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Sissejuhatus 

Käesolev dokument annab ülevaate tervise- ja keskkonnaseisundist Ida-Virumaal, eelnevatest 

põlevkivisektoriga seotud tervise- ja keskkonnauuringutest ning toob välja soovitused täpsemate 

pikema-ajaliste terviseuuringute teostamiseks – toetamaks „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 

2016 – 2030“ väljatöötamist. Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Täiendavad tulemused, soovitused ja uurimisvaldkonnad antakse peale „Põlevkivisektori 

tervisemõjude uuringu“ projekti lõppu 2015. aasta juunis, mida saab kasutada sisenditena nii 

arengukava kui selle juurde käivate rakenduskavade väljatöötamiseks ja rakendamiseks. 

Käesoleva kokkuvõtte esimeses osas antakse ülevaade Ida-Virumaa elanike tervislikust seisundist, 

mis on mitmete näitajate poolest halvem kui mujal Eestis. Samas ei tohi siin kindlasti teha järeldusi, 

et see on põhjustatud vaid põlevkivisektorist johtuva saaste tõttu, kuna Ida-Virumaal on mitmeid 

teisigi tegureid nagu halb sotsiaal-majanduslik olukord, negatiivne tervisekäitumine, suur 

uimastitarbijate hulk, HIVi laialdane levik, rahvuslikud omapärad jne, mis kõik avaldavad elanike 

tervisele mõju. Kui suur osa suuremast haigestumusest ja suremusest on mõjutatud põlevkivisektori 

poolt, seda püütakse järgnevate uuringu-etappide põhjal teada saada. 
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Ida-Virumaalaste terviseseisund võrrelduna ülejäänud Eesti elanikkonnaga 

Üldiselt on oodatav eluiga Ida-Virumaal madalam kui mujal Eestis (www.tai.ee). Samas on see 

võrreldes 2006. aastaga igal pool tõusnud. Kui Eesti keskmine oodatav eluiga sünnihetkel oli 2006. 

aastal meestel 67,2 ja naistel 78,8 aastat ning 2011. aastal meestel 70,5 ja naistel 81,3 aastat, siis Ida-

Virumaal oli oodatav eluiga sünnihetkel meestel 2006. aastal 63,2 aastat ja 2011. aastal 66,8 aastat 

ning naistel 2006. aastal 77,0 aastat ja 2011. aastal 79,1 aastat. Harju- ja Tartumaal oli oodatav eluiga 

tunduvalt kõrgem, ulatudes 2006. aastal meestel 68-69 ja naistel 79-80 aastani ning 2011. aastal 

meestel 72-73 ja naistel 82 aastani (Statistikaamet). 

Vaadates haigestumist, on Ida-Virumaa elanike seas ka enam mitmeid haiguseid. Näiteks diagnoositi 

hingamiselundite haigusi aastatel 1998–2012 Ida-Virumaa 0–14 aastaste laste hulgas 1,26 korda 

rohkem kui Tartu maakonnas elavate laste seas. Samas on 2009. aastast alates hingamiselundite 

haigused vähenenud kogu Eestis. Suremus vereringeelundite haigustesse on Ida-Virumaal 1,28 korda 

kõrgem kui Tartumaal ning 1,35 korda kõrgem, kui Eestis keskmiselt. Küll on perioodil 2002–2011 

toimunud vereringeelundite haigustesse suremuse langus. Õnnetusjuhtumite, mürgistuste ning 

traumade korral on suremus Ida-Virumaal 1,61 korda kõrgem kui Tartumaal ning 1,64 korda kõrgem 

kui Eestis keskmiselt, samas jällegi langusteel (Statistikaamet). 

Teisalt on Ida-Virumaal ja Tartumaal elanike haigestumus pahaloomulistesse kasvajatesse madalam 

kui Eestis keskmiselt ning oluliselt madalam kui Tallinnas. Kui aastatel 2000–2008 oli näha 

haigestumuse kasvu üle kogu Eesti, siis alates aastast 2009 liigub Eesti keskmine haigestumus kergelt 

langevas suunas ning sama toimub ka Ida-Virumaal. Kuid samas ei pruugi see täielikult peegeldada 

reaalset olukorda, kuna Ida-Virumaa patsiente saadetakse uuringutele ja diagnoosi panemiseks 

Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, mis võib suurendada omakorda Tallinna haigestumusstatistikat.  

Standarditud suremuskordaja alusel on suremus pahaloomulistesse kasvajatesse Ida-Virumaal 

aastatel 2000–2009 olnud väiksem Eesti keskmisest ning märgatavalt madalam Tallinnast ning 

Harjumaast.  

2011. aastal Tervise Arengu Instituudi poolt läbiviidud „Paikkonna tervisemõjurite uuringu“ alusel on 

Ida-Virumaa elanikel võrreldes teiste piirkondadega madalam tervise enesehinnang. Kõikidest 

maakondadest oli Ida-Virumaal kõige vähem inimesi, kes hindasid oma tervist väga hea või heaks 

(38,8 %). Samas oli Ida-Virumaal kõige enam inimesi, kes hindasid oma tervist keskmiseks (48,8%). 

Halvaks või väga halvaks hindas oma tervist 12,5% vastajatest, mida on küll veidi enam Eesti 

keskmisest (11,7%), kuid tunduvalt vähem suurimast näitajast Põlvamaal (20,6%). 

2013. aastal Praxise poolt „Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise sotsiaalmajanduslike mõjude 

hindamise“ raames läbiviidud küsitluses selgus aga, et elanike tervise enesehinnang Ida-Virumaal ei 

erine oluliselt hinnangust Eestis keskmisena. Kõige suurem erinevus ilmnes nooremas vanuserühmas 

(15–19), kus Eestis keskmiselt peavad oma tervist väga heaks 66% noortest, kuid Ida-Virumaal üksnes 

34%. Pea pool (46%) antud küsitlusuuringule vastanud idavirumaalastest nentis, et neil on mõni 

pikaajaline terviseprobleem. Samas Eesti keskmine näitaja oli 34%. 

  



   4 
 

Rahvastiku seas eelnevalt läbi viidud põlevkivisektori tervisemõju uuringud 

Põlevkivisektoriga seotud tervisemõju on Eestis laialdaselt analüüsitud kuni 1990-ndate aastate 

alguseni, kus mitmete programmide raames uuriti põhjalikult Ida-Virumaa keskkonnaseisundit, 

elanike tervisenäitajaid ning nende omavahelisi seoseid. Paraku järgneval perioodil on uuringud 

keskendunud ainult keskkonnaseisundile. 

Tehes ülevaate eelneva perioodi uuringutest ja toetudes S. Etlini (1989) kokkuvõtvale doktoritööle 

identifitseeriti tol ajal põlevkivitööstuse ettevõtete piirkonna välisõhus kokku vähemalt 92 ainet 

vabas olekus (2 anorgaanilist ainet, fenoolid, formaldehüüd, benso(a)püreen, küllastunud ja 

küllastumata süsivesinikud (34 ainet), aromaatsed (16 ainet), tsüklilised (12 ainet) süsivesinikud ja 16 

muud orgaanilist ainet. 1 km kaugusel Kohta-Järve põlevkivikeemia ja –energeetika kompleksist olid 

välisõhu saaste struktuuris ülekaalus (arvestades maksimaalseid ühekordseid piirmäärasid või 

saasteaine sisalduse orienteeruvat ohutut taset) fenoolid (36,5%), lämmastikdioksiid (14,3%), 

vesiniksulfiid (12%), naftaleen (6,4%), vääveldioksiid (4,8%), tolm (4,2%). Muude ainete hulgas plii 

(2,8%), benseen ja selle derivaadid (2,3%), formaldehüüd (2%), vesiniksulfiid (1,3%), samuti mitmed 

orgaanilised ained (9,2%) ja mikroelemendid (4,2%).  

Ettevõtetest 1,0–3,5 km kaugusel heitmete koonuse all läbi viidud uuringute andmete alusel ületasid 

peamiste lisandite maksimaalsed ühekordsed kontsentratsioonid maksimaalset ühekordset piirmäära 

fenoolide osas 2,0–55,7 korda, vesiniksulfiidi osas 2,0–15,0 korda, tolmu osas 1,1–13,1 korda, 

lämmastikdioksiidi osas 2,8–12,2 korda, vääveldioksiidi osas 0,5–7,8 korda. 1 km kaugusel ületasid 

statsionaarsetes jaamades läbi viidud uuringute andmetel nimetatud ainete igakuised lubatud 

piirkontsentratsioonid vastavalt kuni 26,7; 5,0; 2,0; 5,0 ja 8,0 korda; aasta keskmised — kuni 3,3; 2,5; 

0,4; 1,5; 4,0 korda (Etlin, 1989).  

Läbiviidud uuringud näitasid, et põlevkivikeemia ja -energeetika ettevõtete piirkonnas erinesid 

elanike paljud tervisenäitajad statistiliselt oluliselt (P<0,05) vastavatest näitajatest 

kontrollpiirkondades (väljaspool põlevkivisektorit). Etlini (1989) töös pöörati erilist tähelepanu 

nendes piirkondades vaadeldavate elanikegruppide homogeensusele, et vähendada kaasuvate 

tegurite mõju ning uuritavad ja kontrollgrupp valiti võimalikult sarnased vanuse, soo, sotsiaal-

majanduslike tingimuste, elamis- ja töötingimuste, looduslik-klimaatiliste faktorite ning sarnase 

toitumise ja terviseteenuste kättesaadavuse osas. Seetõttu loeti peamiseks tervisenäitajate 

erinevuse põhjuseks võrreldavate gruppide vahel välisõhu erinevat kvaliteeti (Etlin, 1989).  

Muuhulgas selgus, et täiskasvanute puhul on oluline ka ebamugavuse tunnetamine. Näiteks 1–3,5km 

kaugusel elavad inimesed kaebasid 4 korda rohkem ebameeldivate lõhnade üle, 1,8 korda rohkem 

unehäirete üle ning 1,3 korda rohkem peavalude üle kui kaugemal elavad inimesed (Etlin, 1989).  

Töös ilmnes, et hingamiselundite haiguste korral pöördutakse 1,2 korda ja südame-veresoonkonna 

haiguste korral pöördutakse 1,5 korda tihedamini arsti vastuvõtule ning välisõhu saastatus viib ka 

haiguse kestuse pikenemiseni ja haiguste ägenemiseni. Samas südame-veresoonkonna haiguste tõttu 

pöördumisi mõjutab välisõhu saastatusest enamgi põlevkivitööstuse tootmisfaktorid (vastavalt 12,4% 

ja 72,2%) (Etlin, 1989). 

Põlevkivisektori piirkonnas oli kõrgem ka kiirabisse pöördumiste hulk: 1,2 korda enam südame-

veresoonkonna haiguste korral ning meestel 2,2 korda enam bronhiaalastma ja astmaatilise bronhiidi 

korral. Kiirabisse pöördumiste arvu mõjutas ka tuule suund, sest ebasoodsa tuulesuunaga päevadel 
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suurenes põlevkivikeemia ja -energeetika ettevõtete piirkonnas kiirabi järele pöördumine kokku 1,2 

korda ning bronhiaalastma ja astmaatilise bronhiidi korral 1,4  korda. Kontrollpiirkonnas pöördumiste 

arv samal perioodil ei kasvanud. Lisaks oli reaktsioon kombineeritud allergeenidele 1,3 korda suurem 

kui kontrollpiirkonnas (Etlin, 1989). Hertzman (1995) on diskuteerinud Sakas (2-4 km Kohtla-Järvelt) 

leitud kuue kordse oodatava ja tegeliku suremusse vahel hingamisteede haigustesse ning toonud 

välja, et tõenäoliselt on oluline roll ka tervisekäitumisel (suitsetamine) ja töökeskkonna 

ekspositsioonil. Samas uuringus leiti Sakas ka kõrgem südame-veresoonkonna ja välispõhjuste tõttu 

suremus (Hertzman, 1992). 

Samas aastatel 1971–1981 ei erinenud põlevkivibasseinis statistiliselt oluliselt (p>0,05) 

halvaloomulistesse kasvajatesse haigestumuse standardiseeritud näitajad riiklikust tasemest nii 

kõikide lokalisatsioonide kui peamiste lokalisatsioonide (kopsud, magu, nahk) kohta põlevkivibasseini 

vastavatest näitajatest aastatel 1969–1971. Seega antud 4519 inimest kaasanud epidemioloogilises 

uuringus põlevkivikeemia ja –energeetika tööstuse kantserogeenset mõju ei leitud (Etlin, 1989). 

Teisalt hiljem on arvatud, et põlevkivisektor võiks siiski olla seotud suurema vähiriskiga (Hemminki ja 

Veidebaum).  

1980ndatel uuriti ka laste tervislikku seisundit. Lastel oli antud piirkonnas 1,1 korda väiksem 

kopsumaht ning 1,2 korda väiksem summaarne mikroobidega asustatus nahal kui kontrollpiirkonnas 

(põhjuseks arvati olevat organismi nõrgem mittespetsiifiline vastupanuvõime). Laste haigestumus 

alates 2. eluaastast oli kõrgem 1,3 korda ja niisamuti oli 1,3 korda suurem arstiabile pöördumiste 

hulk. Lisaks sündisid lapsed 1,6 korda tihedamini normist hälbiva kaaluga (Etlin, 1989). 

1990ndate algul uuriti kompleksselt Kohtla-Järvel ja Jõhvis elavate eelkooliealiste laste 

terviseseisundi kliinilis-immunoloogilisi iseärasusi ning õhusaaste mõju laste haigestumuse tasemele 

ja struktuurile (Tefonova et al., 1993). Uurimistulemuse käigus jõuti järeldustele, et üldhaigestumus 

ja respiratoorsetesse haigustesse haigestumus Kohtla-Järve 3–6 aastaste koolieelsete lasteasutuste 

laste seas oli oluliselt suurem, kui Jõhvi linna lastel. Kohtla-Järve laste organismi mitte-spetsiifiline 

resistentsus oli langenud ning laste organism oli tundlik atmosfääriõhus sisalduva kogutolmu 

komponentide suhtes. Antud uuringus seostati laste tervisehäireid nende elukohaga, mis asusid 

ökoloogiliselt ebasoodsas piirkonnas ning ilmsete päriliku anamneesi häiretega (Tefanova et al., 

1993). 

Kaudseid tõendeid põlevkivisektori mõju kohta annavad ka erinevates Eesti linnades läbi viidud 

astma ja hingamisteede uuringud. Näiteks leiti FinEsS (Finland, Estonia, Sweden) uuringu raames läbi 

viidud intervjuudes 1990ndate teises pooles, et Narva elanikel oli viimase 12. kuu jooksul võrreldes 

Tallinna ja Saaremaa elanikega sagedamini respiratoorseid sümptomeid nagu kiuneid ja vilinaid 

(31,6%) ning kiuneid ja vilinaid koos õhupuudustundega (14,2%) (Meren et al., 2001). Samas astmat 

enam ei esinenud: Tallinnas 2,9%, Narvas 2,6% ja Saaremaal 2,5% (Jannus-Pruljan et al., 2003). 

2003. a Eesti neljas erinevas koolis (Võru, Elva, Pärnu, Narva) teostatud sõeluuringu käigus eristusid 

selgelt Narva koolilapsed. Neil esines enam rinnus vilinaid nii füüsilisel pingutusel kui kokkupuutel 

loomadega, arstide poolt diagnoositud astmat ning korduvaid külmetushaigusi (˃6 korral aastas). 

Narva lastel oli bronihiaalastmat ja allergilist nohu tunduvalt enam kui nt Võru õpilastel (Vasar et al. 

2006).  
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Töötajate seas eelnevalt läbi viidud põlevkivisektori tervisemõju uuringud 

Kui rahvastiku seas olid peamised uuringud läbi viidud kuni 1990ndateni, siis töökeskkonna 

küsimustega tegeleti aktiivselt hilisemal perioodil. Mitmes Eestis läbiviidud põlevkivi sektorit 

puudutavas uuringus on keskendutud kaevanduse ja keemiatehase töötajatele. Peaasjalikult on 

uuritud õhus olevate saasteainete nagu benseeni kontsentratsiooni töökeskkonna õhus ning selle 

mõju organismi biomarkeritele. 

On leitud, et benseeni kontsentratsioon oli kaevandustes kaks korda kõrgem kui mõnes teises 

tootmisüksuses. Kuna kaevanduste ventilatsioonisüsteemid olid nõrgad ning kaevandustest toimub 

tooraine käitlemine diiselkütust kasutavate masinatega, oli kaevanduse töötajatel benseeniga 

kokkupuude tunduvalt suurem kui töötajatel, kelle töökoht asus maa peal. Kui kaevanduses oli see 

190 µg/m³, siis Kohtla-Järve linnaõhus oli benseeni kontsentratsioon 2000. aastal 29 µg/m³. 

Uuringutes on leitud ka nii kaevuritel kui ka keemiatehase töötajatel nahal benso(a)püreenist (B(a)P) 

põhjustatud kahjustusi (Sørensen et al., 2004). 

Töötamine kaevanduses on põhjustanud ka DNA kahjustusi (Knudsen et al., 2005) ning mitmeid 

muutusi biomarkerite sisaldustes nagu s-PMA ja t,t-MA hapete mõõtmistulemuste kõrgemad 

väärtused (Sørensen et al., 2004) ning 5-aminolevuleenhappe (ALH) suurem aktiivsus  (Muzyka et al., 

2004). Lisaks olid need näidud tunduvalt suuremad suitsetavatel kaevanduse töötajatel (65% 

kaevanduse töötajatest olid nende uuringute alusel suitsetajad) (Sørensenet al., 2004; Muzyka et al., 

2004). Diiselmootorite heitgaasidega kokkupuude põhjustas ka heemi sünteesi muutusi, mille 

tulemuseks oli ALA ja PP kuhjumine kaevurite lümfotsüütides (Muzyka et al., 2004). Lisaks märgiti, et 

diisli heitgaasidega kokkupuutuvate töötajate tervis sõltub üldiselt sellest, kui kaitsev on nende 

organism ja milline on kokkupuute tase (Muzyka et al., 2002, 2004). Vereplasmas olevad vähile 

iseloomulikud ras (p21) valgud seost benseeniga ei andnud (Anderson et al., 1999). 

Avastatud on selge korrelatsioon ALH suurenemisega kehas ning maksavähi vahel (Monteiro et al., 

1991). ALH sisalduse kasv võib viidata immuunmehhanismide nõrgenemisele uuritud 

õhusaastekomponentidele eksponeeritud inimestel ning selline krooniline ekspositsioon põhjustab 

olulisi häireid heemi süsteesis ja ainevahetuses (Pille jt., 2004). Laiaulatusliku biomonitooringu käigus 

uuriti koksiahju töötajate kuseteede metaboolsete ensüümide  geneetilise polümorfismi mõju 

mutageensusele mõõtes 1-hüdroksüpüreeni (1-OHP) kontsentratsiooni kuseteedes ning valgete 

vereliblede aromaatse DNA adukte. Töötajad olid tugevalt eksponeeritud, kuna püreeni hulk 

töötajate õhus oli keskmiselt 8,1 µg/m³ ning keskmine B(a)P kontsentratsioon oli 5,7 µg/m³. Samal 

ajal olid Soome moodsas koksiahjus B(a)P väärtused ligi 5 korda väiksemad ning kasutati ka paremaid 

töökaitsevahendeid (Kuljukka et al., 2002). Kuna vahepealsel perioodil on ka Eesti põlevkiviõli 

tootmist mitmel pool moderniseeritud, võiksid sisaldused olla väiksemad ka Eestis. Samas on 

mõnedes ettevõtetes endiselt töös vanemat tüüpi juba 1960ndatest pärit koksiahjud, mis 

tõenäoliselt eraldavad uuritud perioodiga sarnases koguses benso(a)püreene, kuna tehnoloogia on 

väga sarnane. Kromosoomi muutuste uuringus seoseid ei ilmnenud ning puudusid ka erinevused 

kontrollrühma ja Kohtla-Järve keemiatehases töötavate inimeste seerum albumiini sisalduste vahel. 

Hiljutised tulemused näitavad, et kaevandustöötajad siirduvad endiselt suhteliselt varakult 

pensionile: vanusevahemikus 45–49 aastat 58% ja vanuses 50–54 aastat 23% (Murakas, 2012). Tuleb 

arvestada, et neil on küll ka võimalus varem pensionile minna. Võimaluse korral jätkavad kaevurid 

pensioniea saabudes töötamist, kas samal ametikohal, kui tervis lubab, või ka teistes ametites. 

Peamiseks äramineku põhjuseks on terviseprobleemid, sest nende sõnul on kaevandustöötajate 

tervisekahjustused sageli nii suured, et edasitöötamine kaevanduses pole võimalik (Murakas, 2012). 
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Teistes riikides läbiviidud uuringud 

Kuna Eesti põlevkivitööstus on maailmas suhteliselt unikaalne, keskenduti teiste maade uuringute 

analüüsis lisaks rafineerimistehaste läheduses elavate inimeste seas läbiviidud uuringutele. Piisavalt 

infot on ka põlevkiviõli ja selle kantserogeensuse kohta, kuid antud tõendusmaterjal pärineb paljuski 

70–80ndatest (IARC, 2012). Kuna Eestis liigub põlevkiviõli tootmine kasvavas suunas, on oluline 

keskenduda järjest enam riskidele, mis võiks olla seotud suurema tootmisega tulevikus. Samas ei või 

me neid tulemusi kindlasti otse üle kanda ega teha nende põhjal kindlaid järeldusi tervisemõjude 

kohta, kuna käesoleval hetkel tööstusest tulevad spetsiifilised saasteained on siiski mõnevõrra 

erinevad, mis võiks põhjustada ka mõnevõrra erinevat tervisemõju. Samas annab see siiski teatavad 

suunad, millistele uurimisküsimustele ja tervisemõjudele keskenduda, et uurida suurenenud 

põlevkiviõli tootmisest tulenevat võimalikku mõju uuenenud tehnoloogiate valguses, kuigi kasutusel 

on endiselt ka vanad tehnoloogiad. 

IARC 2012 aasta monograafia järgi sisaldab töötlemata põlevkiviõli võrreldes toornaftaga suuremas 

koguses orgaanilise lämmastikuühendeid ning arseeni. Toorpõlevkiviõli on viskoosne, vahajas vedelik, 

mis koosneb süsivesinikest (alkaanid, alkeenid ja aromaatsed ühendid) ja polaarsetest 

komponentidest (orgaanilise lämmastiku, hapniku ja väävli ühendid). Toorpõlevkiviõli on väga 

kompleksne segu, millest on kindlaks määratud vaid vähesed ühendid. Erialaspetsiifilist kokkupuudet 

põlevkiviõliga on väga vähe uuritud. Põlevkivi kaevandustes, utmistehastes, aherainemägedel ja 

tellisetehastes on peamiselt hinnatud kokkupuudet asbestiga (Kangur, 2007), diisli heitgaasidega 

(Scheepers et al., 2002; Muzyka et al., 2003, 2004; Knudsen et al., 2005), mikroelementidega (arseen, 

kaadmium, plii, elavhõbe, nikkel), vesiniksulfiidiga, uraani ja radooniga, vingugaasiga, fenooliga, 

mitmetuumsete aromaatsete ühenditega: benso(a)püree ja 1-nitropüreen (Kuljukka et al., 1996, 

1998; Anderson et al., 1997; Boffetta et al., 1997; Kivistö et al., 1997; Scheepers et al., 2002, 2003), 

aromaatsete ühenditega nagu benseen ja tolueen (Anderson et al., 1997; Kivistö et al., 1997; Marcon 

et al., 1999; Scheepers et al., 2002; Sørensen et al., 2004), vääveldioksiidiga ning tolmuga (Louw et 

al., 1986). 

Tõendid põlevkiviõli kantserogeensuse kohta ulatuvad juba 20. sajandi esimese poole 

Suurbritanniasse, mil leiti kaalukaid tõendeid nahavähi, eriti skrootumi vähi (munandikoti vähi) 

juhtumitest. Antud haigusjuhud on olulised oma ulatuse poolest, kus ajavahemikul 1900–1921 

avastati Šoti põlevkiviõli tööstuse töötajatel 65 skrootumi vähi juhtu (Scott, 1922a, b). Puuvillase 

tekstiili töötajate (ketrusmasinatel) kokkupuudet määrdeõliga (kaitsmata ebasanitaarsed 

tingimused), mis sisaldas erinevatel aegadel ka põlevkiviõli seostati kindlalt skrootumi vähiga 

(Southam, 1928; Brockbank, 1941). Põhjuslikku seost põlevkiviõli ning skrootumi vähi vahel 

aktsepteeriti isegi olukorras, kus epidemioloogilised uuringud puudusid. Šotimaal 1950-1982 läbi 

viidud põlevkiviõli utmise ja rafineerimisega seotud töötajatel oli suremus nahavähki suurem kui 

muul elanikkonnal (riskisuhe 4,9 (95% CI 2,2-10,9)) (Miller et al., 1986). Põlevkiviõli tehases töötavate 

inimeste kopsuvähki suremus ei erinenud muust elanikkonnast (Miller et al., 1986; Seldén, 1986). 

Aastate jooksul on läbi viidud ka loomkatseid, kus nii hiirtel kui ka jänestel tuvastati põlevkiviõliga 

kokkupuutumisel nahakahjustusi. Põlevkiviõliga eksponeeritud loomadel esines nahavähki, papil-

loomi, spindel-raku sarkoomi ja lamerakulist vähki (Twort, Ing, 1928; Hueper, 1953; IARC, 1985; 

Wilson, Holland, 1988). Töötlemata põlevkiviõliga kokkupuutuvatel hiirtel suurenes ka kopsuvähki 

haigestumine (Smith, Witschi, 1983; IARC, 1985). 
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Teistes riikides viimase 20. aasta jooksul tehtud uuringute põhjal saab väita, et naftakeemia tehaste 

poolt põhjustatud õhusaaste ja tervisemõjude vaheliste uuringute tulemused on vastandlikud. 

Mõnedel juhtudel ei ole leitud seoseid ei leukeemia ega lümfo-hemaatiliste ja kesknärvisüsteemi 

kasvajatega (Wilkinson et al., 1999; Axelsson et al., 2010), samas teistel juhtudel on leitud suurem 

Hodgkini tõvesse haigestumine (Wilkinson et al., 1999) ja suurem leukeemia risk vanemaealistel 

pikemaajaliselt saastatud piirkonnas elavatel inimestel (Sans et al., 1995). Teistel juhtudel on leitud, 

et tööstuspiirkondades on suurenenud kopsuvähi, kõrivähi ja maksavähi esinemiste hulk (Sans et al., 

1995; Petrauskaite et al., 2002; Belli et al., 2004; Edwards et al., 2006). Lisaks oli kusepõie vähki 

haigestumine suurem naftakeemia tööstuste lähedal (tõenäoliselt benseeniga kokkupuute tõttu) 

(Shang-Shyue Tsai et al., 2008). Uuringud on ka näidanud, et kõrgem riskisuhe inimestel erinevatesse 

hingamisteede haigustesse ja kopsuvähki oli 2 km raadiuses tehasest ning inimestel, kes olid seal 

elanud vähemalt 10 aastat (Tsai et al., 2004; Simonsen et al., 2010). Samas ei olnud tööstuse lähedal 

elavate naiste ja laste hulgas suurenenud hingamisraskused, kroonilise astma ning astma poolt 

põhjustatud surmad (Tsai et al., 2003; Pignato et al., 2004). Enamikel juhtudel on arvatud, et 

suitsetamine on väga oluliseks kaasuvaks teguriks, millel võib olla sünergiline mõju. 

Tööstuspiirkondade õhusaastel võib olla ka mõju lastele ja lootele. Näiteks leiti, et lastel, kes elavad 

söeelektrijaamade lähedal, olenemata asjaolust, et piirkonna õhusaaste ei ületanud kohalikke 

standardeid, on laste kopsufunktsiooni arengule ikkagi negatiivne mõju (Dubnov et al., 2007). Nii 

loote kromosoomi uuringute kui ka enneaegsete sündide korral olid kõrgenenud riskiga naised, kel 

vanust +35 aastat ning kes olid tööstussaastega piirkonnas pikalt elanud; noorematele naistele 

tööstussaaste loote arengule mõju ei avaldanud (Brender et al., 2008). 

Laiemalt seostatakse õhu saastatust insuldi, südame ja hingamisteede haiguste ja pahaloomuliste 

kasvajatega ning rasedate ja laste tervisega. Hiljuti on IARC määratlenud õhusaaste tervikuna, sh 

ülipeened osakesed diiselheitgaasid kopsuvähi põhjustajaks (IARC, 2013). Õhusaaste ohustab tervist 

isegi suhteliselt madalatel tasemetel. WHO on toonud välja, et õhusaaste on tänapäeval globaalselt 

üks peamisi haiguste ja surmade välditavaid põhjusi (WHO, 2014). 
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Keskkonnaseisund põlevkivisektori piirkonnas 

Välisõhk 

Ida-Virumaa põhiliseks õhusaaste allikaks on põlevkivi töötlemine ja energiakasutus. Olulisemateks 

õhusaasteaineteks on väävli- ja lämmastikuühendid (SO2, NOX), lenduvad orgaanilised ühendid (v.a 

Narva elektrijaamades) ja peened osakesed. Õlitootmises on suuremaks probleemiks väävel-

dioksiidide, vesiniksulfiidi (H2S) ja fenoolide heide. Teisalt tootmisvõimsuse vähenemise, kaasaegsete 

tehnoloogiate (sh puhastusseadmete) kasutuselevõtmise ja keskkonnanõuete karmistumise tõttu on 

õhusaasteainete heitkogused põlevkivitööstuses alates 1990ndatest oluliselt vähenenud. 

Riikliku keskkonnaseire alamprogrammi välisõhu seire linnades järgi oli ja on fenool Kohtla-Järve 

jaoks väga iseloomulik spetsiifiline saasteaine, mis kaasneb põlevkivi termilise töötlemisega. 2004. a 

oli Kohtla-Järve mõõtmisjaamas probleemiks fenoolide kõrge sisaldus välisõhus, kus aastas ületati 

vastavat piirväärtust 122 korral. Samas, 2013. aastal on probleem vähenenud, kuid endiselt ületati 

ööpäevakeskmist piirväärtust 3 g/m³ kolme Ida-Virumaa kolme mõõtmisjaama peale kokku 43 

korda. Fenooli keskmine kontsentratsioon 2013. aastal oli Järveküla teel 1,12 g/m³, Kalevi tänaval 

1,12 g/m³ ning Narvas 1,3 g/m³. 

Mõnevõrra vähem oli 2004. a probleeme kantserogeense formaldehüüdi ja ammoniaagi osas. Antud 

ainete piirväärtusi ületati aastas vastavalt 16 ja 21 korral. 2013. aasta jooksul mõõdeti 1 ööpäeva-

keskmist piirväärtust (40 g/m³) ületav formaldehüüdi ja 14 ööpäevakeskmist piirväärtust ületavat 

ammoniaagi kontsentratsiooni. Formaldehüüdi ja ammoniaagi aastakeskmine kontsentratsioon 2013. 

aastal oli Ida-Virumaal alla lubatud piirväärtusi. 

2004. aastal oli kõrgemad tunnikeskmised väärtused ka H2S, kus piirväärtust 8 µg/m³ ületati 147. 

korral ja maksimumtasemed ületavat piirväärtust ligi 7 korda. Samas ööpäeva keskmised 

saastetasemed jäid lubatud piiridesse. Suurim H2S tunnikeskmiste sisalduste ületamine Kohtla-Järvel 

oli 2007. aastal (230 korda), siis järgnevatel aastatel jäi see 40-50 korra vahele ning 2013. aastal oli 

see langenud 16 ületuskorrani. Narvas ületati 2013. aastal H2S ööpäevakeskmist piirväärtust kolmel 

korral. H2S aastakeskmine kontsentratsioon 2013. aastal oli Ida-Virumaal tugevalt alla lubatud 

piirväärtust (Keskkonnaministri määruse nr 43 „Välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused, 

saasteaine sisalduse muud piirnormid ning nende saavutamise tähtajad“ lisa 5 järgi on H2S taseme 

ühe tunni keskmiseks ja 24 tunni keskmiseks piirväärtuseks 8 µg/m3).  

Kuid probleemiks antud piirkonnas ei ole ainult normide ületamine, vaid ka ebameeldiv vesiniksulfiidi 

lõhn. WHO andmete järgi võivad inimesed hakata tundma ebameeldivat (mädamuna) lõhna alates 

vesiniksulfiidi kontsentratsioonist 11 µg/m3. Kuid kuna inimeste lõhna taju on erinev, siis võib osa 

inimesi tunda ebameeldivat lõhna isegi madalamatel kontsentratsioonidel. Seetõttu soovitab WHO 

elanikkonna massiliste/oluliste kaebuste vältimiseks ebameeldiva lõhna osas hoida vesiniksulfiidi 

kontsentratsioon alla 7 µg/m3 (mõõdetuna 30 minuti jooksul). Tervisemõjud võiks hakata esinema 

tunduvalt suurematel sisaldustel: astmaatikutel ja hingamisteede probleemidega isikutel hingamis-

teede häireid kontsentratsiooni 2,8 mg/m3 juures (WHO, 2003). 

Raskmetallide (arseen, nikkel ja plii) ning polüaromaatsete süsivesinike (PAHide) sisaldus välisõhus on 

eelnevate aastatega võrreldes samuti märgatavalt langenud. Ida-Virumaal benseenisisaldus välisõhus 

jäi tugevalt alla piirväärtuse 5 µg/m3 (Otsa et al., 2005; Saare et al., 2014). 
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Praxise poolt 2013. aastal läbiviidud küsitlusuuringu kohaselt kurdavad aga elanikud endiselt 

ebameeldiva lõhna üle. Spetsiifilise lõhna eemaldamiseks on asutud põlevkiviõli tootmisettevõtetes 

(VKG Grupp, Kiviõli Keemiatööstus) vastavaid meetmeid kasutusele võtma, eelkõige erinevate 

mahutiparkide hermeetiliseks muutmise näol. Sama uuringu kohaselt on välisõhuga aastaid 

probleeme olnud ka Kiviõli linnas, kuid riikliku seire andmed seda ei kajasta (seirejaam puudub). 

Sademeseire analüüsid näitavad, et Kirde-Eestis on SO₂ ja väävli sadenemine jätkuvalt märgatavalt 

kõrgemal tasemel kui mujal Eestis, kuigi saastekoormus on puhastusseadmete uuendamise ja 

tootmise vähendamise tõttu kõvasti vähenenud (Antso, 2012).  

Tööstusprotsesside kõrval võivad saasteained välisõhku sattuda ka põlevkivijäätmete hoidlatest. 

2012. aastal hindas Maves AS l Kukruse ja Sompa aherainemägedest erituvate gaasiliste saasteainete 

sisaldust ning võrdles nende vastavust välisõhu kvaliteedi piirväärtustega. Selgus, et Kukruse 

aherainepuistangu mõõtepunktides ületati CO, H₂S, SO₂, ja LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) 

piirväärtusi mitu korda, mistõttu võib lugeda olukorda inimtervisele ohtlikuks. Aromaatsetest 

süsivesinikest esines benseeni, ksüleene ja tolueeni. Muuhulgas olid Kukruse aherainepuistangul H₂S, 

CO ja benseeni sisalduse mõõdetud väärtused isegi kõrgemad, kui need on lubatud töökeskkonna 

15-minutise kokkupuuteajaga (kuigi töökeskkonna nõuded Kukruse aherainepuistangule ei kohandu, 

näitlikustab suurema piirväärtuse ületamine asjaolu, et olukord on tõesti ohtlik) (Maves, 2012). 

Reaalne oht valitseb Kukrusel maapinnalõhedest väljuvate gaaside (H₂S, CO ja benseen) 

sissehingamisel näiteks maapinda rekreatsiooni eesmärkidel kasutamisel, samuti väikelaste jaoks. 

Lisaks põlevkivitööstuse tekitatud õhusaastele, mis on viimasel aastakümnel märgatavalt vähenenud, 

mõjutavad õhu kvaliteeti ka piirkonna teised tööstusettevõtted. Kohtla-Järvel on inimesed maininud 

lisaks biopuhastusjaamast levivat ebameeldivat lõhna (Praxis, 2013).  

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ 2007. aasta andmete kohaselt näitasid kehtivate välisõhu 

saastelubade hetkeliste heitkogustega teostatud hajumisarvutused, et tegelikud emissioonid on 

oluliselt suuremad, kui saastelubades toodud hetkelised heitkogused. Hajumisarvutuste tulemusi 

kinnitasid pidevseire käigus saadud mõõtetulemused. 

Lisaks teeb muret ka müra, mis levib elamualadele põlevkivi karjääridest ja on seotud lõhkamis-

töödega ja põlevkivi kaevandamisega. Diskuteeritud on ka asjaolu üle, kuivõrd võivad õnnetusriske 

põhjustada langatused (maapinna deformatsioon, vajumine), mida võib põhjustada allmaakaevan-

damine. Ühelt poolt jäetakse uuema tehnoloogia kohaselt kaeveõõnde piisaval hulgal tulptervikuid, 

mis tagavad maapinna parema stabiilsuse, samas ei tea keegi kindlalt, kui pikk on nende tervikute 

eluiga. Samas on Ida-Virumaal mitmel pool langatustega varem kaevandatud alasid, mida saab 

lugeda pärandmõjuks. 

Pinnavesi  

Vastavalt läbi viidud ulatuslikele uuringutele ei sisalda põlevkivi põlemistuhk ja värske poolkoks 

ohtlikul määral raskemetalle, õlisaadusi, PAHe ja fenoole, samas klassifitseerub värske poolkoks 

ohtlikuks jäätmeks, kuna tahkete jäätmete heitvesi on toksiline. On leitud, et vanades poolkoksi ja 

eriti nõrgvee poolt saastatud muldades olid õlisaaduste ja PAHide kontsentratsioonid suhteliselt 

kõrged, samas õli ja PAHide madala vees lahustuvuse tõttu ei ilmnenud proovides pinnavee 

toksilisust (osakeste toksilisus oli samas kõikides nõrgvee poolt saastatud muldades olemas). 

Ökosüsteemile võivad kahjulikud olla ka nõrgveega saastatud muldades ja jõe setetes 
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akumuleerunud hüdrofoobsed saasteained (Kahru et al., 2006). Käesolevaks ajaks juhitakse küll uue 

prügila nõrgvesi Kohtla-Järve regionaalsesse biopuhastisse (Ida-Viru maakonna…, 2010), kuid 

vanematest Kohtla-Järve ja Kiviõli musta tuha mägedest jätkub teatud määral ikkagi saasteainete 

väljaleostumine. Uuringud on näidanud, et Purtse jões on endiselt probleeme fenoolide sisaldusega, 

kuigi veekogu seisund on üldiselt ja ökoloogiliselt hea (Loigu, 2012). Peale poolkoksi tekib põlevkiviõli 

tootmisel ka pigijäätmeid ehk fuusse. Kui varem ladestati fuusse hoidlatesse tekitades tõsist 

keskkonnaohtu, siis praegu põletatakse need tahke soojuskandjaga seadmes (Riisalu, 2010). 

Tuhaväljadelt toimub vähesel määral filtreeruva leeliselise vee iseeneslik neutraliseerumine ja 

puhastumine juba paarikümne meetri kaugusel tuhaväljast ja vees säilivad elemendid pole 

keskkonnale ohtlikud. Antud olukord on suuresti loodud Narva soojuselektrijaamade tuhaväljade 

osalise sulgemise ja korrastamise tõttu (Maves, 2014). 

Veetaseme taastumine põhjustab aga probleeme seni kaevanduste kuivendava mõju all olnud aladel, 

kui võivad tekkida pidevalt üleujutatud alad (Ahtme kaevanduse maa-alal, ka tiheasustusaladel, 

näiteks Jõhvi linnas) (Ida-Eesti vesikonna..., 2010). Enamasti on nende probleemide lahendamiseks 

rajatud kollektorid või suunatud kaevandustesse kogunevat vett ümber vms. Praxise uuringu kohaselt 

on aga piirkonna elanike jaoks jõgede ja järvede vee kvaliteedimuutused üheks häirivamaks teguriks 

peaaegu kõikides sihtregioonides. Samas kaasaegsed tehnoloogiad ja keskkonnakaitselised abinõud 

on vee kvaliteeti parandanud. 

Põhjavesi  

Põhjavee seisundit hinnatakse põhjaveekogumite kaupa, mille hindamisel arvestatakse Cl, SO4, 

fenoolide, naftasaaduste ja joogivee kvaliteedi seisukohalt oluliste F ja Fe sisaldustega. (Hermet, 

2014). Keskkonnaagentuuri 2013. aasta (Hermet, 2014) andmete kohaselt on Kohtla-Järve ja Kiviõli 

poolkoksi ladestuse piirkonnas pinnas ning maapinnalähedaste veekihtide vesi reostuse eest 

kaitsmata. Pinnas ja põhjavesi on reostunud põlevkiviõli, fenoolide, tolueeni, ksüleenide, stüreeni, 

naftaleeni, PAH-ide, indeenirea süsivesinike ja arseeniga (As). Ida-Virumaal kasutusel olevad 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum ning Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumi 

keemiline seisund on halb kaevandusveega sissekanduva sulfaadi ja ohtlike ainete kõrgema sisalduse 

tõttu (sh naftasaaduste sisaldus), lisaks on Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi 

koguseline seisund halb, kuna kaevandustest väljapumbatava vee kogus ületab põhjavee loodusliku 

ressursi. 

Samas on olukord paranemas. 2008. aasta seire tulemused näitasid, et üle põhjavee piirarvude olid 

fenoolide ja aromaatsetest süsivesinikest benseeni sisaldused. Joogivee piirsisaldust ületas ohtlike 

ainete nimistusse kuuluv benseen ja ajuti arseeni ning PAH-ühendite sisaldus. Aromaatsete 

süsivesinike ja naftasaaduste sisaldused põhjavees on aastatega vähenenud, neid esines 

episoodiliselt piirarve ületavas koguses poolkoksiprügila lähiümbruses (Maves, 2008). Märgata oli aga 

fenoolide sisalduse suurenemist võrreldes 2007. aastaga seirevõrgu äärealadele jäävate puuraukude 

põhjavees ja leiti benseeni sihtarvu ületavaid sisaldusi. Reostunud ala areaali suurenemist võrreldes 

eelneva aastaga polnud märgata. 2009. ja 2010. aastal tehtud analüüside alusel ületasid 

naftasaaduste keskmised väärtused kehtestatud läviväärtusi tugevalt Ida-Viru, Ida-Viru 

põlevkivibasseini, Kesk-Alam-Devoni, Kvaternaari Vasavere ja Kvaternaari Meltsiveski 

põhjaveekogumites. Suure naftasaaduste sisalduse põhjuseks nimetatud põhjaveekogumite puhul 

võib olla seirekohtade lähedal paiknevad jääkreostusalad. 2011. ja 2012. aastaks on nende kogumite 
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naftasaaduste sisaldus tunduvalt vähenenud. Mõnel seirepunktide lähedusse jääval jääkreostusalal 

on alustatud likvideerimistöödega, mõni on juba likvideeritud. Samas fenoolide keskmised sisaldused 

ületasid ikkagi eelmainitud põhjaveekogumite seirepunktides fenoolidele määratud läviväärtuse 

(Hermet, 2014).  

Joogivesi  

Joogivee poolest on Ida-Virumaa kõige probleemsem piirkond Viru alamvesikonnas. Peamised 

probleemid on seotud põlevkivi kaevandamisega, rikastamisega, töötlemisega ning põletamisega 

soojuselektrijaamades. Aastakümnete pikkune vee väljapumpamine kaevandustest ning karjääridest 

ja tööstuse suur veetarve on tekitanud Kirde-Eestis ulatusliku põhjavee depressioonilehtri, mille tõttu 

on ümbruskonna madalamad kaevud kuivaks jäänud. Kuigi Eestit võib pidada veeressurssidega hästi 

varustatud maaks, valitseb Ida-Virumaa kaevanduspiirkonnas lokaalne veedefitsiit (Põlevkivi 

kasutamise…, 2007). Ka Praxise 2013. a elanike arvamusküsitlus näitas, et endiste ja praeguste 

„kaevandusvaldade“ elanikud tunnetavad veevarustuse probleeme teravamalt. Joogivee mõju 

leevendamiseks on põlevkiviettevõtted rajanud küladesse alternatiivseid veevõtukohti: sügavamaid 

puurkaeve ja veetrasse, kus vesi on surveline. 

Eesti ühisveevärgi tarbijate joogivett hinnatakse Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ järgi. Terviseameti andmetel on perioodil 

2004–2014 olnud Virumaa ühisveevärkides enim probleeme indikaatornäitajaga (näitajad ei kajasta  

küll seda, et vesi oleks otseselt tervisele ohtlik, kuid võib olla elanikele ebameeldiv). Samas suure osa 

indikaatornäitajate mittevastavustest põhjustasid vananenud ning amortiseerunud torustikud. Kui 

2007. aastal sai Virumaal veevärkidest kõikidele nõuetele vastavat vett vaid 40% veevärkidest, siis 

2014. II kvartali seisuga saab Virumaal nõuetele vastavat vett 85,6% veevärkidest. 2007. aastal oli 

mittevastavate veevärkide hulgas 5 veevärki mille tarbijate hulk oli suurem kui 2000, 2014. aastaks 

on jäänud alles vaid 2 (Narva – 63 000 tarbijat, Sillamäe – 15 900). Ent suurema osa veevärkidest 

moodustavad väiksed alla 2000 tarbijaga veevärgid (keskmine tarbijate hulk veevärgis – 167), millele 

regulaarne kontrollikohutus ei rakendu. 

Ida- ning Lääne-Virumaal on ühisveevärgiga varustatud ca 98% elanikkonnast (võrdluseks Eesti üldine 

hõlmatus ca 90%). Kuigi 01.01.2014 pidid kõik veevärgid Eestis vastama nõuetele, oli siiski 2014. 

aasta II kvartali andmetel Virumaal 31 veevärki, mille veekvaliteet ei vastanud joogiveele kehtestatud 

indikaatornäitajatele (Ida-Virumaal 21 ja Lääne-Virumaal 10) ning nendest üks ei vastanud ka 

keemilistele näitajatele kehtestatud nõuetele. 18. veevärgis ei vasta vesi üksnes rauale kehtestatud 

piirnormidele, kuid vastab kõigile teistele kehtestatud piirnormidele . Neljas veevärgis oli ületatud 

ammooniumile kehtestatud piirnorm 0,5mg/l (üldiselt looduslikku päritolu). Lisaks esineb 

veevärkides mangaani ning kloriidide ületamisi, samuti on esinenud coli-laadsete ning kolooniate 

arvu 22C juures piirnormi ületamisi (kuid nende näitajate piirnormide väikest ületamist ei peeta 

üldjuhul inimese tervisele ohtlikuks). 

Ent on ka olulisi probleeme. Terviseameti andmetel avastati 2013. aastal Kohtla-Järve Oru linnaosa 

veevärgis (1343 tarbijat) benseeni piirnormi ületamine ning saastunud on ka veeallikaks olev 

puurkaev. Benseen on kantserogeenne aine ning soodustab vähki haigestumist. Ida-Virumaa suurima 

tarbijate arvuga Narva linna ühisveevärgi veekvaliteet on seoses toorvee kvaliteedimuutustega olnud 

korduvalt nõuetele mittevastav, esinenud on vee liigkõrget oksüdeeritavuse taset ning 
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veetöötlemisest tulenevalt liigkõrget trihalometaanide hulka vees (kantserogeenne aine). Samas 

valmib 2015. aastal Narvas uus veepuhastusjaam, mis peaks tarbijatele tagama puhta joogivee ka 

kõikuva kvaliteediga toorvee puhul.  

Ida-Virumaa ühisveevärkides joogiveetootmiseks kasutatavad puurkaevud asuvad kõige enam 

Kambrium-Vendi Voronka põhjaveekihis (72 puurkaevu), järgnevad Ordoviitsium-Kambrium (46), 

Kambrium-Vendi (32), Kambrium-Vendi Voronka (27), Ordoviitsium (21), Kvaternaari (14) lisaks on 

kasutusel kaks pinnaveeallikat (Mustajõe veehaare ning EEJ juurdevoolukanal). Lääne-Virumaa 

ühisveevärkides joogiveetootmiseks kasutatavad puurkaevud asuvad kõige enam Ordoviitsiumi 

põhjaveekihis (49), järgnevad Ordoviitsium-Kambriumi (39), Kambrium-Vendi Voronka (12), Silur-

Ordoviitsiumi(6), Kambrium-Vendi Gdovi (6), Kambrium-Vendi (5), Kvaternaari (2), Siluri (1) (Riigi 

Teataja, 2010). 

Probleemsed veevärgid jaotuvad proportsionaalselt võrdselt kõigi kasutusel olevate veekihtide vahel 

ning ükski esinev probleem ei ole olnud spetsiifiline vaid kindlatele põhjaveekihtidele, välja arvatud 

benseeni piirnormi ületamine Kohtla-Järve Oru linnaosas, mis on selgelt seotud üldjuhul hästi 

kaitstud Kambrium-Vendi Voronka veekihi reostumisega puurkaevu ümbruses. Kuigi, piirkonda 

iseloomustavaks probleemiks võivad olla ka fenoolid ning naftasaadused, siis ei määrata neid 

näitajad regulaarselt joogivees ning seetõttu võivad need jääda avastamata. Neid näitajaid 

määratakse vaid puurkaevude uuringute käigus ning kui vesi on saastunud näiteks uuringute järgselt, 

ei pruugita reostust avastada. 

Jäätmed 

Eesti ohtlikest jäätmetest on valdav osa (~95%) tekkinud põlevkivienergia ja -õli tootmisel, peamiselt 

põlevkivituhana ja poolkoksina (Hermet, 2014). Varasematel aastatel on õlitootmise üks mahukam ja 

ka omadustelt ohtlikum jäätmeliik olnud ka fuussid, kuid ka nende hulk on vähenenud, seoses 

tehnoloogia muutusega VKG ASis. Vähenenud on ka aheraine ladestamine 2000ndatel aastatel 

keskmiselt neljalt miljonilt tonnilt vähem kui ühe tonnini 2011. Põlevkivituhka taaskasutatakse 

vabaajakeskuste ja teedeehituses, tsemenditootmises, happeliste põllumajandusmaade 

neutraliseerimisel ja tulevikus potentsiaalselt ka allamaakaevanduste täitmisel, (Hermet, 2014). 

Jääkreostus 

Põlevkivisektorist tingitud jääkreostusobjektid on vanade soojuselektrijaamade tuhaväljakud, vanade 

kaevanduste aheraine ladestused, endiste kaevanduste põlenud aheraine ladestused ja eeskätt 

vanad poolkoksi ladestused. Jääkreostusega alad ohustavad inimeste tervist reostunud joogivee 

tarbimisel ja mürgiste ainetega otsese kokkupuute korral, hoonete siseõhu võimaliku reostumise ning 

toksilise tolmu leviku kaudu. Maves on märkinud, et reostunud alade kasutuselevõtt on ettevõtjatele 

suureks majandusriskiks, sest vastutus varasema reostuse ohutustamise eest pole täpselt 

määratletud. Õlisaadustega reostunud põhjavee puhastamine joogiveena kasutatavaks pole 

teostatav. Kuigi üle-Eestiliselt on suurimaks probleemiks NL sõjaväest jäänud jääkreostus, on oluline 

silmas pidada, et põlevkivisektori jääkreostus ei ole seotud sõjaväest jäänud jääkreostusega. 
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Kokkuvõte 

Teadaolevate andmete põhjal võime tuua esile järgmised tervise seisukohalt olulised aspektid: 

1. Oodatav eluiga Ida-Virumaal on madalam kui mujal Eestis. Kui Eesti keskmine oodatav eluiga 

sünnihetkel oli 2011. aastal meestel 70,5 ja naistel 81,3 aastat, siis Ida-Virumaal oli oodatav 

eluiga sünnihetkel meestel 3,7 aastat ning naistel 2,2 aastat lühem. 

2. Hingamiselundite haigusi oli aastatel 1998–2012 Ida-Virumaa 0–14 aastaste laste hulgas 1,26 

korda rohkem kui Tartu maakonnas elavate laste seas.  

3. Suremus vereringeelundite haigustesse on käesoleval ajal Ida-Virumaal 1,35 korda ning 

õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade suremus 1,64 korda kõrgem kui Eestis keskmiselt.  

4. Ida-Virumaa elanike haigestumus pahaloomulistesse kasvajatesse on teatud perioodidel olnud 

kõrgem ja hetkel madalam kui Eestis keskmiselt, kuid seda võib olla mõjutanud ka erinevad 

välised tegurid nagu diagnoosimine.  

5. Ida-Virumaa elanikel on võrreldes teiste piirkondadega madalam tervise enesehinnang. 

6. Terviseamet ja Keskkonnainspektsioon on registreerinud Ida-Virumaal hulgaliselt elanike 

kaebusi ebameeldiva lõhna (Kiviõli), müra (karjäärid), veekvaliteedi ja -vaeguse üle. 

7. Põlevkivi ettevõtete saastelubade järgi eralduvad välisõhku fenoolid, formaldehüüd, 

benso(a)püreen, küllastunud ja küllastumata süsivesinikud, aromaatsed (benseen, ksüleen, 

tolueen), tsüklilised süsivesinikud, PM2,5, CO, H₂S, SO₂, raskmetallid (arseen, nikkel, plii) ja  

muud orgaanilised ained. Saasteainete kontsentratsioonid välisõhus on võrreldes varasemaga 

vähenenud, kuid ikkagi on seires ja läbiviidud uuringutes registreeritud piirväärtuseid ületavaid 

kontsentratsioone, eelkõige H₂S, SO₂, ammoniaagi, fenooli, CO, ja LOÜ, PM2,5 osas. 

8. Oluliseks saasteallikaks on osutunud pärand- ehk jääkreostus. 

9. Pinnas ja maapinnalähedaste veekihtide vesi on Kohtla-Järve ja Kiviõli poolkoksi prügilate 

lähiümbruses reostunud põlevkiviõli, fenoolide, tolueeni, ksüleenide, stüreeni, naftaleeni, 

PAHide, indeenirea süsivesinike ja arseeniga (As). 2013. aastal ei vastanud 83% Ida-Viru 

Ordoviitsiumi põhjaveekogumist võetud fenoolide analüüsidest kehtestatud saasteainete 

läviväärtustele.  

10. Virumaa joogivett ei ole uuritud fenoolide ja naftaproduktide suhtes ning salvkaevude joogivee 

ja individuaalsete puurkaevude joogivee kvaliteet ei ole teada, kuna selle üle ei teostata 

riiklikku järelevalvet. Arvestades põhjavee seiret võib järeldada, et madalamate kaevude 

joogivesi võib olla samuti reostunud.  

11. Vigastuste ennetamise aspektist tuleb arvestada ka asjaoluga, et suletud kaevandused võivad 

tulevikus põhjustada õnnetusriske maapinna deformatsiooni ja vajumise tõttu. 

Keskkonna saastatus ja inimeste haigestumus on omavahel seotud. Samas seoste määr sõltub 

eelkõige ainete füüsikalis-keemilistest omadustest, kontsentratsioonist  ja ekspositsioonist, inimese 

individuaalsetest omadustest ning muudest mõjuteguritest (käitumine, töötingimused, sotsiaalne-

majanduslik olukord jne). Kirjandusallikate alusel võib õhusaaste ja saastatud joogivesi ohustada 

tervist isegi suhteliselt madalatel kontsentratsioonidel. Pikaajaline kontakt ohuteguriga ja 

ohutegurite kompleksmõjuga võib põhjustada olulisel määral varajasi surmasid ja terviseprobleeme 

Ida-Virumaa elanikel. Samas vajaksid mitmed aspektid veel põhjalikumat täpsustamist. 
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Antud uurimisprojektiga lahendatavad küsimused ning soovitused täiendavate küsimuste 

uurimiseks 

Käesoleva uurimistöö raames tehakse ökoloogiline uuring, kus võrreldakse suremust ja haigestumust 

erinevalt saastunud piirkondades; läbilõikeline uuring, kus küsitakse elanike tervisesümptomite kohta 

seostades neid hiljem keskkonnaseisundi mõõtmiste ja modelleerimise andmetega ning kliiniline 

uuring, kus seostatakse laste hingamisteede näitajaid keskkonnasaastatuse näitajatega. Antud 

uuringud keskenduvad vaid mõjule elanikkonna seas. 

Kuna projekt „Põlevkivisektori tervisemõjude uuringu“ on lühiajaline ja põlevkivisektor väga 

keeruline, siis toome järgnevalt välja soovitused, millistele aspektidele tuleks edaspidi tähelepanu 

pöörata, et veelgi paremini välja selgitada põlevkivisektoriga seotud tervisemõjusid. Soovitused on 

välja töötatud koostöös Maailma Terviseorganisatsiooni ekspertidega. 

1) Hinnata täpsemalt tulevikus tekkivaid riske, mis on seotud põlevkivitööstuse muutumisega, näiteks 

elektri tootmiselt põlevkiviõli tootmise suunas. Lisaks selgitada täpsemalt välja, milline mõju tervisele 

on erinevatel tehnoloogiatel: Kiviter, TSK, Enefit ja Petroter – nii väliskeskkonnale kui ka antud 

ettevõttes töötavatele inimestele. Antud info aitaks paremini ettevõtteid motiveerida kasutada 

vähem elanike tervist kahjustavaid tehnoloogiaid. 

2) Tegeleda põhjalikumalt registriandmetega, sest eelnevate uuringute põhjal avaldab põlevkivi-

tööstus mõju ka sünninäitajatele nagu sünnikaal ja enneaegsete sündide osakaal ning andmed 

põlevkivitööstuse kantserogeensuse kohta on vastandlikud. Seega põhjalikumalt seostada  andmeid 

„Meditsiinilisest Sünniregistrist ja Raseduskatkestusandmekogust“, „Vähiregistrist“ ja „Surma 

põhjuste registrist“ põlevkivisektori ja sealt johtuva saastega. 

3) Uurida täpsemalt põlevkivitööstuse töökeskkonda ja selle mõjuga. Eelnevate uuringute põhjal 

kätkeb sealne töökeskkond mitmeid riske tervisele, mida näitavad töötajate verest leitud 

biomarkerid ning kaevandustöötajate endi sõnul on neil suured tervisekahjustused, mis takistavad 

vanemas eas töötamist. Samas on töökeskkond aastate jooksul kindlasti paranenud ning seetõttu ka 

riskid tervisele vahest vähenenud, kuid ilma kindlate uuringuteta seda me väita ei saa. Lisaks oleks 

selliste riskide uurimine ka oluline, et valida tehnoloogiaid uutes kaevandustes ja tööstusettevõtetes. 

Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusel peaks sellised uuringud olema pika-ajalised ning 

võimalusel moodustada ka kohorte. 

4) Tuleks uurida nii eelneva ekspositsiooni kui pärandreostuse probleeme. Paljudel juhtudel tekivad 

tervisemõjud eelneva pika-ajalise kokkupuute korral, s.t inimene on kogu elu töötanud põlevkivi-

tööstuse ettevõttes või elanud antud piirkonnas ja tema tervisemõjud ilmnevad alles vanemas eas. 

Kuigi keskkond on muutunud palju puhtamaks, on nad oma elu jooksul puutunud kokku palju enam 

saastunud keskkonnaga. Lisaks on antud piirkonnas küllaldaselt pärandreostust, mida ei tekita 

praegused ettevõtted, kuid mis saastab keskkonda ja selle kaudu mõjutab elanike tervist. 

5) Keskenduda kogu Ida-Virumaa tööstussektorile laiemalt, sest saastuse põhjustajad ei pruugi alati 

olla vaid põlevkivisektori ettevõtted. Nii võib ettevõte, kelle puhastusseadmed on puudulikud, 

tekitada hoopis enam saastatust kui suur moodsate puhastusseadmetega ettevõte. Lisaks võib 

ettevõtete territooriumilt õhku paiskuda ka hajureostust, mida näitavad erinevused saastelubade ja 

mõõtetulemuste vahel. Kohalikud elanikud ei tee aga vahet suurte ja väikeste ettevõtete ning 

korstnatest ja hajusalt õhku paiskuva saaste vahel.  
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6) Tegeleda tõsisemalt lõhnaprobleemiga. Kuigi H2S tasemed jäävad meil üldjuhul alla poole 

genotoksilisi tasemeid (100 µg/m3 1-14 päeva kestva kokkupuute jooksul; WHO, 2003 – Kohtla-Järvel 

2013. aastal maksimaalne päevakeskmine sisaldus 16,2 µg/m3), algab lõhnataju juba palju 

madalamatel sisaldustel, mis põhjustab elanikel ebameeldivust ja stressi. Mitmetes uuringutes on 

näidatud, et halvast keskkonnaseisundist põhjustatud stress võib pika-aja jooksul mõjutada inimeste 

tervist (Evans ja Cohen, 2004) ning tööstuspiirkodade inimeste heaolutase on madalam ja nad on  

õnnetumad (Marques ja Lima, 2011). Nagu eelmises punktis kirjeldati, on palju ebamäärasust, mille 

tõttu need häirivad sisaldused tekivad, kes on selle põhjustajad ja kui palju inimesi on sellest häiritud. 

7) Tulevikus võiks laiendada põlevkivisektori piirkonnas tervisemõjude uuringuid spetsiifilise biomoni-

tooringuga. Maailma Terviseorganisatsiooni seisukoha järgi kuuluvad toksilised elemendid nagu 

arseen, plii, kaadmium, elavhõbe jt tähtsate biomarkerite hulka, mille taset elanikkonnal seostatakse 

elukeskkonna saastumisega ja selle mõjuga inimtervisele (WHO, 2012). Esimene biomonitooring viidi 

Eestis läbi Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis Eesti elanikkonna hulgas aastatel 1982–

1987, kus uuriti toksiliste elementide Pb, Cd, Hg sisaldust veres ja juustes Eesti erinevates 

piirkondades (Viitak, 1987). Kuna Eestis ei ole põhjalikke biomonitooringu uuringuid elanike seas 

peale 1980ndate aastate lõppu läbiviidud, siis võiks neid jätkata ning see annaks ka olulist 

võrdlusmaterjali toksilise saastega kokkupuute muutusest. 

8) Planeerida individuaalpuurkaevude uuringut fenoolide ja naftaproduktide määramiseks, et saada 

täpsemat infot elanike poolt tarbitava joogivee kohta põlevkivisektori piirkonnas. 

9) Luua epidemioloogiliste ja toksikoloogilistele uuringutele perioodilisus ja järjepidevus. Muuhulgas 

võiks käesolevas uuringus osalenud isikutele juurde 5 aasta pärast tagasi tulla ning vaadata, kuivõrd 

on nende tervisenäitajad selle perioodi jooksul muutunud. 

Kokkuvõttes saame „Põlevkivisektori tervisemõju uuringuga“ vastused mõnedele küsimustele, kuid 

küsimusi, millele vastuseid oleks vaja leida on palju enam. Lisaks on põlevkivisektor pidevas 

muutumises: väheneb keskkonna saastatus – kuid, kas see avaldab positiivset mõju ka tervisele ning 

muutuvad tehnoloogiad – kuid, kas need ei võiks endas kätkeda uusi riske. 
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