandmete andmebaasi. Peale 

õhusaaste mõjude võtab GAINS arvesse ka eutrofeerumist, hapestumist ja osoonikihi 

hõrenemist. GAINS põhineb Euroopa EMEP mudelil, seda on kasutatud 43 Euroopa riigis, 

kuid GAINS on kasutatud ka väiksemates Aasia piirkondades, täpsemalt Hiina ja India 

provintsides. Seda on kasutatud sellistes laiahaardelistes dokumentides nagu EL kliima- ja 

energiapakett; hapestumise, eutrofeerumise, ja troposfääriosooni vähendamist käsitleva 

1999.aasta protokolli ehk Göteborgi protokollis; saasteainete heitkoguste piirväärtuste 

seadmisel EL riikides, programmis „Puhas Õhk Euroopale“ (Clean Air for Europe, CAFE) jne 

(IIASA, 2014). 

 

Riigid sisestavad riiklike andmebaaside põhjal oma andmed, misjärel GAINS teostab analüüsi 

viie-aastaste intervallidena aastani 2050, pakkudes 2000 erinevat heitkoguste vähendamise 

meedet koos maksumusega. GAINS mudeliga on näiteks leitud, et kui globaalselt rakendada 

17 valitud meedet tahma ja osooni prekursorite heitkoguste vähendamiseks, hoiaks see ära 

0,5
o
C soojenemise ja 1...4% maisi, riisi, soja ja nisu aastase saagikuse kaotuse. Hiinas leiti, et 

rakendades GAINSi poolt pakutud meetmeid väheneks Hiina õhusaasteainete mõju inimeste 

tervisele 43% (Liu, F., et al, 2013). Lisaks tuvastas GAINS selleks ka kõige vähem kulukad, 

kuid efektiivsed meetodid. GAINS mudeli rakendust oleks võimalik tõenäoliselt laiendada, 

kui peale riiklike algandmete sisestamise oleks ka alternatiive. Joonis 7 kujutab GAINSi 

mudeli ekraanikuva, mis võrdleb kahe erineva peenosakeste stsenaariumit ja nende mõju 

inimeste elueale (IIASA, 2014). Esimesel pildil (1) heitkogus suureneb 3% ja teisel (2) 

heitkogus väheneb 20% võrreldes baasaastaga 2013. 
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Joonis 7. Ennustatud eluiga 2020.aastal kahe peenosakestest tulenevate heitkoguste stsenaariumi 

raames. Allikas: IIASA, 2014. 

 

Arvestades, et GAINS mudel on algselt olnud vaid Euroopa-keskne ja seda on kasutatud 43 

Euroopa riigis, ka Eestis, siis on see Eestile sobilik nii tausta kui vajatavate andmete 

haldamise poolest. Selle mudeli usaldusväärsust on tõestanud ka see, et seda on kasutatud 

suure mastaabiga EL projektides ja seadusandluses.  

 

4.5 The Gold Standard 

 

Gold Standard on mõeldud kasutamiseks projektides, mis hõlmavad tellisepõletustusahjude 

tehnoloogiate moderniseerimist või fossiilsete kütuste vahetamist taastuvate energiaallikate 

vastu. Mudel hindab valdkondadega seotud saasteaineid nagu tahm, orgaaniline süsinik, CO, 

mittemetaansed LOÜ-d ja sulfaadid. See hindamismeetod on suunatud projektidele, milles 

vähendatakse kütuse tarbimist või suurendatakse tehnoloogia efektiivsust nii, et heidete hulk 

väheneb, kuid saadav energiahulk jääks samaks või suureneks. Gold Standard soovitab ka 

meetmeid, et vähendada heitmeid, mis  tekivad kütuste põletamisel kütmiseks või söögi 

tegemisel. Lisaks sätestab metoodika spetsiifilised nõuded projektidele, mille saasteaineid see 

hindab: näiteks tellisepõletusahjude eriti peente osakeste heitmete standardite nõuete täitmine 

või kütmisest eralduva soojusenergia kindel vahemik, aga ka näiteks seda, et projekt peab 

olema kindlalt piiritletud ja peab olema selge, kes vastutab eralduva süsiniku heitkoguste eest. 

Kasutatakse kindlaid valemeid, millega arvutatakse välja saasteainete vähendamise kogused 

vastavalt tehnoloogiate muutmisele. Kuigi tahma, CO ja mittemetaansete LOÜ-de hindamine 

on lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete puhul kohane, ei ole Gold Standardil riiklikul 

tasemel piisavalt haaret, vaid jääb pigem väiksemate projektide põhiseks. Lisaks on kütte- ja 

tellisepõletusahjude tehnoloogiate uuendamine aktuaalne pigem arenguriikides, kus 

tehnoloogia on väga algeline. Samas, ei ole välistatud, et tulevikus muutub antud 

hindamismeetod Eestis aktuaalsemaks, arvestades, et meetod on ametlikult välja antud üsna 

hiljuti (2015.aasta märtsis) ja on seega alles arenemisjärgus (The Gold Standard, 2015).   
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4.6 AIM/Enduse 

 

AIM/Enduse mudel opereerib riigi majanduse, keskkonna ja energia sfääris, keskendudes 

energeetika tehnoloogiate modelleerimisele. Hinnatakse mitut stsenaariumit korraga 

keskmisel ajaskaalal, maksimaalselt vaadates 30-50 aastat tulevikku. Lisaks ajavahemiku 

seadistamisele, tuleb mudelis täpsustada ka riigi tegevusalad, olemasolevad ressursid, millised 

heitmete vähendamismeetmed on kasutusel tootmise käigus või sellele järgnevalt, energiat 

vajavate teenuste nõudluse trendid, maksed jne. Mudel võtab arvesse nõudlust ja 

energiaressursside kättesaadavust, tehnoloogiate alghinda, opereerimiskulusid, makse ja 

riiklikke toetusi ja leiab nendele andmetele toetuvalt kõige vähem kulukamate tehnoloogiate 

valiku selles riigis. AIM/Enduse mudel läheneb energeetika valdkonnale alustades teenuste 

tuvastamisest. Seejärel valitakse sobiv tehnoloogia või tehnoloogiate kombinatsioon, et antud 

teenust oleks võimalik pakkuda ning selle järgneb energiatarbimine ja sellega kaasnev 

õhusaaste, täpsemalt CO2 heitkogused. Mudelile võib läheneda ka vastupidiselt (nagu selgitab 

ka Joonis 8) - energiaressursid määravad tehnoloogiavalikud ja need omakorda, milliseid 

energiat kasutavaid teenuseid on võimalik pakkuda.  

 
Joonis 8. AIM/Enduse mudeli struktuur. Allikas: AIM. 

 

AIM/Enduse mudeli eesmärgiks on leida tehnoloogiate kombinatsioon, mis pakuks 

vajaminevaid teenuseid minimaalse maksumusega ja mis tagaksid pideva energiavarustuse ja 

oleks ka tulevikus jätkusuutlikud ehk siis innovatsioonivõimelised. Mudel on arvestanud 

sellega, et tehnoloogiad iganevad või vahetuvad täielikult (tehnoloogiad uuenevad ning uued 

tehnoloogiad võivad vanad osaliselt välja vahetada). Kuigi AIM/Enduse mudel arvutab välja 

energiakasutusega kaasnevad CO2 heitmed, on selle algoritmid peamiselt orienteeritud 

majanduslikult kõige soodsamate tehnoloogiate tuvastamiseks, mis tagaksid teenuste 
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pakkumise. Seega lühiealise kliimamõjuga õhusaasteainete heitkoguste ja nendega kaasnevate 

sotsiaalmajanduslike mõjude hindamiseks AIM/Enduse mudel ei sobi.  

 

4.7 GLIMPSE (GEOS-Chem Lidort Integrated with Markal for the Purpose of 

Scenario Exploration) 

 

GLIMPSE mudel on välja arendatud USA Keskkonnaagentuuri poolt ja see on seadnud 

eesmärgiks leida kõige tasuvam tehnoloogiate komplekt energia tootmiseks, mis saavutaks 

kliimasoojenemise leevendamise, kõrge õhukvaliteedi ja ökosüsteemide kaitse (USA EPA, 

2014). Viimane punkt eristab GLIMPSE’i teistest mudelitest, keskendudes eelkõige 

ökosüsteemidele. GLIMPSE koosneb MARKAL mudelist, mis annab ülevaate tehnoloogiate 

heitmetest, ja GEOS-Chem ja CMAQ atmosfääri keemia mudelite andmetest, mis annavad 

täpsemat infot lühiealise kliimamõjuga õhusaasteainete ja tervisemõjude kohta. Mudel 

käsitleb energeetikat ja keskkonda kui omavahel tihedas seoses olevaid valdkondi. 

Õhusaastajatel on mitmeid mõjusid, saasteallikatest eraldub mitmeid saasteaineid ja 

tehnoloogiad on omavahelises seoses. Väljakutse lahendamisel rakendab GLIMPSE kolme 

parameetrit, mille alusel stsenaariumeid võrreldakse. Esimeseks on eriti peente osakeste ja 

troposfääri osooni prekursorite saastest tulenevate terviseprobleemide ärahoidmine. Teiseks 

on kliimasoojenemise ulatuse vähendamine läbi CO2, CH4 ja N2O saasteainete kahandamise. 

Ja viimaseks võrdlusparameetriks on kliimasoojenemise aeglustamine CO2, CH4, N2O, CO, 

BC, OC, SO2 ja NH3 saasteainete vähendamise kaudu (USA EPA, 2014). Mudel on mõeldud 

kasutamiseks regionaalsel või riiklikul tasandil ja sobib hästi seadusandliku võimu töösse, kus 

eesmärgiks on leida, mis vähendaks kliimasoojenemise potentsiaali ja õhusaastet (Evarts, D., 

2013). Samuti on mudel abivahendiks tööstusvaldkonna ettevõtetele, kes tahavad mõista 

erinevatest energiatootmisviisidest tulenevaid õhusaasteid ja mõjusid keskkonnale; ja 

keskkonnaplaneerijatele, kes tahavad saavutada maksimaalset KHG vähendamisest tulenevat 

kasu tervisele. GLIMPSE võimaldab otsustetegijatel hinnata projektide ja tulevikuplaanide 

eeliseid ja puuduseid, näiteks kui elektri tootmine maagaasist vähendab süsinikuheidet, kuid 

samas suurendab metaani heitkoguseid (Akhtar, F., et al, 2013). Kolme erinevat GLIMPSE 

elektritootmise stsenaariumit võrdleb joonis 9. Jooniselt on näha, et elektritootmise 

stsenaariume aastal 2050 on võrreldud üheksas USA regioonis.  



44 

 

 
Joonis 9. Väljavõte GLIMPSE mudelist. 

 

GLIMPSE tegijad rõhutavad, et selle tööriista eesmärk on anda kiire ülevaade, kuid 

kaalutletud otsuste tegemiseks tuleks saadud tulemusi põhjalikumalt analüüsida mõne teise 

mudeliga, samas ühtegi soovitust USA Keskkonnaagentuur selles osas ei ole andnud. Kuigi 

GLIMPSE sobib väga hästi lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete hindamiseks, jääb selle 

puuduseks see, et ei käsitleta lisaks mõne teise sektori heitmeid, nagu näiteks põllumajandus 

ja transport, kust paisatakse õhku suurtes kogustes lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteaineid 

nagu metaan ja tahm. Lisaks jääb see mudel täielikult USA-põhiseks ja Eestis antud mudeli 

rakendus puudub.  

 

4.8 Erinevate hindamismeetodite võrdlus kirjanduse põhjal 

 

Kirjeldatud mudelitest/tarkvaradest on kõige vanem ja kõige rohkem rakendust leidnud 

LEAP. LEAPi on kasutatud Ameerika Ühendriikide energia ja süsiniku stsenaariumide 

loomisel, ÜRO Säästva Arengu konverentsil Rio+20, vesinikumajanduse tuleviku hindamisel, 

Aasia riikide energeetika stsenaariumide analüüsil, transpordisektori analüüsil Tais, õhu 

väävlisisalduse vähendamise hindamiseks Hiinas jne. Kui sisestada ScienceDirecti, suure 

teadustööde andmebaasi, kodulehele otsingusõna „LEAP“ ja kitsendades otsingut keskkonna 
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ja energia valdkondadele, saadakse vastuseks 7729 teadustööd. Sisestades otsingusõna 

„BenMAP“ otsingut kitsendamata tuleb vasteid 44 ning otsingusõnaga „SLCP Rapid Benefits 

Calculator“ ja variatsioonidega ei tule ühtegi vastet.  

 

LEAP tarkvaras on võimalik analüüsida mitmeid lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteaineid 

(CO2, NOx, CH4, tahm, eriti peened osakesed, CO, LOÜ-d, SOx, NHx). Samas on LEAP kõige 

enam kasutusel CO2, SOx ja NOx kontsentratsioonide hindamiseks. Kuna LEAP tarkvara on 

kasutatud palju riiklikul ja globaalsel tasandil, on LEAP üsna laialt praktikas levinud. LEAP 

tarkvara on võimalik kasutada ka nt, väiksema haldusüksuse energeetika valdkonna 

analüüsimisel. Näiteks Panamas on LEAP tarkvaraga hinnatud elektritööstuse tulevikku nelja 

stsenaariumi läbi, kus vaadeldi tehnoloogiate maksumust, kliimasoojenemist ja 

energiaressursside mitmekesisust. Selgus, et Panamal on olemasolevate ressursside ja hindade 

juures võimalik saavutada kõige väiksem kliimamõju kasutades võimalikult mitmekesist 

ressursside jaotust. Seejuures hinnati, et intensiivselt tuleks hakata arendama tuuleenergia 

sektorit. Taolised uurimused annavad seadusandlikul tasandil otsuste tegemiseks palju alust, 

millele toetuda.  

 

BenMAP-i on kasutatud Mumbais ja Shanghais õhusaastest tulenevate terviseprobleemide 

hindamiseks. Mumbais kasutati antud mudelit eeslinnade transpordist tuleneva õhusaaste tõttu 

tekitatud tervisemõjude hindamiseks. Kasutades BenMAP hinnati CO, NOx ja eriti peente 

osakeste heitmeid erinevatest transpordiallikatest ning leiti, et kõige efektiivsemaks õhusaaste 

vähendamiseks tuleks kombineerida mitmeid strateegiaid, et samal ajal ka 

sotsiaalmajanduslikud mõjud oleksid positiivsema suunitlusega (Abt Associates Inc, 2006). 

Uurimus näitas, et sotsiaalmajanduslikud ja tervislikud kasud olid suuremad heitmete 

kombineeritud vähendamise korral võrreldes üksikute heitmete vähendamisega. Antud 

uurimusega loodi strateegiline raamistik, mis on õhusaaste reguleerimise juures aluseks nii 

kohalikele kui ka riiklikele ametkondadele ning on ühtlasi kasulik ka investeeringute 

planeerimisel. Autorid leidsid, et arvestades töö hoomatavat mahtu strateegiate hindamiseks, 

võiks samu hindamismeetodeid rakendada terve Mumbai ja selle eeslinna õhusaaste 

analüüsimiseks (Abt Associates Inc, 2006).   

 

Teise näite BenMAP-CE kasutusest võib tuua Hiinast, Shanghaist, kus hinnati peente osakeste 

PM10 ja eriti peente osakeste PM2.5 mõju suremusele ja leiti, et eriti peente osakeste (mille 

peamiseks koostisosaks on tahm) vähendamise tulemusena välisõhus võib välditud surmade 

arv olla 39 kuni 1400 aastas, sõltuvalt õhusaaste vähendamise strateegiast (Voorhees, A., et 

al, 2014). Nii peente kui eriti peente osakeste vähendamisel võiks kokkuhoitud rahasumma 

olla 170 kuni 1200 miljonit jüaani, mis on 28 kuni 195 miljonit USA dollarit. Õhusaaste 

vähendamisel on kokkuhoid vajatud arstiabi vähenemise pealt 20 kuni 43 miljonit jüaani, mis 

on 3 kuni 7 miljonit USA dollarit. Uuringuga nenditi, et BenMAP-CE-sse sisestatud andmed 

olid niivõrd täpsed, et nii tervise kui kulude osas tehtud prognoosid on usaldusväärsed ning 

nende põhjal saab regulatsioone luua (Voorhees, A., et al, 2014). Lisaks rõhutati, et BenMAP-

CE tarkvaral on laialdast kasutust ka väljaspool Ameerika Ühendriike ja see võimaldab 

koostada mitmeid stsenaariume, mis lubavad õhusaastet vähendavaid regulatsioone 

peensusteni lihvida nii kohalikul, regionaalsel kui riiklikul tasandil. Kokkuvõttes hindasid 
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autorid tarkvara väga kasulikuks prognoosimise tööriistaks, mis illustreerib terviseriskide 

vähenemist õhusaaste piiramisel ning on informeerivaks ja edasiviivaks seadusandlikul 

tasandil.  

 

Viimane näide BenMAP-CE kasutusvõimalustest on pärit Hispaaniast, kus eesmärgiks oli 

hinnata, kui palju surmasid on võimalik vältida eriti peente osakeste (PM2.5) vähendamisega 

välisõhus. Hinnati baasstsenaariumi (Business As Usual) ja stsenaariumi, kus 2011. aastaks 

oleks olnud saavutatud kindlad positiivsed mõjud eriti peente osakeste vähendamisest 

välisõhus. Uuringuks valiti neli piirkonda Hispaanias ja terviseriske hinnati vanusegruppides 

üle 30-aastased ja 25-74-aastased kasutades BenMAPi. Tulemuseks leiti, et vähendades PM2.5 

kontsentratsiooni õhus aastas keskmiselt 0,7 μg/m
3
 saab ennetada 1720 enneaegset surma üle 

30-aastaste vanusegrupis ja 1450 surma 25-74-aastaste vanusegrupis. Autorid nentisid, et 

BenMAP programmi tuleks ka edaspidi Hispaania õhusaaste tervisemõjude hindamisel 

kasutada ja rajada sellele seaduste loomine riiklikul tasandil.  Samuti pakkusid välja 

võimaluse rakendust spetsiifiliselt kohandada Hispaania vajaduste järgi (Boldo, E., et al, 

2011).  

 

Hiinas on välja töötatud GAINS-City mudel, mida saab kasutada suurte linnade õhusaaste 

vähendamiseks, hinnates selle saavutamiseks kõige tasuvamaid tehnoloogiaid ja sellega 

kaasnevaid positiivseid mõjusid. GAINS-City mudel võimaldab vaadelda eriti peente 

osakeste, SO2, NOx ja CO2 heitkoguseid, mille algandmed sisestab mudeldaja linna 

andmebaasidele tuginedes ise. Mudelit testiti Pekingis, kus tehnoloogiaid hinnati kolme 

stsenaariumi põhjal, algaastaks 2005 ja lõppaastateks 2020 ja 2030. Tehtud uuringust selgus, 

et Pekingis on saasteainete vähendamiseks suur potentsiaal, sõltuvalt stsenaariumite ulatusest 

on võimalik 39-48% SO2, 38-42% NOx, 37-55% PM2.5 ja 5-22% CO2 saasteainetest 

vähendada (Heyes, C., et al, 2011). Rõhutati lähilinnade heitmete hindamise vajadust GAINS-

City mudeliga, et lõppkokkuvõttes saavutada suurim heitkoguste vähendamine selles 

regioonis. Samas King, Fu ja Kelly (King, Kelly, 2011) on oma töös välja toonud GAINS 

mudeli võimetuse hinnata määramatust, mistõttu on suurte otsuste tegemine antud mudeli 

põhjal raskendatud. Autorid leiavad, et tehnoloogiad, mida GAINS analüüsib, peaksid olema 

esitatud kindla määramatusega, mis kanduks edasi lõppstsenaariumitesse. 

 

Toodud näidetest selgub, et BenMAP-CE ning LEAP on nimetatud tööriistadest kõige 

efektiivsemad lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete sotsiaalmajanduslike mõjude 

hindamiseks. Võimalik on analüüsida lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteaineid ja teha seda 

vaadeldes inimeste tervislikku seisundit ja nende suhtumist õhusaastesse ning sellest 

tulenevaid majanduslikke mõjusid. Samas on BenMAP-CE kasutusest tuua rohkem lühiajalise 

kliimamõjuga õhusaasteainete mudeldamise praktilisemaid näiteid, kui seda on senini LEAP 

tarkvaraga tehtud. Teisalt on LEAP hetkel intensiivses arengujärgus, mille käigus täiustatakse 

lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete analüüsi võimaldavaid rakendusi.  
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5 Lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete andmete seisust Eestis 
 

5.1 Õhusaasteainete seire ja statistika 

 

Käesoleva töö rakenduslikus pooles vaadeldakse lähemalt kolme õhusaasteaine; tahma, eriti 

peente osakeste, lämmastikoksiidide heitkoguseid Eesti Keskkonnaagentuuri poolt iga-aastase 

aruandluse korras Euroopa kesksele andmebaasile EIONET esitatud andmete alusel. 

Neljanda, maapinnalähedase osooni heitkoguseid ei ole võimalik hinnata allikate kaupa ja 

seetõttu puudub ka sellekohane statistika Euroopa andmekogudes. Samas on 

maapinnalähedane osoon üks olulisemaid saasteaineid, mis on klassifitseeritud lühiajalise 

kliimamõjuga õhusaasteainete hulka. Osoonisisalduse seiretulemused välisõhus esitatakse 

siinkohal eesmärgiga töö järgmisel etapil lülitada osoon mudeldatavate saasteainete 

nimistusse. Selle saasteaine puhul kirjeldatakse olukorda mitte heitkoguste vaid alusel, sest 

heitkoguseid pole võimalik mõõta, vaid mitmete foonimõõtmisjaamades regulaarselt 

teostatava kontsentratsioonide seire alusel.  Ettekujutuse saamiseks esitatakse põgus ülevaade 

osoonisisalduste mõõtmistest EMEP
14

 võrgustiku mõõtejaamades. Samuti vaadeldakse 

Keskkonnaagentuuri andmete alusel maapinnalähedase osooni eeldusaineid, mille heite põhjal 

on võimalik välja arvutada osooni hüpoteetilised heitkogused aastate kaupa.   

 

F-gaasid, kui üks grupp lühiajalise kliimamõjuga aineid on töös jäetud vaatluse alt välja, kuna 

statistiline baas on  käesoleval ajal üsna ebaühtlane ja ei esita usutavaid ajalisi muutusi.  

Samuti ei ole LEAP tarkvara baasil välja arendatud mudelite süsteemi nende ainete poolt 

kliimamuutusi põhjustava mõju hindamiseks.  

 

Samuti on vaatluse alt teadlikult välja jäetud oluline lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteaine 

metaan (CH4), mille heited on pärit suures osas põllumajandusest. Selle majandussektori 

kaasamine ületab käesoleva töö ajalised võimalused. Juhul, kui käesoleva teemaga avaneb 

võimalus edasi minna, lülitatakse põllumajandussektor ja jäätmemajandus mudeldamise 

töökavasse.  

 

Töös käsitletavate õhusaasteinete kohta olemasolevat statistikat Keskkonnaagentuuri 

(KAUR), Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ (EKUK) ja Keskkonnaministeeriumi  

(KeM) valduses oleva informatsiooni baasil. 

 

Järgnevas antakse esmalt põgus ülevaade maapinnalähedase osooni kontsentratsiooni ajalisest 

muutumisest paljude seirejaamade andmetel. Seejärel esitatakse  Keskkonnaagentuuri poolt 

Euroopa andmebaasidele raporteeritavate lühiajalise kliimamõjuga saasteainete heitmete 

trendid ajavahemikul 1990 - 2014.  

 

                                                 
14

 EMEP, European Monitoring and Evaluation Programme on rahvusvaheline õhusaaste kauglevi 

seireprogramm (fooniseire), mis ühendab Euroopa riike, Ameerika Ühendriike ja Kanadat ning mille läbiviimise 

aluseks on   piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon. 
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5.2 Maapinnalähedase osooni foonimõõtmised 

 

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse tavapäraste tööülesannete hulka kuulub kõige muu kõrval 

õhu saasteainete sisalduse süstemaatiliste  mõõtmiste korraldamine nii mobiilsete kui 

statsionaarsete seirejaamade baasil. Andmed talletatakse riikliku keskkonnaseire 

alamprogrammi, Välisõhu  kvaliteedi seireprogrammi raames automatiseeritud andmebaasis 

AIRVIRO tunniajalise sammuga, mille tulemusena kogunevad väga suured andmekogumid, 

mille baasil võib leida päeva-, nädala-, kuu- ja/või aastakeskmised sisaldused 

(http://airviro.klab.ee/). Järgnevas antakse lühike ülevaade osooni seireandmete kohta. 

 

Riikliku õhuseire raames teostatakse maapinnalähedase osooni foonimõõtmisi kolmes kohas; 

Lahemaa, Vilsandi ja Saarejärve taustajaamas. Neist Lahemaa ja Vilsandi kuuluvad lisaks nn 

EMEP võrgustikku ning nende jaamade mõõtmistulemusi kasutatakse üle-euroopaliste 

õhusaaste mudelite koostamisel. Loodud mudelite põhjal modelleeritakse saastekoormusi ja 

õhukvaliteeti võrgustikuga ühinenud riikides (Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2015). 

Maapinnalähedase osooni nädalane käik järgib reeglina ööpäevast tsüklit, mis on otseselt 

seotud osooni tekkeks vajaliku päikesekiirguse olemasoluga. 

 

Vilsandi seirejaam alustas EKUKi 2015.a aruande põhjal tööd 1989.a, alates 1994.a 

teostatakse kauglevi seiret ja uuringuid automaatanalüsaatoritega (Eesti 

Keskkonnauuringute..., 2015). Seirejaam paikneb Saaremaa läänerannikul Vilsandi saarel. 

Seal mõõdetakse vääveldioksiidi, osooni ja lämmastikdioksiidi saastetasemeid, 2008.a teisest 

poolest lisandusid mõõdetavate parameetrite nimistusse ka eriti peened osakesed (PM2,5). 

Vilsandi seirejaama mõõtmistulemused iseloomustavad põhiliselt Lääne-Euroopast 

kaugkandega Eestisse saabuva õhumassi kvaliteeti. Kohalikud allikad mõjutavad seda väga 

vähe, mistõttu jaam on igati sobilik taustauuringuteks 

(http://airviro.klab.ee/uploads/ohk2014.pdf). 

 

Maapinnalähedase osooni sihtväärtusena kehtib 8 tunni libisev keskmine 120 g/m
3
, mida 

Vilsandi seirejaama andmetel 2013.a ületati 5 juhul, 2014.a 7 juhul (Eesti 

Keskkonnauuringute Keskus, 2015). Üheks ületamiseks loetakse antud päeva maksimaalset 

osooni piirväärtust ületanud kontsentratsiooni, kusjuures aastas võib kokku olla 25 ületamist.  

 

Lahemaa seirejaam kuulub koos Vilsandi seirejaamaga Euroopa õhusaaste kauglevi seire 

võrgustikku ning seal teostatakse mõõtmisi samuti juba alates 1989.a. Pidevate mõõtmistega 

alustati Lahemaal 2001.a. Lahemaa seirejaam asub ligikaudu 8 km kaugusel Eesti 

põhjarannikust, Palmse mõisa lähistel. Seirejaamas mõõdetakse pidevalt süsinikoksiidi, 

vääveldioksiidi, osooni ja lämmastikdioksiidi saastetasemeid, 2008.a kolmandas kvartalis 

lisandusid mõõdetavate parameetrite nimistusse ka eriti peened osakesed (PM2,5). Lahemaa 

seirejaama mõõtmistulemused iseloomustavad lisaks kaugkandega saabuvale saastele ka 

Eestist pärit saaste mõju taustaaladele (Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2015). 

Osoonisisalduse sihtväärtust ületati 2014.a kolmel korral, 2013.a ületati kahel korral ja 2012.a 

ei ületatud.  

http://airviro.klab.ee/
http://airviro.klab.ee/uploads/ohk2014.pdf
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Saarejärve kompleksseirejaamas mõõdetakse välisõhu saastekomponentide sisaldusi  

pidevalt alates 2001.a. Saarejärve seirejaam asub Jõgeva maakonnas, ligikaudu 25 km 

kaugusel Peipsi järvest. Seirejaamast kirde suunas, 50 km kaugusel paikneb Narva linn ja  

põlevkivi-elektrijaamad. Seirejaamas mõõdetakse vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja 

osooni sisaldust välisõhus, 2008.a kolmandas kvartalis lisandusid mõõdetavate parameetrite 

nimistusse ka eriti peened osakesed, PM2,5 (Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2015). 

 

Osooni sihtväärtust, 8 tunni libisevat keskmist 120 g/m
3
 ületati 2014.a 1 juhul, 2013.a ületati 

samuti 1 juhul, mis näitab vähest osooni kaugleviga meile kandunud saastumist.  

 

Lisaks maapinnalähedase osoonisisalduse hügieeni valdkonna sihtväärtusele  on taimestiku ja 

metsade kaitseks kehtestatud osooni kumulatiivse sisalduse sihtväärtused, mis on eelpool 

mainitud väärtustest kõrgemad. Taimestiku kaitseks on kehtestatud sihtväärtus 18000 

μg/m
3
*h, millest 2014.a mõõdetud väärtused kõigis taustajaamades olid väiksemad ja on 

võrreldes varasemate aastatega jäänud samale tasemele (Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 

2015). Maapinnalähedase osoonisisaldusi mõõdetakse lisaks ülalkirjeldatud foonijaamadele 

regulaarselt ka neljas suuremas linnas, Tallinnas, Tartus, Narvas ja Kohtla-Järvel. Ülevaade 

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt teostatud mõõtmistest on esitatud tabelis 2.  

 

Tabel 2. Osooni aastakeskmiste sisalduste seire tulemused neljas linnas ja kolmes foonijaamas 

 
Allikas: EKUK (http://airviro.klab.ee/) 

 

Ülevaatlikust tabelist selgub, et mitte kusagil ei ületa maapinnalähedase osooni sisaldused 

lubatud sihtväärtusi. Suurimad sisaldused on fikseeritud kaugseire foonijaamades Vilsandil, 

Seirejaamades aastatel 1996-2016 mõõdetud osooni (O3) aastakeskmised sisaldused, µg/m3

AASTA K-Järve Lahemaa Saarejärve Tln-Liivalaia Tln-Õismäe Tln-Rahu Vilsandi Tartu_BC Narva Tartu

1995

1996 20.0064

1997 56.4027 32.3258 69.8399

1998 50.4172 54.6217 24.9668 66.8805

1999 59.6307 52.7551 25.9448 75.6577

2000 55.2748 50.272 23.7435 47.8301 70.8479

2001 62.1141 55.321 38.5251 0.436902 67.2838

2002 53.8192 62.5621 57.0036 36.8663 59.4585 16.3439 71.1671

2003 55.1032 58.6306 54.5029 32.7624 49.6463 45.2381 71.2192

2004 56.7611 57.4208 52.027 50.6257 43.8532 71.0695

2005 60.6297 57.0481 53.1118 38.0603 49.8088 43.7355 67.3057

2006 60.4434 62.1418 58.6905 41.4456 60.703 48.2161 72.4455

2007 54.3927 54.4694 54.2878 34.7283 52.2169 48.4475 65.2973

2008 55.0558 54.1501 54.3086 38.5796 48.8769 45.9267 65.4059

2009 51.2026 52.7247 51.1094 41.6858 50.3201 51.4511 63.2119 46.3131 43.538

2010 57.6587 44.7456 54.2706 44.8982 69.6795 49.269 67.0713 50.8644 46.7551

2011 58.9515 56.9382 53.3477 47.5823 54.4645 51.6713 69.3957 53.8376 49.9776

2012 56.4233 55.7534 52.3413 47.1852 50.4494 48.943 66.9014 51.1431 47.7267

2013 56.4457 57.4781 56.5152 47.5096 54.8325 52.6638 68.2369 54.2713 52.5002

2014 52.9323 52.5043 52.1819 44.0252 49.8612 47.3724 63.0735 49.6747 47.1692

2015 55.1727 54.655 56.0114 48.2664 54.7456 51.6567 67.7545 56.7292 57.1794

2016 61.3787 62.7054 64.4583 51.3115 59.0839 56.8657 72.8387

Seireandmete miinimumväärtused on tähistatud sinise värviga, maksimumväärtused kollasega.

http://airviro.klab.ee/
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Lahemaal ja Saarejärvel ja mitte linnades. See on kinnituseks, et tegemist on kaugülekandega 

läänest. 

 

5.3 Peamiste õhusaasteainete piirväärtused 

 

Õhukvaliteedi siht- ja piirväärtusi reguleerib Eestis atmosfääriõhu kaitse seadus § 47 lõigete 1 

ja 2 ning § 48 lõike 1 alusel
15

. Vastavalt § 47. Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, 

õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid
16

, Lisa 1-ele 

(Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 75 „Õhukvaliteedi piir - ja sihtväärtused, 

õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid” Lisa 1) on õhukvaliteedi 

piir- ja sihtväärtused kehtestatud järgnevalt:  

Tabel 3. Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused  

Saasteaine CAS 

- 

nr 

 

Piirväärtus  Keskmistamise  

ajavahemik 

 

Aastas  

lubatud  

ületamiste  

arv 

Vääveldioksiid 

(SO2) 

7446-09-5 350 μg/m
3
  1 tund 24 

125 μg/m
3
 24 tundi 3 

Lämmastikdioksiid 

(NO2)  

 

10102-44-0 

 

200 μg/m
3
  1 tund 18 

40 μg/m
3
 1 aasta - 

Peenosakesed  

(PM10) 

 

 50 μg/m
3
  24 tundi 35 

40 μg/m
3
 1 aasta - 

Eriti peened  

osakesed  

(PM2,5) 

 25 μg/m
3
 

 

 1 aasta  

Süsinikoksiid (CO) 630-08-0 

 

10 mg/m
3
 

 

 kõrgeim 8 tunni  

keskmine 

 

Benseen (C6H6) 

 

71-43-2 

 

5 μg/m
3
  1 aasta  

Osoon (O3) 

 

10028-15-6  

 

 120 μg/m
3
 

 

kõrgeim 8 tunni  

keskmine 

 

25 päeva 3  

aasta  

keskmisena 

1
17

 

Plii (Pb) 7439-92-1 0,5 μg/m
3
 

 

 1 aasta  

Arseen (As)
18

 7440-38-2 

 

- 6 ng/m
3
 

 

1 aasta  

                                                 
15

 https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016044 
16

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja 

polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus (EÜT L 23, 26.01.2005, lk 3–16); 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise 

kohta (ELT 152, 11.06.2008, lk 1–44). 
17

 Kui kolme või viie aasta keskmisi väärtusi ei saa määrata järjestikuste aastate täielike andmete alusel, on 

sihtväärtustest kinnipidamise kontrollimiseks vajalikud vähemalt ühe aasta andmed. 
18

 Saasteaine kogusisaldus peenosakeste PM10 fraktsioonis arvutatuna kalendriaasta keskmisena.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016044
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Kaadmium (Cd)
18 

7440-43-9 - 5 ng/m
3
 

 

1 aasta  

Nikkel (Ni)
18 

7440-02-0 - 20 ng/m
3
 

 

1 aasta  

Polütsüklilised 

aromaatsed  

Süsivesinikud
18 

 

 - 1 ng/m
3
 

(väljendatud  

benso(a)püree 

nina) 

1 aasta  

Tabelis nr 3 on esitatud riikliku seire raames määratavatele saasteainetele kehtivad 

piirväärtused erineva pikkusega keskmistamisaja kohta ning mitmel korral vastavat 

piirväärtust on lubatud aasta jooksul ületada. Tabelist nähtub, et käesolevas töös vaatluse all 

olevatest lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainetest on kõige rangemad sisalduse 

piirväärtused eriti peentel osakestel, mille puhul ei ole ette nähtud ka kordade arvu, mida 

võiks need õhusaasteained keskmistamisaja jooksul ületada. Siit saab järeldada, et eriti peente 

osakeste ohtlikkus inimese organismile on märkimisväärselt kõrgem võrreldes näiteks väävel 

– või lämmastikoksiidiga.   

Lisaks on eelpool nimetatud määrusega nr 75 sätestatud ka õhukvaliteedi teavitamis- ja 

häiretasemed ning kriitilised tasemed ning eraldi on välja toodud riigisisese tähtsusega 

õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused.  

5.4 Peamiste õhu saasteainete heited ja nende statistika 

5.4.1  Maapinnalähedane osoon 

 

Kui lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete heitmete käsitlemist alustada samuti 

maapinnalähedase osooni käsitlemisega, siis selle kohta on Keskkonnaagentuuril osooni 

eeldusainete heitmete põhjal välja arvutatud maapinnalähedase osooni aastased heitkogused 

esindusliku statistilise perioodi kohta. Maapinnalähedane osoon ei eraldu otseselt 

tehnoloogiliste või põlemisprotsesside käigus, vaid tekib fotokeemilistes reaktsioonides. 

Seega on osoon sekundaarne saasteaine, mille tekkepõhjuseks maapinnalähedases õhukihis on 

päikesekiirguse olemasolu ja mitmesugused keemilised ühendid ehk osooni eeldusained, nagu 

süsinikmonooksiid ehk vingugaas (CO), mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 

(LOÜ), metaan (CH4) ja lämmastikoksiidid (NOx). Käesoleva töö kontekstis on oluline ära 

märkida, et osoon on mürgine ebameeldiva lõhnaga atmosfääris esinev gaas, mille 

maapinnalähedased sisaldused ületavad õige harva sihtväärtusi, nt 8 tunni libisevat keskmist 

120 g/m
3
. Osooni kontsentratsiooni suurenemine maapinnalähedases õhukihis on kahjulik 

inimese tervisele põhjustades silmade ja hingamisteede ärritusi ning kahjustades taimkatet ja 

orgaanilisi materjale. Linnade õhus on osoonisisaldus reeglina kõrgem. 

 

Suurim maapinnalähedase osooni eeldusainete tekkeallikas on mittetööstuslik põletamine 

(peamiselt kodumajapidamistes), mille osakaal välisõhku paisatavatest summaarsetest 

saasteainete heitkogustest ulatub 30%-ni. Olulisteks saasteallikateks saab veel lugeda 

transpordi- ja energeetikasektorit, mille osakaal on vastavalt 24% ja 21%. Teistel 
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tegevusaladel, nagu lahustite kasutamine, põllumajandus- ja tööstusprotsessid, on väiksem 

osatähtsus maapinnalähedase osooni heitkoguste tekkimises. Lämmastikoksiidide kõige 

suuremad allikad on transport ja energeetika. Lenduvad orgaanilised ühendid satuvad õhku 

maanteetranspordist, kodumajapidamiste puiduküttest, lahustite kasutamisest ning 

vedelkütuste jaotamisest. Peamised vingugaasiga saastajad on maanteetransport ja tahkel 

kütusel töötavad väikesed põletusseadmed, ka ahjuküte kodumajapidamistes. Suurimad 

metaani heitkogused tekivad põllumajandusest, jäätmemajandusest ja kütuste jaotamisest, vt. 

keskkonnainfo veebilehelt (Keskkonnainfo, 2016): http://www.keskkonnainfo.ee/-

main/index.php/et/com-ponent/content/artic-le/467?tmpl=component.  

 

Maapinnalähedase osooni eeldusaineid väljendatakse välisõhku eraldunud saasteainete 

heitkogustega LOÜ-de ekvivalendis. Eelnimetatud saasteainete heitkogused arvutatakse 

ümber vastavalt maapinnalähedase osooni tekkimise potentsiaalile (lenduvad orgaanilised 

ühendid - 1; lämmastikoksiidid - 1,22; vingugaas - 0,11 ja metaan - 0,014) ning tulemuseks on 

nelja saasteaine summaarne heitkogus tuhandetes tonnides maapinnalähedase osooni 

ekvivalendis. KAURi veebilehelt leiab lingi lehele: Saasteainete heitkogused 

maapinnalähedase osooni ekvivalendis http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/com-

ponent/content/artic-le/467?tmpl=component. Seal on esitatud osooni prekursorite, 

maapinnalähedaste sisalduste dünaamikale aastatel 1990 kuni 2014, vt alltoodud Tabel 4. 

 

 Tabel 4. Osooni prekursorite statistika 

 
Allikas: KAUR, 2016, 

http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/467?tmpl=component .  

 

Tabeli viimane rida esitabki maapinnalähedase osooni heitkoguste trendi ajavahemikus 1990 

– 2014. Tegemist on väheneva trendiga, 1990.a võrreldes on osooni heide 2014.a vähenenud 

184,80’lt tuh. tonnilt 77,73 tuh. tonnile ehk ligikaudu 59%. Seda seostatakse perioodi algul 

toimunud majanduse ümberstruktureerimisega, samuti bensiinimootoriga autode arvu 

vähenemisest võrreldes diislitega ning katalüsaatoriga autode arvu suurenemisest. Kõige 

rohkem on vähenenud lämmastikoksiidide (NOx) ja lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) 

heitkogused. Metaani heitkogused on võrreldes 1990. aastaga langenud 63%, mida on 

põhjustanud loomapidamise vähenemine ja maagaasi jaotuskoguste langemine. Võrreldes 

teiste EL-i liikmesriikidega on Eestis maapinnalähedase osooni eeldusainete summaarsed 

heitkogused elaniku kohta Euroopa keskmisest tasemest oluliselt kõrgemad, ent Eestis eraldub 

vaid 0,3% kogu Euroopa Liidus tekkinud heitkogusest. 

 

Osooni prekursorite heitkogused ja ümberarvutused  maapinnalähedase osooni tekkimise potentsiaalile.  Allikas: KAUR 2016

tuh.tonni

Osooni prekursor ja 

koefitsient O3 tekke 

potentsiaalile üleviimiseks 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CO 215,0017 215,1496 120,6953 122,4602 157,6472 212,3895 235,8154 248,3162 195,7388 203,9106 194,8929 197,1295 186,495 176,5859 169,493 153,4302 138,7665 154,6854 155,0106 153,9472 154,7691 130,2809 140,4097 133,6281 126,519

0,11 23,65018 23,66645 13,27648 13,47062 17,34119 23,36284 25,93969 27,31478 21,53127 22,43017 21,43822 21,68424 20,51445 19,42445 18,64423 16,87732 15,26432 17,0154 17,05116 16,93419 17,0246 14,3309 15,44507 14,69909 13,91709

LOÜ 67,07727 64,34771 43,7901 36,15171 38,55248 43,4007 43,85836 46,14613 40,00191 39,60157 38,60278 38,08849 37,24797 35,78924 35,38263 33,20181 31,53086 29,25831 27,1593 24,58936 24,21711 23,77833 23,46462 22,8746 22,53643

1 67,07727 64,34771 43,7901 36,15171 38,55248 43,4007 43,85836 46,14613 40,00191 39,60157 38,60278 38,08849 37,24797 35,78924 35,38263 33,20181 31,53086 29,25831 27,1593 24,58936 24,21711 23,77833 23,46462 22,8746 22,53643

NOx 76,24998 70,37871 45,43147 41,52864 45,80688 46,91859 51,36898 50,3709 45,21 43,23516 44,06692 46,03602 46,74276 47,46205 44,45977 40,89808 39,46365 43,73052 40,8521 35,39564 41,74796 39,90073 36,5631 33,85329 33,33375

1,22 93,02497 85,86202 55,4264 50,66494 55,88439 57,24067 62,67015 61,45249 55,1562 52,7469 53,76164 56,16394 57,02616 57,9037 54,24091 49,89565 48,14565 53,35123 49,83956 43,18268 50,93251 48,67889 44,60698 41,30102 40,66718

CH4 74,94176 71,6337 62,49318 53,2998 50,75671 49,14407 50,11904 52,24046 50,68257 47,40865 48,98333 50,58364 48,61375 48,76999 49,36764 47,84722 47,17549 48,31827 47,97438 46,15448 46,7236 44,78272 45,13138 44,71158 43,404

0,014 1,049185 1,002872 0,874905 0,746197 0,710594 0,688017 0,701667 0,731366 0,709556 0,663721 0,685767 0,708171 0,680592 0,68278 0,691147 0,669861 0,660457 0,676456 0,671641 0,646163 0,65413 0,626958 0,631839 0,625962 0,607656

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CO 23,65 23,67 13,28 13,47 17,34 23,36 25,94 27,31 21,53 22,43 21,44 21,68 20,51 19,42 18,64 16,88 15,26 17,02 17,05 16,93 17,02 14,33 15,45 14,70 13,92

LOÜ 67,08 64,35 43,79 36,15 38,55 43,40 43,86 46,15 40,00 39,60 38,60 38,09 37,25 35,79 35,38 33,20 31,53 29,26 27,16 24,59 24,22 23,78 23,46 22,87 22,54

NOx 93,02 85,86 55,43 50,66 55,88 57,24 62,67 61,45 55,16 52,75 53,76 56,16 57,03 57,90 54,24 49,90 48,15 53,35 49,84 43,18 50,93 48,68 44,61 41,30 40,67

CH4 1,05 1,00 0,87 0,75 0,71 0,69 0,70 0,73 0,71 0,66 0,69 0,71 0,68 0,68 0,69 0,67 0,66 0,68 0,67 0,65 0,65 0,63 0,63 0,63 0,61

184,80 174,88 113,37 101,03 112,49 124,69 133,17 135,64 117,40 115,44 114,49 116,64 115,47 113,80 108,96 100,64 95,60 100,30 94,72 85,35 92,83 87,42 84,14851 79,50 77,73 -57,9396

vähenemine, %

http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/com-ponent/content/artic-le/467?tmpl=component
http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/com-ponent/content/artic-le/467?tmpl=component
http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/467?tmpl=component
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5.4.2 Lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete heitkoguste rahvusvaheline statistika  

 

Euroopa Liidu õhusaasteainete keskne andmebaas EIONET
19

 (Eionet Central Data 

Repository) on põhjalik ja detailne õhusaasteainete, sh kasvuhoonegaaside heitkoguste 

andmeladu, mille baasaastaks on 1990.a, vt lähemalt http://cdr.eionet.europa.eu. Selles on 

statistilised andmed esindatud kolmes alajaotuses; esimeses on Euroopa Majanduspiirkonna 

(EEA) liikmesriigid, kokku 33 riiki nende seas ka Eesti. Teises grupis on kõik nn teised riigid 

ja territooriumid, kokku 21 riiki ja kolmandas kaks rahvusvahelist organisatsiooni, sh Euroopa 

Liit. Seal on kõige muu kõrval esindatud ka lühiajalise kliimamõjuga  õhusaasteainete 

detailne statistika. Need andmed koondatakse ja töödeldakse õhu saasteainete iga-aastase 

inventuuri käigus ning edastatakse ÜRO Kliimakonventsiooni sekretariaadile ja eelpool 

kirjeldatud Euroopa Komisjoni kesksele andmebaasile. Eesti kogub ja töötleb õhu saasteainete 

heitkoguste statistikat ja edastab need arvutuslikul teel leitud heitkoguste andmed. Seda tööd 

juhib Eestis Keskkonnaagentuur. Statistika on koostatud ühtsetel alustel kõikide EL 

liikmesriikide kohta. 

 

EIONET’is esitatud lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete statistika on töös vajalik 

selleks, et valideerida LEAP tarkvara abil hinnatud saasteainete koguseid Eesti tegelike 

heitkogustega. See annab kindluse minna tarkvara edasiarenduste abil töös seatud eesmärgi 

saavutamise poole.  

 

5.4.3  Tahm, tahked osakesed ja lämmastikoksiidid 

 

Tahm (Black Carbon, BC) keemilise valemiga C, kujutab endast kütuse põlemisel põlemata-

jäänud süsinikku. Tahkete peenosakeste koosseisus leidub alati ka tahmaosakesi, kuid selget 

vahet on siin võimatu teha. Euroopa andmebaas EIONET annab lühiajalise kliimamõjuga 

saasteainetest kõrvuti tahmaga veel PM2,5 ja PM10’ga, samuti TSP (Total Suspended 

Particulate Matter) ja lämmastikoksiidide heitkoguste trendid. Käesolevas töös keskendume 

üksnes lämmastikoksiidide, tahma ja eriti peente osakeste PM2,5 teemale. Need on loetletuist 

suurima tervistkahjustava toimega.  

 

Lämmastikoksiidide  statistika  algab  1990.a.  Tahma ja eriti peente osakeste  PM2,5 

regulaarne statistika algab 2000.a-st
20

. Kõigi nende saasteainete heitkoguste statistika on  

ühetaolise klassifikatsiooni alusel ära toodud 127 peamise allika osas.  

 

Kuna osa allikaid põhjustab marginaalselt väikeseid heitkoguseid, siis arvestades käesoleva 

töö eesmärkidega osutus parema ülevaate saamiseks otstarbekaks jätta tabelitesse vaid kõige 

                                                 
19

 Euroopa keskkonnateabe- ja vaatlusvõrk (EIONET) on Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) ning selle liikmes- 

ja koostööriikide koostöövõrgustik. EEA vastutab võrgustiku arendamise eest ja koordineerib selle tegevust, 

tehes tihedat koostööd riikide teabekeskustega, milleks on tavaliselt riiklikud keskkonnaametid või 

keskkonnaministeeriumid. 
20

 Vt veebilehelt: http://cdr.eionet.europa.eu/ee/un/UNECE_CLRTAP_EE/envvufvow/EE_2016_submission_-

v2.0.xls/manage_document 

http://cdr.eionet.europa.eu/
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olulisemad, st need, mille aastane heitkogus ületas 0,01 kilotonni. Lämmastikoksiidide puhul 

oli sel alusel selekteeritud allikate osatähtsus peaaegu 100%, tahma puhul 98,5% ja sama ka 

PM2,5 puhul. Väljavõte EIONET andmebaasist MS Excel vorminduses on esitatud Lisas 1, 

mis on esitatud põhitekstist eraldiseisvana. Samas on EXCEL’i eri töölehtedel lisatud juba ka 

töödeldud tabelid, milles on arvesse võetud vaid suuremad allikad ja nende aastased heited 

summeeritud. Nendest eristuvad selgelt suuremad saasteallikad, millega on mõttekas edasises 

tegeleda. Need lähteandmed on vajalikud LEAP tarvara abil saadud heitkoguste 

valideerimiseks. 

 

Tabel 5 on ülalmainitud kolme lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteaine kohta koondatud 

väljavõte suuremast andmebaasi leheküljest Lisas 1. Saasteainete heitkogused antakse 

reeglina tuhandetes tonnides e kilotonnides.  

 

Tabel 5. Lämmastikoksiidide, eriti peente osakeste ja tahma heitkogused ajavahemikul 1990 kuni 

2014.a. 

NOx, PM2,5 ja tahma heitkogused, kt 

Jrk 

nr 

Aasta NOx 

arvestusega 

NO2 peale  

NOx, vaid 

suuremad 

allikad   

PM2,5 Tahm 

(BC) 

Tahm (BC), 

vaid 

suuremad 

allikad 

1 1990 76,249977 76,21169 NR NR  

2 1991 70,378708 70,3456 NR NR  

3 1992 45,431473 45,4026 NR NR  

4 1993 41,528636 41,5114 NR NR  

5 1994 45,806876 45,7887 0,0 0,0  

6 1995 46,918585 46,8999 NR NR  

7 1996 51,368978 51,3504 NR NR  

8 1997 50,370896 50,3493 NR NR  

9 1998 45,210003 45,1806 NR NR  

10 1999 43,235162 43,2054 NR NR  

11 2000 44,066915 44,0168 15,295925 3,418292 3,394833 

12 2001 46,036015 45,9531 16,226536 3,702771 3,680868 

13 2002 46,742756 46,6777 16,597236 3,889943 3,863450 

14 2003 47,462047 47,3940 14,233732 3,659901 3,623339 

15 2004 14,104769 44,3920 15,333549 3,779987 3,745751 

16 2005 40,898076 40,8272 14,104769 3,440471 3,419247 

17 2006 39,463647 39,3691 9,657155 2,486128 2,467114 

18 2007 43,730518 43,6416 12,587743 2,988057 2,966655 

19 2008 40,852096 40,4391 11,802389 3,071983 3,048377 

20 2009 35,395642 35,3284 9,544947 2,542124 2,514310 

21 2010 41,747963 41,4197 13,851899 3,147185 3,118821 

22 2011 39,900727 39,690 18,130506 3,468380 3,432979 

23 2012 36,563099 36,3291 8,126922 2,136386 2,109313 

24 2013 33,853293 33,7563 10,715228 2,499853 2,472010 
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25 2014 33,333753 33,2234 7,776802 1,936923 1,908388 

NR- tähistab andmete puudumist. Allikas: Eionet veebileht 

 

Lämmastikoksiidide osas on tabelis välja toodud esmalt kõikide saasteallikate summaarsed 

heited aastate kaupa. Ja samas kõrvalveerus juba üksnes suuremad saasteallikad. Tahma osas 

on suuremate selekteeritud aastaste koguste puhul esitatud täiendav veerg, kus 

võrdlusmomendi saamiseks on esitatud kõikide allikate summaarne heitkogus aastate kaupa. 

Nagu näha on erinevused väga väikesed ja kokkuvõttes saadakse märksa ratsionaalsem tabel 

kõikidest suurematest saaste tekitajatest, vt Lisa  1, kus lämmastikoksiidide puhul 

domineerivad 40 ja tahma puhul 18 saasteallika heited.   

 

5.5 Järeldused 

 

Üldise järeldusena õhusaasteainete seirest ja heitkoguste alase statistika kohta võib öelda, et 

käesoleval ajal riikliku seire raames ei määrata veel loodusliku ja inimtekkelise saaste 

osakaalu. Kuid nii keskkonna kui elanike tervise seisukohast tuleks riiklikul tasemel kindlaks 

teha peamised looduslikud ja inimtekkelised saasteallikad, kindlaks määrata nende asukohad 

ja nendest lähtuvad lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete heited. See annaks võimaluse 

tegeleda keskenduda kõige olulisemate saasteallikate heite piiramisele. 

 

Esitatud õhusaasteainete heitkoguste trendide statistika väljavõtetest võib järeldada, et 

peamiste sektorite, saasteallikate näol on tegemist 6 peamise allikaga, millised võib liigitada 4 

suuremasse gruppi: 

 

1. Elektri- ja soojatootmine 

2. Töötlev tööstus 

3. Töötlev tööstus, muud  

4. Maanteetransport, kerged liiklusvahendid 

5. Maanteetransport, raskeveokid ja bussid 

6. Elamute kütmine  

 

Käesoleva töö eesmärkidest lähtudes oleks seega sobilik valida peamisteks saastavateks 

sektoriteks elektri- ja soojatootmine, töötlev tööstus, maanteetransport ja elamute kütmine. 

Sellist valikut toetavad ka mitmed uurimistööd, mis on varasematel aastatel tehtud Tartu 

Ülikooli ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt. Nende üheks järelduseks on, et eriti 

peente osakeste, tahma ja lämmastikoksiidide heited atmosfääri põhinevad suures osas elektri- 

ja soojatootmise, transpordi ja elamumajanduse sektorites.  

 

Projekti töö esialgsel planeerimisel sisaldasid esmased plaanid ka energeetikat, sh 

elektritootmise sektorit, milles koostati juba kütuste põletamisega kaasnevate õhusaasteainete 

LEAP tarkvaras automaatselt kasutusel oleva IPCC andmebaasi eriheidetest (IPCC Emissions 

Factor Database, 2016) erinev Eesti kohta käiv andmestik. Tingituna LEAP tarkvara suurest 

andmemahust energiasektori genereerimise poole (supply side) mudeldamisel, ja teisalt 
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tööstuse kohta käiva vajaliku statistilise lähteandmestiku puudumise tõttu piirduti järgnevas 

siiski üksnes transpordisektori ja hoonete soojavarustuse, täpsemalt – elamumajanduse 

sektoriga. 

 

 

  



57 

 

6 Lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete poolt avaldatava mõju 

hindamise töövahend LEAP-IBC 
 

LEAP tarkvara baasil väljatöötatud integreeritud tulude-kulude kalkulaator, LEAP-IBC 

(LEAP – Integrated Benefit Calculator) on käesoleval ajal veel arendamisjärgus SEI Yorki 

Keskuses, kuid sellega on võimalik asjahuvilistel riigiasutuste töötajatel, Keskkonnaagentuuri 

ekspertidel ja teadlastel soovi korral tutvuda SEI Tallinna Keskuse kaudu. Inglisekeelne 

koolitusmaterjal LEAP-IBC mudelite süsteemi juhendi näol on Lisas 2. Juhendit ei ole 

mõttekas eesti keelde tõlkida, sest IBC moodul baseerub inglisekeelsele tarkvarale. Selleks, et 

töövahendi käsitsemisest ja võimalustest  saaks esialgse ettekujutuse  esitatakse järgnevas 

lühike ülevaade selle mudelite süsteemi ülesehitusest ja praktilisest rakendamisest.       

 

6.1 Sissejuhatus 

 

Käesolev materjal on mõeldud õhusaaste mõjude vähendamise sisule orienteeritud juhendina 

energiasektori pikaajaliste arengustsenaariumite planeerimise süsteemi LEAP (The Long 

Range Energy Alternatives Planning System) baasil edasiarendatud ühte versiooni selgitamaks 

töövahendi kasutajatele lähteandmete sisestamist, mitmesugustel eeldustel koostatud 

lühiajaliste õhusaasteainete kahjuliku mõju vähendamise stsenaariumite loomise võimalusi, 

samuti koostatavate prognooside interpreteerimist. Tulemusena näitab töövahend, 

integreeritud tulude-kulude kalkulaator, kuidas teatud primaarenergia allikate kasutamisel, 

piirangute seadmisel ning poliitikate ja meetmete kogumite rakendamisel võivad 

õhusaasteainete tulevased heitmed ja nende poolt tekitatavad kahjud olla täiesti erinevad 

vastavalt sellele, milliseid kütuseid, energiatootmise viise, puhastusseadmeid, tehnoloogilisi 

uuendusi ja võtteid ning seadusandlikke akte ning võimalikke muid kitsendusi ühe või teise 

probleemi lahendamiseks kasutatakse.  

 

Töövahendi kasutamise eesmärgiks on näidata suhteliselt lihtsa lähenduse kaudu riiklike 

valitsusasutuste ja kohalike omavalitsuste ekspertidele, lühiajalise kliimamõjuga 

õhusaasteainete kahjulikku mõju elanikkonna tervisele ja laiemalt enneaegsele suremusele. 

Mõju taimestikule iseloomustatakse taimekultuuride saagikuse vähenemise näitaja abil ja 

mõju kliima võimalikele muutumistele esitatakse temperatuuri muutumisega nelja laiuskraadi 

laiuses tsoonis, millest valitakse välja just see, milles  nähtusi uuritakse. Tulemusena saab 

selgitada, kas need negatiivsed mõjud ka edasises, nt.  2030. a ja kaugemalgi ajaskaalal samal 

viisil võivad kasvada ning kui suureks võivad kujuneda kahjud rahalises vääringus. Ja kui 

koostada tõhus meetmete kava ja seda järjekindlalt rakendada, saab välditud kahju näol 

ettekujutuse tulevastest tuludest.  

 

Töövahend võimaldab kombineerida kõige tõhusamaid poliitikameetmeid, erinevaid kütuseid 

ja innovatiivseid tehnoloogiaid parima tulemuse – suurima välditava kahju saavutamiseks. 

Ühtlasi võimaldab see lähenemisviis erinevate arengustsenaariumite võrdlemisel otsustada 

kavandatavate peamiste meetmete sobivuse üle, et õhusaaste poolt tekitatud kahjulikke 
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mõjusid kõige efektiivsemalt vähendada. Meetmete valikut saab varieerida eesmärgiga leida 

vähimate kulutustega suurimat efekti andev stsenaarium. Taoline optimeerimisülesanne on 

töövahendi abil hõlpsasti teostatav.  

 

Tulemuste esitamine, visualiseerimine. Käesolev juhend kirjeldab kasutajale, kuidas saada 

erinevatel alustel ja eesmärgipüstitusega koostatud stsenaariumite puhul mitmesuguseid 

visualiseeritud väljundeid vaadeldavate saasteainete koguheitmete, tervisele ja taimestikule 

avaldatavate kahjulike efektide ja kliimamõjutuste näol. 

 

LEAP tarkvara mahukama ja märkimisväärselt detailsema kirjelduse võib leida tarkvara 

kodulehelt (LEAP Guide). Juurdepääs sellele on võimalik töövahendi kodulehele sisse logides 

ja vastaval veebi-saidil (www.energycommunity.org) ennast uueks liikmeks registreerides. 

 

6.2 Töövahendi juhendi tutvustus 

 

Järgnevas tutvustatakse LEAP ühte edasiarendust, mida kasutatakse lühiajalise kliimamõjuga 

õhusaasteainete (Short Lived Climate Pollutants) negatiivsete mõjude vähendamise eesmärgil. 

See töövahend LEAP SLCP võimaldab  lihtsal viisil koostada erinevaid mõjude vähendamise 

stsenaariumeid võttes aluseks saavutatavad eesmärgid. Selle töövahendi edasiarendus, 

mudelsüsteemide täiendatud versioon  kannab nime - Integreeritud tulude kalkulaator 

(Integrated Benefits Calculator, IBC). Lühidalt – LEAP-IBC, mis on praktiliseks 

kasutamiseks mõeldud töövahend poliitikutele, otsusetegijatele jt. lühiajalise kliimamõjuga 

(edasises lühendatult LKM) õhusaasteainete poolt inimeste tervisele, taimekultuuride 

viljakusele ja kliima muutustele avaldatava mõju piiramise resultaadi hindamiseks loodud 

veebipõhine praktiline töövahend. Teisisõnu, rakendades mingi konkreetse riigi või piirkonna 

õhusaaste piiramiseks erinevaid meetmete kombinatsioone ja poliitikaid, saab hinnata kui 

tõhusaks need osutuvad, st kui suure efekti võiksime ühe või teise poliitika või meetmepaketi 

rakendamisel saavutada. Kasutades riiki iseloomustavaid energiatarbimise andmeid (acticvity 

data) ja vastavaid kütuste põletamist iseloomustavaid eriheiteid (emission factors), arvutab 

LEAP-IBC töövahend esmalt välja jooksva aasta ja tulevaste aastate heitkoguste prognoosid. 

Seejärel kasutab mudelite süsteem neid heitmeid, et leida prognoositavate peamiste 

vaatlusaluste LKM õhusaasteainete, milleks on eriti peente osakeste, läbimõõduga kuni 2,5 

mikronit  (Particulate Matter, PM2,5) ja osooni (O3) sisaldused õhus. Edasi arvutab töövahend 

lõpp-resultaadina välja LKM saasteainete  mõju kolmes valdkonnas:  

 

a) inimese tervisele enneaegse suremuse näitaja alusel;  

b) taimekultuuride saagikuse vähenemisele kõrgenenud kiirgusmõjutusest (radiative 

forcing) näitaja alusel;   

c) kliimamuutusi iseloomustava näitaja, temperatuuri muutuse nelja laiuskraadi laiuses 

vööndis (latitudinal bands), millest on võimalik välja võtta vaadeldava asukoha 

laiuskraadi vööndi tulemused.   

 

http://www.energycommunity.org/
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Kirjeldatud veebipõhine töövahend, LEAP-SLCP on välja töötatud Stockholmi 

Keskkonnainstituudi USA keskuse eksperdi Dr Charlie Heaps’ poolt ja kohaldatud 2016. 

aasta sügisel Eesti oludele, st. vaadeldavatele majandussektoritele kui õhuheitmete allikatele 

ja peamistele primaarenergia liikide kasutamisele (kütuste põletamisele) nendes. Täiendav 

IBC moodul on loodud praktiliseks abivahendiks otsusetegijale, samuti meetmekavade-  ja 

analüüside tegijale, kes töötab õhusaaste ja kliimamuutuste valdkonnas. Nii on UNEP’i ja 

Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (World Meteorological Organization, WMO) poolt 

tellitud põhjalik ülevaade kahe peamise LKM õhusaasteaine, troposfäärse osooni ja tahma 

negatiivse mõju integreeritud hindamiseks (United, 2011c). Enam kui viiekümne autori töö 

kokkuvõttena on jõutud uutele teaduslikele seisukohtadele ja esitatud mahuka töö 

kokkuvõttena poliitikasoovitused lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete heite oluliseks 

vähendamiseks.  

 

SEI Yorki keskuses Suurbritannias arendatakse  töövahendit edasi ka Euroopa riikide näitel. 

LEAP-IBC moodulit on seni rakendatud peamiselt arengumaade õhusaasteprobleemide 

ennetavas tegevuses, aga nüüd on tehtud üks esimesi katseid rakendada mudelite süsteeme ka 

konkreetselt Eesti näitel. 

 

Dr Harry Vallack ja Dr Chris Malley on mudelite süsteemi püüdnud mõningal määral 

seadistada Eesti oludes kasutamiseks just nimelt  käesoleva töö eesmärke silmas pidades. Mis 

puutub töövahendis kasutatavate kütuste tehnilistesse andmetesse, siis nendega on  

detailsemalt tegeletud juba Eestis kohapeal. Etteruttavalt võib kinnitada, et esimesed 

tulemused LKM õhusaasteainetest tingitud inimeste tervise näitajate halvenemise kohta on 

taolise mudelite süsteemi rakendatavuse heaks näiteks. Käesoleval ajal käib LEAP-IBC 

mooduli ehk nn integreeritud tulude-kulude kalkulaatori täiendamine osooni poolt 

taimekasvatuse võimalike kahjude, samuti kliimanäitajate  (temperatuuri tõusu) hindamisel. 

See töö on veel arendamisjärgus.   

 

Üldjuhul sisaldab töövahend juba vaikimisi vaadeldava riigi teatud iseloomulikke andmeid 

(rahvuslik koguprodukt, rahavastiku andmed, jt), mis on vajalikud LKM õhusaasteainete 

mitmesuguste mõjude arvuliste väärtuste leidmiseks. Samuti on algselt sisestatud riikide 

energiatarbimise andmed ja erinevate sektorite mitmesuguste allikate juures kasutatavad 

spetsiifilised eriheitmed (ehk nn heitetegurid). Praktilise töö käigus on aga selgunud, et 

taolised eriheitmed on vaikimisi võetud liiga üldistatuna suuremate piirkondade peale ja üle 

kõige erinevamate põletustehnoloogiate, mistõttu tuleb töövahendi kasutajal lähteandmete 

kogumi loomisel need tegurid endal hoolikalt täpsustada, vajadusel aga sootuks asendada oma 

riigi viimastel aastatel kasutusel olevate teguritega.   

 

LEAP-IBC mudelite süsteem kasutab mitmete tunnustatud rahvusvaheliste andmesüsteemide 

statistikat. Nendeks on Rahvusvahelise Energiaagentuuri (International Energy Agency, IEA) 

statistiline andmebaas riikide energiabilansside, kütuste ja nende põletamisega kaasnevate 

saasteainete koguste, samuti soojuse ja elektri tootmise andmed ühe elaniku kohta, jpt näitajad 

(IEA Statistics), Rahvusvahelise Toidu ja Põllumajanduse Organisatsiooni (Food and 

Agriculture Organization, FAO) andmebaasi (FAO Statistics, FAOSTAT on Estonia), OECD 
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riikide statistilised andmebaasid (OECD Stat), Valitsustevahelise Kliimamuutuste Nõukogu, 

teadlaste ja ekspertide paneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)  andmed 

(IPCC Emissions Factor Database, 2016), jt., kus kõigis on esindatud ka Eesti statistilised 

näitajad.  

 

Nagu juba nimetatud, on LEAP tarkvara põhiversioonis mainitud peamised andmebaasid juba 

suures osas olemas ning need täienevad ülalnimetatud veebipõhiste andmebaasidega jooksvalt 

(automaatselt). Seetõttu on võimalik suhteliselt  kerge vaevaga rakendada kirjeldatud 

töövahendit suvaliste riikide näitel. Mõnel juhul pärinevad andmed suhteliselt pika perioodi 

tagant ja vajavad seetõttu uuendamist või mõningal määral korrigeerimist. Eesti puhul LEAP-

IBC moodulit rakendades on töö käigus selgunud, et nt, energiasektori andmestik kütuste 

põletamisel elektri ja soojuse genereerimiseks vajas õhusaasteainete eriheitmete väärtuste 

olulist täpsustamist. Algselt IPCC andmebaasis esitatud tegurite väärtused erinesid enamuses 

tegelikest meie energeetikasektoris kasutuselolevatest.  

 

Eesti elektritööstus tugineb valdavas osas peamise kohaliku fossiilkütuse, põlevkivi 

kasutamisele ja siin väljatöötatud tehnoloogiad ja neile vastavad eriheitmete näitajad on 

unikaalsed teiste Euroopa riikidega võrreldes, kuna mujal põlevkivi ei kasutata. Väga palju 

oleneb ka eri põletustehnoloogiate tehnilistest modifikatsioonidest, mis sama kütust kasutades 

võivad anda märksa erinevaid saasteainete heitmeid, mis tähendab, et konkreetse riigi puhul 

on praktiliseks kasutamiseks vaja kasutada teistsuguseid eriheite väärtusi. Nii on see nt, AS 

Eesti Energia Narva jaamades, kus kasutatakse juba aastaid põlevkivi ja puidu koospõletamist 

(co-firing) keevkiht kateldes. Sama kehtib ka soojusetootmise sektori kohta, kus on 

kasutatakse kõige erinevamaid kütuseid ja põletamise tehnoloogiad. Levinud on 

puidutöötlemisjäätmete baasil valmistatud hakkpuidu ja kohati ka pelletite kasutamine, jms. 

Suuremad katlamajad töötavad enamuses tõhusas koostootmisrežiimis, andes väljundina 

elektrit ja soojust, välja on arendatud jäätmepõletus AS Eesti Energia Iru Elektrijaamas ja 

mitmel pool üle Eesti on  käivitatud biogaasi katlamajad. 

 

Nii selgubki, et nt IPCC andmebaasis tuleb kasutajal teha põhjalik korrektuur kõrvutades 

sealseid käesoleval kasutatavate õhusaasteainete näitajatega. Siinkohal on oma tänuväärse 

panuse eriheitmete väärtuste korrigeerimisesse andnud Eesti Keskkonnaagentuur, kelle abiga 

on täpsustatud elamumajanduse õhusaasteainete eriheitmeid, vt Lisa  3. 

 

Kasutades kütuste tarbimise andmeid ja LEAP töövahendisse eri allikatest koondatud 

õhusaasteainete eriheitmeid, võimaldab see tarkvaraline lahendus arvutada saasteainete 

heitmed nii valitud käesoleva kui ka tulevase ajaperioodi kohta, samuti arvutada nende 

saasteainete (eriti peened osakesed – PM2.5, tahm ja osoon) heite tulemusena atmosfääris 

kujunevad sisaldused. Teades saasteainete kontsentratsioone atmosfääriõhus on võimalik 

hügieeni valdkonnas väljatöötatud ja kasutuselolevate doos>>mõju üldtunnustatud 

funktsioonide põhjal hinnata saastumisest tingitud tervisemõju. Nii näiteks leitakse mõju 

inimese tervisele, kus üheks indikaatoriks on enneaegse suremuse näitaja või/ja selle ajaline 

muutumine erinevate stsenaariumide alusel koostatud prognooside abil. Rakendades nüüd 

mitmesuguseid meetmeid, olgu need nt, kas kütuste vahetamine puhtamate vastu, 
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põletustehnoloogiate täiustamine või puhtamate vastu väljavahetamine, autode 

kiiruspiirangud, või diiselmootoritele täiendavate tahmafiltrite installeerimine, on võimalik 

koostada stsenaariumeid, mille alusel prognoositud kahjulikud mõjud (antud juhul siis 

enneaegse suremuse näitajad) on vähimad. Taoliste meetmete alusel on võimalik koostada 

juba komplekssed meetmekavad, mis ühtaegu arvestavad mitme LKM õhusaasteaine 

kahjulikke mõjusid ja pakuvad optimaalseid lahendusi taoliste mõjude vähendamiseks või 

elimineerimiseks.  

 

 LEAP-IBC mudelarvutuste tulemusena saadakse arvulised väärtused just valitud 

stsenaariumi(te) kohta ja esitatakse paralleelselt ka visualiseerituna. Nii on tulemused kergesti 

hoomatavad ja kiiresti arusaadavad otsusetegijatele. Graafiliste kujutiste võrdlemisel baas-

stsenaariumi, BAU (Bussiness As Usual) heitmetega, mille puhul kirjeldatud poliitikaid või 

meetmekomplekse ei rakendatud, annab kohese ettekujutuse võimalikust efektist kui 

rakendada valitud meetemeid. Ühtlasi saab määrata kasutaja poolt valitud meetmete ja 

poliitikate rakendamisel prognoositavaid tulusid ja/või hinnata ka nt, ebaefektiivseid kulusid. 

Meetmete ja poliitikate väljatöötamine muutub niiviisi kompleksseks, arvestab mitmete 

lähteandmete võimalikke erinevaid valikuid, annab erisuunitlusega stsenaariumid LKM 

õhusaasteainete kahjulike mõjude oluliseks vähendamiseks parimal viisil.  

 

Põhjalikum töövahendi inglisekeelne tutvustus on antud töö lõpus vt Lisa  2. LEAP Training 

Guide 2 (dateeritud 28.10.2016). See arendus on üks kõige uuemaid, mis on valminud vaid 

mõned kuud tagasi. Töövahendit arendatakse jätkuvalt edasi SEI Yorki keskuses, et selle abil 

saaks tõhusa ja lihtsaltkasutatava mudeli õhu saasteainete kõikide kahjulike mõjude 

kompleksseks hindamiseks ja prognoosimiseks eesmärgiga võtta varakult kasutusele kõige 

paremaks osutunud saaste vähendamise võtted.   

 

6.3 LEAP-IBC lähtepaneel  

 

Järgnevas kirjeldatakse üksnes töövahendiga töötamise alustamist kõige esmase ettekujutuse 

saamiseks. Kogu töövahendit ei ole mõttekas tõlkida, sest mudelite süsteem ise on 

inglisekeelne ja selle samm-sammult eestikeelseks tegemine on niivõrd töömahukas ja samas 

ka asjatu, sest kogu töö mudeliga toimub inglise keele baasil nii nagu ka tulemuste esitamine 

tabelite kujul ja  graafiliselt visualiseerituna.  

 

LEAP-IBC põhipaneel (interface) on näidatud alltoodud joonisel 10. Töövahend koosneb 

tervest seeriast kaustadest, kuhu tuleb kasutajal sisestada lähteinformatsioon ja kus on 

võimalus parema ettekujutuse saamiseks visualiseeritakse kõik tulemused, mis töö käigus 

saadakse. Ka lõpptulemused esitatakse sellel põhipaneelil mitmesuguste graafiliste 

kujutistena. 
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Iga üksik piirkond on põhipaneelil omakorda iseloomustatud järgmiste võimalustega: 

 

1. Piirkond - Puu (Toolbar) oma menüüdega võimaldab luua ja salvestada uusi projekte,  

muuta lähteandmeid ja varieerida näitajaid selleks, et jõuda soovitavale eesmärgile. 

Puu on koht, kus kasutaja saab organiseerida oma lähteandmed nii tarbimise kui ka 

tootmise analüüsiks. Enamusel juhtudel töötab puu analoogiliselt standardse Windows 

Explorer’iga. Kasutaja võib harusid ümber nimetada klikkides nende peale ja 

trükkides vajaliku teksti. Samuti võib puud laiendada või vastupidi, kaotades mõne 

haru klikkides + või -  märkidele. Parema hiireklahvi all avanevat menüüd kasutades 

võib laiendada  või vähendada harude arvu või seadistada kogu puu hargnemist.      

 

2. Piirkond - Nupud (Tabs), mis võimaldavad valida andmete sisestamise ja tulemuste 

esitamise vahel;   

 

3. Piirkond - Kaustad, mis sisaldavad sisendandmeid; iga õhuheitmeid andva sektori 

tegevust iseloomustavaid energiakasutuse näitajaid, nn activity data ja eriheitmeid 

ning mudeldamise lõpptulemusena väljaarvutatud mõjusid.  

 

4. Piirkond - Paneel, kust saab vaadata ja muuta sisend-andmeid.  

 

5. Piirkond - Paneel, mis  näitab summeeritud kujul lähteandmeid, heitmeid ja mõjusid.  

Teised nupud sellel paneelil võimaldavad kasutajal vaadata väljundandmeid (tulemusi) 

tabelite kujul, lisada omapoolseid märkmeid (nt viiteid õhusaasteainete eriheitmete allikatele, 

4 

5 

 

2 

3 

 

1 

 

 

Joonis 10. Töövahendi SLCP-IBC tüüpiline peapaneel e inglise k. interface. 
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vms.), omapoolseid kommentaare, selgitusi, jms, mis teevad otsusetegijale olukorra 

arusaadavamaks, ja lisada sisendis kasutatavaid võrrandeid.  
 

Juhendis on esitatud ka üks näidisülesanne, mis on mõeldud sissejuhatuseks integreeritud 

tulude- ja kulude kalkulaatori töövahendile. Töövahendi kasutajale on see hea võimalus 

samm-sammult omandada esmased kogemused praktiliseks tööks oma probleemiga.  

 

Harjutus on esitatud näidisriigi baasil, mida töövahendi kasutaja peab siis oma soovi kohaselt 

modifitseerima, et saavutada püstitatud ülesanne. Mudeli poolt antud andmebaas esitab selle 

maa baas-stsenaariumi, mis sisaldab kõiki andmeid, et kirjeldada käesoleva aja (2010) 

saasteainete heitmeid kõikidest peamistest õhusaasteainete allikatest-sektoritest ja annab 

ühtlasi ettekujutuse, kuidas need heitmed peaksid tõenäosuslikult suurenema aastaks 2050 

eeldusel, et kõik toimub ka edasises samal viisil kui seni ehk BAU ja et mingeid 

meetmetepakette ega poliitikaid LKM  saasteainete heitmete vähendamiseks ei rakendata.  

 

Nagu juba ülaltoodus selgitatud, on LEAP-IBC mooduli abil võimalik tervisemõjude osas 

arvutada õhusaastest põhjustatud elanikkonna enneaegse suremuse (surmade) näitaja väärtus, 

põllukultuuride saagikuse osas - kadusid kõrgenenud kiirgusmõjutusest (radiative forcing), ja 

kliimamuutuste osas - võimalikke temperatuuri muutusi. Nende mõjude hinnangud põhinevad 

nn Geos-Chem- Adjoint mudeliga
21

 tehtud arvutustele, samuti SEI ekspertide poolt 

edasiarendatud õhusaasteainete tüüpilistel funktsioonidel, mida laialt kasutatakse hügieeni 

valdkonnas -  heide>>kontsentratsioon>>doos>>terviseefekt. 

 

Jälgides harjutuses antud õpetusi on nüüd võimalus hinnata baas-stsenaariumi (BAU) 

tulemusi, mis näitavad käesolevat ja tulevast LKM õhusaasteainete taset kasutades tulemuste 

visualiseerimise menüüd - Results View menüüd. Sellele klikates arvutab LEAP-IBC moodul 

esmalt nii heitmed ja mõjud ja seejärel eksponeerib need ka ekraanil tabeli ja diagrammi 

kujul. See menüü võimaldab muuta tabeleid ja diagramme oma soovi järgi, et saada soovitud 

kujul visualiseerituna arvutustulemusi nii LKM õhusaasteainete heitmete kui ka nende 

mõjude kohta. Kõik mõjude osas tehtavate muudatuste tulemused salvestatakse „puu“ harus 

nimega Indikaatorid - Indicators: Benefit Calculator Results.  Selle mooduli abil arvutab 

töövahend PM2,5 ja maapinnalähedase osooni mõjudele eksponeeritud elanike enneaegse 

suremuse näitaja. Tuleb muidugi meeles pidada, et osoon on oma olemuselt ikkagi 

sekundaarne saasteaine, mis tekib tema eeldusainete, nn prekursorite nagu NOx, CH4, CO ja 

NMVOC (mitte-metaansed lenduvad orgaanilised ühendid) koostoimel päikesekiirgusega. 

Mittemetaansete lenduvate orgaaniliste ühendite kohta Eestis on tehtud spetsiaalne ülevaade 

(Elle, 2010). Käesolevas harjutuses leitakse heitmete analüüsimisel LEAP-IBC mooduliga 

võimalikult paljude ülalmainitud eeldusainete heitmed. Seejärel arvutab abimoodul nende 

väärtuste alusel osooni maapinnalähedase kontsentratsiooni. Edasi annab töövahend taolisest 

osoonisisaldusest ja eriti peente osakeste sisaldusest põhjustatava tervisekahju hinnangu. 

 

                                                 
21

 Geos-Chem- Adjoint,  see on tunnustatud globaalne atmosfääri-keemia saasteleviku mudel, mis on 

integreeritud IBC mooduli koosseisu, vt lähemalt; http://wiki.seas.harvard.edu/geos-chem/index.php/GEOS-

Chem_Adjoint 

http://wiki.seas.harvard.edu/geos-chem/index.php/GEOS-Chem_Adjoint
http://wiki.seas.harvard.edu/geos-chem/index.php/GEOS-Chem_Adjoint
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Saadud tulemusi on hea kasutada LKM õhusaasteainete poolt põhjustatud mõjude näitlikuks 

esitamiseks. Ja olulisem veel, valides mitmesuguste abinõude ja meetmete rakendamise vahel 

saab näidata ühe või teise lähenemise efektiivsust ja neid omavahel võrrelda. 

Rakendusplaanide koostamisel on taolised erinevate eelduste ja piirangutega stsenaariumite 

koostamine heaks praktiliseks abivahendiks.  

 

6.4 Järelmärkused  

 

Eesti jaoks on SEI York’i keskuse kolleegid loonud eraldi alusvormi (template), mille eelis 

võrreldes varasemate analoogiliste LEAP-IBC versioonidega on see, et selles kajastuvad 

automaatselt Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) ja Maailma Toiduorganisatsiooni (FAO) 

viimased kättesaadavad (2010.a) statistilised andmed Eesti kohta. Kuna muutused statistilistes 

näitajates perioodi 2010-2016 kohta võivad olla märkimisväärsed, siis loomulikult on 

soovitatav lisada omalt poolt vastavad statistilised andmed ka 2010.a alates kuni viimaste 

kättesaadavate aastate, ilmselt siis kuni 2015.a kohta. Töövahend võtab need arvutustes 

aluseks ja prognoosib LKM õhusaasteainete heitmed tulevikuperioodiks. Mis puutub 2010.a 

järgnevate aastate 2011...2015 kohta käivate lähteandmete sisestamisele, siis tuleb kindel olla, 

et lähtutakse samadel alustel koostatud ja omavahel võrreldavatest andmebaasidest nagu neid 

on LEAP-IBC lähtemudelisse sisestatud.  
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7 LEAP–IBC töövahendi abil koostatud lühiajalise kliimamõjuga 

õhusaasteainete heitkoguste ja nendega kaasnevate mõjude 

prognoosid 2020.a ja 2030.a 
 

7.1 Elamumajandus  

 

7.1.1 Lähteandmed: LEAP tarkvara abil mudeldatud BAU ja EE energiabilansi 

stsenaariumid 

 

Elamumajanduses kasutati LEAP tarkvara, mis läbi energiatarbimise mudeli eriheidete 

sidumisega prognoosib lisaks tuleviku energiatarbimisele ka lühiajalise kliimamõjuga 

õhusaasteainete heited. Energiatarbimist mudeldati aastani 2030 kahes erinevas stsenaariumis: 

BAU stsenaarium ehk energia tarbimise jätkumine hoonetele kehtestatud olemasolevate 

nõuete kohaselt ja EE stsenaarium ehk energiaefektiivsuse stsenaarium. Alljärgnevalt on 

kasutusel lühendid LKM BAU ja LKM EE, kus lühend LKM viitab lühiajalise kliimamõjuga 

õhusaasteainetele ja lühendid LKM BAU ja LKM EE vastavatele LEAP tarkvaraga 

mudeldatud BAU ehk business as usual  ja energiaefektiivsus stsenaariumitele.  

 

Lähteandmetena kasutati Eesti Statistikaameti elamumajanduses tarbitud kütuste aegrea 

andmeid aastatel 1990; 1995 ja 2000-2014 (Eesti Statistika, 2016). Seejuures on 1990. ja 

1995. aastate andmed Eesti Statistikaametist saadud eritellimusel ning 2000-2014 aastate 

andmed - avalikult kättesaadavast tabelist KE023: Energiabilanss kütuse või energia liigi 

järgi.  

 

Eesmärgiga kõrvaldada erinevate välistemperatuuride mõju erinevatel aastatel, muudeti 

energiatarbimise andmed normaalaasta andmeteks kasutades aastast kraadpäevade 

koefitsienti. Arvutusest jäeti välja elekter ja vedelgaas, mida normaalaasta andmeteks ei 

teisendatud kuna eeldati, et neid kütuseid esmaselt kütteks ei kasutata. Joonis 11 on näha 

kütuste tarbimist aastatel 2010-2030 LEAP tarkvaraga mudeldatud graafikul. Seejuures aasta 

2010 andmed baseeruvad viimastel ajaloolistel andmetel (ehk on nn. baasaasta) ning alates 

aastast 2011 (I stsenaariumi aasta) kuni aastani 2030 lähevad baasstsenaariumi andmed 

tarkvarasse lisatud eelduste kohaselt.  
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Joonis 11. Energiatarbimine elamumajanduses 2010-2030 LEAP tarkvaraga mudeldatud graafikul

22
  

 

7.1.2 BAU stsenaarium  

 

BAU stsenaarium prognoosib seda energiatarbimist, mis jätkuks aastani 2030 juhul, kui 

spetsiifilisi energiaefektiivsuse meetmeid ei rakendata, kuid arvesse on võetud juba 

käesolevaks ajaks vastuvõetud regulatsioonid. Nendeks on:  

 

1. Hoonete energiatõhususe Direktiiv 2010/31/EL, milles on määratletud 

liginullenergiahoone mõiste ja mille kohaselt peavad alates 1. jaanuarist 2019 kõik 

uued ja oluliselt rekonstrueeritavad avaliku sektori hooned ja alates 1. jaanuarist  2021 

kõik uued ja oluliselt rekonstrueeritavad eluhooned vastama liginullenergiahoone 

nõuetele.  

 

2. Hoone energiatõhususe miinimumnõuded (Riigi Teataja, 03.06.2015 nr 55) mille 

kohaselt on erinevatele hoonetüüpidele kehtestatud energiatõhususarvud antud 

primaarenergia ühikutes. 

 

Stsenaariumid on elamumajanduses struktureeritud järgnevate tegevuste kaupa:  

 kütmine, 

 tarbevee soojendamine, 

 valgustus, 

 seadmed. 

 

                                                 
22

 Allikas: K.Kirsimaa LEAP tarkvaraga mudeldatud elamumajanduse stsenaariumite erakogu 
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 Tegevus „Kütmine“ on ülalnimetatutest ainuke valdkond, mille all eluhooned jaotati veel 

detailselt erinevateks tüüpideks, teiste tegevuste puhul vaadati energiatarbimist 

elamumajanduses üldiselt. Eluhoonete tüübid kütmise all jaotati vastavalt:  

 

Tabel 6. Eluhoone tüüpide jaotus 

Väikeelamud Korterelamud või mitmepereelamud  

Olemasolevad väikeelamud, milliseid 2030. 

aastaks ei rekonstrueerita. 

Olemasolevad väikeelamud, millised 2030. 

aastaks rekonstrueeritakse. 

 

Olemasolevad korter- või mitmepere-elamud, 

milliseid 2030. aastaks ei rekonstrueerita. 

Olemasolevad korter- või mitmepere-elamud, 

millised 2030. aastaks rekonstrueeritakse. 

 

Uued väikeelamud, mis on ehitatud ajavahemikul 

2015-2025 miinimumenergia nõuete kohaselt. 

 

Korter- või mitmepereelamud, mis on ehitatud 

ajavahemikul 2015-2025 miinimumenergia 

nõuete kohaselt. 

Uued väikeelamud, mis ehitatud ajavahemikul 

2025-2030 vastavalt liginullenergiahoone 

nõuetele.  

Korter- või mitmepereelamud, mis ehitatud 

ajavahemikul 2025-2030 vastavalt 

liginullenergiahoone nõuetele. 

  

Uute hoonete juurdetulekut on arvutatud aastate 2000-2010 trendi põhjal. Samuti arvestati, 

modelleerimisel, ehkki liginullenergiahoonete seadus eluhoonetele hakkab kehtima alates 

2021. aastast, et reaalselt valmiksid hooned viie järgneva aasta jooksul, võttes arvesse näiteks 

projekteerimisest ja ehituslubade taotlemisest tulenevat ajakulu. Täiendavaid eelduseid 

eluhoonetele tehti rekonstrueerimise valdkonnas. Neid prognoose tehes võeti aluseks Eesti 

Energiamajanduse Arengukava 2030+ (ENMAK) eeldused, vt alltoodud tabelist:  

 

Tabel 7. BAU stsenaariumi eeldused   

BAU stsenaarium eeldused Kommentaar 

Hoonefondi väljalangemine, %/a 0,3   

Rekonstrueeritavate korterelamute arvu 

juurdekasv, %/a (kuni 2020) 0,7   

Rekonstrueeritavate korterelamute 

eluruumide arvu juurdekasv, %/a (kuni 

2020) 1,3   

Rekonstrueeritavate korterelamute 

pindala juurdekasv, %/a (kuni 2020) 
1,3 

  

Rekonstrueeritavate korterelamute arvu 

iga-aastane juurdekasv, %/a (2020 kuni 

2030) 0,2 

*Toetust vähem või 

puudub üldse 

Rekonstrueeritavate korterelamute 

eluruumide arvu juurdekasv, %/a (kuni 

2020) 0,4 

* Toetust vähem 

või puudub üldse 

Rekonstrueeritavate korterelamute 

pindala juurdekasv, %/a (2020-2030) 
0,4 

* Toetust vähem 

või puudub üldse 

Rekonstrueeritavate korterelamute 

energiasäästu kasv, % (aastaks 2030) 
45,0 
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Rekonstrueeritavate väikeelamute 

pindala juurdekasv, %/a 
0,5 

  

Rekonstrueeritavate väikeelamute 

energiasäästu kasv, % (aastaks 2030) 
25,0 

  

 

Kütteliikide jaotus erinevate eluhoonetüüpide all 

Iga elamutüübi korral määratleti mudeldamisel vastavalt kütuste protsentuaalsed tarbimised 

vastavalt:  

 

Tabel 8. Kütteliikide jaotus korterelamutes  

Korterelamud 2010 

Kütteliik  

2010 Kütteliikide 

jaotus 

Puit 15% 

Maagaas 6% 

Kütteõli 0,5% 

Keskküte 75,5% 

Elekter 3% 

Kokku 100% 

 

Olemasolevad korterelamud, milliseid 2030. aastaks ei 

rekonstrueerita 

Kütteliik  

2020 Kütteliikide 

jaotus 

2030 Kütteliikide 

jaotus 

Puit 15% 15% 

Maagaas 6% 6% 

Kütteõli 0,5% 0,5% 

Keskküte 75,5% 75,5% 

Elekter 3% 3% 

Kokku 100% 100% 

 

Olemasolevad korterelamud, millised 2030. aastaks 

rekonstrueeritakse 

Kütteliik  

2020 Kütteliikide 

jaotus 

2030 Kütteliikide 

jaotus 

Puit 15% 15% 

Maagaas 6% 6% 

Kütteõli 0% 0% 

Keskküte 75% 75% 

Elekter 4% 4% 

Kokku 100% 100% 
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Uued korterelamud, mis ehitatud ajavahemikul 2015-2030  

Kütteliik  

2020 Kütteliikide 

jaotus 

2030 Kütteliikide 

jaotus 

Puit 0% 0% 

Maagaas 25% 25% 

Kütteõli 0% 0% 

Keskküte 65% 65% 

Elekter 10% 10% 

Kokku 100% 100% 

 

Tabel 9. Kütteliikide jaotus väikeelamutes 

Väikeelamud 2010 

Kütteliik 

2010 Kütteliikide 

jaotus 

Kivisüsi 1,3% 

Põlevkivi 0% 

Turvas 1% 

Puit 78,7% 

Maagaas 8% 

Kütteõli 1% 

Keskküte 2% 

Elekter 8% 

Kokku 100% 

 

Olemasolevad väikeelamud, mida 2030. aastaks ei rekonstrueerita 

Kütteliik  

2020 Kütteliikide 

jaotus 2030 Kütteliikide jaotus 

Kivisüsi 1,3% 1,3% 

Põlevkivi 0% 0% 

Turvas 1% 1% 

Puit 78,7% 78,7% 

Maagaas 8% 8% 

Kütteõli 1% 1% 

Keskküte 2% 2% 

Elekter 8% 8% 

Kokku 100% 100% 

 

Olemasolevad väikeelamud, mis 2030. aastaks rekonstrueeritakse 

Kütteliik  

2020 Kütteliikide 

jaotus 2030 Kütteliikide jaotus 

Puit 80% 80% 

Maagaas 8% 8% 

Kütteõli 0% 0% 

Keskküte 2% 2% 



70 

 

Elekter 10% 10% 

Kokku 100% 100% 

Uued väikeelamud  2015-2030 

Kütteliik  

2020 Kütteliikide 

jaotus 2030 Kütteliikide jaotus 

Puit 15% 15% 

Maagaas 40% 40% 

Kütteõli 0% 0% 

Keskküte 1% 1% 

Elekter 44% 44% 

Kokku 100% 100% 

 

Eluruumide keskmine põrandapind 

Eeldused erinevate eluruumitüüpide pindadele tehti toetudes nii Eesti Statistikaameti 

andmetele olemasolevate hoonete puhul, kui ka ENMAK 2030+ aluseks võetud 

rekonstrueerimispoliitika eeldustele (Tabel 10), mille järgi määratleti ära keskmised 

põrandapinnad vastavalt igale hoone tüübile järgnevalt:  

 

Tabel 10. Keskmised põrandapinnad eluhoone tüüpide lõikes 

Eluhoone tüüp Keskmine põrandapind, m
2 

Korter- või mitmepereelamu 

 Korterelamud 2010 51 

Olemasolevad korterelamud, mida 2030. aastaks ei 

rekonstrueerita 51 

Olemasolevad korterelamud, mis 2030. aastaks 

rekonstrueeritakse  51 

Korterelamud, mis ehitatud ajavahemikul 2015-2025 

miinimumenergia nõuete kohaselt 56 

Korterelamud, mis ehitatud ajavahemikul 2025-2030 vastavalt 

liginullenergiahoone nõuetele 57 

Väikeelamu 

 Väikeelamud 2010 108 

Olemasolevad väikeelamud, mida 2030. aastaks ei 

rekonstrueerita 108 

Olemasolevad väikeelamud, mis 2030. aastaks 

rekonstrueeritakse 108 

Uued väikeelamud, mis on ehitatud ajavahemikul 2015-2025 

miinimumenergia nõuete kohaselt 118 

Uued väikeelamud, mis on ehitatud ajavahemikul 2025-2030 

vastavalt liginullenergiahoone nõuetele 119 
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Energiaintensiivsus  

Energiaintensiivsused eluhoonetüüpide lõikes (Tabel 11) arvutati jagades iga vastava 

põrandapinna, hoone tüübile vastava kogu energiatarbimisega. Kõik energiaintensiivsuse 

näitajad on esitatud primaarenergia andmetena.    

 

Tabel 11. Energiaintensiivsused eluhoone tüüpide lõikes 

Eluhoone tüüp  Energiaintensiivsus 

kWh/m
2 

Korter- või mitmepereelamu 

 Korterelamud 2010 154 

Olemasolevad korterelamud, mida 2030. aastaks ei rekonstrueerita 154 

Olemasolevad korterelamud, mis 2030. aastaks rekonstrueeritakse 85 

Korterelamud, mis ehitatud ajavahemikul 2015-2025 miinimumenergia 

nõuete kohaselt 60 

Korterelamud, mis ehitatud ajavahemikul 2025-2030 vastavalt 

liginullenergiahoone nõuetele 30 

Väikeelamu 

 Väikeelamud 2010 216 

Olemasolevad väikeelamud, mis 2030. aastaks ei rekonstrueerita 216 

Olemasolevad väikeelamud, mis 2030. aastaks rekonstrueeritakse 162 

Uued väikeelamud, mis ehitatud ajavahemikul 2015-2025 

miinimumenergia nõuete kohaselt 85 

Uued väikeelamuid, mis ehitatud ajavahemikul 2025-2030 vastavalt 

liginullenergiahoone nõuetele 20 

 

Uute ehitatavate eluhoonete puhul on energiaintensiivsuse arvutamisel arvestatud EL Hoonete 

Energiatõhususe Direktiivi 2010/31/EL ja Eesti majandus-ja taristuministri poolt väljastatud 

Hoone energiatõhususe miinimumnõuetega (Riigi Teataja, 03.06.2015 nr 55).   

 

Eeldused ülejäänud tegevuste puhul baasstsenaariumis (BAU stsenaarium): tarbevee 

soojendamine, valgustus ja seadmed 

Muude tegevuste puhul arvestati energiatarbimist eluruumi kohta vastava kütteliigi lõikes. 

Lisaks tehti eeldused üldise kütteliikide protsentuaalse jaotuse kohta kõikides eluruumides 

keskmiselt. Eelduste osas tugineti tabelitele A1-6 ja A3-4.1, mis on kättesaadavad 2012. 

aastal valminud uuringus „Leibkondade energiatarbimise uuring. Lõppraport 2012“(Eesti 

Statistika, 2013). Saadud eeldused on järgnevad:  

 

Tabel 12. Tarbevee tootmiseks kuluvad energiakogused kütteliikide lõikes kõikides eluhoonetes    

Vee soojendamine  

Kütteliik 

Kütteliikide jaotus 

(%)  

kWh/eluruum 

2010 

kWh/eluruum 

2030 

Keskküte 52,6 986 998 

Elekter 40,4 758 767 

Maagaas 3,5 66 66 
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Puit 3,5 66 66 

Tabel 13. Valgustuse tarbeks kuluv energiakogus kõikides eluhoonetes 

Valgustus 

Kütteliik 

Kütteliikide 

jaotus (%) kWh/eluruum 2010 kWh/eluruum 2030 

Elekter  100 404 409 

 

Tabel 14. Seadmetele kuluv energiakogus kütteliikide lõikes kõikides eluhoonetes 

Seadmed 

Kütteliik 

Kütteliikide 

jaotus (%) 

kWh/eluruum 

2010 

kWh/eluruum 

 2030 

Elekter 100 944 1026 

Vedelgaas toidu valmistamiseks 5,2 1200 1200 

 

7.1.3 Energiaefektiivsuse stsenaarium  

 

Energiaefektiivsuse stsenaarium (EE stsenaarium) on modelleeritud kasutades ENMAK 

2030+ poliitikameetmeid ja eelduseid. Põhilised eeldused on toodud allpool, vt Tabel 15 ja 

Tabel 16. Töös modelleeriti stsenaarium, mis ENMAK järgi on kõige energiaefektiivsem 

stsenaarium elamumajanduses, see on teadmistepõhine ehk nn  pühendatud riigi stsenaarium. 

Valitud stsenaariumiga on võimalik saavutada nii Euroopa Liidu 2030 energiaefektiivsuse 

eesmärk kui ka kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärk. Kuna Eestil puuduvad eraldi 

sektoripõhised eesmärgid, siis kasutati EL üldist eesmärki, mille kohaselt peaks 

energiatarbimine vähenema 30% võrra, 2007. aastal mudeldatud PRIMES mudeli 2030.a 

energiatarbimisega võrreldes (European Commission, 2007). 30%-line vähenemine seati 

antud projekti raames maksimaalseks energiatarbimise vähendamise eesmärgiks ka 

elamumajanduse sektoris. Sektoripõhine eesmärk puudub ka kasvuhoonegaaside vähendamise 

osas, mistõttu võeti ka siin aluseks Eestile EL poolt seatud non-ETS eesmärk üldiselt
23

. 

Aluseks võeti EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise süsteemi (EU ETS) 

väliste nn non-ETS sektorite kasvuhoonegaaside heite 13% kahanemine võrdluses 2005. 

aastaga. (EEA, 2015)
24

. 
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 Eesti non-ETS sektorite peale kokku tuleb kasvuhoonegaaside kogust vähendada 13% . -13% eesmärgi 

täitmine on transpordi ja elamusektorile antud töös sätestatud proportsionaalselt. Töö kirjutamise ajal, pole non-

ETS sektorite vahel eesmärgi täitmist jaotatud, seega polnud käesolevas töös alust hakata teistsuguseid sihte 

nendele sektoritele seadma ja  kohustused jagati proportsionaalselt.  Nende eesmärkide ja non-ETS sektorite 

sisene jagamine jäi selle töö ulatusest välja.   
24

 Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ "Ühenduses kasvuhoonegaaside  lubatud  

heitkogustega  kauplemise  süsteemi  loomine  ja  nõukogu  direktiivi 96/61/EÜ muutmine" (edaspidi: 

kauplemise direktiiv) algas EL liikmesriikidel alates 1. jaanuarist 2005 KHG lubatud heitkoguse ühikutega 

kauplemine ehk EU ETS esimene kauplemisperiood. Non-ETS tähistab kauplemissüsteemist ETS välja jäävaid 

sektoreid nagu transport, väike energiatootmine, põllumajandus, jäätmed jne.  (Keskkonnaministeerium, 2017) 
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Tabel 15. Eeldused energiaefektiivsuse stsenaariumile 

Energiaefektiivsuse stsenaarium – 

Teadmistepõhine ehk pühendatud riigi 

stsenaarium (ENMAK 2030+ järgi) Korterelamud Väikeelamud 

Aastaks 2030 kogu rekonstrueeritud eluhoonete 

köetava pinna maht võrdluses köetava pinnaga, 

mida ei rekonstrueerita (%)  

50% 40% 

Kogu energiasääst võrdluses baasaastaga (%) 60% 40% 

Rekonstrueeritud põrandapind (m
2
) 13 274 407 8 691 860 

Keskmine energiatarbimine rekonstrueeritud 

eluhoones, (kWh/m
2
a) 

62 128 

 

Tabel 16. Energiaefektiivsuse stsenaariumi eeldused alastsenaariumite kaupa 

Alastsenaariumid Poliitikameetmed  

Rekonstrueerimistoetused Energiatarbimisega 62 kWh/m
2
a väikeelamuid 

rekonstrueeritud kogupinnaga 13 274 407 m
2
 

aastaks 2030 ja energiatarbimisega 128 kWh/m
2
a 

korterelamuid rekonstrueeritud kogupinnaga 8 691 

860 m
2
 aastaks 2030 (ENMAK2030 + järgi) 

Energiaefektiivne valgustus Võrreldes baasaastaga, väheneb valgustusele kuluv 

elektritarbimine aastaks 2030 2.5 korda (antud 

eksperthinnang põhineb allikal: 

McKinsey&Company, 2011, Lighting the way: 

Perspectives on the global lighting market, First 

edition) 

Energiaefektiivsed seadmed   Elektrilistele seadmetele kuluv elektrienergia 

langus igal aastal 1,3 % kuni aastani 2030 (antud 

eksperthinnang põhineb allikal: Odyssee-Mure, 

2015, Monitoring of Energy Efficiency Trends and 

Policies in the EU) 

 

Tulemusena saadi järgnevad baas– ja energiaefektiivsuse stsenaariumid aastani 2030. 

Stsenaariumipõhised graafikud on alltoodus esitatud nii energiatarbimisele kui 

kasvuhoonegaaside koguste muutustele:  
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Joonis 12. Energiatarbimine elamumajanduses BAU LKM ja EE LKM stsenaariumite korral

25
 

 
Joonis 13. Kasvuhoonegaasid elamumajanduses BAU LKM ja EE LKM stsenaariumite korral

25 
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Allikas: K.Kirsimaa LEAP tarkvaraga mudeldatud elamumajanduse stsenaariumite erakogu 

EL eesmärk 

30%-line energiatarbimise 

vähenemine võrdluses 

2030. aasta 

energiatarbimisega, mis 

prognoositi PRIMES 

mudeliga 2007.aastal.  

EL eesmärk  

Non-ETS:  13%line 

kasvuhoonegaaside (KHG) 

koguse vähenemine võrreldes 

2005. aasta kogusega. 
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7.1.4 LEAP tarkvara abil mudeldatud BAU ja EE stsenaariumite heited  

 

Eriheited 

Pärast kõikide ülalkirjeldatud elamumajanduse energiatarbimise andmete ja neid andmeid 

puudutavate eelduste sisseviimist LEAP tarkvarasse ehitati mudelid, kus energiatarbimise 

koguste vastava eriheitega korrutamisel, on energiabilansi mudeli alusel võimalik arvutada ka 

lühiajalise kliimamõjuga LKM õhusaasteainete heitkogused nii BAU kui ka EE 

stsenaariumites aastani 2030.  

 

LEAP tarkvaras on originaalis kasutusel IPCC andmetele põhinevad eriheited. Antud 

ülesande lahendamisel korrigeeriti IPCC eriheited vastavalt Eesti Keskkonnaagentuuri 

õhusaaste aruannetele  Estonian Informative Inventory Report 1990-2014 (täpsemalt - tabelid 

3.10 ja 3.12) (Eesti Keskkonnaagentuur, 2016) ja „Genfi piiriülese õhusaaste kauglevi 

konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli nõuete täitmine“ (Eesti 

Keskkonnauuringute Keskus, 2013). Vaatluse all olid spetsiifiliselt lühiajalise kliimamõjuga 

saasteained, ehk majapidamiste sektori puhul loeti neist kõige tähtsamaiks NOx; PM2,5 ja 

tahmaosakesed. Tabel 17 annab nimetatud lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete 

eriheidetest ülevaate kõikide majapidamistest tarbitavate kütuste kohta. Lisa 3 aruande lõpus, 

esitab lisaks kolmele mainitud saasteainele, kütuste kaupa ka ülejäänud saasteained ja nende 

eriheited, mida LEAP töövahendis iga majapidamises tarbitud kütuse energiakogusega oleks 

võimalik siduda. Teatud õhusaasteainete eriheiteid ei olnud võimalik vastavalt Eesti aruandele 

korrigeerida, mistõttu mõnel juhul kasutati ka IPCC eriheited. Ehkki eriheidete väärtus 

varieerub igal aastal, siis antud mudelis kasutati kas keskmist või viimase aasta eriheidete 

väärtust. Eriheited korrigeeriti aruannete kohaselt kütteliikidele vastavalt: 

 

 Maagaas – Natural gas, small boilers, tabel 3.10. Aruandes: Keskkonnaagentuur.  

2016. Estonian Informative Inventory Report 1990-2014. Kohv, N., Heintalu, H., 

Mandel, E., Link, A. Tallinn. 

http://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/estonian_iir_2016.pdf 

(23.12.2016) 

 Vedelgaas – Liquid fuels, small boilers, tabel 3.10. Aruandes: Keskkonnaagentuur. 

2016. Estonian Informative ... 

 Kütteõli - Liquid fuels, small boilers, tabel 3.10. Aruandes: Keskkonnaagentuur. 2016. 

Estonian Informative ... 

 Kivisüsi – Solid fuels (not biomass), small boilers, tabel 3.10. Keskkonnaagentuur. 

2016. Estonian Informative ... 

 Turvas – Biomass, wood briquette stoves and boilers, Tabel 3.12. Keskkonnaagentuur. 

2016. Estonian Informative ... 

 Puit – Puit mängib lokaalkütte puhul kõige suuremat rolli, mistõttu täpsemate 

eriheidete väärtustena kasutati puidu puhul 2014. aasta andmeid, Eesti 

Keskkonnauuringute Keskuse 2013. aasta aruandest „Genfi piiriülese õhusaaste 

kauglevi konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli nõuete täitmine“ 

(Teinemaa, E., Maasikmets, M., et al).  

http://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/estonian_iir_2016.pdf
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Tabel 17. Elamumajanduses tarbitavate kütuste eriheited (NOx, PM2,5 ja tahmaosakesed) 

Maagaas 

Lühiajalise 

kliimamõjuga 

õhusaasteaine 

(LKM) 

Eesti 

eriheide 

IPCC 

eriheide 

Ühik 

energiaühiku 

kohta Allikas, millel põhineb Eesti eriheide 

Lämmastikoksiid 

(NOx) 42 50 g/GJ 

Natural gas, small boiler, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Peenosaksed PM2,5 0,2 

IPCC 

puudub g/GJ 

Natural gas, small boiler, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Tahmaosakesed 

(BC) 0,011 

IPCC 

puudub g/GJ 

Natural gas, small boiler, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

   

 

 Vedelgaas 

Lühiajalise 

kliimamõjuga 

õhusaasteaine 

(LKM) 

Eesti 

eriheide 

IPCC 

eriheide 

Ühik 

energiaühiku 

kohta Allikas, millel põhineb Eesti eriheide 

Lämmastikoksiid 

(NOx) 69 100 g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk.77 

Peenosaksed PM2,5 1.5 

IPCC 

puudub g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk.77 

Tahmaosakesed 

(BC) 0,05 

IPCC 

puudub g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

   

 

 Kütteõli 

Lühiajalise 

kliimamõjuga 

õhusaasteaine 

(LKM) 

Eesti 

eriheide 

IPCC 

eriheide 

Ühik 

energiaühiku 

kohta Allikas, millel põhineb Eesti eriheide 

Lämmastikoksiid 

(NOx) 69 100 g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Peenosaksed PM2,5 1.5 

IPCC 

puudub g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ... lk. 77 

Tahmaosakesed 

(BC) 0,05 

IPCC 

puudub g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

   

 

 Kivisüsi 

Lühiajalise 

kliimamõjuga 

õhusaasteaine 

(LKM) 

Eesti 

eriheide 

IPCC 

eriheide 

Ühik 

energiaühiku 

kohta Allikas, millel põhineb Eesti eriheide 
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Lämmastikoksiid 

(NOx) 158 100 g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small 

boilers, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk.  77 

Peenosaksed PM2,5 201  

IPCC 

puudub g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small 

boilers, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Tahmaosakesed 

(BC)  12,864 

IPCC 

puudub g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small 

boilers, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

   

 

 Turvas 

Lühiajalise 

kliimamõjuga 

õhusaasteaine 

(LKM) 

Eesti 

eriheide 

IPCC 

eriheide 

Ühik 

energiaühiku 

kohta Allikas, millel põhineb Eesti eriheide 

Lämmastikoksiid 

(NOx) 158 100 g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small 

boilers, Table 3.10.  

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Peenosaksed PM2,5 201  

IPCC 

puudub g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small 

boilers, Table 3.10.  

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Tahmaosakesed 

(BC)  12,864 

IPCC 

puudub g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small 

boilers, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

   

 

 Puit 

Lühiajalise 

kliimamõjuga 

õhusaasteaine 

(LKM) 

Eesti 

eriheide 

IPCC 

eriheide 

Ühik 

energiaühiku 

kohta Allikas, millel põhineb Eesti eriheide 

Lämmastikoksiid 

(NOx) 313,9 100 g/GJ 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus 

OÜ. 2013. Genfi piiriülese... 

Peenosaksed PM2,5 117,7 

IPCC 

puudub g/GJ 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus 

OÜ. 2013. Genfi piiriülese... 

Tahmaosakesed 

(BC) 53 

IPCC 

puudub g/GJ 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus 

OÜ. 2013. Genfi piiriülese... 
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Lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete heited elamumajanduses: NOx; PM2.5; 

tahmaosakesed  

 

Lämmastikoksiidid (NOx)  

 

Vastavalt mudeldamisele LEAP tarkvara abiga saadi NOx aegridadeks nii BAU kui EE 

stsenaariumi puhul vastavalt:  

 

Tabel 18. NOx saasteaine kogused elamumajanduses aastate kaupa 

N0x Elamumajanduses (LEAP LKM) 

Aasta 

BAU LKM 

stsenaarium (kt) 

EE LKM 

stsenaarium (kt) 

2010           5,31                       5,31  

2011           5,33                       5,28  

2012           5,36                       5,27  

2013           5,40                       5,26  

2014           5,43                       5,24  

2015           5,46                       5,23  

2016           5,50                       5,21  

2017           5,53                       5,19  

2018           5,56                       5,17  

2019           5,59                       5,15  

2020           5,62                       5,13  

2021           5,62                       5,08  

2022           5,63                       5,03  

2023           5,63                       4,98  

2024           5,64                       4,93  

2025           5,64                       4,88  

2026           5,64                       4,83  

2027           5,64                       4,77  

2028           5,65                       4,72  

2029           5,65                       4,67  

2030           5,65                       4,61  

2010-2030 % vahe (+ 

kasvamine; - 

kahanemine)  +6,4%  -13,2% 

 

Stsenaariumite võrdlusest selgub, et BAU stsenaariumi täitumise korral kasvaks NOx 

heitkogus elamumajanduses võrdluses baasaastaga (2010) aastaks 2030 ligikaudu 6% võrra. 

Energiaefektiivsuse (EE) stsenaariumi täitumise korral aga kahaneks NOx heitkogus aastaks 

2030 võrdluses baasaastaga umbes 13% võrra.    

 

Andmete õigsuse kontrollimiseks võrreldi LEAP LKM tulemusi EIONET andmetega, vt, 

Tabel 19. NOx andmete võrdlus EIONET andmetega 
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Tabel 19. NOx andmete võrdlus EIONET andmetega 

NOx Elamumajandus (kt) 

Allikas 2010 2011 2012 2013 2014 

EIONET 6,88 5,72 5,86 5,41 4,99 

BAU 

LKM 

          

5,31  

          

5,33  

          

5,36  

          

5,40  

          

5,43  

  

Kuna EIONET andmed lõppevad aastal 2014, oli võimalik võrrelda vaid aastaid 2010-2014. 

Lisa 4 aruande lõpus esitab lisaks aastatele 2010-2014, ka EIONET varasemate saadaolevate 

aastate NOx andmeread.  

 

Tabelist 19 järeldub, et 2011-2014 aasta mudeldamise tulemusel saadud andmed erinevad, 

kuid mitte palju. Kõige suurem on andmete erinevus 2010 aasta veerus. Taolist andmete 

erinevust selgitavad järgnevad asjaolud:   

 

 EIONET andmete raporteerimisel kasutatakse igal aastal väga täpseid eriheited. 

Aastate lõikes  erineb  kasutatavate põletustehnoloogiate jaotus  ja see mõjutab 

tugevasti õhusaasteainete heidete koguste arvutamisel saadud tulemusi, kuna igal 

põletustehnoloogial oma spetsiifiline eriheide vastavalt sellele kas on tegemist vanema 

või täiustatud põletustehnoloogiaga. EIONET’le esitatavates Eesti andmetes võetakse 

taolised erinevused detailselt arvesse. Käesolevas töös on aga kasutatud ainult ühte 

väärtust, ehk keskmistatud  eriheidete väärtuseid, kuna mudel on üles ehitatud 

energiatarbimisele kuluvate kütteliikide, mitte põletustehnoloogiate detailse jaotuse 

põhjal.  

 Kõige suurem roll lühiajalise kliimamõjuga saasteainete tekkimisel elamumajanduses 

on puidul, mis lokaalse põletamise korral enim saasteaineid õhku paiskab. Puidu 

korral kasutati aga mudelis 2014 aasta keskmist eriheite väärtust.  Aastal 2010 oli 

puidu eriheite väärtus kindlasti suurem. Siit ilmselt ka asjaolu, miks on erinevus 

EIONET andmetega suurim 2010.a.  

 Antud mudelis on baasaastaks 2010 ja sellest järgnevate aastate andmed (kuni aastani 

2030) esitab mudel tarkvarasse lisatud eelduste kohaselt. See tähendab seda, et LEAP 

LKM stsenaariumite 2011-2014. aastate andmed, on juba mudeldamisel tehtud 

prognooside tulemus ja seetõttu on ebatõenäoline, et saasteainete andmed päris täpselt 

ajalooliste mõõtmistulemustega kokku saaksid, või peaksidki langema.  

 

Parema ettekujutuse saamiseks on tabelis esitatud andmed visualiseeritud, vt Joonis 14:  
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Joonis 14. NOx heitkogused erinevate andmeallikate võrdluses elamumajanduses 2010-2014  

 

Eriti peened osakesed (PM2,5) 

Vastavalt mudeldamisele LEAP tarkvara abiga saadi PM2,5 aegridadeks nii BAU kui EE 

stsenaariumi puhul vastavalt:  

 

Tabel 20. PM2,5 saasteaine heitkogused elamumajanduses 2010-2030 

PM2,5 Elamumajanduses (LEAP SLCP mudeldamisel) (kt) 

Aasta 

BAU LKM 

stsenaarium (kt) 

EE LKM stsenaarium 

(kt) 

2010          2,00                 2,00  

2011          2,01                 1,99  

2012          2,02                 1,98  

2013          2,03                 1,98  

2014          2,04                 1,97  

2015          2,06                 1,97  

2016          2,07                 1,96  

2017          2,08                 1,95  

2018          2,09                 1,94  

2019          2,10                 1,93  

2020          2,11                 1,92  

2021          2,11                 1,90  

2022          2,11                 1,88  

2023          2,12                 1,87  

2024          2,12                 1,85  

2025          2,12                 1,83  

2026          2,12                 1,80  

2027          2,12                 1,78  

2028          2,12                 1,76  

2029          2,12                 1,74  

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

7.0 

8.0 

2010 2011 2012 2013 2014 

Andmete võrdlus 
NOx heitkogused elamumajanduses (kt) 

EIONET 

BAU LKM 
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2030          2,12                 1,72  

2010-2030 % vahe (+ 

kasvamine; - 

kahanemine)  +6% -14% 

 

Stsenaariumite võrdlusest selgub, et BAU stsenaariumi täitumise korral kasvaks PM2,5 

heitkogus elamumajanduses aastaks 2030 umbes 6% võrra, võrdluses baasaastaga (2010). 

Energiaefektiivsuse (EE) stsenaariumi täitumise korral aga kahaneks PM2,5 heitkogus aastaks 

2030 võrdluses baasaastaga ligikaudu  14% võrra. Andmete õigsuse kontrollimiseks võrreldi 

LEAP LKM tulemusi EIONET andmetega, vt Tabel 21.   

 

Tabel 21. PM2,5 andmete võrdlus EIONET andmetega 

PM2,5 Elamumajanduses (kt) 

Allikas 2010 2011 2012 2013 2014 

EIONET 2,90 2,48 2,52 2,34 2,27 

BAU LKM           1,98            1,98            2,00            2,01            2,02  

 

Sarnaselt NOx’ga lõpevad EIONET andmed aastal 2014, nii oli võimalik võrrelda vaid 

aastaid 2010-2014. Lisa 4 aruande lõpus, esitab lisaks aastatele 2010-2014, ka EIONET 

varasemate saadaolevate aastate PM2,5 andmeread. 

 

Analoogiliselt NOx andmetega, järeldub ka siin Tabel 21, et 2011-2014 aasta mudeldamise 

tulemusel saadud andmed erinevad mõnevõrra, kuid mitte palju. Kõige suurem on andmete 

erinevus 2010. aasta veerus. Taolist andmete erinevust selgitavad asjaolud on sarnased NOx 

puhul esitatutega. 

 

Parema ettekujutuse saamiseks on tabelis esitatud andmed visualiseeritud, vt Joonis 15: 

 

 
Joonis 15. PM2,5 heitkogused erinevate andmeallikate võrdluses elamumajanduses 2010-2014 
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Tahmaosakesed  

Vastavalt mudeldamisele LEAP tarkvara abiga saadi tahmaosakeste saasteaine koguste 

aegridadeks nii BAU kui EE stsenaariumi puhul vastavalt:  

 

Tabel 22. Tahmaosakeste kogused elamumajanduses erinevate stsenaariumite puhul  

Tahmaosakesed elamumajanduses (LEAP LKM) (kt) 

Aasta 

BAU LKM 

stsenaarium (kt) 

EE LKM 

stsenaarium (kt) 

2010           0,88  0,88                                  

2011           0,87  0,87                                         

2012           0,88  0,86                                            

2013           0,89  0,86                                            

2014           0,89  0,86                                            

2015           0,90  0,86                                            

2016           0,90  0,85                                            

2017           0,91  0,85                                            

2018           0,91  0,85                                            

2019           0,92  0,84                                            

2020           0,92                      0,84  

2021           0,92  0,83                                            

2022           0,92  0,82                                            

2023           0,92  0,82                                            

2024           0,92  0,81                                            

2025           0,92  0,80                                            

2026           0,92  0,79                                            

2027           0,92  0,78                                            

2028           0,92  0,77                                            

2029           0,92  0,76                                            

2030           0,92  0,75                                            

2010-2030 % vahe 

(+ kasvamine; - 

kahanemine) 4,5% -14,8% 

 

Stsenaariumite võrdlusest selgub, et BAU stsenaariumi täitumise korral kasvaks 

tahmaosakeste heitkogus elamumajanduses aastaks 2030, võrdluses baasaastaga (2010), 

umbes 4,5% võrra. Energiaefektiivsuse (EE) stsenaariumi täitumise korral aga kahaneks 

tahmaosakeste heitkogus aastaks 2030 baasaastaga võrdluses ligikaudu 15% võrra.   Andmete 

õigsuse kontrollimiseks võrreldi LEAP LKM tulemusi EIONET andmetega, vt Tabel 23:   

 

Tabel 23. Andmete võrdlus EIONET andmetega  

Tahmaosakesed elamumajanduses (kt) 

Allikas 2010 2011 2012 2013 2014 

EIONET 1,19 0,98 0,99 0,91 0,83 

BAU LKM 0,88 0,87 0,88             0,89     0,89 
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Kuna EIONET andmed lõppevad aastal 2014, oli võimalik võrrelda vaid aastaid 2010-2014. 

Lisa 4 aruande lõpus, esitab lisaks 2010-2014 aastatele,   ka EIONET varasemate 

saadaolevate aastate tahmaosakeste andmeread. Sarnaselt NOx ja PM2,5 andmetega, järeldub 

ka siin tabelist, et 2011-2014 aasta mudeldamise tulemusel saadud andmed erinevad, kuid 

mitte märkimisväärselt. Kõige suurem on andmete erinevus 2010 aasta veerus. Taolist 

andmete erinevust selgitavad asjaolud on sarnased NOx ja PM2,5 puhul esitatutega. Parema 

ettekujutuse saamiseks on tabelis esitatud andmed visualiseeritud, vt Joonis 16. 

Tahmaosakeste heitkogused erinevate andmeallikate võrdluses elamumajanduses 2010-2014 

 
Joonis 16. Tahmaosakeste heitkogused erinevate andmeallikate võrdluses elamumajanduses 2010-

2014 

 

7.1.5  Järeldused lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete heite muutustele 

elamumajanduse sektoris  

 

 Kokkuvõttes võib üldistada, et BAU stsenaariumi kohaselt on elamumajanduses kõigi kolme 

lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteaine puhul eeldatud keskmiselt 4-6% kasvu aastaks 2030. 

Kuna kogu uus hoonefond ehitatakse juba efektiivsemate energiatõhusust arvestavate 

regulatsioonide kohaselt (energiatõhususe miinimumnõuded ning 2021. aastast  eluhoonetele 

kehtima hakkav liginullenergiahoone kohustuslik nõue), siis ei ole saasteainete heite kasv 

baasstsenaariumi puhul nii kõrge. Kui aga riik rakendaks energiaefektiivsuse stsenaariumit 

(s.o teadmistepõhist ehk nn pühendatud riigi stsenaariumit), millega on võimalik saavutada 

EL energiaefektiivsuse ja kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärk, siis on võimalik 

saavutada lühiajalise kliimamõjudega õhusaasteainete (NOx, PM2,5, tahmaosaksed) 

13%...15%-line vähenemine aastaks 2030. Antud tulemused on käsitletavate saasteainete 

kaupa veelkord kokkuvõetud alljärgnevas kolmes tabelis: 
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Tabel 24. NOx heitkoguste muutumine LKM BAU ja LKM EE stsenaariumite puhul 

NOx heitkoguste muutumine LKM BAU ja LKM EE stsenaariumite puhul (kt) 

  Stsenaariumid 2010.a heitkogused, kt  2030.a heitkogused, kt  Võrdlus 2010. aastaga 

LEAP  BAU LKM  5,31       5,65  6 % kõrgem  

LEAP  EE LKM   5,31       4,61  13 % madalam  

 

Kui rakendame energiaefektiivsuse stsenaariumit, siis on võimalik saavutada 

lämmastikoksiidide heite 13%-line vähenemine aastaks 2030. Juhul, kui elamumajanduse 

sektori energiakasutus järgib aga BAU stsenaariumit, siis ei ole vaatamata käesoleval ajal 

kavandatud energiatõhususe tõstmise meetmetele võimalik saavutada 2030.a ettenähtud taset 

ja lämmastikoksiidide heite kogus suureneks aastaks 2030 6% võrra (vt Tabel 24). 

 

Tabel 25. Eriti peente osakeste heitkoguste muutumine LKM BAU ja LKM EE stsenaariumite puhul 

Eriti peente osakeste heitkoguste muutumine LKM BAU ja LKM EE stsenaariumite puhul (kt) 

   
2010  2030  % võrdlus (2010. aastaga)  

LEAP BAU LKM  2,0  2,12  6 % kõrgem  

LEAP EE LKM  2,0  1,72  14 % madalam  

 

Kui rakendame energiaefektiivsuse stsenaariumit, siis on võimalik saavutada eriti peente 

osakeste heite 14%-line vähenemine aastaks 2030. Juhul, kui elamumajanduse sektori 

energiakasutus järgib aga BAU stsenaariumit, siis vaatamata käesoleval ajal kavandatud 

energiatõhususe tõstmise meetmetele ei ole võimalik saavutada 2030.a ettenähtud taset ning 

eriti peente osakeste heite kogus suureneks aastaks 2030 6% võrra (vt Tabel 25).  

 

Tabel 26. Tahmaosakeste heitkoguste muutumine LKM BAU ja LKM EE stsenaariumite puhul 

Tahmaosakeste heitkoguste muutumine LKM BAU ja LKM EE stsenaariumite puhul (kt) 

   2010  2030  % võrdlus (2010. aastaga)  

LEAP BAU LKM  0,88   0,92  4,3 % kõrgem  

LEAP EE LKM  0,88  0,75  15 % madalam  

 

Kui rakendame energiaefektiivsuse stsenaariumit, siis on võimalik saavutada tahmaosakeste  

15%-line vähenemine aastaks 2030. Juhul kui elamumajanduse sektori energiakasutus järgib 

aga BAU stsenaariumit, siis vaatamata käesoleval ajal kavandatud energiatõhususe tõstmise 

meetmetele ei ole võimalik saavutada 2030.a ettenähtud eesmärki ja tahmaosakeste heite 

kogus suureneks 4,3% võrra aastaks 2030 (vt Tabel 26).  

 

Nii nagu energiaefektiivsuse ja kasvuhoonegaaside EL eesmärgi saavutamisel, on ka 

lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete koguste 13-15%lisel vähendamisel kõige suurem 

mõju rekonstrueerimismeetmetel. Korterelamute rekonstrueeritud pinda tuleks aastaks 2030 

suurendada 50% võrra ja väikeelamute rekonstrueeritud pinda 40% võrra. Ülejäänud 
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meetmete mõju on nii energiaefektiivsuse kui ka saasteainete vähendamise seisukohalt 

marginaalne. Elamumajanduses rakendatavad meetmed on täpsemalt välja toodud 8. peatükis.  

 

7.2 Transport 

 

7.2.1 Senine energiatarbimine, NOx ja PM2,5 heited Eesti transpordisektoris 

 

Pärast 1990-ndate aastate alguse järske majanduslikke muutusi on viimase 20 aasta jooksul 

energiatarbimine transpordis pidevalt kasvanud. Ligi 90% kütuste tarbimisest ja tarbimise 

kasvust pärineb maanteetranspordist, sh sõiduautoliiklusest (Joonis 17). 

 

 
Joonis 17. Transpordisektori kütuste tarbimine transpordiliigiti

26 

 

Eesti transpordi energiatarbimist ja kasvuhoonegaaside heitkoguseid on põhjalikumalt 

analüüsitud ENMAK 2030+ taustauuringutes „Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja 

liikuvuses“ (Jüssi et al 2014) ja „Transpordi ja liikuvuse stsenaariumid“ (Jüssi & Rannala, 

2014) ja Kliimapoliitika põhisuuniste mõjude hindamiste aruandes (EKUK, 2016), milles 

järeldati, et Eesti transpordi kütusetarbimine on kiirelt kasvanud eelkõige sõiduauto kasutuse 

ja maanteevedude kiire kasvu, valglinnastumise ning ühistranspordi ja kergliikluse osakaalu 

vähenemise tõttu. Autotransport ja kütuste tarbimine transpordis on kasvanud samas tempos 

majandusega, mistõttu on Eesti majandus üks Euroopa transpordimahukamaid ja 

kütusekulukamaid – näiteks SKT ühiku kohta kulub Eestis 2 korda rohkem transpordikütust 

kui EL-s keskmiselt. Eesti transporti iseloomustab kiirele autostumisele ja maanteevedude 

kasvule lisaks sõidukipargi ebaökonoomsus ja taastuvkütuste marginaalne osakaal.  

 

                                                 
26

Allikas: M. Jüssi LEAP tarkvaraga mudeldatud transpordi stsenaariumite erakogu 
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Joonis 18. Transpordisektori kasvuhoonegaaside heide transpordiliigiti aastatel 1990-2013

27
 

 

Kasvuhoonegaaside heide transpordis on otseses seoses fossiilkütuste tarbimisega olles peale 

1990ndate aastate järsku langust pidevalt kasvanud (vt Joonis 18).  

 

Erinevalt senisest energiatarbimise ja KHG heite trendidest transpordisektoris ei ole NOx ja 

PM2,5 heide otseses seoses fossiilkütuste tarbimisega ning NOx ja PM2,5 heitkogused on järk-

järgult vähenenud (vt joonis 19 ja joonis 20). Seda eelkõige sõidukipargi uuenemise ning 

järjest rangemate EURO heitestandardite kehtestamise tõttu Euroopas müüdavatele 

sõiduautode ning veokite heitgaasidele. 

 

 
Joonis 19. NOx heide transpordisektoris transpordiliigiti aastatel 1990-2014 

Allikas: EIONET 

                                                 
27

 Allikas: M. Jüssi LEAP tarkvaraga mudeldatud transpordi stsenaariumite erakogu 
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Joonis 20. PM2,5 heide transpordisektoris transpordiliigiti aastatel 1990-2014 

Allikas: EIONET 

7.2.2 Lähteandmed: LEAP tarkvara abil mudeldatud BAU ja EE stsenaariumid 

LEAP mudeli ülesehitus ja tööetapid transpordis tekkivate saasteainete mudeldamiseks  

 

Transpordi energiatarbimise ja saasteainete heitkoguste arvutamiseks on LEAP mudeli 

struktuur meie poolt üles ehitatud järgmiselt: 

 

- Elanike arv, elanike arvu prognoos.  

- Transpordinõudlus (reisija-km ja tonn-km) ning transpordinõudluse prognoos elaniku 

kohta (selleks, et erinevad Eestis tehtavad tööd oleksid omavahel võrreldavad, siis 

käesolevas uuringus tugineti baasstsenaariumi koostamisel Kliimapoliitika põhialuste 

transpordisektori mõjude hindamise töödele (EKUK, 2016), kus stsenaariumite eeldusi 

valideeriti laiemas ekspertgrupis ning täpsustati varasemaid uuringuid vastavalt SKP 

prognoosi ja kütusehindade muutusele).  

- Transpordinõudluse jagunemine erinevate transpordiliikide, sõidukiliikide, 

tehnoloogiate, kütuste ja vastava sõidukitehnoloogia olemasoleva („Existing“) ja 

tulevikus eeldatava tehnoloogia („Ideal“) energiaefektiivsusklassi lõikes (vt detailne 

struktuur Lisa 6 ja Joonis 21).  

- Sõidukiklassi energiatarbimine sõidukikilomeetri kohta. 

- Saasteainete eriheide tarbitud energiaühiku kohta ja NOx ja PM2,5 puhul eriheite 

eeldatav muutus tulevikus (vt Joonis 22).  
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Alltoodus on esitatud üks võimalik LEAP tarkvaras ja käesolevas töös koostatud 

arvutusmudeli struktuur, mis esitab kõik võimalikud transpordivahendite poolt 

õhkupaisatavad saasteained.   

 

 
Joonis 21. Näide LEAP mudeli struktuurist heitkoguste arvutamiseks

28
 

 

Järgmisel joonisel on kujutatud mudeldamisel etteantava eriheite väärtuse arvuline 

muutumine kuni aastani 2030, mille puhul eeldatakse lämmastikoksiidide heite 

märkimisväärset vähenemist. 

 
Joonis 22. Näide LEAP mudeli struktuurist heitkoguste arvutamiseks. Eriheite eeldatav muutus 

bensiinimootoriga sõiduautode lõikes 2010-2030
28 

 

Võrreldes näiteks COPERT
29

 mudeliga, mida kasutatakse Eesti maanteetranspordis tekkivate 

õhusaasteainete heitkoguste arvutamiseks ja raporteerimiseks, on LEAP mudel agregeeritum 

                                                 
28

Allikas: M. Jüssi LEAP tarkvaraga mudeldatud transpordi stsenaariumite erakogu 
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ning vajab vähem detailseid sisendandmeid sõidukipargi ja läbisõidu jagunemise kohta. 

Samas on LEAP tarkvara piisavalt paindlik, et vajadusel ka detailsematele sõidukipargi 

parameetritele (sõiduki vanuse ja EURO heitestandardi klass) tuginevat struktuuri luua, kuid 

analoogse või asendatava mudeli loomine polnud ka käesoleva töö eesmärk. COPERT mudeli 

sisendandmetena kasutatakse Maanteeameti liiklusregistri, Eesti autopargi läbisõidu ja 

liiklusloenduste andmeid.   

 

LEAP-IBC mudeli rakendamise peamised tööetapid transpordi õhusaasteainete stsenaariumite 

analüüsimiseks olid käesolevas töös järgmised: 

 

- transpordi seniste raporteeritud energiatarbimise andmete sisestamine kütuseliikide 

lõikes; 

- baasstsenaariumi (BAU) loomine-  transpordi energiatarbimist mõjutavate 

makronäitajate (transpordinõudlus – sõiduki-km ja tonn-km transpordiliigiti) 

sisestamine; 

- tuleviku transpordinõudluse, sõidukiliigi/tehnoloogia jagunemise eelduste ja 

energiatarbimise ning eriheite väärtuste sisestamine baasstsenaariumis (BAU); 

- esialgsete tulemuste võrdlus baasaasta/ viimaste raporteeritud energiatarbimise ja 

saasteainete heitkogustega (2010), sisendandmete ja eriheite tegurite korrigeerimine ja 

kalibreerimine baasaastale (vt ptk 7.2.3 Eriheite tegurid). 

- Energiatõhususe koondstsenaariumi (joonistel nimega Transport measures) ja 

alastsenaariumite eelduste sisestamine (vt ptk 7.2.2.3 Energiaefektiivsuse stsenaarium 

koos alastsenaariumitega) 

- Tulemuste võrdlemine riiklike ja EL sihtarvudega valdkondades, kus vastavad 

eesmärgid on võetud Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi (EU ETS)  

mittekuuluvate sektorite (non-ETS) KHG heite esialgsed riiklikud sihtarvud). 

 

7.2.2.1 BAU stsenaarium  

 

BAU stsenaarium eeldab sellist transpordi energiatarbimist, mis arvestab käesolevaks ajaks 

juba kehtestatud meetmeid ja jätkub aastani 2030. BAU (ehk baseline
30

) eeldused tuginevad 

peamiselt ENMAK transpordistsenaariumite (Jüssi ja Rannala, 2014) ja kliimapoliitika 

põhisuuniste (KPP) mõjude hindamisel (EKUK, 2016) kasutatud eeldustele. Need on 

järgmised: 

 

- elanikkonna transpordinõudluse kasv keskmiselt 1,2%/aastas; 

- autode osakaal liikumistes kasvab 75,5% => 85%; 

                                                                                                                                                         
29

 COPERT on maailmas laialt kasutatava tarkvara maanteetranspordi õhusaasteainete ja kasvuhoonegaaside  

arvutamiseks. COPERT tarkvara on spetsiaalselt välja arendatud maanteetranspordi õhusaaste heitmete 

inventuuriks Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) liikmesriikides. Samas on COPERT edukalt rakendatav 

kõikides vastavates teaduslikes ja akadeemilistes rakenduslikes uurimistöödes. Selle baasil koostatakse ka Eestis 

riiklikke transpordisektori õhuheitmete aruandeid. Tarkvara edasisi arendustöid koordineerib EEA ja Euroopa 

Komisjoni Teadusuuringute Keskus (EU JRC).   
30

 Baseline – seda terminit kasutatakse LEAP-IBC tarkvaras. 
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- kaubavedude nõudluse kasv 0,9%/aastas;  

- kaubavedude raudteevedude  osakaalu vähenemine kuni 29%-ni. 

 

Tabel 27.  Sõiduautode läbisõidu jagunemine kütuste ja  tehnoloogiate lõikes BAU- stsenaariumis   

Kütuseliik või kasutatav tehnoloogia 2020 2025 2030 

% % % 

Biometaan 0,0 1,5 3,0 

Suru-maagaaas, CNG
31

 3 4 5 

Elekter (EV)
32

 0,30 0,65 1 

Pistikhübriidauto (PHEV)  1 3 5 

Hübriidauto   5 10 15 

Biodiisel 1,50 1,5 1,5 

Diisel 30 30 30 

Etanool 3 3 3 

Bensiin 56,2 46,35 36,5 

  

7.2.2.2 Energiaefektiivsuse stsenaarium koos alastsenaariumitega 

 

Transpordi energiaefektiivsuse stsenaarium (Transport measures) koosneb viiest 

alastsenaariumist ehk meetmete pakettidest, eesmärgiga analüüsida, millistes transpordisektori 

ja –poliitika valdkondades transpordisektoris tekkivatele saasteainete vähenemisele kõige 

suurem mõju on. Tabel 28 on ära toodud viie alastsenaariumi eeldused ja nende peamised 

erinevused BAU-stsenaariumiga võrreldes. 

 

Tabel 28. Transpordi energiaefektiivsuse stsenaariumi alastsenaariumite peamised eeldused 

Transpordi 

alastsenaariumid 

Eeldused aastani 2030 

Energiatõhusad sõidukid (Fuel 

Efficient Vehicles) 

• Hübriid- ja laetavate hübriidautode osakaal 2,5 korda 

suurem kui BAU-stsenaariumis  

• Energiatõhusate sõiduautode osakaal kasvab aastaks 2030 

ligi 40% (20% BAU- stsenaariumis) 

• Veoautod – energiatõhusamate veokite osakaal on 2 korda 

suurem kui BAU (30%) 

EcoDriving ja kiiruste 

ohjamine (Driving Behaviour) 

• 2,5% väiksem kütusekulu bensiini ja diislit kasutavatel  

sõidukitel kui BAU- stsenaariumis 

                                                 
31

 Suru-maagaas (Compressed Natural Gas, CNG).   
32

 Loodud mudeli struktuuris kasutati kolme uuemat sõidukitehnoloogiat – elektriautod (electric vehicle, EV) 

ehk täiselektrilised akutoitega sõiduautod, pistikhübriidauto (plug-in hybrid electric vehicle, PHEV) ehk pistikust 

laetava kui ka sisepõlemismootoriga hübriidauto ning hübriidauto ehk sisepõlemismootoriga elektriauto, mille 

akut laeb ainult sisepõlemismootor.  
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Linnapaneerimine, 

maakasutuse suunamine 

(Urban Planning) 

• 5% väiksem transpordinõudlus kui BAU- stsenaariumis  

 (1.11%/aastas)  

Rongiliikluse  osakaal kasvab  3% => 5% 

Bussiliikluse osakaal püsib 20% 

Modaalne nihe reisijateveos 

(Transport Modal Shift) 

• Linnatänavate ümberkorraldamine, 10% vähem linnalist 

autoliiklust  

• Jalgsikäimise- ja jalgrattataristu investeeringud – 1% 

väiksem autokasutus  

• Ühistranspordi teenuste kasv ja investeeringud: 20% 

rohkem rongi ja bussiliiklust; 6% väiksem autode läbisõit 

linnapiirkondades 

• Parkimispoliitika ümberkorraldamine, parkimise 

tasustamine ja vajaduspõhine ohjamine  

• Liikuvuskorraldus: 1,9% väiksem linnaline autokasutus 

• Kõik meetmed kombineeritult: Inimeste transpordinõudluse 

kasv 0,8% võrreldes BAU-stsenaariumi 1,17%. 

Maanteevedude nõudluse 

ohjamine 

(Freight Demand 

Management) 

• 3% väiksem transpordinõudlus pärast 2020 (tonn-km)  

• Rongivedude osakaal ei vähene pärast 2020, jäädes 31% 

kaubavedudest. 

Allikas: Autorite arvutused ja eksperthinnangud (Jüssi et al, 2014, tabel 8.12) põhjal 

 

7.2.3 Eriheited 

 

LEAP-IBC mudeli väljatöötamiseks koostasid SEI-York kolleegid Eesti transpordisektori 

LEAP-IBC mudeli esialgse versiooni, kus eriheide tugines peamiselt IPCC 2006 ja 

EMEP/EEA 2013 Tier1 eriheite vaikeväärtustele. Tulemuste valideerimiseks arvutati läbi 

LEAP-IBC mudeli ja võrreldi tulemusi 2010-2013. aastal raporteeritud Eesti transpordisektori 

NOx, PM2,5 ja tahma heitkogustega. Tabel 29 on ära toodud nende esialgsete tulemuste 

võrdlus, mis osutas, et algses Eesti LEAP-IBC versioonis on saasteainete eriheite väärtused 

liiga kõrged – peenosakeste puhul olid EIONET’ile raporteeritud heitkogused ca’ 86% ning 

lämmastik-oksiidide puhul 27% väiksemad kui LEAP-IBC esialgsed tulemused.  

 

Tabel 29. LEAP-IBC esialgsete kalibreerimata tulemuste ja Eesti raporteeritud heitkoguste võrdlus 

 

2010 EIONET’le raporteeritud 

heitkogused, (1000 t) 

LEAP-IBC mudeli esimese 

arvutusvooru heitkogused, (1000 t) 

PM2,5 0,56 4,22 

NOX 12,7 17,40 

Tahm 0,29 1,67 

 

Kuna LEAP-IBC moodul on alles väljatöötamisel, siis ei võimalda see veel otse mudelis 

valida Euroopa sõidukipargi detailsemaid ja kõige uuematele sõidukitele vastavaid eriheite 

väärtusi, mistõttu tuli mudelis valitud NOx eriheidet vähendada keskmiselt 27% ja PM2,5 

eriheite väärtusi keskmiselt 86,5%. 
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Erinevalt kasvuhoonegaaside eriheitest, mis on otseses sõltuvuses tarbitud kütuseliigi 

kogusest, vähenevad NOx ja PM2,5 heide sõidukipargi uuenemise ja rangemate EURO 

heitestandardite rakendumise tulemusel. Kuna LEAP-IBC mooduli praeguses versioonis 

tuleviku eriheite väärtuste otse valimise võimalus puudub, siis eeldati eriheite väärtuse 

muutumist 2010-2030 eksperthinnanguna tuginedes Soome VTT LIISA 2015 (VTT, 2016) ja 

EKUK Kliimapoliitika põhialuste (EKUK, 2016)  mõjude hindamise töödele järgmiselt: 

PM2,5 heide väheneb 2030. aastaks  keskmiselt 40% tarbitud energiaühiku kohta ning NOx 

heide väheneb 2030. aastaks keskmiselt 63% tarbitud energiaühiku kohta (vt Joonis 23).  

 

 
Joonis 23. Näide: NOx eriheite keskmine vähenemistrend bensiinimootoriga sõiduauto lõikes

33
 

 

7.2.4 Tulemused: lühiajalise kliimamõjuga saasteainete ja KHG heide transpordis 

 

Nii lämmastikoksiidide (vt Joonis 24 ja Tabel 30) kui ka eriti peente osakeste (vt Joonis 25 ja 

Tabel 32) heide väheneb aastatel 2010-2030 kõikides stsenaariumites, sh baasstsenaariumis. 

Mõlema saasteaine puhul on kõige suurem mõju sõidukipargi uuenemisel ja 

energiatõhusamate sõidukite kasutuselevõtu soodustamisel.  

 

                                                 
33

 Allikas: M. Jüssi LEAP tarkvaraga mudeldatud transpordi stsenaariumite erakogu 
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Joonis 24. NOx heide transpordi stsenaariumites 2014-2030 

 

Tabel 30. NOx heitkogused transpordisektori erinevates stsenaariumites 

Stsenaariumid 2010 2020 2025 2030 

Baasstsenaarium BAU  

 12,68  

 

 13,83  

 

 11,69  

   

 9,17  

Säästlik sõiduviis, Driving Behavior  

 12,68  

 

 13,57  

 

 11,51  

   

 9,03  

Maanteevedude nõudluse ohjamine, Freight Demand 

Management 

 

 12,68  

 

 13,70  

 

 11,51  

   

 8,98  

Energiatõhusad sõidukid, Transport Efficiency  

 12,68  

 

 13,06  

   

 9,68  

   

 6,16  

Transpordi modaalne nihe, Transport Modal Shift  

 12,68  

 

 13,69  

 

 11,47  

   

 8,85  

Linnaplaneerimine, Transport Demand Management  

 12,68  

 

 13,23  

 

 11,03  

   

 8,56  

Transpordi energiatõhususe koondstsenaarium EE, 

Transport Measures in total 

12,68 12,23 8,95   5,65 

 

Kliimapoliitika põhialuste (KPP) mõjude hindamiste (EKUK, 2016) erinevate stsenaariumite 

nagu vähesekkuv (KPP1) ja teadmistepõhine (KPP2) alusel arvutati järgmised 

lämmastikoksiidide heitkogused ja võrreldi neid ajaloolise trendi ning BAU-stsenaariumiga, 

vt Tabel 31. 
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Tabel 31. NOx heitkogused tulemused KPP mõjude hindamiste uuringus (EKUK, 2016) 

NOx 2010 2013 2020 2030 

Ajalooline trend 12,75 10,48     

BAU     7,90 5,78 

KPP1     5,71 3,23 

KPP2     7,06 4,11 

 

Võrreldes käesoleva töö NOx heitkoguste ja EKUK (2016) tulemusi (tabel 31) võib öelda, et 

trendi arvestades on heitkoguste vähenemine sarnane, kuid käesoleva töö NOx eriheitmete 

muutumise eeldused on palju tagasihoidlikumad ning summaarne heitkogus ei vähene nii 

oluliselt kui KPP mõjude hindamise BAU stsenaarium ja vastavalt ka 

alternatiivstsenaariumid. 

 
Joonis 25. PM2,5 heitkogused transpordis 

 

Tabel 32. PM2,5 heitkogused transpordi stsenaariumites 

Stsenaariumid / Aastad 2010 2020 2025 2030 

BAU-stsenaarium    

 569,71  

   

 498,01  

   

 439,15  

   

 377,67  

Säästlik sõiduviis, Driving Behavior    

 569,71  

   

 488,57  

   

 433,35  

   

 374,82  

Maanteevedude nõudluse ohjamine, Freight Demand 

Management 

   

 569,71  

   

 493,29  

   

 432,04  

   

 369,22  

Energiatõhusad sõidukid, Transport Efficiency    

 569,71  

   

 483,57  

   

 399,65  

   

 318,67  

Transpordi modaalne nihe, Transport Modal Shift    

 569,71  

   

 492,53  

   

 429,51  

   

 361,71  

Linnaplaneerimine, Transport Demand Management    

 569,71  

   

 474,45  

   

 411,58  

   

 348,47  

Transpordi energiatõhususe koondstsenaarium (EE), 

Transport Measures 

   

 569,71  

   

 451,58  

   

 367,11  

   

 288,32  
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Sarnaselt NOx heitkogustele võrreldi ka PM2,5 heite puhul EKUK (2016) tulemusi (Tabel 33), 

mis samuti osutas, et trendina on kõik stsenaariumid väheneva heitega ning tulemused 

sarnasemad võrreldes lämmastikoksiidide heitkoguste võrdlusega. Käesoleva töö PM2,5 

eriheite muutumise eeldused on samuti tagasihoidlikumad ning summaarne heitkogus ei 

vähene nii oluliselt kui KPP mõjude hindamise BAU stsenaarium ja vastavalt ka 

alternatiivstsenaariumid. 

 

Tabel 33. PM2,5 heitkogused tulemused KPP mõjude hindamiste uuringus (EKUK, 2016) 

Stsenaarium 2010 2013 2020 2030 

Ajalooline trend 0,56 0,50     

BAU     0,40 0,30 

KPP1     0,33 0,23 

KPP2     0,37 0,25 

 

Kuigi kasvuhoonegaasid ei olnud otseselt käesoleva töö uurimisobjektiks, vaadeldi LEAP 

mudeli tulemusi ka KHG (peamiselt CH4; CO2; N2O) heitkoguste lõikes. Erinevalt 

lämmastikoksiididest ja eriti peentest osakestest, kus heitkogused vähenevad ka BAU-

stsenaariumis, on praeguste transpordisektori arengutrendide jätkudes kasvuhoonegaaside 

heide jätkuvalt kasvutrendil ning 2030. aasta esialgseid non-ETS eesmärke on võimalik täita 

üksnes kõiki transpordivaldkonna meetmeid kompleksselt (Transport Measures) nii riiklikul 

kui ka kohalikul tasandil rakendades.    

 

 
Joonis 26. Kasvuhoonegaaside heitmed BAU (IBC-moodulis nn Baseline), transpordi energiatõhususe 

(Transport Measures) ja viies alastsenaariumis võrreldes Eesti non-ETS esialgsete sihtidega. 
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7.2.5 Järeldused lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete stsenaariumitele transpordi 

sektoris  

 

Peamised mudeldamise ja stsenaariumite analüüsi järeldused võib kokku võtta järgmiselt: 

 

- Põhiline mõju transpordi heitkoguste vähenemisel on EL sõidukite heitestandarditel ja 

sõidukipargi uuenemisel; 

- Oluline mõju on ka energiatõhusate sõidukite, eelkõige sõiduautode, kasutuselevõtu 

soodustamisel ja tõhusal sõiduautokasutuse maksustamisel. 

- Kohalike meetmete mõju on võrdlemisi väike, kuid need pole ka vähetähtsad ning on 

olulised transpordi kasvuhoonegaaside heite jt negatiivsete keskkonnamõjude 

vähendamiseks;  

- LEAP-IBC sobib täiendava ja agregeerituma mudelina väga hästi energia- ja KHG 

heitkoguste stsenaariumite analüüsiks. Teiste saasteainete (PM2,5, NOx) osas vajab 

mudel Euroopa transpordi eriheite ja tuleviku sõidukitehnoloogiatele rakendatavate 

teguritega veel täiendamist; 

- LEAP-IBC mooduli praeguses arendusetapis on otse-moodulis valitavad transpordi 

eriheidete vaikeväärtuste andmebaas Euroopa riikide jaoks liiga agregeeritud ja 

vajavad täiendamist eraldi iga riigi kohta; 

- Sõidukipargi uuenemisega seotud võimalikud tulevaste ja tõenäoliselt paremate 

eriheidete valikuvõimalused LEAP-IBC praeguses moodulis puuduvad, kuid mudel 

võimaldab need ise sisestada või detailsemate mudelitega tehtud tööde tulemuste 

põhjal teistsuguseid eeldusi kasutada. 

 

7.3 Elamumajanduse ja transpordi sektorite energiatarbimise 

stsenaariumite alusel hinnatud potentsiaalsed terviseriskid enneaegsete 

surmade näitel  

 

Potentsiaalsete terviseriskide hindamiseks kasutati SEI Yorki keskuses väljatöötatud LEAP-

IBC moodulit. Seda on rakendatud UNEP ja WMO tellimusel arengumaades, et hinnata eriti 

peente osakeste ja troposfäärse osooni poolt põhjustatud elanikkonna terviseriskide 

hindamiseks (UNEP & WMO, 2011). Käesolevaks ajaks on IBC mooduli kohandamisega 

jõutud selleni, et mooduli abil on võimalik hinnata PM2,5 poolt elanikele põhjustatavaid 

terviseriske, täpsemalt – võimalike enneaegsete surmade arvu. LEAP-IBC mooduli seda 

versiooni arendatakse edasi troposfäärse osooni sisalduste arvessevõtmiseks elanike 

terviseriskide täpsemaks hindamiseks majanduslikult arenenud riikides. 

 

Eriti peente osakeste PM2,5 heited arvutati LEAP-SLCP mudeli abil elamumajanduse ja 

transpordi valdkonna energiatarbimisest lähtudes. Lähteandmed on samad, mida kasutati 

nende kahe sektori õhusaasteainete heidete arvutamisel erinevate stsenaariumite puhul. 

Siinkohal on oluline märkida, et täiendavalt arvestab IBC moodul ka selliste õhusaasteainete 
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nagu SO2, NOx ja NH3 kaugleviga naaberriikidest ja mujalt maailmast. Atmosfääris toimuvate 

keemiliste protsesside tulemusena moodustavad need aerosoole, mis omakorda on osa PM2,5 

sisaldusest maapinnalähedases õhukihis. Norra Meteoroloogiainstituudi poolt on koostatud 

mahukas analüüs õhusaasteainete kauglevi kohta 2014.a, milles on ligi 30 lk-l esitatud 

põhjalik ülevaade Eesti kohta (Gauss, M, et al, 2016). Selles tuuakse selgelt esile 

õhusaasteainete kauglevi osatähtsus naaberriikidest Venemaalt, Poolast, Põhjamaadest, jne. 

Samuti selgitatakse aerosoolsete ühendite moodustumist, mis lisavad väärtuslikku teavet 

osooni ja eriti peente osakeste teemale.   

 

LEAP-IBC moodul sisaldab atmosfääri mudelit nimega GEOS-Chem, mis arvutab PM2,5 

kontsentratsiooni riigipõhiselt. Näiteks, saadakse nii Eestis maapinnalähedases õhukihis 

keskmise PM2,5 kontsentratsiooni arvuline väärtus, mis tekib Eesti enda, naaberriikide ja kogu 

maailma PM2,5, SOx, NOx  ja NH3  saasteinete leviku tulemusena. Seega võtab IBC moodul 

arvesse kõikidest võimalikest allikatest pärineva ja Eesti territooriumi kohal leviva PM2,5 

mõju elanike tervisele.  

 

Mudeldamise tulemusena hinnati Eesti elamumajanduse ja transpordi energiatarbimise 

erinevate stsenaariumite alusel PM2,5 sisaldusest põhjustatud varajased (enneaegsed) 

potentsiaalsed surmad, mis on esitatud alltoodud Tabel 34.    

 

Tabel 34. Surmade arvu vähenemine baasstsenaariumi puhul ning juhul kui rakendatakse 

elamumajanduse või transpordi energiatõhususe meetmeid 

Stsenaarium BAU LKM Elamumajanduse EE LKM Transpordi EE LKM 

2010                  559                              559                         559  

2011                  550                              549                         549  

2012                  540                              540                         540  

2013                  531                              530                         530  

2014                  521                              521                         520  

2015                  512                              511                         510  

2016                  502                              501                         501  

2017                  493                              492                         491  

2018                  483                              482                         481  

2019                  474                              473                         471  

2020                  464                              463                         462  

2021                  455                              453                         452  

2022                  445                              444                         442  

2023                  436                              434                         432  

2024                  426                              425                         423  

2025                  417                              415                         413  

2026                  407                              405                         403  

2027                  398                              396                         393  

2028                  388                              386                         384  

2029                  379                              377                         374  

2030                  369                              367                         364  
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Andmete valideerimiseks kasutati H. Orru 2011. aastal valminud tööd (Tartu Ülikool, 2011), 

milles leiti, et ülipeened osakesed välisõhus põhjustasid 2010.a Eestis hinnanguliselt 

keskmiselt 600 (95 % usalduspiirid CI=155–1 061) varajast surma aastas.  

 

Ehkki Tartu Ülikoolis H. Orru poolt läbi viidud uuringud põhinevad kogu Eesti 

energiabilansil, märgitakse töös, et „...valdkondadest olid suurima mõjuga soojamajandus 

ning transport, kusjuures esimese osatähtsus võib aastaks 2030 veelgi suureneda ”. Samuti 

lisab Orru, et „ ... parima stsenaariumi korral oleks surmajuhte aastaks 2030 võimalik 

vähendada pea poole võrra: 312,0 (95 % CI 61,1–631,7)“ (Tartu Ülikool, 2014, lk. 19).  

 

Nende uuringute tulemusena esitatud andmed on samas suurusjärgus LEAP-IBC mooduli 

poolt arvutatud andmetega ehk baasstsenaariumi, BAU korral väheneb aastaks 2030 surmade 

arv 190 surma võrra. Juhul, kui rakendatakse hoonete energiaefektiivsuse meetmeid koos 

ENMAK2030+ meetmetega, väheneks surmade arv 192 surma võrra aastaks 2030. Juhul, kui 

analoogiliselt rakendatakse transpordi energiaefektiivsuse meetmeid, väheneks surmade arv 

195 surma võrra aastaks 2030. Kui aga rakendatakse nii transpordi kui hoonete 

energiaefektiivsuse meetmeid koos, väheneks aastaks 2030 surmade arv kokku 197 surma 

võrra. Baasaastaga võrreldes on surmade arvu vähenemine küll märgatav, kuid 

energiaefektiivsuse stsenaariumite meetmete rakendamisel olulist täiendavat vähenemist pole 

märgata. Seda eelkõige seetõttu, et mudelis on energiabilansi seisukohalt mudeldatud vaid 

transpordi ja elamumajanduse energiatarbimist jättes välja olulise allika, energeetikasektori. 

Kuid eriti peente osakeste puhul võtab LEAP-IBC moodul arvesse ka seda PM2,5 

kontsentratsiooni, mis levib Eestisse mujalt maailmast. Seetõttu ei kajastu transpordi ja 

elamumajanduse energiaefektiivsuse stsenaariumite meetmete rakendamisest tulenev efekt 

eraldi.  
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8 Meetmed lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete kahjuliku 

toime vähendamiseks elamumajanduses ja transpordisektoris  
 

Nagu töös eelnevalt selgitatud tekitatakse lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete heite 

tulemusena suurim kahju kolmes peamises valdkonnas, kus seda hinnatakse alltoodud 

näitajate alusel:  

 

a) elanikkonna tervisele riskigruppidesse kuuluvate inimeste enneaegse suremuse ja 

kõrgendatud haigestumise  näitajate alusel;  

b) põllumajanduses taimekultuuride saagikuse vähenemise näitaja alusel; 

c) kliimamuutusi iseloomustava näitaja, temperatuuri muutuse nelja laiuskraadi laiuses 

vööndis, millest on võimalik välja võtta meie poolt vaadeldava asukoha geograafilist  

vööndit iseloomustavad temperatuurimuutused.   

 

Töös käsitletakse vaid esimese valdkonna, elanikkonna terviseriskide teemat 

elamumajanduses ja transpordis, mis on ühed peamised lühiajalise kliimamõjuga 

õhusaasteainete tekitajad ja käesolevas töös vaatluse all olevad majandussektorid. Kuna 

õhusaastumine tekitab märkimisväärseid elanike terviseriske nii hingamisteede haiguste, 

kopsu-, vereringehaiguste osas, siis on oluline õhusaasteainete heidet piirata kõige tõhusamal 

viisil. 

 

Vastavalt sellele on riiklikul tasandil vajalik koostada mõjude vähendamise meetmete loetelud 

või meetmekavad  ja kujundada välja vastavad ennetamisabinõud ning võimalike kahjude 

vältimise- või vähendamisepoliitikad. Käesoleva töö üheks eesmärgiks ongi kõige 

ohtlikumate lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete poolt elanikkonna tervisele tekitatava 

kahju ja terviseriskide hindamine  ja kõige tõhusamate vähendamisemeetmete reastamine. 

 

Kasutades eespool kirjeldatud mudelite süsteemi, on võimalik erineva eesmärgipüstitusega 

stsenaariumite analüüsimise abil leida parimad lahendused saaste piiramiseks ja ühtlasi 

terviseriskide vähendamiseks. Stsenaariumite koostamisel piiranguteks seatavaid tingimusi 

võibki lugeda peamisteks meetmeteks, mille abil on võimalik saavutada aastaks 2030 seatud 

sihtarvud. Nendest piirangutest moodustataksegi meetmete loetelud, mida rakendada 

analüüsitavates  majandussektorites tervisekahjude vältimiseks või vähendamiseks.  Töös on 

kombineeritud Energiamajanduse arengukava ENMAK2030+ meetmeid omapoolsete 

piirangutega saavutamaks parimaid tulemusi, mis antud juhul tähendaks väiksema arvu 

enneaegse surma juhtumeid. 

 

Lähtudes nüüd elamumajanduse ja transpordisektori poolt suurimat mõju avaldatavatest 

lühiajalise kliimamõjuga saasteainetest, võib kinnitada, et tahm ja eriti peened osakesed PM2,5 

on kõige olulisemad tervisemõjude tekitajad. Lämmastikoksiidide roll on mõnevõrra väiksem.  

 

Elamumajanduse sektor 

 

Vastavalt elamumajanduse stsenaariumi eeldustele (vt peatükk 7.1.3. tabelid 16 ja 17), mille 

kohaselt on võimalik saavutada EL energiaefektiivsuse eesmärk, võib loetleda peamised 
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meetmed vähendamaks eriti peente osakeste, PM2,5, tahma ja lämmastikoksiidide heiteid 

elamumajanduses, st kortermajade ja väikeelamute soojusvarustuse tagamisel järgmiselt: 

 

 Riigi toetus elamumajanduses energeetilise renoveerimise jätkamiseks nii 

korterelamute kui ka väikemajade osas; 

 Hoonete kompleksne soojustamine koos sundventilatsiooni rajamisega; 

 Uute ehitatavate kortermajade ja väikemajade vastavuse tagamine energiatõhususe 

direktiivile;  

 Taastuvatel energiaallikatel põhinevate kohtlahenduste soodustamine saavutamaks 

elamumajanduses ligi-nullenergia nõuetele vastavus alates 2021.a, sh päikeseenergial 

baseeruvad energiat genereerivad soojus- ja elektripaneelid, samuti eri liiki 

soojuspumbad; 

 Väikeelamute kohtkütte kolletele ja korterelamute lokaalsetele katlamajadele 

karmimate nõuete ja järelvalve kehtestamine küttekollete ja suitsukäikude regulaarse 

kontrolli näol Päästeameti poolt;  

 Lokaal- ja kohtkütte katlamajades jäätmete põletamise keelustamise üle kontrolli 

karmistamine; 

 Kvaliteetsemate kütuste kasutamise nõude karmistamine, sh loobumine kivisöest ja 

väävlirikkast põlevkiviõlist ja –masuudist, ahiküttega kolletes vaid hästikuivatatud 

(vähemalt 3 aastat kuivanud) puidu kasutamine.  

 Kogu elanikkonna, nii väikemajade kui korteriühistute elanike järjekindel teavitamine 

energiakokkuhoiu ja energiatõhususe alal. Kokkuhoitud energia tähendab vähemat 

kütuste tarbimist, mis omakorda tähendab vähemaid heiteid õhku. 

 

Transpordisektor 

 

Transpordisektoris tahma, eriti peente osakeste ja lämmastikoksiidide poolt avaldatavate 

tervisemõjude vähendamiseks kavandatavad meetmed on järgmised (vastavalt põhilistele 

transpordisektori meetmetele vt tabel 29): 

 

 Kõrgematele Euro heite normidele vastavate sõidukite osakaalu suurendamine ning 

rangemate heitestandardite rakendamise toetamine EL tasandil; 

 Energiatõhusate sõidukite soodustamine – CO2 põhised automaksud, diferentseeritud 

km-põhised teekasutustasud; 

 Raskeveokite teekasutustasude rakendamine – transpordinõudluse vähenemine ja nihe 

maanteelt raudteele ja merele; 

 Transpordi- ja liikuvuse strateegiline planeerimine, keskkonnasäästlike 

liikuvusvõimaluste soodustamine, maakasutuse suunamine, raudteejaamade lähedaste 

alade arendamine; 

 Ühistranspordi teenuste arendamine ja investeeringute planeerimine;  

 Integreeritud transpordikorralduse edendamine, parkimiskorralduse sh pargi- ja reisi 

lahenduste, jalgsiliikumise- ja jalgrattakasutuse arendamine; 

 Liikluse rahustamine, ECO-driving kontseptsiooni laiaulatuslik teadvustamine,   

„rohelise laine“ laialdasem rakendamine, piirkiiruste vähendamine linnades ja 

linnalistes asulates; 

 Vähese heitega linnasiseste kaubavedude arendamine; 
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 Diiselmootoriga sõidukite heitgaaside üle kontrolli tõhustamine, eelkõige 

tahmaosakeste filtrite (Diesel Particulate Filter, DPF) õige kasutamise üle. 

 

Kokkuvõttes võib öelda, et mõlemas analüüsitud sektoris on loetletud meetmed peamiste 

lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete, eriti peente osakeste, tahma ja lämmastikoksiidide 

heitkoguste atmosfääri paiskamise märkimisväärseks vähendamiseks suhteliselt kergesti 

elluviidavad ja vähendavad oluliselt negatiivset mõju inimeste tervisele, tuues lisaks 

majanduslikku kasu ja vähendavad keskkonnale avaldatavat koormust. 
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9 Kokkuvõte  
 

Eestis ei pöörata veel nii mõneski majandussektoris piisavat tähelepanu lühiajalise 

kliimamõjuga õhusaasteainete heite piiramisele. Vaatamata hästi väljaarendatud riiklikule 

õhusaaste seiresüsteemile, mis katab kogu Eesti territooriumi, jääb veel puudu heiteallikate 

tehniliste võimaluste ärakasutamisest ja saaste vähendamise lähenemisteedest. Põhjalikum 

ülevaade enamsaastavates sektorites kasutatavatest kütustest, nende kasutamise sobivaimatest 

tehnoloogiatest, sektorite riiklikul tasandil koordineeritud organiseerimisest ja juhtimisest 

võimaldaks tõhusamalt piirata ka saasteainete heidet. Ja teisalt, kuigi on tehtud juba 

märkimisväärselt palju hügieenialaseid uurimistöid lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete 

heitmetega kaasnevatest terviseriskidest, täpsemalt hingamisteede-, vereringe-, kopsu- ja 

südamehaiguste osas, samuti enneaegsest suremusest ning kahjust ühiskonnale tervikuna, ei 

ole siiski piisaval määral kasutatud enamsaastavate sektorite puhul kõik võimalusi heitmete 

vähendamiseks. Uurimistööde jätkamine ja tööde tulemuste laiaulatuslikum levitamine tõstab 

kõigi elanike teadlikkust ja laiendab silmaringi otseselt nähtavatest ohtudest, mis kaasnevad 

kütuste põletamise ja järjest suureneva transpordivoogudega. Taolised tööd toovad esile 

järjest uusi aspekte, millele varasemas ei osatud sedavõrd palju tähelepanu pöörata. 

Laiaulatuslikum teadlikkuse tõstmine õhusaastatuse ohtlikkusest ja tekitatavast kahjust toob 

esile kõige olulisemad probleemid ja laiendab seeläbi tegutsemisvõimalusi.  

 

Uurimistöid lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete teemal tuleb kindlasti jätkata, nendest 

tulenev sotsiaalne ja majanduslik kasu avaldub paljudes valdkondades. Uurimistööde riiklik 

rahastamine on vajalik selleks, et luua põhjendatud alus nende õhusaasteainete heite piiramise 

meetmekavade väljatöötamiseks, mis seadusandluse täiendamise kaudu oleksid suunatud 

üleriigiliste meetmete rakendamisele.    

 

Töös on keskendutud kahele majandussektorile, elamumajandusele ja transpordile, need on 

kõrvuti energeetika ja põllumajandusega peamised majandusharud, mis paiskavad atmosfääri 

kahjulikke õhusaasteaineid. Erinevate piirangutega stsenaariumite koostamise ja LEAP-IBC 

mudelite süsteemiga läbiarvutamise tulemusena on esile toodud peamised kitsendused, millele 

on vaja keskenduda, et saavutada 2030.a seatud saaste vähendamise eesmärgid. Nendest 

kitsendustest  moodustuvadki meetmed, millele on eesmärgile jõudmiseks vaja enim 

tähelepanu pöörata. Kui elamumajanduses domineerivad mõnevõrra enam hoonete 

energeetilise renoveerimise ja energiatõhususega seonduvad tehnilised meetmed, siis 

transpordisektoris tuleb lisaks tehnilistele meetmetele enam rõhku panna liikuvuse ja 

transpordikorralduse strateegilisele planeerimisele ja kogu sektori nn modaalsele 

ümberkorraldamisele.  

 

Töös väljapakutud uudne tarkvaraline lahendus, LEAP-IBC lühiajalise kliimamõjuga 

õhusaasteainete poolt tekitatava kahju hindamiseks on efektiivne mudelite süsteem, mida 

kasutatakse juba laialdaselt kolmanda maailma riikides. See hõlbustab märkimisväärselt kogu 

probleemi süsteemset, kompleksset käsitlemist. Tarkvara edasiarendamine ja järgmiste 

moodulite kohandamine Eesti tingimustele jätkub SEI Yorki Keskuse kolleegide poolt. 
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Edasises töös plaanitakse lisada ühe peamise lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteaine, 

metaaniga seonduvad mõjuhinnangud. Metaani eritatakse õhku kõige enam põllumajandusest, 

vähemal määral jäätmemajandusest ja energeetikasektorist. Need sektorid lisatakse jätkutöös 

mudelitesüsteemi koosseisu, kuna nende poolt õhkupaisatavad saasteainekogused on 

märkimisväärsed. Siis saab rääkida juba kogu majandussüsteemi poolt põhjustatava kahju 

komplekssest hindamisest eriti peente osakeste, tahma, lämmastikoksiidide, metaani ja osooni 

heite tulemusena ning vastavatest tõhusatest meetmetest. 
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Lisad  
 

Lisa  1. NOx, tahma ja PM2,5 andmed EIONET andmebaasis 

 

Lisa paikneb eraldi failis 

 

Lisa  2. LEAP-IBC training guide  

 

Lisa paikneb eraldi failis 

 

Lisa  3. LEAP tarkvaras kasutatud eriheited kütuste tarbimisel 

elamumajanduses 

 

Maagaas 

  

 

 Lühiajalise kliimamõjuga 

saasteaine (LKM) 

Eestis kasutuselolev  

eriheide IPCC* poolt väljapakutud eriheide 

Ühik energiaühiku 

kohta Allikas, millel põhineb Eesti eriheide 

Süsinikdioksiid (CO2) 

15.3 * Oksüdatsioonitegur * 

(CO2/C) 15.3 * Oksüdatsioonitegur * (CO2/C) MT/TJ IPCC34 tier 1 default emission factors35 

Süsinikmonooksiid (CO) 22 50 g/GJ 

Natural gas, small boiler, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Metaan (CH4) 5 5 Kg/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

Mittelenduvad orgaanilised 

ühendid (NMVOC) 1.8 5 g/GJ 

Natural gas, small boiler, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Lämmastikoksiid (NOX) 42 50 g/GJ 

Natural gas, small boiler, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Lämmastikdioksiid (N2O) 0,1 0,1 Kg/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

Vääveldioksiid (SO2) 0,3 0 g/GJ 

Natural gas, small boiler, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Peenosakesed PM10 0,2 IPCC puudub g/GJ 

Natural gas, small boiler, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Peenosakesed PM2,5 0,2 IPCC puudub g/GJ 

Natural gas, small boiler, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Tahmaosakesed (BC) 0,011 IPCC puudub g/GJ 

Natural gas, small boiler, Table 3.10. 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

   

 

 

Vedelgaas 

  

 

 

Lühiajalise kliimamõjuga 

saasteaine (LKM) Eesti eriheide IPCC eriheide 

Ühik energiaühiku 

kohta Allikas millel põhineb Eesti eriheide 

Süsinikdioksiid (CO2) 

20 * FractionOxidized * 

(CO2/C) 20 * FractionOxidized * (CO2/C) MT/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

Süsinikmonooksiid (CO) 3,7 20 g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10, 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Metaan (CH4) 10 10 Kg/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

                                                 
34

 IPCC - Intergovernmental Panel of Climate Change 
35

 IPCC eriheidete andmebaas on kättesaadav: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php (06/02/2017) 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php
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Mittelenduvad orgaanilised 

ühendid (NMVOC) 0,17 5 g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10, 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Lämmastikoksiid (NOX) 69 100 g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10, 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Lämmastikdioksiid (N2O) 0.6 0.6 Kg/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

Vääveldioksiid (SO2) 79 

SulfurContent*(1-

SulfurRetention)*(SO2/S) g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10, 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Peenosakesed PM10 1,5 IPCC puudub g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10, 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Peenosakesed PM2,5 1,5 IPCC puudub g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10, 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Tahmaosakesed (BC) 0,05 IPCC puudub g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10, 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

   

 

 

Kütteõli  

  

 

 

Lühiajalise kliimamõjuga 

saasteaine (LKM) Eesti eriheide IPCC eriheide 

Ühik energiaühiku 

kohta Allikas millel põhineb Eesti eriheide 

Süsinikdioksiid (CO2) 

20 * FractionOxidized * 

(CO2/C) 20 * FractionOxidized * (CO2/C) MT/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

Süsinikmonooksiid (CO) 3,7 20 g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10, 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Metaan (CH4) 10 10 Kg/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

Mittelenduvad orgaanilised 

ühendid (NMVOC) 0,17 5 g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10, 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Lämmastikoksiid (NOX) 69 100 g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10, 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Lämmastikdioksiid (N2O) 0.6 0.6 Kg/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

Vääveldioksiid (SO2) 79 

SulfurContent*(1-

SulfurRetention)*(SO2/S) g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10, 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Peenosakesed PM10 1,5 IPCC puudub g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10, 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Peenosakesed PM2,5 1,5 IPCC puudub g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10, 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

Tahmaosakesed (BC) 0,05 IPCC puudub g/GJ 

Liquid fuels, Small boilers, Table 3.10, 

Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian Informative 

...lk. 77 

   

 

 

Kivisüsi 

  

 

 Lühiajalise kliimamõjuga 

saasteaine (LKM) Eesti eriheide IPCC eriheide 

Ühik energiaühiku 

kohta Allikas millel põhineb Eesti eriheide 

Süsinikdioksiid (CO2) 

25.8 * FractionOxidized * 

(CO2/C) 25.8 * FractionOxidized * (CO2/C) MT/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

Süsinikmonooksiid (CO) 4787 2000 g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small boilers, Table 

3.10.  Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Metaan (CH4) 300 300 Kg/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

Mittelenduvad orgaanilised 

ühendid (NMVOC) 174 200 g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small boilers, Table 

3.10.  Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Lämmastikoksiid (NOX) 158 100 g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small boilers, Table 

3.10.  Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Lämmastikdioksiid (N2O) 1,4 1.4 Kg/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

Vääveldioksiid (SO2) 900 

SulfurContent*(1-

SulfurRetention)*(SO2/S) g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small boilers, Table 

3.10.  Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Peenosakesed PM10  225 IPCC puudub  g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small boilers, Table 

3.10.  Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 
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Peenosakesed PM2,5 201  IPCC puudub  g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small boilers, Table 

3.10.  Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Tahmaosakesed (BC)  12,864 IPCC puudub  g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small boilers, Table 

3.10.  Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

   

 

 

Peat  

  

 

 Lühiajalise kliimamõjuga 

saasteaine (LKM) Eesti eriheide IPCC eriheide 

Ühik energiaühiku 

kohta Allikas millel põhineb Eesti eriheide 

Süsinikdioksiid (CO2) 

25.8 * FractionOxidized * 

(CO2/C) 25.8 * FractionOxidized * (CO2/C) MT/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

Süsinikmonooksiid (CO) 4787 2000 g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small boilers, Table 

3.10.  Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Metaan (CH4) 300 300 Kg/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

Mittelenduvad orgaanilised 

ühendid (NMVOC) 174 200 g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small boilers, Table 

3.10.  Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Lämmastikoksiid (NOX) 158 100 g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small boilers, Table 

3.10.  Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Lämmastikdioksiid (N2O) 1.4 1.4 Kg/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

Vääveldioksiid (SO2) 900 

SulfurContent*(1-

SulfurRetention)*(SO2/S) g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small boilers, Table 

3.10.  Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Peenosakesed PM10  225 IPCC puudub  g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small boilers, Table 

3.10.  Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Peenosakesed PM2,5 201  IPCC puudub  g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small boilers, Table 

3.10.  Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

Tahmaosakesed (BC)  12,864 IPCC puudub  g/GJ 

Solid fuels (not biomass), Small boilers, Table 

3.10.  Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...lk. 77 

   

 

 

Wood  

  

 

 Lühiajalise kliimamõjuga 

saasteaine (LKM) Eesti eriheide IPCC eriheide 

Ühik energiaühiku 

kohta Allikas millel põhineb Eesti eriheide 

Süsinikdioksiid (CO2) 

29.9 * FractionOxidized * 

(CO2/C) 29.9 * FractionOxidized * (CO2/C) MT/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

Süsinikmonooksiid (CO) 4884,78 5000 g/GJ 

Vt. Lisa 5.Puidu keskmise eriheite arvutuskäik ja 

selleks kasutatud allikad 

Metaan (CH4) 300 300 Kg/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

Mittelenduvad orgaanilised 

ühendid (NMVOC) 207,83 600 g/GJ 

Vt. Lisa 5.Puidu keskmise eriheite arvutuskäik ja 

selleks kasutatud allikad 

Lämmastikoksiid (NOX) 313,9 100 g/GJ 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ. 2013. 

Genfi piiriülese... 

Lämmastikdioksiid (N2O) 4 4 Kg/TJ IPCC tier 1 default emission factors 

Vääveldioksiid (SO2) 12,16 

SulfurContent*(1-

SulfurRetention)*(SO2/S) g/GJ 

Vt. Lisa 5.Puidu keskmise eriheite arvutuskäik ja 

selleks kasutatud allikad 

Peenosakesed PM10 291,61 IPCC puudub g/GJ 

Vt. Lisa 5.Puidu keskmise eriheite arvutuskäik ja 

selleks kasutatud allikad 

Peenosakesed PM2,5 117,7 IPCC puudub g/GJ 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ. 2013. 

Genfi piiriülese... 

Tahmaosakesed (BC) 53 IPCC puudub g/GJ 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ. 2013. 

Genfi piiriülese... 

Ammoniaak (NH3) 60,75 IPCC puudub g/GJ 

Vt. Lisa 5.Puidu keskmise eriheite arvutuskäik ja 

selleks kasutatud allikad 
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Lisa  4.  EIONET NOx, PM2,5 ja tahmaosakeste andmeread  

 

NOx EIONET Eluhooned 

(NFR kood: 1A4bi
36

) 

PM2.5 EIONET Eluhooned (NFR kood: 

1A4bi) 

Tahmaosakesed 

EIONET Eluhooned 

(NFR kood: 1A4bi) 

1990 4,142 - - 

1991 3,916 - - 

1992 3,382 - - 

1993 3,469 - - 

1994 5,286 - - 

1995 9,715 - - 

1996 11,068 - - 

1997 11,242 - - 

1998 8,570 - - 

1999 8,128 - - 

2000 7,970 3,828473 1,484481 

2001 7,479 3,528089 1,387545 

2002 7,228 3,426387 1,330043 

2003 7,187 3,282911 1,312386 

2004 6,886 3,214798 1,249303 

2005 5,692 2,684375 1,019427 

2006 5,422 2,530716 0,964958 

2007 6,809 2,964515 1,209028 

2008 6,785 2,947522 1,195794 

2009 6,927 2,939733 1,212623 

2010 6,882 2,897137 1,190884 

2011 5,715 2,475913 0,975140 

2012 5,861 2,516477 0,999365 

2013 5,405 2,341581 0,914228 

2014 4,994 2,270639 0,829080 

 

 

Lisa  5. Arvutuskäik puidu keskmiste eriheidete leidmiseks 

 

 

                                                 
36

 EIONET NFR koodide järgi jaotatud tegevused leiab aadressilt: http://naei.defra.gov.uk/glossary?view=nfr 
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Tabel A3-3.1 Leibkondade energiatarbimise 2012 uuringust (Eesti Statistika, 2013), mille 

energiakandjate ja eluruumide arvu alusel arvutatud puidu eriheidete keskmised väärtused.  

Selle alusel tuletati vastavalt igale EIIR aruande (Keskkonnaagentuur. 2016. Estonian 

Informative ...) tabel 3.12 olevale küttesüsteemile vastavad protsendid järgnevalt:  

Conventional stoves (küttepuud, ahjud pliidid kaminad): 193 620 = 85,5% 

Conventsional small boilers (küttepuud, kohalik keskküte) : 16 662 = 7,4% 

Wood briquette stoves and boilers (puitbrikett, kohalik keskküte + ahjud pliidi kaminad):  

4158 + 11 061 = 6,7% 

Wood pellets stoves and boilers (puidugraanulid, kohalik keskküte + ahjud pliidi kaminad): 

386 + 469 = 0,4% 

Saadud protsentide alusel arvutati vastavalt EIIR aruande tabel 3.12 väärtustele keskmised 

eriheite väärtused järgnevalt (ühik: g/GJ):  

CO: (3295,845*85,5%)+(24264,87*7,4%)+(4032,213*6,7%)+(269,283*0,4%) = 4884,78  

NMVOC: (66,763*85,5%)+(1851,82*7,4%)+(204,556*6,7%)+(2,28*0,4%) = 207,83 

SO2: (11*85,5%)+(26,647*7,4%)+(10,89*6,7%)+(12,34*0,4%) = 12,16 

PM10: (257,627*85,5%)+(310,639*7,4%)+(720,228*6,7%)+(23,986*0,4%) = 291,61 

NH3: (70*85,5%)+(9,869*7,4%)+(2,497*6,7%)+(0,933*0,4%) = 60,75 
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Lisa  6. LEAP mudeli ülesehitus transpordi heitkoguste mudeldamiseks 

 

 

 


