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Akronüümid ja lühendid 

ABS Acrylonitrile butadiene styrene 

AMEC Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure UK Limited 

ASR Automobile shredder residue 

ATSDR The Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

BaltActHaz 
Baltic Actions for Reduction of Pollution of the Baltic Sea from 

Priority Hazardous Substances 

BFR Brominated flame retardant 

BiPRO Beratungsgesellschaft für integrierte Problemlösungen 

BRE Building Research Establishment Ltd 

CAS Chemical Abstracts Service 

CLP 
Regulation (EC) No 1272/2008 on the classification, labelling and 

packaging of substances and mixtures 

COHIBA Control of Hazardous Substances in the Baltic Sea Region 

CP Klooritud parafiinid 

dBDE Dekabromodifenüüleeter 

DEPA Danish Environment Protection Agency 

EC European Comission 

ECHA European Chemicals Agency 

EEE The electrical and electronic equipment 

EKUK Eesti Keskkonnauuringute Keskus 

EL Euroopa Liit 

ELLE Estonian, Latvian, Lithuanian Environment Ltd 

ELV End-of-life vehicle 

EMTA Eesti Maksu- ja Tolliamet 

E-PRTR The European Pollutant Release and Transfer Register 

ESTAT Eesti Statistikaamet 

EuroChlor Chlorinated Alkane Product Group 

EUSTAT Statistical office of the European Union 

HCBD Heksaklorobutadieen 

HEIAN Heitvee andmebaas 

HELCOM 
The Baltic Marine Environment Protection Commission/Helsinki 

Comission 

IARC International Agency for Research on Cancer 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

JATS Jäätmearuandluse infosüsteem 

KA Kuivaine 

KAUR Keskkonnaagentuur 

KEM Keskkonnaministeerium 

KESE Keskkonnaseire andmebaas 

LCCP Pika ahelaga klooritud parafiinid 

LRTAP The Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 

MCCP Keskmise ahelaga klooritud parafiinid 

NaPCP Naatrium pentaklorofenool 

NEA The Norwegian Environment Agency 
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NICNAS 
Australian National Industrial Chemicals Notification and 

Assessment Scheme 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

PBDE Polübroomitud difenüüleetrid 

PCB Polüklooritud bifenüülid 

PCDD Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid 

PCDF Polüklooritud dibensofuraanid 

PCN Polüklooritud naftaleenid 
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PIC Prior Informed Consent Regulation 
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RAPEX The Rapid Alert System for Non-Food Products 
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the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation 

and Restriction of Chemicals 

RoHS Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU 

RPA Risk & Policy Analysis 
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USEPA United States Environmental Protection Agency 

WEEE The waste of electrical and electronic equipment 
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SISSEJUHATUS 

Püsivad orgaanilised saasteained (POS-id) on mürgiste omadustega, keskkonnas püsivad ning 

bioakumuleeruvad kemikaalid, mis kanduvad õhu, vee ja rändliikide abil üle riigipiiride. Need 

ained akumuleeruvad tekkeallikatest eemal vee- ja maismaaökosüsteemides, mõjutades 

keskkonnaseisundit, organisme ning inimeste tervist.  

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon (edaspidi Stockholmi konventsioon) 

keelustab või piirab keskkonnale, sh inimese tervisele kõige ohtlikumate püsivate toksiliste 

orgaaniliste ühendite kasutamist. Keelustatud, piiratud kasutuse ja tahtmatult tekkivad POS-id on 

kantud vastavalt konventsiooni lisadesse A, B ja C. Eesti Vabariik on ratifitseerinud Stockholmi 

konventsiooni 2008. aastal ja võtnud endale kohustuse täita konventsiooniga seatud tingimusi 

eesmärgiga vähendada POS-ide kasutamist ja heiteid looduskeskkonda. 

Stockholmi konventsiooni kohaselt peavad osalised kindlaks tegema POS-ide tekkeallikad, 

hindama heitkoguseid ja trende, mõju keskkonnale ja tervisele, korraldama seiret ning võtma 

tarvitusele meetmeid nende saasteainete heidete ja kasutamise vähendamiseks või kõrvaldamiseks. 

Samuti tuleb nimetatud tegevuste kajastamiseks ja elluviimiseks välja töötada riiklik rakenduskava 

ja seda uuendada. 

Konventsiooni kohaste tegevuste elluviimiseks viidi läbi 2015 ja 2017 aastal konventsiooni 

lisadesse A ja C lisatud viie uue POS-i heitkoguste inventuur ning uuendati rakenduskavaga seotud 

tegevusplaani. Erinevate keskkonnaosade ja jäätmetega seotud heitkoguste inventuur hõlmas 

järgmisi püsivaid orgaanilisi saasteaineid: dekabromodifenüüleeter (dBDE), heksklorobutadieen 

(HCBD), pentaklorofenool (PCP) - selle soolad ja estrid, polüklooritud naftaleenid (PCN) ning 

lühikese ahelaga klooritud parafiinid (SCCP).  

Inventuuri koostamine hõlmas alljärgnevaid tegevusi ja etappe:  

- Ülevaadete koostamine ainete omadustest ja kasutusvaldkondadest. 

- Ainetega seotud tekkeallikate ning levikuteede määratlemine Eesti kontekstis. 

- Seireandmete põhjal hinnati ja analüüsiti ainete leidumist erinevates keskkonnaosades. 

- Identifitseeriti sisendandmed ja selekteeriti välja heitetegurid heitkoguste hindamiseks. 

- Koostati POS-ide põhised heitkoguste arvutused ja hinnangud erinevate keskkonnaosade 

lõikes (vesi, välisõhk, pinnas) ning jäätmevoogudes. 

- Kaardistati POS-ide esinemine erinevates jäätmegruppides. 

- Ettevõtete seas viidi läbi küsitlused POS-ide võimaliku kasutamise, tekke ja toodetes 

leidumise kohta. 

Lisaks inventuurile uuendati 2011. aastal koostatud ja 2016. aastal uuendatud konventsiooni 

rakenduskava. Kõikide Stockholmi konventsiooniga hõlmatud POS-ide osas hinnati nende 

ringlemist ja olulisust Eesti keskkonnas. Lähtuvalt POS-ide kasutusotstarbest, tekkest ja nende 

esinemisest jäätmevoogudes, koostati rakenduskava kolme kasutusotstarbe ja tekke põhjal 

eristatava ainegrupi kohta: 

- taimekaitsevahendid; 

- tööstuslikud kemikaalid ja neid sisaldavad jäätmed ning tooted; 

- põletus- ja tööstusprotsesside tagajärjel tahtmatult tekkivad ained ja jäätmed. 

Uuendatud rakenduskavas hinnati ja kaardistati ära ka senised POS-ide ohjamiseks ellu viidud 

tegevused ning määratleti edasised toimingud, mis aitavad kaasa Stockholmi konventsiooniga 

seatud eesmärkide elluviimisele.   
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ÜLDMETOODIKA 

1. Taustteave 

Alljärgnevalt on ära kirjeldatud käesoleva inventuuri üldised metoodilised lähenemised hindamaks 

käsitletavate POS-de (dBDE, SCCP, HCBD, PCP, PCN) võimalikke ainevooge ja heiteid Eestis. 

Lähtuvalt Stockholmi konventsiooni POS-de inventuuride baasmetoodikatest tuleks heiteid 

hinnata järgmiste heitevektorite osas: õhk, vesi, pinnas, jäätmed ja tooted. Heitevektorid 

käesolevas töö kontekstis on defineeritud järgmiselt: 

- Õhk - POS-de heitkogused välis- või siseõhku neid sisaldavate toodete kasutusea jooksul, 

põletusprotsesside tagajärjel tekkivad heited 

- Vesi - POS-de heitkogused pinnavette toodete kasutusea jooksul, reoveekäitluse tagajärjel 

tekkivad heited heitvee kaudu pinnavette  

- Pinnas - heited pinnasesse reoveesetete kaudu 

- Jäätmed - jäätmeringlusse jõudvad POS-de ainevood (jäätmete tekke põhiselt), 

jäätmekäitlustoimingute ainevood, mis on seotud jäätmete ladestamise, põletamise või 

taaskasutamisega 

- Tooted - tootevektor on seotud jäätmete taaskasutusse võtuga, tegemist on 

jäätmekäitlemisel taaskasutusse võetud ainekogustega, mis võivad jõuda uuesti 

tooteringlusse 

Tulenevalt sisendandmete ja heitetegurite kättesaadavusest või olemasolust ning ainete 

kasutusvaldkondade eripäradest ei ole kõigi ainete osas võimalik hinnata heiteid kõigi 

heitevektorite kohta. Samuti võib ainepõhistel heitevektoritega seotud heitkoguste leidmisel olla 

metoodiliselt erinevaid lähenemisi. Täpsemad rakendatud metoodikad ja lähenemised heitkoguste 

leidmisel on ära kirjeldatud vastavates ainete heitkoguste arvutusi puudutavates peatükkides. 

Kõik hinnangulised heitkogused on leitud arvutuslikul teel ning toetava tegevusena eraldi 

mõõtmisi heitkoguste hindamisel läbi ei viidud. Heitkoguste leidmiseks kasutati üldise 

lähenemisena kvantitatiivsete sisendandmete ja vastavate heitetegurite korrutamist. Arvutustele 

eelnevalt hinnati sisendandmete olemasolu ja nende kasutamise võimalikkust ning selekteeriti 

kirjanduse põhjal välja või tuletati varasemate mõõtmisandmete põhjal asjakohased heitetegurid. 

Hinnangud heitkogustele antakse ainete ja heitevektorite lõikes. Kuna Eestis on käsitletavate POS-

ide kasutus olnud seotud väheste tööstussektoritega ning nendega seotud suuremahulist tootmist 

ja kasutamist ei ole olnud, siis heitkoguseid ühtsete tegevusalade klassifikaatorite põhiselt ei ole 

kajastatud. Põhjalikumalt on eraldi käsitletud ainevooge jäätmesektoris, mis on POS-ide võimaliku 

ringlemise seisukohalt Eestis kõige aktuaalsem.    

Kvantitatiivsete sisendandmetena kasutati näiteks kasutusse võetud ainekoguseid ja nende 

ekstrapoleerimist Eesti konteksti, deklareeritud jäätmetekke koguseid, kasutatud kütuste, 

reovesette ja heitvee koguseid, aga ka põletusprotsesside tagajärjel tekkivate heitgaaside mahtkulu. 
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2. Sisendandmed teisendati heitkogusteks heitetegurite kaudu.  

Heitetegurid, mis väljendavad kvantitatiivset aine sisaldumist mõõtühiku kohta, saadi erinevatest 

POS-e puudutavatest uuringutest ja juhendmaterjalidest või võimalusel tuletati need Eestis läbi 

viidud uuringute analüüside põhjal.Infoallikad ja juhendmaterjalide kasutamine 

Baasjuhendmaterjalideks inventuuri läbiviimisel olid Stockholmi konventsiooni raames koostatud 

juhendid ning ainete riskiprofiilid. Lisaks kasutati lähenemisi ja hangiti infot Euroopa Komisjoni 

poolt tellitud POS-ide ainevooge käsitlevatest uuringutest ning Euroopa Kemikaaliameti 

toimikutest, teiste riikide inventuuridest, teadusartiklitest, muudest ülevaadetest ja uuringutest 

milles käsitleti POS-de leidumist, analüüsimist, ainevoogude kvantifitseerimist ja mõjude 

hindamist. 

Peamised metoodilised materjalid ja infoallikad: 

➢ AMEC. 2016. A Further Update of the UK´s Persistent Organic Pollutants Multi-media 

Emissions Inventory. 

➢ BiPRO. 2011. Study on waste related issues of newly listed POPs and candidate POPs. 

➢ BiPRO. 2015. Identification of potentially POP-containing wastes and recyclates – 

derivation of limit values. 

➢ ECHA. 2014. Annex XV Restriction Report. Proposal for a Restriction. 

Bis(pentabromophenyl) ether. 

➢ Ramboll. 2018. Study to support the review of waste related issues in Annexes IV and V 

of Regulation (EC) 850/2004. Final report. 

➢ RPA. 2010. Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins 

(SCCPs). 

➢ UNEP. 2019. Guidance on preparing inventories of pentachlorophenol and its salts and 

esters. 

➢ UNEP. 2019. Detailed guidance on preparing inventories of short-chain chlorinated 

paraffins (SCCPs). 

➢ UNEP. 2019. Guidance on preparing inventories of hexachlorobutadiene (HCBD). 

➢ UNEP. 2019. Guidance on preparing inventories of polychlorinated naphthalenes (PCNs). 

➢ UNEP. 2019. Preliminary draft guidance on preparing inventories of decabromodiphenyl 

ether.  

Erinevate sisendandmete hankimiseks kasutati järgmisi meetodeid, infoallikaid ja andmebaase: 

➢ Küsimustike koostamine ja saatmine ettevõtetele ja erialaliitudele 

➢ Euroopa Komisjoni statistikaameti Eurostat andmebaasid 

➢ Eesti Statistikaameti andmebaasid 

➢ Keskkonnaseire infosüsteem KESE 

➢ Jäätmearuandluse infosüsteem JATS 

➢ Keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS 

➢ Infopäringud Keskkonnaagentuurile – heitvee ja reovesette kogused 

➢ Probleemtoodete register PROTO 

➢ Keskkonnainfo andmebaas 

➢ Maanteameti andmebaas 

➢ Erinevad Eestis läbi viidud POS-ide leidumist käsitlenud uuringud 
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Info hankimiseks POS-ide kasutamise ja leidumise kohta kasutati küsimustikke. Küsimustikud 

koostati ainete põhiselt võttes aluseks UNEP juhendmaterjalides toodud  näidised, mida kohandati 

ja täiendati. Lähtuvalt ainete võimalikest tekke- ja kasutuskohtadest saadeti need ettevõtetele ja 

erialaliitudele, mille tootmis- või kaubandustegevus (ka ajalooline) võib olla seotud POS-e 

sisaldavate kemikaalide, toodete, jäätmete või ainete tahtmatu tekkega. Eraldi, erinevaid POS-e ja 

jäätmeid ja jäätmekäitluspraktikaid käsitlev küsimustik, koostati ja saadeti Eestis tegutsevatele 

jäätmekäitlusega tegelevatele ettevõtetele.  

Seireandmete hankimine ja nende analüüs baseerus peamiselt Eesti keskse keskkonnanäitajate 

seireandmebaasi KESE andmetel.   

3. POS-ide ainevoogude ülevaated 

Käesolevas peatükis on ainete põhiselt kokku koondatud ainevood ja heitkogused erinevate 

vastuvõtvate keskkonnaosade ja jäätmekäitlustoimingute lõikes. 

Tabelites on lisaks tekkekogusele jäätmekäitlustoimingute osas kajastatud ainult ladestamise, 

põletamise ja taaskasutamise kogused. Ülejäänud osa tekkekogusest on seotud muude 

deklareeritud jäätmekäitlustoimingutega, mida tabelis välja ei ole toodud.  
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Õhk (kg) 0.224 0.244 1.90 1.98 1.64 1.97 2.16 1.95 1.74 1.37 

Pinnas (kg) 2.04 2.04 1.92 2.14 2.20 2.11 1.96 - 2 - 2 - 2 

Vesi (kg) 0.015 0.015 0.53 0.55 0.47 0.56 0.60 0.491 0.441 0.361 

Jäätmeringlus  

- Jäätmeteke (tonni)3 26.7 35.2 29.1 32.3 32.6 32.7 34.5 37.3 36.0 - 

- Ladestamisele suunatud 

jäätmed (tonni) 
17.7 19.5 9.7 5.6 4.7 4.6 4.7 8.6 10.3 - 

- Põletamisele suunatud 

jäätmed (R1) (tonni) 
14.7 16.2 17.4 15.7 13.8 11.8 6.9 4.5 3.1 - 

- Taaskasutamisele 

suunatud jäätmed 

(R3m, R5m) (tonni) 

1.1 2.8 2.0 6.5 5.4 6.8 1.2 1.8 1.1 - 

1 Ei sisalda RVP-dest heitveega kanduvat osa 
2 Puuduvad sisendandmed heitkoguste kvantifitseerimiseks 
3 Sisaldab romuautode SLF dBDE heitkoguseid 
4Ainult prügilasse ladestatud ja jäätmepõletuse koguse põhjal 
4Ainult prügilasse ladestatud koguse põhjal 

 

 

Heitkoguste võrdlemisel on domineerivaks heitevektoriks ainevood jäätmeringluses. Muude 

heitevektorite osas on heitkogused oluliselt väiksemad. Võttes võrdluseks EL-s hinnatud 

heitkogused ja taandades need elanike arvu suhtele Eesti ja EL-i vahel, on käesolevas inventuuris 

välisõhu heitkogus ligikaudu poole väiksem kuid kui võrrelda EL-i miinimustsenaariumi 

heidetega, siis samas suurusjärgus. Vee heitevektoris on lahknevus EL-i hinnangutest mõnevõrra 
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suurem, kuid see on tingitud tegevusvaldkondadest mida Eestis ei ole. Mõlema heitevektori 

heitkoguste hinnanguid (võrreldes elanike arvule taandatud hinnangutega) mõjutab ka see, et 

käesolevas inventuuris võeti arvesse ka rahvastiku tiheduse koefitsenti. Rahvastiku tihedus on 

Eestis oluliselt väiksem kui mujal EL-s. 

Heited välisõhku on viimastel aastatel olnud langevas trendis, mis on tingitud vähemast dBDE 

kasutusse võetud ja ringlusse tulevast kogusest. 

Pinnasega seotud heited jäävad võrdluses EL-i elaniku kohta taandatud heitega samasse 

suurusjärku, kuid Eesti kontekstis käsitleti pinnasega seotud heitkoguste kvantifitseerimisel vaid 

taaskasutatud reoveesette koguseid. Reovesetetest lähtuvad heitkogused pinnasesse on otseselt 

sõltuvad kasutatud kogustest. Kui viiakse läbi täiendavaid ajakohaseid uuringuid ja seiret dBDE 

leidumise kohta reoveesetetes, mis näitaksid sisalduse vähenemist, siis väheneksid suure 

tõenäosusega ka heitkogused.   

EL-s on 2015 aastal hinnatud jäätmete kaudu tekkivaks dBDE heitevooks ligikaudu 4000 tonni 

aastas, mis teeb elanike arvule taandatuna Eesti kohta 10 tonni aastas. See on ligikaudu 3 korda 

väiksem kogus kui käesolevas inventuuris hinnatud vood. Ramboll (2018) aruandes on hinnatud 

EL-i jäätmetesse jõudvaks dBDE ainevooks kokku ligikaudu 720 tonni, aga seal oli kasutatud ka 

vähem jäätmekategooriad. Selline varieerivus on tingitud Eesti põhiste sisendandmete kasutusest 

jäätmearuandluse infosüsteemist JATSja saadaval olevatestheiteteguritest. Sisendandmete 

põhjalik analüüs annab heitkoguste hinnangutele juurde usaldusväärsust, aga teisalt ei põhinenud 

kasutatud heitetegurid reaalsetel Eestis tehtud mõõtmisandmetel, mis jällegi suurendab 

ainevoogude hinnangute määramatust.   

dBDE-d sisaldada võivate jäätmete käitlustoimingutega kaasnevatest ainevoogude kogustest on 

näha, et need on vastuolus POS-e sisaldad võivate jäätmete käitluspõhimõtete ja nõuetega. Väga 

suur osa jäätmetest jõuab prügilatesse ja väiksem osa taaskasutusse ja põletamisele. Aastate lõikes 

on nendes osakaaludes siiski olnud ka varieeruvusi. Kui vaadata dBDE sisaldada võivate jäätmete 

tekke ja käitlustoimingute aegrida (Lisa 3-6), siis joonistub negatiivselt välja, et viimastel aastatel 

on jäätmete ladestamise osakaal suurenenud ja kõrvaldamise ning taaskasutuse kogused 

vähenenud. Kuna jäätmekäitlustoimingute heitkoguste arvutamisel on kasutatud JATS-i, PROTO, 

KAURi ja Maanteeameti teabenõude andmeid, siis erinevad jäätmeringluse heitevektorite kogused 

ei summeeru. 
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SCCP 

Tabel 3.2 
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Õhk (kg) - - - - - - - - - - 

Pinnas (kg) 2.48 2.48 2.33 2.60 2.67 2.56 2.38 - - - 

Vesi (kg) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 - - - 

Jäätmeringlus 

- Jäätmeteke 

(tonni) 
0.930 1.845 0.558 0.692 0.793 0.753 0.437 0.454 0.420 - 

- Ladestamisele 

suunatud jäätmed 

(tonni) 

0.83 1.63 0.34 0.30 0.43 0.45 0.20 0.20 0.13 - 

- Põletamisele 

suunatud jäätmed 

(R1) (tonni) 

0.02 0.03 0.04 0.06 0.12 0.10 0.11 0.13 0.13 - 

- Taaskasutamisele 

suunatud jäätmed 

(R3m, R5m) 

(tonni) 

0.004 0.01 0.02 0.04 0.03 0.09 0.03 0.04 0.02 - 

Sarnaselt dBDE-le on ka SCCP-de heitvoogudes dominantseks ainevood jäätmetes. Pinnasega 

seotud heitevektoris kajastuvad heited reoveesetete kasutamisest ning heitkogused vette on 

hinnatud reoveesette deklareeritud tekkekoguste põhjal. Tingituna settekoguste samast 

suurusjärgust ja kasutatud heitetegurist on heitekogused pinnasesse ja vette aastate lõikes sarnased. 

Välisõhu heiteid kasutuses olevatest toodetest ja tegevusalade põhiselt ei kvantifitseeritud 

sisendandmete ja heitetegurite puudumise tõttu. Samuti eeldavad heitvoogude prognoosid, et 2020 

aastaks peaks toodetes kasutuses olev SCCP-de maht enamuses olema jõudnud jäätmeringlusse 

ning tingituna SCCP-de kasutamise ja tootmise keelustamisest ei jõua neid enam nii palju 

tooteringlusesse. Juurde tulev SCCP-de maht seostub peamiselt jälgainena MCCP-de seas, 

reoveesetetega ja mingil määral taaskasutusse võetud toodetega. Ka tööstuslike põletusprotsesside 

tagajärjel ei teki heiteid välisõhku, sest SCCP-d hävinevad põletamise käigus. 

Tuginedes käesolevas inventuuris käsitletud uuringutele ja neis esitatud prognoosidele ning 

hinnatud jäätmevoogudele jõuab nii praegu kui ka lähituleviku perspektiivis SCCP-sid (ka 

jälgainena MCCP-de segudes) neid sisaldavate toodete kasutusea lõppemisega jäätmeringlusse.   

SCCP-sid sisaldada võivate jäätmete käitlustoimingutega kaasnevatest ainevoogude kogustest on 

näha, et need on vastuolus POS-e sisaldad võivate jäätmete käitluspõhimõtete ja nõuetega. Väga 

suur osa jäätmetest jõuab prügilatesse ja väiksem osa taaskasutusse ja põletamisele. Ladestamise 

heitkogustes on suur osakaal kummi sisaldavatel isolatsioonimaterjalidel. BiPro (2011) aruandes 

hinnati aasta 2010 kohta jäätmevoogudesse jõudvaks SCCP-de koguseks kummi sisaldvates 

isolatsioonimaterjalides (hermeetikud, tihendid) kokku 412 tonni, mis teeb elanike arvule 

taandatuna Eesti kohta ligikaudu 1.1 tonni. Käesoleva inventuuri raames hinnati ladestamisele 

jõudvaks koguseks 0.9 tonni. Aastate lõikes on SCCP-de tekkekogused olnud langustrendis, aga 

see on otseselt seotud deklareeritud jäätmekoguste vähenemisega ainevoogude hindamise aluseks 

võetud jäätmeklassides. Kas SCCP-sid leidub ka reaalselt nendes jäätmetes vajab kindlasti 

uurimist ja analüütilist määramist.    



14 

 

Jäätmeringluses mõjutavad SCCP heitkoguseid enim isolatsioonimaterjalid mis sisaldavad kummi 

ja lammutusjäätmete teke ning käitlemine. 

 

HCBD 

Tabel 3.3 
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Õhk (kg) - - - - - - - - - - 

Pinnas (kg) - - - - - - - - - - 

Vesi (kg) - - - - - - - - - - 

Jäätmeringlus  

- Jäätmeteke 

(tonni) 
0.0006 0.0009 0.0014 0.0017 0.0019 0.0019 0.0019 0.0022 0.0024 - 

- Ladestamisele 

suunatud jäätmed 

(tonni) 

0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0002 0.0002 - 

- Põletamisele 

suunatud jäätmed 

(R1) (tonni) 

0.0001 0.0003 0.0004 0.0007 0.0008 0.0006 0.0006 0.0008 0.0007 - 

- Taaskasutamisele 

suunatud jäätmed 

(R3m, R5m) 

(tonni) 

0.00009 0.00020 0.00018 0.00064 0.00057 0.00088 0.00045 0.00062 0.00043 - 

 

HCBD leide Eesti keskkonnas viimastel aastatel ei ole olnud, mis indikeerib selgelt, et HCBD-d 

ringleb keskkonnas üha vähem. HCBD  võib vähesel määral tekkida ka põletusprotsesside 

tagajärjel kuid need heitkogused on väga väikesed. Eestis puuduvad tootmistegevused, mille 

tagajärjel võib HCBD heiteid tekkida. Ka peetakse käesolevas aruandes käsitletud uuringutes 

reoveesette kaudu keskkonda jõudvaid heiteid marginaalseks. Ramboll (2018) hinnati kogu EL-i 

HCBD heitkoguseks veekeskkonda aastas kokku 31 kg. 

Välisõhus, reoveesetetes, heitvees ning prügilate nõrgvees on HCBD sisaldused olnud Eestis 

viimastel allapoole analüütilisi määramispiire. Võib eeldada, et ka heited veekeskkonda ja 

välisõhku on väga väikesed ja heitkoguste hinnangute andmine ei ole Eesti kontekstis praegu 

asjakohane ning seotud suure määramatusega.  

Ka jäätmevoogudesse jõuab HCBD sisaldada võivaid jäätmeid üha vähem. Varasemalt rakendatud 

kasutus- ja tootmispiirangute tõttu peaks suures osas HCBD-dega seotud jäätmeid olema jõudnud 

juba jäätmeringlusesse ja käitlemisele. Samuti on käesolevaga hinnatud HCBD kogused 

jäätmevoogudes väga väikesed ning väheolulised. Väikse jäätmetekke mahu juures võib siiski 

üldise positiivse trendia välja tuua, et ladestatavad kogused on väiksemad kui põletamisele 

suunatud ja taaskasutusse võetud kogused. 

Jäätmeringluses mõjutavad HCBD heitkoguseid enim olmejäätmete ja lammutusjäätmete teke ja 

käitlemine. 
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PCP 

Tabel 3.4 
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Õhk (kg) - - - - - - - - - - 

Pinnas (kg) 0.012 0.012 0.011 0.012 0.013 0.012 0.011 - - - 

Vesi (kg) - - - 0.19 0.18 0.18 0.21 0.22 0.19 - 

Jäätmeringlus 

- Jäätmeteke 

(tonni) 
0.47 0.49 0.48 0.56 0.55 0.50 0.57 0.61 0.59 - 

- Ladestamisele 

suunatud jäätmed 

(tonni) 

0.08 0.09 0.08 0.10 0.10 0.08 0.10 0.11 0.10 - 

- Põletamisele 

suunatud jäätmed 

(R1) (tonni) 

0.0003 0.0005 0.0002 0.0002 0.0003 0.0004 0.0004 0.0003 0.0006 - 

- Taaskasutamisele 

suunatud jäätmed 

(R3m, R5m) 

(tonni) 

0.002 0.001 0.004 0.003 0.003 0.005 0.002 0.002 0.002 - 

 

PCP-d ringleb Eesti keskkonnas ja selle teke on seotud peamiselt põlevkivitööstusega. PCP ei 

kuulu Stockholmi konventsioonis põhjal tahtmatu tekkega POS-de hulka küll aga ainete hulka 

mille tootmine ja kasutamine tuleb järk-järgult lõpetada.  

PCP-d leidub Eestis reoveepuhastite setetes ning reoveesette kasutamisest lähtuva pinnase 

heitevektoriga seotud heitkoguse hindamisel on aluseks võetud analüüsitulemuste põhjal tuletatud 

heitetegur ja reovesette tekkekogused. Kuna PCP-d võib pidada Eesti kontekstis oluliseks 

saasteaineks, aga PCP-de kontsentratsioonid heitvees on jäänud valdavalt allapoole analüütilisi 

määramispiire, siis tuletati veekeskkonna heidete kvantifitseerimiseks PCP heitetegur reovesette 

sisalduse ja PCP sette-vee jaotusteguri kaudu. Olemasolevate andmete põhjal kvantifitseeritud 

heitkogused on väiksed ja olulist mõju keskkonnale ei tohiks omada. EKU (2017) 

põlevkivitööstuse heiteid käsitletud uuringus hinnati heitvee kaudu veekeskkonda jõudvaks PCP 

koguseks aastas 3.8 kg. Kuna PCP tekkeprotsesse põlevkivitööstuses ja aine käitumist 

põlevkivituha jäätmetes on vähe uuritud, siis vajab see täiendavat uurimist kaardistamaks 

võimalike keskkonnamõjusid ning levikuteid.  

Jäätmetekke ja ladestamine põhiline PCP-de heitkoguste allikaks on põlevkivi põletamise ja 

põlevkiviõli tootmise (TSK) kolde- ja lendtuhk ning puitu sisaldavad jäätmed. BiPro (2011) aruandes 

milles ei arvestatud põlevkivitööstuse tuhajäätmete tekkega prognoositi 2018 aastal Eestis 

jäätmeringlusse jõudvaks PCP koguseks 0.4 tonni. Käesolevas uuringus hinnati koguseks 0.59 

tonni.   

Ladestamisele minevate jäätmete kogus on ka PCP osas suhteliselt kõrge määraga kuid sellest 

kogustest moodustavad põhiosa põlevkivitööstusega seotud tuhajäätmed, mille käitlemine muul 
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viisil ei ole võimalik. Lisaks mõjutavad heitkoguseid ja olmejäätmete käitlemine. Põletamisele 

minevad ja taaskasutusse võetavad PCP kogused on väga väiksed. 

 

PCN 

Tabel 3.5 
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Õhk (kg) - - - 0.85 0.89 1.00 0.78 1.00 0.89 0.85 

Pinnas (kg) 0.19 0.19 0.18 0.20 0.21 0.20 0.19 - - - 

Vesi (kg) - - - 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.005 - 

Jäätmeringlus  

- Jäätmeteke 

(tonni) 
0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 - 

- Ladestamisele 

suunatud jäätmed 

(tonni) 

0.005 0.004 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 - 

- Põletamisele 

suunatud jäätmed 

(R1) (tonni) 

0.0006 0.0012 0.0020 0.0060 0.0073 0.0066 0.0066 0.0067 0.0064 - 

- Taaskasutamisele 

suunatud jäätmed 

(R3m, R5m) 

(tonni) 

0 0.00022 0.00019 0.00004 0.00002 0.00000 0.00001 0.00001 0.00001 - 

PCN-de esinemist Eesti keskkonnas ja heiteallikates uuritud ei ole. PCN-e tekib kloori olemasolul 

põletusprotsesside käigus aga seda on ajalooliselt kasutatud ka ainena. PCN-e ei ole viimased 30 

aastat toodetud ning võttes arvesse toodete piiratud kasutusiga, võib eeldada, et väga suurest osast 

PCN-e sisaldavatest toodetest on saanud jäätmed ja need on kasutusest kõrvaldatud.  

Domineerivaks heitevektoriks inventuuri põhjal on jäätmevood aga ka heited välisõhku 

põletusprotsessidest. Välisõhu heidete kvantifitseerimisel on allikateks olme- ja ohtlike jäätmete 

tööstuslik põletamine ning kohtküte. Kohtkütte heidete hindamisel võeti arvesse olmejäätmete 

põletamist kodumajapidamistes. Arvutused on tehtud uuringutes tuletatud heitetegurite põhjal kuid 

heidete tegeliku võimaliku tekke kindlakstegemiseks on Eestis vaja läbi viia täiendavaid mõõtmisi 

PCN-de sisalduse määramiseks põletusprotsesside tagajärjel tekkivates heitgaasides ja osakestes. 

Kuna Eestis PCN-de sisaldust uuritud ei ole, siis on soovitav ühendit kvantitatiivselt analüüsida 

ka veekeskkonnaga seotud proovimaatriksites. 

Heitkoguste arvutamisel pinnasesse reoveesetete kaudu ja vette on kasutatud sarnast lähenemist 

nagu PCP-de puhul. Kogused jäätmevoos on aastate lõikes sarnased ja ladestamisele minevad 

ainevood on väiksemad kui põletamisse suunatud vood.  

Jäätmeringluses mõjutavad PCN heitkoguseid enim olme- ja lammutusjäätmete teke ja käitlemine.
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Stockholmi konventsiooni põhimõtete kohaselt tuleb eesmärgiks seada POS-e sisaldada võivad 

jäätmed jäätmevoost eraldada ja ringlusest kõrvaldada, mille eelistatumaks viisiks on nende 

põletamine või hävitamine ja kahjutuks tegemine muul tehnoloogilisel moel. Samas EL-i 

jäätmekäitluspõhimõtted ja regulatsioonid soodustavad jäätmete taaskasutusele võttu ja 

kehtestatud on piirnormid, millest väiksema sisalduse korral on jäätmed lubatud uuesti 

tooteringlusse võtta. Piirnormist kõrgema sisaldusega jäätmed kuuluvad ringlusest 

kõrvaldamisele. POS-e sisaldada võivate jäätmete ladestamine ei ole mõlemal lähenemisel 

eelistatud viisiks.  

Nii taasringlusesse võetavate jäätmekoguste määra suurendamiseks kui ka piirnormist 

kõrgemate sisaldustega jäätmete kõrvaldamiseks on Eestis vaja parendada 

jäätmekäitluspraktikaid. See eeldab jäätmekäitlejatele aga ka jäätmete tekitajatele ja kogujatele 

konkreetsete juhendmaterjalide väljatöötamist jäätmete eristamiseks, jäätmeklasside 

konkreetsemat piiritlemist nende keskkonnaohtlikkusest lähtuvalt, aga ka analüüsivõimekuse 

parandamist ja lihtsustamist Eestis. Väga oluline on tõsta jäätmekäitlejate ja jäätmete tekitajate 

seas teadlikkust POS-de kahjulikkusest ja vajadusest neid ringlusest järk järgult kõrvaldada 

ning võtta jäätmeid taaskasutusse ettevaatuspõhimõtet järgides.  

Ühelt poolt on tegemist väga suurte heitkogustega jäätmevoogudes ja teisalt on 

keskkonnavektorite heitkogused väga väikesed. Olukorras kus käsitletud ühendite tootmine on 

keelustatud ja nende kasutamist oluliselt piiratud või üldse keelustatud, on see ka loogiline. 

Kuid jäätmeringlusesse jõudvad ainevood tingivad jätkuvalt survet keskkonnale ja seda tuleb 

ohjata parimal võimalikul moel lähtudes konventsiooni ja EL-i seatud põhimõtetest.   

Kõikide heitevektorite hinnangud on seotud suure määramatuse määraga, sest teostatud ei ole 

konkreetseid POS-de leidumise analüüse jäätmetes ning probleeme on ka jäätmete 

klassifitseerimise ja deklareerimisega. Tegeliku olukorra kaardistamiseks POS-de koguste 

ringlemise osas jäätmevoogudes ja jäätmete ning muude põletusprotsessidega seotud 

keskkonnaheidetega on vaja reaalseid mõõtmisi jäätmetes ja jäätmekäitlustoimingutega seotud 

tegevustes, prügilates ning käitistes.  

Täpsemat selgitamist vajab ka reoveesette kasutamine ja selle tegelikud kogused. Hetkel on 

Eestis 2 andmeallikat (JATS ja veekasutuse aruannete põhjal kokku pandud reoveesetete 

kasutuskogused, mida koostab KAUR), milles reovee kasutamise koguste info on erinev. 

Lisaks KAURi poolt EUROSTATi edastatud andmetele raporteerivad suuremad 

reoveekäitluse ettevõtted andmeid ka JATSi ning tulemuseks on väga erinevad kvantitatiivsed 

andmed reoveesette kasutuse osas.  

Luua töögrupp kuhu kuuluvad ka jäätmekäitlejate esindajad, eriala spetsialistid, 

ministeeriumide ja ametkondade esindajad ning töötada välja Eesti jaoks asjakohane ning POS-

e arvestav jäätmekäitluse ja kogumise PVT ning jäätmete analüüsikava. Viia läbi analüüse 

jäätmeliikide põhjal ning võimalusel tuletada Eesti kontekstis asjakohased heitetegurid 

jäätmeklassifikaatorite lõikes.   

Prügilatest (nii suletud kui töötavad) lähtuda võiva keskkonnasurve kindlakstegemiseks ja 

hindamiseks koostada prügilate kohta seirekavad põhiliste heitevektorite lõikes vähemalt 3 

käesolevas inventuuris käsitletud ühendi osas: SCCP, dBDE ja PCP. Kohtkütteallikate osas on 

vaja läbi viia katsemõõtmised ning hinnata PCN-de võimalikku teket. Sama soovitus PCN-de 

katsemõõtmiste osas käib ka tööstuslike jäätmepõletusprotsesside kohta. 
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ÜLEVAATED 

4. dBDE ─ dekabromodifenüüleeter, ülevaade 

Dekabromodifenüüleeter (dBDE) on tööstuslikult toodetav polübroomitud difenüüleetrite 

(PBDE) ainegruppi kuuluv sünteetiline ühend, mis on varasemalt leidnud laialdast kasutust 

leeki aeglustava lisandina erinevates sektorites, eelkõige plasti- ja tekstiilitööstuses. 

Varasemalt, 2009. aastal vastu võetud otsuse alusel on konventsiooni raames keelustatud nelja 

PBDE (tetra-, penta-, hepta- ja heksaBDE) kasutamine ja tootmine.  

Dekabromodifenüüleetri ingliskeelne nimetus on decabromodiphenyl ether ning IUPACi 

(International Union of Pure and Applied Chemistry) nimetus 2,3,4,5,6-pentabromo-1-

(2,3,4,5,6-pentabromofenoksü)benseen. Aine üldise kaubandusliku nimena on kasutatud 

lühendit c-decaBDE (commercial dBDE).Sünonüümidena on kasutusel veel 

bis(pentabromofenüü)eeter, dekabromodifenüüloksiid, bis(pentabromofenüül)oksiid, 

dekabromobifenüüloksiid, dekabromofenoksübenseen, decaBDE, DBDPE, DBBE, DBBO 

ning DBDPO. Kaubanduslikest tootenimedest on enim levinud DE-83R, DE-83, Bromkal 82-

ODE, Bromkal 70-5, Saytex 102 E, FR1210, Flamecut 110R (UNEP, 2019) 

Looduslikud allikad dekabromodifenüüleetril teadaolevalt puuduvad (USEPA, 2017a). 

4.1. dBDE olelusring 

dBDE ringlus on seotud selle tootmise, kasutuse, tooteringluse, taaskasutamise ja 

jäätmekäitlustoimingutega. Kõigi nimetatud etappidega kaasneb ka aine heidete levik 

keskkonda. Joonis 4.1 kajastab dBDE olelusringi. (USEPA, 2010) 

 

Joonis 4.1 dBDE olelusring 
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4.2. dBDE kasutamine ja tootmine 

Euroopa ja maailm 

Earnshaw jt. (2013) uurimuses antud hinnangu põhjal ulatus maailmas 2002. aastal 

polübroomitud difenüüleetrite (PBDE) kogutoodang 66 000 tonnini. Abbasi jt. (2019) 

hinnangul ulatus PBDE tootmismaht 2003. aastal kuni 85 000 tonnini, pärast mida on 

tootmismahud olnud languses tingituna nõudluse vähenemisest. Kõige hilisematel andmetel 

moodustab 75% kogu maailma PBDE toodangust dBDE. Euroopas on dBDE tootmine 

lõpetatud aastast 1999. (RPA, 2014) 

Abbasi jt. (2019) uuringus hinnati dBDE kui aine kasutusmahuks maailmas 2003 aastal 75 000 

tonni, millest 80% leidis kasutamist Aasias ja Põhja-Ameerikas. Aastaks 2012 vähenes dBDE 

kasutusmaht kogu maailmas 20 000 tonnini. Aastatel 1990 kuni 2010 on hinnatud dBDE 

kasutusmahtudeks Euroopas ligikaudu 7000–12 000 tonni aastas.  

Kui Euroopas on dBDE kasutamine käesolevaks ajaks oluliselt vähenenud ja tootmine 

lõpetatud aastast 1999, siis mujal maailmas, eelkõige Aasias, on dBDE tootmis- ja 

kasutusmahud vähenema hakanud alates aastast 2006. (Abbasi jt., 2019) Seoses nõudluse 

vähenemisega ja aine lisamisega Stockholmi konventsiooni lisadesse on dBDE kasutusmahud 

maailmas järgnevatel aastatel veelgi vähenenud.  

 

Hinnanguliselt ulatus dBDE kogutoodang aastatel 1970 – 2005 1.1 – 1.25 miljoni tonnini 

(UNEP, 2019). 

Samuti näitab Euroopa Liidu impordistatistika, võttes aluseks tollitariifistiku 

kaubanomenklatuuri koodi 29 09 30 38 (aromaatsete eetrite broomitud derivaadid, va 

pentabromodifenüüleeter; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenoksü)benseen, 1,2-

bis(2,4,6-tribromofenoksü)etaan ja , akrüülnitriil-butadieen-stüreeni (ABS) valmistamiseks), 

et Euroopa Liitu on dBDE-d imporditud aastatel 2000–2008 mahus 10 000–12 000 tonni aastas. 

Alates 2009. aastast on impordimahud vähenenud, ulatudes 2015. aastal ja hiljem kuni 4 000 

tonnini aastas. Ekspordistatistika näitab dBDE ekspordimahuks aastatel 2000–2008 vahemikus 

400–800 t/a, hilisematel aastatel 400 t/a (EUSTAT, 2019). Tuginedes dBDE impordi ja 

ekspordistatistikale, võib dBDE kasutusmahuks Euroopas aastatel 2015–2019 hinnata 

ligikaudu 3000–4000 t/a. 

PBDE tootmismahtude ja hinnangulised kasutatud kogused aastate lõikes Euroopas ja mujal 

maailmas on esitatud Joonis 4.2 ja Joonis 4.3 

 

Joonis 4.2 dBDE hinnangulised kasutusmahud Euroopas ja maailmas (Abbasi jt., 2019) 
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Joonis 4.3 Hinnangulised dBDE kasutusmahud Euroopas (Earnshaw jt., 2013) 

2015. aasta seisuga on dBDE tootmine nii Euroopa Liidus, Jaapanis kui Kanadas lõpetatud 

ning järk-järgult toimub tootmise lõpetamine ka Ameerika Ühendriikides. (UNEP, 2019) 2016. 

aasta seisuga toimus veel dBDE tootmine Hiinas. (Ji, jt., 2017) 

 

4.3. dBDE regulatsioonid 

Rahvusvaheline regulatsioon 

Ettepanek lisada dekabromodifenüüleeter Stockholmi konventsiooni püsivate orgaaniliste 

saasteainete nimekirja tehti 2013. aastal. Dekabromodifenüüleeter kanti 2017. aastal 

Stockholmi konventsiooni osapoolte otsuse nr SC-8/10 põhjal konventsiooni lisasse A, milles 

olevate ainete tootmine ning kasutamine on keelustatud välja arvatud otsusega sätestatud 

erandid, milleks on dBDE kasutamine sõidukite ja lennukite osades, tuleohutusklassi 

nõudvates tekstiilides  ja teatud elektroonikaseadmetes  

dBDE on nimetatud ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvahelise kauplemise korda 

käsitleva Rotterdami konventsiooni lisa III kandidaataineks. Lisasse III kuuluvad ained, mille 

kasutamine on keelatud või oluliselt piiratud tingituna nende keskkonnaohtlikkusest ning 

nendega rahvusvahelisel kauplemisel tuleb kohaldada eelnevalt teatatud nõusoleku (PIC) 

protseduuri. Eesti Vabariik ühines Rotterdami konventsiooniga aastal 2006.   

Püsivaid orgaanilisi saasteaineid, sealhulgas PBDE-sid, sisaldavate ohtlike jäätmete 

riikidevahelist vedu ja nende kõrvaldamise kontrolli reguleerib 1989. aastal sõlmitud Baseli 

konventsioon, mille Eesti Vabariik on ratifitseerinud 1992. aastal. 

Lisaks käsitleb POS-dest tingitud keskkonnamõjude vähendamist ja ohjamist 1992. aastal 

sõlmitud Helsingi konventsioon ehk Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon 

(HELCOM), mille Eesti ratifitseeris 1995. aastal. Läänemere keskkonnaseisundi hindamisel 

on indikaatorühenditeks ka PBDE-d. 
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EL-i regulatsioon 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1907/2006, mis käsitleb 

kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH-direktiiv), ei tohi 

pärast 2. märtsi 2019 dekabromodifenüüleetrit eraldi ainena toota ega turule lasta. Samuti pole 

lubatud ainet kasutada järgnevate artiklite tootmisel ega lasta turule nende koostises: a) muu 

aine (selle koostisosana) b) segu c) toode või selle osa, kui aine kontsentratsioon on 0.1 

massiprotsenti või enam, pärast 2. märtsi 2019. dBDE tootmine, turule laskmine või 

kasutamine on lubatud piiratud aja jooksul üksnes uutes õhusõidukites ning õhusõidukite, 

mootorsõidukite, põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite ning teatavate masinate 

varuosades. 

29. novembril 2012 tunnistas määruse (EL) nr 1907/2006 artikli 76 lõike 1 punktis e. nimetatud 

liikmesriikide komitee dBDE püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks aineks (edaspidi 

„PBT“) ning väga püsivaks ja väga bioakumuleeruvaks aineks vastavalt määruse (EÜ) nr 

1907/2006 artikli 57 punktile d ja artikli 57 punktile e. 19. detsembril 2012 lisati aine väga 

ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetellu.Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 

2011/65/EL, millega piiratakse teatavate ohtlike ainete kasutamise elektri- ja 

elektroonikaseadmetes (RoHS-direktiiv), tulenevalt on polübromodifenüüleetrite kõrgeim 

lubatav sisaldus homogeensetes materjalides 0.1%. 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste 

saasteainete kohta, võib jäätmeid, mis sisaldavad tetrabromodifenüüleetrit, 

pentabromodifenüüleetrit, heksabromodifenüüleetrit, heptabromodifenüüleetrit ning 

dekabromodifenüüleetrit või on nendega saastunud, kõrvaldada või taaskasutada muul viisil 

kooskõlas asjakohaste liidu õigusaktidega juhul, kui nende summaarne sisaldus jäätmetes on 

väiksem 1 000 mg/kg . 

Lisaks on nimetatud määruse Artikkel 4 kohaselt dBDE tootmine, turuleviimine ja kasutamine 

eraldi, segudes või toodetes keelatud. Nimetatud toimingud ei ole keelatud kui aine esineb 

ainetes, segudes või toodetes tahtmatu jälgsaastena kontsentratsioonis kuni 10 mg/kg (0.001 

massiprotsenti). Erandkorras lubatakse deka-BDE tootmist, turuleviimist ja kasutamist 

eesmärkidel ja tingimustel, mis on sätestatud määruse lisas I. Lubatud on selliste deka-BDEd 

sisaldavate toodete kasutamine, mis olid liidus kasutusel juba enne 15. juulit 2019. 

Määruse (EL) 2019/2021 eesmärgiks on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda püsivate 

orgaaniliste saasteainete eest, keelustades või kõrvaldades võimalikult kiiresti kasutuselt ained, 

mille suhtes kohaldatakse püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni. 

Kui see on asjakohane, võivad liikmesriigid kooskõlas EL-i toimimise lepinguga kohaldada 

määruses sätestatud nõuetest ka rangemaid nõudeid. 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 1272/2008, mis käsitleb ainete 

klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP-määrus), puudub dBDE osas ühtlustatud 

klassifikatsioon ja märgistus.   

Eesti regulatsioon 

Jäätmeseaduse ja selle rakendusakti keskkonnaminisri määruse nr 44 alusel (RT I, 01.11.2016, 

3) on Eestis lubatud turule lasta üksnes neid elektri- ja elektroonikaseadmeid ning nende osi, 

mis sisaldavad homogeenses materjalis polübroomitud difenüüleetreid kuni 0.1 massiprotsenti. 

Vastavalt Veeseaduse ja selle rakendusaktile keskkonnaministri määruse nr 28 alusel (RT I, 

01.08.2019, 21) on bromodifenüüleetritest nimetatud prioriteetseteks ohtlikeks aineteks ainult 
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tetra-, penta-, heksa- ja heptabromodifenüüleeter. Eraldi keskkonna kvaliteedi hindamise 

piirväärtuseid nimetatud määruse alusel dekabromodifenüüleetrile kehtestatud ei ole.  

4.4. dBDE keemilised ja füüsikalised omadused 

Kaubanduslik dBDE on bromoorgaaniline ühend, mis koosneb ligikaudu 97 protsendist puhtast 

broomitud difenüüleetrist. Ülejäänud osa moodustavad teised polübroomitud difenüüleetri 

analoogid – nonabromodifenüüleeter (0,3 – 3%) ning oktabromodifenüüleeter (0.0 – 0.04%). 

Toatemperatuuril on dBDE lõhnatu, tahke, värvuselt valge või valkjas kristalne pulber. Aine 

on keemiliselt stabiilne, vees vähelahustuv, kuid tugevalt lipofiilne. (USEPA 2015; NICNAS 

2019)  

Lisaks dekabromodifenüüleetrile on polübroomitud difenüüleetri kaubanduslikest segudest 

laialt levinud ka pentaBDE (CAS nr 32534-81-9, keemiline valem C12Br5O) ning oktaBDE 

(CAS nr 32536-52-0, keemiline valem C12Br8O), kuid nende tootmine on alates 2004. aastast 

lõpetatud. Polübroomitud difenüüleetrid on oma struktuurilt sarnased polüklooritud 

bifenüülidega. (USEPA, 2017a) 

Tabel 4.1 Dekabromodifenüüleetri füüsikalis-keemilised näitajad (UNEP, 2015; USEPA, 

2008) 

CAS / EÜ nr 1163-19-5 / 214-604-9 

Keemiline valem C12Br10O 

Keemiline struktuur 

 

Molekulmass 959.2 g/mol 

Sulamistemperatuur 300 – 310°C 

Keemistemperatuur Laguneb temperatuuril >320°C 

Tihedus  3.0 g/cm3 

Aururõhk  4.63 × 10-6 Pa (21°C juures) 

Lahustuvus vees <0.1 µg/l (25°C juures) 

Henry konstant 0.04 Pa m3 mol (25°C juures) 

Log Kow 6.27 – 12.11 

Log Koa 13.1 

Log Koc 6.3 

 

 

4.5. dBDE kasutusotstarve ja E-PRTR heited 

Polübroomitud difenüülide tootmist alustati 1970. aastatel. Dekabromodifenüüleetrit 

toodetakse broomi keemilisel reaktsioonil difenüüloksiidiga anorgaaniliste katalüsaatorite abil 

(USEPA, 2017b).  

Kõrgetel temperatuuridel eralduvad polübroomitud difenüüleetritest broomiaatomid, tekitades 

toote pinnale õhukese broomiauru kihi, mis aitab eemal hoida hapnikku, vähendades seeläbi 
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tule levimise kiirust. Seetõttu leiab dekabromodifenüüleeter kasutust eelkõige leegiaeglustina  

nii ehitusmaterjalides, elektri- ja elektroonikaseadmete plastmassosades kui ka 

tekstiilitööstuses. Täpsemad dekabromodifenüüleetri kasutusalad on toodud Tabel 4.2. 

(UNEP, 2019) 

Tabel 4.2 Dekabromodifenüüleetri kasutusalad 

Sektor/Tööstus Kasutusala/toode Lõppkasutus 

Elektroonikatööstus 
Elektri- ja 

elektroonikaseadmed 

• Telerite korpused ning (sisemised) 

komponendid 

• Mobiiltelefonid 

• Heli- ja videoseadmed; puldid 

• Sidekaablid; ehituskaablid 

• Traadid ja kaablid 

• Pistikud 

• Kaitselülitid 

• Printerite/koopiamasinate komponendid 

• Kassetid 

• Kütteventilaatorid ja föönid 

Era- ja ühistransport Mootorsõidukid 

• Auto tekstiilid 

• Tugevdatud plastid 

• Klemmide/kaitsmete plokk, kõrgema 

voolutugevusega kaablite kestad 

• Elektri- ja elektroonikaseadmed 

Merendus ja 

lennundus 

Laevad, paadid, 

lennukid 

• Elektrijuhtmed ja -kaablid 

• Elektroonikaseadmed  

• Ventilatsiooniseadmete õhuavad 

• Kleeplindid 

• Komposiitmaterjalid  

Tekstiili- ja 

mööblitööstus 
Tekstiilid ja mööbel 

• Polsterdatud tekstiil (nt diivanid, 

kontoritoolid, madratsid) 

• (Õhupuhastite) filtrid 

• Rulood, kardinad, pimendavad kardinad 

• Geotekstiilid, seinakatted 

• Majapidamistarbed 

• Vahtplast  

• Telgid 

• Vahttäidised 

• Vaibad 
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Sektor/Tööstus Kasutusala/toode Lõppkasutus 

Ehitus Ehitusmaterjalid 

• Isolatsioonivahud ja -paneelid 

• Kattepaneelid 

• Kile (katuste alune, ehitualade katmine) 

• Kaablid, elektriliitmikud 

• Torud, torustike isolatsioon 

Vastavalt Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrile (E-PRTR), ulatus perioodil 2013 – 

2017 vette suunatavate polübroomitud difenüüleetrite (pentaBDE, oktaBDE ning dBDE) 

summaarne kogus 1 098,2 kg, pinnasesse ning õhku suunamist pole deklareeritud(Tabel 4.3). 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 166/2006 tulenevalt on polübroomitud 

difenüüleetrite raporteerimise künniskogus nii vette kui ka pinnasesse 1 kg/aastas. Õhku 

suunatavaid heiteid raporteerima ei pea.  

Tabel 4.3 Polübroomitud difenüüleetrite raporteeritud kogused Euroopas aastatel 2013 – 2017  

Aasta 
Summaarne heitkogus (kg/a) 

Tegevusvaldkonnad 
Õhku Vette Pinnasesse 

2013 - - -  

2014 
- 

2.2 
- Paberi tootmine ja puidu 

töötlemine 

2015 - 234.0 - 

Paberi tootmine ja puidu 

töötlemine, mineraalide 

kevandamine, orgaaniliste 

kemikaalide tootmine, 

tekstiilide töötlemine 

2016 - 559.0 - 

Paberi tootmine ja puidu 

töötlemine, tekstiilide 

töötlemine 

2017 - 303.0 - 
Paberi tootmine ja puidu 

töötlemine 

Kokku 0.0 1 098.2 0.0  

 

4.6. dBDE keskkonna- ja tervisemõju 

Dekabromodifenüüleetri heidet keskkonda esineb aine olelusringi igas etapis, kuid tõenäoliselt 

on see suurim toodete kasutusea ajal ning jäätmete käitlusetapis. Atmosfääri satub 

dekabromodifenüüleeter peamiselt läbi ainet sisaldavate jäätmete põletamise ning siseõhu 

kaudu plast- ja tekstiiltoodete töötlemise, käitlemise ja kasutusea jooksul. (UNEP, 2015) 

Kokkupuutel UV-kiirgusega laguneb dBDE madalamateks broomitud difenüüleetriteks 

(heksa-, hepta-, okta- ja nonabromodifenüüleeter), mis oma omadustelt on toksilisemad ning 

suurema bioakumuleerumisvõimega kui dBDE. Atmosfääris adsorbeerub dBDE tahketele 

osakestele, misjärel jõuab see kuiv- või märgsadenemise kaudu nii pinnasesse kui ka 

pinnavette. Dekabromodifenüüleetri poolestusajaks atmosfääris on keskmiselt 94 – 200 päeva. 

Tulenevalt pikast elueast, võib aine kanduda kaugele oma tekkekohast. Seda kinnitavad ka 

erinevad seireandmed, mille kohaselt on dekabromodifenüüleetrit leitud näiteks Arktika 

erinevatest keskkonnaosadest, sealhulgas õhust, setetest, lumest, jääst ning elustikust (UNEP, 

2015; NICNAS, 2019)  
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Dekabromodifenüüleeter on väga püsiv ka pinnases. Pinnasesse jõuab aine peamiselt läbi 

prügilatesse ladestatud jäätmete või reoveesette kasutamisel mulla väetisena, mille kaudu aine 

pinnasesse imbub. Poolestusajaks pinnases on hinnatud 180 päeva. (UNEP, 2015) 

Vette satub dekabromodifenüüleeter peamiselt reovee käitlusjaamadest ning läbi prügilate 

nõrgvee. (UNEP 2015) Kuna aine on vees vähelahustuv, liigub see edasi setetesse. 

Poolestusaeg setetes võib ulatuda kuni 3.5 aastani. 

Dekabromodifenüüleetri keskkonnaohtlikkus seisneb eelkõige tema püsivuses ning võimes 

bioakumuleeruda ning biomagnifitseeruda toiduahelates ja erinevates bioloogilistes 

organismides, sealhulgas inimorganismides, kalades, lindudes ja imetajates. Pinnasest 

omastavad taimed ühendit vähesel pääral ning taimede kaudu ühendi organismidesse jõudmist 

peetakse vähelulisemaks.Kuna ainet leidub keskkonnas eelkõige tolmu kujul, on see välisõhu 

kaudu võimeline ladestuma nii vees kui ka pinnases ning sisenema organismidesse. (UNEP, 

2015) dBDE logaritmiline oktanooli vee jaotuskoefitsent (Log Kow) jääb vahemikku 6.27 – 

12.11, mis näitab, et aine on bioakumuleeruv. Uuringud on näidanud, et dBDE-le 

eksponeeritud organismides jaotub ühend organismi verre ja rasvkudedesse. Järjepidev 

kokkupuude ainega võib elusorganismidel, sh inimestel, põhjustada maksa- ja närvikahjustusi 

ning arenguhäireid.Ühendi täpsemad toksikoloogilised omadused ja kahjulikud mõjud on 

toodud UNEP (The United Nations Environment Programme) poolt koostatud 

dekabromodifenüüleetri riskiprofiilis1. 

 

4.7. dBDE asendusained 

Dekabromodifenüüleeter (dBDE) on oma omaduste tõttu varasemalt laialdaselt kasutatav 

leegiaeglusti paljudes valdkondades, eelkõige plasti- ja tekstiilitööstuses. Seoses selle ühendi 

keskkonnaohtlikkusega on selle kasutamine lõpetatud ja kasutusele võetud erinevaid 

alternatiivaineid. 

Enamusel alternatiivainetel on võrreldes dBDE-ga mõningaid miinuseid. Mis tahes 

alternatiivide hindamisel tuleb arvestada mitmeid aspekte: alternatiivainete tootmisel nende 

füüsikalis-keemilised omadused; alternatiivainete kasutamisel nende füüsikalis-keemiliste 

omaduste sobivus; keskkonna- ja tervisemõju nende tootmisel, kasutamisel ja utiliseerimisel; 

alternatiivainete hind ja vajaminev kogus dDBE-ga sama efekti saavutamiseks; 

alternatiivainete kasutuselevõtuga seotud seadmete ja masinate asendamise hind. 

Põhimõtteliselt leidub iga kasutusvaldkonna jaoks mõni halogeenide vaba alternatiiv, küsimus 

on alternatiivi kasutuselevõtmise hinnas ja milliseid järeleandmisi ollakse nõus tegema seoses 

kehvemate omadustega. 

Näiteks tekstiilitööstuses kangasmaterjalide väga kõrge põlemiskindluse saavutamiseks 

kasutati seda ühendit väga suures koguses (kuni 20% kanga massist). Sobivate asendusainete 

leidmise teevad keeruliseks dBDE väga head omadused. Leegiaeglustid peavad olema 

keemiliselt väga stabiilsed ühendid ning üldjuhul on keeruline leida samaaegselt keemiliselt 

piisavalt stabiilseid ja tervisele ning keskkonnale ohutuid alternatiive. 

Osaliselt saab plastmassitööstuses asendada madala hapnikuindeksiga plastmasse kõrge 

hapnikuindeksiga plastidega kui vastavate plastide omadused seda võimaldavad. Sobivate 

inertsete täiteainetega nagu alumiiniumoksiid või magneesiumoksiid saab hapnikuindeksit 

 
1 http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-POPRC.10-10-Add.2.English.pdf 
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tõsta kuid liialt suured täiteaine kogused mõjutavad plastmassi omadusi ja töödeldavust, mis 

seab nende kasutamisele omad piirid. 

Üldiselt kipuvad dBDE-ga sarnaste omaduste ja efektiivsusega leegiaeglustid tekitama 

sarnaseid probleeme (kantserogeensus, neurotoksilisus ja krooniline mürgisus). Mitmed 

alternatiivained kujutavad endast ohtu keskkonna muudele osadele nagu veekeskkond jms. 

Mitmeid suure molekulmassiga polümeere peetakse üldiselt ohutumateks tingituna nende 

vähesest liikuvusest keskkonnas. Halogeene sisaldavad polümeerid võivad jäätmetena 

kujutada ohtu dioksiinide/furaanide potentsiaalse allikana juhul kui seda tüüpi jäätmeid 

põletatakse. Suure molekulmassiga (üle 1000 daltoni) polümeerid on madala 

bioakumuleeruvusega ja seetõttu on nende sattumine organismidesse ja metaboolsetesse 

radadesse väiksema tõenäosusega. 

Broomi sisaldavate leegiaeglustite nagu dBDE asendamisel on mitu põhimõtteliselt erinevat 

varianti: leegiaeglusti asendatakse teise leegiaeglustiga ilma vastavat polümeeri/kiudu 

muutmata; plastmass vahetatakse välja kõrgema hapnikuindeksiga plasti vastu, millel puudub 

vajadus leegiaeglusti lisamiseks; või asendatakse produkt kui selline tervenisti või asendatakse 

vastav funktsionaalsus mõne muu lahendusega. Alternatiivainete valik on asjakohane vaid 

esimese lähenemise puhul, kus asendatakse vaid leegiaeglusti keskkonnale ja inimeste tervisele 

ohutuma alternatiiviga. 

Alternatiivide puhul on välja toodud viis erinevat aineklassi: 

1. Halogeene sisaldavad ohutumad madalmolekulaarsed leegiaeglustid; 

2. Broomi sisaldavad polümeersed leegiaeglustid; 

3. Fosfori- ja lämmastikuühenditel põhinevad leegiaeglustid; 

4. Fosfori- ja lämmastikuühenditel põhinevad polümeersed leegiaeglustid; 

5. Anorgaanilised leegiaeglustid. 

 

Erinevate kasutusvaldkondade jaoks on välja pakutud rida alternatiivaineid. Alternatiivained 

on toodud Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 dBDE alternatiivained 

Alternatiivaine Kasutusvaldkond 

Alumiiniumhüdroksiid Plastmassitööstus, Tekstiilitööstus, ehitus- 

ja isolatsioonimaterjalid 

Punane fosfor Plastmassitööstus, Tekstiilitööstus, ehitus- 

ja isolatsioonimaterjalid 

Dekabromodifenüületaan (DBDPE) Plastmassitööstus, Tekstiilitööstus 

Magneesiumhüdroksiid Plastmassitööstus, Tekstiilitööstus, ehitus- 

ja isolatsioonimaterjalid 

Bisfenool-A-bis(difenüülfosfaat) 

(BDP/BAPP) 

Plastmassitööstus,  

Resortsinool-bis(difenüülfosfaat) Plastmassitööstus 

Etüleen-bis(tetrabromoftaalimiid) (EBTBP); Plastmassitööstus, Tekstiilitööstus, ehitus- 

ja isolatsioonimaterjalid 

Trifenüülfosfaat Plastmassitööstus 

Tris-(1,3-dikloro-2-propüül)fosfaat (TDCPP) Tekstiilitööstus 
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Alternatiivaine Kasutusvaldkond 

2,2'-oksü-bis[5,5-dimetüül-1,3,2-

dioksafosforinaan] 2,2'-disulfiid 

Tekstiilitööstus 

Tetrabromobisfenool-A-bis(2,3-

dibromopropüüleeter) (TBBPA) 

Tekstiilitööstus 

Dekabromodifenüületaan (DBDPE). Tekstiilitööstus, ehitus- ja 

isolatsioonimaterjalid 

Ammooniumpolüfosfaadid Looduslikud kiud 

Dimetüülfosfono-(N-metüül-

ool)propioonamiid 

Looduslikud kiud 

Ammooniumpolüfosfaadid Looduslikud kiud 

Fosfoonhapped Looduslikud kiud 

Tetrakis-(hüdroksümetüül)-fosfoonium-uurea 

ammooniumsool 

Looduslikud kiud 

Allikas: ECHA, 2018 

5. SCCP ─ Lühikese ahelaga kloorparafiinid ehk C10-13 kloroalkaanid, 

ülevaade 

Lühikese ahelaga kloorparafiinid ehk C10-13 kloroalkaanid (SCCP)  on sünteetilised ühendid, 

mis leiavad kasutust väga erinevates tööstusharudes. Lühikese ahelaga kloorparafiinid on 

tahtlikult toodetud ühendid, millel looduslikud allikad puuduvad. (Balmer, Vorkamp 2017) 

Lühikese ahelaga kloorparafiinide inglise keelne nimetus  on short-chain chlorinated paraffins 

ning IUPACi (International Union of Pure and Applied Chemistry) nimetus alkaanid, C10-13, 

kloro. Sünonüümidena on kasutusel alkaanid, klooritud; alkaanid (C10-13), kloro-(50-70%); 

alkaanid (C10-13), kloro-(60%); klooritud alkaanid; klooritud parafiinid; kloroalkaanid; 

klorosüsinikud; polüklooritud alkaanid ning klooritud parafiinid. (UNEP 2019) 

Kaubanduslikest nimedest on levinumad A 70; A 70 (wax); Adekacizer E; Arubren; Cereclor; 

Chlorinated paraffins (CPs); Chlorcosane; Chlorocosane Chlorez; Chlorofin; Chloroflo; 

Chlorparaffin; Chlorowax, Chlorowax 500AO; Chlorowax 45AO, Chlorowax 52AO; 

Cloparin; Cloparol; Clorafin; CP F; CP-52, CP-55, CP-60, CP-70, CW; Diablo; Derminolfett; 

Derminolöl; EDC-tar; Electrofine; Enpara; FL X; Hordaflam; Hordaflex; Hordalub; Hulz; 

KhP; Meflex; Monocizer; Paroil; Poliks; Tenekil; Toyoparax; Unichlor. (UNEP 2019) 

5.1. SCCP olelusring 

SCCP ringlus on seotud nende tootmise, kasutusega toodetes ja jäätmekäitlustoimingutega. 

SCCP heited võivad keskkonda jõuda nende tootmisel, ladustamisel, transportimisel, SCCP 

sisaldavate toodete tootmisel, SCCP sisaldavate toodete tööstus- ja tarbekasutusel, SCCP 

sisaldavate jäätmete käitlemisel ja põletamisel ning ladestamisel (UNEP, 2019). Peamiseks 

heiteallikateks kogu maailma kontekstis peetakse SCCP-de kui aine tootmist, SCCP 

sisaldavate toodete tootmist (plastikud, kummitooted) ning SCCP sisaldavate 

metallitöötlusvedelike kasutamist. SCCP ringlus- ja olelusring on esitatud Joonis 5.1. 
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Joonis 5.1 SCCP olelusring (UNEP, 2019) 

 

5.2. SCCP-de kasutamine ja tootmine 

Euroopa ja maailm 

Kloorparafiine, sealhulgas SCCP-d, on tööstuslikult toodetud alates 1930. aastatest. Klooritud 

parafiine toodetakse parafiini osasid kloorides, mida saadakse nafta destilleerimisel. 

Ajavahemikul 1993 – 2009 toodeti lühikese ahelaga kloorparafiine Ameerika Ühendriikides, 

Brasiilias, Saksamaal, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis, Itaalias ning Jaapanis. Praeguseks on 

SCCP tahtlik tootmine lõpetatud nii Brasiilias, Euroopa Liidu riikides, Jaapanis, Venemaal kui 

ka Ameerika Ühendriikides. (UNEP 2019) 

Infot klooritud parafiinide ja eriti eraldi SCCP-de tootmismahtude kohta on vähe. Euroopas 

lõpetati SCCP-de tootmine aastal 2012 (UNEP, 2015). Vahetult enne tootmise lõpetamist 2012 

aastal jäid SCCP-de tootmismahud Euroopas suurusjärku < 1000 t/a (BRE, 2008). Samas RPA 

(2010) aruandes hinnatakse veel 2009 aastal tootmismahuks 1 500 tonni. Käesoleval ajal 

toodetakse Euroopas muid CP-sid ligikaudu 45 000 t/a (DEPA, 2014). Aastaseks klooritud 
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parafiinide tootmismahuks maailmas hinnatakse 1 000 000 tonni, millest suurima osakaalu 

moodustab tootmine Hiinas (Glüge jt., 2016). Teadmata on täpselt, millise ahelaga ja 

kloorimise määraga klooritud parafiine toodetakse, sest CP-de tootmises ei eristata ja kajastata 

seda eraldi. (UNEP, 2015) Sõltuvalt toormaterjalist võivad mõned CP-de tehnilised segud olla 

segud SCCP-dest, MCCP-dest (keskmise ahelaga klooritud parafiinid) ja LCCP-dest (pika 

ahelaga klooritud parafiinid) ning sisaldada jälgsaastena ka SCCP-sid. (EC, 2018) 

 

SCCP ekstrapoleeritud tootmismahud aastate lõikes Euroopas ja mujal maailmas on esitatud Joonis 

5.2. 

 

Joonis 5.2 SCCP tootmismahud maailmas (Glüge jt., 2016) 

 

Viimased andmed SCCP-de kasutamisest Euroopas jäävad eelmise kümnendi algusesse. RPA 

(2010) põhjal võeti 2009. aastal EL-s kasutusse ligikaudu 530 tonni SCCP-d. Varasemalt on 

olnud kasutuskogused suuremad ulatudes pea 19 000 tonnini aastal 1989 ja langedes alla 2 000 

tonni aastal 2002 (Petersen, 2012). Hiljem on SCCP-de kasutus veelgi vähenenud.  

MCCP (medium-chained chlorinated paraffins, keskmise ahelaga klooritud parafiinid, C14-17) 

kasutusmahuks 2010. aastal on Euroopas hinnatud ligikaudu 36 000 tonni ning kasutamine 

samas proportsioonis ka jätkub (Petersen, 2012). 2015. aastal on hinnatud kogu maailmas 

toodetavaks SCCP-de koguseks 165 000 tonni, millest enamus leiab kasutamist PVC-toodetes 

ja metallitöötlemisvahendites. (Glüge jt., 2016) 

Hinnangulised (ekstrapoleeritud) kogu maailma SCCP kasutusmahud on toodud Joonis 5.3 ja 

Euroopa klooritud parafiinide mahud Joonis 5.4. 
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Joonis 5.3 SCCP kasutusmahud maailmas (Glüge jt., 2016) 

  

Joonis 5.4 Klooritud parafiinide kasutusmahud Euroopas (Petersen, 2012) 

Euroopasse imporditavad SCCP-de kogused ainena on olnud enne 2010. aastat võrreldes 

tootmis- ja kasutusmahtudega väga väikesed (BRE, 2008). Kuna sellel ajal puudus klooritud 

parafiine sisaldavaid tooteid ja ainesegusid eraldi klassifitseeriv kaubanomenklatuuri kood siis 

ei ole võimalik tolli impordi- ja ekspordiandmeid analüüsida. 

Kuigi SCCP-de tootmine lõpetati Euroopas aastal 2012, siis oli nende kasutamine erandina 

lubatud teatud toodetes (kaevanduste konveierlindid ja tammide tihendussegud) kuni 2015. 

aastani, mil Komisjoni määrusega (EL) 2015/2030 keelati kogu SCCP-de tootmine ja 

kasutamine, sealhulgas SCCP-sid sisaldavate toodete import kui nendes SCCP-de sisaldus on 

suurem kui 0.15 massiprotsenti toote kohta. Enne seda turule lastud SCCP-d sisaldusega 

tooteid on lubatud edasi kasutada. Metalli- ja nahatöötlusvedelikes piirati SCCP-de kasutamist 

oluliselt vastavalt aastatest 2004 ja 2001, mil sisaldus neis ei tohtinud olla suurem kui 1 

massiprotsent.  
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Komisjoni määruses (EL) 2015/2030 sätestatud SCCP-de tootmise ja kasutamise keelust 

tulenevalt puuduvad andmed SCCP-de jätkuva kasutuse kohta. 2013 aasta seisuga ei kasutanud 

kaevandused enam SCCP-sid sisaldavaid konveierlinte. 2008 aastal olid tootjad lõpetatud või 

lõpetamas SCCP-de kasutamist tihendussegudes (Ramboll, 2018).  

Jälgainena võib SCCP-sid esineda toodetes ja ainesegudes, mis sisaldavad MCCP-sid. 

Kommertskasutusse võetavad MCCP-d võivad jälgainena sisaldada kuni 1% SCCP-sid. 

Toodetes ja ainesegudes, mis sisaldavad 30% MCCP-sid võib jälgainena SCCP sisaldus olla 

kuni 0.3%. (DEPA, 2011)  

MCCP-sid imporditakse ja kasutatakse jätkuvalt EL-s. Kasutusel on erinevat sorti MCCP-de 

ainesegud, millest osades on SCCP sisaldus ≤ 1.0% kuid osades MCCP segudes võib SCCP 

sisaldus olla suurem kui 1% (UNEP, 2019). Kui MCCP segude importijad või tarnijad 

tõestavad oma tootesertifikaadiga, et SCCP sisaldus on väiksem kui 1%, siis sellist segu ei 

loeta SCCP sisaldavaks ja selle kasutus Euroopas ei ole piiratud. (UNEP, 2019)  

Kui SCCP-de kasutamine ainena on EL-s keelatud, siis jõuab senimaani tooteringlusse tooteid, 

mis sisaldavad SCCP-sid suuremal määral kui lubatud SCCP-de sisaldus < 0.15 %. Seda 

indikeerivad ka Euroopa Komisjoni ohtlike toodete kiirhoiatussüsteemis (RAPEX) tehtud 

registreeringud erinevate tarbeesemete kohta, mis sisaldavad SCCP-sid enam kui 0.15% toote 

kohta. Aastatel 2016-2019 on andmebaasis tehtud kokku 107 registreeringut erinevate 

tarbeesemete kohta, mis sisaldasid SCCP-sid lubatust suuremal määral. (RAPEX, 2020) 

Põhjalik ülevaade SCCP-de esinemise kohta tarbeesemetes ja toodetes on antud EC (2019) 

aruandes. 

Viimased andmed SCCP-de kasutuse ja impordi kohta lähiriikides pärinevad põhjamaade 

ühisest ainete ja valmististe registrist SPIN (vt Tabel 5.1). Andmebaasis on peamiseks 

kasutuskategooriateks määratud määrdeained, jahutusvedelikud, liimid ja värvid. 

Tabel 5.1 SCCP-de kasutus Põhjamaades (SPIN (2020)) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taani 4 4 4 4.9 4 4.5 4.5 

Soome 01 01 01 01 01 01 01 

Norra 01 - - - - 01 01 

Rootsi 4 4 2 1 - - - 
1 Nulliga väärtused näitavad, et kasutusse võetud SCCP kogus on alla 100 kg. 

 

Olemasoleva info põhjal võib öelda, et SCCP-sid EL-s enam ei toodeta ega kasutata. Siiski 

mõnedes varem toodetud ja pika kasutuseaga toodetes võib neid veel esineda ja jäätmeringlusse 

jõuda. Samuti võib neid esineda imporditavates tarbeesemetes ja ümbertöödeldud 

taaskasutatavates jäätmetes.  

 

5.3. SCCP regulatsioonid 

Rahvusvaheline regulatsioon 

Lühikese ahelaga kloorparafiinid on 2017. aastal kantud osapoolte otsuse nr SC-8/11 alusel 

Stockholmi konventsiooni lisasse A, milles olevate ainete tootmine ning kasutamine on 

keelustatud või on nende tootmiseks ja kasutamiseks antud erandeid. SCCP tootmine on 

lubatud, kui selle kohta on konventsiooniga ühinenud riik taotlenud erandi.  
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Lühikese ahelaga kloorparafiinid on kantud ka piiriülese õhusaaste kauglevi Genfi 

konventsiooni (LRTAP) püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli, millest tulenevalt on 

konventsiooniosalistel kohustus lõpetada nende tootmine ja kasutamine. 

SCCP on kantud ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvahelise kauplemise korda 

käsitleva Rotterdami konventsiooni lisasse III. Lisasse III kuuluvad ained, mille kasutamine on 

keelatud või oluliselt piiratud tingituna nende keskkonnaohtlikkusest ning nendega 

rahvusvahelisel kauplemisel tuleb kohaldada eelnevalt teatatud nõusoleku (PIC) protseduuri. 

Püsivaid orgaanilisi saasteaineid, sealhulgas SCCP-sid, sisaldavate ohtlike jäätmete 

riikidevahelist vedu ja nende kõrvaldamise kontrolli reguleerib 1989. aastal sõlmitud Baseli 

konventsioon. 

EL-i regulatsioon 

Euroopa Komisjoni määrusest (EL) 2015/2030, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) nr 2019/1021I lisa, tulenevalt lubatakse erandina toota, turule viia ja 

kasutada aineid või valmistisi, milles SCCP-de kui koostisainete kontsentratsioon on alla 1 

massiprotsendi või tooteid, milles SCCPde kontsentratsioon on alla 0.15 massiprotsendi. 

Erandina lubatakse kasutada SCCPsid sisaldavaid kaevandustööstuse konveierilinte ja 

tammide tihendusmaterjale, mis olid juba kasutuses 4. detsembril 2015 või enne seda 

kuupäeva, ning SCCP-sid sisaldavaid tooteid, mis olid juba kasutuses 10. juulil 2012 või enne 

seda kuupäeva.  

Määruse nr 2019/1021 artikkel 7 lõike 2 alusel kõrvaldatakse või taaskasutatakse SCCP 

sisaldavad või sellega saastunud jäätmed põhjendamatu viivituseta ja kooskõlas määruse V lisa 

1. osaga viisil, millega tagatakse, et jäätmetes esinevad püsivad orgaanilised saasteained 

hävivad või muunduvad pöördumatult ning allesjäänud jäätmetel ja keskkonda sattuvatel 

ainetel ei ilmne enam püsivate orgaaniliste saasteainete omadus. 

Määruse nr 2019/1021 lisa IV põhjal võib jäätmeid, mis sisaldavad SCCP-sid või on nendega 

saastunud, kõrvaldada või taaskasutada muul viisil kooskõlas asjakohaste liidu õigusaktidega 

juhul, kui nende sisaldus jäätmetes on väiksem kui 10 000 mg/kg. 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 1272/2008, mis käsitleb ainete 

klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP-määrus), kuulub SCCP ohtlike ainete 

hulka mille kohta kehtib määruses sätestatud ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus ning aine 

turule viimisel peavad tootjad ja importijad täitma määruse kohast teavitamiskohustust.   

SCCP-d kuuluvad ohtlike ainete hulka mille importi ja eksporti reguleerib Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määrus (EL) 649/2012 (PIC-määrus). Määruse alusel on SCCP-de eksport EL-st 

keelustatud.   

Eesti regulatsioon 

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 28 (RT I, 01.08.2019, 21) on lühikese ahelaga 

kloorparafiinid nimetatud prioriteetseks ohtlikuks aineks, millele on kehtestatud keskkonna 

kvaliteedi piirväärtused, mis on nii maismaa kui muus pinnavees 0.4 µg/l.  

Suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus nii maismaa- kui muus pinnavees on 1.4 µg/l 

ning maismaa- ja muu pinnavee settes 990 µg/kg kuivkaalu kohta. Keskkonnakvaliteedi 

piirväärtus maismaa- ja muu pinnavee bentoses arvutatakse direktiivi 2000/60/EC juhise nr 27 

alusel veekogumi keemilise seisundi hindamiseks. 
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Eestis on kehtestatud nõuded ohtlikku ainet sisaldava heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja 

jahutusvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kohta. Vastavalt keskkonnaministri määrusele 

nr 61 (RT I, 12.11.2019, 6) peab suublasse juhitavas vees jääma lühikese ahelaga 

kloorparafiinide sisaldus alla määramispiiri. 

 

5.4. SCCP keemilised ja füüsikalised omadused 

Klooritud parafiinid (CP) on lineaarahelaga süsivesinikud, mida on klooritud erineva määrani. 

Kloori sisaldust ühendis näitab CP järel olev protsent. Enim levinud kloorparafiinide segu on 

52% kloorisisaldusega (CP-52). Kloorparafiinide üldine keemiline valem on CXH(2x-y+2)Cly.  

(UNEP 2019)  

Klooritud parafiinid jagatakse kolme rühma vastavalt süsinikuahela pikkusele ja kloorimise 

protsendile: lühikese (C10 – C13), keskmise (C14 – C17) ning pika (C18+) ahelaga. Keskmise 

ahelaga kloorparafiine (CAS nr 85535-85-9) ning pika ahelaga kloorparafiine (CAS nr 85422-

92-0 ning 63449-39-8) kasutatakse sageli lühikese ahelaga kloorparafiinide alternatiivina. 

Klooritud parafiinide keemilised omadused varieeruvad olulisel määral, sõltudes eelkõige 

süsinikuahela pikkusest ning kloorimise määrast. Süsinikuahela pikkuse kasvades ning 

kloorimise määra tõustes lenduvus ning vees lahustuvus vähenevad, viskoossus aga suureneb. 

(UNEP 2019)  

Kloorparafiinidest ohtlikuimad on lühikese ahelaga kloorparafiinid, mille kloori sisaldus jääb 

kaubanduslikes ainetes 49% ─ 70%-ni. Toatemperatuuril on lühikese ahelaga kloorparafiin 

värvitu või kollane õline viskoosne vedelik, mis on nõrga lõhnaga ning mittesüttiv. Aine 

lahustub hästi nii klooritud lahustites, aromaatsetes süsivesinikes, ketoonides, estrites, eetrites 

ning mineraalõlides. (UNEP 2019) SCCP täpsemad füüsikalis-keemilised omadused on toodud 

Tabel 5.2. 

SCCP-sid võib esineda jälgsaastena ka MCCP-de segudes. Kommertskasutuses MCCP-de 

segudes võib SCCP-de sisaldus ulatuda kuni 1%, kuid tegelikkuses on SCCP-de 

kontsentratsioonid sageli palju väiksemad. (RPA, 2010) 

Tabel 5.2 Lühikese ahelaga kloorparafiinide füüsikalis-keemilised näitajad  

CAS nr / EÜ nr 85535-84-8 / 287-476-5 

Keemiline valem CxH2x+2-yCly, kus x = 10-13 ning y = 1-13 

Keemiline struktuur 

  (C10Cl6) 

Molekulmass 320 – 500 g/mol 

Sulamistemperatuur 
-30.5°C (kloorisisaldus 49 %) 

20.5°C (kloorisisaldus 70%) 

Keemistemperatuur Laguneb temperatuuril >200°C 

Tihedus  1.18 – 1.59 g/cm3 (20°C juures) 

Aururõhk  
0.3 – 1.4 ×10-8 Pa 25°C  juures(kloorisisaldus 51 – 71%) 

0.021 Pa 40°C juures (kloorisisaldus 50%) 

Lahustuvus vees 
6.4 – 2.37 mg/l (20°C juures)  (kloorisisaldus 51 – 71 %) 

0.15 – 0.47 mg/l (20°C juures) (kloorisisaldus 59%) 
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Henry konstant 0.68 - 648 Pa m3/mol (25°C juures) 

Log Kow 

4.39 – 6.93 (kloorisisaldus 49%) 

4.48 – 7.38 (kloorisisaldus 60%) 

5.37 – 8.01 (kloorisisaldus 71%) 

Log Koa 
4.07 (kloorisisaldus 30%) 

12.55 (kloorisisaldus 70%) 

Log Koc 
4.1 (kloorisisaldus 56%) 

4.7 (kloorisisaldus 68%) 

 

5.5. SCCP kasutusotstarve ja E-PRTR heited 

Tulenevalt oma heale vastupidavusele keemilisele lagunemisele, hüdrolüütilisele ja termilisele 

stabiilsusele, on SCCP leidnud laialdast kasutust erinevates tööstusharudes. Rahvusvaheliselt 

on SCCP kasutatud kõige enam leegiaeglustina kummitoodetes hõlmates hinnanguliselt 75-

90% kasutatud SCCP-de kogumahust (AMEC, 2016). Erinevad SCCP kasutusalad, sealhulgas 

ajaloolised, on toodud Tabel 5.3. 

Tabel 5.3 Lühikese ahelaga kloorparafiinide kasutusalad 

Sektor Kasutusala 

Metallitööstus 

• Lisaaine metallide töötlemiseks ja 

katmiseks kasutatavates 

metallitöötlusõlides (nii vee- kui 

õlipõhistes) 

Paberitööstus 

• Lisaaine paberile ja sellest valmistatud 

toodetele vetthülgavate omaduste 

andmiseks 

Plastitööstus 
• Sekundaarne plastifikaator ja 

leegiaeglusti plastis, eriti PVC-s 

Kummi ja kummitoodete tootmine 

• Leegiaeglusti ning plastifikaator 

kummides ja kummitoodetes 

(konveierlindid, tihendid, hermeetikud)  

Värvide ja lakkide tootmine 

• Plastifikaator ja leegiaeglusti värvides 

(mida tarvitatakse näiteks teemärgistuses 

ning mereveega kokkupuutuvate pindade 

krundina) ja pinnakattevahendites 

Ehitusmaterjalide tootmine 

• Plastifikaatori lisand / leegiaeglusti 

tihendussegudes, liimides, 

kattermaterjalides, vuugitäidetes 

Tekstiilitööstus 

• Leegiaeglusti tekstiilides 

• Lisaaine tekstiilides nende veekindluse 

suurendamiseks (purjetamiseks ning 

tehasetööks ettenähtud riided) 

• Seenevastaste omaduste tekitamiseks 



35 

 

Sektor Kasutusala 

Nahatööstus 

• Määrdeaine naha viimistlemisel ning 

edasisel kasutamisel nahktoodete 

tegemise käigus 

Autotööstus 

• Lisaaine hüdraulilistes vedelikes 

süttimise vältimiseks kuumenemisel 

• Määrdeaine suruõhutööriistades  

Vastavalt Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrile, ulatus perioodil 2013 – 2017 vette 

suunatava lühikese ahelaga kloorparafiinide kogus 1 663 kg, pinnasesse ning õhku suunamist 

pole deklareeritud(Tabel 5.3). Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 166/2006 

tulenevalt on lühikese ahelaga kloorparafiinide raporteerimise künniskogus nii vette kui ka 

pinnasesse 1 kg/aastas. Õhku suunatavaid heiteid raporteerima ei pea.  

Tabel 5.4 Lühikese ahelaga kloorparafiinide raporteeritud kogused vastavalt E-PRTR-le 

Aasta 
Summaarne heitkogus (kg/a) 

Tegevusvaldkond 
Õhku Vette Pinnasesse 

2013 - 468.0 - 

Paberi tootmine ja puidu 

töötlemine, jäätmekäitlus ja 

reoveepuhastus, orgaaniliste 

kemikaalide tootmine, 

kummitööstus, energeetika 

2014 - 479.0 - 

Paberi tootmine ja puidu 

töötlemine, jäätmekäitlus ja 

reoveepuhastus, orgaaniliste 

kemikaalide tootmine, 

energeetika 

2015 - 371.0 - 

Jäätmekäitlus ja 

reoveepuhastus, orgaaniliste 

kemikaalide tootmine, 

metallitööstus, energeetika 

2016 - 137.0 - 

Paberi tootmine ja puidu 

töötlemine, jäätmekäitlus ja 

reoveepuhastus, orgaaniliste 

kemikaalide tootmine, 

metallitööstus, energeetika 

2017 - 208.0 - 

Paberi tootmine ja puidu 

töötlemine, jäätmekäitlus ja 

reoveepuhastus, orgaaniliste 

kemikaalide tootmine, 

metallitööstus 

Kokku 0.0 1 663.0 0.0  
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5.6. SCCP keskkonna- ja tervisemõju 

Lühikese ahelaga kloorparafiinid jõuavad keskkonda nii nende tootmise, hoiustamise, 

transportimise, tööstusliku kasutamise kui ka ainet sisaldavate toodete kaudu. Õhku satub aine 

peamiselt läbi prügilatest lendumise, jäätmete põletamise või eraldudes plastikutest, värvidest 

ning hermeetikutest. Atmosfääris reageerib aine hüdroksüülradikaalidega, poolestusajaks on 

hinnatud 1 – 11 päeva. SCCP on kaugkande potentsiaaliga aine, kuna seda on leitud nii Arktika 

kui Antarktikast setetest, kaladest ning imetajatest. (UNEP 2015) 

Vette satub SCCP eelkõige läbi reoveepuhastite, prügilate nõrgvee, tootmise käigus toimuvate 

lekete või pesuvee mahajooksul. Poolestusaeg vees on 0.7 – 5.2 päeva (UNEP 2015). Erinevad 

uuringud on teinud kindlaks, et klooritud parafiinid adsorbeeruvad veekeskkonnas tugevalt 

suspendeeritud materjalidele või setetele ning püsivad liikumatuna. Poolestusaeg 

mereveesettes on hinnanguliselt 450 päeva ning magevee settes 1 630 päeva (UNEP 2015).  

Pinnasesse satub SCCP peamiselt läbi jäätmete ladustamise ning reoveesette, mida kasutatakse 

mulla väetamiseks. Lühikese ahelaga kloorparafiinid on pinnases väheliikuvad. Poolestusajaks 

pinnases on hinnatud üle 1 aasta. 

Uuringute põhjal on SCCP-de lühiajaline ja akuutne mõju madal kuid pikemaajalisest 

kokkupuutest tingituna seostuvad kahjulikud mõjud eelkõige maksa ja neerudega ning ka 

vähkkasvaja tekkega. Töökeskkonnas võib SCCP-dega pidev eksponeeritus põhjustada naha ja 

silmade ärritust. 

Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (IARC) on klassifitseerinud SCCP-d klassi 2B ehk 

tõenäoliselt kantserogeenne ühend. SCCP-d on lisatud ka sisekretsioonisüsteemi häireid 

tekitavate ainete nimekirja.  

Tulenevalt oma keemilistest omadustest (madal veeslahustuvus, kõrge lipofiilsus), on lühikese 

ahelaga kloorparafiinid keskkonnas väga püsivad ning suure bioakumuleerumise võimega. 

Aine on väga mürgine elusloodusele (eriti selgrootutele ja veeorganismidele) ning võib 

biokontsentreeruda veeorganismides. C10 – C13 kloroalkaane on leitud nii mereimetajates, 

rannakarpides, kalades ja teistes veeorganismides. Aine toksilisus kasvab ahela pikkuse 

vähenemise ning kloorisisalduse suurenemisega.  

Täpsemad toksikoloogilised omadused ning kahjulike mõjude kirjeldused on toodud UNEP 

(The United Nations Environment Programme) poolt koostatud lühikese ahelaga 

kloorparafiinide riskiprofiilis2.  

5.7. SCCP asendusained 

Lühikese ahelaga klooritud parafiine on peamiselt kasutatud metallide lõikamisel keermestus- 

ja lõikeõlidena, plastides ja värvides plastifikaatorina, leegiaeglustitena ja nahktoodete 

viimistluses. Seoses nende ühendite kasutamise piiramisega on nendes valdkondades kasutama 

hakatud alternatiivseid aineid. Lühikese ahelaga klooritud parafiinide alternatiivainete valik 

sõltub konkreetsest kasutusvaldkonnast ja soovitud kasutusomadustest. Sõltuvalt 

kasutusvaldkonnast kasutatakse erinevaid alternatiive, näiteks leegiaeglustina on sobilikud 

ühed ained aga plastifikaatorina teised ained. Teatud juhtudel kui on vaja täiendavaid omadusi, 

siis tuleb SCCP-dega samaväärse tulemuse saavutamiseks kasutada mitmeid erinevaid 

ühendeid. 

 
2 http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-POPRC.11-10-Add.2.English.pdf 
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Arvestada tuleb sellega, et kasutatavad alternatiivid ei kujutaks suuremat survet 

ökosüsteemidele ja inimese tervisele või nende tootmisega ei kaasneks suuremat mõju 

keskkonnale. SCCP-de eri kasutusvaldkondade jaoks on välja pakutud rida alternatiivseid 

aineid. Näiteks nahatööstuses võib kasutada looduslikke loomarasvu ja taimeõlisid. Värvimisel 

ja pindade katmisel on välja pakutud polüakrüülestreid, diisobutüraati ja erinevaid fosfaate. 

Leegiaeglustitena võib kasutada alumiiniumhüdroksiidi ja alumiiniumfosfaati sisaldavaid 

segusid. Mitme kasutusvaldkonna jaoks peetakse sobivaks alküülfosfaate ja sulfoonitud 

rasvhapete estreid. Kõige tuntumad alternatiivained on pikema ahelaga klooritud parafiinid 

(nagu MCCP ja LCCP). Kõige esmane eelistus paljudes valdkondades on MCCP-de 

kasutamine eelkõige nende väga sarnaste omaduste tõttu SCCP-dega. Sarnast tüüpi ühendite 

kasutamise eeliseks on kasutajate kogemused seda tüüpi ühenditega ning hea arusaamine nende 

eelistest ja puudustest. Samas on MCCP-de kasutamine seotud ka mõningaste probleemidega 

– nad on väiksema kloorisisaldusega ja suurema viskoossusega, mis mõjutab neid sisaldavate 

toodete veehülgamisvõimet ja leegiaeglustust. Suurem viskoossus teeb nende ühendite 

kasutamise keerulisemaks ja neid tuleb samaväärsete omaduste saavutamiseks kasutada 

suuremas koguses.  

Muud olemasolevad alternatiivained on ftalaadid, forfororgaanilised plastifikaatorid ja 

leegiaeglustid, anorgaanilised leegiaeglustid (näiteks Al2O3) jms. Mõningad neist 

asendusainetest on SCCP-dest paremate omadustega nagu näiteks erinevad ftalaadid 

plastifikaatoritena. Samas ei ole olemas ühte kindlat ainet, millel oleksid kõik SCCP-de 

kasulikud omadused kombineeritud nende kättesaadavuse ja hinnaga. Kõige lähemad sellele 

on pikema ahelaga klooritud parafiinid (MCCP ja LCCP). 

Üheks kõige suurema potentsiaaliga asendusaineteks on pika ahelaga klooritud parafiinid 

(LCCP), ftalaadid ja fosfaatestrid. LCCP-d sobivad teatud kasutusvaldkondades, ftalaate saab 

kasutada seal, kus tuleohtlikkus ei ole kriitiline. Koos muude lisanditega nagu antimontrioksiid 

saab ftalaate kasutada ka suuremat tuleohutust nõudvas kasutusvaldkonnas. Fosfaatestreid on 

sobiv kasutada suure tuleohuga valdkondades. Enamuse uuritud asendusainete miinuseks on 

kõrgem hind ja keerulisem tootmine võrreldes SCCP-dega. Alternatiivide kasutamine tähendab 

enamjaolt spetsiifilisi tootepõhiseid aineid ja nende segusid, et saavutada lõpptoote soovitud 

omadusi. Üheks läbivaks takistuseks on kõrgem hind. Enamuse asendusainete mõju 

keskkonnale ja tervisele on vähem ohtlik. Osad asendusained nagu antimontrioksiid ja 

triksülüülfosfaat on teadaolevalt inimeste tervisele ohtlikumad, mistõttu neid ei saa kasutada 

paljudes valdkondades. MCCP ja LCCP on struktuuri poolest kõige sarnasemad kuid ka nende 

puhul on tõstatatud küsimus ohust keskkonnale. 

Tabel 5.5 SCCPalternatiivained 

Kasutusvaldkond Olemasolevad alternatiivid 
Alternatiivsed 

materjalid 

Kummitööstus 

MCCP, LCCP, antimontrioksiid, 

alumiiniumhüdroksiid, sünteetilised ja 

looduslikud estrid, kaltsiumsulfonaadid, 

alküülfosfaatestrid sulfoonitud rasvhapete 

estrid 

polüvinüülkloriid 

(konveierilindi 

kattematerjalina) ja 

kloropreenkumm  

Liimid ja tihendid 

MCCP, LCCP, ftalaadid (näiteks isooktüül-

bensüülftalaat, bensüülbutüülftalaat, 1-

isobutüraatbensüülftalaat jms), fenooli ja 

kresooli alküülsulfoonhapete estrid, di-2-

etüülheksüül adipaat), bensoaadid 

(dipropüleenglükool dibensoaat, 
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Kasutusvaldkond Olemasolevad alternatiivid 
Alternatiivsed 

materjalid 

dietüleenglükooldibensoaat, 

dipropüleenglükooldibensoaat), 

hüdrogeenitud terfenüülid, fosfaatestrid, 

glükolaatide estrid, polümeersed 

plastifikaatorid 

Värvid ja pindade 

katmine 

MCCPs, LCCPs, anorgaanilised 

leegiaeglustid (fosfori, boori, räni ja väävli 

ühendid), fosfororgaanilised ühendid, 

lämmastikupõhised leegiaeglustid, polüoolid, 

amiinid, ftalaadid (dioktüülftalaadid, 

ditsükloheksüülftalaadid), polüakrüülestritel 

põhinevad plastifikaatorid jms 

Termoplastilised värvid, 

metüülmetakrülaadil 

põhinevad 

kahekomponentsed 

tooted 

Tekstiil 
MCCP, LCCP, fosfororgaanilised ühendid, 

lämmastikuühendid jms 
 

Allikas: SCA, 2018 

6. HCBD ─ heksaklorobutadieen, ülevaade 

Heksaklorobutadieen (HCBD) on lenduv orgaaniline ühend, mis tekib tööstuslike protsesside 

soovimatu kõrvalsaadusena ning mille tahtlik tootmine on Euroopa Liidus keelatud. 

Looduslikud allikad HCBD-l puuduvad. (UNEP, 2017) 

Heksaklorobutadieeni ingliskeelne nimetus on hexachlorobutadiene ning IUPACi 

(International Union of Pure and Applied Chemistry) nimetus 1,1,2,3,4,4-heksaklorobuta-1,3-

dieen. Sünonüümidena on kasutusel veel ka perklorobutadieen, perkloor-1,3-butadieen, 1,3-

heksaklorobutadieen ning heksakloro-1,3-butadieen. Kaubanduslikest nimedest on levinumad 

C-46, Dolen-pur, GP40-66:120 ning UN2279 (UNEP, 2013). 

6.1. HCBD olelusring 

Käesolev HCBD ringlus ja peamine teke on seotud selliste klooritud süsivesinike tootmisega 

nagu süsinik tetrakloriid, trikloroetüleen ja tetrakloroetüleen. HCBD tekib nimetatud ainete 

tootmisprotsessides kõrvalsaadusena. Antropogeenseteks HCBD heidete allikateks on 

ajalooliselt olnud nende tootmine, klooritud süsivesinike tootmine ning jäätmeringlus ja 

jääkreostuskohad (UNEP, 2012). HCBD kohta ei ole teada looduslikke tekkeallikaid. (UNEP, 

2019) 

HCBD ainevoodiagramm on esitatud Joonis 6.1, milles on toodud peamised HCBD 

tekkevaldkonnad EL-s. Kuna sihipärast HCBD tootmist EL-s ei toimu, siis on jäätmevood 

seotud tahtmatult tekkivate HCBD ainevoogude ja heidetega. (BiPRO, 2011) 
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Joonis 6.1 HCBD ainevoo diagramm (BiPRO, 2011) 

 

6.2. HCBD kasutamine ja tootmine 

Euroopa ja maailm 

Esmakordselt valmistati HCBD-d 1877. aastal heksüüloksiidi kloorimisel (ATSDR, 2019). 

HCBD on ajalooliselt kasutatud keemilise vaheainena kummitoodete tootmises ja vähesel 

määral klorofluorosüsinike (CFC) ning määrdeainete tootmisprotsessides. Samuti on HCBD 

kasutamist leidnud pestitsiidina (AMEC, 2016). 

HCBD tootmine Euroopas lõppes 1993. aastal (AMEC, 2016). UNEP 2012 andmetel lõpetati 

HCBD tootmine Euroopas 1970-ndate lõpus. HCBD kommertskasutus EL-s keelati aastal 2012 

vastu võetud Euroopa Komisjoni määrusega EC 850/2004. Selle määruse kohaselt lubati edasi 

kasutada ja müüa HBCD sisaldavaid tooteid, mis olid turul enne 10.06.2012 ning enne seda 

toodetud tooteid võis turule viia kuni 10.01.2013. Lähtudes sellest informatsioonist võib 

eeldada, et HCBD sisaldavaid tooteid võib veel praegu olla toote- ja jäätmeringluses. (AMEC, 

2016) 

Ameerika Ühendriikides ega Kanadas pole seda teadaolevalt kunagi kaubanduslikul eesmärgil 

toodetud. (ATSDR, 2019) 

UNEP 2012 hinnangul ei toimu kogu United Nations Economic Commission for Europe 

(UNECE) regioonis sihipärast HCBD tootmist ega kasutamist, kuid mõningane tootmine võib 

siiani aset leida Kagu-Aasias. Viimased andmed HCBD tootmisest pärinevad aastast 2000, mil 

toodeti seda Euroopas 50 kg. 1988. aatal hinnati Euroopa tootmismahuks 2 000 – 4 000 tonni 

HCBD. (BiPRO, 2011) Kogu maailmas hinnati 1982 aastal toodetud HCBD koguseks 10 000 

t. (Plassche jt., 2003)  

HCBD tekib ja levib keskkonda kõrvalsaadusena klooritud süsivesinike tootmisel, 

magneesiumi tootmisel ja põletusprotsesside tagajärjel. Euroopa Liidus (EU-10) hinnati 1980. 

aastal tööstusprotsesside tagajärjel tahtmatult tekkivaks HCBD koguseks umbes 10 000 tonni. 

1990. aastal hinnati tahtmatult tekkivaks HCBD koguseks 2 000 - 49 000 tonni, tuginedes 

tetraklorometaani ja perkloroetüleeni tootmismahtudele Lääne-Euroopas. (Ramboll, 2018)  
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UNEP (2012) HCBD riskiprofiili dokumendis antud informatsiooni põhjal on tahtmatult 

kõrvalsaadusena tekkinud HCBD kogused UNECE regioonis kahanenud suurusjärkude võrra 

võrreldes eelmiste kümnenditega. Siiski leitakse, et tahtmatu teke jätkub ja eelkõige on 

teadmata mitte-UNECE riikides tekkida võivad HCBD kogused.  

Käesolevaks ajaks ja ka edaspidi liigub klooritud lahuste tootmine üha enam Euroopa 

piirkonnast Aasiasse. 2014 aastal hinnati tetrakloroetüleeni suurimateks tarbijateks USA (41% 

maailma kogutoodangust), Hiina 32% ja Euroopa kuni 10%. Samuti kasutatakse üha enam 

perkloroetüleeni koguseid Hiinas, 2014–2019 on selle aine nõudlus Hiinas kasvanud 

keskmiselt 7.5% aastas. (UNEP, 2019) 

Kuna sihipärast HCBD tootmist ja kasutamist ei peeta Euroopa kontekstis enam asjakohaseks, 

siis jätkuvate heidete hindamisel peetakse oluliseks käsitleda neid tööstus- ja jäätmete 

kõrvaldusprotsesse, mille käigus võib HCBD tekkida tahtmatu kõrvalsaadusena. 

Varasemast kasutusest võib HCBD kui ainet veel ringleda elektriseadmetes (vedelikena), nagu 

transformaatorid ja güroskoobid, ning põllumajanduses pestitsiidide segudes. Siiski peetakse 

neid koguseid ebaoluliseks ja väga väikesteks. Saksamaa Keskkonnaagentuur on juba 2002. 

aastal eeldanud, et HCBD sisaldavate hüdraulika- ja jahutusvedelike jäätmed on HCBD 

emissioonide tekke seisukohalt väheolulised. Alates sellest ajast on HCBD sisaldavate toodete 

kasutamine oluliselt vähenenud ja enamus neist on jäätmekäitlustoimingute kaudu ringlusest 

kõrvaldatud (BiPRO, 2011). Samale järeldusele on jõutud ka Ramboll (2018) aruandes, kus 

ajaloolist ja võimalikku käesolevat HCBD ringlust hinnatakse transformaatorite vedelikes, 

soojusülekande- ja jahutusvedelikes ning hüdraulika- ja absorbentvedelikes vähemahuliseks 

ning nendega seotud heiteid ja jäätmeid ebaoluliseks. 

 

6.3. HCBD regulatsioonid 

Rahvusvaheline regulatsioon 

Ettepanek lisada heksaklorobutadieen Stockholmi konventsiooni püsivate orgaaniliste 

saasteainete nimekirja tehti 2011. aastal. Heksaklorobutadieen kanti osapoolte otsusega nr SC-

7/12 alusel Stockholmi konventsiooni lisasse A (ilma kasutuse ja tootmise eranditeta) aastal 

2015. aastal ning otsuse nr SC-8/12 alusel lisasse C 2017. aastal. Lisas A olevate ainete 

tootmine ning kasutamine on keelustatud, lisas C olevad ained võivad tekkida tahtmatult. 

Lisaks on HCBD kantud 2009. aastast ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni piiriülese õhusaaste 

kauglevi Genfi konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli, millest tulenevalt 

on konventsiooniosalistel kohustus lõpetada aine tootmine ning kasutamine. 

Püsivaid orgaanilisi saasteaineid, sealhulgas HCBD-d, sisaldavate ohtlike jäätmete 

riikidevahelist vedu ja nende kõrvaldamise kontrolli reguleerib 1989. aastal sõlmitud Baseli 

konventsioon. 

EL-i regulatsioon 

 

Heksaklorobutadieeni tootmine, turule laskmine ja kasutamine on liidus keelatud vastavalt 

Euroopa Parlamend ja Nõukogu püsivate orgaaniliste saasteainete kohta käivale määrusele 

(EL) nr 2019/1021, kuid seda võidakse mõne tööstustegevuse käigus tahtmatult toota. Selliseid 
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tegevusi käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu tööstusheidete direktiivis 2010/75/EL, 

millega on ette nähtud teatavate heiteohjemeetmete rakendamine.  

Määruse (EL) 2019/1021 alusel on lubatud turule viia ja kasutada heksaklorobutadieeni 

sisaldavaid tooteid, mis olid hiljemalt 10. juulil 2012 juba kasutusel.  Määruse artikli 7 ja lisa 

IV põhjal võib jäätmeid, mis sisaldavad HCBD-d või on nendega saastunud, kõrvaldada või 

taaskasutada muul viisil kooskõlas asjakohaste liidu õigusaktidega juhul, kui nende sisaldus 

jäätmetes on väiksem kui 100 mg/kg. 

Veepoliitika raamdirektiivis (direktiiv 2000/60/EÜ) on heksaklorobutadieen määratletud 

prioriteetse ohtliku ainena. 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 1272/2008, mis käsitleb ainete 

klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP-määrus), kuulub HCBD ohtlike ainete 

hulka mille kohta kehtib määruses sätestatud ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus ning aine 

turule viimisel peavad tootjad ja importijad täitma määruse kohast teavitamiskohustust.   

HCBD on lisatud ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1907/2006, mis käsitleb 

kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH-määrus), lisa III 

kriteeriumitele vastavate ainete nimekirja. Nimekirja kuuluvad ained, mis on kantserogeensed, 

põhjustavad reproduktiivtoksilisust või vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 

(EL) 1272/2008 kohastesse tervise- või keskkonnaohu klassidesse. (UNEP, 2019).  

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 649/2012 (PIC-määrus) ohtlike 

kemikaalide impordi ja ekspordi kohta kuulub HCBD ainete hulka, mille eksportimine EL-st 

on keelustatud. 

Eesti regulatsioon 

Eestis on vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 28 (RT I, 01.08.2019, 21) kehtestatud 

heksaklorobutadieenile keskkonna kvaliteedi piirväärtused, mis maismaa pinnavees on 0.6 

µg/l, muus pinnavees 0.6 µg/l, kalades 55 µg/kg koe märgkaalu kohta ning bentoses 493 µg/kg 

kuivkaalu kohta. 

Heksklorobutadieenile on kehtestatud piirväärtus ka ühiskanalisatsiooni juhitavas heitvees, mis 

vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 75 (RTL 2003, 110, 1736) on 1 mg/l kohta. 

Eestis on kehtestatud nõuded ohtlikku ainet sisaldava heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja 

jahutusvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kohta. Vastavalt keskkonnaministri määrusele 

nr 61 (RT I, 12.11.2019, 6) peab suublasse juhitavas vees jääma HCBD sisaldus alla 

määramispiiri. 

6.4. HCBD keemilised ja füüsikalised omadused 

Heksaklorobutadieen on halogeenitud alifaatne süsivesinik, mis oma olemuselt on värvitu, 

õline, mittesüttiv vedelik ning millel on iseloomulik tugev  tärpentiinilaadne lõhn. Võrreldes 

teiste püsivate orgaaniliste saasteainetega, on heksaklorobutadieen madala vees lahustuvusega 

ning kõrge aururõhuga, mistõttu lendub kergelt nii veest kui märgadelt pindadelt. 

Heksaklorobutadieeni täpsemad füüsikalis-keemilised omadused on toodud alljärgnevas 

tabelis. (USEPA, 2003 ja UNEP, 2013) 

Tabel 6.1 Heksaklorobutadieeni füüsikalis-keemilised näitajad 

CAS nr / EÜ nr 87-68-3 / 201-765-5 
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Keemiline valem C4Cl6 

Keemiline struktuur 

 

Molekulmass 260.76 g/mol 

Sulamistemperatuur -21°C 

Keemistemperatuur 215°C 

Tihedus  1.68 g/cm3 (20°C juures) 

Aururõhk  20 Pa (20°C juures) 

Lahustuvus vees 3.2 mg/L (25°C juures) 

Henry konstant 2 604 Pa m3/mol (arvutuslik) 

Log Kow 4.78 – 4.9 

Log Koa 6.5 (10°C juures) 

Log Koc 3.7 – 5.4 

 

6.5. HCBD kasutusotstarve ja E-PRTR heited 

HCBD tekib valdavalt klooritud süsivesinike tootmises kõrvalsaadusena. HCBD võib 

tahtmatult tekkidaka erinevate põlemisprotsesside käigus (näiteks mootorsõidukite 

emissioonid, jäätmete põletamine, kloorijääkide põletamine, atsetüleeni põletamine), aga ka 

jäätme- ning reoveekäitluses. Kõrvalsaadusena tekkivad HCBD heitkogused on võrreldes 

varasema ajaga märkimisväärselt vähenenud, kuna ümbertöötlusprotsessid on hästi 

kontrollitud ning põletamise tehnoloogiad kõrgetel temperatuuridel. Oluliselt on vähenenud 

prügilatesse ladestamine. (Lecloux, 2004 ja USEPA, 2018) 

Tahtlikult toodetud HCBD on leidnud laialdast kasutust nii tööstuses (eelkõige 

keemiatööstuses) kui ka põllumajanduses. Täpsemad heksaklorobutadieeni kasutusalad on 

toodud Tabel 6.2. (UNEP, 2019) 

Tabel 6.2 Heksaklorobutadieeni varasemad tahtlikud kasutusalad 

Sektor Kasutusala 

Põllumajandus 

Pestitsiidi/fütosanitaarsetel eesmärkidel: 

• Mullakahjurite vastu; 

• Seemnete puhtimisel, fungitsiidina; 

• Pestitsiidina; 

• Biotsiidina; 

• Fumigant viinamarjaistandustes viinapuutäide vastu 

(kasutusmäär 100 – 350 kg/ha) 

Tööstuslik tootmine  

Kemikaal ning vaheühend erinevates tööstuslikes 

protsessides: 

• Kummisegude/ühendite sünteesis; 

• Määrdeainete tootmisel; 
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Sektor Kasutusala 

• Plasti tootmisel; 

• Klorofluorosüsivesinike tootmisel; 

• Alumiiniumi ja grafiidivarraste tootmisel; 

• Kummide, teiste polümeeride ning elastomeersete 

plastide lahusti 

Gaasvoogude puhastamine 

• Pesuvedelik süsivesinike eemaldamiseks; 

• Adsorbeerimisvahend gaasilistele saasteainetele;  

• Lahusti gaasilise kloori tootmisel  

Elektriseadmed  
• Soojusülekandevedelik trafodes 

• Hüdrauliline vedelik güroskoopides 

Vastavalt Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrile E-PRTR, ulatus perioodil 2013 – 

2017 vette suunatava heksaklorobutadieeni kogus 1 330 kg, pinnasesse ning õhku suunamist 

pole toimunud (vt Tabel 6.3). Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 166/2006 

tulenevalt on heksaklorobutadieeni raporteerimise künniskogus nii vette kui ka pinnasesse 1 

kg/aastas. Õhku suunatavaid heiteid raporteerima ei pea.  

 

Tabel 6.3 Heksaklorobutadieeni raporteeritud kogused perioodil 2013 – 2017  

Aasta 
Summaarne heitkogus (kg/a) 

Tegevusvaldkond 
Õhku Vette Pinnasesse 

2013 - 265.0 - 

Jäätmekäitlus ja reoveepuhastus, 

orgaaniliste kemikaalide 

tootmine  

2014 - 304.0 - 

Jäätmekäitlus ja reoveepuhastus, 

orgaaniliste kemikaalide 

tootmine 

2015 - 194.0 - 

Jäätmekäitlus ja reoveepuhastus, 

orgaaniliste kemikaalide 

tootmine 

2016 - 322.0 - 

Jäätmekäitlus ja reoveepuhastus, 

orgaaniliste kemikaalide 

tootmine, energeetika 

2017 - 1 150.0 - 

Jäätmekäitlus ja reoveepuhastus, 

orgaaniliste kemikaalide 

tootmine, energeetika 

Kokku 0.0 1 330.0 0.0  

6.6. HCBD keskkonna- ja tervisemõju 

Õhk on üheks olulisimaks heksaklorobutadieeni liikumisteeks keskkonnas. Õhku satub 

heksaklorobutadieen peamiselt läbi jäätmete põletamise, keemiliste protsesside ning 

tööstuslike lekete. Hinnangud HCBD poolestusaegade kohta atmosfääris on väga erinevad, 
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kuid suurem osa nendest viitab siiski kõrgele püsivusele (s.o 1 – 2 aastat). Heksaklorobutadieen 

püsib õhus seni, kuni see kas reageerib OH- radikaalidega, laguneb fotokeemiliselt või 

adsorbeerub tahkete osakeste külge, misjärel ladestub kas pinnasesse või vette. Tulenevalt 

heksaklorobutadieeni pikast elueast atmosfääris, võib see kanduda kaugele oma tekkekohast. 

Seda kinnitavad ka erinevad ülemaailmsed seireandmed, mille kohaselt on 

heksaklorobutadieeni leitud Gröönimaal nii imetajatest, lindudest, kaladest kui ka mere 

selgrootutest. (Lecloux, 2004 ja UNEP, 2012) 

Pinna- ja põhjavette eraldub heksaklorobutadieen peamiselt tööstusheidete kaudu, prügilatest, 

pinnasest leostumisega või äravooluga. HCBD poolestusaeg vees on 4 – 52 nädalat, sõltudes 

eelkõige veekeskonnas oleva orgaanilise aine sisaldusest. Anaeroobsetes tingimustes on 

lagunemine väga aeglane. (Lecloux, 2004) 

Pinnasesse võib HCBD jõuda läbi tööstusjäätmete ladestamisega prügilatesse. Poolestusaeg 

pinnases jääb 4 – 26 nädala piiresse, sõltudes eelkõige mulla keemilistest ja füüsikalistest 

näitajatest ning klimaatilistest tingimustest. (Lecloux, 2004) 

Heksaklorobutadieen on mürgine nii veeorganismidele, maismaaimetajatele ja taimedele, kuna 

akumuleerub ning püsib nii pinnases, setetes kui veekogudes. Kuigi HCBD bioakumuleerub 

keskkonnas, siis arvatakse, et toiduahelates aine ei biomagnifitseeru. (Lecloux, 2004)  

Vee-elustiku ja taimestikuga teostatud katsete põhjal on piisavalt ära tõendatud HCBD kahjulik 

toksiline mõju veekeskkonnale ja lindudele. Andmeid terviseriskide ja toksilisuse kohta 

inimese suhtes on vähe. Tervisemõjude hindamisel on lähtutud loomkatsete tulemustest, mille 

põhjal on täheldatud HCBD kahjulikku toimet neerudele ning nahaärritusi. Oluline on 

pikaajalisest kokkupuutest tingitud toksiline mõju organismile. Mõned loomkatsete uuringud 

on näidanud ka ühendi kantserogeenset potentsiaali ja genotoksilisi mõjusid. Siiski ei ole IARC 

piisavate andmete puudumise tõttu klassifitseerinud HCBD-i kantserogeenseks aineks. USEPA 

on hinnanud ühendi võimalikuks kantserogeeniks. (UNEP, 2012)   

Täpsemad toksikoloogilised omadused ning seosed tervise- ja keskkonnamõjudega on toodud 

UNEP (The United Nations Environment Programme) poolt koostatud heksaklorobutadieeni 

riskiprofiilis3. 

  

 
3 http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-POPRC.9-13-Add.2.English.pdf 
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7. PCP ─ pentaklorofenool, ülevaade 

Pentaklorofenool (edaspidi PCP) on keemiline aine, mida on laialdaselt kasutatud nii puidu 

töötlemisel kui ka erinevate tööstusliku otstarbega tekstiilide ja naha immutamiselAine on 

kasutamist leidnud ka põllumajanduse valdkonnas - pestitsiidi ja antimikroobse ainena PCP on 

tööstuslikult toodetud kemikaal, millel looduslikud allikad puuduvad (ATSDR, 2001). Eestis 

on PCP tekkeallikateks põlevkivi- ning tsemenditööstus, kus see tekib tahtmatu 

kõrvalproduktina4. 

Aine ingliskeelne nimetus on pentachlorophenol. Selle sünonüümidena on kasutusel ka 

penklorool, klorofeen (PPDB, 2017). PCP-d sisaldavate pestitsiidide nimetused on Dowicide 

EC-7, Penta, Pentacon, Penwar, Priltox, Sinituho ja Weedone (USEPA, 2008). 

7.1. PCP olelusring 

Lisaks fenoolsele PCP-le on ainet kasutatud ka naatriumsoolana (NaPCP) ja laurhappe estrina 

(PCPL). PCP-de ringlus on seotud nende tootmisega, kasutamisega ainesegudes ja toodetes, 

PCP-d sisaldavate toodete kasutamise, jääkreostuskohtade ja jäätmeringlusega.  

PCP aine- ja jäätmevoodiagramm on esitatud Joonis 7.1. Üldistaval joonisel on toodud 

peamised PCP kasutuskohad, aine vood toodete kasutamisel ning jõudmine jäätmeringlusse.  

 

Joonis 7.1 PCP ainevoo diagramm (BiPRO, 2011) 

 

7.2. PCP kasutamine ja tootmine 

Euroopa ja maailm 

Pentaklorofenooli on toodetud kolmel viisil, kas läbi mitmeetapilise fenoolide kloorimise 

katalüsaatorite toimel, heksaklorobenseeni leeliselise hüdrolüüsi või heksaklorotsükloheksaani 

termolüüsi teel. 1981. aastal hinnati kogu maailma PCP tootmismahuks umbes 90 000 tonni. 

Ligikaudu 7 300 tonni PCP-d toodeti 2009. aaastal, mis leidis kasutamist Põhja-Ameerikas. 

Euroopas lõpetati enamuses riikides PCP-de tootmine aastast 1992. Enne seda on PCP-sid 

 
4https://www.envir.ee/sites/default/files/polevkivitoostusest_tulevate_veekeskkonnale_ohtlike_ainete_moju
_uuring.pdf 
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toodetud Saksamaal, Poolas, Hollandis, Hispaanias, Prantsusmaal ja Ühendkuningriikides. 

Hispaanias lõppes PCPL tootmine aastal 2003. (IARC, 2019) 

Kui PCP tootmine 1992. aastal EL-s lõpetati, jätkus selle import peamiselt USA-st. 1996. aastal 

imporditi Euroopasse kokku 378 tonni NaPCP-d ja 30 tonni PCP-d, 1999. aastal vastavalt 324 

ja 20 tonni. (BiPRO, 2011 ja BiPRO, 2015) 

BiPRO 2011 aruandes summaarselt hinnatud Euroopa Liidu 27 riigi PCP tootmise ning 

impordi kogused on toodud Tabel 7.1.  

Tabel 7.1 PCP kogused (BiPRO (2011)) 

 

Käesoleval ajal PCP-d üldiselt enam ei kasutata. Selle kasutamine on keelatud kõigis EL-i 

riikides, Hiinas, Austraalias, Indias ja Venemaal (UNEP, 2013). Hetkel on lubatud PCP-d 

maailmas kasutada veel vaid puiduimmutusvahendina. Piirangutega reguleeritud tööstuslikku 

kasutust puiduimmutusvahendina võimaldavad Kanada ja USA.  

Euroopa Liidus piirati lõplikult PCP kasutus EL-i REACH määrusega 1907/2006, mille 

kohaselt ei või PCP-d kasutada ega turule viia ainena, muude ainete koostisosana ega segudes, 

kui pentaklorofenooli sisaldus neis on võrdne massiprotsendiga 0.1 või suurem. 

Euroopa Statistikaametisse tehtud päringu põhjal (aluseks PCP kaubanomenklatuuri kood 

29081100 – pentaklorofenool (ISO)) toimub EL-is PCP kaubavahetus kolmandate riikidega ja 

selles osas on deklareeritud nii aine importi kui eksporti (Tabel 7.2). Kaubakogused on väiksed 

ja täpsem info nende kasutusotstarbe kohta puudub, millest lähtuvalt võib tegemist olla ainult 

kaubavahetusega.  

Tabel 7.2 PCP (ISO) EL-i import ja eksport (EUSTAT, 2020) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Import, t 2.4 10.0 3.0 6.0 2.0 1.0 1.0 0 2.0 3.0 
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Eksport, t 2.0 2.0 3.0 0 2.7 1.0 0 0 5.3 0 

 

BiPRO (2015) aruandes eeldatakse olemasoleva infoallika põhjal, et teatud EL-i imporditud 

toodetes (täpsustamata) võib seniajani leiduda PCP-d. PCP-d sisaldavate toodete importi ei saa 

täielikult välistada, kuigi PCP vooge ei ole võimalik imporditud toodetes kvantifitseerida.  

Põhjamaade ühisesse ainete ja valmististe registrisse SPIN teostatud päringu põhjal on viimane 

märge PCP (valmistises) kasutusse võtu kohta tehtud 2010. aastal Rootsis. Kogus oli alla 100 

kg ning täpselt määratlemata. Valmistise kasutusotstarbeks oli märgitud värvaine. 

7.3. PCP regulatsioonid 

Rahvusvaheline regulatsioon 

Pentaklorofenool lisati Stockholmi konventsiooni lisa A püsivate orgaaniliste saateainete hulka 

2015. aastal konventsiooni osapoolte otsuse nr SC-7/13 alusel. Stockholmi konventsiooni on 

PCP lisatud erandiga, mis tähendab, et ainet võib kasutada elektripostide immutamisel, kuid 

vastavad postid peavad olema identifitseeritavad ning nende elutsükli lõpus ei ole nende 

taaskasutamine lubatud.  

PCP on kantud ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvahelise kauplemise korda 

käsitleva Rotterdami konventsiooni lisasse III. Lisasse III kuuluvad ained, mille kasutamine on 

keelatud või oluliselt piiratud tingituna nende keskkonnaohtlikkusest ning nendega 

rahvusvahelisel kauplemisel tuleb kohaldada eelnevalt teatatud nõusoleku (PIC) protseduuri. 

Lisaks käsitleb POS-dest tingitud keskkonnamõjude vähendamist ja ohjamist 1992. aastal 

sõlmitud Helsingi konventsioon ehk Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon 

(HELCOM), mille Eesti ratifitseeris 1995. aastal. PCP on kantud konventsiooni lisasse I ohtlike 

ainete kohta, millega osapooled on võtnud kohustuse keelustada aine kasutamine pestitsiidina. 

Klorofenoolid kuuluvad ohtlike jäätmete riikide vahelist vedu ja nende kõrvaldamist käsitleva 

Baseli konventsiooni Lisasse I, mille kohaselt klassifitseeritakse PCP-d sisaldavad jäätmed 

ohtlikeks jäätmeteks.  

EL-i regulatsioon 

PCP tootmine, turule laskmine ja kasutamine on liidus keelatud vastavalt Euroopa Parlamendi 

ja Nõukogu püsivate orgaaniliste saasteainete kohta käivale määrusele (EL) nr 2019/1021, kuid 

seda võidakse mõne tööstustegevuse käigus tahtmatult toota.  

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1907/2006, mis käsitleb 

kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH-määrus), lisa 

XVII kohaselt ei tohi alates 01.09.2000 pentaklorofenooli kasutada turustatavates ainetes ja 

valmististes, kui kontsentratsioon on 0.1 massiprotsenti või üle selle. Erandina võisid 

Prantsusmaa, Iirimaa, Portugal, Hispaania ja Ühendkuningriigid kuni 31.12.2008 loobuda selle 

sätte kohaldamisest ainete ja valmististe suhtes, mis olid ette nähtud kasutamiseks 

tööstusrajatistes, mis ei võimaldanud pentaklorofenooli emissiooni ja/või keskkonda heitmist 

suuremates kogustes, kui oli ette nähtud olemasolevate õigusaktidega: a) puidu töötlemisel b) 

kiudude ja kauakestvate tekstiilide immutamisel, mis ei olnud ette nähtud rõivaesemete ega 

dekoratiivsisustuse valmistamiseks. Igal juhul, ei tohi pentaklorofenooli iseseisva ainena või 

koostisosana valmististes, mida kasutatakse eelpool loetletud erandite raames, sisaldada 

rohkem kui kaks miljondikku osa heksaklorodibensoparadioksiini. Samuti ei tohi neid aineid 

ega valmistisi turustada väiksemates kui 20-liitristes pakendites ning müüa elanikkonnale. 
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PCP on lisatud ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1907/2006 lisa III 

kriteeriumitele vastavate ainete nimekirja. Nimekirja kuuluvad ained, mis on kantserogeensed, 

põhjustavad reproduktiivtoksilisust või vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 

(EL) 1272/2008 kohastesse tervise- või keskkonnaohu klassidesse. 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 1272/2008, mis käsitleb ainete 

klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP-määrus), kuulub PCP ohtlike ainete hulka 

mille kohta kehtib määruses sätestatud ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus ning aine turule 

viimisel peavad tootjad ja importijad täitma määruse kohast teavitamiskohustust.   

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 649/2012 (PIC-määrus) ohtlike 

kemikaalide impordi ja ekspordi kohta kuulub PCP ainete hulka, mille osas kehtib PIC-

protseduuri ekspordist tetamise nõue. 

 

Eesti regulatsioon 

Eestis on vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 28 (RT I, 01.08.2019, 21) kehtestatud 

pentaklorofenoolile keskkonna kvaliteedi piirväärtused. Vastavalt määrusele, on aasta 

keskmine keskkonna kvaliteedi piirväärtus maismaa- ja muus pinnavees 0.4 µg/l ning suurim 

lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus maismaa- ja muus pinnavees 1 µg/l. Kalades on 

keskkonna kvaliteedi piirväärtus 1 830 µg/kg koe märgkaalu kohta, bentoses (maismaa- ning 

muus pinnavees) ning põhjasetetes (maismaa- ning muus pinnavees) 119 µg/kg kuivkaalu 

kohta. 

Keskkonnaminstri määrusega nr 26 (RT I, 04.07.2019, 6) on klorofenoolidele kehtestatud 

sisalduse piirväärtused pinnases. Vastavalt määrusele on klorofenoolide (iga ühend) sihtarv 

0.05 mg/kg, piirarv elumaal 0.5 mg/kg ning tööstusmaal 5 mg/kg. 

Keskkonnaministri määrusega nr 39 (RT I, 06.09.2019, 31) on klorofenoolidele kehtestatud 

sisalduse piirväärtused ka põhjavees. Vastavalt määrusele on klorofenoolide (iga ühend) 

künnisarv 0.3 µg/l ning piirarv 30 µg/l. 

Eestis on kehtestatud nõuded ohtlikku ainet sisaldava heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja 

jahutusvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kohta. Vastavalt keskkonnaministri määrusele 

nr 61 (RT I, 12.11.2019, 6) on suublasse juhitavas vees PCP piirnormiks 1 µg/l. 

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 75 (RTL 2003, 110, 1736), on ühiskanalisatsiooni 

juhitava PCP piirväärtuseks 0.2 µg/l. 

7.4. PCP keemilised ja füüsikalised omadused 

Pentaklorofenool on sünteetiline kloororgaaniline aine. Puhas PCP on toatemperatuuril 

helepruun kuni valge kristalne aine. Kõrgel temperatuuril on ainel iseloomulik terav fenooli 

lõhn, toatemperatuuril on peaaegu lõhnatu. Tehniline PCP on  värvuselt tumehall kuni pruun 

ning esineb valdavalt kas helvestena, pulbrina või graanulitena (UNEP, 2017). PCP-l on kaks 

peamist vormi – pentaklorofenool ning pentaklorofenooli leelismetallisoolad. 

Pentaklorofenooli soolade ning estrite CAS nr on toodud tabelis 1 (ECHA, 2018): 

 Tabel 7.3 Pentaklorofenooli soolade ning estrite CAS numbrid 

Aine nimetus CAS nr 

naatriumpentaklorofenaat ehk Na-PCP 131-52-2 
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kaaliumpentaklorofenaat 7778-73-6 

N2-bensüülpentaklorofenüül N2-karboksü-L-(2-aminoglutamaat) 13673-51-3 

perklorofenüül N-(bensüüloksükarbonüül)-L-isoleutsinaat 13673-53-5 

perklorofenüül S-bensüül-N-(bensüüloksükarbonüül)-L-tsüstinaat 13673-54-6 

tsinkbis(pentaklorofenaat) 2917-32-0 

pentaklorofenüüllauraat ehk PCPL 3772-94-9 

perklorofenüül-5-okso-L-prolinaat 28990-85-4 

pentaklorofenüül-N-[[(4-metoksüfenüül)metoksü]karbonüül]-L-

serinaat 
23234-97-1 

Pentaklorofenoolil ja pentaklorofenooli leelismetaalisooladel on küll mõningad erinevused 

füüsikalistes omadustes, kuid on kõik sarnase toksilise toimega. Tehniline PCP võib sisaldada 

tri- ja tetraklorofenoole, heksaklorobenseeni, PCDDsid (polüklooritud dibenso-p-dioksiinid) ja 

PCDFe (polüklooritud dibensofuraanid) ning klooritud fenoksüfenoole. Enamasti on PCP 

sisaldus 85-91% (UNEP, 2014). Pentaklorofenooli täpsemad füüsikalis-keemilised omadused 

on toodud alljärgnevas tabelis (PPDB, 2017 ja ATSDR, 2001). 

Tabel 7.4 Pentaklorofenooli füüsikalis-keemilised näitajad 

CAS nr / EÜ nr 87-86-5 / 201-778-6 

Keemiline valem C6Cl5OH, C6HCl5O 

Struktuurivalem 

 

Levinud 

sünonüümid 
PCP; penta; pentaklorofenaat; 2,3,4,5,6-pentaklorofenool 

Molekulmass 266.34 

Sulamistemperatuur 174°C 

Keemistemperatuur 309°C 

Tihedus  1.98 g/ml 

Aururõhk  0.004 Pa (20°C juures) 

Lahustuvus vees 14 mg/l (20°C juures) 

Henry konstant 0.0248-0.284 Pa x m3/mol 

Log Kow 3.32 (pH 7) 

Log Koa 10.0 

Log Koc 4.5 

7.5. PCP kasutusotstarve ning E-PRTR heited 

Pentaklorofenooli valmistatakse nii kõrgetel temperatuuridel kloori ja fenooli reaktsioonil 

katalüsaatorite juuresolekul kui ka leeliselise hüdrolüüsi teel heksaklorobenseenist (USEPA, 

2010).  Pentaklorofenooli ning naatriumpentaklorofenaati (Na-PCP) on varasemalt toodetud 

nii Brasiilias, Hiinas, endises Tšehhoslovakkias, Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Poolas, 
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Hispaanias, Šveitsis, endises NSV Liidus kui ka Ühendkuningriikides. Euroopa Liidus lõpetati 

PCP ning selle soolade tahtlik tootmine 1992. aastal, kuid  pentaklorofenüüllauraati (PCP-L) 

toodeti kuni 2003. aastani. 2014. aasta seisuga oli PCP tahtlik tootmine säilinud veel Mehhikos 

ning Indias. (UNEP, 2017) 

PCP on kasutatud peamiselt puidukaitsevahendina. PCP-d sisaldavad puidukaitsevahendid 

sisaldavad enamasti 5%-list toimeaine lahust, millele on lisatud erinevaid õlisid (USEPA 

2008). Pentaklorofenooli täpsemad kasutusalad sektorite kaupa on toodud tabelis 3 (UNEP, 

2017). 

Tabel 7.5 Pentaklorofenooli kasutusalad 

Sektor Protsess Kasutusala 

Puidutööstus 

Puidu vaakumsurve immutus 

ning termotöötlus 

• Elektripostid ning risttalad 

• Raudteeliiprid 

• Välitingimustes kasutatavad 

ehitusmaterjalid 

• Kaubaalused 

Värskelt saetud puidu 

lühiajaline kaitse fungitsiidide 

vastu  

• Üldotstarbeline puit 

Puitmaterjalide kohapealne 

töötlemine seenhaiguste vastu 

• Olemasolevad 

puitmaterjalid 

Ehitussektor 
Pinnakaitsevahend erinevatele 

ehitusmaterjalidele 

• Kivimüürid 

• Katusekivid 

• Telliskiviseinad 

• Betoonplokid 

• Tihendusmaterjalid 

• Seinaplaadid 

Tekstiilitööstus 

Erinevate tekstiilide ja 

materjalide immutamine 

hallituse vastu 

• Vill 

• Puuvill 

• Lina 

• Presentkatted 

• Varikatused 

• Telgid 

• Köied 

• Pinnakatetes kasutatavad 

lõngad 

Nahatööstus 
Töötlusvahend hallituse vastu, 

parkimisaine 
• Nahk 

Värvitööstus 
Säilitusaine erinevates 

pinnatöötlusmaterjalides 

• Värvid 

• Liimid 
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Sektor Protsess Kasutusala 

Põllumajandus Taimekaitsevahend 

• Algitsiidid 

• Bakteritsiid 

• Fungitsiid 

• Herbitsiid 

• Insektitsiid 

• Molluskitsiid 

Vastavalt Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrile E-PRTR, ulatus perioodil 2013 – 

2017 vette suunatava pentaklorofenooli kogus 1 396.8 kg, pinnasesse ning õhku suunamist pole 

toimunud (Tabel 7.6)tabel 4.4). Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 166/2006 

tulenevalt on pentaklorofenooli raporteerimise künniskogus nii vette kui ka pinnasesse 1 

kg/aastas ning õhku 10 kg/a.  

Tabel 7.6 Pentaklorofenooli raporteeritud kogused perioodil 2013 – 2017  

Aasta 
Summaarne heitkogus (kg/a) 

Tegevusvaldkond 
Õhku Vette Pinnasesse 

2013 - 60.5 - 

Paberi tootmine ja puidu 

töötlemine, jäätmekäitlus ja 

reoveepuhastus, orgaaniliste 

kemikaalide tootmine 

2014 - 172.0 - 

Paberi tootmine ja puidu 

töötlemine, jäätmekäitlus ja 

reoveepuhastus, orgaaniliste 

kemikaalide tootmine 

2015 - 52.3 - 

Paberi tootmine ja puidu 

töötlemine, jäätmekäitlus ja 

reoveepuhastus, orgaaniliste 

kemikaalide tootmine 

2016 - 449.0 - 

Paberi tootmine ja puidu 

töötlemine, jäätmekäitlus ja 

reoveepuhastus, orgaaniliste 

kemikaalide tootmine, 

energeetika 

2017 - 663.0 - 

Paberi tootmine ja puidu 

töötlemine, jäätmekäitlus ja 

reoveepuhastus, orgaaniliste 

kemikaalide tootmine, 

energeetika 

Kokku 0.0 1 396.8 0.0  
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7.6. PCP keskkonna- ja tervisemõju 

Pentaklorofenooli füüsikalis-keemilised omadused näitavad, et suurem osa ainest jõuab 

keskkonda, kas läbi pinnase või vee. Ainet on leitud nii pinnaveest, setetest, pinnasest, 

vihmaveest, joogiveest, veeorganismidest kui ka toidust. (UNEP, 2017) 

Õhku satub aine peamiselt aurumise teel toimeainega töödeldud puidult, tööstuslikest leketest 

ja ohtlike jäätmete kogumiskohtadest. PCP seostub õhus tahkete osakeste külge ning kandub 

seeläbi keskkonnas edasi. Õhus on toimeaine poolestusajaks hinnanguliselt umbes 2 kuud. 

(ATSDR, 2001) 

Pinnasesse satub pentaklorofenool peamiselt läbi märgsadenemise, tööstuslike lekete, ohtlike 

jäätmete ladestuskohtade ning leostumisega töödeldud puidu pindadelt. Pinnases on toimeaine 

liikuvam suuremate pH väärtuste ning madalama süsiniku sisalduse puhul. PCP keemiline 

lagunemine keskkonnas toimub enamasti fotodegradatsiooni teel, kuna aine on hüdrolüüsi 

suhtes stabiilne. Lisaks laguneb toimeaine läbi biolagunemise pinnases. Pentaklorofenooli 

laguproduktideks pinnases on 2,3,7,8-tetraklorofenool ja süsihappegaas. Poolestusaeg pinnases 

jääb 2 ja 4 nädala vahele. (UNEP, 2014) 

Vette satub PCP peamiselt ohtlike jäätmete ladestuskohtadest, tootmisettevõtete heitvee või 

leostudes töödeldud puidust, aga ka märgsadenemise kaudu atmosfäärist (UNEP 2017). 

Pentaklorofenool on hüdrolüütiliselt stabiilne pH 4 – 9 juures. Vees toimub pentaklorofenooli 

abiootiline muundumisreaktsioon peamiselt fototransformatsiooni kaudu, poolestusajaks on 

hinnatud kuni 4 nädalat. Laguproduktideks veekeskkonnas on pentakloroanisool, 2,3,4,5-

tetraklorofenool, 2,3,4,6-tetraklorofenool ja 2,3,5,6-tetraklorofenool. (UNEP, 2013 ja UNEP, 

2014) 

Pentaklorofenool on akuutse eksponeerituse korral väga mürgine veeorganismidele (eriti 

selgrootutele ning kaladele), aga ka maismaaimetajatele ja lindudele. Toimeaine toksilisust 

vesikeskkonnas mõjutab pH – aine on toksilisem happelises keskkonnas (UNEP 2017 ja 

ATSDR 2001). Erinevad uuringud on näidanud, et pentaklorofenoolil on nii kantserogeensed, 

immuno- kui ka neurotoksilised omadused. Epidemioloogiliste ja töökeskkonna terviseriskide 

uuringutega on leitud seoseid PCP eksponeerituse ja erinevate tervisemõjude vahel nagu 

vähkkasvajate teke ning kahjulik mõju maksale, neerudele ja närvisüsteemile. Täpsemad 

toksikoloogilised omadused ja info tervise- ning keskkonnamõjude kohta on toodud UNEP 

(The United Nations Environment Programme) poolt koostatud PCPriskiprofiilis5.  

8. PCN ─polüklooritud naftaleenid, ülevaade 

Polüklooritud naftaleenid (PCN) on naftaleeni tuuma sisaldavad keemilised ühendid, mis 

tekivad kõrgetel temperatuuridel toimuvate tööstuslike protsesside käigus tahtmatu 

kõrvalproduktina. PCN-e on kemikaalidena ka tööstuslikult toodetud ja leidnud kasutamist 

erinevatel otstarvetel. Polüklooritud naftaleenide looduslikest allikatest on oluliseimad 

metsatulekahjud. (UNEP, 2017) 

Aine ingliskeelne nimetus on polychlorinated naphthalenes. Polüklooritud naftaleeni 

kaubanduslikud nimed on riigiti erinevad: Halowax (Ameerika Ühendriikides), Hodogaya 

Amber, Nankai (Jaapanis), Nibren, Perna, Basileum (Saksamaal), Seekay (Inglismaal), 

Clonacire (Prantsusmaal), Cerifal (Itaalias) ning Woskol (Poolas).  (UNEP, 2019) 

 
5 http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-POPRC.9-INF-7.English.pdf 
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8.1. PCN-de olelusring 

PCN-d on grupp ühendeid, mis hõlmavad endas 75 võimalikku analoogi kaheksas 

homoloogilises grupis. PCN-e Euroopas ja mujal maailmas enam ei toodeta ega kasutata. 

Nende ringlus on seotud peamiselt jäätmetega, mis pärinevad ajaloolisest kasutusest, aga ka 

tahtmatu kõrvaltekkega põletus- ning tööstusprotsesside tagajärjel. 

PCN-ide aine- ja jäätmevoodiagramm on esitatud Joonis 8.1. Üldistaval joonisel on toodud 

peamised PCN tekkekohad ja nende vood jäätmeringluses.  

 

Joonis 8.1 PCN ainevoo diagramm (BiPRO, 2011) 

 

8.2. PCN-ide kasutamine ja tootmine 

Euroopa ja maailm 

PCN-ide tootmisega alustati 1910-ndatel ja see jätkus kuni 1980-ndate aastate alguseni. Nende 

kasutusvaldkond ja- otstarve on olnud väga lai tänu oma keemilisele stabiilsusele ja 

soojuslikule vastupidavusele: kaablite isolatsioonid, puidukaitsevahendid, mootoriõlid, värvid, 

kondensaatorid, dielektrikud. 

Peamine PCN-ide kasutusaeg jäi ajavahemikku 1920-1980. PCN-e on toodetud erinevate 

analoogide segudena ning erinevate tootenimedega. 1970-ndatel ulatus PCN-ide tootmismaht 

maailmas kuni 150 000 tonnini aastas (mõningatel andmetel ka 200 000-400 000 t/a) (UNEP, 

2012). Peamisteks kasutuspiirkondadeks on olnud USA, Jaapan ja Euroopa. 

Ühendkuningriikides lõpetati PCN-ide tootmine 1960-ndatel, Saksamaal toodeti ainet 1984. 

aastal veel 300 tonni ning andmeid kasutuse kohta Saksamaal ja Balkanimaades leidub veel ka 

1989. aastast. (Plassche jt., 2002)  

PCN-ide tootmine on eeldatavalt lõpetatud kogu maailmas, välja arvatud tootmine vaheainena 

polüflooritud naftaleenide tootmises, mis on registreeritud ka erandina Stockholmi 

konventsiooni raames. Vaheainena toodetav PCN-ide kogus ja selle kasutusotstarve on 

teadmata. (UNEP, 2019) 
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Kuigi PCN-ide tootmine on lõpetatud, tekib neid siiski tahtmatult kontrollimatutes 

põletusprotsessides, jäätmete põletamisel (ohtlikud-, olme- ja meditsiinijäätmed) ja muudes 

soojuslikes tööstusprotsessides (värviliste metallide tööstus, tööstuslike kloorlahustite 

tootmine, tsemenditootmine). (AMEC, 2016) 

 

8.3. PCN-ide regulatsioonid 

Rahvusvaheline regulatsioon 

Polüklooritud naftaleenid on kantud 2015. aastal Stockholmi konventsiooni osapoolte otsusega 

SC-7/14 konventsiooni lisadesse A (välja arvatud mono-CN) ning C (ilma eranditeta). Lisas A 

olevate ainete tootmine ning kasutamine on keelustatud, lisas C olevad ained võivad tekkida 

tahtmatult. 

PCN on kantud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 

püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli, millest tulenevalt on konventsiooniosalised 

kohustatud lõpetama nende tootmise ja kasutamise.  

PCN-e sisaldada võivad jäätmed kuuluvad ohtlike jäätmete riikide vahelist vedu ja nende 

kõrvaldamist käsitleva Baseli konventsiooni Lisasse VIII, mille kohaselt klassifitseeritakse 

need jäätmed ohtlikuks kui nende sisaldus jäätmetes on suurem kui 50 mg/kg.  

EL-i regulatsioon 

PCN-ide tootmine, turule laskmine ja kasutamine on liidus keelatud vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu püsivate orgaaniliste saasteainete kohta käivale määrusele (EL) 

nr 2019/1021. Lubatud on turule viia ja kasutada PCN-i sisaldavaid tooteid, mis olid juba 

kasutusel enne 10. juulit 2012. Sama määruse kohaselt on PCN-d kantud määruse lisasse IV, 

mille põhjal võib jäätmeid, mis sisaldavad PCN-e või on nendega saastunud, kõrvaldada või 

taaskasutada muul viisil kooskõlas asjakohaste liidu õigusaktidega juhul, kui nende sisaldus 

jäätmetes on väiksem kui 10 mg/kg. 

PCN-d on lisatud ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1907/2006 (REACH-

määrus) lisa III kriteeriumitele vastavate ainete nimekirja. Nimekirja kuuluvad ained, mis on 

kantserogeensed, põhjustavad reproduktiivtoksilisust või vastavad Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse nr (EL) 1272/2008 kohastesse tervise- või keskkonnaohu klassidesse. 

Samuti on aine lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 1272/2008, mis käsitleb 

ainete klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP-määrus) nimistusse. 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 649/2012 (PIC-määrus) ohtlike 

kemikaalide impordi ja ekspordi kohta kuuluvad PCN-d ainete hulka, mille eksport EL-st on 

keelustatud. 

Eesti regulatsioon 

Eesti ei ole polüklooritud naftaleenidele keskkonna kvaliteedi piirväärtusi ega toodetes 

sisaldumise määrasid kehtestatud. 

8.4. PCN-ide keemilised ja füüsikalised omadused 

Polüklooritud naftaleenidel on naftaleenituumas asendatud üks või mitu vesinikuaatomit 

klooriaatomitega. PCN-id koosnevad 75-st võimalikust analoogist kaheksas homoloogilises 
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rühmas. Homoloogilised rühmad on järgmised (Tabel 8.1): mono-CN (2 analoogi), di-CN (10 

analoogi), tri-CN (14 analoogi), tetra-CN (22 analoogi), penta-CN (14 analoogi), hexa-CN (10 

analoogi), hepta-CN (2 analoogi) ja okta-CN (1 analoog). Kõigil 75 PCN analoogil ning 8 

homoloogil on erinevad CAS numbrid.  (Vorkamp jt., 2017)  

Polüklooritud naftaleenid on struktuurilt väga sarnased polüklooritud bifenüülidele (PCB). 

Oma omadustelt on PCN-d hüdrofoobsed, kõrge keemilise ja termilise stabiilsusega ning 

madala süttivusega. (van de Plassche, Schwegler 2002)  

PCN-ide üldine keemiline valem on C10H8-nCln (n = 1 – 8) ning CAS nr 70776-03-3. 

Füüsikalis-keemilised omadused sõltuvad suuresti klooriaatomite arvust. Mida suurem on 

klooriaatomite arv, seda väiksem on veeslahustuvus ning aururõhk (UNEP, 2017). 

Toatemperatuuril on PCN analoogid tahkel kujul, olles vaha-sarnase tekstuuriga. 8 homoloogi 

täpsemad füüsikalis-keemilised omadused on toodud alljärgnevas tabelis (NICNAS, 2002; 

UNEP, 2019). 

 Tabel 8.1 Polüklooritud naftaleeni homoloogiliste gruppide füüsikalis-keemilised 

näitajad 

Näitaja 
Mono-

CN 
Di-CN Tri-CN Tetra-CN Penta-CN Hexa-CN Hepta-CN Octa-CN 

CAS nr 
25586-43-

0 

28699-88-

9 
1321-65-9 1335-88-2 1321-64-8 1335-87-1 32241-08-0 2234-13-1 

EÜ nr 274-864-4 274-864-4 274-864-4 274-864-4 274-864-4 274-864-4 274-864-4 274-864-4 

Keemiline 

valem 
C10H7Cl C10H6Cl2 C10H5Cl3 C10H4Cl4 C10H3Cl5 C10H2Cl6 C10HCl7 C10Cl8 

Molekulmass 

(g/mol) 
162.6 197.0 231.5 266.0 300.4 335.0 369.5 404.0 

Lahustuvus 

vees (µg/l) 

0.28 – 9.2 

x 10-2 
137 - 862 16.7 - 65 3.7 – 8.3 7.3 0.11 0.04 0.08 

Sulamis-

temperatuur 

(°C) 

-2.3 – 60 37 - 138 68 - 133 111 - 198 147 - 171 194 194 198 

Keemis-

temperatuur 

(°C) 

260 287 - 298 274 311.5 - 360 313 331 348 365 

Aururõhk 25°C 

juures (Pa) 
2.1 

0.198 – 

0.352 

0.068 – 

0.114 

0.011 – 

0.042 

0.003 – 

0.008 

0.002 – 

0.001 

2.78 x 10-4  

– 2.46 x 

10-4 

1.5 x 10-6 

Henry konstant 

(Pa m3/mol, 

25°C juures) 

36 3.7 – 29.2 1.11 – 51.2 0.9 – 40.7 0.5 – 12.5 0.3 – 2.3 0.1 – 0.2 0.02 

Log Kow 3.9 4.2 – 4.9 5.1 – 5.6 5.8 – 6.4 6.8 – 7.0 7.5 – 7.7 8.2 6.42 – 8.50 

Log Koa 5.8 
6.55 – 

7.02 
7.19 – 7.94 7.88 – 8.79 8.79 – 9.40 

9.62 – 

10.17 

10.68 – 

10.81 
11.64 

 

 

8.5. PCN-ide kasutusotstarve 

Polüklooritud naftaleeni tootmine toimub kloori keemilisel reageerimisel naftaleeniga (UNEP 

2012). PCN-i tootmist alustati 1910. aastatel nii Euroopas kui Ameerika Ühendriikides. 

Teadaolevalt lõppes tahtlik tootmine 1970. – 1980. aastatel. (UNEP, 2019) Eestis ei ole 

tahtlikku tootmist kunagi toimunud.  
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Kuigi PCN-ide tahtlikku tootmist enam ei toimu, tekivad need tahtmatult kõrgetel 

temperatuuridel toimuvate tööstusprotsesside käigus (eriti jäätmete põletamisel), kuid ka 

muude protsesside käigus, mis põhjustavad teadaolevalt polüklorodibensodioksiinide ja 

polüklorodibensofuraanide teket. (UNEP, 2019 ja Euroopa Komisjon, 2015) 

Polüklooritud naftaleenid on leidnud laialdast kasutust eelkõige oma keemiliste omaduste tõttu. 

Nad on keemiliselt inertsed, madala süttivusega, elektrit isoleerivate omadustega ning 

vastupidavad biolagunemisele. Täpsemad kasutusalad on toodud alljärgnevas Tabel 8.2 

(UNEP, 2019):  

Tabel 8.2 Polüklooritud naftaleenide kasutusalad 

Sektor Kasutusala 

Patareid • Eraldaja akumulaatorites 

Plastid ja kaablid 

• Kaablikatted 

• Lisaaine plastikus 

• Vaheühend polümeeride tootmisel ning 

leegiaeglusti plastides 

Kumm • Lisaaine neopreenis ja kloropreenis 

Hermeetikud • Veekindlad hermeetikud 

Värvid/lakid/värvained 
• Lisaaine korrosioonikindlates värvides ja 

lakkides 

Puidukaitsevahend • Puidu immutamine 

Tekstiili- ja paberitööstus 

• Paberi ja tekstiili katmine veekindluse 

tagamiseks 

• Sideaine paberi katmisel ja immutamisel 

Õlilisandid ja määrdeained 

• Sõidukite käigukastides kasutatava 

määrdeaine lisaaine 

• Mäetööstuses kasutavad õlid 

• Lõikevedelik  

• Lisaaine mootoriõlides 

Sõjaline kasutus 

• Suitsugranaadid  

• Miinipilduja mürsud 

• Gaasimaskide paberfiltrid 

• Lisaained värvides, mida kasutatakse 

sõjaväemasinatel/-varustuses 

 

PCN-i ei ole Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistris E-PRTR nimetatud, mis viitab 

sellele, et keskkonda suunatavad heitkogused on tänapäeval madalad. (UNEP, 2013) 

 

8.6. PCN-ide keskkonna- ja tervisemõju  

Mõned polüklooritud naftaleenid lagunevad päikesevalguse ning mikroorganismide abil, 

mõned on aga keskkonnas väga püsivad. Püsivus keskkonnas sõltub eelkõige klooriaatomite 

arvust, mida rohkem klooriaatomeid, seda püsivam on aine. (UNEP, 2012) 
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Õhku satuvad PCN-id peamiselt läbi jäätmete põletamise, tööstuslike protsesside ning lekete. 

Polüklooritud naftaleenid reageerivad atmosfääris OH-radikaalidega. Poolestusaeg sõltub 

klooriaatomite arvust. Mono-CN-i poolestusajaks atmosfääris on hinnatud kuni 2 päeva, di-

CN-l 5 päeva, tri-CN-l 10 päeva, tetra-CN-l 19 päeva, penta-CN-l 39 päeva, hexa-CN-l 79 

päeva, hepta-CN-l 163 päeva ning octa-CN-l 343 päeva. Seega on polüklooritud naftaleenidel 

potentsiaal kanduda oma kasutamiskohast väga kaugele. Seda kinnitavad ka erinevad 

seireandmed, mille kohaselt on ainet leitud nii Arktika õhust kui elustikust. (van de Plassche, 

Schwegler 2002; Vorkamp jt., 2017; UNEP, 2012)  

PCN-id on püsivad ka nii vees, pinnases kui setetes. Vees on püsivamad di-CN kuni okta-CN, 

tri-CN kuni okta-CN on püsivad nii setetes kui pinnases. Vette satuvad ained peamiselt läbi 

ohtlike jäätmete ladestuskohtade või märgsadenemise ning pinnasesse läbi prügilatesse 

ladestatud jäätmete ning nõrgvee. Polüklooritud naftaleenide poolestusajaks pinnases ning vees 

on hinnatud >182 päeva ning setetes >365 päeva. (van de Plassche, Schwegler, 2002)  

PCN-id biovõimenduvad toiduahelas ning on kõrge bioakumulatsiooni võimega. Analoogidest 

on kõrgeima bioakumulatsiooni võimega tetra-, penta- ja heksa-CN. (van de Plassche, 

Schwegler 2002) Sarnaselt ainete püsivusele keskkonnas, suureneb klooriaatomite arvu 

suurenemisega ka nende toksilisus. Osad analoogid on oma toksilisuselt sarnased 

dioksiinidega. Polüklooritud naftaleenid on mürgised nii vee- kui ka maismaaorganismidele 

(UNEP, 2012). Inimestel võib aine põhjustada nahaärritust ning maksahaiguseid. Madalaltel 

kontsentratsioonidel ning pikaajalise eksponeerituse juures on täheldatud 

sisesekretsioonifunktsioonide häireid. PCN-d võivad inimorganismi jõuda kõikide 

eksponeerituse viiside kaudu ning on organismides püsivad.  Täpsemad toksikoloogilised 

omadused ning ühenditega seotud keskkonna- ja tervisemõjud on toodud UNEP (The United 

Nations Environment Programme) poolt koostatud polüklooritud naftaleenide riskiprofiilis6.  

 
6 http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-POPRC.8-16-Add.1.English.pdf  

http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-POPRC.8-16-Add.1.English.pdf
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LEIDUMINE EESTI KESKKONNAS 

9. POS-ide leidumine Eesti keskkonnas ja keskkonda levimise teed 

9.1. Leidumine 

POS-ide looduskeskkonnas ringlemise, esinemise ja võimaliku eksponeerituse kohta saab 

kõige usaldusväärsemat infot keskkonnaosadest, liikidest, kemikaalidest, toodetest ja 

jäätmetest võetud proovide analüüsimise kaudu. Tihtipeale jäävad POS-ide kontsentratsioonid 

keskkonnaosades allapoole analüütiliste meetodite määramispiire või määramispiiride 

lähedale, mistõttu ei pruugi tulemuste andmestikud olla piisavalt representatiivsed hindamaks 

ühendite tegelikku leidumist ja ringlemist. Representatiivsust mõjutavad oluliselt ka 

proovivõtu kohtade ning maatriksite valik ja sagedus.  Hinnates olemasolevate seireandmete 

põhjal ühendite leidumist tuleb nimetatud aspekte silmas pidada. Võimalike keskkonnamõjude 

hindamisel tuleb lisaks arvesse võtta ka seda, et analüütiliselt määratud ühendi kogus või 

sisaldus ei ole ekvivalentne selle kogusega, mis on organismile biokättesaadav. 

Seireprogrammid ja uuringud 

Käesoleva uuringu raames käsitletavate ühendite sisaldumist on Eestis aastatel 2009-2019 

analüütiliselt määratud Tabel 9.1 toodud uuringutes ja Tabel 9.2 esitatud seireprogrammides. 

Lisaks on tabelites välja toodud MCCP-de määramised uuringute raames.  

Tabel 9.1 Uuringud 

Uuringud Määratud ühendid Proovivõtu aeg 

Summary report, Estonia - Work package 4: 

Identification of sources and estimation of 

inputs/impacts on 

the Baltic Sea. 2011 (COHIBA) 

SCCP, MCCP, dBDE 2009–2010 

Veekeskkonnale ohtlike ainete sõeluuringute 

tulemustest Eestis. 2011 

SCCP, MCCP, 

dBDE, PCP, HCBD 
2010 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 6. detsembri 

2008 direktiivi 2008/105/EÜ nõuete täitmiseks 

prioriteetsete ainete inventuur ning 

seirekorralduse analüüs. 2010 

HCBD 2010 

Aruanne. Veekeskkonnale ohtlike ainete 

allikate analüüs. 2011 

SCCP, MCCP, 

dBDE, PCP, HCBD 
2011 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 6. detsembri 

2008 direktiivi 2008/105/EÜ nõuete täitmiseks 

uuringu korraldamine prioriteetsete 

ainete sisalduse määramiseks vees, vee-

elustikus ning põhjasetetes. 2011 

HCBD, SCCP, 

MCCP, PCP 
2011 

Euroopa Liidu prioriteetsete ainete nimekirja 

potentsiaalsete uute ainete esinemise uuring 

Eesti pinnaveekogudes II. 2012 

SCCP, MCCP, dBDE 2012 

Sadevees sisalduvate ohtlike ainete uuringu 

korraldamine. 2013 
HCBD 2012 

Prioriteetsete ohtlike ainete allikaanalüüs 

Halliste jões Abja-Paluoja piirkonnas 
HCBD 2013 
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Uuringud Määratud ühendid Proovivõtu aeg 

reostusallika kindlaks määramiseks ning 

reostuse lõpetamiseks. 2014 

Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse 

võimaliku mõju väljaselgitamine 

pinnaveekogudele. 2014 

PCP 2014 

Vaivara OJKK ringkraavi setete 

puhastusjärgne kontroll. 2015 
PCP 2015 

Prioriteetsete ohtlike ainete allikaanalüüs 

Pärnu jões reostusallika kindlaks määramiseks 

ning reostuse lõpetamiseks. 2015 

HCBD, PCP 2015 

Jõgede hüdrobioloogiline ning –keemiline 

uuring. 2015 
dBDE 2015 

Jälgimisnimekirja ainete uuringu korraldamine 

Eesti pinnaveekogudes. 2015 
HCBD 2015 

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-

2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgede 

reostusuuringute 

aruanne. 2015 

PCP 2014–2015 

Põlevkivitööstusest tulevate veekeskkonnale 

ohtlike ainete mõju uuring. 2018 
dBDE, HCBD, PCP 2017 

Operatiivseire varem rakendatud meetme 

tõhususe hindamiseks mitte heas seisundis 

kogumitele. 2017 

HCBD 2017 

PROSAFE. Final Technical Report. Chemical 

Risks in Plasticised Toys. 2017 
SCCP 2017 

Vaivara OJKK reoveepuhasti ekspertiis 2017 PCP 2017 

Uuring pestitsiidide koormuse allikate ja 

päritolu selgitamiseks nitraaditundlikul alal 

2017 

HCBD 2017 

Pestitsiidijääkide sisalduse ja dünaamika 

uuring pinna- ja põhjavees 2016-2017.  
HCBD 2016–2017 

Waterchain programm 2017-2018 HCBD 2017–2018 

BalticConnectori torujuhtme uuringud ja seire. 

2018-2019 
HCBD 2018–2019 

Ohtlike ainete heite, keskkonda laskmise ja 

kadude andmik. 2019 
HCBD, SCCP, PCP 2017–2018 

Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja 

poolkoksiprügila nõrgvee ja saastatud 

sademevee käitlemine 

2018–2019 

PCP 2018–2019 

Kvaternaari põhjaveekihtidest moodustatud 

põhjaveekogumites ja maapinnalt esimestest 

aluspõhjalistest põhjaveekihtidest moodustatud 

põhjaveekogumites ohtlike ainete sisalduse 

uuring 2018 

HCBD, PCP 2018 

Hüdrogeoloogilised uuringud 

seirepuurkaevude PRK0007553 ja RK0009419 
HCBD 2018 
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Uuringud Määratud ühendid Proovivõtu aeg 

piirkonnas ning seirepuurkaevus PRK0000266. 

2018 

Hajaasustuspiirkondade joogivee kvaliteedi ja 

-süsteemide uuring 2019-2020 
HCBD 2019–... 

LIFE IP CleanEst, erinevad uuringud HCBD, PCP 2019–... 
 

Tabel 9.2 Seireprogrammid 

Seireprogrammid 
Määratud 

ühendid 

Proovivõtu 

aeg 

Proovivõtu 

maatriks 

Ohtlike ainete seire meres 2010-2015 HCBD 2010–2015 

Kala 

(lipiidid, 

lihas) 

Ohtlike ainete seire veekogudes 

2012-2013 
HCBD, PCP 2012–2013 Pinnavesi 

Peipsi järve hüdrokeemiline seire 

2012. 2013 
dBDE 2012 Pinnavesi 

Välisõhu kvaliteedi seire 2014-2019 HCBD 2014–... Välisõhk 

Heitvee- ja suublaseire, Ida-Virumaa 

2015 
PCP 2015 Heitvesi 

Peipsi järve ja sinna suubuvate 

jõgede täiendav ohtlike ainete 

hüdrokeemiline seire ja uuringud. 

2015 

dBDE 2015 Pinnavesi 

Põhjaveekogumite keemiline seire 

2015-2019 
HCBD 2015–... Põhjavesi 

Sademete seire 2016-2019. HCBD 2016–... Sademed 

Peipsi järve ja sinna suubuvate 

jõgede ohtlike ainete hüdrokeemiline 

seire ja uuringud.  

dBDE, HCBD, 

PCP 
2015–2017 Põhjasetted 

Jõgede hüdrokeemiline seire ja 

ohtlikud ained. 2016 
HCBD, PCP 2016 

Põhjasetted, 

pinnavesi 

Operatiivseire 2016 HCBD 2016 Pinnas 

Jõgede ning Võrtsjärve 

hüdrokeemiline seire ja ohtlikud 

ained. 2017-2019 

dBDE, HCBD, 

SCCP,PCP 
2017–... 

Põhjasetted, 

pinnavesi, 

kala (lihas) 

Väikejärvede hüdrokeemiline seire 

2017-2019 

dBDE, HCBD, 

SCCP, PCP 
2017–... 

Põhjasetted, 

pinnavesi, 

kala (lihas) 

Ohtlike ainete seire rannikumeres 

2017-2019 

dBDE, HCBD, 

SCCP, PCP 
2017–... 

Pinnavesi, 

veekogu 

põhjasetted, 

kala (lipiid) 

Nitraaditundliku ala põhjavee seire 

2017-2019 
HCBD 2017–... Põhjavesi 

Operatiivseire 2017-2019 PCP 2017–... 
Heitvesi, 

pinnavesi 
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Seireprogrammid 
Määratud 

ühendid 

Proovivõtu 

aeg 

Proovivõtu 

maatriks 

Peipsi järve ja Narva veehoidla 

hüdrokeemiline seire ja uuringud. 

2018-2019 

HCBD, PCP, 

SCCP, dBDE 
2018–... 

Põhjasetted, 

pinnavesi 

 

2019 aasta lõpu seisuga seirati HCBD, PCP, SCCP ja dBDE sisaldust riiklike 

seireprogrammide raames siseveekogudes ja rannikumeres. Välisõhust ja sademetest 

määratakse välisõhu seireprogrammi raames ainult HCBD sisaldust. Põhjaveekogumite 

seireprogrammi raames analüüsitakse HCBD sisaldumist põjavees. Riiklike seireprogrammide 

raames ei toimu PCN-ide seiret. 

Aastatel 2013-2019 on lisaks seireprogrammidele läbi viidud erinevaid uuringuid, mille raames 

on analüüsitud POS-ide sisaldumist veekogumite ja reoveepuhastusega seotud maatriksites, 

põlevkivitööstuste heitvees ja tööstusjäätmetes ning ka põhjavees ja pinnases. Peamisteks 

määratavateks ühenditeks on olnud HCBD ja PCP. Oluliselt vähem on analüüsitud SCCP ja 

dBDE sisaldumist ning PCN-e ei ole uuringute raames analüütiliselt määratud. 

Leidumine proovimaatriksites 

Välisõhk 

Välisõhust on mõõdetud välisõhu kvaliteedi riikliku seire raames HCBD sisaldust aastatel 2014 

- 2018. Kokku on määratud ühendit 95 Lahemaa taustaseirejaamas välisõhust võetud proovis, 

millest kõigi puhul jäi sisaldus allapoole analüütilist määramispiiri < 0.0002 – 0.002 ng/m3 

kohta. Muude ühendite osas välisõhu seireandmed Eesti kohta puuduvad. 

Pinna-, sademe-, mere- ja põhjavesi 

HCBD 

Aastatel 2010 - 2019 on nimetatud uuringute ja seireprogrammide raames pinnaveeproovidest 

määratud HCBD sisaldust 369 korral millest 362 proovi puhul jäi tulemus allapoole analüütilisi 

määramispiire < 0.0002–0.01 µg/l. Vaid 2011. aastal võetud pinnaveeproovides leidus HCBD-

d 7 proovis kontsentratsioonides 0.0061 - 0.01 µg/l, mille mediaaniks 0.007 µg/l.  

Samuti leidus ühendit 2011. aastal mereveest võetud 3 proovis ning sisalduse mediaan oli 0.087 

µg/l.  

Põhjaveest määrati aastatel 2015–2019 ühendit 305 proovis ja kõikide proovides jäi sisaldus 

allapoole määramispiiri < 0.005 µg/l.  

Ka sademeveest aastatel 2012–2018 võetud kõigis 102 proovis jäi HCBD sisaldus allapoole 

analüütilist määramispiiri < 0.005 µg/l.    

dBDE 

Aastatel 2010 - 2015 on pinnaveeproovidest määratud dBDE sisaldust 38 korral, millest 2 

proovis esines dBDE üle analüütilise määramispiiri vastavalt 0.022 ja 0.058 µg/l. Ülejäänud 

proovides jäi sisaldus allapoole analüütilisi määramispiire < 0.01–0.1 µg/l.  

Mereveest määrati dBDE sisaldust aastatel 2010–2012 ja kõigi 11 proovi sisaldused jäid 

allapoole määramispiire < 0.01–0.1 µg/l.  

dBDE leidus aga sademevees 2009. aastal võetud 2 proovis 0.01 ja 0.004 µg/l. 
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PCP 

Olemasolevate uuringute ja seireandmete põhjal määrati pinnaveest PCP sisaldumist aastatel 

2010 – 2019 kokku 300 proovist. PCP-d leidus aastatel 2012 ja 2014 võetud 22 pinnavee 

proovis ja mediaan kontsentratsioon oli 0.09 µg/l. Analüütilised määramispiirid olid vahemikus 

0.005–0.4 µg/l.  

Mereveest on määratud PCP 2010., 2011., 2017. ja 2019. aastal kokku 20 proovist, milles 

kõigis jäi tulemus allapoole analüütilisi määramispiire < 0.06–0.4 µg/l. Sademe- ja põhjavee 

kohta analüütilisi andmeid ei ole.  

SCCP ja MCCP 

2010 - 2018 on pinnaveest määratud SCCP sisaldust 87 korral ja kõik tulemused jäid allapoole 

analüütilisi määramispiire < 0.1 - 0.3 µg/l.  

Olemasolevatel andmetel on mereveest aastatel 2011 ja 2012 teostatud SCCP määramisi 21 

korral ning sisaldused jäid kõikidel kordadel alla määramispiiri.  

COHIBA projekti raames võeti 2009. aastal 2 sademevee proovi, milles SCCP sisaldused olid 

1.85 ja 0.85 µg/l, samades proovides leidus ka MCCP, mille sisaldused olid 2.91 ja 1.11 µg/l.  

Mere- ja pinnaveest on tehtud aastatel 2009 - 2018 MCCP määramisi 59 korral ja kõigi 

analüüside tulemused olid allpool analüütilisi määramispiire < 0.1–0.3 µg/l. 

 

Heit- nõrg- ja reovesi 

HCBD 

Ühendit määrati heitvees aastatel 2011 - 2019 kokku 88 proovist ning reoveest 87 proovist ning 

kõik sisaldused jäid allapoole analüütilisi määramispiire < 0.005–0.1 µg/l.  

Allapoole määramispiiri jäid ka kõik põlevkivitööstusega seotud heit- ja reovee proovide 

analüüsitulemused 2017. aastal. 2011 on üks proov võetud ka põlevkivi tuhaladestu nõrgveest, 

mille sisaldus jäi samuti allapoole määramispiiri < 0.1 µg/l. 

dBDE 

Ühendit on määratud heitvees aastatel 2009 - 2011 ja 2017 kokku 43 proovist. 2009. aastal 

võetud kõigis 24 heitvee proovis esines dBDE kontsentratsioonivahemikus 0.0001–0.003 µg/l. 

2017. aastal leidus dBDE ühes tööstusettevõttega seotud heitvee proovis 0.027 µg/l. Peale 2011 

aastat dBDE leidumist seireprogrammide ja uuringute raames määratud ei ole, välja arvatud 

põlevkivitööstust puudutav uuring 2017. aastal.  

Reo- ja nõrgvee kohta on andmed aastatel 2009, 2011 ja 2017 võetud proovide kohta, millest 

kahes prügila nõrgveest võetud proovis esines dBDE 0.004 µg/l. 

PCP 

Heitveest määrati PCP sisaldust 2010, 2015 - 2019 aastal 78 proovist. 77 heitvee proovis jäi 

PCP sisaldus allapoole analüütilisi määramispiire < 0.1 ja < 0.4 µg/l, üks kontrollseire proov 

sisaldas PCP üle määramispiiri 0.1 µg/l.  

Ühes 2011. aastal poolkoksi prügila nõrgveest võetud proovis leidus PCP kontsentratsiooniga 

206.2 µg/l, 2018. aastal poolkoksi prügila nõrgveest võetud 16 proovist jäid kõigis PCP 

sisaldused alla analüütilist määramispiiri 0.1 µg/l.  
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2011 leidus PCP kahes põlevkivitööstusega seotud reovee proovis kontsentratsioonides 10.2 ja 

10.3 µg/l.2017. ja 2018. aastal reoveepuhastite reoveest võetud 47 proovis jäid PCP sisaldused 

allapoole analüütilist määramispiiri < 0.1 µg/l.  

SCCP ja MCCP 

Tööstuste- ja olmereoveepuhastite heitveest on aastatel 2009, 2010 ja 2017 teostatud määramisi 

65 proovist, vaid 2009. aastal COHIBA projekti raames leidus olmereoveepuhastite, milles 

käideldatakse ka tööstuste reovett, heitvees SCCP-sid 24 proovis sisaldusega 0.32-2.94 µg/l ja 

mediaankontsentratsiooniks oli 1.02 µg/l. Sama projekti raames esines 20 heitvee proovis ka 

MCCP vahemikus 0.73-8.4 µg/l ja mediaankontsentratsiooniks 2.3 µg/l.  

Reoveest määrati 2017 - 2018 SCCP sisaldust reoveepuhastite reoveest 36 proovis, millest 3 

proovis leidus lühikese ahelaga kloroalkaane kontsentratsioonides 0.27 µg/l, 1.50 µg/l ja 0.26 

µg/l. Ülejäänud proovides jäi kloroalkaanide sisaldus alla määramispiire < 0.1–0.5 µg/l.  

Samuti leidus SCCP prügila nõrgvees 2009. aastal võetud proovides 3.75 ja 10.38 µg/l. MCCP 

määramise kohta reo- ja nõrgvees on andmed 7 proovi kohta, milles MCCP sisaldused jäid 

allapoole analüütilisi määramispiire. 

 

Veekogude põhjasetted 

HCBD 

Aastatel 2011 – 2019 on veekogude põhjasetetest HCBD määramiseks võetud proove 210, 

millest kõik on jäänud allapoole määramispiire < 1 - 10 µg/kg kuivaines. 

dBDE 

Veekogumite põhjasetetest on andmed dBDE määramisest aastatest 2010, 2012, 2018 ja 2019. 

Kokku analüüsiti 25 proovi, millest ühes, 2012. aasta proovis, leidus dBDE 16 µg/kg kuivaines. 

Ülejäänud proovides jäid sisaldused allapoole määramispiire 5 - 100 µg/kg kuivaines. 

PCP 

Veekogude põhjasetetest aastatel 2010 - 2019 võetud 217 proovist leidus PCP-d 13 proovis, 

mis olid võetud ja analüüsitud 2011. ja 2012. aastal. Kontsentratsioonid jäid vahemikku 2.5 - 

143 µg/kg kuivaines, mediaan 25 µg/kg kuivaines. Kõigi võetud proovide analüütilised 

määramispiirid olid < 0.8 või < 2 µg/kg KA.  

SCCP ja MCCP 

Veekogude põhjasetetest on aastatel 2010 - 2019 teostatud SCCP määramisi 93 korral ja 

kõikides proovides jäid tulemused allapoole analüütilisi määramispiire < 50-300 mg/kg KA. 

MCCP määramise kohta on andmed aastatest 2010 - 2012 ning kõikides analüüsitud proovides, 

mida oli kokku 52, jäid sisaldused allapoole määramispiire. 

Reoveesetted 

HCBD 

Aastal 2017 on reoveesetetest HCBD määramiseks võetud proove 36, millest kõik on jäänud 

allapoole määramispiire < 1 - 10 µg/kg kuivaines. 

dBDE 
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Reoveesetetest on dBDE määratud aastatel 2009 - 2010 ja 2017. 2009. aastal võetud proovidest 

leidus dBDE 304 - 1183 µg/kg kuivaines, 2010. aastal võetud 8 proovist leidus dBDE üle 

määramispiiri 3 proovis 100 - 850 µg/kg kuivaines.  

2017. aastal leidus põlevkivitööstusega seotud reoveesettes dBDE 420 µg/kg kuivaines. 

Hilisemad andmed dBDE sisalduse määramise kohta reoveesetetes puuduvad. 

PCP 

Munitsipaalreoveepuhastite ja põlevkivitööstusega seotud reoveesetetest on 2010, 2011 ja 

2017 võetud vähemalt 60 proovi, millest 22 leidus PCP kontsentratsioonis 1.1 - 599 µg/kg 

kuivaines. Kõrgeimad kontsentratsioonid jäid aastasse 2010. 2017. aastal võetud 34 proovist 

leidus PCP-d 12 proovis ja maksimaalne sisaldus oli 9.9 µg/kg kuivaines. 

SCCP ja MCCP 

Reoveesetetest on 2009, 2010 ja 2017 määratud SCCP sisaldust 43 proovist. 2011. aastal leidus 

SCCP-d 3 proovis 5.99 – 10.5 mg/kg KA ning 2017 esines SCCP analüütilisest määramispiirist 

kõrgematel kontsentratsioonidel 32 proovist 18-s, kontsentratsioonides 0.073 - 3.5 mg/kg KA, 

mediaankontsentratsiooniks oli 0.51 mg/kg KA. MCCP leidus 2009. ja 2010. aastal võetud 

proovides. 11 proovist 4-s esines MCCP kontsentratsioonides 0.03 – 2.27 mg/kg KA. Peale 

seda andmed MCCP määramise kohta puuduvad 

Elustik 

HCBD 

Kalade lipiidides ja lihases on HCBD sisaldumist analüüsitud ohtlike ainete mereseire ja 

järvede ning jõgede seireprogrammide raames. Aastate 2010 - 2019 kohta on andmed 193 

võetud proovi kohta kalades ja karpides, millest 86 proovis leidus HCBD üle analüütilise 

määramispiiri. HCBD-d sisaldus üle määramispiiri proovides, mis olid võetud aastatel 2010–

2015 vahemikus 1.0 - 78.7 µg/kg lipiidides ning kontsentratsioonide mediaan oli 3.0 µg/kg 

lipiidides. Lihases määratud HCBD kontsentratsiooni mediaaniks oli 0.07 µg/kg. Hilisematel 

aastatel on sisaldused proovides jäänud allapoole analüütilist määramispiiri < 1 µg/kg 

lipiidides. 2011. aastal kalade maksadest võetud 11 proovis leidus HCBD-d 9 proovis 

vahemikus 0.04 - 0.34 µg/kg ja mediaan kontsentratsiooniks oli  0.14 µg/kg. Hetkel kehtivaks 

keskkonna kvaliteedi piirväärtuseks kalades on 55 µg/kg koe märgkaalu kohta. 

dBDE 

Kalade lihases on seireandmetel määratud dBDE 2017 - 2019 aastal. Kokku määrati ühendit 

25 proovis, millest kõigis jäi tulemus allapoole analüütilist määramispiiri 5 µg/kg lihases. 2015. 

aastal võetud 4 proovist 2 leidus dBDE 0.12 ja 0.24 µg/kg lihases ja analüütiliseks 

määramispiiriks oli 0.1 µg/kg. 

PCP 

Kalade lihasest võeti aastatel 2017–2019 kokku 51 proovi, millest ühes 2017. aasta proovis 

leidus PCP kontsentratsioonis 4.8 µg/kg lihases. Analüütilised määramispiirid jäid vahemikku 

< 0.8–3 µg/kg lihases.  

SCCP ja MCCP 

Kalade lihases ja maksas on määratud 2011–2019 SCCP-d 62 korral ja kõik tulemused jäid 

allapoole määramispiire < 300-5000 µg/kg KA. MCCP määramise kohta on andmed 2011. 
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aastatst 10 proovi kohta, milles kõigis jäid sisaldused allapoole analüütilist määramispiiri < 

300 µg/kg KA. 

Pinnas 

HCBD 

Andmed pinnasest määratud HCBD kohta pärinevad 2017. aasta uuringust „Pestitsiidide 

koormuse allikate ja päritolu selgitamine nitraaditundlikul alal“, mille raames kõikides võetud 

12 proovis jäid sisaldused allapoole analüütilist määramispiiri < 1.0 µg/kg kuivaines. 

PCP 

2015. aastal on uuringu raames pinnasest võetud 41 proovi PCP sisalduse määramiseks. 40 

proovis jäi sisaldus allpoole analüütilist määramispiiri < 0.8 µg/kg kuivaines, ühes proovis oli 

PCP sisaldus 1.1 µg/kg kuivaines.  

Jäätmed 

HCBD 

HCBD sisaldumist on uuritud põlevkivitööstusega seotud tööstusjäätmetes poolkoksis ja tuhas. 

Kõigis 7 võetud proovis jäi HCBD sisaldus allapoole määramispiiri < 1.0 µg/kg kuivaines. 

dBDE 

HCBD sisaldumist on uuritud põlevkivitööstusega seotud tuhajäätmetes. Kokku võeti 2017. 

aastal 4 tuhaproovi, millest 3 jäi sisaldus allapoole määramispiiri < 1.0 µg/kg kuivaines ning 

ühes proovis leidus dBDE 1.4 µg/kg kuivaines. Märkida tuleb, et nimetatud tuhaproovid võeti 

märgladestatud tuhast ning dBDE võis märgtuhka jõuda veekande kaudu.  

PCP 

2017. aastal põlevkivitööstuste tuhajäätmetest võetud proovides leidus PCP kõigis 8 proovis 

kontsentratsioonivahemikus 6.2–18 µg/kg kuivaines, kontsentratsiooni mediaan 11.5 µg/kg 

kuivaines. Kõigist poolkoksi proovidest, mida võeti kokku 3, jäi PCP sisaldus allapoole 

määramispiiri 0.8 µg/kg kuivaines.  

Joogivesi 

HCBD 

Hajaasustuspiirkondade joogivee kvaliteedi uuringu käigus on 2019. aastal joogivest võetud 

kokku 23 proovi, milles kõigis jäi HCBD sisaldus allapoole analüütilist määramispiiri < 0.005 

µg/l. 

Tooted 

2017. aastal uuriti SCCP sisaldust tarbeesemetes (plastikust mänguasjad) projekti PROSAFE 

raames. 15 mänguasjast ühes leidus SCCP rohkem kui lubatud piirmäär - 1 500 mg/kg. 

Sisalduseks määrati analüüsimisel 18 300 ± 6300 mg/kg. 

 

Proovide ja leidude tabelid ainete lõikes  

HCBD 
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Tabel 9.3 HCBD leiud, võetud proovid ja sisaldused 

Proovivõtu 

maatriks 
Proovide arv Leidude arv1 

Kontsentratsioonide 

vahemik 
Mediaan 

Välisõhk 95 0 - - 

Pinna- ja 

sademevesi 
430 7 0.0061–0.01 µg/l 0.007 µg/l 

Merevesi 15 3 0.007–0.01 µg/l 0.009 µg/l 

Sadevesi 41 0 - - 

Põhjavesi 305 0 - - 

Joogivesi 23 0 - - 

Heitvesi 89 0 - - 

Reo- ja 

nõrgvesi 
88 0 - - 

Veekogude 

põhjasetted 
210 0 - - 

Reoveesete 36 0 - - 

Kala, lihas 40 19 
0.005–0.82 µg/kg 

lihases 

0.07 µg/kg 

lihases 

Kala, lipiid 142 58 
1.0–78.7 µg/kg 

lipiidides 

3.0 µg/kg 

lipiidides 

Kala, maks 11 9 
0.04–0.33 µg/kg 

maksas 

0.18 µg/kg 

maksas 

Pinnas 13 0 - - 

Põlevkivituhk 

ja poolkoks 
7 0 - - 

1 Leid on analüüsitulemus, mis on suurem või võrdne analüütilise määramispiiriga 

HCBD 

Tabel 9.4 HCBD leidude osakaalud ja proovimaatriksid 

Aasta Võetud proovide arv Leide 
Leidude peamised 

proovimaatriksid 

2019 280 0  

2018 213 0  

2017 524 0  

2016 73 0  

2015 82 3 Kala lipiid 

2014 46 0  

2013 94 17 Kala lipiid 

2012 93 18 Kala lipiid ja lihas 

2011 98 35 
Kala lipiid ja lihas, 

pinna- ja merevesi 

2010 41 23 Kala lipiid 

Kokku 1 544 96  

Leidude osakaal, %  6.2  
 

dBDE 
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Tabel 9.5 dBDE leiud, võetud proovid ja sisaldused 

Proovivõtu 

maatriks 
Proovide arv Leidude arv1 Kontsentratsioonide 

vahemik 
Mediaan 

Välisõhk - - - - 

Pinna- ja 

sadevesi 
40 4 0.004–0.06 µg/l 0.02 µg/l 

Merevesi 11 0 - - 

Heitvesi 43 25 0.0001–0.027 µg/l 0.0004 µg/l 

Reo- ja 

nõrgvesi 
19 2 0.003–0.004 µg/l 0.0035 µg/l 

Veekogude 

põhjasetted 
25 1 16 µg/kg KA - 

Reoveesetted 13 7 100–1183 µg/kg KA 420 µg/kg KA 

Kala, lihas 59 0 - - 

Põlevkivi tuhk  4 1 1.4 µg/kg KA - 
1 Leid on analüüsitulemus, mis on suurem või võrdne analüütilise määramispiiriga 

 

dBDE 

Tabel 9.6 dBDE leidude osakaalud ja proovimaatriksid 

Aasta Võetud proovide arv Leide 
Leidude peamised 

proovimaatriksid 

2019 32 0  

2018 13 0  

2017 41 3 Reoveesete, heitvesi 

2016 - -  

2015 18 2 Kala lihas 

2014 - -  

2013 - -  

2012 41 3 
Veekogude setted, 

pinnavesi 

2011 6 0  

2010 32 3 Reoveesete 

2009 31 31 
Heitvesi, sadevesi, 

reoveesete 

Kokku 214 42  

Leidude osakaal, %  19.6  
 

PCP 

Tabel 9.7 PCP leiud, võetud proovid ja sisaldused 

Proovivõtu 

maatriks 
Proovide arv Leidude arv1 Kontsentratsioonide 

vahemik 
Mediaan 

Välisõhk - - - - 

Pinnavesi 300 22 0.03–1.51 µg/l 0.09 µg/l 

Merevesi 20 0 - - 

Heitvesi 78 1 N/A N/A 
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Proovivõtu 

maatriks 
Proovide arv Leidude arv1 Kontsentratsioonide 

vahemik 
Mediaan 

Reo- ja 

nõrgvesi 
66 3 10.2–206 µg/l 10.3 µg/l 

Veekogude 

põhjasetted 
217 13 2.5–143 µg/kg KA 25 µg/kg KA 

Reoveesetted 57 19 1.1–599 µg/kg KA 6.5 µg/kg KA 

Kala, lihas 51 1 4.8 µg/kg lihases - 

Pinnas 41 1 1.1 µg/kg KA - 

Põlevkivi tuhk 

ja poolkoks 
11 8 6.2–18 µg/kg KA 11.5 µg/kg KA 

1 Leid on analüüsitulemus, mis on suurem või võrdne analüütilise määramispiiriga 

 

PCP 

Tabel 9.8 PCP leidude osakaalud ja proovimaatriksid 

Aasta Võetud proovide arv Leide 
Leidude peamised 

proovimaatriksid 

2019 124 0  

2018 80 1 Heitvesi 

2017 276 21 
Reoveesete, 

tuhajäätmed 

2016 57 0  

2015 107 1 Pinnas 

2014 24 2 Pinnavesi 

2013 36 0  

2012 66 32 

Veekogude 

põhjasetted, 

pinnavesi 

2011 68 7 Reovesi, reoveesete 

2010 36 7 Reoveesete 

Kokku 874 71  

Leidude osakaal, %  8.1  
 

SCCP 

Tabel 9.9 SCCP leiud, võetud proovid ja sisaldused 

Proovivõtu 

maatriks 
Proovide arv Leidude arv1 Kontsentratsioonide 

vahemik 
Mediaan 

Välisõhk - - - - 

Pinna- ja 

sadevesi 
89 2 0.85–1.84 µg/l 1.35 µg/l 

Merevesi 21 0 - - 

Põhjavesi - - - - 

Joogivesi - - - - 

Heitvesi 65 24 0.32–2.94 µg/l 1.02 µg/l 

Reo- ja 

nõrgvesi 
44 5 0.26–10.38 µg/l 1.5 µg/l 
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Proovivõtu 

maatriks 
Proovide arv Leidude arv1 Kontsentratsioonide 

vahemik 
Mediaan 

Veekogude 

põhjasetted 
93 0 - - 

Reoveesetted 43 21 
0.073–10.5 mg/kg 

KA 

0.51 mg/kg 

KA 

Kala, lihas 52 0 - - 

Kala, maks 10 0 - - 

Pinnas - - - - 

Tooted 15 1 18 300 mg/kg - 
1 Leid on analüüsitulemus, mis on suurem või võrdne analüütilise määramispiiriga 

 

SCCP 

Tabel 9.10 SCCP leidude osakaalud ja proovimaatriksid 

Aasta Võetud proovide arv Leide 
Leidude peamised 

proovimaatriksid 

2019 45 0  

2018 41 0  

2017 176 21 Reoveesete, reovesi 

2016 - -  

2015 - -  

2014 - -  

2013 - -  

2012 36 0  

2011 79 0  

2010 24 0 Reoveesete 

2009 31 31 
Heitvesi, sadevesi, 

reoveesete, nõrgvesi 

Kokku 432 52  

Leidude osakaal, %  12.0  
 

MCCP 

Tabel 9.11  MCCP leiud, võetud proovid ja sisaldused 

Proovivõtu 

maatriks 
Proovide arv Leidude arv1 Kontsentratsioonide 

vahemik 
Mediaan 

Välisõhk - - - - 

Pinna- ja 

sadevesi 
40 2 1.1–2.9 µg/l 2.01 µg/l 

Merevesi 21 0 - - 

Põhjavesi - - - - 

Joogivesi - - - - 

Heitvesi 27 20 0.73–8.4 µg/l 2.3 µg/l 

Reo- ja 

nõrgvesi 
7 0 - - 

Veekogude 

põhjasetted 
52 0 - - 
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Proovivõtu 

maatriks 
Proovide arv Leidude arv1 Kontsentratsioonide 

vahemik 
Mediaan 

Reoveesetted 11 4 0.03–2.27 mg/kg KA 
0.92 mg/kg 

KA 

Kala, lihas - - - - 

Kala, maks 10 0 - - 

Pinnas - - - - 

Tooted - - - - 
1 Leid on analüüsitulemus, mis on suurem või võrdne analüütilise määramispiiriga 

MCCP 

Tabel 9.12 MCCP leidude osakaalud ja proovimaatriksid 

Aasta Võetud proovide arv  Leide 
Leidude peamised 

proovimaatriksid 

2019 - -  

2018 - -  

2017 - -  

2016 - -  

2015 - -  

2014 - -  

2013 - -  

2012 36 0  

2011 79 0  

2010 27 1 Reoveesete 

2009 26 25 
Heitvesi, sadevesi, 

reoveesete, nõrgvesi 

Kokku 168 26  

Leidude osakaal, %  15.5  
 

PCN 

Andmed polüklooritud naftaleenide määramise kohta seireprogrammides ja uuringutes 

erinevates proovimaatriksites aastatel 2010-2019 puuduvad. 

Heitvee andmebaas HEIAN 

Heitvee analüüside andmebaasis koondati kuni aastani 2018 heitvee väljalaskude ja suublate 

riikliku kontrollseire ja väljalaskude haldajate omaseire tulemused. Käesoleva uuringu raames 

teostati andmepäring uuringus käsitletavate ühendite kohta HEIAN andmebaasist. 

Analüüsitulemusi leiti ainult HCBD ja PCP kohta. HEIAN andmete põhjal on aastatel 2015 - 

2018 võetud kokku 100 heitvee proovi PCP sisalduse määramiseks, millest kõigi 

analüüsitulemused jäid allapoole analüütilist määramispiiri < 0.1 µg/l. HCBD on aastatel 2017 

- 2018 määratud kokku 137 heitvee proovist ning kõigis proovides jäi sisaldus allapoole 

analüütilist määramispiiri < 0.005 µg/l. 

Käsitletavate POS-ide põhine hinnang seireprogrammidele 

HCBD 

Uuringus käsitletavatest POS-idest on HCBD enim analüüsitud ühend kuid leidude osakaal 

suhtena võetud proovidest on kõige väiksem. Aastatel 2014 ja 2016-2019 ei ole leide olnud. 
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Viimased leiud pärinevad aastast 2015, mil mereseire raames leidus HCBD 3 kalade kudedest 

võetud proovis. Suurem osa leidudest (93 leidu) pärinevad aastatest 2010-2013. Samas kui 

aasatatel 2010-2013 määrati HCBD-d keskmiselt 82 proovist aastas, siis aastatel 2017-2019 on 

võetud proovide arv olnud oluliselt suurem ulatudes üle 200 proovini 2018 ja 2019 ning üle 

500 proovini aastal 2017. Kui võetud proovide ja määramiste arv on viimastel aastatel oluliselt 

kasvanud, siis leidude arv on oluliselt vähenenud. Aastatel 2014-2019 oli 1 218 analüüsitud 

proovis kokku 3 leidu. 2010-2013 oli aga 326 analüüsitud proovis kokku 93 leidu. Nende 

andmete põhjal võime hinnata, et HCBD võimaliku kahjuliku mõju osas on keskkonnaseisund 

paranenud ning saastatuse surve keskkonnas ringlevate koguste kaudu on ajas 

looduskeskkonnale vähenenud. Siiski võib HCBD esineda erinevates maatriksites 

kontsentratsioonides, mis jäävad allapoole analüütilisi määramispiire, mistõttu on oluline 

jätkata seiret vee-elustiku ja veekogude põhjasetete osas, kus aine võib akumuleeruda ning 

mille kaudu võib saada indikatiivse hinnangu aine keskkonnas ringlemise kohta. 

dBDE 

Uuringus käsitletavatest POS-idest on dBDE kõige vähem analüüsitud ühend kuid leidude 

osakaal suhtena võetud proovidest on kõige suurem. Suurem osa leidudest jääb aastatesse 

2009-2012, mil 110-st analüüsitud proovis 37 leidus dBDE-d. 2015-2019 võetud ja analüüsitud 

proovidest (kokku 104) leidus ühendit 5 proovis. Suur varieeruvus leidude arvus on tingitud 

eelkõige proovimaatriksite erinevustest. 2009-2012 leiud seostusid peamiselt reoveesetete, reo- 

ja heitveega. Hilisema perioodi 2015-2019 proovimaatriksid on seotud olnud peamiselt 

elustiku ja pinnaveega kuid leiud on seotud elustiku (2 leidu) tööstusliku reoveesette (1) ja 

heitveega (1). Olmereoveepuhastite, prügilate ja jäätmetega seotud proovimaatrikseid sel 

perioodil analüüsitud ei ole, mistõttu on dBDE tegeliku ringlemise ja leidumise kohta infot 

väga vähe. Kuna dBDE on väga hüdrofoobne, lipofiilne ja bioakumuleeruv ühend ning aine 

emissioonid on seotud eelkõige toodete kasutamise ja jäätmeringlusega, siis aine keskkonnas 

ringlemise ja võimaliku keskkonnasurve hindamiseks on oluline teostada analüüse 

reoveepuhastite, prügilate ja jäätmetega seotud proovimaatriksites, kus aine võib olla 

kontsentreeritum. Oluline on jätkata dBDE seiret vee-elustikus, uurida aine võimalikku 

esinemist aladel (pinnas) kuhu on kultiveeritud reoveesetteid ning nende aladega seotud 

taimestikus. 

PCP 

Teostatud analüüside arvu põhjal on PCP-de esinemist Eesti keskkonnas suhteliselt palju 

uuritud. Leidude osakaal kogu analüüsitud proovide arvust aastatel 2010-2019 on ligikaudu 

8%. Analüüsitud proovide arv ajas on olnud kasvav. PCP ringlemist ja teket aastatel 2015-2018 

indikeerivad väga konkreetselt leiud proovimaatriksites, mis on seotud reoveesetete ja 

põlevkivitööstuse tuhajäätmetega. Leiud pinnavee ja veekogude põhjasetetega seotud 

proovides jäävad varasemasse aega aastatel 2010-2014, hilisemal perioodil pinnavees ja 

veekogude setetes leide ei ole olnud. Selle info põhjal võime hinnata, et PCP-d meie 

keskkonnas ringleb ja tekib kuid keskkonda jõudvad kogused ning seekaudu ka eksponeeritus 

on vähenenud. Kuna PCP-d tekib Eestis tahtmatult põlevkiviõli tootmise tagajärjel, siis on 

oluline hinnata aine liikumist (ka püsivust) prügilates ja sealt lähtuvat levikut ning jätkata seiret 

nii pinna- ja põhjavee kui ka elustikuga seotud maatriksite lõikes. 

SCCP 

SCCP-de esinemist Eesti keskkonnas on aastatel 2009-2019 analüüsitud suhteliselt vähe, 

kokku on teostatud 432 analüüsi ja leide on olnud 53. Aastate 2013-2016 puuduvad andmed 

SCCP-de analüüside kohta, varasematel aastatel on uuritud esinemist erinevate uuringute 

raames. Alates 2017 aastast on SCCP-de leidumist taas uuritud ning aine on lisatud ka riiklikku 



72 

 

seireprogrammi. Sarnaselt dBDE-ga on SCCP-d väga hüdrofoobsed ja akumuleeruvad 

ühendid, mistõttu on neid ka enim leitud reoveest ja reoveesetetest. 2017-2019 võetud 

pinnavee, elustiku ja veekogude põhjasetetes on SCCP-de sisaldused jäänud allapoole 

määramispiire. Nimetatud proovimaatriksites SCCP-de mitteesinemise üheks põhjuseks võib 

pidada kõrgeid analüütilisi määramispiire. Siiski indikeerib SCCP-de ringlemist ja keskkonda 

jõudmist nende leidumine olmereoveepuhastitega seotud reoveesetetes. SCCP-de emissioonid 

on saranaselt dBDE-ga seotud eelkõige toodete kasutamise ja jäätmeringlusega, mistõttu on 

oluline teostada aine analüüse jäätmetvoogudes ja prügilatega seotud proovimaatriksites ning 

jätkata teatud regulaarsusega reoveesetete analüüsimist. Jätkata tuleks SCCP seiret vee-

elustikus ja veekogumites, uurida aine võimalikku esinemist aladel (pinnas) kuhu on 

kultiveeritud reoveesetteid ning nende aladega seotud taimestikus. Veekeskkonnaga seotud 

proovimaatriksite analüüsimisel tuleks kaaluda tundlikemate analüüsimeetodite kasutamist.  

9.2. Levikuteed Eestis 

dBDE 

dBDE on tootmisprotsessi teel saadav sünteetiline keemiline aine, mida looduslikult 

keskkonnas ei esine ega teki.  

Eestis puuduvad emissioonid välisõhku ja veekeskkonda seoses dBDE kui aine tootmise ja 

dBDE kasutamisega muudes tööstusprotsessides. 

Kõige olulisemateks dBDE emissioonide tekke allikaks Eestis on dBDE-d sisaldavate toodete 

kasutamine ja jäätmeringlus.  

Toodete kasutamisel on põhilisteks dBDE vastuvõtvateks keskkondadeks välis- ja siseõhk. 

Kuna dBDE on leidnud kasutamist paljudes tarbekaupades (plastikud ja tekstiilid), mida 

kasutatakse sisetingimustes, siis esmaselt emiteerub aine siseõhku. Siseõhu kaudu toimuvat 

kokkupuudet hinnatakse üheks oluliseimaks eksponeerituse viisiks. dBDE jõuab 

inimorganismi sissehingatavate tolmuosakeste ja ka naha pinnalt imendumise kaudu. Harrad 

(2015) toob enda uuringus välja, et siseõhu dBDE kontsentratsioonid on suurusjärgu võrra 

suuremad kui kontsentratsioonid välisõhus. Samuti peetakse oluliseks dBDE emiteerumise 

allikaks sõiduautosid ja nendes toimuvat eksponeeritust.  

Jäätmetega seotud heidete keskkonda levikuteedeks on: 

- Reoveesetete taaskasutaminerekultiveerimine, nende kasutamine haljastuses, 

põllumajanduses ning ladestamine. Levikutee esimeseks vastuvõtvaks keskkonnaosaks 

on pinnas, teiseseks veekeskkond ja kandumine toiduahelatesse 

- Olme- ja tööstusjäätmete ladestamine , kust võib edasi toimuda levik välisõhku, 

pinnasesse ja veekeskkonda. 

- Jäätmete põletamine ja plastijäätmete ümbertöötlemine, mille käigus eralduvad heited 

peamiselt välisõhku. 

- Jäätmete taaskasutus, mille kaudu jõuab aine uuesti toote- ja jäätmeringlusesse ning 

kaasnevalt jätkub ka heidete eraldumine keskkonda. 

ECHA (2015) aruandes hinnati keskmise stsenaariumi põhjal Euroopas kogu dBDE 

heitkoguseks 2014. aastal 4.74 tonni, millest suurima osakaalu moodustasid toodete kasutusea 

jooksul tekkivad heited - 4.15 tonni (osakaal 87% koguheitest). Tootmisest tekkivate heidete 

koguseks hinnati 0.31 t/a (7%) ja jäätmetest 0.28 t/a (6%). 
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Ernshaw (2013) aga hindab jäätmekäitlusega seotud protsesse suurimaks dBDE heite allikaks, 

tingituna olukorrast, kus jäätmete ringlusesse jõuavad ja jäävad üha enam need dBDE 

sisaldavad tooted, mis on läbinud oma eluea ning dBDE kasutamine uutes kasutusele tulevates 

toodetes järjest väheneb. See omakorda tähendab emissioonide vähenemist toodete kasutusea 

jooksul ning üha suuremat jäätmeringluses tekkivate heidete osakaalu.  

SCCP  

Igasugune SCCP-de esinemine erinevates keskkonnaosades võib olla tingitud nende 

tootmisest, kasutusest ja esinemisest toodetes ning jäätmetes. 

SCCP-de ajaloolised ja käesolevad keskkonda levimise teed ja võimalikud allikad Eesti 

kontekstis on järgmised: 

- Keemiatööstuse (tihendussegud, montaaživahud) tootmisprotsessidest jälgsaastena 

MCCP-de heidete seas vette ning jäätmeringlusse (käesolev ja ajalooline) 

- SCCP-sid sisaldavate toodete (eelkõige konveierlindid ja metallitöötlusvedelikud) 

kasutuse ajal tekkivad emissioonid välisõhku, pinnasesse, vette ja jäätmeringlusse 

(käesolev ja ajalooline) 

- SCCP-sid sisaldavate jäätmete ladestamine prügilates (käesolev) 

- Prügilatest leostumine pinna- ja põhjavette (käesolev) 

- Reoveesette taaskasutamine põllumajanduses ning haljastuses. Heited pinnasesse ja 

veekeskkonda. (käesolev) 

- Põllumajanduses reoveesetete kasutamise kaudu on võimalik SCCP-de jõudmine 

inimeste toiduahelasse (käesolev) 

- Reoveepuhastitest SCCP-de kandumine veekeskkonda heitvee kaudu (käesolev) 

SCCP-de kõrged log KOW väärtused indikeerivad ühendite kõrget bioakumuleerumise võimet, 

tugevat sorbeerumist setetesse ja pinnasesse ning väga väikest mobiilsust pinnases. Samuti on 

veeorganismides hinnatud kõrgeks aine biokontsentratsiooni tegurid. (EC, 2005) 

SCCP-de heidete jaotumist ja liikumist erinevate keskkonnaosade vahel on hinnatud füüsikalis-

keemilise mudeliga (Tabel 9.13). (NICNAS, 2001) 

Tabel 9.13 SCCP-de jaotumine keskkonnas (NICNAS, 2001) 

Keskkonnaosa Heide: 100% õhku Heide: 100% vette 
Heide: 100% 

pinnasesse 

Välisõhk 0.11% 0.05% < 0.001% 

Vesi 0.02% 1.16% 0.005% 

Setted 0.80% 53.5% 0.23% 

Pinnas 99.0% 45.3% 99.8% 

 

Mudeli tulemuste põhjal on näha, et keskkonda eraldunud SCCP-d jaotuvad peamiselt 

pinnasesse ja setetesse. Ühendi eraldumisel välisõhku või vette toimub ülekandumine 

pinnasesesse (sadenemise kaudu) või setetesse (sorbtsiooni kaudu). (NICNAS, 2001) 

 

HCBD 

HCBD keskkonda levimise teed on seotud nii nende allikatega, milles HCBD tekib 

kõrvalsaadusena  kui ka sekundaarsete allikatega nagu reoveepuhastid. Eesti kontekstis on 

võimalikud võimalikud HCBD allikad ja levikuteed järgmised: 
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- Jäätmete põletamisel välisõhku (käesolev) 

- Reoveepuhastid – reoveesetete taaskasustus (heide pinnasesse), sekundaarne heide 

vette ja kandumine toiduahelatesse 

- Prügilad – leostumise kaudu veekeskkonda (sõltuv jäätmete koostisest) 

Varasemalt on tahtmatult tekkivate heidete tekkekohana raporteeritud ka perkloroetüleeni 

kasutamist. (Plassche ja Schwegler , 2002) 

Eestis võib jälgimist vajavaks ja asjakohaseks pidada sekundaarset võimalikku heidete teket 

reoveepuhastites, kust aine võib kanduda heitvee kaudu veekeskkonda, reoveesetete kasutust 

ning jäätmete põletamisest tingitud tahtmatut välisõhu heidet 

PCP 

PCP keskkonda levimise teed Eestis on seotud allikatega, milles PCP moodustub 

kõrvaltekkelisena, ja sekundaarsete allikatega, nagu reoveepuhastid. 

PCP keskkonda levimise teed: 

- PCP-ga töödeldud toodetest välisõhku lendumine ja veega kandumine pinnasesse ja 

veekeskkonda; 

- PCP-d sisaldavate jäätmete vood, nende käitlemine ja ladestamine ning 

jäätmekäitlustoimingutega kaasnev võimalik lendumine välisõhku, leostumine 

veekeskkonda ja kandumine toiduahelatesse; 

- Põlevkiviõli tootmine – võimalik heide vette ja välisõhku; 

- Reoveepuhastid – sekundaarne heide vette; 

- Jääkreostuskolded – seotud ajaloolise põlevkivitööstustega. 

PCN 

PCN-ide keskkonda leviku teed on seotud nende tahtmatu tekke ja jäätmeringlusega. 

Peamisteks levikuteedeks ja allikateks on: 

- Prügilatesse ladestatud PCN-e sisaldavad tooted ja nendega kaasnevad ainevood; 

- Kondensaatorite ja mootoriõlidega seotud jäätmekäitlustoimingud ja sellega kaasnev 

heide välisõhku või pinnasesse; 

- Ohtlike-, olme- ja meditsiinijäätmete põletamine, millega kaasnevadheide välisõhku ja 

ainevood prügilatesse; 

- Kohtkütte allikad milles võidakse kontrollimatult põletada olmejäätmeid ja tekib heide 

välisõhku; 

- Heited pinnasesse reoveesetete kasutamisest; 

Eestis on teadaolevalt 2002 ja 2004 aastal Lahemaal ja Kohtla-Järvel mõõdetud PCN-de 

sisaldust välisõhus, aga kõikides võetud proovides jäid sisaldused alla analüütilisi 

määramispiire. (Roots jt. 2015) Eestis ei ole teadaolevalt analüüsitud PCN-ide esinemist 

veekeskkonnas ja pinnases ning muudes proovimaatriksites (jäätmed, heitgaasid, tooted). 

Pikaajalised seireandmed PCN-ide kohta Eestis puuduvad. 
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KASUTUS JA HEITKOGUSED  

10. dBDE ─ dekabromodifenüüleeter 

10.1. dBDE tootmine ja kasutamine 

Tootmine, import ja kasutusse võetud kogused Eestis 

dBDE tootmist Eestis teadaolevalt aset leidnud ei ole. Käesoleva uuringu raames läbi viidud 

küsitluse vastuste põhjal ei ole Eesti ettevõtetes aastatel 2014 - 2019 dBDE-d kasutatud ning 

puudub ka muudel allikatel põhinev info dBDE kasutamise kohta Eestis. Kuna dBDE-d on 

varasemalt laialdaselt kasutatud Euroopas ja mujal maailmas, siis võime eeldada, et dBDE 

sisaldavaid tooteid on Eestisse imporditud, need on siin kasutusel ja oma kasutusea lõpus on 

tooted jõudnud ning jõudmas ka Eesti jäätmeringlusse. 

Eestisse on kaubanomenklatuuri koodi 29 09 30 38 alusel imporditud aastatel 2010-2019 dBDE 

kokku 1 kg ja seda on kasutatud teaduslikel eesmärkidel laborites. Ekspordi kohta andmeid ei 

ole. (ESTAT, 2020 ja EMTA, 2019) 

REACH-määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel, milles käsitletakse kemikaalide registreerimist, 

hindamist, autoriseerimist ja piiramist, pole tehtud määruse kohaseid teavitusi toodetes dBDE 

sisaldumise kohta (Lopsik ja Lahe, 2019).  

Kasutus toodetes ja heitedSuurem osa, ligikaudu 70-75% toodetud dBDE-st, on kasutatud 

erinevates polümeersetes materjalides. Ülejäänud 25-30% tekstiilides ja mitmesugustes 

pehmendusvahtudes.  

 

Polümeersetes materjalides kasutatavast dBDE-st leiab omakorda 80% dBDE kogusest 

kasutamist tarbeelektroonikas ja sõidukites ning 20% ehitusmaterjalides. Peamised 

polümeerid, milles dBDE kasutatakse, on polüpropüleen (PP), polüetüleen (PE) ja kõrgsurve 

polüstüreen (HIPS). Pärast RoHS direktiivi vastuvõtmist 2011. aastal ja selle alusel piirangute 

jõustumist 2013-2015 aastatel hinnatakse dBDE kasutamise jaotumist 

polümeerides/plastikutes ja tekstiilides vastavalt 52% ja 48%. (ECHA, 2014) 

ECHA (2015) aruandes hinnati dBDE aastaseks heitkoguseks EL-s välisõhku 1.46 tonni, vette 

2.32 tonni ja pinnasesse 0.96 tonni. Jäätmeringlusesse jõudvaks ainevooks aastas hinnati 4398 

tonni. 

Abbasi jt. (2019) hindasid oma uurimistöö raames globaalseid ja regionaalseid PBDE-de 

ainevoogusid ja emissioone, kasutades selleks ainevoo analüüsimudelit CiP-CAFE ja 

keskkonnas ainete edasikande ning jaotumise mudelit BETR-Global. Personaalse 

kirjavahetuse kaudu jagasid töö autorid infot oma uurimustöö kohta ning modelleerisid Eesti 

kohta dBDE välisõhu heitkoguste stsenaariumid. Heitkoguste miinimum ja 

maksimustsenaariumid ajaskaalal on esitatud Joonis 10.1.  

Modelleeritud tulemuste põhjal on 2007–2013 heitkogused välisõhku miinimumstsenaariumi 

korral ligikaudu 4 kg/a, maksimumstsenaariumi põhjal oluliselt suurem - 13 kg/a. Peale seda 

perioodi hakkavad hinnangulised heitkogused vähenema, jäädes miinimumstsenaariumi põhjal 

aastal 2019 alla 3 kg/a ja maksimumstsenaariumi põhjal alla 10 kg/a ning jätkuv heidete trend 

on kahanev. 
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Joonis 10.1 dBDE modelleeritud heitkogused välisõhku (Abbasi jt., 2019) 

 

Kuigi dBDE, kui aine kasutamismahtude osas Eesti kohta andmed puuduvad ja ka 

impordistatistika ei näita selle importi, siis võttes arvesse, et aine on leidnud suurtes mahtudes 

kasutamist Euroopas ja mujal maailmas, võime eeldada, et dBDE on jõudnud Eesti turule 

erinevate toodete kaudu, mida on imporditud nii kolmandatest riikidest kui jõudnud Eestisse 

ka EL-i sisese kaubavahetuse kaudu.  

ECHA (2014) aruandes hinnati toodete kaudu EL-i imporditavaks dBDE mahuks 2003. aastal 

1 300 tonni, mil olid dBDE impordi- ja kasutusmahud EL-s läbi aastate suurimad. Kuna 2011. 

aastal vastu võetud RoHS direktiivi kohaselt ei tohi dBDE-d sisaldavaid elektroonikaseadmeid 

enam EL-i importida, siis võib eeldada, et EL-i imporditakse jätkuvalt leegiaeglusteid 

sisaldavaid polüstüreentooteid ja muid tooteid, mille kohta RoHS direktiiv ei kohaldu. 

Aruandes hinnatakse suure määramatuse astmega, et ligikaudu 10% ainena imporditavast 

dBDE-st imporditakse EL-i toodete kaudu. Lähtudes sellest eeldusest saab hinnata toodete 

kaudu EL-i imporditavaks dBDE koguseks aastas ligikaudu 300–400 tonni (Tabel 10.1) . 

 

Tabel 10.1 dBDE import EL-i, tonni (EUSTAT, 2020) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

dBDE import 

ainena EL-i 

(import miinus 

eksport)  

3 651 3 929 3 281 4 015 4 506 4 007 3 557 2 949 

dBDE import 

toodetes, 10% 
365 393 328 402 451 401 356 295 

 

Võttes aluseks vastavate aastate elanike arvu EL-is, saame leida imporditavates toodetes 

sisalduva dBDE koguse elaniku kohta. Lähtudes Eesti elanike arvust, võime leida 

hinnangulised Eestisse toodetega imporditud dBDE kogused (Tabel 10.2). 

Tabel 10.2 dBDE import Eestisse toodetes, tonni (EUSTAT, 2020) 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

dBDE import EL-

i toodetes elaniku 

kohta, t  

7.2 x 10-7 7.8 x 10-7 6.5 x 10-7 7.9 x 10-7 8.8 x 10-7 7.8 x 10-7 6.9 x 10-7 5.7 x 10-7 

dBDE import 

Eestisse toodetes, 

t 

0.96 1.03 0.85 1.04 1.16 1.03 0.92 0.76 

 

Eeldades, et suurem osa kogu EL-i imporditavast dBDE leiab toodete näol kasutamist nendes 

EL-i piirkondades, kus rahvastiku tihedus on suurem ja väiksem osa seal, kus rahvastiku 

tihedus on väiksem, siis saame rahvastiku tiheduse kaudu hinnata, kui suur osa ainena 

imporditavast dBDE kogusest leiab kasutamist Eestis. Võttes aluseks rahvastiku arvu ja 

tiheduse näitajad EL-is ning Eestis aastatel 2012-2019 ja EL-is kasutusse võetud (imporditud) 

dBDE kogused elaniku kohta nende aastate lõikes, saame keskmiseks Eestisse ringlusesse 

jõudvaks dBDE koguseks ligikaudu 2.5 t/a. 

Rahvastiku tihedus oli EL-is aastatel 2012-2018 keskmiselt 117.2 in/km2 ja Eestis 30.4 in/km2, 

mis teeb suhteks 0.26. dBDE kui aine kasutusse võetud kogused ja summaarsed kogused koos 

toodetega imporditud kogustega on esitatud Tabel 10.3. 

Tabel 10.3 dBDE Eestis kasutusse võetud kogused, tonni 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

dBDE kui aine 

import EL-i 

elaniku kohta, t  

7.2E-06 7.8E-06 6.5E-06 7.9E-06 8.8E-06 7.8E-06 6.9E-06 5.7E-06 

dBDE import 

Eestisse, t  
2.50 2.67 2.21 2.70 3.02 2.68 2.38 1.98 

Kogu dBDE 

import Eestisse, t 
3.46 3.70 3.06 3.74 4.18 3.71 3.30 2.74 

 

10.2. Metoodika 

ECHA (2014), RPA (2014), AMEC (2016) ja USEPA (2010) aruannetes on toodete kasutusea 

dBDE heitkoguste arvutustes rakendatud heitetegureid, mis on tuletatud või saadud erinevate 

uuringute raames. Nimetatud allikates toodud heitetegurite seast on tehtud osaline valik ka 

käesoleva uuringu hinnatavate heitkoguste leidmiseks. 

Heitetegurid toodete kasutusea jooksul 

Plasttoodetest nende kasutusea jooksul õhku lenduda võivate heitdete emissioonitegurite 

leidmisel on kõige üldisema lähenemisena kasutatud järgmist arvutuskäiku: 

dBDE emissioon plastikust lenduvuse kaudu, % = 1.1 × 106 × 𝑉𝑃 × 𝑆𝐿, 

kus VP on ühendi aururõhk (mmHg) ja SL on toote kasutusiga. 

Antud valemit kasutades saadi dBDE emissiooniteguriks 0.038% aastas kasutuses oleva dBDE 

koguse kohta. (USEPA, 2010) 

Teise lähenemisena emissioonitegurite leidmiseks on kasutatud regressioonil põhinevat 

valemit, kus kasutatakse lisaks aururõhule ka oktanool-õhu jaotuskoefitsenti KOA: 

 𝑙𝑜𝑔𝐸𝐹 = −0.839 × 𝑙𝑜𝑔𝐾𝑂𝐴 + 4.83, 
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milles näitab ühikuta emissioonitegur EF suhet (%) eralduva dBDE massi ja kasutatud dBDE 

massi vahel, logKOA = 13.21 

Antud valemit kasutades saadi dBDE emissiooniteguriks 5.58 x 10-7 kg/kg dBDE kohta 

(USEPA, 2010). Seda heitetegurit hinnatakse usaldusväärsemaks, olles enam kooskõlas 

mõõdetud dBDE kontsentratsioonidega välisõhus. (USEPA, 2010)  

ECHA (2014) aruandes on plasttoodete kasutusea jooksul tekkivate heidete hindamisel 

kasutatud siseõhu jaoks heitetegurit 2.4E-05 t/t ja välisõhu jaoks 5.0E-04. OECD (2019) 

dokumendis, milles on tuletatud erinevate plastikute lisaainete heitetegureid, on dBDE 

õhuheite heiteteguriks antud 1.0E-07. Heiteteguri juures ei ole spetsiifiliselt määratletud, kas 

see on mõeldud heidete hindamiseks sise- või välisõhus. RPA (2014) aruandes on dBDE 

sisaldavate plasttoodete kohta kasutatud nii sise- kui välisõhu heitkoguste hindamisel 

emissioonitegurit 5.0E-04.  

AMEC (2016) inventuuris on elektri- ja elektroonikaseadmete (EEE) plastikute jaoks dBDE 

välisõhu heitetegurina kasutatud 10mg/kg kasutuses oleva dBDE koguse kohta aastas. 

Väliskeskkonnas kasutatavate või asuvate plastikute veekeskkonda või pinnasesse jõudvate 

heidete hindamisel on ECHA (2014) aruandes kasutatud heitetegurit 1.6E-02, mis on saadud 

OECD (2009) emissioonistsenaariumi dokumendist ning antud märkusega, et 0.1% dBDE 

sisaldavast plastikust on kasutusel välitingimustes.  

Teiseks oluliseks dBDE kasutuskohaks ECHA (2014) ja Earnshaw jt. (2013) põhjal on mööbli 

tekstiilid ja pehmendusmaterjalid. dBDE-d sisalduvatest tekstiilidest lähtuvad heited on seotud 

eelkõige tekstiilide pesuga ja aine kandumisega veekeskkonda. ECHA (2014) aruandes on 

veekeskkonna jaoks võetud heiteteguriks 5.0E-04. Samas Schenker jt. (2008) pakub vastavaks 

heiteteguriks 2.8E-06, mis näitab suurt varieeruvust ja sellega kaasnevat määramatust 

heitkoguste hindamisel. Emissiooniteguriks on valitud nende kahe heiteteguri keskmine 2.5E-

04.  

Tekstiilidest välisõhku lähtuvate heidete hindamisel on ECHA (2014) kasutanud heitetegurit 

5.0E-04 ja siseõhku miinimumstsenaariumi puhul 3.2E-05 ning maksimumstsenaariumi korral 

5.0E-04.  

Jäätmete ladestamise, põletamise ja käitlemisega seotud heitetegurid 

Üha suurem hulk dBDE-st jõuab toodete kasutusea lõppemisel jäätmeringlusse. 

Jäätmekäitlustoimingute kaudu jõuavad dBDE-d sisaldavad jäätmed prügilatesse, põletamiseks 

jäätmepõletustehastesse ning taaskasutusse. Tingituna piirangutest dBDE kasutamise osas ja 

kasutuse vähenemisest, vähenevad ka dBDE emissioonid toodete kasutusea jooksul. Vähese 

sortimise ning POS-ide vähese jälgitavuse tõttu võivad kasutusea lõppu jõudnud dBDE 

sisaldavad tooted jõuda jäätmetena prügilatesse. Kuigi aja jooksul toimub ka ühendi 

lagunemine, muutuvad Earnshaw jt. (2013) hinnangul emissioonid välisõhku dominantseks 

just prügilate pinnalt tolmuosakeste kaudu laadimis- ja laotamisprotsesside ning erosiooni 

tagajärjel. 

Prügilatesse jõuavad suuremad kogused dBDE-d eelkõige EEE jäätmete kaudu. dBDE 

leostuvust jäätmetest ja prügilate nõrgvees on vähe uuritud. USEPA (2010) aruandes välja 

toodud uuringutes ei leitud dBDE-d nõrgveest. Laborikatsetes määrati purustatud HIPS TV 

kestade maatriksist leostumiskatsete vesilahusest dBDE sisalduseks 0.21–77 ng/L. Ka ECHA 

(2014) aruandes viidatakse uuringutele, kus määrati prügila nõrgvees dBDE sisaldus 

kontsentratsioonis ng/L kohta (kvantitatiivselt tulemust ei esitatud) ning veekeskkonna 

heitetegurina kasutati 6.8E-07 ladestatava tonni dBDE kohta.  
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Morf jt. (2003) uuringus antakse prügila pinnalt ja ladestamisprotsesside käigus välisõhku 

eralduva dBDE heiteteguriks 5.0E-9 tonni ladestatva tonni dBDE kohta. ECHA (2014) 

aruandes kasutatakse Morf jt. (2007) uuringus tuletatud heitetegurit 7.1E-06 tonni ladestatava 

dBDE kohta. 

Peamine käitlusvõimalus POS-jäätmete kõrvaldamiseks ja POS-ide hävitamiseks on jäätmete 

põletamine nõuetekohases käitises. Jäätmepõletustehastes toimuval jäätmete põletamisel on nii 

USEPA (2010) kui ECHA (2014) ja RPA (2014) dokumentides üldiselt eeldatud, et orgaaniline 

aine põletamise käigus hävineb ja emissioone välisõhku ei ole. Siiski on võimalik, et väga 

väheses koguses orgaanilist ainet jääb nii kokku kogutavasse ja ladestamisele minevasse kui 

ka õhku paiskuvasse lendtuhka. USEPA (2010) aruandes hinnatakse dBDE sisaldavate EEE 

jäätmete põletamisel lendtuhka jääda võivaks dBDE koguseks maksimaalselt 1–2%, kuid 

emissioonide koguste seisukohalt peetakse seda ebaoluliseks. ECHA (2014) jäätmete 

põletamisel tekkivate heitkoguste hindamisel on heidete maksimumstsenaariumi puhul 

kasutatud välisõhu heitetegurit 1.8E-06 ühe tonni dBDE kohta.  

Heitkoguste arvutamisel kasutatavad heitetegurid on esitatud Tabel 10.4.  

Tabel 10.4 dBDE heitetegurid 

Emissiooni kirjeldus Heitetegur Allikas 

Emissioonid toodete kasutusest 

- Plastik - välisõhk 1.0E-07 t/t OECD, 2019 

- Plastik - välisõhk 5.0E-04 t/t ECHA, 2014; OECD, 2009 

- Tekstiil - välisõhk 5.0E-04 t/t ECHA, 2014; OECD, 2009 

- Tekstiil - vesi 2.5E-04 t/t 
ECHA, 2014, OECD, 2009; AMEC, 

2016 

Jäätmete käitlustoimingud 

- Reovesette kasutus – pinnas, 

prügilas ladestatud  
420 µg/kg KA1 

(Roots jt. 2011); COHIBA, 2011; 

EKUK, 2017 

- Jäätmepõletus - välisõhk 2.0E-06 t/t AMEC, 2016 

- Prügila - vesi 6.8E-07 t/t ECHA, 2014 (Morf jt., 2007) 

- Prügila - välisõhk 7.1E-06 t/t ECHA, 2014 (Morf jt., 2007) 

- Heitkogused reoveesette 

käitlemisest pinnavette  

2.8E-02 kg/kg dBDE kohta 

settes 
ECHA, 2015 

Tekkinud, ladestatud, taaskasutatud ja põletatud jäätmetes sisalduv dBDE 

- lammutusjäätmed 1600 mg/kg Ramboll, 2018 

- isolatsioonimaterjalid 1600 mg/kg 
Ramboll, 2018 (lammutusjäätmete 

heitetegur) 

- plastik 270 mg/kg AMEC, 2016 

- tekstiil 110 mg/kg AMEC, 2016 

- WEEE3 (kõrge Br- sisaldus) 5410 mg/kg Ramboll, 2018 

- WEEE3 (madal Br- sisaldus 100 mg/kg Ramboll, 2018 

- Autod (SLF) 109 mg/kg Ramboll, 2018 

Keskmine plastiku kogus WEEE-s3 19.33% Ramboll, 2018 (arvutatud keskmine) 

- Madal Br osakaal plastikus 92% Ramboll, 2018 

- Kõrge Br osakaal plastikus 8% Ramboll, 2018 
1 KA- kuivaine 
2 EEE – Elektri- ja elektroonikaseadmed 
3 WEEE–Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed  

 

Kõikides heitetegurites, mille kaudu hinnatakse toodete kasutusea jooksul tekkivaid 

emissioone, on võetud aluseks, et kõigi toodete keskmine eluiga on 10 aastat. 
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Heitkoguste arvutamise algandmed 

Ladestatud lammutusjäätmetest on dBDE heitkoguste arvutamisel olulised plastid, kile, 

tekstiil, isolatsioon ja mööbel (Tabel 10.5), arvutustes on kasutatud keskmisi koostiseid. 

Tabel 10.5 Lammutusjäätmete sortimise uuring (Maves, 2010) 

lammutusjäätme liik 

Veolia 

Keskkonnateenused AS 

segaehitusprahi koostis 

Slops OÜ, ehiusjäätmed 

segapraht 
Keskmised koostised 

plastid, kile 1.10% 5.80% 3.45% 

tekstiil, mööbel 1.40% 0.30% 0.85% 

isolatsioon 0.50% 4.70% 2.60% 

puidujäätmed 15.60% 13.00% 14.30% 

  

Ladestatud olmejäätmetest on dBDE heitkoguste arvutamisel olulised plastik ja 

tekstiilijäätmed (Tabel 10.6). Heitkoguste arvutustes on 2008 a. sortimisuuringut kasutatud 

2004-2011 ladestatud olmejäätmete ning 2013 a. sortimisuuringut alates 2012 aastast 

ladestatud olmejäätmete heitkoguste arvutamiseks. 

Tabel 10.6 2008 ja 2013 a. segolmejäätmete sortimisuuringu tulemused 

Jäätmeliik segaolmejäätmetes 2008-2011 (SEI, 2008) 2012-… (SEI, 2013) 

paber ja papp 17.5% 13.50% 

plastik 17.5% 18.1% 

puit 0.4% 2.0% 

tekstiil 4.4% 5.1% 

WEEE1 0.6% 1.8% 

1 WEEE–Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed  

Ladestatud mööblijäätmetes on dBDE heitkoguste arvutamisel olulised plastiku ja tekstiili 

osakaal. Lähtudes SEIT, 2014 a. Tallinnas tekkivate olmejäätmete taaskasutamise tõhustamise 

uuringu aruandest on mööblijäätmete plastiku osakaal 14% ning tekstiili osakaal 24%.  

Reoveesete 

Tabel 10.7 koondab reoveesette tekke ja kõrvaldamise andmeid heitkoguste voo arvutamiseks 

munitsipaalreovee puhastitest perioodil 2008-2016 (EUSTAT, KAUR 2020). Eestile on 

iseloomulik, et olme- ja tööstusreovesi puhastatakse asulareoveega ühises puhastusseadmes. 

Lisaks KAURi edastatud EUROSTATi andmetele raporteerivad suuremad reoveekäitluse 

ettevõtted andmeid ka JATSi. Kuna JATSi andmed ei ole nii täpsed, siis kasutati EUROSTATi 

andmeid. Tavaliselt tuleb tööstus ettevõtte reovett enne asula kanalisatsiooni juhtimist 

eelnevalt puhastada, st tööstus kasutab üldjuhul kohtpuhasteid (KEM, 2006). 

Tabel 10.7 2008. – 2016. aastate töödeldud reoveesette kogus, kuivainena t KA/a (EUSTAT, 

KAUR 2020) 

Aasta 
TEKE, tonni Käitlemine, tonni 

kokku Pinnas (taaskasutamine) Ladestamine Kokku 

2008 22200.00 20800 1400 22200.00 

2009 21800.00 18100 3700 21800.00 

2010 18800.00 16200 2600 18800.00 

2011 18300.00 16200 2100.00 18300.00 

2012 21700.00 15200 6500.00 21700.00 
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Aasta 
TEKE, tonni Käitlemine, tonni 

kokku Pinnas (taaskasutamine) Ladestamine Kokku 

2013 18800.00 17000 1800.00 18800.00 

2014 20340 17440 2900.00 20340.00 

2015 19140 16740 2400.00 19140.00 

2016 18340 15540 2800.00 18340.00 

 

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed – WEEE 

Tabel 10.8 andmed koondavad WEEE jäätmetest tuleneva dBDE heitkoguste arvutamise 

algandmeid probleemtoodete registrist (PROTO) perioodil 2005-2018. Arvutustes kasutatud 

turule toodud, kogutud ja Eestis käideldud WEEE tooted liikide kaupa on: 

• suured kodumasinad  

• külmutusseadmed  

• väiksed kodumasinad  

• infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed  

• tavatarbijale määratud seadmed  

• valgustusseadmed  

• gaaslahenduslambid  

• elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad) 

mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid  

• meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted)  

• seire- ja valveseadmed  

• automaadid 

Tabel 10.8 Turule toodud EEE ning kogutud ja Eestis käideldu WEEE jäätmed (PROTO, 2020) 

 Turule toodud EEE 

tooted, kokku 

Kogutud WEEE jäätmed1,2, 

kokku, tonni 

Eestis käideldud WEEE jäätmed2, 

kokku, tonni 

2005 7430.071 – – 

2006 18257.31 – – 

2007 17725.33 6056.8 2510.695 

2008 16779.1 6067.513 3330.285 

2009 11101.17 4710.87 3828.95 

2010 12933.96 5552.62 5113.78 

2011 14032.91 6478.928 4174.173 

2012 14881.87 5358.461 4426.623 

2013 13798.07 4540.069 2294.574 

2014 14954.48 4947.609 3850.641 

2015 15328.4 5539.591 4088.22 

2016 15683.02 12808.82 8280.135 

2017 16261.48 12540.62 10383.84 

2018 18839.88 – – 
1 Kogutud jäätmete hulgast on dBDE heitkoguste arvutuste tegemiseks maha lahutatud mänguasjad ja gaasilambid, mis suure 

tõenäosusega dBDE-d ei sisalda. 
2 2005, 2006 ja 2018 a. andmed puuduvad 
 

Autoromud 
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Autoromude purustamisel tekkiv kergfraktsioon (SLF– shredded light fraction) heitkoguste 

arvutuste aluseks on Maanteeametile esitatud päring mahakandmisele ja lammutamiseks 

minevate mootorsõidukite kohta (Tabel 10.9) . Lisaks on 2012. a läbi viidud romusõidukite 

testpurustamine , mille kohaselt on autoromude purustamises SLF-i osakaal 6.4% (PROTO). 

Tabel 10.9 Mahakandmisele ja lammutamiseks mined mootorsõidukid, tk (Maanteeamet, 2020) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Autod, tk 7181 11334 12761 14662 15328 13551 12186 16898 18829 15450 

 

 

Tekkinud, ladestatud, taaskasutatud ja põletatud jäätmed 

DBDE heitkoguste aegrea aluseks on jäätmearuandluse infosüsteemis (JATS) 

(https://jats.keskkonnainfo.ee/main.php?public=1) väljavõtted tekkinud, ladestatud, põletatud 

ja taaskasutatud jäätmekogustest on Lisades 3-6 (vastavalt Tabel III. 1, Tabel IV. 1, Tabel V. 

1Tabel V. 2 ja Tabel VI. 1). Heitkoguste arvutamisel on arvesse võetud ainult neid 

jäätmegruppe mille koostises võib dBDE-d leiduda. 

 

10.3. dBDE heidete vood  

Heitkogused toodete kasutusea jooksul 

Heitkoguste leidmisel on aluseks võetud dBDE arvutuslikud 2012–2019 aasta kasutusmahud 

Eestis, ühendi jaotumisfraktsioonid plastikus (48%) ja tekstiilis (52%) ning vastavad 

heitetegurid (Tabel 10.4). Heitkogused on esitatud Tabel 10.10. 

Tabel 10.10 Aastased dBDE heitkogused kasutusel olevates toodetes 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kasutuses kokku, kg 3456 3697 3064 3737 4184 3711 3297 2739 

Plastik – välisõhk, kg 0.83 0.89 0.74 0.90 1.00 0.89 0.79 0.66 

Tekstiil – välisõhk, kg 0.90 0.96 0.80 0.97 1.09 0.96 0.86 0.71 

Välisõhk kokku, kg 1.73 1.85 1.53 1.87 2.09 1.86 1.65 1.37 

Vesi, kg 0.45 0.48 0.40 0.49 0.54 0.48 0.43 0.36 

 

Kui eelnevalt leitud heitkogused baseerusid EL-i kasutus- impordimahtudest ekstrapoleeritud 

kogustel, siis järgnevalt on hinnatud välisõhu heitkoguseid tuginedes Eestis kasutuses olnud 

EEE kogustel.  

EEE toodete kasutusea jooksul välisõhku eralduvate heidete hindamiseks on kasutatud 

tooteringlusse jõudvate ning kasutusea lõppu jõudnud ja jäätmekäitlusesse võetud EEE toodete 

bilanssi aasta kohta, keskmist polümeerset osa EEE toodetes ja dBDE sisaldust polümeerides.  

Heitetegur, mis on tuletatud EEE toote polümeerse osa kohta, on võetud OECD (2019) 

dokumendist (Tabel 10.4). EEE tootekategooriate keskmine polümeeride sisaldus toote kohta 

on 32% ja dBDE sisaldus polümeerides 0.0016 kg/kg. (UNEP, 2019) Eestis kasutuses olevad 

EEE kogused (turule lastud EEE miinus kogutud EEE jäätmed) aastate lõikes koos 

polümeeride sisalduse mahu ja arvutatud välisõhu heitkogustega on toodud Tabel 10.11. 

Tekstiilidest heite hindamisel on aluseks võetud heide EEE toodetes ja on eeldatud dBDE 

kasutusjaotust 48% plastikutes ja 52% tekstiilides. 

https://jats.keskkonnainfo.ee/main.php?public=1
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Tabel 10.11 Heitkogused välisõhku kasutuses olevast EEE toodetest (PROTO, 2020) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kasutuses EEE1 kogus, kg 9 585 590 9 326 084 10 003 752 9 860 820 2 987 998* 3 874 204 

Polümeeri sisaldus, 32% 3 067 389 2 984 347 3 201 201 3 155 462 956 159 1 239 745 

dBDE sisaldus polümeeris, kg 4 973 4 838 5 190 5 116 1 550 2 010 

Heitetegur 1.0E-07 1.0E-07 1.0E-07 1.0E-07 1.0E-07 1.0E-07 

Heitkogus välisõhku aastas 

plastikust, kg 
4.97E-04 4.84E-04 5.19E-04 5.12E-04 1.55E-04 2.01E-04 

Heitkogus välisõhku aastas 

tekstiilist, kg 
5.39E-04 5.24E-04 5.62E-04 5.54E-04 1.68E-04 2.18E-04 

Heide kokku, kg 1.04E-03 1.01E-03 1.08E-03 1.07E-03 3.23E-04 4.19E-04 
1 Elektri- ja elektroonikaseadmed 

* Alates 2016 muutus statistika arvestuse süsteem ja kogumise määra arvutamine. Enam ei koguta kg elaniku kohta vaid 

kogumise määr on konkreetse kalendriaasta protsendimäär, mis saadakse kalendriaasta jooksul kogutud elektroonikaromude 

massi jagamisel kolme eelmise aasta jooksul turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete keskmise massiga aasta kohta. 

Samuti võetakse arvesse nii kodumajapidamiste kui ka mitte kodumajapidamiste elektroonikaromud. See tõstis kogutud 

elektroonikaromude koguse üle kahe korra võrreldes 2015. aasta kodumajapidamistest pärit elektroonikaromude kogutud 

kogusega. 2016. aastal tuli tagasi koguda vähemalt 45%. Kogumise määr tõuseb aastatega ja 2019. aastal tuleb tagasi koguda 

vähemalt 65%.  

 

Heitkogused reoveesetete kasutamisest ja prügilatest 

Eesti reoveepuhastites tekib aastas kokku ligikaudu 23 000 tonni reoveesetet, mis läheb 

kasutusse peamiselt haljastuses ja põllumajanduses või kasutatakse ära biogaasijaamades. 

Reoveesetete põletamist Eestis ei toimu. 

Reoveesete kasutuse kaudu on keskkonda jõudvate dBDE koguste hindamisel aluseks võetud 

Eesti reoveesetetes määratud sisalduste mediaankeskmine 420 µg/kg kuivaine kohta. ECHA 

(2014) aruandes on keskmiseks sisalduseks arvestatud 300 µg/kg KA. Eestis on reoveesetetes 

teostatud dBDE sisalduse mõõtmisi vähe ning enamus tulemusi pärineb ajavahemikust 2009-

2011 jäädes kontsentratsioonivahemikku 100–1 183 µg/kg KA. Lähiriikidest on Lätis viimased 

mõõtetulemused aastast 2016, mil saadi keskmiseks dBDE sisalduseks reoveesetetes 296 µg/kg 

KA. (Aigars jt., 2017)  

Andmed reoveesetete koguste ja selle kasutusjaotuse kohta on saadud EUSTAT-ist ja KAUR-

ist (Tabel 10.7). Heitkoguste arvutamisel on lisaks võetud arvesse reoveesette kuivkaalu 

korrigeerimistegurit 0.3. Korrigeerimistegur võtab arvesse erinevust, mis esineb reoveekäitluse 

käigus kuivainena näidatud reoveesette niiskussisalduse ja laboratoorsetes tingimustes 

analüüsimisel saavutatava proovimaatriksi kuivatusastme vahel. (ECHA, 2015)  

Kuna dBDE akumuleerub peaaegu täielikult (kuni 97.3% ulatuses) reoveekäitluse kaudu 

reoveesetetesse, siis jäävad dBDE sisaldused puhastite heitvees väga väikesteks ning 

analüüsimisel allapoole analüütilisi määramispiire. Seetõttu ei ole dBDE heitkoguseid 

reoveepuhastite heitvee kaudu hinnatud või on need hinnatud väheoluliseks. (ECHA, 2015). 

Reoveesette tekke, käitlemise ja kõrvaldamise dBDE heitkogused on lisatud Tabel 10.13. 

Prügilatest ja jäätmepõletuse tagajärjel lähtuvad heited veekeskkonda ja välisõhku on esitatud 

Tabel 10.12.  

Tabel 10.12 Heide välisõhku ja vette prügilast ja jäätmepõletusest 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prügila 

(vesi, kg) 
0.012 0.013 0.007 0.004 0.003 0.003 0.003 0.006 0.007 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prügila 

(välisõhk, 

kg) 

0.13 0.14 0.07 0.04 0.03 0.03 0.03 0.06 0.07 

Jäätmete 

põletus 

(välisõhk, 

kg) 

0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.04 0.03 0.02 

 

 

Tabel 10.13. Reoveesette tekke, käitlemise ja kõrvaldamise dBDE heitkogused, kg 

 

dBDE kogus reoveesettes 

Reoveesette 

taaskasutustoimingud, 

dBDE heide 

pinnasesse 

Reoveesette 

kõrvaldamistoimin

gud, dBDE heide 

prügilates 

Reovee 

käitlemine, 

dBDE 

heitkogused 

pinnavette 

2008 2.80 2.62 0.18 0.078 

2009 2.75 2.28 0.47 0.076 

2010 2.37 2.04 0.33 0.066 

2011 2.31 2.04 0.26 0.064 

2012 2.73 1.92 0.82 0.076 

2013 2.37 2.14 0.23 0.066 

2014 2.56 2.20 0.37 0.071 

2015 2.41 2.11 0.30 0.067 

2016 2.31 1.96 0.35 0.064 

 

DBDE arvutustes on kasutatud keskmistatud heitetgureid (Tabel 10.4) on ajas konstantsed ja 

sellest tulenevalt ei saa arvutuste põhjal järeldada, et dBDE heitkogused on jäätmemajanduse 

pidev probleem. Siiski annavad tulemused jäätmemajanduse dBDE vaate sarnaselt Euroopa 

Komisjoni tellitud uuringuga (Ramboll, 2018), milles muuhulgas kirjeldatakse erinevaid POS-

ide leidumist jäätmetes.WEEE dBDE heitkoguste fookuses on lisaks ladestamisele ka turule 

toodud WEEE tooted, kogutud WEEE jäätmed, Eestis käideldud WEEE jäätmed (Tabel 10.8) 

ning võimalik WEEE jäätmete kogus olmejäätmetes (Joonis 10.3). 
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Joonis 10.2 Turule toodud WEEE toodete , kogutud ja Eestis käideldud WEEE jäätmete dBDE 

heitkogused 

 

Joonis 10.3 dBDE heitkogused olmejäätmete ladestamisest 

Joonis 10.3 sisaldab WEEE dBDE heitkogust ladestatud olmejäätmetest ning olmejäätmete 

summaarset WEEE teket, mis võivad sisaldada dBDE-d. Heitkoguste arvutamise aluseks on 

heitetegurid Tabel 10.4 ning ladestatud olmejäätmete kogused Lisas 4. Juhul kui mõne 

jäätmegrupi dBDE heitkoguse arvutamiseks ei olnud võimalik heitetegureid leida siis neid 

jäätmekoguseid arvutustesse ei lisatud. See tähendab, et tulemustes esineb mõningat 
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määramatust. Graafikul on näha, et üldiselt on ladestatud jäätmete heitkogused jäätmetekkest 

lahti seotud, st et jäätmed mis võivad sisaldada dBDE-d ladestatakse aegreas aina vähem.  

 

Joonis 10.4 Summaarne dBDE heitkogus tekkinud, ladestatud, põletatud ja taaskasutatud 

jäätmetes 

Joonis 10.4 heitkoguste arvutamise aluseks on tekkinud, taaskasutatud ja ladestatud jäätmete 

kogused ja heitetegurid (Tabel 10.4). Tekkinud, ladestatud ja taaskasutatud jäätmekogused 

sisaldavad PROTO WEEE andmete põhjal arvutatud heitkoguseid (Joonis 10.2) ning 

EUSTATi reoveesette põhjal arvutatud heitkoguseid (Tabel 10.13). Heitkogused arvestavad 

autode SLF-i heidet, lammutusjäätmete ning segaolmejäätmete sortimisuuringu tulemustega. 

2016-2018 a. dBDE heitkoguste tõus on peaasjalikult seotud ladestatud olmejäätmetes 

sisalduva plastiku, paberi, puidu, WEEE ja tekstiilijäätmete kogusega. Tegu on teoreetiliste 

heitkogustega kuna puudub täpne informatsioon WEEE jäätmete mahu ja koostise kohta 

olmejäätmetes. Kuigi segaolmejäätmete uuring on elektroonikajäätmeid kaardistanud on 

heitkoguste arvutamiseks vaja täpsemat informatsiooni. 

11. SCCP ─ lühikese ahelaga kloorparafiinid ehk C10-13 kloroalkaanid 

11.1. SCCP tootmine ja kasutamine 

Tootmine, import ja kasutusse võetud kogused Eestis 

Teadaolevalt ei ole SCCP-sid ja muid klooritud parafiine Eestis toodetud. Käesoleva uuringu 

raames läbi viidud küsitluse põhjal ei ole perioodil 2014 – 2019 Eesti ettevõtetes SCCP 

kasutatud. Samuti puuduvad muud allikad, mis SCCP-de kasutamisele viitaks. Siiski on infot 

SCCP-de varasema kasutuse kohta aastatel 2011-2012, mil üks kummitooteid valmistav 

ettevõte kasutas SCCP-sid mahus 35 kg/a (EKUK, 2013). 
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Võttes aluseks UNEP (2019) juhendmaterjalis välja toodud SCCP-de ja muude SCCP-sid 

sisaldada võivate klooritud parafiinide CAS numbrid ja neile vastavad ECICS (European 

Customs Inventory of Chemical Substances) andmebaasist saadud kaubanomenklatuuri 

koodid, teostati Keskkonnainspektsiooni kaudu andmepäringud kaupade impordi ja ekspordi 

kohta EMTA-le ja Eesti Statistikaametile. Statistikaameti päring hõlmas lisaks kolmandate 

riikidega toimunud kaubavahetuse statistikale ka Euroopa Liidu sisest kaubavahetuse 

statistikat. EMTA-le tehti päring aastate 2014-2019 ning Statistikaametile aastate 2010–2019 

kohta. 

Kuna CAS numbrite alusel määratletud kaubakoodide alusel teostatakse kaubavahetust, 

sealhulgas eksporti ja importi, väga erinevate ja suure hulga keemiatoodetega, ning klooritud 

parafiinide spetsiifiline nomenklatuuri kood puudub, siis ei olnud võimalik nende päringute ja 

CAS numbrite põhjal hinnata konkreetselt SCCP ega ka MCCP kui aine ega neid sisaldavate 

valmististe kaubavahetuse mahtusid. 

REACH-määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel, milles käsitletakse kemikaalide registreerimist, 

hindamist, autoriseerimist ja piiramist ning CLP-määruse (EÜ) nr 1272/2008, ei ole ole Eesti 

ettevõtted esitanud SCCP-de ja MCCP-de impordi korral CLP andmekogusse teavitusi ega  

pole tehtud ka REACH-määruse kohaseid teavitusi toodetes dBDE sisaldumise kohta (Lopsik 

ja Lahe, 2019). 

Kuna Eesti keemiatööstusettevõtetes kasutatakse toorainena MCCP-sid, siis tõenäoliselt 

jõuavad nende segud Eestisse EL-i sisese kaubavahetuse kaudu.  

MCCP-sid kasutatakse plastifikaatorina polüuretaanvahtudes ja muudes tihendussegudes ning 

montaaživahtudes, mille tootmisega tegelevad Eesti kaks suuremat keemiatööstuse ettevõtet.  

Ühel hermeetikute ja ehitusvahtude tootmise ettevõtte saastevõime hindamise aruandes (ELLE, 

2014) on märgitud MCCP-de aastaseks maksimaalseks kasutuskoguseks 1 842 tonni, milles 

jälgainena võib esineda SCCP-sid <18.4 tonni (<1%). Teise ehitusvahtude ja hermeetikute 

tootja poolt antud info põhjal kasutab ettevõte klooritud parafiine, mis on 100% MCCP-d ning 

sisaldavad kloori 43-55 mahuprotsenti. Ettevõtte MCCP-de kasutukogused on olnud aastate 

lõikes muutuvad ning jäävad suurusjärku 2000 – 3000 tonni aastas. Tootmistegevuse käigus 

tekib ettevõttel MCCP-sid sisaldavaid jäätmeid, mis klassifitseeruvad orgaanilisi lahusteid või 

muid ohtlikke aineid sisaldavateks liimi- ja hermeetikuteseteteks (jäätmekood 08 04 11*) ning 

antakse üle ohtlikke jäätmeid käitlevale ettevõttele. 

Enne 2015. aastat võidi tihendussegude tootmises kasutada ka SCCP-sid, kuid seda kinnitav 

info puudub.  

MCCP-de seas jälgainena esineda võiva SCCP-de sisalduse määramise ja leidumise osas on 

palju erinevaid vaatenurki ja ebaselgust. Täpsemalt on probleeme seoses SCCP-de sisalduse 

osas MCCP-des käsitletud EC (2019) aruandes. 

PROSAFE (2017) projekti käigus analüüsiti Eestisse imporditud tarbeesemetes SCCP-de 

sisaldust. 15. võetud proovis ühes leidus SCCP-d rohkem kui 0.15% ja sisalduseks määrati 

1.83% (18 300 mg/kg). Tegemist oli plastikust laste mänguasjaga. 

Eesti põlevkivitööstuses kasutusel olnud kaevanduste konveierlintides võis ajalooliselt SCCP-

sid leiduda, kuid kahjuks puudub info kasutatud konveierlintide koguste ja nende SCCP-de 

sisalduse kohta. Põlevkivitööstusega seotud ettevõtetele saadetud päringud konveierlintide 

kasutuse kohta ei andnud tagasisidet. Konveierlintide tootmise kohta Eestis infot ei ole. 
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Andmete puudumisel ei ole võimalik hinnata kas Eesti põlevkivitööstuste allmaa kaevandustes 

on ajalooliselt kasutatud SCCP-sid sisaldavaid konveierlinte. BiPRO (2011), BRE (2008) ja 

RPA (2010) aruannete põhjal on selliste konveierlintide kasutamine aset leidnud eelkõige 

kivisöekaevandustes. Enne 2013. aastat langesid oluliselt SCCP-de kasutusmahud 

konveierlintide tootmisel ja alternatiivina võeti kasutusse MCCP-d. BiPRO (2011) hindas 

SCCP-sid sisaldavate konveierlintide tootmismahuks 2010 aastal 1.6% kogu konveierlintide 

tootmismahust (237 880 t). Lähtudes eeltoodust infost, 2015. aastal kehtima hakanud 

regulatiivsetest piirangutest ja konveierlintide keskmisest kasutuseast (12,5 aastat) võime 

eeldada, et käesoleval ajal konveierlintide kasutusest Eestis heiteid keskkonda ei tohiks 

tekkida. Küll aga võivad SCCP-sid sisaldavad konveierlindid ja muud kummitooted olla 

jäätmeringluses.  

Uuringu raames metalli- ja keemiatööstusettevõtetele (sh värvide tootmine) saadetud 

küsimustike vastuste põhjal ei saadud lisainfot SCCP-de ajaloolise kasutuse kohta ega ka 

käesoleva aja MCCP-de võimalikust kasutusest. 

Eestis puuduvad emissioonid välisõhku ja veekeskkonda seoses SCCP kui aine ja SCCP-sid 

sisaldavate segude tootmisega. Mõningane SCCP-de heide võib tekkida seoses MCCP-de 

kasutamisega keemiatööstuses, kuid MCCP-de kasutusmahtude info puudumisel ja lähtudes 

eeldusest, et kasutatavate MCCP segude SCCP sisaldus on < 1.0% (ja sagedamini sellest 

määrast veel palju väiksem BRE (2008) ja EuroChlor (2019), on tõenäolised emiteeruvad 

kogused üliväikesed ja hinnangute andmine emissioonide osas oleks väga suure 

määramatusega. 

Samuti puuduvad Eesti osas ajaloolised andmed SCCP-sid sisaldavate metalli- ning tekstiili- 

ja nahatöötlusvedelike kasutamise kohta. Kui need on aset ka leidnud, siis käesolevaks ajaks 

on selliste töötlemisvedelike kasutamine keelatud ja heiteid keskkonda ei teki. 

Eestis on SCCP-de kasutamist ja keskkonnas leidumist uuritud ning heidete hindamist tehtud 

COHIBA (2011) projekti raames. SCCP-sid leidus nii reoveesetetes, heit- ja reovees ning 

sademevees. Osaliselt heitkoguste arvutused ekstrapoleeriti EL-i heitkoguste kaudu, võttes 

arvesse, et Eesti elanike arv moodustas EL-i elanike arvust 0.3%. Reaalselt teostatud mõõtmiste 

ja nende põhjal leitud emissioonitegurite kaudu hinnati SCCP heitkoguseid pinnavette ja 

reoveesetete kaudu pinnasesse. SCCP aastaseks heitkoguseks pinnavette hinnati 39–47 kg ja 

pinnasesse 36–44 kg. Prügilast leostuvaks heitkoguseks vette ja pinnasesse hinnati aastas 

0.007-0.02 kg. Kokku hinnati toodete kasutusest tulenevaks SCCP heiteks vette aastas 118–

321 kg ja õhku 8–29 kg. 

Samuti leidus SCCP-sid munitsipaalreoveepuhastite reo- ja heitvees ning reoveesettes EKUK 

(2019) andmiku raames võetud proovides. Andmikus ei kvantifitseeritud võimalikke SCCP-de 

heitkoguseid pinnavette ja setete kaudu pinnasesse. 

Tingituna SCCP-de varasemast kasutusest ning olukorrast, kus ainet toodetakse ja kasutatakse 

erandina lubatud toodetes mujal maailmas seniajani, siis võime eeldada, et SCCP-sid sisaldada 

võivaid tooteid on Eestisse imporditud nii enne kui ka peale 2015. aastal kehtestatud piiranguid 

(tõenäoliselt väga väikestes kogustes) ning need tooted on jõudnud või jõudmas ka Eesti 

jäätmeringlusse. Samuti võib eeldada, et peale EL 2015/2030 määruse kehtima hakkamist 

aastal 2015 SCCP importi ainena EL-i, sealhulgas Eestisse ei toimu.  

Kasutamine toodetes ja heited 

Sõltuvalt alkaanide ahela pikkusest ja kloorimise määrast, võivad erinevatel SCCP-de ja 

MCCP-de segudel olla erinevad füüsikalis-keemilised omadused ning on leidnud ja leiavad 
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seetõttu kasutamist erinevatel otstarvetel – leegiaeglustina, plastifikaatorina, määrdeainena, 

jahutusvedelikuna.  

Suurem osa, ligikaudu 70% toodetud SCCP-dest, on Euroopas ajalooliselt leidnud kasutamist 

metallitöötlusvedelikes (UNEP, 2019). Peale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2002/45/EÜ jõustumist 2004. aastal hinnati Euroopas 2009. aastaks SCCP-de kasutamine 

metalli- ja nahatöötlusvedelikes olematuks (BiPRO, 2011). RPA (2010) aruandes hinnatakse 

2009. aastal EL-s SCCP-de peamiseks kasutuskohaks tihendussegud ja liimid (45% 

kasutatavast SCCP-de kogusest), kummitooted (31%), värvid (19%) ja tekstiilid (6%).  

Kummitooted 

Kummitoodetest on SCCP-sid kasutatud peamiselt allmaakaevanduste konveierlintides, 

voolikutes ja tihendites ning enamus kummitoodetega seotud SCCP-de mahust (75–90%) on 

leidnud kasutamist konveierlintides. SCCP-de keskmiseks sisalduseks konveierlintides on 

hinnatud 10% ja kloorimise määraks 52-71%. 2010. aastast algas üleminek SCCP-de kasutuselt 

MCCP-de kasutusele. (RPA, 2010) 

BiPRO (2011) hindas SCCP-sid sisaldavate konveierlintide aastaseks tootmismahuks 2010. 

aastal 1 215–1 460 tonni, sisaldades 121.5–146 tonni SCCP-sid. Samuti tuletati 

konveierlintides kasutatava SCCP-de koguse ja 2007 Euroopa konveierlintide müügimahu 

põhjal SCCP-de sisalduseks kogu kasutusse võetud konveierlintides (nii SCCP-sid sisaldavad 

kui mittesisaldavad) 0.0545%. Võttes eelduseks, et veel varasemalt (enne 2007. aastat) oli 

SCCP-de kasutusmaht konveierlintides oluliselt suurem ning konveierlintide keskmiseks 

kasutuseaks 12.5 ± 2.5 aastat (peale mida saavad neist jäätmed), leiti erinevate konveierlintide 

segu sisaldavate jäätmete SCCP-de sisalduseks ligikaudu 0.47%. (BiPRO, 2011) Kui 2010 

aastal arvestati sellega, et jäätmevoogu jõudis suurema SCCP-de sisaldusega konveierlinte, siis 

käesolevaks ajaks, võttes arvesse, et jäätmeringlusse jõuab üha enam väiksema sisaldusega 

konveierlinte, on SCCP-de sisaldus konveierlintide jäätmetes ka väiksem. BiPRO (2011) 

aruandes toodud hinnangul jõudis Euroopas 2010 aastal konveierlintides talletatuna 

jäätmeringlusse 1 100 tonni SCCP-sid (ehk 11 000 t SCCP sisaldusega konveierlinte) ning 

kasutusse jäi konveierlintides veel 8 900 tonni SCCP-sid. Lähtudes eeldusest, et järgnevatel 

aastatel jõuab jäätmeringlusse konveierlinte samas mahus peaks kõik SCCP-sid sisaldavad 

konveierlindid jõudma jäätmeringlusse aastaks 2018-2019. Konveierlintide kasutuse ja 

tootmisega seotud SCCP-de heitkoguseks hinnati aastas 11.3 tonni. 

Tihendussegud ja liimid 

SCCP-sid on kasutatud polüsulfiidide ja polüuretaani segudes, ning akrüül- ja 

butüülhermeetikutes ning peamiseks kasutuskohaks on hinnatud eelkõige tihendussegusid. 

Tavapäraseks SCCP-de kontsentratsiooniks tihendussegudes ja liimides on hinnatud 20–30% 

kloorimise määraga vähemalt 56%. (DEPA, 2014) 

RPA 2010 põhjal kasutas Euroopas SCCP-sid tihendussegude tootmisel hinnanguliselt 20 

tootmisettevõtet (DEPA, 2014). Käesoleval ajal on SCCP-de asemel laialdaselt kasutusel 

MCCP-d. Viimased andmed kasutuskoguste hinnangute kohta pärinevad RPA (2010) 

aruandest ja 2010. aastal hinnati kasutuskoguseks tihendussegude tootmisel 237 tonni. Samal 

ajal oli kogu tihendussegude- ja liimitööstuste müügimahuks 3 miljonit tonni, millest kõigest 

1 200 tonni sisaldas SCCP-sid (BiPRO, 2011). Peale seda kasutusmahud veelgi vähenesid kuni 

2015. aastaks lõpetati täielikult SCCP-de kasutamine. 

SCCP-de sisalduseks kogu EL-s toodetud tihendussegude ja liimide mahus hinnati 0.008%. 

95% tihendussegude kaudu tooteringlusse jõudnud SCCP-dest umbes 92% jõuab 
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jäätmeringlusse. Toote kasutusea jooksul lendub 0.25%, leostub välja 0.75%, eraldub 

osakestena ligikaudu 2–5%. Tootmisprotsesside käigus hinnatakse kaoks ligikaudu 5% 

kasutatavast SCCP-de koguseks. 2010 aastal hinnati tihendussegude kaudu jäätmeringlusse 

jõudvaks SCCP-de koguseks 412 tonni aastas, eeldades alates 1994 aastast keskmiseks 

kasutuskoguseks 470 t/a ja tingimust, et jäätmeringlusse jõuab aastas keskmiselt sama palju 

SCCP-sid miinus 12% kasutusea ja tootmise ajal tekkivad emissioonid. Kasutusea ja tootmise 

ajal tekkivate heidete koguseks hinnati 2009 ja 2010 aastal vastavalt 31 ja 30 tonni. (BiPRO, 

2011) 

Värvid ja lakid 

Värvides on SCCP-sid kasutatud peamiselt plastifikaatorina, aga ka vee- ja tulekindluse 

tagamiseks ning korrosiooni vältimiseks. Eelkõige on SCCP-sid sisaldavaid värve ja lakke 

kasutatud professionaalsel tööstuslikul otstarbel ning tarbekasutuses selliseid värve on olnud 

väga vähe. Teekatte värvides on sisaldused olnud 1–10%, helendavates värvides 2.5–10%, 

roostetõrje värvides 10-15%. Peale kuivamist on SCCP sisalduseks värvides hinnatud 25–33%. 

Värvides tervikuna leiavad enim kasutust pika ahelaga klooritud parafiinid. (DEPA, 2014)  

SCCP-de sisalduseks kogu EL-s toodetud värvide ja lakkide mahus hinnati 0.0013%. 2010. 

aastal hinnati värvides ja lakkides kasutatavaks koguseks 101 tonni aasta kohta. Kasutatavast 

värvi kogusest läheb selle pealekandmisel jäätmeteks 30% ja 70% kasutatakse ära. Värvide 

kasutusea jooksul hinnatakse SCCP-de lenduvuseks 0.4%, leostuvuse määraks 1%, osakeste 

kaudu eralduvaks osaks 2–6.5% (ka jäätmeringluses olevatest värvidest hinnatakse osakeste 

kaudu eralduvaks osaks seda suurusjärku). 100 tonnist kasutusse läinud SCCP-dest jõuab 

jäätmeringlusse ligikaudu 67 tonni ning kui arvestada juurde ka pealekandmisel tekkivat kadu 

jäätmeringlusse jõudvaks siis kokku jõuab jäätmeringlusse hinnanguliselt 97 t. 2010 aastal 

hinnati värvide kaudu jäätmeringlusse jõudvaks SCCP-de koguseks 290 tonni aastas, eeldades 

alates 1994 aastast keskmiseks kasutuskoguseks 307 t/a ja tingimust, et jäätmeringlusse jõuab 

aastas keskmiselt sama palju SCCP-sid miinus 5.7% kasutusea ajal tekkivad emissioonid. 

(BiPRO, 2011) 

Tekstiilid 

Tekstiilides on SCCP-sid kasutatud peamiselt leegiaeglustina tekstiilide tulekindluse 

tagamiseks aga ka aine vett hülgavate omaduste pärast. SCCP-de sisalduseks tekstiilides on 

jäänud vahemikku 4-15% kloorimise määraga 56–60%. (DEPA, 2014) 

2010 aastal hinnati tekstiilides kasutatavaks koguseks Euroopas 29-32 tonni aasta kohta. 80 % 

SCCP-dest jääb tekstiilidesse, ülejäänud osa tootmisprotsessi käigus emiteerub või jõuab 

jäätmetesse. Tekstiilide kasutusea jooksul hinnatakse SCCP-de lenduvuseks 0.125%, 

leostuvuse määraks 0.25%, osakeste kaudu eralduvaks osaks 2% (ka jäätmeringluses olevatest 

SCCP-d sisaldavatest tekstiilidest hinnatakse osakeste kaudu eralduvaks osaks seda 

suurusjärku). 29–32 tonnist kasutusse läinud SCCP-dest jõuab jäätmeringlusse ligikaudu 23.3 

tonni. (BiPRO, 2011) 

PVC 

Vanemas kirjanduses on ühe olulise SCCP-de kasutuskohana ära märgitud ka PVC materjalid 

ja tooted. Mõnedes aruannetes on välja toodud, et SCCP-sid ei ole Euroopas kasutatud PVC-

des 1994 aastast. Kuid BiPRO 2011 aruandes viidatakse dokumendile, milles tõestatakse, et 

tegemist on olnud eksitava infoga ning SCCP-sid PVC materjalides kasutatud ei ole ning ei 

kasutata ka käesoleval ajal. Erandina toodi välja 30 aastat tagasi toodetud PVC matid, milles 
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oli leitud SCCP-sid (BiPRO, 2011). PVC-des leidumist võib seostada SCCP esinemisena 

jälgainena MCCP-des, mis on PVC-des laialdaselt kasutusel. 

Muu teke ja heited 

Reoveesetted 

SCCP-de teiseseks tekkeallikaks peetakse ka reoveesetteid. Vähese vees lahustuvuse ja kõrge 

KOW näitaja tõttu adsorbeerub aine osakestele ja akumuleerub reoveekäitluse protsesside käigus 

reoveesettesse. Eeldatakse, et reoveega reoveekäitlusesse jõudvast SCCP mahust 90–93% 

akumuleerub setetesse ja 7–10% kandub heitveega reoveepuhastist veekeskkonda. (BiPRO, 

2011) Reoveekäitluse protsessis tekkiv reoveesetet kasutatakse peamiselt põllumajanduses ja 

haljastusel, osaliselt ladestatakse, kasutatakse biogaasijaamades ja ka põletatakse. BiPRO 

(2011) hinnatakse SCCP sisalduseks reoveesetetes 0.0001–0.005%. 

BiPRO (2011) koostatud Euroopa SCCP ainevoo diagramm on esitatud Joonis 11.1. Toodud 

kogused on saadud hinnangute ja ekstrapoleerimiste teel olemasolevate andmete põhjal. Kui 

lähtuda eeldusest, et 2010 aastal hinnati veel kasutusse jäävaks SCCP-de koguseks 22 000 

tonni ja kui võtta arvesse, et aastas emiteerub ja jõuab jäätmeringlusse ka peale 2010. aastat 

samas mahus SCCP-sid ning kasutusse võetud mahud vähenesid veelgi kuni aastani 2015 

(SCCP-de kasutuse ja impordi keelustamiseni), siis 2020 aastaks peaks toodetes kasutuses olev 

SCCP-de maht enamuses olema jõudnud jäätmeringlusse. Juurde tulev SCCP-de maht seostub 

peamiselt jälgainena MCCP-de seas, reoveesetetega ja mingil määral taaskasutusse võetud 

toodetega ning suurim osa SCCP-de voost jõuab jäätmekäitlustoimingute kaudu ladestamisele 

(Joonis 11.2).  

Glüge jt. (2016) hindasid kogu maailmas 2015 jäätmeringlusse jõudvaks SCCP koguseks 

ligikaudu 50 000 tonni. Tootmisest ja toodete kasutamisest hinnati aastaseks heitkoguseks 

ajavahemikul 2006–2015 välisõhku, pinnavette ja pinnasesse vastavalt 760–1550, 91-120 ja 

450–800 tonni. 
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Joonis 11.1 SCCP-de ainevood Euroopas 2010 (BiPRO, 2011) 

 

Joonis 11.2 SCCP-de vood jäätmekäitluses (BiPRO, 2011) 

 

BRE (2008) aruandes on EL-i 2004 ja 2007 aasta SCCP kasutusmahtude andmetel (< 600 t/a) 

hinnatud kogu Euroopa heitkoguseks SCCP olelusringi jooksul pinnavette 4.7–9.5 t/a, reovette 

7.4–19.6 t/a, välisõhku 0.6–1.8 t/a ja pinnasesse 8.7–13.9 t/a. Samas aruandes oli ka välja 

toodud SCCP heitkoguse hinnang 2000 aasta kohta Eestis – 358 kg. BiPRO (2011) on hinnanud 

Euroopa SCCP heitkoguseks keskkonda aastal 2010 ligikaudu 68.5 tonni, veel toodetes 

ringlevaks koguseks 22 000 tonni ja jäätmeringlusse jõudnud koguseks 2 151 tonni.  

Ramboll (2018) EL-i jäätmevoogudes POS-ide sisaldust käsitlevas aruandes on ainevood 

kvantifitseeritud kummi  ning ehitushermeetikute jäätmetes. Kvantifitseeritud andmevood 

jäätmeringluses on toodud Joonis 11.3 ja Joonis 11.4 
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Joonis 11.3 Kummijäätmete ainevood EL-s  

 

Joonis 11.4 Ehitushermeetikute jäätmete ainevood EL-s 

 

 

11.2. Metoodika 

Heitetegurid 

Tuginedes uuringutes (BiPRO, 2011 ja Ramboll, 2018) esitatud prognoosidele ja hinnatud 

jäätmevoogudele jõuab nii praegu kui ka lähituleviku perspektiivis SCCP-sid (ka jälgainena 

MCCP-de segudes) neid sisaldavate toodete kasutusea lõppemisega jäätmeringlusse. 

Jäätmekäitlustoimingute kaudu jõuavad SCCP-sid sisaldavad jäätmed prügilatesse, 

põletamiseks jäätmepõletustehastessening ka taaskasutusse.  

Lisaks on ajalooliselt prügilatesse akumuleerunud suurel hulgal SCCP-sid. Kuigi SCCP-d on 

suhteliselt inertsed ained, mis on vastupidavad keemilisele rünnakule ning nii hüdrolüütiliselt 

kui ka keemiliselt väga stabiilsed ja vähese vees lahustuvusega, siis SCCP-sid sisaldavate 

jäätmete ladestamisega võib kaasneda aine aeglane leostumine ja/või lendumine. (COHIBA, 

2011) 
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Omades suurt bioakumuleerumise potentsiaali ja sorbeerumisvõimet jõuab suur osa SCCP-dest 

vee ja õhust sadenemise kaudu pinnasesse ja setetesse ning kogunevad organismidesse. Ka 

Eestis teostatud seire käigus läbi viidud analüüsid on näidanud SCCP-de esinemist põhiliselt 

reovee kui ka veekogude setetes. Reovee setete käitlemise ja kasutuse kaudu jõuavad SCCP-d 

pinnasesse kus nad on väga püsivad ning võivad kanduda toiduahelatesse, aga ka vähesel 

määral pinna- ja põhjavette. 

SCCP-d sisaldavate jäätmete põletamise käigus eeldatakse, et 100% SCCP-dest hävineb. 

Jäätmete taaskasutusse võtul ei saa välistada SCCP-de tagasijõudmist tooteringlusse. 

Tingituna prügilates kasutatavatest ladestamisviisidest, prügilate suurusest, nõrgvee- ja gaaside 

kogumissüsteemidest ning käitamistingimustest (aeroobsed, anaeroobsed, hapnikuvabad) 

võivad SCCP heited olla väga varieeruvad (Glüge jt. 2016). Glüge, jt. (2016) on SCCP-de 

koguemissiooni hindamisel prügilatest kasutanud erinevaid emissioonistsenaariumeid 

tuginedes heiteteguritele vahemikus 1.0E-04 kuni 1.0E-10 kg/kg aasta kohta. Prügilast 

lähtuvad heitkogused on arvutatud iga aastaselt ladestamisele läinud SCCP koguse pealt ning 

heiteteguriks on valitud vahemiku keskmine 1.0E-07. 

SCCP heitetegurid ainevoogude ja heidete kvantifitseerimiseks jäätmeringluses on toodud 

Tabel 11.1. 

Tabel 11.1 SCCP heitetegurid 

Emissiooni kirjeldus Heitetegur Allikas 

Jäätmete käitlustoimingud 

- Reoveesette kasutus – 

pinnas, prügilas ladestatud 
510 µg/kg KA EKUK, 2019 

- Heitkogused reovee 

käitlemisest pinnavette  
1/9 reoveesette ainevoost BiPRO 2011 

Tekkinud, ladestatud, taaskasutatud ja põletatud jäätmetes sisalduv SCCP 

- Kummist konveierilindid 420 mg/kg Ramboll, 2018 

- teoreetiline keskmine 

heitetegur  
1 mg/kg Ramboll, 2018 

 

Heitkoguste arvutamise algandmedTekkinud, ladestatud taaskasutatud ja põletatud 

jäätmed 

SCCP heitkoguste aegrea aluseks on jäätmearuandluse infosüsteemis (JATS) 

(https://jats.keskkonnainfo.ee/main.php?public=1) väljavõtted tekkinud, ladestatud, põletatud 

ja taaskasutatud jäätmekogustest on Lisades 3-6 (vastavalt Tabel III. 2, Tabel IV. 2, Tabel V. 

2 ja Tabel VI. 2). Heitkoguste arvutamisel on arvesse võetud ainult neid jäätmegruppe mille 

koostises võib SCCP-d leiduda. SCCP olmejäätmete heitkoguste arvutamisel on kasutatud 

puidu, tekstiili, plastiku ja WEEE osakaale (Tabel 10.6) summaarses olmejäätmete koguses. 

Lammutusjäätmete SCCP heitkoguste arvutamisel on kasutatud plastide, kile, tekstiili, 

isolatsioonimaterjalide, mööbli ja puidu osakaale (Tabel 10.5) 

11.3. SCCP heidete vood 

Võttes aluseks eelpool toodud info ning seireandmed SCCP-de esinemise kohta reoveesetetes 

võib praegu kõige olulisemateks SCCP-de emissioonide tekke allikateks ning SCCP-de 

ringlemise kohtadeks Eesti kontekstis pidada jäätmeringlust ja reoveekäitlust ning nendega 

seotud tegevusi. 

https://jats.keskkonnainfo.ee/main.php?public=1
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Reoveesetete kasutusjaotuse lõikes on reoveesetete tekkekoguste ja EKUK (2019) põhjal leitud 

SCCP mediaankeskmise sisalduse kaudu ära hinnatud heitevood. SCCP reoveesettega seotud 

heitetegurid on esitatud Tabel 11.1 ning reoveesette tekke, kõrvaldamise ja käitlemise kogused 

aastate lõikes (Tabel 10.7). Heitkoguste arvutamisel on lisaks võetud arvesse reoveesette 

kuivkaalu korrigeerimistegurit 0.3. Korrigeerimistegur võtab arvesse erinevust, mis esineb 

reoveekäitluse käigus kuivainena näidatud reoveesette niiskussisalduse ja laboratoorsetes 

tingimustes analüüsimisel saavutatava proovimaatriksi kuivatusastme vahel. 

SCCP-de arvutuslikud kogused reoveesettes, heitkogused pinnasesse ja prügilatesse ning 

reoveepuhastitest pinnavette on toodud Tabel 11.2.Tabel 11.2. Reovee puhastuse ja reoveesette 

käitlemise ja kõrvaldamisega seotud SCCP heitkogused, kg 

 

SCCP kogus 

reoveesettes 

Reoveesette 

taaskasutustoimingud, 

SCCP heide pinnasesse 

Reoveesette 

kõrvaldamistoimingud

, SCCP heide 

prügilatesse 

Reovee käitlemine, SCCP 

heitkogused pinnavette1 

2008 3.40 3.18 0.21 0.034 

2009 3.34 2.77 0.57 0.034 

2010 2.88 2.48 0.40 0.029 

2011 2.80 2.48 0.32 0.028 

2012 3.32 2.33 0.99 0.034 

2013 2.88 2.60 0.28 0.029 

2014 3.11 2.67 0.44 0.031 

2015 2.93 2.56 0.37 0.030 

2016 2.81 2.38 0.43 0.028 
1 Taaskasutamine põllumajanduses, haljastuses 

 

 

Joonis 11.5 Summaarne SCCP heitkogus tekkinud, ladestatud, põletatud ja taaskasutatud 

jäätmetes 
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Joonis 11.5 sisaldab summaarset SCCP-de heitkogust tekkinud, ladestatud, põletatud ja 

taaskasutatud jäätmetes. Jäätmete adestamise ja tekke heitkogustes on suur roll kummi 

sisaldavatel isolatsioonimaterjalidel.  

12. HCBD ─ heksaklorobutadieen 
 

12.1. HCBD tootmine ja kasutamine 

Tootmine, import ja kasutusse võetud kogused Eestis 

Eestis puudub info HCBD kasutamise ja tootmise kohta, aga ühend võib olla olnud ajalooliselt 

ringluses toodetes ja ainesegudes ning käesoleval ajal jäätmetes ja reovees. Viimased 

seireandmed HCBD leidude kohta pinnaveest pärinevad aastast 2011. Merekalade lipiidides 

on esinenud HCBD viimati 2015. aastal, hilisemate analüüside tulemused on jäänud alla 

määramispiiri. 

Eestisse on kaubanomenklatuuri koodi 29032900, mida kasutatakse ka HCBD kui aine või seda 

sisaldava valmistise kaubavahetuse deklareerimisel, alusel imporditud aastatel 2010–2016 

tooteid mahus 1 714 kg, millest ca 1.5 kg on importijate tegevusala põhjal seotud kasutusega 

laborites ja ülejäänud värvitööstuses. Ekspordi kohta andmeid ei ole. (ESTAT, 2020 ja EMTA, 

2019) 

REACH-määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel, milles käsitletakse kemikaalide registreerimist, 

hindamist, autoriseerimist ja piiramist ning CLP-määruse (EÜ) nr 1272/2008, ei ole ole Eesti 

ettevõtted esitanud HCBD impordi korral CLP andmekogusse teavitusi ega  pole tehtud ka 

REACH-määruse kohaseid teavitusi toodetes HCBD sisaldumise kohta (Lopsik ja Lahe, 2019). 

Põhjamaade ühises ainete ja valmististe registris SPIN on 2016. ja 2017. aastal registreeritud 

Rootsi poolt märge HCBD sisaldava ainesegu kasutusele võtmise kohta. Registreeritud HCBD 

kogus jäi alla 100 kg, mistõttu ei olnud seda andmebaasis täpsemalt kvantifitseeritud. (SPIN, 

2020) 

Kasutamine toodetes ja heited 

Plastitööstus 

HCBD võib tekkida tahtmatult plastikute tootmisel. Eeldatakse, et HBCD võib plastitööstuses 

tekkida selliste tootmisprotsesside tagajärjel, kus kasutatakse kloriide - näiteks 

polüvinüülkloriide (PVC). Täpsem info HCBD seostamisel konkreetsete materjalide ja 

protsesside osas puudub, mistõttu ei ole võimalik ainevooge hinnata ja hetkel ei peeta seda 

oluliseks HCBD heite allikaks. Siiski ei saa täielikult välistada HCBD leidumist 

plastitööstusega seotud jäätmetes (BiPRO, 2011 ja Ramboll, 2018). Eestis plastide tootmine 

puudub. 

Magneesiumi tootmine  

Magneesiumi tootmisel võib HCBD heiteid tekkida elektrolüüsimise käigus. Tekkivate heidete 

hulka peetakse väga väikseks ning ebaoluliseks ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtt 

magneesiumi tootmisel on viinud HCBD heidete lakkamiseni (Ramboll, 2018). Magneesiumi 

tootmine Eestis aset ei leia. 

Keemiatööstus  
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Euroopa kontekstis peetakse oluliseks HCBD tekkeallikaks klooritud kemikaalide (eelkõige 

perkloroetüleen ja trikloroetüleen) tootmist. Jälgsaaste kogused esinevad klorolüüsiprotsessi 

derivaatides. Perkloroetüleenide ja trikloroetüleenide kasutamist on oluliselt piiratud ja nende 

kasutusmahud on vähenenud, mistõttu on ka nende tootmismahud ja võimalikud heited 

kahanenud ja ei käsitleta enam väga olulise tekkeallikana (Ramboll, 2018). Eestis puudub 

klooritud kemikaalide tootmine. 

Tahked põletusjäätmed 

Tahtmatult keemiatööstuses HCBD jääkide põletamisel tekkivatest tahketes jäätmetes (tuhad) 

ei ole HCBD leitud. Põletusprotsessides hävib HCBD 1200 °C temperatuuride juures >99.9% 

ulatuses (BiPRO, 2011). Klooritud lahuste tootmisel tekkivate jäätmete põletuse kohta Eestis 

andmed puuduvad. 

Ohtlike ja olmejäätmete põletamine 

Ohtlike jäätmete põletamisel tekkivates tuhajäätmetes puudub info HCBD leidumise kohta 

(BiPRO, 2011). Küll aga kahtlustatakse, et HCBD võib põletamisprotsesside käigus tekkida 

sarnaselt dioksiinidele ja furaanidele ning jõuda jäätmeringlusse tuhajäätmete kaudu (Ramboll, 

2018). Kindlad andmed HCBD sisalduse kohta olmejäätmete põletamisel tekkivas lendtuhas 

puuduvad. Ettevaatusprintsiipi arvesse võttes on Ramboll (2018) aruandes ohtlike jäätmete 

(mitte olmejäätmete) põletamisel tekkivates tuhkades HCBD voogude hindamisel võetud 

aluseks kontsentratsioonimäär 0.8 µg/kg, mis on kõrgeim väärtus allapoole HCBD 

määramispiiri tuhamaatriksis. Eestis toimub nii olme- kui ka ohtlike jäätmete põletamine. 

Reoveekäitlus ja reovee setted 

HCBD esineb nii tööstuslike- kui ka munitsipaalreoveepuhastite setetes. Heited tööstuslikest 

reoveepuhastitest on seotud käitistega, milles toodetakse lämmastikku sisaldavaid 

süsivesinikke. Hinnanguliselt jõuab kokku 0.031 tonni HBCD aastas reoveesetetesse EU-27 

piirkonnas, võttes aluseks sisalduse 0.01 mg/kg kuivaines ja reoveesette tekkekoguse 

3 060 000 tonni aastas (Ramboll, 2018). Tekkiva reoveesette kasutusjaotuse põhjal jõuab 50% 

setetest pinnasesse, 17 % põletatakse ja 33% kasutatakse ära täitematerjalina. BiPRO (2011) 

hindas reoveesetetes ringlevaks koguseks aastas 6 kg, võttes aluseks sisalduse 0.6 µg/kg. 

Reoveesette kaudu keskkonda jõudvaid heiteid peetakse marginaalseks (Ramboll, 2018). 

Eestis kasutatakse reoveesetteid põllumajanduses, haljastuses, rekultiveerimises (täitepinnas) 

ja biogaasi tootmises. 

Käesolevaga hinnatakse Euroopas kõige olulisemaks HCBD heidete allikaks klooritud 

kemikaalide tootmist. Nendest protsessidest on hinnatud aastaseks heitkoguseks EU-27 

piirkonnas 0.7 kg kuni 500 kg aastas. Munitsipaalreoveepuhasteid peetakse teiseks oluliseks 

võimalikuks tekkeallikaks. HCBD akumuleerub reoveesetetesse, kust see võib reoveesetete 

kaudu jõuda pinnasega seotud keskkonda. Reoveesetetesse akumuleeruvaks koguseks on 

hinnatud 6 – 21 kg (EU-27). (UNEP, 2013) 

E-PRTR Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistris on raporteeritud 2017. aastal HCBD 

heitkoguseks vette 1 150 kg, varasematel aastatel 200-300 kg. Allikateks reoveepuhastid ja 

orgaaniliste kemikaalide tööstused. 

2011. aastal raporteeriti USA-s HCBD heiteid kokku 538 kg, millest enamus, 460 kg, 

moodustasid heited välisõhku. (UNEP, 2013) 
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Hiinas on hinnatud klorometaani tootmisel tekkivaks HCBD heitkoguseks 10 tonni aastas. 

HCBD sisalduseks määrati klorometaani tootmisel kõrvalsaadusena tekkivas tetrakloriidis 81.7 

µg/g (AMEC, 2016). 

12.2. Metoodika 

Heitetegurid  

heiteidAMEC (2016) põhjal ei leitud käsitletud kirjandusallikatest tuletatud heitetegureid 

jäätmekäitlustoimingutest lähtuda võivate HCBD heidete kohta, seda nii ladestamise kui ka 

jäätmete põletusprotsesside osas.  

Lähtudes eeltoodust ning sellest, et sihipärast HCBD tootmist ja kasutamist ei peeta kogu 

Euroopa kontekstis enam asjakohaseks, siis jätkuvate heidete hindamisel peetakse oluliseks 

käsitleda heiteid ja ainevooge nendest tööstusprotsessidest lähtuvalt, kus HBCD tekib 

kõrvalsaadusena, ja reoveepuhastusprotsesse ning neis tekkivaid setteid. 

Heitkoguste arvutamisel kasutatavad heitetegurid on esitatud Tabel 12.1.  

Tabel 12.1 HCBD heitetegurid 

Emissiooni kirjeldus Heitetegur Allikas 

Jäätmete käitlustoimingud   

- Jäätmete ladestamine - 

jäätmetuhk 
0.8 µg/kg KA Ramboll, 2018 

- Reovesette kasutus – 

pinnas, prügilas 

ladestatud 
< 1.0 µg/kg KA (0) Seireandmed 2010-2019 

Tekkinud, ladestatud, taaskasutatud ja põletatud jäätmetes sisalduv HCBD 

- Analüütiline keskmine  0.05 mg/kg AMEC, 2016 

 

Heitkoguste arvutamise algandmed 

Tekkinud, ladestatud taaskasutatud ja põletatud jäätmed 

HCBD heitkoguste aegrea arvutuste aluseks on jäätmearuandluse infosüsteemis (JATS) 

(https://jats.keskkon-nainfo.ee/main.php?public=1) väljavõtted tekkinud, ladestatud, põletatud 

ja taaskasutatud jäätmekogustest on Lisades 3-6 (vastavaltTabel III. 3, Tabel IV. 3, Tabel V. 

3jaTabel VI. 3). Heitkoguste arvutamisel on arvesse võetud ainult neid jäätmegruppe mille 

koostises võib HCBD leiduda. Ladestatud olmejäätmetest on HCBD heitkoguste arvutamisel 

kasutatud WEEE osakaalu olmejäätmetes (Tabel 10.6). Lammutusjäätmete HCBD heitkoguste 

arvutamisel on kasutatud tekstiili, isolatsioonimaterjalide ja mööbli osakaale (Tabel 10.5) 

12.3. HCBD heidete vood 

Olemasoleva info põhjal ja võttes arvesse, et Eestis puudub klooritud kemikaalide tootmine, 

võiks Eestis olla asjakohaseks vaid HCBD voogude hindamine reovee käitlusega seotud 

protsessides, eelkõige reoveesetete kasutamisel. BiPRO (2011) ja Ramboll (2018) põhjal 

hinnati HCBD vooge reoveesetete kaudu ja maksimaalselt reoveesetetes ringlevaks koguseks 

31 kg aastas. Eestis ei ole ajavahemikul 2010 – 2019 teostatud HCBD määramised 

reoveesetetes näidanud HCBD esinemist. Kõik tulemused on jäänud allapoole määramispiire, 

madalaimaks määramispiiriks on olnud < 1 µg/kg KA. Reoveesetete kasutusega kaasnevaid 

ainevooge on hinnatud, kasutades Eesti seireandmete põhjal tuletatud heitetegurit, < 1.0 µg/kg 

KA 

https://jats.keskkon-nainfo.ee/main.php?public=1
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Kõikidest veega seotud proovimaatriksitest on Eestis kokku teostatud ajavahemikul 2009 – 

2019 HCBD määramisi 990 korda. HCBD esines vaid 2011. aastal võetud kümnes pinna- ja 

merevee proovis, kontsentratsioonides 0.0061 – 0.014 µg/l. Hilisematel aastatel ja varem on 

tulemused jäänud allapoole analüütilist määramispiiri < 0.005 µg/l. 

Ka välisõhus ning prügilate nõrgvees on HCBD sisaldused olnud allapoole analüütilisi 

määramispiire. Võib eeldada, et ka heited veekeskkonda ja välisõhku on väga väikesed ja 

heitkoguste hinnangud oleksid seotud väga suure määramatusega ja väheusaldusväärsed.  

HCBD ainevooge hinnatakse jäätmepõletusel tekkinud tahkete jäätmete 

jäätmekäitlustoimingutes, võttes aluseks sisalduse 0.8 µg/kg KA. Lisaks hinnatakse HCBD 

ainevooge jäätmeringluses jäätmeklasside põhjal. 

Lähtudes eeltoodust ning sellest, et viimased HCBD vähesed leiud pinnavees jäävad 2011. 

aastasse, ei ole olemasolevate andmete põhjal asjakohane ja võimalik anda hinnanguid HCBD 

heitkoguste kohta veekeskkonda ja välisõhku. 

 

 

Joonis 12.1 HCBD heitkogused ladestamisest 

Joonis 12.1 sisaldab summaarset HCBD heitkogust tekkinud, ladestatud, põletatud ja 

taaskasutatud jäätmetes. Heitkoguste arvutamise aluseks on heitetegurid Tabel 12.1. 

Jäätmeteke on tõusvas trendis kuna ladestatud olmejäätmete osakaal on viimastel aastatel 

suurenenud. Samuti on ladestatud lammutusprahi osakaal suur. 
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13. PCP ─ pentaklorofenool 

13.1. PCP tootmine ja kasutamine 

Tootmine, import ja kasutusse võetud kogused Eestis 

Eestisse on 2011. aastal PCP-d ainena imporditud 0.02 kg ning tegevusala järgi oli importijaks 

teadusasutus (ESTAT, 2020). Teadaolevalt ei ole PCP-d, selle soola või estrit Eestis 

sihipäraselt toodetud. Samuti puudub Eestis info PCP kasutuse kohta puiduimmutusvahendina. 

Puidutööstusettevõtetele saadetud küsitluse vastuste põhjal ei saadud infot PCP ajaloolise 

kasutuse kohta. PCP-d sisaldavat puiduimmutusvahendit on toodetud ja kasutatud meie 

naaberriikides Soomes ja Rootsis ning endises Nõukogude Liidus. Seega võime olemasoleva 

info ja PCP laialdase kasutuse põhjal eeldada, et Eestisse võib olla imporditud PCP-sid 

sisaldavaid ainesegusid, puidutooteid ja jäätmeid.  

REACH-määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel, milles käsitletakse kemikaalide registreerimist, 

hindamist, autoriseerimist ja piiramist ning CLP-määruse (EÜ) nr 1272/2008, ei ole ole Eesti 

ettevõtted esitanud HCBD impordi korral CLP andmekogusse teavitusi ega  pole tehtud ka 

REACH-määruse kohaseid teavitusi toodetes HCBD sisaldumise kohta (Lopsik ja Lahe, 2019). 

Tahtmatult ehk põlemisprotsesside tulemusena tekib Eestis pentaklorofenooli põlevkiviõli 

tootmise tagajärjel. PCP-d on tuvastatud põlevkiviõli tootmisel tekkivatest tuhajäätmetest. 

Samuti tekib põlevkiviõlitööstuses kõrvalsaadusena fenoolseid ühendeid (sh klorofenoole) 

sisaldavat vett, mis defenoleeritakse ja suunatakse reoveepuhastitesse või põletatakse ära 

põlevkivi tolmpõletuskateldes. PCP-d on Eestis leidunud: reovees, reoveesetetes, veekogude 

põhjasetetes (põlevkivitööstuste ajaloolise jääkreostusena), pinnavees, pinnases (jääkreostus) 

ning ka elustikus. Olemasolevate uuringute ja seireandmete põhjal võib järeldada, et PCP 

tahtmatu tekke allikaks on Eestis põlevkivitööstus. Kuid PCP leiud ei piirdu vaid piirkonnaga, 

kuhu on koondunud põlevkivitööstus. Reoveesetete analüüsid on näidanud, et PCP-d leidub 

erinevates Eesti piirkondades ning see ei pruugi olla tingitud vaid Eestis toodetud 

põlevkiviõlide kütusena kasutamisest katlamajades (põlevkiviõli leidis Eestis kütteainena 

varasemalt laialdast kasutamist). PCP teket põlevkivi töötlemise protsessides ja selle liikumist, 

muundumist keskkonnas ning mõju keskkonnale on vaja Eestis põhjalikumalt uurida.  

PCP-d on maailmas rohkesti kasutatud puidust postide ja raudteeliiprite 

puiduimmutusvahendina (UNEP, 2019), kuid Eestis ei ole immutatud puidus PCP sisaldusi 

uuringute käigus määratud. Eestis on puidupostides ja raudteeliiprites leiduvaid püsivaid 

orgaanilisi saasteained uuritud EKUK (2012) ja EKUK (2011) uuringutes, kus hinnati puidust 

elektripostides püsivate polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) ja raskmetallide 

sisaldust. 1970-ndatel toodetud raudteeliiprites uuriti halogeenitud orgaaniliste ühendite ja 

kloori sisaldust. Summaarsed PAH-de sisaldused postides olid vahemikus 0.07 – 9 600 mg/kg. 

Halogeenorgaaniliste ainete summaarsed sisaldused raudteeliiprites olid 13.7 – 23.7 µg/kg, 

keskmiselt 0.000021 massiprotsenti. 

Kasutamine toodetes ja heited 

Tulenevalt sellest, et EL-s on PCP kasutamine ja tootmine keelatud (lubatud sisaldus toodetes 

< 0.1%), siis ei toimu käesoleval ajal PCP olulistes kogustes kasutamist. Aine kasutamine on 

seotud ajaloolise tootmisega ning eeldatakse, et enamus kasutatud PCP-sid ja neid sisaldavaid 

tooteid on tänaseks jõudnud jäätmeringlusse. (BiPRO, 2011) 

Peamiseks PCP ja NaPCP kasutuskohaks on olnud puidu töötlemine. PCP-dega töödeldud 

puittoodete eluiga hinnatakse väga pikaks – osadel toodetel, näiteks puitplaatidel, isegi 
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piiramatuks. Pealttöödeldud puittoodete elueaks hinnatakse 5-20 aastat ja surve all töödeldud 

puidu kasutuseaks 15-30 aastat. Keskmiseks puittoodete elueaks on hinnatud nii 15 kui ka 40 

aastat. PCP-ga töödeldud tekstiilide elueaks hinnatakse 15-20 aastat. (BiPRO, 2011) 

Immutatud puit 

PCP-ga immutatud puitu klassifitseeritakse ohtlikuks jäätmeks ja seda tuleb käidelda vastavalt 

ettenähtud jäätmekäitlustoimingutele. Pärast puidu eluea lõppu sellised jäätmed kas 

põletatakse, ladestatakse prügilates või võetakse taaskasutusse. Eelistatavaks 

jäätmekäitlustoiminguks peetakse PCP-ga immutatud puidu puhul põletamist, sest nendest 

puidujäätmetest võib ladestamise ajal välja leostuda väikestes kogustes PCP-d ja kanduda 

keskkonda. 

PCP kaoks hinnatakse immutatud puittoodetest nende kasutusea jooksul 2-5%. Seega võib 

hinnata jäätmevoogu jõudvaks osaks 95-98% (BiPRO, 2015 ja UNEP, 2019). Samas on 

elektripostide, mille eluea pikkuseks on arvestatud 60 aastat, PCP eraldumise määraks hinnatud 

60%, millest 1.8% jõuab välisõhku ja 57.2% pinnasesse (UNEP, 2019). 

PCP heiteid tekib ka puidu töötlemise protsessi käigus. USA-s on raporteeritud PCP heiteid 

puidutöötlemise protsessi käigus nii vette, välisõhku kui pinnasesse. Samuti on Soomes 1980-

ndatel hinnatud PCP sisaldavate tahkete jäätmete teket puidutöötlemise tagajärjel – 0.3 liitrit 1 

m3 töödeldud puidu kohta (UNEP, 2019). Kuna EL-s enam PCP-d puidutöötluses ei kasutata, 

siis ei ole põhjust hinnata puidutöötlemise käigus tekkida võivaid heiteid. 

Immutatud puittoodete välispindadel võib PCP sisaldus ulatuda mõnest milligrammist 

tuhandete milligrammideni kilogrammi kohta, mis näitab väga suurt varieeruvust sõltuvalt 

puittoodetest ja nende kasutusotstarbest (UNEP, 2019). BiPRO 2011 aruandes on PCP 

ainevoogude hindamisel välisõhus hinnatud kuivatatud puidu PCP keskmiseks sisalduseks 

0.0625%.  

PCP ja immutatud puidu kasutuskoguste, PCP sisalduse ja toodete keskmise kasutusea põhjal 

hinnati BiPRO (2011) aruandes PCP ajaloolisi ja prognoositud vooge jäätmeringluses. Kui 

võtta aluseks, et hinnatud PCP kogused on proportsionaalsed Eesti rahvastiku osakaaluga EL-

28 rahvastikust (~0.26%), võime Eesti kohta ligikaudselt tuletada iga-aastased 

jäätmeringlusesse jõudvad PCP kogused ja toodete kasutusea jooksul tekkivad heited 

keskkonda. Tulemused on esitatud Tabel 13.1. 

Tabel 13.1 PCP aastased jäätmeringlusse jõudvad kogused EL-s (EL-27) ja Eestis (BiPRO, 

2011) 

Aasta 

Kogus 

jäätmeringlusse, t (EL-

27) 

Kogus 

jäätmeringlusse, t (EE) 

Heide keskkonda 

kasutusea jooksul 

EE (2%), t 

2010 1 838 4.78 0.096 

2011 1 446 3.76 0.075 

2012 1 054 2.74 0.055 

2013 878 2.28 0.046 

2014 701 1.82 0.036 

2015 525 1.37 0.027 

2016 349 0.91 0.018 

2017 172 0.45 0.009 

2018 155 0.40 0.008 

2019 138 0.36 0.007 
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Aasta 

Kogus 

jäätmeringlusse, t (EL-

27) 

Kogus 

jäätmeringlusse, t (EE) 

Heide keskkonda 

kasutusea jooksul 

EE (2%), t 

2020 121 0.31 0.006 

2021 106 0.28 0.006 

 

Eelistatud jäätmekäitlustoiminguks, PCP sisaldavate puidujäätmete käitlemisel, peetakse 

nende põletamist kõrgtemperatuuridel. PCP-ga töödeldud puidu põletamine 910-1025 °C 

juures ei ole näidanud PCP esinemist väljuvates gaasides. PCP ei hävine täielikult, kui 

põletustemperatuurid on < 800 °C. Kõrgtemperatuuridel põletamine hoiab ära ka dioksiinide 

ja muude klooritud orgaaniliste ühendite heited keskkonda. (Zande, 2010) 

Tekstiilid 

Kangaste ja tekstiilitoodete töötlemisel on kasutatud PCPL-i. Töödeldud tekstiilide kasutamise 

käigus on võimalikud PCPL heiteevood nii vette kui välisõhku. Eelkõige puudutab see 

välitingimustes pikaajaliselt kasutatavaid tekstiilidest kattematerjale (haagiste katted,  

militaarkasutuses välitelgid, purjed, muud välikatted), mis on kokkupuutes veega. (BiPRO, 

2011) 

Ilmastikutingimustes võib PCPL fotokeemiliselt laguneda, kuid selle kohta täpsemad andmed 

puuduvad. Niisketes tingimustes laguneb PCPL aeglaselt PCP ioonseks vormiks, mis uhutakse 

ära veega või aurustub. Protsess on väga aeglane ja 10 aasta jooksul võib eralduda aurustumise 

kaudu kuni 1% PCPL-st. (BiPRO, 2011) 

Tekstiilide töötlemisel kasutatavast PCPL kogusest võib ligi 30% emiteeruda õhku ja reovette 

eralduda 40 kg tonni kasutatud PCPL-i kohta. (AMEC, 2016) 

Tekstiilide töötlemisel eeldatakse, et kuni 80% PCPL-st adsorbeerub tekstiili kiududesse, 

ülejäänud 20% omakorda 80% jõuab reovee kaudu reoveepuhastitesse ja edasisele käilemisele. 

Keskmiseks PCPL kontsentratsiooniks tekstiilides on tuletatud 2.5% (BiPRO, 2011). 

Keskmiseks kasutuseaks hinnatakse 15-20 aastat. PCPL tekstiilides ringlusse võetud kogusteks 

on hinnatud aastatel 1989-1991 ligikaudu 613 tonni, hilisematel aastatel vahemikus 23-63 tonni 

ja alates aastast 2000 enam tekstiilide töötlemise kaudu PCPL-i ringlusse võtmist ei ole 

toimunud. 

Andmed heitetegurite ja heidete kohta tekstiilide kasutusea jooksul puuduvad. 

PCPL-i kasutuskoguste, PCPL-sisalduse ja tekstiilitoodete keskmise kasutusea põhjal hinnati 

BiPRO (2011) aruandes PCPL ajaloolisi ja prognoositud vooge jäätmeringluses olevates 

tekstiilides. Kui võtta aluseks, et hinnatud PCPL kogused on proportsionaalsed Eesti rahvastiku 

osakaaluga EL-28 rahvastikust (  ̴0.26%) võime ligikaudu tuletada iga-aastased 

jäätmeringlusesse jõudvad PCPL kogused. Tulemused on esitatud Tabel 13.2. 

Tabel 13.2 PCPL ainevood tekstiilides jäätmeringlusse (BiPRO, 2011) 

Aasta Kogus 

jäätmeringlusse, t 

(EL-27) 

Kogus 

jäätmeringlusse, t 

(EE) 

2010 239 0.62 

2011 143 0.37 
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2012 46 0.12 

2013 40 0.10 

2014 34 0.09 

2015 28 0.07 

2016 24 0.06 

2017 17 0.04 

2018 12 0.03 

2019 8 0.02 

2020 5 0.01 

2021 2 0.01 

2022 0 0 

Muu teke ja heited 

Reoveesetted ja heitveed 

Sekundaarseks PCP heiteallikaks võib Eesti kontekstis pidada nii tööstuslikke- kui ka 

munitsipaalreoveepuhasteid. PCP on väga lipofiilne aine, mistõttu võib eeldada reovees 

esineva PCP akumuleerumist reovee setetesse. Heited tööstuslikest reoveepuhastitest on seotud 

eelkõige põlevkivitööstusega. EKUK (2019) veekeskkonna heidete ja kadude andmikus ei 

kvantifitseeritud PCP heitkoguseid välisõhku, pinnavette, reovette ega pinnasesse. Uuringu 

raames leidus PCP reoveesetetes 1.1-11 µg/kg KA, mediaankontsentratsiooniga 4.0 µg/kg KA 

ja leidumissagedusega 37% (30-st proovis 11-s esines). Heit- ja reovees ei esinenud PCP-d 

analüütilisest määramispiirist (0.1 µg/l) kõrgematel kontsentratsioonidel. 

PCP poolestusajaks 30 °C muldades on aeroobsetes tingimustes hinnatud 20-120 päeva ja 

anaeroobsetes tingimustes 10-70 päeva (EC Session 2). PCP on madalama pH tasemega 

muldades keskmise liikuvusega ja kõrgemate mulla pH tasemete juures kõrgema liikuvusega 

(UNEP, 2013). Peamiseks PCP lagunemisviisiks muldades, setetes ja vees on selle bioloogiline 

muundumine läbi dekloorimise pentakloroanisooliks ja tetraklorofenoolide isomeerideks. 

(Ranga Rao, 1977)  

Põlevkiviõlitööstuse jäätmed 

Pentaklorofenooli esineb põlevkiviõlitööstuse tahketes jäätmetes - tuhas. EKUK 2017 uuringu 

raames võetud põlevkivitööstustega seotud tuhajäätmetest võetud proovides leidus PCP-d 

kontsentratsioonides 6.2-18.0 µg/kg KA. Vedelates jäätmetes (pigijäätmed, fenoolveed) PCP 

leidumise kohta andmed puuduvad. Tuhajäätmed ladestatakse tööstusjäätmete prügilatesse. 

Tööstusjäätmete prügila nõrgvees on 2011 aastal leidunud PCP-d kontsentratsioonis 206 µg/l. 

2018 aastal tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila nõrgveest võetud 16 proovis jäid kõigis 

proovides PCP sisaldused allapoole analüütilist määramispiiri <0.1 µg/l.EKUK 2017 aruande 

põhjal prügilate nõrgvee settebasseinidest võetud proovides ei esinenud PCP-d. Külla aga 

hinnati põlevkivitööstustega seotud heitvee kaudu keskkonda jõudvaks koguseks 3.8 kg. PCP 

leostuvust ja võimalikku lenduvust/erosiooni tuhajäätmetest olemasolevatel andmetel uuritud 

ei ole.  

Kõik fossiilsed kütused sisaldavad jälgainena kloriide, mis võivad termilisel töötlemisel 

moodustada kloororgaanilisi ühendeid. Seda on näidanud ka põlevkiviõli tootmise tagajärjel 

tekkivate tuhkade analüüsid. PCP-d esines EKUK 2017 uuringu põhjal kõikide põlevkivi 

termilise töötlemise ja põletamisega seotud tuhkades, välja arvatud gaasilise soojuskandja 

meetodiga põlevkiviõli tootmisel tekkivas poolkoksis. PCP-d leidus tsemenditööstuse 

klinkrituhas (põletustemperatuurid kuni 1450 °C), tahke soojuskandja meetodil (750 – 850 °C) 
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põlevkiviõli tootmise tagajärjel tekkivas tuhas ning ka põlevkivi tolm- (1200 – 1400 °C) ja 

keevkihtpõletuse (750 – 850 °C)  tagajärjel tekkivates tuhkades.   

2017 aastal hinnati põlevkivitööstuses tekkivate tuhkade ladestamise kaudu prügilatesse 

jõudvaks aastaseks PCP koguseks 98 kg (EKUK, 2019).   

Jäätmete põletamine 

AMEC (2016) aruandes on viidatud 1985. ja 1992. aasta uuringutele, milles tuvastati 

jäätmepõletamise (olme- ja ohtlikud jäätmed) tulemusel PCP esinemine lendtuhas 

kontsentratsiooniga 50 µg/kg. Seejuures puudus nimetatud aruandes info 

põletustemperatuuride kohta. Kuid nagu eelpool mainitud, toimub PCP-de lagunemine 

põletustemperatuuride juures 800 °C ja enam. Lee jt. (1997) viisid läbi katse, põletades 

jäätmepõletuskäitises (soojusvõimsusega 0.58 MW) PCP-d sisaldavaid puidujäätmeid (PCP 

sisaldus 4 100 mg/kg) temperatuuridel 800 °C ja kõrgem ning hindasid tulemuste põhjal PCP-

de kõrvaldamise efektiivsuseks > 99.9975 %.  

Jääkreostus 

Eestis võib pidada võimalikeks PCP jääkreostuskolleteks põlevkivitööstuse piirkonnas asuvaid 

tahkete jäätmete ajaloolisi prügilaid ja maa-alasid ning sealtkaudu lähtuvat survet 

veekogumitele. 2012. aasta seireandmete põhjal on PCP-d leidunud põlevkivitööstuse 

piirkonnas asuvates Erra, Purtse ja Kohtla jõgedes (<0.03-1.51 µg/l) ja nende põhjasetetes (2.5 

- 143 µg/kg KA). Tegemist on veekogumitega, mis on seotud nii praeguse kui ka ajalooliselt 

põlevkivitööstusest lähtunud reostusmõjuga. Eestis on riiklikult kaardistatud põlevkivitööstuse 

kahjuliku mõjuga seotud olnud jääkreostuskolded kus seniajani lisaks muudele saasteainetele 

võib teatud kogustes leiduda ka PCP-d.  

PCP reostusega võivad olla seotud Tabel 13.3 toodud jääkreostuskolded. 

 

Tabel 13.3 Jääkreostuskolded (Keskkonnainfo, 2020) 

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Ohu liik 
Objekti 

staatus 

JRA0000035 
Sompa aheraine 

ladestus 

Ida-Virumaa, Kohtla-Järve 

linn, Sompa linnaosa 
Pinnas Riiklik 

JRA0000071 Soldina Õlibaas 
Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu 

linn, Soldina küla 
Pinnas Riiklik 

JRA0000036 
Rutiku aheraine 

ladestus 

Ida-Virumaa, Kohtla-Järve 

linn, Sompa linnaosa 
Pinnas Riiklik 

JRA0000123 Pühajõe põhi 
Ida-Virumaa, Toila vald, 

Pühajõe küla 
Vesi Kohalik 

JRA0000081 
Purtse jõe reostunud 

põhjasetted 

Ida-Virumaa, Lüganuse 

vald, Püssi linn 

Muda 

(veekogu 

põhjas), Vesi 

Riiklik 

JRA0000040 Käva aheraine ladestus 
Ida-Virumaa, Kohtla-Järve 

linn, Järve linnaosa 
Pinnas Riiklik 

JRA0000042 
Kukruse aheraine 

ladestus 

Ida-Virumaa, Toila vald, 

Peeri küla 
Pinnas Riiklik 

JRA0000002 
Kohtla-Järve 

tööstuskompleks 

Ida-Virumaa, Kohtla-Järve 

linn, Järve linnaosa 
Pinnas Eriti ohtlik 
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Registrikood Objekti nimetus Asukoht Ohu liik 
Objekti 

staatus 

JRA0000080 
Kohtla jõe reostunud 

põhjasetted 

Ida-Virumaa, Lüganuse 

vald, Lüganuse alevik 

Muda 

(veekogu 

põhjas), Vesi 

Riiklik 

JRA0000003 
Kiviõli poolkoksi 

ladestus 

Ida-Virumaa, Lüganuse 

vald, Varinurme küla 

Põhjavesi, 

Pinnas 
Eriti ohtlik 

JRA0000117 Kiviõli keemiatööstus 
Ida-Virumaa, Lüganuse 

vald, Kiviõli linn 
Pinnas Eriti ohtlik 

JRA0000244 Fenoolisoo 
Ida-Virumaa, Kohtla-Järve 

linn, Järve linnaosa 
Pinnas Kohalik 

JRA0000082 
Erra jõe reostunud 

põhjasetted 

Ida-Virumaa, Lüganuse 

vald, Erra alevik 

Muda 

(veekogu 

põhjas), Vesi 

Riiklik 

JRA0000072 Eesti SEJ tuhaväljak 
Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu 

linn, Auvere küla 
Pinnas Eriti ohtlik 

JRA0000038 Edise aheraine ladestus 
Ida-Virumaa, Jõhvi vald, 

Jõhvi linn 
Pinnas Riiklik 

JRA0000061 
Balti Elektrijaama 

tuhaväljak 1 ja 2 
Ida-Virumaa, Narva linn Pinnas Eriti ohtlik 

JRA0000035 
Sompa aheraine 

ladestus 

Ida-Virumaa, Kohtla-Järve 

linn, Sompa linnaosa 
Pinnas Riiklik 

13.2 Metoodika 

Heitetegurid 

Reoveesetetega pinnasesse jõudvate heitkoguste arvutamisel on aluseks võetud EKUK (2019) 

uuringus leitud mediaankontsentratsiooni 4.0 µg/kg KA ja määramispiiri < 0.8 µg/kg KA 

keskmiste 2.4 µg/kg KA.  

Kuna heitvees on seireandmete põhjal PCP sisaldused olnud allapoole määramispiire < 0.10 

µg/l (va ühel juhul 78-st proovist), siis heitvee kaudu keskkonda jõudva PCP koguste 

arvutamiseks on heitvees sisalduva PCP kontsentratsioon tuletatud sette-vee jaotusteguri Kd 

kaudu. PCP sette vee jaotusteguriks Kd on 34 L/kg KA (1% orgaanilise süsiniku kohta settes) 

(NEA, 2018). Orgaanilise aine Om sisalduseks setetes on hinnatud 60-80% (Rist, 2019) ja 

kontsentratsiooniks setetes on 2.4 µg/kg KA.  

PCP sisaldus heitvees leitakse järgmise valemiga: 

𝐶𝑤 =
𝐶𝑠

𝑂𝑐 × 𝐾𝑑
=

2.4

40.7 × 34
= 0.0017 µ𝑔/𝐿 

kus Cw on aine kontsentratsioon vees, CS aine kontsentratsioon settes, OC orgaanilise süsiniku 

sisaldus settes ja Kd on sette-vee jaotustegur (NEA, 2018). Orgaanilise süsiniku sisaldus on 

leitud järgmiselt: (USEPA, 2002) 

𝑂𝑐 =  
𝑂𝑚

1.72
=

70

1.72
= 40.7% 

kus OC on orgaanilise süsiniku sisaldus settes, Om on orgaanilise aine sisaldus settes (70%) ja 

1.72 on ülekandetegur.  

Heitvee kaudu veekogumitesse jõudva PCP koguste hindamisel kasutati KAURi veekasutuse 

aastaaruannetes raporteeritud heitvee koguseid ja tuletatud PCP sisaldust heitvees. 
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PCP heitetegurid ainevoogude ja heidete kvantifitseerimiseks jäätmeringluses on toodud Tabel 

11.1. 

Tabel 13.4 PCP heitetegurid 

Emissiooni kirjeldus Heitetegur Allikas 

Tekkinud, ladestatud, taaskasutatud ja põletatud jäätmetes sisalduv PCP 

- Põlevkiviõli tootmise 

poolkoks (GSK) 

sisaldumist poolkoksis on 

uuritud ja sisaldused on jäänud  

alla määramispiiri <0.8.  

Sellest tulenevalt ei ole PCPs 

kvantifitseeritud 

 

- Põlevkivi põletamise ja 

põlevkiviõli tootmise 

(TSK) kolde- ja 

lendtuhk 

11.7 µg/kg KA EKUK (2018) 

- lendtuhk 50 ug/kg AMEC, 2016 

- Reovesette kasutus – 

pinnas, prügilas 

ladestatud 

2.4 µg/kg KA 
Tuletatud EKUK (2019) 

andmete kaudu 

- Heitvesi - veekeskkond 0.0017 µg/L Arvutuslik 

- olmejäätmed, 

puit/klaas/plastik 
0.064 mg/kg BiPRO, 2011 

 

Heitkoguste arvutamise algandmed 

Tekkinud, ladestatud  taaskasutatud ja põletatud jäätmed 

PCP-d heitkoguste aegrea arvutuste aluseks on jäätmearuandluse infosüsteemis (JATS) 

(https://jats.keskkon-nainfo.ee/main.php?public=1) väljavõtted tekkinud, ladestatud, põletatud 

ja taaskasutatud jäätmekogustest on Lisades 3-6 (vastavalt Tabel III. 4, Tabel IV. 4, Tabel V. 

4Tabel V. 5 ja Tabel VI. 1). Heitkoguste arvutamisel on arvesse võetud ainult neid 

jäätmegruppe mille koostises võib PCP-d leiduda. Ladestatud olmejäätmetest on PCP 

heitkoguste arvutamisel on kasutatud puidu osakaalu olmejäätmetes (Tabel 10.6).  

13.3. PCP heidete vood 

Reoveesetete kasutusjaotuse lõikes on, reoveesetete tekkekoguste ja seireandmete põhjal 

tuletatud PCP keskmise sisalduse kaudu, ära hinnatud heitevood. Heitetegurid koos reoveesette 

tekkekogustega on aastate lõikes esitatud Tabel 13.4. Heitkoguste arvutamisel on lisaks võetud 

arvesse reoveesette kuivkaalu korrigeerimistegurit 0.3. Korrigeerimistegur võtab arvesse 

erinevust, mis esineb reoveekäitluse käigus kuivainena näidatud reoveesette niiskussisalduse 

ja laboratoorsetes tingimustes analüüsimisel saavutatava proovimaatriksi kuivatusastme vahel. 

Arvutuslikud PCP heitkogused pinna- ja merevette heitvee kaudu on esitatud Tabel 13.5. 

Tabel 13.5 PCP heitkogused vette (KAUR, 2020) 

Aasta Heitvee kogus, tuhat m3 Heitkogus, kg 

2013 108485.85 0.19 

2014 126597.58 0.18 

2015 123286.64 0.18 

2016 103384.03 0.21 

2017 102834.53 0.22 

https://jats.keskkon-nainfo.ee/main.php?public=1
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2018 109213.06 0.19 

Reoveesette arvutuste aluseks on Tabel 10.7 toodud reoveesette tekke, kõrvaldamise ja 

käitlemise kogused tonnides. 

Tabel 13.6. Reoveesette tekke, käitlemise ja kõrvaldamise PCP heitkogused, kg 

 PCP kogus reoveesettes   Reoveesette 

kõrvaldamistoimingud, 

PCP heide pinnasesse 

Reoveesette 

kõrvaldamistoimingud, 

PCP heide prügilates  se 
2008 0.016 0.015 0.001 

2009 0.016 0.013 0.003 

2010 0.014 0.012 0.002 

2011 0.013 0.012 0.002 

2012 0.016 0.011 0.005 

2013 0.014 0.012 0.001 

2014 0.015 0.013 0.002 

2015 0.014 0.012 0.002 

2016 0.013 0.011 0.002 

 

 

Joonis 13.1 PCP-de heitkogused ladestamisest 

Joonis 13.1 sisaldab summaarset PCP-de heitkogust ladestatud jäätmete ning jäätmete 

summaarset teket mis võivad sisaldada PCP-d. Heitkoguste arvutamise aluseks on heitetegurid 

(Tabel 13.4). Graafikul on näha, et üldiselt on ladestatud jäätmete heitkogused jäätmetekkest 

lahti seotud, st et jäätmed mis võivad sisaldada PCP-d ladestatakse aegreas vähem. 2016-2018 

a. heitkoguste tõus on peaasjalikult seotud ladestatud olmejäätmetes sisalduva puidu kogusega. 
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14. PCN ─polüklooritud naftaleenid 

14.1. PCN tootmine ja kasutamine 

Tootmine, import ja kasutusse võetud kogused Eestis 

Eestis ei ole teadaolevalt PCN-e toodetud ja puuduvad igasugused andmed nende kasutuse 

kohta tootmisprotsessides. Ettevõtetele saadetud küsitluse vastuste põhjal ei saadud infot PCN-

ide ajaloolise kasutuse kohta. Küll aga võib olla PCN-e jõudnud Eestisse imporditud toodete 

kaudu ning tekkida tahtmatult põletusprotsesside tagajärjel. 

REACH-määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel, milles käsitletakse kemikaalide registreerimist, 

hindamist, autoriseerimist ja piiramist ning CLP-määruse (EÜ) nr 1272/2008, ei ole ole Eesti 

ettevõtted esitanud HCBD impordi korral CLP andmekogusse teavitusi ega  pole tehtud ka 

REACH-määruse kohaseid teavitusi toodetes PCN-ide sisaldumise kohta (Lopsik ja Lahe, 

2019). 

Kasutamine toodetes ja heited 

Polüklooritud naftaleene nagu ka polüklooritud bifenüüle (PCB) on peamiselt kasutatud 

dielektrikuna erinevates elektriseadmetes (kondensaatorid, transformaatorid). PCN-e leidub 

vähestes kogustes ka PCB segudes. Uuringute põhjal võib PCB segudes PCN-ide sisaldus 

ulatuda kuni 0.09% ja keskmiseks on hinnatud 0.007%. Ajalooliselt maailmas toodetud PCB-

de hulgas on PCN-de koguseks kokku hinnatud 173 tonni. PCN-e sisaldavad elektriseadmed 

võisid kasutuses olla veel 1990. aastate alguses. Tingituna järk-järgulisest PCN-e sisaldavate 

toodete ja PCB-de kasutamise lõpetamisest, on suur osa nendest seadmetest jõudnud 

jäätmeringlusse ja utiliseeritud, kuid täielikult nende käesolevat kasutust välistada ei saa. 

Võttes arvesse andmete vähesust ja olukorda, kus viimased PCN-e sisaldavad elektriseadmed 

võisid olla kasutuses 1990-ndate alguses, siis on veel kasutuses olevates toodetes ringlevate 

PCN koguste kohta hinnangute andmine seotud väga suure määramatusega. (BiPRO, 2011)  

PCN-e on väiksemates kogustes kasutatud veel ka puiduimmutamisel, fungitsiidina, 

tekstiilides ja pabertoodetes, määrdeainetes ning värvides. Eeldades, et PCN-e ei ole viimased 

30 aastat toodetud ning võttes arvesse toodete piiratud kasutusiga, võime eeldada, et väga 

suurest osast PCN-e sisaldavatest toodetest on saanud jäätmed ja need on kasutusest 

kõrvaldatud. Kasutuses võib olla veel väike osa toodetest, kuid sellekohane info võimalike 

koguste ja täpsemate toodete kohta puudub ning jäätmeringlusse jõuab PCN-e sisaldavaid 

tooteid väga väikestes kogustes. (BiPRO, 2015) 

Muu teke ja heited 

Käesoleval ajal seostatakse PCN-ide tahtmatu tekkega mitmeid tööstuslikke protsesse. 

Peamiseks PCN-ide tekkeallikaks peetakse jäätmete (olme-, tööstus- ja kliinilised jäätmed) 

põletamist, aga ka vase ja alumiiniumi tootmist ning kloorleelis-elektrolüüsi tööstust. Liaks on 

PCN-ide võimalikku heidet seostatud ka kohtkütteallikatega, kus neid võib tekkida puitkütuste 

ja jäätmete põletamise tagajärjel.  

PCN-e võib leiduda ka põletatavates jäätmetes, kuid põletamisprotsesside tulemusena võib 

ühelt poolt eeldada nende hävinemist, teisalt agatekkimist põletusprotsesside käigus 

analoogselt dioksiinide ja furaanidega. (BiPRO, 2015)  

Kõik tööstuslikud jäätmepõletuskäitised Eestis vastavad tööstusheidete direktiivi 2010/75/EC 

nõuetele ja on rakendanud parimat võimalikku tehnoloogiat (PVT), mis peab tagama 

minimaalsed võimalikud heited nii tahketes põletusjäätmetes kui ka väljuvates suitsugaasides. 
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Direktiivist lähtuvate nõuete ja PVT rakendamise kaudu on jäätmepõletusel tekkivate 

dioksiinide ja furaanide, aga ka analoogselt tekkivate PCN-ide heited viidud minimaalseteks. 

Eestis on kokku kolm käitist, kus põletatakse olme- ja ohtlikke jäätmeid. Põletamisele minevad 

jäätmed võivad sisaldada PCN-e kuid neid võib tekkida kloori olemasolul ka jäätmepõletuse 

käigus sarnaselt dioksiinidele. Seda on näidanud PCN-ide kontsentreerumine põletamise 

tagajärjel tekkivates tahketes jäätmetes (kokku kogutav lend- ja koldetuhk), aga ka 

protsessidest eralduvates heitgaasides.  

Olme-, ohtlike- ja meditsiinijäätmete põletamine 

Kui BiPRO (2011) aruandes võeti heitkoguste hindamisel eelduseks, et PCN-e leidub nii 

põletatavates jäätmetes kui ka tekib jäätmete põletusprotsesside käigus, siis BiPRO (2015) 

aruandes jõuti reaalsetele mõõtmistulemustele tuginedes järeldusele, et PCN-e jäätmete 

põletamisel tekkivates tahketes tuhajäätmetes ei esine või kui esineb, siis väga vähesel ja 

ebaolulisel määral. 

BiPRO (2011) heiteevoogude hinnangute arvutustes eeldati olmejäätmetes esinevaks PCN-ide 

sisalduseks 34 ng/g. Kolde- ja lendtuhas võeti aluseks vastavalt 1.28 ng/g ja 19.95 ng/g tuha 

kohta. Heitgaasides 14.12 ng/Nm3. Heitkoguste arvutuste sisendina kasutati põletamisele 

läinud olmejäätmete koguseid 2008. aasta kohta. Olmejäätmete põletuse tagajärjel hinnati EL-

s (EU-27) PCN-ide heitkogusteks kokku 42 kg/a, millest 4.3 kg/a moodustas heide välisõhku 

ja 28 kg/a heide tuha kaudu jäätmetesse. Kuna Eestis sel ajal jäätmete põletamist ei toimunud, 

siis ka PCN-ide heidet ei olnud.  

Meditsiinijäätmete põletamisel hinnati BiPRO (2011) aruandes EL-s tekkivaks heitkoguseks 

tuha kaudu jäätmetesse 66.8 kg/a ja välisõhku 150 g/a. Eesti kohta esitati aruandes numbriliselt 

välisõhu heitkoguseks 0.01 g/a ja jäätmetesse jõudvaks heiteks 0.01 g/a. 

Kohtkütte allikad  

Sarnaselt jäätmepõletuse kohta antud arvutuslikele heitkoguste hinnangutele, leiti ka 

kohtkütteallikatest lähtuda võivad PCN-ide heitkogused. Põletatavateks kütusteks küttekolletes 

eeldati puitu ja puidujäätmeid, tahkeid segaolmejäätmeid ning tahkeid fossiilseid kütuseid.  

Kokku hinnati PCN-ide heiteks EL-s kohtkütte allikatest 16.3 kg/a, millest 2.75 kg/a moodustas 

heide välisõhku ja 13.5 kg tuha kaudu jäätmetesse. Eesti kohta hinnati koguheiteks 0.06 kg/a, 

millest 13 g/a moodustas heide välisõhku ja 0.06 kg tuha kaudu jäätmetesse. 

Reoveesete 

PCN-idel on omadus adsorbeeruda osakestele ja suur osa reovees sisalduvast PCN-idest 

akumuleerub reovee käitlusprotsesside jooksul reoveesetetesse. Samuti on PCN-d vees 

vähelahustuvad. Akumuleerumisvõimet indikeeriv oktanool-vee jaotuskoefitsent KOW jääb 

PCN-idel vahemikku 4.2–8.5. BiPRO (2011) ja BiPRO (2015) aruannetes hinnati ainevooge 

reoveesetete kaudu, võttes aluseks reovesette tekkekogused, nende kasutusjaotuse ja PCN-ide 

sisalduse (keskmine 40.25 ng/g KA). Hiinas mõõdeti PCN-ide derivaatide summaarseks 

keskmiseks sisalduseks reoveesetetes 3.98 ng/g KA (Zhang jt., 2014). Taani DTU (2019) on 

riskitegurite tuletamisel võtnud aluseks PCN-ide kontsentratsiooni 83 ng/g. Nylund jt. (1992) 

uuringus jäid Rootsis reoveesettes PCN-ide derivaatide sisaldused vahemikku 0.03-1.6 ng/g 

KA. Reoveesetete kaudu pinnasega seotud keskkonnaosasse ja prügilasse jõudvaks PCN-ide 

heitkoguseks Eestis hinnati kokku 1.25 kg/a (BiPRO, 2011).   

Tööstusprotsessidest hinnati BiPRO (2011) uuringus heiteid ja ainevooge veel vase-, 

alumiinium-, terase tootmisest, kuid neid tööstusprotsesse Eestis ei toimu. 
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Nimetatud tööstusprotsessidest leiab Eestis aset tööstuslik jäätmete põletamine, lisaks on Eesti 

kontekstis võimalikuks PCN-ide tekkeallikaks kohtküte kus põletatakse ka olmejäätmeid ning 

teisese tekkeallikana saab käsitleda reoveesetteid ja selle kasutamist.  

14.2. Metoodika 

Heitetegurid 

heideteheideteOlmejäätmete põletamine soojus- või elektrienergia saamiseks  

Heiteteguriks võeti BiPRO (2011) aruandes tuletatud heitetegur 14.2 ng/Nm3. Antud heitetegur 

on tuletatud erinevate Euroopa olmejäätmete põletamisega tegelevate käitiste heitgaasides 

analüüsitud PCN-ide sisalduse põhjal. Kasutatud uuringute põhjal ulatus väljuvates 

heitgaasides PCN-ide sisaldus 0.002 ng/Nm3 kuni 443 ng/Nm3. Hiinas on mõõtmiste põhjal 

tuletatud olmejäätmete põletamisel välisõhu heiteteguriks ka 0.87 ng/Nm3. (Guoqing, jt., 2015)  

Heidete arvutamisel kasutatud heiteteguri juures tuleb arvestada, et tingituna filtrite- ja 

põletustehnoloogia arenemisest ja selle tulemusena paranenud efektiivsusest, võivad 

heitgaaside kaudu välisõhku kanduvad PCN-ide heitkogused olla käesoleval ajal väiksemad 

võrreldes ajaperioodiga 1990-2000, mil põletuskäitiste PVT-d ei taganud sellist 

põlemisefektiivsust heidete puhastusastet kui tänapäeval kasutatavad janõutavad PVT-d.  

Ohtlike jäätmete ja fossiilsete kütuste põletamine tsemenditööstuses 

Kirjanduse põhjal leiti üks allikas (Rong jt., 2016), milles oli mõõtmistulemuste kaudu 

tuletatud heitetegur tsemendi tootmisel tekkivate PCN-ide välisõhuheidete hindamiseks. 

Põletusprotsessis kasutati nii fossiilseid kütuseid kui ka jäätmeid. Nimetatud allikas oli antud 

väljuvates heitgaasides PCN-ide heiteteguriks 277 ng/Nm3. Ohtlike jäätmete ja fossiilsete 

kütuste põletamine toimub ka Eesti tsemenditootmise käitises. Kuna muid kirjandusallikaid 

tsemenditööstuse heitgaasides PCN-ide sisalduse määramise kohta ei leidu, võeti aluseks 

nimetatud uuringust saadud heitetegur. 

Ohtlike jäätmete põletamine nende utiliseerimiseks 

Välisõhu heiteteguriks valiti UNEP (2019) juhendmaterjalis välja toodud ja ka Liu, jt. (2014) 

uuringus viidatud allika põhjal (Guo jt., 2008) tuletatud 3016 µg tonni põletamisele mineva 

jäätmekoguse kohta.  

Kohtküte 

Puidu põletamisest tekkivates heitgaasides võeti heitkoguste arvutamisel aluseks 25 ng PCN-e 

kg põletatava puidu kohta. Puidu põletamise tagajärjel tekkivas tuhas eeldati PCN-ide 

sisalduseks 7.6 ng/g tuha kohta ja segajäätmete põletamisel tekkivas tuhas 6.0 ng/g tuha kohta. 

Ära olid hinnatud ka vastavad tuha tekkekogused – puidu põletamisel tekkivaks tuhakoguseks 

arvestati 0.017 tonni ühe tonni puidu kohta ja segajäätmete puhul 22.25 kg ühe tonni jäätmete 

kohta (BiPRO, 2011). 

Reoveesetted ja heitvesi 

Reoveesette PCN-ide sisalduseks võeti heitevoogude hindamisel BiPRO (2011) aruandes 

kasutatud sisaldust 40 ng/g KA. Tekkivad aastased reoveesetete kogused koos 

kasutusjaotusega on saadud Keskkonnaagentuurist (KAUR) ja EUSTATist.  

Heitvee kaudu keskkonda jõudva PCN-ide koguste arvutamiseks tuletati kõigepealt võimalik 

aine sisaldus heitvees. Selleks kasutati PCN-ide kontsentratsiooni setetes (40 ng/g KA) ja PCN 

derivaatide oktanool-vee keskmist jaotuskoefitsienti 6.35 ning tuletati sette-vee jaotustegur Kd. 
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Mõõtmisandmete põhist PCN-ide oktanool-süsinik jaotuskoefitsienti KOC kirjanduses ei olnud 

võimalik leida ning see tuletati KOW ja KOC empiirilise seose kaudu väljendatuna järgmiselt 

(NEA, 2018): 

𝐿𝑜𝑔10𝐾𝑂𝐶 = 0.00028 + 0.983𝑙𝑜𝑔10𝐾𝑂𝑊 

KOC = 2 200 662 L/kg 

Sette vee jaotustegur 1% süsiniku sisalduse kohta settes: Kd = KOC x 0.01 = 22 006 L/kg 

Kuna Eestis ei ole heitvees määratud PCN-ide sisaldust, siis on heitvee kaudu keskkonda 

jõudva PCN-ide koguste arvutamiseks tuletatud heitvees sisalduva PCN-ide kontsentratsioon 

sette-vee jaotusteguri Kd kaudu. PCN-ide sette vee jaotusteguriks Kd tuletati 22 006 L/kg KA 

(1% orgaanilise süsiniku kohta settes) (NEA, 2018). Orgaanilise aine sisalduseks on setetes 

hinnatud 60-80% (Rist, 2019) ja kontsentratsiooniks 2.4 µg/kg KA.  

Heitvees leitakse PCN-ide sisaldus järgmise valemiga: 

𝐶𝑤 =
𝐶𝑠

𝑂𝑐 × 𝐾𝑑
=

40

40.7 × 22 006
= 0.000045 µ𝑔/𝐿 

kus Cw on aine kontsentratsioon vees, CS aine kontsentratsioon settes, OC orgaanilise süsiniku 

sisaldus settes ja Kd on sette-vee jaotustegur (NEA, 2018). Orgaanilise süsiniku sisaldus settes 

on leitud järgmiselt: (USEPA, 2002) 

𝑂𝑐 =  
𝑂𝑚

1.72
=

70

1.72
= 40.7% 

kus OC on orgaanilise süsiniku sisaldus settes, Om on orgaanilise aine sisaldus settes (70%) ja 

1.72 on ülekandetegur.  

Heitvee kaudu veekogumitesse jõudvate PCN-ide koguste hindamisel kasutati 

Keskkonnaagentuuri veekasutuse aastaaruannetes raporteeritud heitvee koguseid ja tuletatud 

PCN-ide sisaldus. 

PCN heitetegurid ainevoogude ja heidete kvantifitseerimiseks on toodud Tabel 11.1. 

Tabel 14.1 PCN heitetegurid 

Emissiooni kirjeldus Heitetegur Allikas 

Jäätmete käitlustoimingud   

- Reovesette kasutus – pinnas, prügilas 

ladestatud 
40 µg/kg KA BiPRO, 2011 

- Heitvesi - veekeskkond 0.000045 µg/L Arvutuslik 

Jäätmete põletamine 

- Olmejäätmed - välisõhk 14.2 ng/Nm3 BiPRO, 2011 

- Ohtlikud jäätmed - välisõhk 3 016 µg/t Guo jt. 2008; Liu jt. 2014 

Tsemendi tootmine 

- Jäätmete põletamine, fossilsete 

kütuste põletamine - välisõhk 
277 ng/Nm3 Rong, jt. 2016 

Kohtküte 

- Segajäätmed, tuhk 6.0 ng/g BiPRO, 2011 

- Puit, tuhk 7.7 ng/g BiPRO, 2011 

- Segajäätmed, välisõhk 322 ng/kg BiPRO, 2011; (Noma jt., 2004) 

- Puit, välisõhk 25 ng/kg BiPRO, 2011; (Lee jt., 2005) 

Tekkinud, ladestatud, taaskasutatud ja põletatud jäätmetes sisalduv PCN 

- tuhk 0.00128 g/t BiPRO, 2015. 
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Emissiooni kirjeldus Heitetegur Allikas 

- lendtuhk 20 ng/g BiPRO, 2015. 
- Olmejäätmed, lammutusjäätmed, 

plastik, tekstiil, WEEE, juhtmed, 

puit 

0.049 g/t 
(arvutatud keskmine) g/t 

Yamamoto et al, 2005 

 

Olmejäätmete põletamise heitetegur on liiga suures vahemikus (71-53253 ug/t Guo et al. 

(2008); Takasuga et al. 2004), et seda oleks võimalik Eesti oludele kohaldada, sellest tulenevalt 

on kasutatud RDFi keskmistatud heitetegurit Yamamoto et al, 2005 uuringust ning seda on 

laiendatud ka teistele jäätmegruppidele mida leidub ka olmejäätmete sisalduses. 

Ladestatud olmejäätmetest on PCN heitkoguste arvutamisel olulised plastik, paber, puit, 

WEEE ja tekstiilijäätmed (Tabel 10.6). Ladestatud lammutusjäätmetest on PCN heitkoguste 

arvutamisel olulised plastid, kile, tekstiil, isolatsioon ja mööbel (Tabel 10.5), arvutustes on 

kasutatud keskmisi koostiseid. 

Heitkoguste arvutamise algandmed 

EL-is reguleerib jäätmete põletamist tööstusheidete direktiiv, millega seatakse 

miinimumnõuded emissioonidele, seirele ja protsessiosadele, koos parima võimaliku 

tehnoloogia rakendamisega, vältimaks põletamisest tulenevat kahjulikku mõju keskkonnale. 

- Sõltuvalt protsessi iseloomust, on jäätmepõletusega tegelevates käitistes kasutatud 

põletamise tagajärjel heitgaaside kaudu välisõhku kanduvate emissioonide hindamisel 

kahte lähenemist: olmejäätmete ja ohtlike jäätmete põletamine energia saamiseks ning 

tööstuslik tootmine – heidete arvutamisel on aluseks aastakeskmised heitgaaside 

normaliseeritud mahtkulud ning välisõhu heitetegurid (ng/Nm3) vastavalt käitise 

tegevusvaldkonnale; 

- Ohtlike jäätmete põletamine jäätmete utiliseerimiseks – heidete arvutamisel on aluseks 

aastased põletamisele läinud ohtlike jäätmete kogused ja välisõhu heitetegurid, mis on 

antud tonni põletamisele mineva jäätmekoguse kohta (µg/t). 

Käitiste heitgaaside aastane mahtkulu leiti arvutuslikult, võttes aluseks KOTKAS 

infosüsteemis käitise õhusaaste aastaaruannetes deklareeritud heitgaaside liikumiskiiruse, 

temperatuuri, korstna ava diameetri ja töötundide arvu. Saadud mahtkulu normaliseeriti 

temperatuuride põhjal 0° C juures. 

Ohtlike jäätmete põletamisest lähtuvate välisõhu heidete arvutamisel võeti aluseks käitise 

aastased kogused jäätmearuandluse infosüsteemis raporteeritud põletamisele läinud ohtlike 

jäätmete kohta.  

Kohtkütte allikate heitkoguste kvantifitseerimisel võeti aluseks kodumajapidamistes 

põletatavate segajäätmete kogused, mis on saadud Eesti kasvuhoonegaaside 1990-2018 

aruandest (Keskkonnaministeerium, 2020) ning puidu kasutuskogused ESTAT-st. 

Segajäätmete hulgast on maha arvestatud põletatavad toidujäätmed. Segajäätmetes sisalduva 

puidu kogused on lisatud ESTAT-i põhjal põletatava puidu kogustele. Kohtkütteallikatest 

lähtuvad heitkogused leitakse segaolmejäätmete ning puidu ja puidujäätmete (käsitletakse 

koos) põletamise kohta eraldi. 

Tekkinud, ladestatud  taaskasutatud ja põletatud jäätmed 

PCN-i heitkoguste aegrea arvutuste aluseks on jäätmearuandluse infosüsteemis (JATS) 

(https://jats.keskkon-nainfo.ee/main.php?public=1) väljavõtted tekkinud, ladestatud, põletatud 
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ja taaskasutatud jäätmekogustest on Lisades 3-6 (vastavalt Tabel III. 5, Tabel IV. 5, Tabel V. 

5 ja Tabel VI. 5). Heitkoguste arvutamisel on arvesse võetud ainult neid jäätmegruppe mille 

koostises võib PCN-i leiduda. Ladestatud olmejäätmetest on PCN-i heitkoguste arvutamisel on 

kasutatud plastiku, paberi, puidu, WEEE ja tekstiilijäätmete osakaalu (Tabel 10.6). Heitkoguste 

arvutustes on 2008 a. sortimisuuringut kasutatud 2004-2011 ladestatud olmejäätmete ning 

2013 a. sortimisuuringut alates 2012 aastast ladestatud olmejäätmete heitkoguste arvutamiseks. 

14.3. PCN heidete vood 

 

Heitkogused välisõhku 

Arvutuslikud PCN-ide heitkogused välisõhku põletus- ja tööstusprotsesside lõikes on esitatud 

Tabel 14.2. 

Tabel 14.2 PCN-ide heitkogused  

Aasta 
Olmejäätmete 

põletamine, kg/a 

Tsemenditööstus, 

kg/a 

Ohtlike jäätmete 

põletamine, kg/a 

Heide 

kokku, kg/a 

2013 0.012 1.15 1.8E-04 0.82 

2014 0.011 1.17 6.2E-05 0.86 

2015 0.012 0.77 5.9E-05 0.97 

2016 0.012 0.74 1.8E-04 0.75 

2017 0.012 0.95 3.8E-04 0.97 

2018 0.012 0.85 1.3E-04 0.86 

2019 0.011 0.81 1.6E-041 0.82 
1 Jäätmekoguse puudumisel võeti aluseks eelneva 6 aasta keskmine jäätmete põletuskogus 

Arvutuslikud PCN-ide heitkogused välisõhku kohtkütte allikatest on esitatud Tabel 14.3. 

Tabel 14.3 PCN-ide heitkogused kohtkütteallikatest 

Aasta 
Segajäätme

te tuhk, kg 

Segajäätmed 

- välisõhk, 

kg 

Puidu 

tuhk, kg 

Puit- 

välisõhk, kg 

Kokku 

heide tuhk, 

kg 

Kokku 

välisõhk, kg 

2010 0.0002 0.0005 0.176 0.034 0.176 0.035 

2011 0.0002 0.0005 0.152 0.029 0.152 0.030 

2012 0.0002 0.0005 0.164 0.032 0.164 0.032 

2013 0.0002 0.0006 0.159 0.031 0.159 0.031 

2014 0.0002 0.0006 0.155 0.030 0.155 0.031 

2015 0.0002 0.0006 0.151 0.029 0.151 0.030 

2016 0.0003 0.0006 0.160 0.031 0.161 0.032 

2017 0.0003 0.0006 0.163 0.031 0.163 0.032 

2018 0.0003 0.0006 0.167 0.032 0.167 0.033 

Arvutuslikud PCN-ide heitkogused pinna- ja merevette heitvee kaudu on esitatud Tabel 13.5. 

Tabel 14.4 PCN-ide heitkogused vette (KAUR, 2020) 

Aasta Heitvee kogus, tuhat m3 Heitkogus, kg 

2013 108485.85 0.005 

2014 126597.58 0.005 

2015 123286.64 0.005 

2016 103384.03 0.006 

2017 102834.53 0.006 

2018 109213.06 0.005 
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Reoveesette arvutuste aluseks on Tabel 10.7 toodud reoveesette tekke, kõrvaldamise ja 

käitlemise kogused tonnides. 

Tabel 14.5. Reoveesette tekke, käitlemise ja kõrvaldamise PCN heitkogused, kg 

 
PCN kogus 

reoveesettes 

Reoveesette 

taaskasutustoimigud, PCN 

heide pinnasesse 

Reoveesette 

kõrvaldamistoimingud, PCN 

heide prügilates  se 

2008 0.27 0.25 0.02 

2009 0.26 0.22 0.04 

2010 0.23 0.19 0.03 

2011 0.22 0.19 0.03 

2012 0.26 0.18 0.08 

2013 0.23 0.20 0.02 

2014 0.24 0.21 0.03 

2015 0.23 0.20 0.03 

2016 0.22 0.19 0.03 

 

PCN-ide vood jäätmeringluses  

 

Joonis 14.1 PCN-ide heitkogused ladestamisest 

Joonis 14.1 sisaldab summaarset PCN-ide heitkogust tekkinud, ladestatud, põletatud ja 

taaskasutusse suunatud jäätmetes. Heitkoguste arvutamise aluseks on heitetegurid (Tabel 14.1) 

ning tekkinud, ladestatud, põletatud ja taaskasutatud jäätmekogused Lisadest 3-6 (vastavalt 

Tabel III. 5, Tabel IV. 5, Tabel V. 5 ja Tabel VI. 5). Graafikul on näha, et üldiselt on ladestatud 

jäätmete heitkogused langustrendis. Jäätmed mis võivad sisaldada PCN-e ladestatakse aegreas 

vähem. 2016-2018 a. heitkogute tõus on peaasjalikult seotud ladestatud olmejäätmete mahu 

kasvuga (arvestatud on plastiku, paberi, puidu, WEEE ja tekstiilijäätmete kogusega 

olmejäätmetes). Taaskasutamisele suunatakse väga vähe jäätmeid mis võivad sisaldada PCNi. 

Põletamisele suunatud PCN heitkogused tulenevad peaasjalikult olmejäätmete ning 

prügikütuse põletamisest. 
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15. POS-ide küsitlus ja tagasiside 

Uuringu raames viidi ettevõtete ja erialaliitude seas läbi küsitlus ainete leidumise ja kasutamise 

kohta, sealhulgas ajaloolise kasutuse kohta. Iga aine kohta koostati eraldi küsimustik ning 

lisaks koostati täiendavalt kõiki aineid koondav küsimustik jäätmete käitlemisega seotud 

ettevõtetele. Kõik küsimustikud on toodud aruande Lisas 1. 

Tuginedes UNEP ainete põhistele inventuuri juhenditele ja seal antud ainete toodetes leidumise 

ning kasutamise infole kaardistati erinevad tootmis-, kaubandus- ja kasutusvaldkonnad, milles 

aineid võidakse kasutada või on neid ajalooliselt kasutatud. 

Lähtudes kasutusvaldkondadest selekteeriti välja Eestis tegutsevad erialaliidud ning nendega 

kokkuleppel saadeti nende liikmetele e-kirjadega välja küsimustikud. Kokku tehti koostööd 9 

erialaliiduga. Erialaliidud koos edastamisele läinud ainepõhiste küsimustikega on toodud Tabel 

15.1. 

Tabel 15.1 Erialaliidud ja küsimustikud 

Erialaliit Liikmete arv Küsimustikud 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit 64 PCN, PCP 

Eesti Keemiatööstuse liit 55 SCCP, dBDE, PCP, PCN, 

HCBD 

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit 11* SCCP, dBDE 

Eesti Masinatööstuse Liit 105 SCCP, dBDE, PCN 

Eesti Plastitööstuse Liit 45 SCCP, dBDE, PCN 

Eesti Elektroonikatööstuse Liit 57 SCCP, dBDE, PCN 

Eesti Jäätmekäitlejate Liit 28 Eraldi küsimustik kõigi 

ainete osas 

Eesti Mööblitootjate Liit 42 SCCP, dBDE 

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit 110 SCCP, dBDE, PCN 
   * Liikmete arv kellele saadeti küsimustikud 

Eraldi paluti küsimustikele vastata ka erialaliitudel endil. Lisaks teostati eraldi päring 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ainete leidumise kohta tarbekaupades. 

Kuna kõik ettevõtted, mis võivad olla kasutanud käsitletavaid aineid, neid sisaldavaid tooteid 

või tegelenud nende kaubandusega, ei ole seotud erialaliitudega, siis täiendavalt valiti 

tegevusvaldkondade põhjal välja selliseid ettevõtteid, mille tegevuses võidi kasutada või võis 

tekkida uuritavaid ühedeid. Näiteks konveierlintide kaubanduse ja kasutamise, määrdeainete ja 

metallitöötluse, autotööstuse komponentide tootmise ja kaubandusega seotud ettevõtted. 

Kokku saadeti küsimustikke 141 sellisele ettevõtetele või organisatsioonile.  

Erialaliitude kaudu küsimustiku saanute ettevõtete täpne arv on teadmata, küll aga kasutati 

küsimustike saatmiseks erialaliitude koostatud oma liikmete e-kirjade aadresside nimekirju. 

Kokku saadi e-kirjade kaudu tagasisidet 20 ettevõttelt, ühelt organisatsioonilt ja ühelt ametilt. 

Valdkondade kaupa vastanute arvud on esitatud Tabel 15.2. 

 

 

Tabel 15.2 Vastanute arv 

Valdkond Vastanute arv 

Paberi- ja tselluloositööstus 2 
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Puidutööstus 3 

Keemiatööstus 4 

Plastitööstus 1 

Elektroonikatööstus 3 

Ehitusmaterjalide tööstus 1 

Autokomponentide valmistamine 1 

Metallitööstus 1 

Jäätmekäitlus 4 

Organisatsioon/amet 2 

KOKKU: 22 
 

Ettevõtted ja organisatsioonid millele küsimustikud saadeti on toodud Lisas 1.   

15.1 Tagasiside küsimustike kaudu 

Kui jäätmekäitlusega tegelevad ettevõtted välja arvata, siis üle poole ettevõtetest (13 ettevõtet) 

ei vastanud konkreetselt nendele saadetud küsimustikele või jätsid küsimustike ankeedid 

tühjaks, kuid teavitasid, et nad ei kasuta ja teadaolevalt ei ole kasutanud oma tootmises POS-e 

sisaldavaid kemikaale ja tooteid. Nendest üks ettevõte tõi välja, et nende tegevus on vastavuses 

RoHS ja direktiivi ja REACH määrusega.  

Küsimustikud saadeti ka 9 erialaliidule, millest ükski konkreetselt küsimustikele ei vastanud. 

Eesti Keemiatööstuse Liit andis tagasisidet, et Eestis neile teadaolevalt kemiatööstuse sektoris 

POS-e ei kasutata. Eesti Elektroonikatööstuse Liidu esindaja hindas küsimustikud liiga 

spetsiifiliseks.  

Vähese tagasiside tõttu võib järeldada, et Eestis ei ole ettevõtted üldises plaanis väga teadlikud 

POS-de ringlemisest, nende omadustest ja kasutamisest.  

Küsimustike ankeetidele vastasid kokku 3 jäätmekäitlusega mittetegelevat ettevõtet: üks 

paberi- ja tselluloositööstuse ettevõte, üks keemiatoodete hulgimüügi ettevõte ja üks 

keemiatööstuse ettevõte. Hulgimüügiettevõte teavitas, et tema poolt müüdavad tooted ei sisalda 

aineid, mille kohta küsimustikud olid saadetud. Paberitööstuse ettevõte teavitas, et nende 

kasutatavad klooritud parafiinid sisaldavad vähem kui 1% SCCP-sid ning on teadlikud, et 

suurema SCCP-de sisaldusega klooritud parafiinide kasutamine on keelatud. Kasutusmahtude 

osas infot ettevõte ei jaganud.  

Keemiatööstuse ettevõte vastas klooritud parafiine puudutavale küsimustikule. Ettevõte 

kasutab oma tootmises MCCP-sid kasutusmahuga 2000 – 3000 tonni aastas ning on teadlikud, 

et SCCP-sid võib vähesel määral MCCP-des sisalduda ja SCCP-d klassifitseeruvad piiratud 

kasutusega POS-de hulka. Ettevõtte kinnitas, et nende kasutatavad kemikaalid sisaldavad 

vähem kui 1% (massist) SCCP-sid. Ettevõttel tekib MCCP-sid sisaldavaid jäätmeid (tooraine 

ja ainesegu jäägid), mis antakse üle ohtlike jäätmete käitlejale. 

Keskkonnaorganisatsioon, mis tegeleb keskkonnaalaste uuringute ja ohtlike ainetega, ei olnud 

aastatel 2012-2019 tegelenud uuringus käsitletavate POS-ide analüüsimisega erinevates 

keskkonnamaatriksites.  

SCCP-de sisalduse määramise ja leidumise kohta sai infopärngu kaudu tagasisidet 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt. PROSAFE projekti raames uuriti aastal 2017 

SCCP-de sisaldust 15 laste mänguasjas, millest ühes leidus SCCP-d üle lubatud normi 1.8% 

(norm 0.15%).  



117 

 

14-le jäätmekäitlusega seotud ettevõttele saadetud infoküsimise kohta andsid tagasisidet 4 

ettevõtet, millest kõik teavitasid, et ei ole kvantitatiivselt analüüsinud POS-de sisaldust 

jäätmevoogudes, aga on sellest kindlasti huvitatud. Jäätmekäitlusega tegelevad ettevõtted on 

küll teadlikud POS-de võimalikust ringlemisest kuid neil puuduvad täpsemad juhendmaterjalid 

POS-e sisaldavate jäätmete klassifitseerimiseks ja eristamiseks. Ühel ettevõttel puudub 

vastuste põhjal üldse info, et nad peaksid jäätmetest eraldama POS-e sisaldavaid või nendega 

saastunud jäätmeid ja neid eraldi jäätmekäitlustoimingute kaudu edasi käitlema. Samuti ei ole 

ettevõte teadlik POS-de kohta kehtestatud piirnormidest jäätmevoogudes, mille alusel on 

võimalik jäätmeid taaskasutusse võtta.  

Kaks eesrindlikumat WEEE jäätmete käitlemise ja töötlemisega tegelevat ettevõtet jagasid 

infot jäätmevoogude kohta jäätmeklassides ja -gruppides, kus võib leiduda uuringus 

käsitletavaid aineid. Jäätmekäitlejatele saadeti jäätmevoogude kvantifitseerimiseks uuringu 

raames lisamaterjalina eraldi tabel (Lisa 1), millesse olid koondatud POS-e sisaldada võivad 

jäätmeklassid.   

WEEE jäätmete käitlejad ei kasuta analüütilisi kvantitatiivseid meetodeid POS-ide sisalduse 

määramiseks jäätmetes kuid eristavad POS-e sisaldada võivaid plaste olemasolevate 

manuaalsete meetoditega. Käilejate jäätmekäitluspraktikaid käsitletakse eraldi järgmises 

alapeatükis.  

15.2 WEEE jäätmekäitlejate jäätmekäitluse praktikad 

Võetakse vastu WEEE jäätmeid ja demonteeritakse eraldi plast ning metallosad. Üldplaanis 

teostatakse WEEE jäätmete ettevalmistamist (sorteerimine, lammutamine, purustamine, 

pressimine) nende edasiseks töötlemiseks või taaskasutusse võtmiseks. Ettevalmistatud plastik 

antakse üle lõppkäitlejatele väljaspool Eestit. Lisaks on ühel ettevõttel olemas toimiv  

jäätmekäitluspraktika kus eraldi sorteeritakse plastikust veel broomi sisaldavad plastosad. Br 

sisaldava plasti eristamine toimub plastil oleva märgistuse põhjal, milleks ettevõttel on 

kasutada ka leegiaeglustite (FR) sisaldumist indikeerivate lühendite tabel (ISO standardile 

1043 vastav). Täiendavalt eristatakse enne ja peale 2005 aastat turule lastud EEE seadmeid, 

enne 2005 aastat turule lastud seade võib suurema tõenäosusega sisaldada PBDE-sid ning 

kontrollitakse plastikute markeeringut. Kui plasti märgistuse osas on kahtlusi kasutatakse Br 

sisalduse hindamiseks MiroSpark (Sliding spark spectroscopy) analüsaatorit. Broomi ning 

halogeene sisaldav plastik kogutakse eraldi ja suunatakse põletusse Eestis. Br mittesisaldav 

plastik läheb taaskasutusse ja suunatakse ümbertöötlemistehastesse Eestist väljas. Trükkplaate 

siin ümber ei töödelda ja eksporditakse Aasiasse. 

Br sisalduse määramiseks plastikus on korra ettevõtte initsiatiivil kasutatud ka XRF-meetodit 

ja Br leidus üle määramispiiri (<0.01 massiprotsenti) 3 plastiku proovis. Enam oli proove, mis 

jäid alla määramispiiri. Kuna sisalduse info on ettevõtte poolt soovitult konfidentsiaalne, siis 

sisaldusi välja ei tooda kuid teisenduste põhjal võis vähemalt 2 proovis leiduda PBDE-sid 

kehtestatud piirnormist (0.1 massiprotsenti) kõrgemas kontsentratsioonis.   

WEEE jäätmete käitleja toodab ka jäätmekütust, mille üheks koostisosaks on orgaanilised 

lahustid, värvid ja lakid. POS-de sisaldust jäätmekütuses uuritud ei ole. 

PCN-e sisaldada võiva ja vastava jäätmeklassi põhjal käitlemisele kogutud elektri- ja 

elektroonikaseadmete väliseid juhtmed Eestis ettevõte ümber ei töötle ja need saadetakse 

Eestist välja eraldi ümbertöötlemisele. POS-e sisaldada võivate kondensaatorite eristamine 
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toimub visuaalse vaatluse ja olemasoleva kogemuse põhjal. Uuemates kondensaatorites ei 

eeldata POS-de esinemist. 

 

Mõlema jäätmekäitlusettevõtte puhul kerkis üles ka küsimus POS-de analüüsivõimaluste kohta 

Eestis. Ettevõtted vajavad paremat teavitust POS-de analüüsivõimekuse osas kohapeal Eestis 

ja ka välismaal. Kaardistada tuleks laborid ja nende võimalused POS-de sisalduse määramiseks 

jäätmetega seotud maatriksites ning seda infot jäätmekäitlejatega jagada. 

15.3. Küsimustike põhised järeldused 

Küsitlustest saadud info põhjal võib välja tuua, et enamuses jäätmekäitlusettevõtetel puuduvad 

konkreetsed suunavad juhised POS-e sisaldavate jäätmete eristamiseks ja sobivate 

käitlustoimingute rakendamiseks. Eestis on seni väga vähe tähelepanu pööratud POS-de 

esinemisele ja analüüsimisele jäätmevoogudes POS-e sisaldavate jäätmete selekteerimisele ja 

käitlemisele. Jäätmetele kehtestatud piirnorme ei järgita või neid ei teata ja tegevus on suures 

osas tunnetuslik, mitte väga süsteemne ja protseduure järgiv ning ringlusest kõrvaldamisele j 

eristamisele mitteorienteeritud. Lähtutakse seadusandluses lähtuvatest miinimumnõuetest 

jäätmete eraldamisel, oma väljakujunenud praktikatest ja varasematest kogemustest, 

visuaalsest kontrollist ja vaid osaliselt markeeringutest.  Jäätmearuandluses ja käitluses 

kasutatavad jäätmeklassid ei näe eraldi ette POS-e sisaldada võivate jäätmete deklareerimist ja 

eristamist. Sellest tingituna võib suur osa POS-e jõuda jäätmete kaudu prügilatesse või 

taasringlusse ning võivad jätkuda kontrollimatud heited keskkonda.     

16.  POS-e sisaldavate jäätmete käitlemise parimad võimalikud tehnikad ja 

praktikad 

POS-e sisaldavate materjali- ja tooteringluse ohjamisel on küll oluline silmas pidada 

jäätmehierarhia põhimõtteid (Joonis 16.1) kuid tegelikkuses eriti esikohale seatud põhimõtteid 

rakendada ei ole alati võimalik. Jäätmehierarhia peamine eesmärk on jäätmekäitlusmeetodite 

järjestamine, et vähendada kahjulikku mõju keskkonnale ning optimeerida ressursikasutust 

jäätmetekke vältimisel ja jäätmete käitlemisel. Jäätmekäitlusmeetoditest on esikohale seatud 

jäätmetekke vältimine ja jäätmete ringlussevõtt (korduskasutamine) vältimaks jäätmete 

prügilatesse ladestamist. 
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Joonis 16.1 Jäätmekäitluse hierarhia 

POS-ide esinemine suuremahulistes jäätmevoogudes seab jäätmete käitlemisele ja 

taaskasutusse võtmisele väljakutseid ja probleeme, eriti kui eesmärgiks on ohtlikke aineid 

sisaldavate jäätmete kõrvaldamine ja nende taasringlusse võtmise vältimine.    

PBDE-d ja dBDE 

Peamisteks jäätmevoogudeks PBDE-de sisaldumise seisukohalt on WEEE ja ELV jäätmevood 

ning  jäätmete käitlemisel on olulise tähtsusega PBDE-sid sisaldavate jäätmete eraldamine 

jäätmevoogudest. Tehnoloogiatest lähtuvate piirangute tõttu on keeruline eraldada vaid PBDE-

sid sisaldavaid jäätmeid, mistõttu tegelikkuses ja jäätmekäitluspraktikates eraldatakse 

jäätmevoogudest broomitud leegiaeglusteid või broomi sisaldavad ja neid mitte sisaldavad 

materjalid.  

WEEE jäätmed 

WEEE jäätmetest broomivabade või vähese broomisisaldusega (PBDE-de summaarne sisaldus 

alla 1000 mg/kg) jäätmete eraldamiseks kasutatavad tehnikad on järgmised: 

- Manuaalselt toimuv eraldamine (sorteerimine) või purustustehnoloogiad 

- Tehnoloogiad identifitseerimaks ja eraldamaks PBDE sisaldavaid plastosasid või 

plasttükke 

- Erinevad tehnikate kombinatsioonid otimeerimaks eraldusprotsesse 

- Tööstuslikud jäätmekäitlustehased eraldamaks WEEE ja PBDE sisaldavaid plastikuid 

Manuaalne-mehaaniline eraldamine 
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Toimub CRT plastkestade eraldamine tuginedes kogemuslikule või olemasolevale infole 

leegiaeglustite sisaldumise osas. Näiteks eraldatakse plastikuid nende värvide järgi või 

plastikul oleva märgistuse kaudu. Rootsi PKP põhjal eraldatakse manuaalselt monitoride ja 

TV-de plastkestasid märgistuse (nt ISO 1043) järgi. Märgistuseta plastikute või osade, mis 

siiski võivad sisaldada PBDE-sid, osas kasutatakse plastikute või osade nimekirja, kuhu on 

olemasolevate praktikate ja info põhjal kantud need osad või polümeerid mis võivad sisaldada 

PBDE-sid. Lisaks on käsitsi sorteerimise juures soovitatud kasutada kontrollimeetodina 

ühekordseid XRF mõõtmisi.      

Tehnoloogiad identifitseerimaks PBDE-sid sisaldavaid polümeere ja osasid 

PBDE-sid sisaldavate polümeeride identifitseerimiseks on kõige laialdasemalt ja lihtsamalt 

kasutatavateks tehnikateks XRF ja „sliding spark spectroscopy“. Sliding Spark spektroskoopia 

meetodiga on Br madalamaiks määramispiiriks 0.1% ning võimaldab käitlejatel eraldada BFR 

sisaldavaid ning peaaegu BFR vabu plastosasid. Seade on käsikasutatav ning võimaldab kiiret 

proovivõttu ja analüüsi. XRF seade võimaldab määrata kogu Br sisaldust polümeeris alates 10 

ppm-st, kuid ei võimalda määrata konkreetse PBDE ühendi või muu mittepüsiva 

broomorgaanilise aine sisaldust Seade on samuti käsikasutatav ning võimaldab kiiret analüüsi.  

Kuna BFR lisaained tingivad polümeeride tiheduse ja massi suurenemist, siis on välja 

arendatud vedelikaines toimuv termoplastide eraldamine erinevatesse tiheduse gruppidesse. 

Seda meetodit nimetatakse „sink and float method“. Kontrollitud tihedusega vedelikus Br vaba 

polümeer jääb vedeliku pinnale hõljuma ja Br sisaldavad polümeerid vajuvad põhja. 

Erinevate tehnikate kombinatsioonid 

Tagamaks, et WEEE käitlemise tulemusena eraldataks plastikud, mida on võimalik 

taaskasutada ja turustada ning plastikud, mis sisaldavad POS-e ja tuleb kõrvaldada, on 

plastjäätmete käitlemisel tegelikkuses vaja rakendada erinevate tehnikate kombinatsioone. 

Erinevate tehnikate kombinatsioone on täpsemalt kirjeldatud Stockholmi ja Baseli 

Konventsiooni PVT/PKP juhendmaterjalides PBDE sisaldavate jäätmete käitlemise tehnikate 

ja praktikate osas. Samuti on dokumendis välja toodud jäätmekäitlustehased koos rakendatud 

tehnoloogiatega, milles toimub WEEE jäätmete sorteerimine ja PBDE sisaldavate plastide 

eraldamine. 

ELV (End-of-life vehicle - kasutuselt kõrvaldatud sõidukid) jäätmed 

Kasutusea lõppu ja utiliseerimisele minevate sõidukite ja transpordivahendite osades leidub 

peale PBDE-de ka muid POS-e nagu PCDD/F, PCB ja ohtlikke raskmetalle, millega tuleb 

jäätmete käitlemisel ja nende utiliseerimisel arvestada. ELV jäätmete töötlemisel satub enim 

PBDE-sid purustatud sõidukiosade fraktsiooni, lühendatult ASR-i (automobile shredder 

residue), mis omakorda jaguneb kergeks (SLF) ja raskeks (SHF) fraktsiooniks. SLF moodustub 

sõidukite purustatud mittemetallilistest osadest ning lisaks mittemetallilistele osadele võib 

raske fraktsioon sisaldada ka rauda mittesisaldavate metallide jääke, mida ASR-i töötlemisel 

ei õnnestu eraldada. ASR fraktsiooni reeglina ümber ei töödelda ning see kasutatakse ära 

energia tootmiseks või ladestatakse prügilates kui PBDE-de sisaldus ASR jäätmetes on kuni 

0.1%. Joonis 16.2 ja Joonis 16.3 on  toodud ELV-de käitlus- ja purustusprotsesside skeemid. 
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Joonis 16.2 ELV-de käitlusprotsess.( BAT/PKP Guidance for the recycling and disposal of 

wastes containing PBDEs listed under the Stockholm Convention on POPs. (Stockholm 

Convention ja UNEP, 2017)) 

 

 

Joonis 16.3 ELV osade ja WEEE purustusprotsess. (BAT/PKP Guidance for the recycling 

and disposal of wastes containing PBDEs listed under the Stockholm Convention on POPs. 

(Stockholm Convention ja UNEP, 2017)) 
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ELV-de käitlemise protsesse koos lammutamise, purustus ja metallide eraldustehnoloogiatega 

ning jäätmete taaskasutusse võtmisega seotud tegevusi on täpsemalt kirjeldatud Stockholmi ja 

Baseli Konventsiooni PVT/PKP juhendmaterjalides. 

Kõrge PBDE sisaldusega jäätmete kõrvaldamine 

Kõrge PBDE-de sisaldusega (enam kui 1000 mg/kg) jäätmete utiliseerimise ja PBDE-de 

hävitamise meetoditeks vastavalt UNEP juhendile (UNEP, 2019) on: 

- Kontrollitud tahkete olmejäätmete põletamine vähemalt 850°C juures 

- Jäätmete põletamine tsemendiklinkri tootmisel 

- Ohtlike jäätmete põletamine 

- Põletamine metallurgiatööstuses metallide tootmisel 

- Üle- ja alakriitilise vee oksüdeerumisega (Supercritical water oxidation (SCWO) and 

subcritical water oxidation) 

- Gaasi faasis vesinikuga lagundamine (Gas Phase Chemical Reduction, GPCR) 

PBDE-sid sisaldavate jäätmete põletamisel tuleb arvestada sellega, et põletusprotsesside 

tagajärjel võib tekkida polübroomitud dibenso-p-dioksiine ja furaane. 

Kõige efektiivsemaks PBDE-sid hävitavaks ja enim emissioone ära hoidvaks meetodiks 

hinnatakse ECHA 2015 aruandes neid sisaldavate jäätmete põletamist kuigi eelistatud 

lahenduseks jäätmekäitluse hierarhia põhimõtete seisukohalt oleks nende jäätmete 

taaskasutamine ja ümbertöötlemine.  

PBDE analüütilised määramismeetodid 

Välja on töötatud standardsed analüüsimeetodid PBDE määramiseks erinevates maatriksites: 

toodetes, jäätmetes, setetes, heitgaasides, pinna- ja heitvees. Ülevaade meetoditest on antud 

Tabel 16.1. 

Tabel 16.1 PBDE määramismeetodid 

Standardi nr Meetodi nimetus 

DIN EN 16694: 

2015- 

12 

Water quality – Determination of selected PBDE in whole water 

samples – Method using solid phase extraction (SPE) with SPE-disks 

combined with gas chromatography/mass spectrometry 

USEPA Method 

1614 A 

Brominated diphenyl ethers in water, soil, sediment, and tissue 

byhigh-resolution gas chromatography/high-resolution mass 

spectrometry 

USEPA Method 

527 

Determination of selected pesticides and flame retardants in drinking 

water bysolid phase extraction and capillary column gas 

chromatography/massspectrometry 

USEPA 8270D 
Semi-volatile organic compounds by gas chromatography/mass 

spectrometry 

IEC 62321-3-

1:2013 

Determination of certain substances in electrotechnical products – Part 

3-1: Screening – Lead, mercury, cadmium, total chromium and total 

bromine using X-ray fluorescence spectrometry 

IEC 62321-3-

2:2013 

Determination of certain substances in electrotechnical products – Part 

3-2: Screening – Total bromine in polymers and electronics by 

combustion-ion chromatography 

IEC 62321-6:2015 
Determination of certain substances in electrotechnical products – Part 

6: 
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Polybrominated biphenyls and PBDEs in polymers by gas 

chromatography/mass spectrometry 

ISO 22032: 2013 

Water quality – Determination of selected PBDEs in sediments and 

sewage sludge – Method using extraction and gas 

chromatography/mass spectrometry 

China GB/Z 

21277- 

2007 

Rapid screening of lead, mercury, chromium, cadmium and bromine 

of regulated substances in electrical and electronic equipment – X-ray 

fluorescence spectrometry 

  

Alljärgnevalt on toodud Baseli ja Stockholmi konventsioonide raames välja antud PVT/PKP 

juhendmaterjalid, mis käsitlevad PBDE-sid ja broomitud leegiaeglusteid sisaldavate jäätmete 

käitlemist, analüüsimist ja kõrvaldustehnoloogiaid: 

1. General technical guidelines on the environmentally sound management of wastes 

consisting of, containing or contaminated with persistent organic pollutants. 

(UNEP/CHW.14/7/Add.1/Rev.1, Basel Convention ja UNEP, 2019) 

2. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes 

consisting of, containing or contaminated with hexabromodiphenyl ether and 

heptabromodiphenyl ether, or tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl 

ether, or decabromodiphenyl ether (UNEP/CHW.14/7/Add.3/Rev.1, Basel 

Convention ja UNEP, 2019) 

3. BAT/PKP Guidance for the recycling and disposal of wastes containing PBDEs 

listed under the Stockholm Convention on POPs. (Stockholm Convention ja UNEP, 

2017) 

4. Draft technical guidelines on transboundary movements of electronic and electrical 

waste and used electrical and electronic equipment, in particular regarding the 

distinction between waste and non-waste under the Basel Convention (Basel 

Convention ja UNEP, 2014) 

5. Guideline on Environmentally Sound Material Recovery/Recycling of End-of-Life 

Computing Equipment (Basel Convention ja UNEP, 2011) 

SCCP 

Jäätmevoogudesse jõuavad kasutusea lõppu jõudnud SCCP-sid sisaldada võivad tooted nagu 

konveierlindid, tekstiilid, värvid, tihendussegud, liimid, ehitusmaterjalid, 

metallitöötlemisvedelikud, polümeere sisaldavad tarbekaubad. Samuti võib SCCP-sid ringelda 

toimivates prügilates, jäätmekäitluse käitistes, keemiatööstusettevõtetes. SCCP-sid võib 

leiduda prügilate nõrgvees, reoveesetetes, reo- ja heitvees ja pinnases. Kasutuspiirangute ja 

tootmise keelustamise järel seostuvad SCCP-de vood eelkõige jäätmeringlusega. 

Baseli konventsiooni juhendmaterjal (UNEP/CHW.14/7/Add.2/Rev.1) ei too välja 

konkreetseid SCCP-sid sisaldavate toodete eristusmeetodeid. Kaardistatud on tooted milles 

võib leiduda SCCP-sid ja tootmistegevused mille käigus kasutati Euroopas SCCP-sid. Samuti 

on kaardisdatud peamised jäätmevood milles SCCP-sid võib leiduda: 

- SCCP segud 

- PVC ja muud plastikud kus SCCP on kasutatud plastifikaatorina 

- SCCP-sid sisaldavad kummitooted 

- Kaevandustes kasutataud määrdeained ja jahutusvedelikud 

- Mettalitöötlemise õlijäägid 

- Värvid, liimid, muud pinnatöötlusvahendid 
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- Plastifikaatorite kondensaadid 

- Vesiemulsioonid ja segud 

- Plastikust ja kummist tarbeesemed 

- Naha- ja tekstiilitooted 

Kõrge SCCP-de sisaldusega jäätmete eeltöötlemine ja utiliseerimine 

SCCP-sid sisaldavate jäätmete kõrvaldamisele eelneva töötlemise tehnikad ja meetodid on ära 

kirjeldatud Baseli konventsiooni üldises POS-e sisaldavate jäätmete käitlemise 

juhendmaterjalides (UNEP/CHW.14/7/Add.1/Rev.1). Samuti on juhendmaterjalis välja toodud 

muud kõrvaldamise toimingud kui jäätmete hävitamine, ohutuks muundamine ja 

taaskasutamine ei ole võimalik või kui on vaja kõrvaldada madala SCCP-de sisaldusega (< 

10 000 mg/kg) jäätmeid. 

Kõrge SCCP-de sisaldusega (enam kui 10 000 mg/kg) jäätmete kõrvaldamise ja SCCP-de 

hävitamise meetoditeks vastavalt UNEP juhendile (UNEP/CHW.14/7/Add.1/Rev.1) on: 

- Kontrollitud tahkete olmejäätmete põletamine vähemalt 850°C juures 

- Jäätmete põletamine tsemendiklinkri tootmisel 

- Ohtlike jäätmete põletamine 

- Üle- ja alakriitilise vee oksüdeerumisega (Supercritical water oxidation (SCWO) and 

subcritical water oxidation) 

- Gaasi faasis vesinikuga lagundamine (Gas Phase Chemical Reduction, GPCR) 

SCCP analüütilised määramismeetodid 

Välja on töötatud standardsed analüüsimeetodid SCCP-de määramiseks erinevates 

maatriksites: setetes, pinna- ja heitvees, reoveesettes, naha-ja plasttoodetes.  Ülevaade 

meetoditest on antud Tabel 16.2. 

Tabel 16.2 SCCP määramismeetodid 

Standardi nr Meetodi nimetus 

ISO 12010:2019 

Determination of the sum of SCCPs in unfiltered surface water, 

groundwater, drinking water and wastewater using gas 

chromatography/mass spectrometry with electron-capture negative 

ionization 

ISO 18635:2016 

Determination of the sum of SCCPs in sediment and suspended 

(particulate) matter, sewage sludge, and soil using gas 

chromatography/mass spectrometry with electron-capture negative 

ionization 

ISO 18219:2015 
Chromatographic method to determine the amount of SCCPs in 

processed and unprocessed leathers 

ISO/NP 22818 

Determination of SCCP and MCCP in textile products out of different 

matrices by use of gas chromatography/mass spectrometry with 

electron-capture negative ionization 

 

Alljärgnevalt on toodud Baseli konventsiooni raames välja antud PVT/PKP juhendmaterjalid, 

mis käsitlevad POS-e ja SCCP-sid sisaldavate jäätmete käitlemist, analüüsimist ja 

kõrvaldustehnoloogiaid: 
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1. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes 

consisting of, containing or contaminated with short-chain chlorinated paraffins. 

(UNEP/CHW.14/7/Add.2/Rev.1, Basel Convention ja UNEP, 2019) 

2. General technical guidelines on the environmentally sound management of wastes 

consisting of, containing or contaminated with persistent organic pollutants. 

(UNEP/CHW.14/7/Add.1/Rev.1, Basel Convention ja UNEP, 2019) 

HCBD ja PCN-d 

HCBD ja PCN-e võib tahtmatult tekkida põletusprotsesside tagajärjel ning neid võib esineda 

sõidukite heitgaasides, ohtlike- ja olmejäätmete, sh plastikute põlemisel tekkivates heitgaasides 

ning jäätmetes, kloori sisaldavate jäätmete põletamisel tekkivates heitgaasides ja jääkides. 

Täpsemad võimaliku tekkeallikad on toodud Baseli konventsiooni juhendmaterjalides 

UNEP/CHW.14/7/Add.4/Rev.1. Stockholmi konventsiooni Lisa C Osa V käsitletakse 

PVT/PKP meetodeid vähendamaks ja ära hoidmaks tahtmatult tekkivaid POS-side heiteid. 

Erinevate POS-ide tekkega seotud tegevuste kohta on koostatud asjakohased PVT/PKP 

juhised. 

Tahtmatu tekkega POS-ide identifitseerimiseks heidetes, jäätmetes, kemikaalides ja 

tarbekaupades on Stockholmi konventsiooni raames välja töötatud käsiraamat Toolkit for 

Identification and Quantification of Releases of Dioxins, Furans and Other Unintentional POPs 

koos veebilehega www.toolkit.pops.int. 

Ainena kasutatud HCBD võib leiduda jäätmete kõrvaldamistoimingutega seotud käitistes ja 

prügilates: 

- Elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise, kogumise ja taaskasutusse 

võtmisega tegelevates jäätmekäitluskäitistes 

- Tööstus- ja munitsipaalprügilates ning nende nõrgvees 

- Munitsipaal ja tööstusreoveepuhastite reovees, reoveesetetes ja heitvees  

Samuti võib HCBD leiduda piirkondades kus ainet on kasutatud transformaatorites, 

pestitsiidina või hüdraulikavedelikes. 

Kõrge HCBD ja PCN-ide sisaldusega jäätmete eeltöötlemine ja kõrvaldamine 

POS-e sisaldavate jäätmete kõrvaldamisele eelneva töötlemise tehnikad ja meetodid on ära 

kirjeldatud Baseli konventsiooni üldises POS-e sisaldavate jäätmete käitlemise 

juhendmaterjalides (UNEP/CHW.14/7/Add.1/Rev.1). Samuti on juhendmaterjalis välja toodud 

muud kõrvaldamise toimingud kui jäätmete hävitamine, ohutuks muundamine ja 

taaskasutamine ei ole võimalik või kui on vaja kõrvaldada madala HCBD (<100 mg/kg) ja 

PCN-ide (<10 mg/kg) sisaldusega jäätmeid. 

Kõrge PCN-ide ja HBCD sisaldusega (vastavalt > 10 mg/kg ja > 100 mg/kg) jäätmete 

utiliseerimise ja hävitamise meetoditeks vastavalt UNEP juhendile 

(UNEP/CHW.14/7/Add.1/Rev.1) on: 

- Jäätmete põletamine tsemendiklinkri tootmisel 

- Ohtlike jäätmete põletamine 

- Üle- ja alakriitilise vee oksüdeerumisega (Supercritical water oxidation, SCWO and 

subcritical water oxidation) 

- Gaasi faasis vesinikuga lagundamine (Gas Phase Chemical Reduction, GPCR) 

http://www.toolkit.pops.int/
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HCBD ja PCN-ide analüütilised määramismeetodid 

Välja on töötatud standardsed analüüsimeetodid HCBD määramiseks erinevates maatriksites: 

tolmus, setetes, pinna- ja heitvees, reoveesettes, toodetes, jäätmetes. Eristatakse meetodeid mis 

on seotu tahtmatult tekkivate ja sihipäraselt toodetud või kasutatud ainetega. Ülevaade 

meetoditest on antud Tabel 16.3 ning lisainfot meetodite kohta leiab UNEP juhendmaterjalidest 

UNEP/CHW.14/7/Add.4/Rev.1; UNEP/CHW.13/6/Add.4/Rev.1; 

UNEP/CHW.14/7/Add.1/Rev.1. 

Tabel 16.3 HCBD ja PCN-de määramismeetodid 

Standardi nr Meetodi nimetus 

ISO/TS 16780 

(2015) 

Water quality– Determination of polychlorinated naphthalenes 

(PCN)—Method using gas chromatography (GC) and mass 

spectrometry 

(MS) 

EN 15662:2018 Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide 

residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile 

extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - Modular 

QuEChERS-method 

ISO 10382 (2002) Soil quality - Determination of organochlorine pesticides and 

polychlorinated biphenyls - Gas-chromatographic method with 

electron capture detection 

USEPA Method 

8080 

Organochlorine Pesticides and PCBs 

USEPA Method 

612 

Methods for organic chemical analysis of municipal and 

industrial wastewater – chlorinated hydrocarbons 

EN 1528 Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated 

biphenyls (PCBs) 

N/A PCN analysis: Gas Chromatography (GC) combined with mass 

spectrometry (MS) or high resolution mass spectrometry (HRMS) 

 

PCN-ide analüüsimiseks tahketes maatriksites ja gaasifaasis ei ole välja töötatud ühtset 

standardit kuid analüüsimiseks on kasutatud GC/MC/HRMS meetodeid.  

Alljärgnevalt on toodud Baseli ja Stockholmi konventsioonide raames välja antud PVT/PKP 

juhendmaterjalid, mis käsitlevad HCBD ja PCN-e sisaldavate jäätmete käitlemist, analüüsimist 

ja kõrvaldustehnoloogiaid: 

1. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes containing 

or contaminated with unintentionally produced polychlorinated dibenzo-p-dioxins, 

polychlorinated dibenzofurans, hexachlorobenzene, polychlorinated biphenyls, 

pentachlorobenzene, polychlorinated naphthalenes or hexachlorobutadiene. 

(UNEP/CHW.14/7/Add.4/Rev.1, Basel Convention ja UNEP, 2019) 

2. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting 

of, containing or contaminated with polychlorinated biphenyls, polychlorinated 

terphenyls, polychlorinated naphthalenes or polybrominated biphenyls including 

hexabromobiphenyl. (UNEP/CHW.13/6/Add.4/Rev.1, Basel Convention ja UNEP, 

2017) 

3. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting 

of, containing or contaminated with hexachlorobutadiene. 

(UNEP/CHW.14/7/Add.5/Rev.1, Basel Convention ja UNEP, 2019) 



127 

 

4. General technical guidelines on the environmentally sound management of wastes 

consisting of, containing or contaminated with persistent organic pollutants. 

(UNEP/CHW.14/7/Add.1/Rev.1, Basel Convention ja UNEP, 2019) 

5. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting 

of, containing or contaminated with the pesticides aldrin, alpha 

hexachlorocyclohexane, beta hexachlorocyclohexane, chlordane, chlordecone, 

dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorobenzene, hexachlorobutadiene, lindane, mirex, 

pentachlorobenzene, pentachlorophenol and its salts, perfluorooctane, sulfonic acid, 

technical endosulfan and its related isomers or toxaphene or with hexachlorobenzene 

as an industrial chemical. (UNEP/CHW.13/6/Add.6/Rev.1, Basel Convention ja UNEP, 

2017) 

Guidelines on best available techniques and guidance on best environmental practices. 

Relevant to Article 5 and Annex C of the Stockholm Convention on Persistent Organic 

Pollutants. (Stockholm Convention and UNEP, 2007 ja 2019) 

6. Toolkit for Identification and Quantification of Releases of Dioxins, Furans and Other 

Unintentional POPs under Article 5 of the Stockholm Convention. (Stockholm 

Convention ja UNEP, 2013) 

PCP 

Tahtmatu tekkega PCP-de PVT/PKP kohta Stockholmi ja Baseli konventsiooni 

juhendmaterjalid eraldi puuduvad. Eestis on tahtmatu PCP-de tekkega seotud põlevkivitööstus, 

milles põlevkiviõli tootmises on rakendatud hetkel Eesti põlevkiviõli tootmise PVT, mis 

käsitleb tööstusheidete direktiivi  2010/75/EL Lisa 1 punkt 1.4 (b) tegevuse „muude kütuste 

kui kivisüsi gaasistamine ja vedeldamine käitistes summaarse nimisoojusvõimsusega 20 MW 

või rohkem“ raames põlevkivist utmisprotsessis toorõli ja sellega kaasnevate kõrvalsaaduste 

(sh gaas, soojus) ex situ tootmist. Põlevkivist elektrienergia tootmisel on PVT rakendamise 

aluseks erinevad tööstusheidete direktiivi alusel koostatud PVT allikad. 

Tööstusheidete direktiivi alusel koostatud PVT-viitedokumendid on kättesaadavad Euroopa 

Komisjoni IPPC büroo kodulhelt www.eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference.  

Tahtmatu tekkega POS-de PVT/PKP on käsitletud järgmistes Stockholmi konventsiooni 

juhendmaterjalides: Guidelines on best available techniques and guidance on best 

environmental practices. Relevant to Article 5 and Annex C of the Stockholm Convention on 

Persistent Organic Pollutants ning Toolkit for Identification and Quantification of Releases of 

Dioxins, Furans and Other Unintentional POPs under Article 5 of the Stockholm Convention. 

Kõrge PCP sisaldusega jäätmete eeltöötlemine ja kõrvaldamine 

POS-e sisaldavate jäätmete kõrvaldamisele eelneva töötlemise tehnikad ja meetodid on ära 

kirjeldatud Baseli konventsiooni üldises POS-e sisaldavate jäätmete käitlemise 

juhendmaterjalides (UNEP/CHW.14/7/Add.1/Rev.1). Samuti on juhendmaterjalides välja 

toodud muud kõrvaldamise toimingud kui jäätmete hävitamine, ohutuks muundamine ja 

taaskasutamine ei ole võimalik või kui on vaja kõrvaldada madala PCP (1-100 mg/kg) 

sisaldusega jäätmeid. 

Kõrge PCP sisaldusega ( > 100 mg/kg) jäätmete utiliseerimise ja hävitamise meetoditeks 

vastavalt UNEP juhenditele (UNEP/CHW.13/6/Add.1 ja UNEP/CHW.14/7/Add.1/Rev.1) on: 

- Kontrollitud tahkete olmejäätmete põletamine vähemalt 850°C juures 

- Jäätmete põletamine tsemendiklinkri tootmisel 

- Ohtlike jäätmete põletamine 

http://www.eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference
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- Üle- ja alakriitilise vee oksüdeerumisega (Supercritical water oxidation, SCWO and 

subcritical water oxidation) 

- Gaasi faasis vesinikuga lagundamine (Gas Phase Chemical Reduction, GPCR) 

PCP analüütilised määramismeetodid 

Välja on töötatud standardsed analüüsimeetodid PCP määramiseks erinevates maatriksites: 

setetes, pinna- ja heitvees, reoveesettes, toodetes, jäätmetes. Ülevaade meetoditest on antud 

Tabel 16.4 ning lisainfot meetodite kohta leiab UNEP juhendmaterjalidest 

UNEP/CHW.13/6/Add.3; UNEP/CHW.14/7/Add.1/Rev.1;  

Tabel 16.4 PCP määramismeetodid 

Standardi nr Meetodi nimetus 

ISO 

17070:2006 

Method for determining the content of PCP, its salts and esters in 

leather 

EN 15662:2018 

Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide 

residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile 

extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - Modular 

QuEChERS-method 

ISO 14154:2005 
Soil quality — Determination of some selected chlorophenols — Gas-

chromatographic method with electron-capture detection 

EVS-EN 

12673:2001 

Water quality - Gas chromatographic determination of some selected 

chlorophenols in water 

 

Alljärgnevalt on toodud Baseli ja Stockholmi konventsioonide raames välja antud PVT/PKP 

juhendmaterjalid, mis käsitlevad PCP-sid sisaldavate jäätmete käitlemist, analüüsimist ja 

kõrvaldustehnoloogiaid: 

1. Draft guidance on best available techniques and best environmental practices for the 

production and use of pentachlorophenol listed with specific exemptions under the 

Stockholm Convention. (UNEP/POPS/COP.9/INF/16, Stockholm Convention ja 

UNEP, 2019) 

2. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting 

of, containing or contaminated with pentachlorophenol and its salts and esters. 

(UNEP/CHW.13/6/Add.3, Basel Convention ja UNEP, 2016) 

3. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting 

of, containing or contaminated with the pesticides aldrin, alpha 

hexachlorocyclohexane, PKPa hexachlorocyclohexane, chlordane, chlordecone, 

dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorobenzene, hexachlorobutadiene, lindane, mirex, 

pentachlorobenzene, pentachlorophenol and its salts, perfluorooctane, sulfonic acid, 

technical endosulfan and its related isomers or toxaphene or with hexachlorobenzene 

as an industrial chemical. (UNEP/CHW.13/6/Add.6/Rev.1, Basel Convention ja UNEP, 

2017) 

4. General technical guidelines on the environmentally sound management of wastes 

consisting of, containing or contaminated with persistent organic pollutants. 

(UNEP/CHW.14/7/Add.1/Rev.1, Basel Convention ja UNEP, 2019) 

 

Järgnevalt on esitatud POS-e sisaldavate jäätmete käitlusega seotud täiendavad PVT/PKP 

dokumendid ja juhendmaterjalid: 
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1. Draft Guidance on Sampling, Screening and Analysis of Persistent Organic Pollutants 

in Products and Articles. (Stockholm Convention and UNEP, 2017) 

2. Guidelines on best available techniques and guidance on best environmental practices. 

Relevant to Article 5 and Annex C of the Stockholm Convention on Persistent Organic 

Pollutants. (Stockholm Convention and UNEP, 2007 ja 2019) 

3. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste treatment Industrial 

Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control). 

(Euroopa Komisjon, 2018)  

4. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration. 

(Euroopa Komisjon, 2019)  

5. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Handbook. Second Edition. 

Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials. (Woodhead 

Publishing and Elsevier, 2019) 
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17. Rakenduskava 

Tabel 17.1 Ringlus ja olulisus 

   RINGLUS JA OLULISUS EESTI KESKKONNAS          

   

Toit Välisõhk Veekeskkond Põllumajandus Tooted ja jäätmed 

         

   Toit (sh import) 
Välisõhk / sademed / 

tahked osakesed 
Vesi / Setted  Vee-elustik Mullad 

Põllumajandus kultuurid/ 
toiduainete tootmine 

Tooted ringluses ja 
ainesegud 

Jäätmed 
Ohtlike ainete kadude 

andmik 2019 
       

Aine 
kategooria 

Saasteaine5 Kasutus ja teke Leidumine 
Seire 

toimub  
Leidumine1 

Seire 
toimub

2  
Leidumine1 

Seire 
toimub

2  
Leidumine1 

Seire 
toimub

2  
Leidumine3 

Seire 
toimub

4  
Leidumine 

Seire 
toimub  

Leidumine 
Seire 

toimub  
Leidumine 

Seire 
toimub  

Leidumine 
veekeskkonnas 

Leidumine 
setetes 

Olulisuse hinnang    

P
ES

T
IT

SI
ID

ID
 

Kloordekoon  

TAIMEKAITSE-
VAHENDID 

VÕIB 
LEIDUDA 

JAH 
(pisteli

selt) 

Ei ole andmeid Ei Ei ole andmeid Ei Ei ole andmeid Ei Ei ole andmeid Ei 

TEADAOLEVALT 
EI OLE 

ANALÜÜSITUD 
(Teostatakse 
mullaseiret, 
taimekaitse 
vahendite 

jääkide 
kontrollimiseks.) 

EI  

TOOTMINE; 
KASUTUS JA 

TURULEVIIMINE 
ON EL-s 

KEELUSTATUD  
 

(erandid PFOS-
de kohta EK 
määrus (EL) 
2019/1021) 

EI 
VÕIB 

LEIDUDA 
EI 

– – 
POS-idena liigitatavate 
pestitsiidide leiud seires 
on väga harvad ning 
nende täiendav 
ohjamine ei ole vajalik. 
Nende leidumine 
keskkonnaosades on 
väga harv ja POS-dena 
liigitavate pestitsiidide 
kasutamist Eestis ei 
toimu.  
Väikese tõenäosusega 
eksisteerib võimalus, et 
pestitsiidide jääke jõuab 
Eestisse imporditavate 
toiduainete kaudu. 
Põllumajandusameti 
taimekaitsevahendite 
registris ei ole nende 
toimeainete osas tehtud 
registreeringuid. EL-i 
toidu ja loomse sööda 
ohtude hoiatussüsteemis 
RASFF on Eesti poolt 
tehtud 2013 aastal 1 
registreering pestitsiidi 
Dikofool leidumise kohta 
toidus.  

   
Endosulfaan Ei Jah Jah Jah Ei Jah Ei Jah ei ei    
Alfa-heksaklorotsükloheksaan, α-
HCH 

Ei Jah Jah Jah Ei Jah Ei Jah jah ei 
   

Beeta-heksaklorotsükloheksaan, 
ß-HCH 

Ei Jah Jah Jah Ei Jah Ei Jah jah ei 
   

Lindaan, γ-HCH  Ei Jah Jah Jah Ei Jah Ei Jah ei ei    
Aldriin Ei Jah Jah Jah Ei Jah Ei Jah ei ei    

Dieldriin Ei Jah Jah Jah Ei Jah Ei Jah ei ei    
Endriin Ei Jah Jah Jah Ei Jah Ei Jah ei ei    
Heptakloor Ei Jah Jah Jah Ei Jah Ei Jah ei ei    
Klordaan Ei Jah Jah Jah Ei Jah Ei ole andmeid Ei – ei    
Mireks Ei Jah Jah Jah Ei Jah Ei ole andmeid Ei – ei    
Pentaklorobenseen, PeCB Ei Jah Ei Jah Ei Jah Ei ole andmeid Ei ei ei    
Toksafeen Ei ole andmeid Ei Ei ole andmeid Ei Ei ole andmeid Ei Ei ole andmeid Ei – –    
DDT Jah Jah Jah Jah Ei Jah Jah Jah ei jah    
Dikofool Ei ole andmeid Ei Jah Jah Ei Jah Ei Jah ei ei    
Perfluorooktaansulfoonhape 
hape (PFOS) selle soolad, 
perfluorooktaansulfonüül-
fluoriid (PFOS-F) 

Ei ole andmeid Ei Jah Jah Jah Jah Ei ole andmeid Ei jah jah 

   
Heksaklorobenseen, HCB Ei Jah Jah Jah Ei Jah Ei Jah ei jah    

Pentaklorofenool, PCP Ei ole andmeid Ei Jah Jah Jah Jah Ei ole andmeid Ei ei jah 

   

 
                                   

TÖ
Ö

ST
U

SL
IK

U
D

 K
EM

IK
A

A
LI

D
 

Heksabromobifenüül, HBB 

JÄÄTMED  
JA  

TOOTED 

 
VÕIB 

LEIDUDA 
EI 

Ei ole andmeid Ei Ei ole andmeid Ei Ei ole andmeid Ei 

TEADAOLEVALT 
EI OLE 

ANALÜÜSITUD 
EI 

TEADAOLEVALT  
EI OLE  

ANALÜÜSITUD 
EI 

LEIDUB  
 

KASUTUSE 
KOHTA 

KEHTIVAD 
ERANDID EL-I 
määruses (EL) 

2019/1021 (Lisa 
1) 

EI 

EI OLE 
UURITUD, 
AGA VÕIB 
LEIDUDA 

EI,  
 

osaliselt 
jälgitakse 

BFR 
märgistust 
plastikul 

– – Nende tööstuslike 
kemikaalide tootmine ja 
kasutamine toodetes on 
suures osas keelatud või on 
eranditena lubatud või 
jälgsaastena lubatud. 
Seetõttu neid aineid 
sisaldavaid tooteid enam nii 
palju turule ei jõua. 
Eranditena on lubatud 
kasutada neid aineid 
sisaldavaid tooteid, mis on 
varasemalt turule viidud või 
on sätestatud ainete 
sisalduse piirnormid uutes 
toodetes. Varasemalt 
leidnud laialdast kasutamist 
toodetes. Seetõttu on 
oluline jälgida ning 
kontrollida nende ainete ja 
toodete liikumist 
jäätmevoogudes ning 
jäätmekäitlustoimingute 
kaudu tagada ainete 
võimalikult väike mõju 
keskkonnale ja vältida 
taaskasutusse võtmist. 
SCCP, HCBDD, PFOS, PFOA, 
PBDE puhul on oluline neid 
pisteliselt seirata 
imporditavates toodetes.   
  

  
Tetrabromodifenüüleeter, 
tetraBDE 

Ei ole andmeid Ei Jah Jah Jah Jah jah jah 
  

Pentabromodifenüüleeter, 
pentaBDE 

Ei ole andmeid Ei Jah Jah Jah Jah jah jah 
  

Heksabromodifenüüleeter, 
heksaBDE 

Ei ole andmeid Ei Jah Jah Jah Jah jah jah 
  

Heptabromodifenüüleeter, 
heptaBDE 

Ei ole andmeid Ei Ei Ei Ei Jah – – 
  

Dekabromodifenüüleeter, 
dekaBDE 

Ei ole andmeid Ei Ei Jah Ei Jah – – 
  

Heksabromotsüklododekaan, 
HBCDD 

Ei ole andmeid Ei Jah Ei Jah Jah jah jah 
  

Heksaklorobenseen, HCB Ei Jah Jah Jah Ei Jah Ei Jah 

EI 

ei jah   
Perfluorooktaansulfoonhape 
hape (PFOS) selle soolad, 
perfluorooktaansulfonüül-
fluoriid (PFOS-F) 

Ei ole andmeid Ei Jah Jah Jah Jah 

TEADAOLEVALT 
EI OLE 

ANALÜÜSITUD 
EI 

jah jah 

  
Heksaklorobutadieen, HCBD Ei Jah Ei Jah Ei Jah ei ei   
Perfluorooktaanhape ja seotud 
ühendid, PFOA 

Ei ole andmeid Ei Jah Jah Ei Jah jah jah 
  

Polüklooritud bifenüülid, PCB-d Ei Jah Jah Jah Jah Jah ei jah   
Pentaklorobenseen, PeCB Ei Jah Ei Jah Ei Jah ei ei   
Polüklooritud naftaleenid, PCN Ei ole andmeid Ei Ei ole andmeid Ei Ei ole andmeid Ei – –   

Lühikese ahelaga klooritud 
parafiinid, SCCP 

Ei ole andmeid Ei Ei Jah Ei Jah jah jah 
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   RINGLUS JA OLULISUS EESTI KESKKONNAS          

   

Toit Välisõhk Veekeskkond Põllumajandus Tooted ja jäätmed 

         

   Toit (sh import) 
Välisõhk / sademed / 

tahked osakesed 
Vesi / Setted  Vee-elustik Mullad 

Põllumajandus kultuurid/ 
toiduainete tootmine 

Tooted ringluses ja 
ainesegud 

Jäätmed 
Ohtlike ainete kadude 

andmik 2019 
       

Aine 
kategooria 

Saasteaine5 Kasutus ja teke Leidumine Seire 
toimub  

Leidumine1 

Seire 
toimub

2  
Leidumine1 

Seire 
toimub

2  
Leidumine1 

Seire 
toimub

2  
Leidumine3 

Seire 
toimub

4  
Leidumine 

Seire 
toimub  

Leidumine 
Seire 

toimub  
Leidumine 

Seire 
toimub  

Leidumine 
veekeskkonnas 

Leidumine 
setetes 

Olulisuse hinnang    

TA
H

TM
A

TU
 T

EK
K

EG
A

 Ü
H

EN
D

ID
 

Polüklooritud bifenüülid, PCB-d 

PÕLETUS- JA 
TÖÖSTUSPROTSESS

IDE HEITED JA 
JÄÄTMED 

 VÕIB 
LEIDUDA 

JAH 

Ei Jah Jah Jah Jah Jah 

TEADAOLEVALT  
EI OLE  

ANALÜÜSITUD 
EI 

TEADAOLEVALT 
EI OLE 

ANALÜÜSITUD 
EI EI  EI 

VÕIB 
LEIDUDA 

JAH, 
osaliselt 

ei jah Jäätmepõletuskäitised mõõdavad 
PCDD/F sisaldust heitgaasides ja 
lendtuhas. PCN-de esinemist 
jäätmepõletusprotsesside 
jäätmetes ja heitgaasides uuritud 
ei ole, aga nende teke on sarnane 
dioksiinide tekkele. PeCB, PCB, 
PCDD/F, HCB, PCN heiteid 
hoitakse kontrolli all PVT 
rakendamise ja tööstusheidete 
direktiivist tulenevate nõuete 
kaudu. Nende POSide heidete 
teke on olulise tähtsusega, kuid 
tänu tehnilistele nõuetele on 
heide välisõhku kontrollitud ja 
tahketes tööstusjäätmetes on 
kontsentratsioonid väga 
väikesed. Eesti põlevkivitööstuse 
kontekstis on siia gruppi liigitatud 
ka PCP. PCP leidub 
põlevkivitööstuse tuhajäätmetes, 
mis ladestatakse prügilatesse. 
Heitgaasides PCP teadaolevalt 
uuritud ei ole. PCP liikuvuse, 
muundumise ja püsivuse 
hindamine prügilates vajab 
täiendavat uurimist. Kloori 
sisaldavate olmejäätmete ja 
puidu põletamine 
kodumajapidamistes võib olla 
samuti nende ühendite (va PCP) 
tahtmatu tekke allikaks. 

Polüklooritud dibenso-p-
dioksiinid ja dibensofuraanid, 
PCDD/PCDF  

Ei ole andmeid Ei Jah Ei Ei Ei jah jah 

Heksaklorobutadieen, HCBD 

EI 

Ei Jah Ei Jah Ei Jah ei ei 

Polüklooritud naftaleenid, PCN Ei ole andmeid Ei Ei ole andmeid Ei Ei ole andmeid Ei – – 

Pentaklorobenseen, PeCB Ei Jah Ei Jah Ei Jah ei ei 

Heksaklorobenseen, HCB Ei Jah Jah Jah Ei Jah ei jah 

Pentaklorofenool, PCP Ei ole andmeid Ei Jah Jah Jah Jah ei jah 

1 Leidumine olemasolevate seireandmete põhjal. Ainete leidumist välisõhus, veekeskkonnas ja elustikus on hinnatud KESE seireandmebaasi teostatud päringute põhjal. Kasutatud on seireandmeid ajavahemikul 2014 -2019. Ei ole andmeid 

tähendab, et aine analüüse ei ole teadaolevalt teostatud 

2 Seire toimumine või mittetoimumine 2019 aasta seisuga. On hinnatud KESE seireandmestiku põhjal. 

3 Leidumist hinnatud uuringute „Taimekaitsevahendite jääkide sisaldus mullas 2018 ja 2019“ ning „Põllumaade taimekaitsevahendite jääkide sisalduse selgitamine NTA põllumuldades 2016 ja 2017 põhjal“. Põllumajandusuuringute Keskus. 

4 Põllumajandusuuringute Keskuse poolt määratavate toimeainete nimekirja põhjal. 

5 Tumesinisega on märgitud inventuuris käsitletud ained. 

 Seire toimub või aine leide ei ole 

 Seiret ei toimu või ainet leidub 

 Ainet võib leiduda 

 Ei ole andmeid 

 Teadaolevalt ei ole analüüsitud 

 Aine tootmine/kasutamine EL-s on keelustatud, kasutamise erandid vastavalt määrusele (EL) 

2019/1021 

 Ainet leidub, kasutamise kohta erandid vastavalt määrusele (EL) 2019/10121 
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Tabel 17.2 Taimekaitsevahendid 

Eesmärgid, meetmed ja tegevused Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste elluviimiseks 

vajalikud toimingud 

Jätkutegevuste 
elluviimise 

periood 

Hinnanguline 
maksumus 

Eesmärk 
Stockholmi konventsiooni kohustuste täitmine 

Meede 1 
POS-heidete hindamine ja prognoosimine 

Tegevussuund 
1.1 

Heidete (kasutuse) 
hindamine ja heiteandmete 
avalikustamine 

POS-ide andmebaasid on 
regulaarselt uuendatud 

Arendatud on infovahetust ja andmebaase.  
Puudub ühtne POS-ide infot kordineeriv 
süsteem,mis lihtsustaks info leidmist. 

Jätkata andmete kogumist senistesse 
keskkondadesse, luua lisaks info 
leidmist lihtsustav POS-ide infot 
koondav portaal (veebileht), mis 
sisaldab linke ja selgitusi juba 
toimivate spetsiifiliste valdkondade 
andmebaaside kohta. 

Vajalik juba olemas olevate 
andmekogude täpne kaardistus ja 
arendusvajaduste hinnang. POS-infot 
koondava keskkonna loomise uuring. 
POS- info vahetuse keskkonna 
loomine ja toimimise tagamine 

2020 - ...  

Tegevus 1.1.1 
POS-ide seire erinevates 
keskkondades (riiklikud 
seired) 

Toimiv seire, mille 
tulemused on avalikult 
kättesaadavad 

Toimiv püsiseire veekeskkonnas (ka elustikus) ja ühe 
taustaseirejaama välisõhus ning sademevees 
ajavahemikul 2010-2019 kõikide pestitsiidide osas, 
va toksafeen ja kloordekoon. Mulla osas toimiv 
pestitsiidide seireprogramm, mida on uuendatud 
2019 aastal. Pestitsiidide seires on rõhk olnud 
muude pestitsiidide analüüsimisel. (Mulla seire 
eesmärk on hinnata põllumulla kvaliteeti) 
Keskkonna seire- ning uuringute analüüsitulemused 
on koondatud kesksesse keskkonnaseire 
andmebaasi KESE, mis võimaldab operatiivselt ja 
kaudselt hinnata mõju keskkonnale. 
Lisaks on teostatud pistelisi uuringuid pestitsiidide 
leidumise kohta pinna- ja põhjavees. 

Seire jätkamine ja vastavusse viimine 
konventsiooni vajadustega. 

Tuleks hinnata nende pestitsiidide 
seire jätkumise vajadust senises 
mahus. Leiud võrreldes varasemate 
perioodidega on harvad ja 
kontsentratsioonid keskkonnas väga 
madalad, mistõttu samas mahus 
seire jätkumine nende kõigi ühendite 
osas ei pruugi olla vajalik. Keskkonna 
seisukohalt on olukord leidude osas 
oluliselt paranenud (st.  leide on 
väga vähe või ei ole üldse) ja surve 
keskkonnaosadele väike. 
Määratavate pestitsiidide 
nimekirjade ülevaatamine. 

2020-2022 64000 

Tegevus 1.1.1.1 POS-ide seire  välisõhus 
Toimiv seire, mille 
tulemused on avalikult 
kättesaadavad 

1. Seire toimub, kuid vajalik üle vaadata ainete 
nimekirjad ja vajadusel uuendada seirevõrku.  
2. Andmed on kättesaadavad: KESE 

Seire jätkamine, seirevõrgu 
uuendamine. Sademete seire 
täiendamine POS-idega. 

Kõigi  POS ainete, mille leidumist on 
vajalik välisõhus kontrollida on  
lisatud  riiklikusse seiresse. 
Sademete seire täiendamine. 
Lisatavate seirepunktide valik. 

Pidev 18000 
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Eesmärgid, meetmed ja tegevused Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste elluviimiseks 

vajalikud toimingud 

Jätkutegevuste 
elluviimise 

periood 

Hinnanguline 
maksumus 

Tegevus 1.1.1.2 
POS-ide seire 
veekeskkonnas 

Toimiv seire, mille 
tulemused on avalikult 
kättesaadavad 

1. Seire toimub, kuid vajalik üle vaadata ainete 
nimekirjad ja vajadusel uuendada seirevõrku 
(hõlmatud peab olema nii pinna- kui põhjavesi)  
2. Andmed on kättesaadavad: KESE.  
3. Punktallikate mõju vähene jälgimine (prügilad, 
reoveepuhastid) 

Seire jätkamine, seirevõrgu 
uuendamine.  
Sadevee seire  POS-ide heidete 
hindamiseks. (P.S. Sademed ja 
sadevesi on kaks erinevat asja) 
Lisada POS-ide heidet hindamiseks 
operatiivseiresse prügila nõrgvee ja 
prügilate heitvee seire.  
Uuendada keskkonnalubasid 
veeheite osas, lisades POS-ide 
omaseire punktallikatele (sh. 
sadevesi), mille puhul see on 
asjakohane. (Suured 
põletusseadmed, reoveepuhastid 
suurusega üle 10 000 ie, prügilad ja 
muud jäätmekäitlus ettevõtted jne.) 
Kogu Eestit katvas põhjavee 
seirevõrgus ülevaadata POS-ide seire 
osa ja vajalike pestitsiidide 
määramine. 

Veekeskkonna seirevõrk on POSide 
seire vajadusi arvestavalt 
täiendatud. Sh on lisatud uued 
ained, mida seini ei ole 
veekeskkonnas seiratud. Põhjavee 
osas on ainete mõjud palju 
pikemaajalised ning põhjvee 
kvaliteeti joogivee allikana on oluline 
jälgida. 
Veemajandus kavad on koos 
seirekavadega  praegu uuendamisel 
ja on Vajalik anda sinna sisend. 

2020-… 80000 

Tegevus 1.1.1.3 
POS-ide seire 
põllumajandusega seotud 
aladel 

Toimiv seire, mille 
tulemused on avalikult 
kättesaadavad. 

1. Taimekaitsevahendite toimeainete seire 
muldades. 
2. Andmed on kättesaadavad: 
Põllumajandusuuringute Keskus (www.pmk.agri.ee) 
ja KESE 
3. Mullaseire programm uuendatud 2019 

Seire jätkamine, seirevõrgu 
uuendamine 

 2020-… 12000 

Tegevus 1.1.1.4 
POS-ide seire import 
toiduainetes 

Toimiv seire ja järelevalve 
süsteem, millega 
piiratakse POS-ide 
jõudmist ringlusesse 
imporditud toiduainete 
kaudu. 

Hetkel ainult uuringute tasemel. Pidevat riikliku 
seiret ei toimu. Riigikontrolli 2019 "Riigi tegevus 
toidu ohutuse 
tagamisel" tõi välja olulised puudused süsteemis. 
Riigikontroll viitas konjunktuuriinstituudi uuringule 
eestlaste ostukorvi kohta, mis näitab, et 
hinnanguliselt 76% puuviljadest, 66% värsketest ja 
külmutatud marjadest, 64% makaronitoodetest, 43% 
värsketest köögiviljadest on imporditud. Eestis võeti 
67% proovidest aga hoopis siin kasvatatud või 
valmistatud toidust ja vaid 33% importtoodangust, 
mis ei ole aga proportsioonis ostukorviga. Näiteks oli 
Soomes võetud proovidest vaid 16% omamaisest 
toidust, 84% proovidest võeti importtoidust. Ning 
Eesti kohalikust toidust võetud proovides oli 
omakorda ebaproportsionaalset suur mahetoodete 
osakaal (ligi 1/3). 
Võetud proovide arv on samuti impordi mahte 
arvestades väga väike (umbes 300 proovi aastas 
kokku) 

Täiendada riikliku kontrolli import 
toiduainete osas. 

EFSA nõuete täitmine. Imporditud 
toiduga riiki toodud jäägid liiguvad 
uuesti meie keskkonda reovee, 
reoveesette ja teiste biolagunevate 
jäätmete taaskasutuse kaudu. Vajalik 
hinnata riskide suurust ja ringlusesse 
jõudvaid koguseid. 

2021-2022  
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Eesmärgid, meetmed ja tegevused Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste elluviimiseks 

vajalikud toimingud 

Jätkutegevuste 
elluviimise 

periood 

Hinnanguline 
maksumus 

Tegevus 1.1.1.5 
POS-ide seire Eestis 
kasvatatud toiduainetes 
(loomne ja taimne) 

Toimiv seire, mille 
tulemused on avalikult 
kättesaadavad. 

Seire ei ole olnud piisav seda eriti POS ainete osas. 

Täiendada riikliku toiduainete 
kontrolli POSide osas. Kõige 
olulisemad on kalandus (püük 
loodusest), kalakasvatused, mis 
kasutavad looduslikku vett (ained 
ringlevad looduses ja kogunevad 
elustikus). Taimse toiduosas pisteine 
kontroll, kuna kasutus juba pikalt 
puudub põllumajanduses. 

Seire täiendamine POS ainete osas. 2020-… 12000 

Tegevus 1.1.2. 
POS heitkoguste inventuuri 
koostamine ja 
avalikustamine 

 

Loetletud taimekaitsevahendite  tootmine 
kasutamine ja turuletoomine on EL-s keelatudning 
seireandmete põhjal on leiud keskkonnas harvad. 
Seega ei ole tegevus 1.1.2 asjakohane. Ei ole läbi 
viidud pestitsiidide heitkoguste hindamist, va 
endosulfaani heitkoguste hindamine COHIBA 2011 
projekti raames. Erinevate projektide ja seire käigus 
on uuritud pestitsiidide leidumist. 2018 tehtud 
veekeskkonnale oluliste ainete inventuur. Hinnati 
reoveepuhastite kaudu keskkonda jõudvat POSide 
osa. Ei hõlmanud uusi lisatud aineid. 

    

1.1.2.1 
Pestistiidi jääkide 
heitkoguste hindamine 
import toodetest 

Leidumise 
kindlakstegemine 
importtoodetes 

2018 tehtud veekeskkonnale oluliste ainete 
inventuur. Hinnati reoveepuhastite kaudu 
keskkonda jõudvat POSide osa. Ei hõlmanud uusi 
lisatud aineid. 

Heitkoguste hindamine on 
keelustatud pestisiidide osas vajalik 
ainult prügilate ja heitvee kaudu 
kaudsesse ringlusesse jõudevas osas. 
(Teistest riikidest sisse tulev osa 
toodetes tuleb hinnata. Seni ei ole 
see veel olematu.) 

Algandmed heite hindamiseks võiks 
tulla punktis 1.1.1.2 kogutava seire 
alusel. (Eeldab, et operatiiv seire 
prügilate ja hetivee osas riiklikult ka 
toimib.) 

2020-…  

Tegevus 1.1.3 
Heitkoguste arvutamise 
metoodikate täpsustamine 

Arvutused tehtud 

Loetletud taimekaitsevahendite  tootmine 
kasutamine ja turuletoomine on küll EL-s keelatud, 
kuid heited ei pruugi lähtuda ainult otsesest 
kasutusest. Võimalikku kaudset heidet ei ole 
hinnatud.  
Heitkogused arvutatud ainult välisõhu osas. 

Koostada riiklik metoodika, mis 
võimaldaks hinnata heitkoguseid ka 
vee, pinnase, jääkide ja toodete 
jaoks. 

Uuring kaudsete heidete olulisusest 
ja mõjust. 

2021  

Tegevus 1.1.4 

POS-ide mõju hindamine 
inimese tervisele piirkonna 
seireandmete ja 
terviseandmete alusel 

Pidevad uuringud mõjude 
välja selgitamiseks. 
Andmed avalikud. 

Loetletud taimekaitsevahendite  tootmine 
kasutamine ja turuletoomine on EL-s keelatud ning 
seireandmete põhjal on leiud keskkonnas harvad. 

Biomonitooringu tegevused on 
vajalikud, sest POS-id on 
bioakumuleeruvate omadustega 
(akumuleeruvad sh ka inimestes). 
Uuringu põhine mõjude hindamine 
(osalemine rahvusvahelises 
koostöös). 

Tuleb jälgida ja arvestada 
rahvusvaheliste kogemuste ja 
uuringutega. Eestil puudub võimekus 
ja vajadus eraldi selliste hinnangute 
andmiseks. 

  

Tegevussuund 
1.2 

Heidete prognoosimine Prognoosid koostatud      
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Eesmärgid, meetmed ja tegevused Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste elluviimiseks 

vajalikud toimingud 

Jätkutegevuste 
elluviimise 

periood 

Hinnanguline 
maksumus 

Tegevus 1.2.1 

POS-ide heidete 
prognoosimine ja 
prognooside täpsustamine 
erinevatesse 
keskkondadesse 

Prognoosid koostatud ja 
täpsustatud 

Loodud on taimekaitsevahendite register, mille 
kaudu kontrollitakse ja loastatakse pestitsiidide 
turustamist ja kasutusele võttu. Kasutuskoguste 
kohta on info Statistikaametil. Puudub avalik info 
keelustatud taimekaitsevahendite toimeainete 
kasutamise kohta. Kui toimeaine ei ole turule 
registreeritud ei ole võimalik avalikust vaatest 
varasemate kasutuste infot leida.  
Taimekaitsevahendite turustamine ja kasutamine on 
reguleeritud EL-i määruse (EL) 1107/2009 ja 
Taimekaitseseadusega.  
Hinnang: osaliselt toimiv süseem, mis vajab 
täiendamist. 

Jätkata taimekaitsevahendite 
kasutamise kontrolli ja ohjamist ning 
leidumise analüüse taimedes ja 
toidus. 
 
Taimekaitsevahendite registri 
täiendamine.  
Kasutusstatistika lisamine registrisse 
- koguseid ei ole 
taimekaitsevahendite registris vaid 
statistikaametil. 

Praegusesse registrisse pestitsiidide 
kasutuskoguste ja ajalooliselt 
kasutatud toimeainete lisamine. 
Taimekaitse vahendite prognooside 
osas vajalik jälgida, et sarnaste 
omadustega uued tooted ei jõuaks 
turule ja pikaajaliste mõjude 
andmed oleksid kättesaadavad uute 
otsuste tegemiseks (vigadest 
õppimine). 

2020-…  

Tegevus 1.2.2 

Piiriülese õhusaaste 
kauglevi süsteemi 
hindamise arendamine ning 
seire 

Piiriülese saastuse 
prognoosid koostatud 

Ühes taustaseirejaamas toimib pestitsiidide seire 
välisõhust ja sademetest. Riik ühinenud kauglevi 
seire LRTAP konventsiooniga ja EMEP 
seireprogrammiga. 

Taustaseire jätkumine   16000 

Tegevussuund 
1.3 

POS-idega saastatuse 
vähendamine ja selle 
hindamine erinevates 
keskkondades 

    Perioodiliselt 
pidev 

 

Tegevus 1.3.1 

POS-ide heidete 
vähendamise võimaluste 
hindamine ja tegevuskava 
koostamine olukorra 
parandamiseks. 

Seire- ja teiste 
sisendandmete alusel 
vähendamise võimalused 
hinnatud 

Ainete kasutamine pestitsiididena on keelustatud. 
Seekaudu on tagatud täiendavalt tekkida võiva 
kahjuliku mõju ärahoimine keskkonnale. 
Seireandmete põhjal on leidumine vähenenud. 
Veeseaduse alusel on kehtestatud ohtlike ainete 
piirnormid pinnases, keskkonda suunatavas 
heitvees, reovees ja muudes veekeskkonnaga seotud 
maatriksites. EL-i õigusaktid POS-de ja 
taimekaitsevahendite kohta on Eestis 
otsekohalduvad. 

Vähendamis vajaduse hindamine.  
Seire jätkumine. 
Kasutusandmete kättesaadvus 
pikemal ajaskaala. 

Seireandmetest lähtuvalt hinnata 
juba  konkreetesete tegevuskavade 
vajadust 

  

Tegevus 1.3.2 

Jääkreostuse vähendamine 
Ettepanekute 
väljatöötamine 
seadusandliku raamistiku 
loomiseks, sh selgelt 
määratletud vastutus uute 
jääkreostus kollete 
tekkimise vältimiseks. 
Jääkreostuskollete 
korrastamine ja järelseire 

Seadusandluses on 
sätestatud jääkreostuse 
vältimise, tekitatud 
reostuste likvideerimise 
ja järelseire tingimused, 
tegutsemispiirangud 
jääkreostusega aladel 

Teadaolevaid jääkreostus objekte likvideeritaske 
järkjärgult. Ainete osas vaja täpsemaid hinnanguid. 
Varasemad hinnangud on olnud väga üldised ning 
alati ei ole mõõtmistega üle kontrollitud tegelik seis 
reostunud alal. Puudub aine põhine info 
kaardistatud objektide kohta. Kõik väiksemad 
pestitsiidi jääkreostus objektid, mis on lokaalselt 
olulise mõjuga ei ole kaaridstatud. 

Jääkreostusobjektide likvideerimise 
jätkumine. 
Veekogude põhjasetted on 
rannikumeres ja järvedes oluliseks 
POSide reserviks. Need ei ole 
kaardistatu jääkreostus objektid, aga 
mõju ilmneb, kui veekogudes tehaks 
ulatuslikke ehitus või puhastus töid. 
Vaja tegevuskavades arvestada uute 
planeeringute koostamisel. 

Uute jääkreostusobjektide 
ilmnemisel nende likvideerimine 
ning mõjude vähendamine. Uusi 
juurde ei teki, aga kõik ei ole lõpuni 
kaardistatud ja seirete käigus 
leitakse uusi jääkreostuskohti . 
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Eesmärgid, meetmed ja tegevused Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste elluviimiseks 

vajalikud toimingud 

Jätkutegevuste 
elluviimise 

periood 

Hinnanguline 
maksumus 

Tegevus 1.3.3 
Jäätmete ohutu käitlemise 
tagamine 

Jäätmeseaduse nõuete 
täitmise tagamine 

Jäätmeseaduse alusel klassifitseeritud ohtlikeks 
jäätmeteks kui ainete sisaldused jäätmetes ületavad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 
2019/1021 sätestatud piirväärtust. 
 
Pestitsiide klasifitseeritakse ühe jäätmekoodi 
põhiselt ja eraldi ei eristata POS-e sisaldavaid 
taimekaitsevahendite jäätmeid. 

POS jäätme põhiste koodide 
rakendamine ja neile täpsemate 
jäätmekäitlus nõuete ning koguste 
registreerimine kehtestada. 

Iga POSi jaoks eraldi jäätmekoodi 
rakendamine või POS-de kohta eraldi 
jäätmekoodi kasutusele võtmine. Nt 
DDT-ga saastunud pinnast jm 
kindlasti tuleb veel pikalt välja ja 
seda on vaja vastavalt ka käidelda 
ning koguseid regisreerida. 

2020-…  

Meede 2 
POS-heidete vähendamine 

Tegevussuund 
2.1 

POS heidete vähendamine       

Tegevus 2.1.1 
Heidete vähendamine 
biolagunevate jäätmete 
taaskasutusest 

POS-id ei jõua ringlusesse 
biolagunevate 
jäätmetega 

Uus planeeritav tegevus, ei olnud varasemalt lisatud, 
kuid järjest suureneva ressursi taaskasutusega 
muutub oluliseks. Imporditud toodetes POSe 
sisaldub ja nende jõudmine keskkonnale ohtlikul 
määral tuleb vältida. (Enne kõike suured linnad ja 
suured toiduaine tööstused tuleks vaatluse alla võtta 
- need kes kasutavad palju import tooret.) 

POS-de seire toiduainetes 
POS saastuse riskiga biolagunevate 
jäätmete kontrollitud ringlusesse 
võtt ja järelevalve süsteemi loomine. 

2021-…  

Tegevus 2.1.2 

Ettevõtete 
keskkonnalubade 
täiendamine asjakohase 
POS heidete osas. 

Ülevaade POS-de tekkest 
ja ringlusest 

Load on, osaliselt kajastavad ka POS-e, aga kogu 
ohtlike ainete valdkond vajab veel arendamist. 

Lubade asjakohastamine. 
Sisendid heidete hinnangutest ja 
ettevõtete tegevustest. 

2020-…  

Tegevussuund 
2.2 

POS-e sisaldavate toodete 
inventuur 

Inventuur läbi viidud      

Tegevus 2.2.1 

POS-e sisaldavate toodete 
turule viimise, sisse- ja 
väljaveo ning nende 
jäätmetena käitlemise 
nõüuete rakendamise 
tegamine 

POS-e sisaldavaid tooteid 
käideldakse nõuetele 
vastavalt 

Loodud on taimekaitsevahendite register 
(https://portaal.agri.ee/avalik/#/taimekaitse/taimek
aitsevahendid-otsing/et), mille kaudu kontrollitakse 
ja loastatakse pestitsiidide turustamist, kasutusele 
võttu ja ohjatakse nende ringlust. Pisteliste 
toidukontrollide käigus teavitatakse ja 
registreeritakse pestitsiidide leiud EL-i toidu ja 
loomse sööda ohtude hoiatussüsteemis RASFF. Vt ka 
tegevus 1.3.2 
EL-I õigusaktid on Eestis otekohalduvad. 

Ei ole  praeguses olukorras vajalik    

Meede 3 
Teadlikkuse tõstmine 

Tegevussuund 
3.1 

Elektrooniliste 
teabevahetussüsteemide 
kasutamine, 
infomaterjalide 
väljaandmine ja 
koolitamine 

Infomaterjalid koostatud 
ja levitatud. 
 
Toimiv koolitussüsteem 
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Eesmärgid, meetmed ja tegevused Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste elluviimiseks 

vajalikud toimingud 

Jätkutegevuste 
elluviimise 

periood 

Hinnanguline 
maksumus 

Tegevus 3.1.1 
Elektrooniliste 
teabevahetussüsteemide 
kasutamine 

Oskus kasutada 
elektroonilisi 
teabevahetussüsteeme 

RASFF ja RAPEX on kasutusele võetud. 
Siseriiklikud lõpptarbijale suunatud süsteemid 
puuduvad. 

Kasutamise jätkamine 
Ühtlustatud info jagamise süsteemi 
loomine riiklikul tasemel. 

   

Tegevus 3.1.2 

Sihtrühmade (käitajad, 
otsustusprotsessi läbiviijad, 
erinevate valdkondade 
eksperdid ja spetsialistid, 
elanikkond) teadlikkuse 
tõstmine sektoriaalsete 
infomaterjalide koostamine 
ja väljaandmine kaudu 

Sektoriaalsed 
infomaterjalid koostatud 
ja välja antud, toimib 
teavitussüsteem 

Pikk.ee, Põllumajandusameti koduleht, Veterinaar- 
ja toiduameti koduleht, www.kemikaalimaailm.ee 
Puudub keskne POSe kasutamist, nende omadusi ja 
ohtlikkust käsitlev veebileht. 

Uute infokanalite loomine ja 
teavitamine. 
(Siia saaks siis ka need 
rahvusvahelised RASFF ja RAPEXid 
linkida) 

Keskse POSde kasutamist, nende 
omadusi ja ohtlikkust käsitleva 
veebilehe loomine koos koondatud 
POSe käsitlevate uuringute ja 
seireandmetega. 

2020-…  

Tegevus 3.1.3 

Võimalike hädaolukordade 
ennetamist, 
hädaolukordadeks 
valmisoleku planeerimist ja 
lahendamist puudutava 
õigusruumi korrastamine 

Mõisted on täpsustatud 
ning institutsioonide 
vastutusala on selgelt 
määratletud. 
 
On täpsustatud 
avalikkuse teavitamist 
ning varajast hoiatamist 
puudutavaid 
üldpõhimõtteid 

 

Planeeritud kemikaalide alane 
uuring,  
mis teeb ettepanekud korrastamaks 
kemikalide seadusandluse 
rakendamist ja järelvalvet. 

Kemikaalide alase seadusanlduse 
korrastamine. 
Kemikaali järelevalve tõhustamine. 

2020-…  

Meede 4 

Erinevate valdkondade 
strateegiliste dokumentide 
ja õigusaktide seostamine 
Stockholmi konventsiooni 
nõuetega 

 Valdkondade vaheline kordineeritus ei ole olnud 
tõhus. 

Valdkondade vahelise koostöö 
paradamine. 

Täpsustatud vastutusalad 
seadusandluses. 
POS-dega arvestamise, nende 
kõrvaldamise ja  tekke 
vähendamisega seonduvate 
põhimõtete ja meetmete 
käsitlemine valdkondlikes 
õigusaktides, arengukavades ja 
strateegilistes dokumentides. 
 
Valdkondade ülese 
koordineerimisraamistiku loomine ja 
koordineerimise parandamine. 

Pidev  

Tegevussuund 
4.1 

POS-heidete ohjamisega 
seotud strateegiliste 
dokumentide ja õigusaktide 
koostamine ja täiendamine 
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Eesmärgid, meetmed ja tegevused Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste elluviimiseks 

vajalikud toimingud 

Jätkutegevuste 
elluviimise 

periood 

Hinnanguline 
maksumus 

Tegevus 4.1.1 

Tööstust, transporti, 
energeetikat, keskkonda ja 
rahvatervist käsitlevate 
õigusaktide ja strateegiliste 
dokumentide koostamisel 
Stockholmi konventsiooni 
nõuete arvestamine 

Strateegilised 
dokumendid ja õigusaktid 
arvestavad Stockholmi 
konventsiooni nõuetega 

Taimekaitsevahendite säästva kasutamise 
tegevuskava 2019-2023. EL-I õigusaktid on Eestis 
otekohalduvad. 

Valdkondade sisene ja  ülene 
koordineerimine 

Arengukavades POSidega 
arvestamine: sh 
Rahvatervise arengukava,  
Jäätmekava,  
Veemajanduskava, 
Merestrateegia jne. 

2020-…  

Meede 5 
Järelevalve 

Tegevussuund 
5.1 

POS-ide heidete ja POS-e 
sisaldavate toodete 
kontroll 

Toimiv 
järelevalvesüsteem 

 

Vaja on täpsustatud seadusandlust 
just POS jäätmete reguleerimise osas. 
Täna väga keeruline järelevalvet 
teostada kuna täpseid nõudeid pole. 
Lisaks otsekohalduva EL määruse 
kontrolli tegevuste tõhustamine. 

Seadusandluse muudatused POSide 
parema jälgitavuse tagamiseks. 

  

Tegevus 5.1.1 

Erinevate järelevalve 
asutuste tõhus koostöö 
POS-ide heidete ja POS-e 
sisaldavate toodete 
kontrollimisel 

Toimiv 
järelevalvesüsteem ja 
tõhus koostöö erinevate 
järelevalve asutustega 

Loodud on taimekaitsevahendite register, mille 
kaudu kontrollitakse ja loastatakse pestitsiidide 
turustamist, kasutusele võttu ja ohjatakse nende 
ringlust.  
 
Pisteliste toidukontrollide käigus teavitatakse ja 
registreeritakse pestitsiidide leiud EL-i toidu ja 
loomse sööda ohtude hoiatussüsteemis RASFF 

Igapäevase järelevalve tõhustamine. 
Perioodilised hinnangud 
järelevalvele. 

Otsekohalduvate ELi määruste 
kontrolli tegevuste tõhustamine. 
Järelevalveametite nõustamine POS-
de osas. 

Pidev  
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Tabel 17.3 Tööstuslikud kemikaalid 

Eesmärgid, meetmed ja tegevused Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste elluviimiseks vajalikud 

toimingud 

Jätkutegevuste 
elluviimise 

periood 

Hinnanguline 
maksumus 

Eesmärk 
Stockholmi konventsiooni kohustuste täitmine 

Meede 1 
POS-heidete hindamine ja prognoosimine 

Tegevussuund 
1.1 

Heidete hindamine ja 
heiteandmete 
avalikustamine 

POS-ide andmebaasid 
on regulaarselt 
uuendatud 

Arendatud on infovahetust ja andmebaase. 
Puudub ühtne POS-ide infot kordineeriv 
süsteem,mis lihtsustaks info leidmist.  

Jätkata andmete kogumist 
senistesse keskkondadesse, luua 
lisaks info leidmist lihtsustav POS-
ide infot koondav portaal 
(veebileht), mis sisaldab linke ja 
selgitusi juba toimivate spetsiifiliste 
valdkondade andmebaaside kohta.  

Vajalik juba olemas olevate andmekogude 
täpne kaardistus ja arendus vajaduste 
hinnang. POS-infot koondava keskkonna 
loomise uuring. POS- info vahetuse 
keskkonna loomine ja toimimise tagamine 

2020 - …   

Tegevus 1.1.1 
POS-ide seire erinevates 
keskkondades 

Toimiv seire, mille 
tulemused on avalikult 
kättesaadavad 

Toimiv püsiseire veekeskkonnas (ka 
elustikus) ajavahemikul 2010-2019, va PCN 
ja HBB. Ühe taustaseirejaama välisõhus ja 
sademevees teostatakse regulaarselt seiret 
HCB, HCBD, PCB ja PeCB osas.    
Seireandmed on koondatud kesksesse 
keskkonnaseire andmebaasi KESE, mis 
võimaldab operatiivselt ja kaudselt hinnata 
mõju keskkonnale. 
Eraldi uuringute raames on uuritud POS-de 
esinemist heitvees ja reovee käitlemisega 
seotud veemaatriksites. Täielikult puudub 
POS-de seire jäätmetes. Uuringute raames 
on uuritud POS-de esinemist 
põlevkivitööstuse tahketes 
põletusjäätmetes ning prügilate nõrgvees. 

Seire jätkamine ja laiendamine 
tööstuspiirkondadesse ja linnadesse. 
Samuti vajalik eraldi jäätmete ning 
prügilate seire 

Teostada reaalseid mõõtmisi prügilate 
nõrgvees ja jäätmevoogudes. Seire 
teostamine 3-4 välisõhu ja veekeskkonna 
seirepunktis. Seiremõõtmised sadevees 
linnades ja tööstuspiirkondades. 

2020-2022 24000  

 

Tegevus 
1.1.1.1 

POS-ide seire  välisõhu 
Toimiv seire, mille 
tulemused on avalikult 
kättesaadavad 

1. Seire toimub osaliselt, kuid vajalik üle 
vaadata ainete nimekirjad ja vajadusel 
uuendada seirevõrku.  
2. Andmed on kättesaadavad: KESE 

Seire jätkamine, seirevõrgu 
uuendamine. Sademete seire 
täiendamine POS-idega.  

Kõigi  POS ainete, mille leidumist on vajalik 
välisõhus kontrollida on  lisatud  riiklikusse 
seiresse. 
Välisõhus (passiivsete proovivõtumeetodite 
kasutamine)  

2020-…  36000   

Tegevus 
1.1.1.2 

POS-ide seire 
veekeskkonnas 

Toimiv seire, mille 
tulemused on avalikult 
kättesaadavad 

1. Seire toimub, kuid vajalik üle vaadata 
ainete nimekirjad ja vajadusel uuendada 
seirevõrku (hõlmatud peab olema nii 
pinna- kui põhjavesi)  
2. Andmed on kättesaadavad: KESE.  

Seire jätkamine, seirevõrgu 
uuendamine.  
Sadevee seire  POS-ide heidete 
hindamiseks. (P.S. Sademed ja 
sadevesi on kaks erinevat asja) 

Veekeskkonna seirevõrk on POSide seire 
vajadusi arvestavalt täiendatud. Sh on 
lisatud uued ained, mida seini ei ole 
veekeskkonnas seiratud. Põhjavee osas on 
ainete mõjud palju pikemaajalised ning 
põhjvee kvaliteeti joogivee allikana on 
oluline jälgida.  
Veemajandus kavad on koos seirekavadega  
praegu uuendamisel ja sinnaon vajalik anda 
sisend. 

2020-… 40000   
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Eesmärgid, meetmed ja tegevused Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste elluviimiseks vajalikud 

toimingud 

Jätkutegevuste 
elluviimise 

periood 
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maksumus 

Tegevus 
1.1.1.3 

POS-ide seire 
jäätmevoogudes ja 
toodetes 

Toimiv seire, mille 
tulemused on avalikult 
kättesaadavad 

Seire puudub 
Seire ja mõõtmiste teostamine 
Proovivõtu ja analüüsi võimekuse 
arendamine  

POS-de seire ja uuringud  jäätmeklasside 
lõikes.  
Viia kõigi tööstuslike POS-de osas läbi 
mõõtmised nendega seostuvates jäätmetes, 
prügilate nõrgvees ja välisõhus (passiivsete 
proovivõtumeetodite kasutamine)  
 
PBDE ja SCCP operatiivseire teostamine 
imporditavates toodetes 
POS-ide proovivõtu ja analüüsivõimekuse 
arendamine (vajalik proovi ettevalmistus 
võimekus siseriiklikult, vajadusel 
lõppanalüüse saab tellida ka välislaboritelt) 
Välja töötada riiklikseireprogramm 
jäätmetele. 

 18000   

Tegevus 
1.1.1.4 

POS-ide biomonitooring 
(inimesed) 

POS-ide tasemeid 
jälgitakse ja riigile on 
info teada.  

Biomonitooringu teema (toimunud ainult 1 
terviseuuring), ettevalmistamisel ka 
biomonitooringu programmid. 

Töötada välja biomonitooringu 
programmid POSide jälgimiseks. 

  2021    

Tegevus 1.1.2. 
POS heitkoguste 
inventuuri koostamine ja 
avalikustamine 

POSe arvestav 
heitkoguste inventuur 

Välisõhu kvaliteedi inventuurides 
hinnatakse ainult põletusprotsesside 
tagajärjel tekkivaid HCB, PCB heitkoguseid. 
Koostatud on ohtlike ainete (sh POSde) 
veeheite, veekeskkonda laskmise ja 
kadude andmikud.  2020 koostatud 
inventuuri raames on ära hinnatud dBDE, 
SCCP, PCN, HCBD, PCP vood jäätmetes 
(jäätmekoodide lõikes) 
 
Hinnang: POS välisõhu heitkoguste 
inventuurid käsitlevad osaliselt POS-e ning 
ei arvesta sihipärasest kasutusest tingitud 
emissioone.  

Muude POS-de heitkoguste 
hindamine 
POS-de kasutusest tingitud 
heitkoguste hindamine  

Sihipäraselt kasutatud POS-de (PCB, PFOS; 
PFAS, PBDE, HBCDD, SCCP, MCCP) 
heitkoguste regulaarne hindamine 
jäätmevoogudes ja jäätmekäitlustoimingute 
tagajärjel. 
Sihipäraselt kasutatavate POS-ide heidete 
hindamine (pikaajalised tooted, mille mõju 
võib jäätmevoos avalduda veel ka  40 -50 
aasta pärast, kuid teatud tootegruppidel on 
ka kasutusaegne heide võimalik). 

Pidev    

Tegevus 1.1.3 
Heitkoguste arvutamise 
metoodikate täpsustamine 

Arvutused tehtud Teadaolevalt ei ole teostatud 
Metoodikate ja heitetegurite 
täpsustamine 

Tegevuse 1.1.1.3  põhjal uute heitetegurite 
rakendamine  ja jäätmeringluses POS-de 
inventuuride koostamine   
Jätkuvas kasutuses olevatest toodetest 
tulevate heidete hindamine 

2020-…    

Tegevus 1.1.4 

POS-ide mõju hindamine 
inimese tervisele piirkonna 
seireandmete ja 
terviseandmete alusel 

Pidevad uuringud 
mõjude välja 
selgitamiseks. Andmed 
avalikud. 

Teadaolevalt ei ole teostatud 
Toodete kasutusest tuleneva mõju 
hindamine 
Prügilatest lähtuva mõju hindamine 

Toodete sihipärasest kasutusest tuleva 
mõju hindamine 
Jäätmeringlusest tingitud keskkonnamõju 
hindamine  

2020-…    

Tegevussuund 
1.2 

Heidete prognoosimine Prognoosid koostatud           
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Tegevus 1.2.1 

POS-ide heidete 
prognoosimine ja 
prognooside täpsustamine 
erinevatesse 
keskkondadesse 

Prognoosid koostatud 
ja täpsustatud 

Ohtlike ainete veeheite, veekeskkonda 
laskmise ja kadude andmikud. On uuritud 
leidumist kuid teostatud ei ole heidete 
prognoose. 2020 koostatud inventuuri 
raames on ära hinnatud dBDE, SCCP, PCN, 
HCBD, PCP vood jäätmetes (jäätmekoodide 
lõikes). Puudub heitevoogude 
prognoosimine jäätmeringluses. 

Prognooside täpsem koostamine 
ainegruppide ja jäätmekategooriate 
lõikes 

Täpsemate prognooside koostamine  
reaalsete mõõtmiste põhjal ja 
regulaarsusega 5 aastat. 
Jäätmekäitlustoimingute põhjal heidete 
hindamine erinevatesse keskkonnaosadesse 
 
Prognooside koostamiseks vajalike 
riigispetsiifiliste mudelite välja töötamine 
või olemasolevate mudelite 
kasutuselevõtmine ja kohandamine (CiP-
CAFE, BETR-Global)    
Hinnata voogude jätkumise ajalist kestvust 
(pikaajalised tooted, mille mõju võib 
jäätmevoos avalduda veel ka  40 -50 aasta 
pärast). 

2020-…    

Tegevus 1.2.2 

Piiriülese õhusaaste 
kauglevi süsteemi 
hindamise arendamine 
ning seire 

Piiriülese saastuse 
prognoosid koostatud 

Ühinenud LRTAP konventsiooniga ja EMEP 
programmiga. Piiriülese õhusaaste seire ja 
hindamine PCDD/F, HCB, PCB-de osas.  

Hindamise laiendamine muude  
POS-de osas 

Seirekavade koostamine PBDE, SCCP, PFOS, 
PCN, HCBD kohta  
Piiriülese õhusaaste seire ja hindamine 
PCDD/F, HCB, PCB-de osas jätkub 
rahvusvaheliste mudelite ja koostöö kaudu. 
Vajalikud siseriiklikud kalibreerimis andmed.  

Pidev    

Tegevussuund 
1.3 

POS-idega saastatuse 
vähendamine ja selle 
hindamine erinevates 
keskkondades 

Toimiv seire  
(Pigem vist ikka 
toimivad meetmed) 

          

Tegevus 1.3.1 

POS-ide heidete 
vähendamise võimaluste 
hindamine ja tegevuskava 
koostamine olukorra 
parandamiseks. 

Seireandmete ja 
prognooside alusel 
vähendamise 
võimalused hinnatud 

Puudub POS-de seire prügilates ja 
jäätmevoogudes. 
Puudub POS-ide seire toodetes. 

Prügilaseire rakendamine ja 
jäätmetes POS-de esinemise 
määramine 

Prügilate nõrgvees  teostada PBDE, SCCP, 
PCN, PFOS, PFOA, HBCDD seiret.  
 
Läbi viia PBDE (WEEE plastikud, SLF, RDF, 
ehitusplast), PFOS ja PFOA (tekstiilid, 
vaibad, SLF, pabertooted, mööblikatted, 
köögitarvikud), SCCP ja MCCP 
(ehitusmaterjalid, tihendussegud, PVC, 
konveierlindid, tekstiilid), HCBDD (EPS, XPS, 
elektroonika pakendid, SLF, WEEE plastikud) 
mõõtmised jäätmevoogudes. 
 
Prügila pinnalt lenduvate ja osakeste kaudu 
eralduvate POS-de hindamine. 
 
Hinnata PBDE hävinemisefektiivsust 
jäätmepõletuskäitistes. 
PCB seire jäätmevoogudesse jõudvates 
kondensaatorites ja transformaatorites ning 
SLF-s. 

2020-…    
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Tegevus 1.3.2 

Jääkreostuse vähendamine 
Ettepanekute 
väljatöötamine 
seadusandliku raamistiku 
loomiseks, sh selgelt 
määratletud vastutus uute 
jääkreostus kollete 
tekkimise vältimiseks. 
Jääkreostuskollete 
korrastamine ja järelseire 

Seadusandluses on 
sätestatud 
jääkreostuse vältimise, 
tekitatud reostuste 
likvideerimise ja 
järelseire tingimused, 
tegutsemispiirangud 
jääkreostusega aladel 

Romuautode kokku kogumise kampaaniad 
teostatud. 
 Läbi viidud programm PCB sisaldavate 
elektriseadmete kogumiseks ja 
kõrvaldamiseks. 

Romusõidukite ja elektroonika  
kokkukogumise jätkamine 
 
PFOS jääkreostuskollete 
kaardistamine 
 
Ringluses olla võivate PCB 
sisaldavate elektriseadmete 
mahtude kvantifitseerimine 

Romuautode kokkukogumiskampaaniatega 
jätkamine. Enne 2004 aastat toodetud 
sõidukite elektroonikaplasti ja tekstiilosade 
eraldamine ning kõrvaldamisele suunamine 
 
Kaardistada tuletõrjeõppustega seotud 
alad/piirkonnad ja teostada seal 
pinnaseanalüüse perfluoroühendite osas( 
PFOS, PFOA) osas 
 
PFOSe kasutada võivate tööstuste 
kaardistamine ja väljaselgitamine  
 
Hinnang jäätmeringlusse jõudnud ja 
mittejõudnud PCB-sid sisaldavate 
elektriseadmete ja PCB võimalike mahtude 
kohta, mille põhjalt omakorda hinnata 
edasisiste tegevuste vajadust PCB 
sisladavate elektriseadmete 
kõrvaldamiseks.    
 
PCB osas uutele nõuetele vastavuse 
hindamine ka varem uuritud aladel 

2020-…    

Tegevus 1.3.3 
Jäätmete ohutu käitlemise 
tagamine 

Jäätmeseaduse nõuete 
täitmise tagamine 

Rakendunud on tootja vastutussüsteem 
WEEE kokku kogumiseks. Loodud on 
probleemtoodete register PROTO 
pidamaks arvestust turule lastud EEE 
toodete kohta ning nendest tekkinud 
jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise 
ning Eestist väljaveetud  jäätmete 
taaskasutamise ja kõrvaldamise üle. 
Jäätmeseaduse nõudeid on täidetud aga 
see ei taga POS-e sisaldavate jäätmete 
eraldamist ja eraldi 
jäätmekäitlustoiminugute rakendamist.  
Jäätmete kogujatel ei ole kohustust eraldi 
välja selekteerida PBDE, SCCP, HCBDD, 
PFOS  sisaldavaid jäätmeid 

POSe sisaldavate jäätmete 
eraldamine jäätmevoos 

Jäätmekäitlejad peavad hakkama eraldama 
BFR-e (PBDE) sisaldvaid plastikuid ja 
eristama kõrge Br sisalduse > 500 mg/kg ja 
väikse Br sisaldusega plastikuid < 500 
mg/kg. XRF tehnoloogia kasutuselevõtt 
kõrge Br sisaldusega jäätmete välja 
selekteerimiseks. 
PBDE sisaldavate jäätmete 
selekteerimismetoodikate väljatöötamine 
koostöös jäätmekäitlejatega ning edasiste 
jäätmekäitlustoimingute määratlemine. 
SCCP sisaldada võivate konveierlintide 
eraldi käitlemine, metalli ja kummiosa 
eraldamine.  
Ehitusjäätmetes eraldada tihendussegudega 
saastunud jäätmed ja suunata 
kõrvaldamisele (põletamine) 
SCCP sisaldavate jäätmete 
selekteerimismetoodikate väljatöötamine 
koostöös jäätmekäitlejatega ning edasiste 
jäätmekäitlustoimingute määratlemine. 
Hinnata HCBDD sisaldada võivate EPS ja XPS 
materjalide välja selekteerimise vajadust 
lähtudes HBCDD hävinemisefektiivsusest 
jäätmepõletuskäitistes. HBCDD sisaldavate 

2020-…    
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ehitusjäätmete eristamis- ja 
käitlemismetoodikate väljatöötamine 
koostöös lammutustööde ja 
jäätmekäitlejatega. 
Iga POSi jaoks eraldi jäätmekoodi 
rakendamine või POS-de grupi kohta eraldi 
jäätmekoodi kasutusele võtmine.  

Meede 2 
POS-heidete vähendamine 

 

Tegevussuund 
2.1 

POS-heidete vähendamine              

Tegevus 2.1.1 

Ettevõtete 
keskkonnalubade 
täiendamine asjakohase 
POS heidete osas.  

Ülevaade POS-de 
tekkest ja ringlusest  

Load on, osaliselt kajastavad ka POS-e, aga 
kogu ohtlike ainete valdkond vajab veel 
arendamist.  
 
Keskkonnaloa omajad ei pea tõendama 
POS-de ringlust või teket oma 
tööstusprotsessides. 
 
Jäätmekäitlejatele ei ole nõudeid POSe 
sisaldavate jäätmete eraldamiseks. 
Puuduvad prügilaseire nõuded. 

Lubade asjakohastamine (põlevkivi 
sektor pentaklorobenseen) 
 
POS-de tekke ja ringluse 
tõendamine 
SCCP, HCBDD, PBDE sisaldavate 
jäätmete eraldamine 

Sisendid heidete hinnangutest ja ettevõtete 
tegevustest.  
Jäätmekäitlejatele POS-e sisaldada võivate 
toodetest nimekirja koostamine ja 
metoodikate väljatöötamine nende 
eristamiseks. POS-e sisaldavate 
jäätmevoogude deklareerimine eraldi 
loodud jäätmekoodide lõikes. 
Prügilaseire korraldamine POS-de osas 
Jäätmekäitlus ettevõtete loastamine kõigis 
ettappides tuues eraldi välja POSide 
käitlemise ahelad ja riski hinnangute 
põhised meetmed 

2020-…    

Tegevussuund 
2.2 

POS-e sisaldavate toodete 
inventuur 

Inventuur läbi viidud            
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Tegevus 2.2.1 

POS-e sisaldavate toodete 
turule viimise, sisse- ja 
väljaveo ning nende 
jäätmetena käitlemise 
nõuete rakendamise 
tagamine 

POS-e sisaldavaid 
tooteid käideldakse 
nõuetele vastavalt 

Rakendunud on tootja vastutussüsteem 
WEEE kokku kogumiseks. 
Loodud on probleemtoodete register 
PROTO pidamaks arvestust turule lastud 
EEE toodete kohta ning nendest tekkinud 
jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise 
ning Eestist väljaveetud  jäätmete 
taaskasutamise ja kõrvaldamise üle. 
Jäätmeseaduse nõudeid on täidetud aga 
see ei taga POS-e sisaldavate jäätmete 
eraldamist ja eraldi 
jäätmekäitlustoiminugute rakendamist.  
Jäätmete kogujatel ei ole kohustust eraldi 
välja selekteerida BFR-e ja muid POS-e 
sisaldavaid jäätmeid.  
POSe käsitlevad EL-i õigusaktid on Eestis 
otsekohalduvad 
Turujärelevalve praegu ei toimi POS-ide 
osas, 
 va TTJA tegevused.  

BFRe sisaldavate plastikute 
eraldamine 
 
Kemikaaliregistri loomine 
 
Probleemsete ainete andmebaas 
SCIP  
 
PCB-sid sisaldavate elektriseadmete 
kogumiskampaaniale hinnangu 
andmine 
 
Kokku leppida uuenendud 
seadusandluse alusel turujärelevalve 
tegevuskavas järelevalve jaotumine, 
kontrolli strateegia.  

Jäätmekäitlejad peavad hakkama eraldama 
tõenäoliselt BFR-e sisaldvaid plastikuid ning 
eristama kõrge Br sisalduse > 500 mg/kg ja 
väikse Br sisaldusega plastikuid < 500 
mg/kg. XRF tehnoloogia kasutuselevõtt 
kõrge Br sisaldusega jäätmete välja 
selekteerimiseks. Selekteerimismetoodikate 
väljatöötamine koostöös 
jäätmekäitlejatega. 
 
Kemikaaliregistri loomine sarnaselt 
Põhjamaade registrile SPIN. 
 
Uue probleemseid aineid aineid sisaldavate 
toodete registreerimiskohustuse 
tutvustamine ettevõtetele ning SCIP 
andmebaasist avalikkuse (tarbijate) 
teavitamine 
 
Hinnata varasemalt läbi viidud PCB-sid 
sisaldavate tranformaatorite ja 
kondensaatorite kasutusest eemaldamist 
ning kaardistada olemasolev olukord neid 
sisaldavate toodete osas. Kui palju võib veel 
olla selliseid seadmeid ringluses? Sõltuvalt 
olukorra hinnangust kaalutakse edasiste 
tegevuste vajalikkust.  
 
Määrata vastutajad ja teha konkreetsed 
järelevalve plaanid. (Määruse järgi 
koordineerivaks asutuseks Terviseameti 
Foorum.) 

2020-…    

Meede 3 
Teadlikkuse tõstmine 

 

Tegevussuund 
3.1 

Elektrooniliste 
teabevahetussüsteemide 
kasutamine, 
infomaterjalide 
väljaandmine ja 
koolitamine 

Infomaterjalid 
koostatud ja levitatud. 
 
Toimiv 
koolitussüsteem 

          

 

 

Tegevus 3.1.1 
Elektrooniliste 
teabevahetussüsteemide 
kasutamine 

Oskus kasutada 
elektroonilisi 
teabevahetussüsteeme 

Loodud keskkonnaotsuste terviklik 
autonoomne infosüsteem KOTKAS kuhu on 
koondatud keskkonnalubade taotlemine, 
menetlemine, keskkonnatasude 
deklareerimine, loa omajate seirenõuded 
 
RAPEX on kasutusele võetud 
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Tegevus 3.1.2 

Sihtrühmade (käitajad, 
otsustusprotsessi 
läbiviijad, erinevate 
valdkondade eksperdid ja 
spetsialistid, elanikkond) 
teadlikkuse tõstmine 
sektoriaalsete 
infomaterjalide 
koostamine ja 
väljaandmine kaudu 

Sektoriaalsed 
infomaterjalid 
koostatud ja välja 
antud, toimib 
teavitussüsteem 

Laiendatud tootjavastutuse põhimõtte 
kohaselt peab tootja tagama tema turule 
lastud probleemtootest tekkivate jäätmete 
kogumise ja nende taaskasutamise, 
korduskasutamise või nende kõrvaldamise. 
Hinnang: süsteem peaks toimima 
efektiivsemalt 
 
Puudub keskne POSe kasutamist, nende 
omadusi ja ohtlikkust käsitlev veebileht.    

Uute infokanalite loomine ja 
teavitamine 

Avalikkuse teavitamine, et neil on õigus 
tasuta ära anda vanu EEE seadmeid. 
EEE müüjate poolne klientide teavitamine 
tootjavastutussüsteemist ja nellega 
kaasnevatest positiivsetest tahkudest: 
võetakse vastu vanu EEE seadmeid, 
võimaldab pareminitaaskasutada materjale, 
väiksem mõju keskkonnale. 
 
Keskse POSde kasutamist, nende omadusi ja 
ohtlikkust käsitleva veebilehe loomine koos 
koondatud POSe käsitlevate uuringute ja 
seireandmetega.   

Pidev    

Tegevus 3.1.3 

Võimalike hädaolukordade 
ennetamist, 
hädaolukordadeks 
valmisoleku planeerimist ja 
lahendamist puudutava 
õigusruumi korrastamine 

Mõisted on 
täpsustatud ning 
institutsioonide 
vastutusala on selgelt 
määratletud. 
 
On täpsustatud 
avalikkuse teavitamist 
ning varajast 
hoiatamist 
puudutavaid 
üldpõhimõtteid 

          

 

 

 
Meede 4 
Erinevate valdkondade strateegiliste dokumentide ja õigusaktide seostamine Stockholmi konventsiooni nõuetega 

 

 

Tegevussuund 
4.1 

POS-heidete ohjamisega 
seotud strateegiliste 
dokumentide ja 
õigusaktide koostamine ja 
täiendamine 

Strateegilised 
dokumendid ja 
õigusaktid arvestavad 
Stockholmi 
konventsiooni 
nõuetega 

          

 

 

Tegevus 4.1.1 

Tööstust, transporti, 
energeetikat, keskkonda ja 
rahvatervist käsitlevate 
õigusaktide ja 
strateegiliste dokumentide 
koostamisel Stockholmi 
konventsiooni nõuete 
arvestamine 

Strateegilised 
dokumendid ja 
õigusaktid arvestavad 
Stockholmi 
konventsiooni 
nõuetega 

EL-i õigusaktid on Eestis otsekohalduvad. 
Valdkondade sisene ja  ülene 
koordineerimine 

POS-dega arvestamise, nende kõrvaldamise 
ja  tekke vähendamisega seonduvate 
põhimõtete ja meetmete käsitlemine 
valdkondlikes õigusaktides, arengukavades 
ja strateegilistes dokumentides. 
 
Valdkondade ülese 
koordineerimisraamistiku loomine ja 
koordineerimise parandamine 

2020-…    

 

 
Meede 5 
Järelevalve 

 

Tegevussuund 
5.1 

POS-ide heidete ja POS-e 
sisaldavate toodete 
kontroll 

Toimiv 
järelevalvesüsteem 
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Tegevus 5.1.1 

Erinevate järelevalve 
asutuste tõhus koostöö 
POS-ide heidete ja POS-e 
sisaldavate toodete 
kontrollimisel 

Toimiv 
järelevalvesüsteem ja 
tõhus koostöö 
erinevate järelevalve 
asutustega 

Järelevalvet keeruline teostada kuna 
puuduvad täpsed regulatiivsed nõuded. 
Loodud PROTO, KKI teostab järelevalve 
korras pistelist operatiivseiret 

Järelevalve tõhustamine ja 
seadusandluse täpsustamine 

Otsekohalduvate ELi määruste kontrolli 
tegevuste tõhustamin ja järelevalveametite 
nõustamine POS-de osas. 
 
Seadusandluse täpsustamine POS jäätmete 
käitlemise ja ohjamise osas. 

2020-…    
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Tabel 17.4 Tahtmatu teke 

Eesmärgid, meetmed ja 
tegevused 

Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste 

elluviimiseks vajalikud 
toimingud 

Jätkutegevust
e elluviimise 

periood 

Hinnangulin
e 

maksumus 

Eesmärk 
Stockholmi konventsiooni kohustuste täitmine 

Meede 1 
POS-heidete hindamine ja prognoosimine 

Tegevus-
suund 1.1 

Heidete hindamine 
ja heiteandmete 
avalikustamine 

Riiklikud seired 
toimivad andmete 
kogumiseks 
POS-ide 
andmebaasid on 
regulaarselt 
uuendatud (KESE, 
KOTKAS) 
Keskkonnalubadest 
POS heidete kogused 

Arendatud on infovahetust ja andmebaase, kuid puudub ühtne POS-ide infot kordineeriv 
süsteem,mis lihtsustaks info leidmist. 
Heiteandmed on avalikustatud välisõhu alastes ülevaadetes. Heiteandmeid koondatakse 
rahvusvahelise ning EL-i aruandluse jaoks, kuid need pole eraldi avalikustatud.  
Keskkonnaload vajavad POSide heidete arvestuse osas täiendamist. 

Jätkata andmete 
kogumist senistesse 
keskkondadesse, 
luua lisaks info 
leidmist lihtsustav 
POS-ide infot 
koondav portaal 
(veebileht), mis 
sisaldab linke ja 
selgitusi juba 
toimivate 
spetsiifiliste 
valdkondade 
andmebaaside 
kohta.  
Keskkonnalubade 
täiendamine POSide 
osas. 

Vajalik juba olemas 
olevate andmekogude 
täpne kaardistus ja 
arendus vajaduste 
hinnang. POS-infot 
koondava keskkonna 
loomise uuring. POS- 
info vahetuse 
keskkonna loomine ja 
toimimise tagamine. 
Kaardistada olulised 
tahtmatute POSide 
allikad (mõõtmiste 
alusel) ja nende 
tulemuste põhjal 
uuendada asjakohaste 
käitiste 
keskkonnalubade 
nõuded heidete 
arvestuse osas.  

2020 - …   

Tegevus 
1.1.1 

POS-ide seire 
erinevates 
keskkondades 

Toimiv seire, mille 
tulemused on 
avalikult 
kättesaadavad 

Keskkonnaseire ja toiduohutus seire toimub, täpsustused toodud punktides 1.1.1.1 -  1.1.1.4 
Seiretulemused on avalikult kättesaadavad, kuid POS-e puudutavad seiretulemused pole eraldi 
koondatud, vaid neid peab üksikute ainete põhiselt otsima. KEM-i kodulehel olev väljavõte 
seiretulemustest on aegunud ning vajab uuendamist: https://www.envir.ee/et/pusivate-orgaaniliste-
saasteainete-stockholmi-konventsioon 
Eraldi on uuritud tahtmatute POS-de esinemist heitvees ja reovee käitlemisega seotud 
veemaatriksites.  
Täielikult puudub POS-de seire jäätmetes. Uuringute raames on pisteliselt  uuritud POS-de esinemist 
põlevkivitööstuse tahketes põletusjäätmetes ning prügilate nõrgvees. 

Seire jätkamine ja 
laiendamine 
tööstuspiirkondades
se ja linnadesse. 
 
Põletusjäätmete 
ning prügilate seire. 

Teostada reaalseid 
mõõtmisi prügilate 
nõrgvees ja 
jäätmevoogudes. Seire 
teostamine 3-4 
välisõhu ja 
veekeskkonna 
seirepunktis. 
Seiremõõtmised 
sadevees linnades ja 
tööstuspiirkondades. 

2020-2022 18000  

 

Tegevus 
1.1.1.1 

POS-ide seire  
välisõhus 

Toimiv seire, mille 
tulemused on 
avalikult 
kättesaadavad 

1. Seire toimub osaliselt (HCB, HCBD, PCB ja PeCB ), kuid vajalik üle vaadata ainete nimekirjad ja 
vajadusel uuendada seirevõrku.  
2. Ühe taustaseirejaama välisõhus ja sademevees teostatakse regulaarselt seiret HCB, HCBD, PCB ja 
PeCB osas.  
3. Andmed on kättesaadavad: KESE andmebaasist ning perioodilistest välisõhu kvaliteedi 
ülevaadetest.  

Seire jätkamine, 
seirevõrgu 
uuendamine. 
Sademete seire 
täiendamine POS-
idega.  

Kõigi  POS ainete, mille 
leidumist on vajalik 
välisõhus kontrollida on  
lisatud  riiklikusse 
seiresse. 

2020-…  12000   

Tegevus 
1.1.1.2 

POS-ide seire 
veekeskkonnas 

Toimiv seire, mille 
tulemused on 
avalikult 
kättesaadavad 

1. Seire toimub, kuid vajalik üle vaadata ainete nimekirjad ja vajadusel uuendada seirevõrku 
(hõlmatud peab olema nii pinna- kui põhjavesi)  
2. Andmed on kättesaadavad: KESE.  
3.Toimiv püsiseire veekeskkonnas (ka elustikus) ajavahemikul 2010-2019 va PCN.  

Seire jätkamine, 
seirevõrgu 
uuendamine.  
Sadevee seire  POS-
ide heidete 

Veekeskkonna 
seirevõrk on POSide 
seire vajadusi 
arvestavalt täiendatud. 
Sh on lisatud uued 

 2020-… 24000   
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Eesmärgid, meetmed ja 
tegevused 

Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste 

elluviimiseks vajalikud 
toimingud 

Jätkutegevust
e elluviimise 

periood 

Hinnangulin
e 

maksumus 

hindamiseks. (P.S. 
Sademed ja sadevesi 
on kaks erinevat 
asja) 

ained, mida seini ei ole 
veekeskkonnas 
seiratud.  
Põhjavee osas on 
ainete mõjud palju 
pikemaajalised ning 
põhjvee kvaliteeti 
joogivee allikana on 
oluline jälgida - toimiv 
seire. 

Tegevus 
1.1.1.3 

POS-ide seire 
prügilate nõrgvees ja 
põletusjäätmetes 
(tuhkades) 

Toimiv seire, mille 
tulemused on 
avalikult 
kättesaadavad 

Seire puudub Alustada seirega   

Viia kõigi tahtmatult 
tekkivate POS-de osas 
läbi mõõtmised 
prügilate nõrgvees ja 
välisõhus (passiivsete 
proovivõtumeetodite 
kasutamine)  
 
Viia kõigi tahtmatult 
tekkivate POS-de osas 
läbi mõõtmised 
põletusjäätmetes. 
Välja töötada 
riiklikseireprogramm 
jäätmetele. 

2020-…  18000   

Tegevus 
1.1.1.4 

POS-de seire toidus 

Toimiv seire, mille 
tulemused on 
avalikult 
kättesaadavad 

Dioksiinide sisaldust toidus (kalad) projektipõhine (riiklikud uuringud tellib Maaeluministeerium 5 
aastase sammuga). Viimastel aastatel ei ole veekeskkonnas seiratud PCDD/F. 

Dioksiinide sisalduse 
määramine toidus 
toimub riikliku seire 
raames 

Dioksiinide määramine 
Balti mere kalades ning 
toiduainetes (vastavalt 
Merestrateegia 
raamdirektiivi 
seireprogrammile).  
Toiduainetes hinnata 
dioksiinide määramise 
vajadust EFSA 
olemasolevate 
uuringute põhjal. 
Riikliku seireprogrammi 
väljatöötamine 
ülejäänud 
toidugruppide osas. 

2020-…  30000   
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Eesmärgid, meetmed ja 
tegevused 

Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste 

elluviimiseks vajalikud 
toimingud 

Jätkutegevust
e elluviimise 

periood 

Hinnangulin
e 

maksumus 

Tegevus 
1.1.2. 

POS heitkoguste 
inventuuri 
koostamine ja 
avalikustamine 

POSe põhjalikumalt 
arvestav heitkoguste 
inventuur. 
Õhku paisatavate 
POS 
heitkoguste kohta on 
teostatud iga-
aastane 
inventuur. Andmed 
on 
avalikud. 

Välisõhu kvaliteedi inventuurides hinnatakse ainult põletusprotsesside tagajärjel tekkivaid HCB, PCB, 
PCDD/F heitkoguseid. Koostatud on ohtlike ainete veeheite, veekeskkonda laskmise ja kadude 
andmikud. Iga-aastaselt ei ole POS-ide heitkoguste inventuuri läbi viidud. Heitkoguste inventuure 
viiakse läbi siis, kuid POS-ide rakenduskava vajab täiendamist. 
2020 POS-de inventuuri raames on ära hinnatud PCN, HCBD, PCP vood põletusprotsesside tagajärjel 
tekkivates tahkete jäätmetes. 
Hinnatud on põlevkivitööstusega seotud POS-de heiteid veekeskkonda ja kvantitseeritud POS-de 
vood põlevkivitööstustes tekkivates ning ladestatavates tahketes jäätmetes.   
Hinnang: POS välisõhu heitkoguste inventuurid käsitlevad osaliselt POS-e   
Koostatakse perioodilisi ülevaateid Eesti õhusaasteainete heitkogustest (viimane väljaanne 1990-
2018): 
https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/eesti_ohusaasteainete_heitkogused_aastatel
_1990-2018.pdf 

Muude tahtmatult 
tekkivate POS-de 
heitkoguste 
hindamine 

Tahtmatult tekkivate 
POS-de (PCN, PCP, 
PeCB, HCBD ) 
heitkoguste hindamine 
õhusaasteainete 
inventuuris.  
POS-de veeheite 
inventuuride 
koostamine 
mõõtmisandmete 
põhjal. 

2020-…    

Tegevus 
1.1.2.1 

POS heitkoguste 
allikapõhine kindlaks 
tegemine 

Määratletud on 
olulised POS-ide 
heiteallikad ja 
heitkogused, mis 
võimaldavad 
täpsemini hinnata  
Eesti heitkoguseid  ja  
teostada heitkoguste 
prognoose.  

Käitise põhine info ei ole keskkonnalubades kõigis valdkondades piisav.  

Keskkonnaload on 
uuendatud POS-ide 
heidete arvestamise 
osas. 

Kaardistada olulised 
tahtmatute POSide 
allikad (mõõtmiste 
alusel) ja nende 
tulemuste põhjal 
uuendada asjakohaste 
käitiste 
keskkonnalubade 
nõuded heidete 
arvestuse osas.  

2020-…    

Tegevus 
1.1.2.2 

Heitkoguste 
arvutamise 
metoodikate 
täpsustamine 

Arvutused tehtud 

Välisõhu valdkonnas ajakohastate metoodikaid heitekoguste hindamiseks regulaarselt, kuid mitte 
iga-aastaselt. Heitkoguste on iga-aastaselt arvutatud vaid välisõhus. Puuduvad metoodikad muude 
valdkondade (vesi, jäägid, pinnas) heitkoguste arvestamiseks.  Teostatud mõõtmised eriheitetegurite 
määramiseks HCB, PCDD/F osas heitgaasides (kodumajapidamiste küte, keskmised põletusseadmed, 
põlevkivitööstus). Ei ole hinnatud eriheitetegureid põletusprotsesside tagajäjel tekkivates tahketes 
jäätmetes. 

Välisõhu heidete  
hinnangute jaoks 
eriheitetegurite 
leidmine ning 
uuendamine 
heitgaaside ja 
tahkete osakeste 
osas.  
Heitkoguste 
hindamise 
metoodikad on vaja 
arendada vee, 
pinnase,  jäätmete ja 
toodete jaoks.  

Heitgaaside 
eriheitetegurite 
määramine PCB, PCN, 
PeCB, HCBD 
(kodumajapidamiste 
küte-puit, keskmised 
põletusseadmed-puit,  
jäätmepõletus, 
põlevkivitööstus), PCP 
(põlevkivitööstus) 
 
Tahkete jäätmete 
eriheitetegurite 
määramine PCB, PCN, 
PeCB, HCBD 
(kodumajapidamiste 
küte- puit, keskmised 
põletusseadmed-puit,  
jäätmepõletus, 
põlevkivitööstus), PCP 
(põlevkivitööstus) 
 
Üle hinnata 
olemasolevad HCB ja 

2021-2023    
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Eesmärgid, meetmed ja 
tegevused 

Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste 

elluviimiseks vajalikud 
toimingud 

Jätkutegevust
e elluviimise 

periood 

Hinnangulin
e 

maksumus 

PCDD/F eriheitetegurid 
selgitamaks välja nende 
vastavuse praegusele 
olukorrale 

Tegevus-
suund 1.2 

Heidete 
prognoosimine 

Prognoosid 
koostatud 

          

Tegevus 
1.2.1 

POS-ide heidete 
prognoosimine ja 
prognooside 
täpsustamine 
erinevatesse 
keskkondadesse 

Prognoosid 
koostatud ja 
täpsustatud 

On uuritud POS-ide leidumist Eesti keskkonnas ja hinnatud heitkoguseid kuid teostatud ei ole heidete 
prognoose. 

Prognooside täpsem 
koostamine ainete   
lõikes 

Täpsemate 
prognooside 
koostamine  reaalsete 
mõõtmiste põhjal. 
Heitkoguste 
prognooside hindamine 
erinevatesse 
keskkonnaosadesse, sh 
sadenemise kaudu. 
 
Prognooside 
koostamiseks vajalike 
riigispetsiifiliste 
mudelite välja 
töötamine või 
olemasolevate 
mudelite 
kasutuselevõtmine ja 
kohandamine (CiP-
CAFE, BETR-Global)  

2021-2022    

Tegevus 
1.2.2 

Piiriülese õhusaaste 
kauglevi süsteemi 
hindamise 
arendamine ning 
seire 

Piiriülese saastuse 
prognoosid 
koostatud 

Eesti on ühinenud LRTAP konventsiooniga ja EMEP programmiga. Piiriülese õhusaaste seire ja 
hindamine toimub PCDD/F, HCB, PCB-de osas. Perioodiliselt koostatakse välisõhu kvaliteedi 
ülevaateid, mis avalikustatakse: 
https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/eesti_ohusaasteainete_heitkogused_aastatel
_1990-2018.pdf 

Hindamise 
laiendamine muude  
POS-de osas 

Seirekavade 
koostamine PCN, PCP, 
HCBD, PeCB kohta 

2021    

Tegevus-
suund 1.3 

POS-idega 
saastatuse 
vähendamine ja 
selle  hindamine 
erinevates 
keskkondades (sh 
mõjud) 

Toimiv seire           

Tegevus 
1.3.1 

POS-ide heidete 
vähendamise 
võimaluste 
hindamine ja 
tegevuskava 
koostamine olukorra 
parandamiseks. 

Seireandmete alusel 
vähendamise 
võimalused hinnatud 

PCDD/F ja PCB eksponeeritust ja sisaldumist toiduainetes ei ole peale 2010 aastat uuritud. PCDD/F 
sisaldused Läänemere kalades on senini nii kõrged, et võivad põhjustada terviseriske.  
Tegevuskava on koostatud Stockholmi konventsiooni riikliku rakenduskava osana, mida on seni 
täiendatud kahel korral. Käesolev uuring hindab esmakordselt tegevuskava täitmist. Seireandmete 
alusel teadaolevalt analüüse ei ole teostatud, kuid seda on tehtud heitkoguste inventuuride andmete 
alusel. Nende andmete põhjal on tehtud ülevaateid, mis kirjeldavad keskkonnaseisundeid (Eesti 
õhusaasteainete heitkogused aastatel 1999-2018), kuid nende analüüside põhjal ei ole vähendamise 

Iga-aastaste välisõhu 
heitekoguste 
 andmete alusel 
ülevaadete 
koostamise 
jätkumine ning  
tegevuskavade 

POS heidete 
vähendamis võimaluste 
valdkondlike ja lühema 
ajaliste tegevuskavade 
koostamine. 
Eraldi hinnata vajadust 
läbi viia PCDD/F ja PCB-

2021-2022    
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Eesmärgid, meetmed ja 
tegevused 

Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste 

elluviimiseks vajalikud 
toimingud 

Jätkutegevust
e elluviimise 

periood 

Hinnangulin
e 

maksumus 

võimalusi analüüsitud. Vastavaid analüüse on tehtud riikliku rakenduskava täiendamisel, võttes 
arvesse POS-ide leidumist keskkonnas ning seire- ja inventuuride andmeid.  

koostamine. 
Periodiilised seirete 
ülevaatused ja 
analüüsid.   
PCDD/F, PCB 
sisalduste mõõtmine 
toidus ja kalades 
ning eksponeerituse 
hindamine 

de eksponeerituse ja 
mõjude hindamine.  

Tegevus 
1.3.2 

Jääkreostuse 
vähendamine 
Ettepanekute 
väljatöötamine 
seadusandliku 
raamistiku 
loomiseks, sh selgelt 
määratletud 
vastutus uute 
jääkreostus kollete 
tekkimise 
vältimiseks. 
Jääkreostuskollete 
korrastamine ja 
järelseire 

Seadusandluses on 
sätestatud 
jääkreostuse 
vältimise, tekitatud 
reostuste 
likvideerimise ja 
järelseire tingimused, 
tegutsemispiirangud 
jääkreostusega aladel 

Keskkonnaministri määrus „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“ 
Keskkonnaministri määrus „Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused“ 
Jääkreostusalad ( Keskkonnaagentuuri kodulehelt) 
Jääkreostuskollete likvideerimist on  finantseeritud maaomanike, ettevõtete ja kohalike 
omavalitsuste vahenditest. Kaasfinantseerimist on võimalik taotleda Sihtasutusest 
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Ühtekuuluvusfondist. 
Jääkreostus objektid ei ole ainete põhiselt kontrollitud ja mitmed POS  
reostuse riskiga objektid on tegelikult kontrollimata.  

Jääkreostuse alased 
aruanded on 
kättesaadavad 
Keskkonnaameti 
kontoritest ja ka 
kohalikust 
omavalitsusest. 
Planeeringute 
koostamisel tuleb 
arvestada 
jääkreostusest 
tulenevate 
ohtudega. 
Omavalitsuste 
initsiatiivil tuleb 
tagada inimestele, 
kes elavad ohtlike 
ainetega reostunud 
põhjaveega aladel, 
terviseohutuse- ja 
kvaliteedinõuetele 
vastav puhas 
joogivesi. 
POSide mõõtmistega 
kontroll jääkreostus 
objektidel. 

Rahastuse jätkumine.  
Põhjavee 
puhastamiseks uute 
tehnoloogiate 
kasutuselevõtt. 
Reostunud aladel 
tegevuse piiramine ja 
olemas olevate 
reostuste 
lokaliseerimine, et ei 
tekiks suuremaid 
keskkonna kahjusid.  

2020-…    

Tegevus 
1.3.3 

POS-ide mõju 
hindamine inimese 
tervisele piirkonna 
seireandmete ja 
terviseandmete 
alusel 

Pidevad uuringud 
mõjude välja 
selgitamiseks. 
Andmed avalikud. 

Teadaolevalt ei ole teostatud tervisemõjude uuringuid alates Stockholmi konventsiooni riikliku 
rakenduskava koostamisest. Eestis ei ole läbi viidud biomonitooringut. Ainsad uuringud on seotud 
olnud põlekivitööstusest pärinevate tervisemõjude uuringutega, kuid need on keskendunud muudele 
saasteainetele.  

Prügilatest lähtuva 
mõju hindamine 

PCP-st tingitud 
võimaliku 
keskkonnamõju 
hindamine  

2021-2023    

Tegevus 
1.3.4 

POSidest lähtuvate 
keskkonnariskide, ja 
mõjude hindamine  
ning 

Kogutud andmete 
alusel POSide mõjud 
keskkonnale 
hinnatud 

Keskkonnaseisundi hinnanguid piirväärtustega võrdluse alusel on koostatud seda nii piirkondlikult kui 
rahvusvahelise koostöö raames.  
Mõjude hinnanguid ei ole eraldi tehtud.  

Riskide ja mõjude 
hindamine kogutud 
andmete alusel (sh 
rahvusvaheline 
koostöö). 

Mõju hindamise 
võimekuse arendamine 
Eestis ja osalemine 
rahvusvahelises 
koostöös. 

Pidev    
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Eesmärgid, meetmed ja 
tegevused 

Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste 

elluviimiseks vajalikud 
toimingud 

Jätkutegevust
e elluviimise 

periood 

Hinnangulin
e 

maksumus 

keskkonnaseisundi 
hinnangute andmine 

Tegevus 
1.3.5 

POS jäätmete  
käitlemine 
keskkonnale ja 
tervisele ohutul moel 

Jäätmeseaduse 
nõuete täitmise 
tagamine 

Jäätmeseadust on pidevalt ajakohastatud. Jäätmeseaduse nõuete täitmise tagamist kontrollib 
Keskkonnainspektsioon. POS-e sisaldavate jäätmete käitluse osas kehtib ka eriregulatsioon ehk 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1021 (varasemalt nr (EL) 850/2004).  

Jäätmekäitlus 
nõuded on 
uuendatud POSide 
ohutut käitlust 
silmas pidades.  

Jäätmeseaduse 
uuendamine. 
Järelevalve 
tõhustamine.  

2020-…    

Meede 2 
POS-heidete vähendamine 

 

Tegevus-
suund 2.1 

Heidete 
vähendamine 
väikestes 
tahkekütuse 
põletusseadmetes 
(kuni 0.9 MW) 

Heited vähendatud 
saasteallika kohta 

Ülevaate "Eesti õhusaasteainete heitkogused 1999-2018" aruandes kus on välja toodud hinnangud ja  
heitkoguste muutused ajas.  

Rakendatud 
meetmete tõhususe 
hindamine ja 
heitkoguste 
arvestamine. 

       

Tegevus 
2.1.1 

Turule toodavatele 
põletusseadmetele 
esitatavate nõuete 
sätestamine 

Nõuded sätestatud Uued põletusseadmed peavad vastama standardile EVS-EN 15544 
Küttekollete 
uuendamine 

Küttekollete järk-
järguline uuendamine 
ja asendamine 
kaasaegsete 
kütteseadmetega ning 
kvaliteetse ja kuiva 
küttematerjali (puit) 
kasutamine 

2020-…    

Tegevus 
2.1.2 

Väikeste 
põletusseadmete 
(pottsepaahjude) 
standardi EVS-EN 
15544:2009 
rakendamine 

Standardi 
põhimõtteid 
rakendatakse 

Uute ehitiste rajamisel ja küttekollete uuendamisel arvestatakse standardiga EVS 15544 
Uute küttekollete 
kasutuselevõtu 
kiirendamine 

Toetusmeetmete 
rakendamine ja pidev 
elanike teadlikkuse 
tõstmine uute 
põletusseadmete 
eelistest 

2020-…    

Tegevus 
2.1.3 

Hea tava 
väljatöötamine ja 
rakendamine 
väikeste 
põletusseadmete 
kasutamisel 

Nõuded 
rakendamisel 

Ahjukütte ABC koostatud ja teostatud avalikkuse teavitamise kampaania ning loodud veebileht 
õigete kütimisvõtetest teavitamiseks: https://kutaoigesti.ee/et/ 

Tegevuse jätkamine 

Puhta ja kuiva 
puitkütuse kasutamise 
soodustamine ja 
jäätmete põletamisest 
tingitud ohtude ning 
probleemide 
kajastamine 
 
Elanikkonna 
teadlikkuse 
parandamine ning 
kütteseadmete 
väljavahetamise ja 
kaugküttevõrguga 

2020-…    
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Eesmärgid, meetmed ja 
tegevused 

Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste 

elluviimiseks vajalikud 
toimingud 

Jätkutegevust
e elluviimise 

periood 

Hinnangulin
e 

maksumus 

liitumise toetamine, 
mis toetaksid 
üleminekut vähem 
saastavale kütteviisile. 
 
Järkjärguline 
kütteseadmete 
vahetamine 
kaasaegsetel 
tehnoloogiatel 
põhinevate 
kohtkütteseadmete  

Tegevus-
suund 2.2 

Heidete 
vähendamine 
keskmistes 
põletusseadmetes  
(1.0 - 50.0 MW) 

             

Tegevus 
2.2.1 

Seadmete 
renoveerimine ja 
filtrite paigaldamine 

Rekonstrueeritud 
põletusseadmed 
koos filtritega 

Keskmise võimsusega põletusseadmete direktiivi (EL) 2015/2193 jõustumine 2017. aastast, millega 
kehtestatakse rangemad nõuded. Põletusseadmete rekonstrueerimist on toetatud KIK-ist.  
 
EL-i õigusaktid on Eestis otsekohalduvad. Koostatud Teatavate õhusaasteainete heitkoguste 
vähendamise riiklik programm aastateks 2020-2030. 

Järk-järguline 
rekonstrueerimine ja 
väljavahetamine 

Järk järguline filtrite 
paigaldamine 
põletusseadmetele ja 
põletusseadmete 
väljavahetamine või 
renoveerimine 
vastavalt keskmiste 
põletusseadmete 
direktiivis sätestatud 
ajagraafikule 
 
Põletusseadmete, 
tsüklonite, filtrite 
efektiivsuse hindamine 
POSidest lähtuvalt 
 
Aastateks 2020-2030 
teatavate 
õhusaasteainete 
heitkoguste 
vähendamise riikliku 
programmi  meetmete 
rakendamine 

2020-…    

Tegevus-
suund 2.3 

Transpordiga seotud 
POS-ide heidete 
vähendatmine 

Heited vähendatud 
saasteallika kohta 
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Eesmärgid, meetmed ja 
tegevused 

Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste 

elluviimiseks vajalikud 
toimingud 

Jätkutegevust
e elluviimise 

periood 

Hinnangulin
e 

maksumus 

Tegevus 
2.3.1 

Transpordiga seotud 
POS-ide heidete 
tõhus vähendamine 
rakendades Eesti / EL 
õigusakte ja 
programme 
transpordi ning 
kütuse valdkonnas. 

Nõuded rakendatud 
EL-i õigusaktid on Eestis otsekohalduvad. Koostatud Teatavate õhusaasteainete heitkoguste 
vähendamise riiklik programm aastateks 2020-2030. 

Vähem saastavate 
sõidukite kasutamise 
soodustamine 

Programmis ette 
nähtud meetmete 
rakendamine. 
Transporditaristu ja 
liiklusega seotud POS-
de seire sadevees. 

2020-…    

 

 
Tegevus-
suund 2.4 

Tööstuslike heidete 
vähendamine 

             

Tegevus 
2.4.1 

Kütuse- ja 
energiamajanduses 
kindlustada riiklikult 
kehtestatud 
keskkonnanõuete 
täitmine 

Regulaarne 
järelevalve 

Loodud seadusandlik raamistik ja lisaks kehtivad otsekohalduvad EL-i regulatsioonid. Toimib riiklik 
kütuseseire ning Keskkonnainspektsioon teostab regulaarselt järelevalvet välisõhu saastamise osas 
(nii kaebuste kontroll, kui plaaniline välisõhu saastelubade ning komplekslubade järelevalve).  

Tegevuse jätkamine 
ja vajadusel POSide 
osa täiendamine 

       

Tegevus 
2.4.2 

POS-ide heidete 
reguleerimine 
keskkonnalubadega 

Keskkonnaload 
arvestavad POS-ide 
heiteid 

Jäätmepõletuskäitistes mõõdetakse regulaarselt PCDD/F emissioone.  
Muude POS-de osas ei arvestata loastamisel regulaarsete mõõtmistega. 
Kem määrus  nr 59 reguleerib POS heiteid põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest 
välisõhku (PCB,  PCDD/F, HCB) 

POS-de tekke 
tõendamine ja 
mõõtmiste 
läbiviimine 

Mõõtmiste teostamine 
ja selle põhjal vajalike 
meetmete 
tarvituselevõtu 
hndamine 
 
PVT rakendamise 
soodustamine ja 
järelevalve ning 
hindamine 

2020-…    

Tegevus-
suund 2.5 

Heidete 
vähendamine ja 
ohjamine teisestest 
allikatest 

POSid ei satu 
ringlusesse  

           

Tegevus 
2.5.1 

Ettevõtete 
keskkonnalubade 
täiendamine 
asjakohase POS 
heidete osas.  

Ülevaade POS-de 
tekkest ja ringlusest  

Load on, osaliselt kajastavad ka POS-e, aga kogu ohtlike ainete valdkond vajab veel arendamist.  
 
Keskkonnaloa omajad ei pea tõendama POS-de ringlust või teket oma tööstusprotsessides, va 
jäätmepõletuskäitised, mis mõõdavad heitgaasides määratud regulaarsusega PCDD/F heiteid. 
 
Puuduvad prügilaseire nõuded. 
 
Loodud keskkonnaotsuste terviklik infosüsteem KOTKAS. 

Lubade 
asjakohastamine.  
 
POS-de tekke 
deklareerimine 

Sisendid heidete 
hinnangutest ja 
ettevõtete tegevustest. 
POS-de tekke ja heite 
deklareerimiskohustus. 

2020-…    

Tegevus 
2.5.2 

Heidete 
vähendamine 
tahkete 

POS-id ei jõua 
ringlusesse 
põletusjäätmetega 

Uus planeeritav tegevus, mida ei olnud varasemalt lisatud, kuid järjest suureneva ressursi 
taaskasutusega muutub oluliseks.Tuhkade kasutamine nt põllumajanduses võib POS-e keskkonda ja 
toiduahelatesse juurde tuua. 

POS-de seire 
põletusjäätmetes ja 
riskide hindamine 

POS-de 
põletusefektiivsuse ja 
tekke hindamine ühelt 
poolt ja tahtmatult 

2021-2023    
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Eesmärgid, meetmed ja 
tegevused 

Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste 

elluviimiseks vajalikud 
toimingud 

Jätkutegevust
e elluviimise 

periood 

Hinnangulin
e 

maksumus 

põletusjäätmete 
taaskasutusest 

tekkivate jäätmete 
kontrollitud 
kasutamine. Viia läbi 
põletusjäätmete 
taaskasutamisest 
tekkida võiva 
keskkonnariski 
hindamine POS-de 
osas. 

Meede 3 
Teadlikkuse tõstmine 

 

Tegevus-
suund 3.1 

Elektrooniliste 
teabevahetussüstee
mide kasutamine, 
infomaterjalide 
väljaandmine ja 
koolitamine 

Infomaterjalid 
koostatud ja 
levitatud. 
 
Toimiv 
koolitussüsteem 

Otseselt POS-ide teemalisi infomaterjale pole koostatud, kuid on jagatud teavet ning tehtud 
teavituskampaaniaid tegevuste osas, mis vähendavad POS-ide teket (nt keeld jäätmeid lõkkes 
põletada, õiged võtted kütmiseks). Koolitusi on pigem tehtud ametnikele. TalTechis on kursus 
toksikoloogiast, kus käsitletakse Stockholmi konventsiooni ning POS-e mõju keskkonnale ja tervisele. 
Keskkonnaministeeriumi kodulehel on info rakenduskavast.  

        

 

 

Tegevus 
3.1.1 

Elektrooniliste 
teabevahetussüstee
mide kasutamine 

Oskus kasutada 
elektroonilisi 
teabevahetussüstee
me 

 
Loodud keskkonnaotsuste terviklik autonoomne infosüsteem KOTKAS kuhu on koondatud 
keskkonnalubade taotlemine, menetlemine, keskkonnatasude deklareerimine, loa omajate 
seirenõuded. Olemas seireandmeid koondav andmekogu KESE. 

Elektoonste 
teabevahetus 
süsteemide 
arendamine ja jätkuv 
kasutamine.  

       

Tegevus 
3.1.2 

Sihtrühmade 
(käitajad, 
otsustusprotsessi 
läbiviijad, erinevate 
valdkondade 
eksperdid ja 
spetsialistid, 
elanikkond) 
teadlikkuse tõstmine 
sektoriaalsete 
infomaterjalide 
koostamine ja 
väljaandmine kaudu 

Sektoriaalsed 
infomaterjalid 
koostatud ja välja 
antud, toimib 
teavitussüsteem 

Avalikkuse informeerimise kampaania kohtkütteallikatest kui olulisest õhusaasteallikast ning 
soovituste jagamine keskkonnasäästlike ja väiksema kahjuliku tervisemõjuga kütmisviiside osas. 
 
Puudub keskne POSe kasutamist, nende omadusi ja ohtlikkust käsitlev veebileht.    
Koolitusi POS-ide alasest regulatsioonist on tehtud ohtlike jäätmete käitluslitsentsi saamiseks 
vajalikus koolitusprogrammis.  

Teavitamine ja 
sihtrühmade jätkuv 
koolitus.  

Regulaarne teavitamine 
igasuguste jäätmete 
põletamise 
kahjulikkusest ja õigete 
kütmisviiside 
kasutamisest 
 
Kaasaegsete 
kütekollete 
kasutuselevõtu 
soodustamine 
kodumjapidamisets 
 
Keskse POSde 
kasutamist, nende 
omadusi ja ohtlikkust 
käsitleva veebilehe 
loomine koos 
koondatud POSe 
käsitlevate uuringute ja 
seireandmetega.   

Pidev    



156 

 

Eesmärgid, meetmed ja 
tegevused 

Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste 

elluviimiseks vajalikud 
toimingud 

Jätkutegevust
e elluviimise 

periood 

Hinnangulin
e 

maksumus 

Tegevus 
3.1.3 

Võimalike 
hädaolukordade 
ennetamist, 
hädaolukordadeks 
valmisoleku 
planeerimist ja 
lahendamist 
puudutava 
õigusruumi 
korrastamine 

Mõisted on 
täpsustatud ning 
institutsioonide 
vastutusala on selgelt 
määratletud. 
 
On täpsustatud 
avalikkuse 
teavitamist ning 
varajast hoiatamist 
puudutavaid 
üldpõhimõtteid 

2019. a läbi viidud arutelu KeM-i, Päästeameti, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni vahel, kus 
lepiti kokku nõuetes ja tegevustes tuleohutusnõuete täitmise paremaks tagamiseks, et vähendada 
jäätmetega seotud põlenguid ning seeläbi ka mittetahtlike POS-ide heiteid keskkonda.  
Hädaolukordade lahendamise valdkonda on täiustatud, kuid POS-idega seoses pole otseseid tegevusi 
planeeritud või läbi viidud (va tuleohutusalased tegevused või reostuse likvideerimine).  

Prügila ja 
jäätmekäitlus 
tehaste põlengutele 
reageerimise 
planeerimine ning 
elanikkonna teavitus 
süsteemi 
täiendamine. 

      

 

 

 

Meede 4 
Erinevate valdkondade strateegiliste dokumentide ja õigusaktide seostamine Stockholmi konventsiooni nõuetega  

 

 

Tegevus-
suund 4.1 

POS-heidete 
ohjamisega seotud 
strateegiliste 
dokumentide ja 
õigusaktide 
koostamine ja 
täiendamine 

Strateegilised 
dokumendid ja 
õigusaktid arvestavad 
Stockholmi 
konventsiooni 
nõuetega 

Stockholmi konventsiooni nõuetele on viidatud erinevates arengukavades. Viimati ajakohastati 
Rahvatervise arengukava, mille täiendamisel pöörati samuti tähelepanu Stockholmi konventsiooni 
nõuetega arvestamisele.  

        

 

 

Tegevus 
4.1.1 

Tööstust, transporti, 
energeetikat, 
keskkonda ja 
rahvatervist 
käsitlevate 
õigusaktide ja 
strateegiliste 
dokumentide 
koostamisel 
Stockholmi 
konventsiooni 
nõuete arvestamine 

Strateegilised 
dokumendid ja 
õigusaktid arvestavad 
Stockholmi 
konventsiooni 
nõuetega 

Õhusaasteainete heitkoguste vähendamise programm 2020-2030 
 
Energiamajanduse arengukava aastani 2030 
 
EL-i õigusaktid on Eestis otsekohalduvad 

Valdkondade sisene 
ja  ülene 
koordineerimine 

POS-dega arvestamise, 
nende kõrvaldamise ja  
tekke vähendamisega 
seonduvate 
põhimõtete ja 
meetmete käsitlemine 
valdkondlikes 
õigusaktides, 
arengukavades ja 
strateegilistes 
dokumentides. 
 
Valdkondade ülese 
koordineerimisraamisti
ku loomine ja 
koordineerimise 
parandamine 

Pidev    

 

 
Meede 5 
Järelevalve 

 

Tegevus-
suund 5.1 

POS-ide heidete ja 
POS-e sisaldavate 
toodete kontroll 

Toimiv 
järelevalvesüsteem 
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Eesmärgid, meetmed ja 
tegevused 

Vahetu tulemus Hinnang senistele tegevustele Jätkutegevused 
Jätkutegevuste 

elluviimiseks vajalikud 
toimingud 

Jätkutegevust
e elluviimise 

periood 

Hinnangulin
e 

maksumus 

Tegevus 
5.1.1 

Erinevate järelevalve 
asutuste tõhus 
koostöö POS-ide 
heidete ja POS-e 
sisaldavate toodete 
kontrollimisel 

Toimiv 
järelevalvesüsteem ja 
tõhus koostöö 
erinevate järelevalve 
asutustega 

Järelevalvet keeruline teostada, kuna vajab analüüside läbivimiist, mille võimekus Eestis enamuste 
ainete osas puudub (st vastavad analüüsid tuleb enamuses tellida välisriigist). PCB-de osas on 
toimunud efektiivne järelevalve ning PCB-sid sisaldavad seadmed on kasutusest kõrvaldatud ja ka 
käideldud.   
Turujärelevalve osas toimuvad peamiselt dokumentaalsed kontrollid. Jäätmetes sisalduda võivate 
POS-ide osas kehtib regulatsioon elektri- ja elektroonikaseadmetele ja romusõidukitele. Muude 
jäätmeliikide osas kehtib EL-i otsekohalduv regulatsioon (nr 2019/1021). POS-ide analüüse 
teostatakse järelevalve käigus kahtluse korral ning pisteliselt. Viimaste aastate põhjal pole rikkumisi 
tuvastatud.  

Järelevalve 
tõhustamine ja 
seadusandluse 
täpsustamine 

Otsekohalduvate ELi 
määruste kontrolli 
tegevuste tõhustamin 
ja järelevalveametite 
nõustamine POS-de 
osas. 
 
Seadusandluse 
täpsustamine POSe 
sisaldavate 
põletusjäätmete 
käitlemise ja ohjamise 
osas. 

Pidev    
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Lisa 1 Ettevõtetele edastatud küsimustikud 

dBDE küsimustik 

KÜSIMUSTIK INFO SAAMISEKS PÜSIVATE ORGAANILISTE 

SAASTEAINETE RINGLEMISE KOHTA EESTIS 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ viib Keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi uuringut „Uute 

püsivate orgaaniliste saasteainete leidumine Eesti keskkonnas ning ettepanekud Stockholmi püsivate 

orgaaniliste saasteainete konventsiooni rakenduskava muutmiseks“. Uuring viiakse läbi Stockholmi 

konventsiooni raames, millega on Eesti Vabariik võtnud kohustuse koostada uute, Stockholmi 

konventsiooni põhjal keelustatud või piiratud kasutusega püsivate orgaaniliste saasteainete (edaspidi 

“POS”) kohta, nende kasutamist, kõrvaldamist ja ohjamist käsitlev ajakohastatud rakenduskava.  

POS-id on mürgiste omadustega, püsivad, bioakumuleeruvad kemikaalid, mis kanduvad õhu, vee ja 

rändliikide abil üle riigipiiride ning akumuleeruvad vee- ja maismaaökosüsteemides, mõjutades 

keskkonnaseisundit, organisme ning inimeste tervist. 

Uuringu üheks eesmärgiks on saada ülevaade uutest keelustatud ja piiratud kasutusega ainete 

esinemisest Eesti keskkonnas, nendega seotud mõjude olulisusest ja heitkogustest ning selle täitmiseks 

viiakse läbi ühendite põhine inventuur nende esinemise, võimalike tekkeallikate ja levikuteede kohta 

Eesti keskkonnas. 

Antud uuring hõlmab järgmisi POS-e: polüklooritud naftaleenid (PCN), pentaklorofenool (PCP), 

heksaklorobutadieen (HCBD), C10-13 kloroalkaanid ehk lühikese ahelaga kloorparafiinid (SCCP) ning 

dekabromodifenüüleeter (dBDE). 

Lähtudes eeltoodust edastame Teie ettevõttele käesoleva küsimustiku, mille kaudu soovime täpsustada 

ja saada infot nimetatud ühendite leidumise, esinemise ja kasutuse kohta Eestis.  Andmeid Teie ettevõtte 

kohta ning ettevõtte poolt küsimustele antud vastuste kaudu saadud infot ei avalikustata. Käsitletavate 

ühendite sisaldumist toodetes kasutatakse üldhinnangute andmisel ühendite esinemise ja kasutamise 

kohta Eestis ning nende summaarsete ainevoogude arvutustes. 

Me täname Teid küsimustele vastamisele pühendatud aja eest ning kõik täpsustavad küsimused on 

seoses küsimustiku ja info kasutamise osas on  oodatud. Küsimuste esitamiseks palume pöörduda Aser 

Sikk´u (Eesti Keskkonnauuringute Keskus) e-mail: aser.sikk@klab.ee, tel: 5024413 või Kristel 

Lopsik´u (Keskkonnaministeerium) e-mail: kristel.lopsik@envir.ee poole. 

Täidetud küsimustikud palume tagasi saata e-maili aadressile: aser.sikk@klab.ee 

 

Bis(pentabromofenüül)eeter ehk dBDE 

 

Küsimustik info kogumiseks dBDE ning dBDE-d sisaldada võivate 

kemikaalide ja toodete kohta nende kasutamisel, importimisel ja 

eksportimisel 
 

Küsimustik on koostatud eesmärgiga saada aja- ja asjakohast infot polübroomitud difenüüleetrite 

(PBDE) homoloogi dBDE impordi, kasutuse (ka ajaloolise kasutuse) ning müügi kohta Eestis, 

hindamaks nende ringlemise ja heidete mahte ning selle info põhjal rakendada tegevusi Stockholmi 

konventsiooni raames seatud eesmärkide täitmiseks. 

mailto:aser.sikk@klab.ee
mailto:kristel.lopsik@envir.ee
mailto:aser.sikk@klab.ee


 

170 

 

Kaubanduslik c-dBDE on tehniline segu erinevatest PBDE ühenditest, millest peamised on PBDE 

ühend number BDE-209 (Bis(pentabromofenüül)eeter ehk dekabromodifenüüleeter, CAS nr 1163-19-

5 ja muud) ning nonabromodifenüüleeter. dBDE kemikaalide kaubanduslikud nimetused on olnud DE-

83, Bromkal 82 ja 70, Sytex 102, FR1210, Flamecut 110R. Edaspidi on küsimustikus dBDE 

defineeritud kui keemiline aine, mida võib leiduda nii erinevates toodetes kui ka ainesegudes 

(kemikaalides) kaasa arvatud kaubanduslikus c-dBDE-s. 

Ainet on peamiselt kasutatud  leegiaeglustina plastikutes/polümeerides/komposiitmaterjalides, 

löögikindlas polüstüreenis (HIPS), polüpropeenkangas ja polsterdusriides, tekstiilides, 

tihendussegudes, liimides, konveierlintides ja mujal. DBDE-d on seega kasutatud väga mitmetes 

tarbekaupades, elektroonikaseadmetes, autode sisustuses ja plastkomponentides, ehitusmaterjalides 

ning  seda võib esineda suuremates kontsentratsioonides varasemalt kasutusele võetud toodetes ja 

jäätmete ringluses. DBDE kasutuse kohta toodetes on tehtud ka erandeid ning teatud tingimustel ja 

toodetes on dBDE kasutamine veel lubatud (vt. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 

2019/1021, 20. juuni 2019).   

Tuginedes saadud infole dBDE ja muude PBDE homoloogide (pentaBDE ja octaBDE) varasema 

kasutuse ja ringluse kohta Eestis võib Keskkonnaministeerium võtta kasutusele koostöös ettevõtetega 

tegevusi, mis aitaksid kaasa nende ühendite käibe- ja jäätmeringlusest eemaldamiseks ja heidete 

vähendamisele. 

 

Andmed küsimustele vastaja kohta  

Ettevõtte nimi ning 

registrikood 
 

Aadress  

Küsimustele vastaja  

Ametinimetus  

Telefoni number  

E-mail  

Kuupäev  

 

Küsimustik on jaotatud neljaks osaks: 

Osa A: Üldosa 

Osa B: dBDE-d sisaldavate kemikaalide kasutamine, import ja müük   

Osa C: dBDE-d sisaldavate toodete ja tooraine kasutus 

Osa D: dBDE-d sisaldavate toodete ja kemikaalide kaubandus  

 

Palun täitke ja vastake allpool nendele küsimustele, mis seostuvad Teie ettevõtte tegevusega või mille 

kohta on Teil infot anda. Kui teil on infot ajaloolise kasutuse või esinemise kohta toodetes, kuid ei tea 

täpseid koguseid ega sisaldust, siis palume edastada muu kommentaarina ka see info, mis aitaks kaasa 

ringluses olevate toodete tuvastamisele.  

 

Kõik vastajad saavad anda lisainfot dBDE-de ja neid sisaldavate kemikaalide kasutamise ja leidumise 

kohta nii ettevõtetes endas kui ka Eestis tervikuna küsimuse nr 24 juures. Samuti võib sinna lisada teile 

teadaolevat infot muude uuringu raames uuritavate POS-ide (vt. eespool) ringlemise ja leidumise kohta. 
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Vastamisel palume teha rist vastavasse ruutu ning  kus vaja, lisada ka täpsustavat infot tabelite ridadesse 

(saab trükkides täita). Kui te ei soovi või ei saa vastuseid anda Wordi faili täites või salvestades siis 

võite selle välja trükkida, käsitsi täita ja skaneeritult tagasi saata.   

 

Importi puudutavates küsimustes käsitletakse impordina nii Euroopa Liidust (EL) kui kolmandatest 

riikidest sisseostetud tooteid. Impordi korral palume eraldi ära märkida (täpsustada) kas tegemist on 

EL-ist või kolmandatest riikidest imporditud toodetega.  

 

Osa A: Üldosa 

1. Kas teie ettevõte/organisatsioon 

- kasutab ☐ või on kasutanud ☐; 

- impordib ☐ või on importinud ☐; 

- vahendab/müüb/ekspordib ☐ või on vahendanud/müünud/eksportinud ☐; 

- toodab ☐ või on tootnud ☐; 

dBDE-d sisaldavaid kemikaale ☐ või dBDE-d sisaldavaid tooteid või tooraineid ☐? 

 

2. Milline on Teie ettevõte või organisatsiooni peamine tegevusvaldkond? 

 

 

 

 

3. Kas olete teadlikud, et dBDE sisalduse kohta kemikaalides ja kasutamise kohta on Euroopa 

Liidus kehtestatud piirangud?  

☐Jah      ☐ Ei   

☐Lõpetasime dBDE-d sisaldavate tooraine/toodete/kemikaalide kasutamise/tootmise 

……………… aastal 

☐Plaanime lõpetada dBDE-d sisaldavate tooraine/toodete/kemikaalide kasutamise/tootmise 

……………….. aastal 

☐Plaanime jätkata dBDE-d sisaldavate tooraine/toodete/kemikaalide kasutamist/tootmist ning 

taotleda vastavat erandit 

 

4. Milline on või on olnud teie ettevõtte või organisatsiooni liikmete võimalikud dBDE-d 

sisaldavate toodete/kemikaalide kasutuskohad: 

 

☐ Tööstuslikud tekstiilid (sõidukite tekstiilid ☐, mööblipolstrid ☐, geotekstiilid ☐, vaibad ☐, vms) 

☐ Sõidukites kasutatavad materjalid (tugevdatud plastikud ☐, polümeerid ☐, komposiitmaterjalid ☐ 

elektrikaablid ☐, polstrid ☐) 

☐ Elektroonika- ja elektriseadmed (TV komponendid ☐, audiotehnika ☐, kaablid ☐, ühendused ☐, 

elektroonikaseadmed)  

☐ Ehitustooted (PUR ja XPS isolatsioonitooted ☐, tihendussegud ja hermeetikud ☐, laminaadid ☐, 

ehituskiled ☐, voolikud ☐, kaablid ☐) 

☐ Muud tooted, palun täpsustage 
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Osa B: dBDE-d sisaldavate kemikaalide kasutamine, tootmine, import ja müük 

 

5. Mis ajast või mis ajal Teie ettevõte dBDE-d sisaldavaid kemikaale kasutas ☐ (aasta) 

………….., tootis ☐(aasta) ...................?  

6. Mis ajast või mis ajal Teie ettevõte dBDE-d sisaldavaid kemikaale importis ☐ (aasta) 

................, eksportis/müüs ☐(aasta) ..................? 

Kui vastasite küsimustele nr 5 või 6, siis palun täpsustage dBDE-d sisaldavate kemikaalide 

kaubanduslikke nimetusi ja kasutuskohti ning kemikaali funktsiooni: 

 

 

 

 

 

 

7. Võimalusel palun lisage küsitlusele eraldi kemikaalide ohutuskaardid (MSDS) või tehnilised 

andmelehed. 

 

8.  Palun täitke alljärgnev tabel dBDE-d sisaldavate kemikaalide kasutus- või tootmiskoguste 

kohta 

Aasta* 

Kasutatud dBDE-d sisaldava kemikaali 

kogus (t/a) ☐ ja nimetus 

Toodetud dBDE-d sisaldava kemikaali 

kogus (t/a) ☐ ja nimetus 

DBDE sisaldus kasutatud või 

toodetud kemikaalis (%); 

Muude PBDE (pentaBDE, 

octaBDE) sisaldus kasutatud või 

toodetud kemikaalis (%) 

2019    

2018   

2017   

2016   

2015   

2014   

2013   
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* Varasemaid aastaid võib lisada kui on sellekohast infot varasema kemikaali kasutuse kohta 

 

9. Palun täitke alljärgnev tabel imporditud ja müüdud/eksporditud dBDE-d sisaldavate 

kemikaalide koguste kohta 

Aasta* 

Imporditud 

dBDE-d 

sisaldava 

kemikaali 

kogus (t/a) ja 

nimetus 

Tarnija nimi 

ja impordi 

riik 

DBDE 

sisaldus 

kemikaalis 

(%); muude 

PBDE 

(octaBDE, 

pentaBDE) 

sisaldus 

kemikaalis 

(%) 

Müüdud või 

eksporditud 

dBDE-d 

sisaldava 

kemikaali 

kogus (t/a;) 

ja nimetus 

 

Ostja nimi ja 

müügi/ekspord

i riik 

DBDE sisaldus 

kemikaalis (%);  

muude PBDE 

(octaBDE, 

pentaBDE) 

sisaldus 

kemikaalis (%) 

2019        

2018       

2017       

2016       

2015       

2014       

2013       

       

       

       

* Varasemaid aastaid võib lisada kui on sellekohast infot varasema kemikaali impordi või ekspordi 

kohta 

Juhul kui teil on varasemat ajaloolist infot dBDE-d sisaldavate kasutamise kohta Eestis, siis lisage 

siia sellekohast infot: 
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Osa C:  dBDE-d sisaldava tooraine või toodete kasutamine  

 

10. Kas Teie tootmistegevus on seotud toodetega, mida on töödeldud dBDE-ga? Kas te toodate 

või kasutate tootmissisendina dBDE-ga töödeldud ja dBDE- d sisaldavaid tooteid? 

☐Varem tootsime ☐ / toodame ☐ tooteid, mis sisaldavad dBDE-d  

☐Varem kasutasime ☐/ kasutame ☐ oma lõpptoodete valmistamisel tooteid, mis sisaldavad dBDE-

d   

☐Muud tegevused, mis on seotud dBDE-ga töödeldud toodetega (palun täpsustage):  

 

 

 

 

11. Kui kasutate või olete kasutanud dBDE-d või PBDE-sid sisaldavat toorainet või tooteid oma 

lõpptoodangu valmistamisel, siis palume alljärgnevasse tabelisse ära märkida dBDE-d ja 

muid PBDE-sid sisaldavate lõpptoodete tootmismahud ja nende dBDE-e sisaldused. 

Palun tooge alljärgnevas tabelis välja tooted, mille valmistamiseks on kasutatud dBDE-d sisalduvaid 

tooteid, nende kasutuskogused, dBDE sisaldused ning lõpptoodangu kogused. 

 

Aasta* 

dBDE-d 

sisaldav

a 

lõpptoot

e 

nimetus 

Tootmi

ses 

sisendi

na 

kasutat

ud 

dBDE-

d 

sisalda

va 

toote 

nimetu

s 

Tootmise

s 

sisendina 

kasutatud 

DBDE-d 

sisaldava 

toote 

kasutatud 

kogus 

(t/a) ning 

dBDE 

sisaldus 

tootes 

(%) 

Tootmise

s 

sisendina 

kasutatud 

PBDE-sid 

sisaldava 

toote 

kasutatud 

kogus 

(t/a) ning 

PBDE 

sisaldus 

tootes 

(%) 

Tootmissi

sendina 

kasutatud 

dBDE-d 

või 

PBDE-sid 

sisaldava 

toote 

tarnija ja 

päritolu 

riik 

Lõpptoote 

kasutusval

dkond 

Lõpptoo

dangu 

kogus, 

(t/a) 

DBDE 

sisaldus 

lõpptoote

s, % 

Ekspordit

ud 

lõpptooda

ngu 

kogus, 

tonni 

2019           

2018          

2017          

2016          

2015          
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* Aastaid võib kohandada ja varasemaid aastaid lisada  

 

Juhul kui teil on varasemat ajaloolist infot dBDE-d sisaldavate toodete tootmise kohta Eestis, siis 

lisage siia sellekohast infot: 

 

 

 

 

 

 

12. Kui kasutate oma tegevuses dBDE-d sisaldavaid valmistooteid (va arvatud kasutus otsese 

tootmissisendina teiste toote valmistamiseks), siis palume alljärgnevasse tabelisse ära 

märkida nende toodete kasutuse mahud ja teadaolevad dBDE sisaldused. 

Toote 

nimetus 

dBDE-d 

sisaldus 

tootes, % 

DBDE-d 

sisaldava 

toote 

tarnija/tootj

a ja 

päritoluriik 

Eestist 

ostetud 

DBDE-d 

sisaldava 

toote tarnija 

nimi 

(kontakt) 

Toote 

kasutusvald

kond 

(milleks 

kasutatakse

) 

Toote 

kasutusse 

võtmise 

aasta või 

aastad 

millal 

toodet 

kasutati 1 

Kasutatava 

toote 

kogused  

(t, m3, m2) 3 

Kasutatava 

toote 

kasutusaeg, 

aastates 2 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

1 Lisage aasta juhul kui on teada, mis ajast toode on kasutusel olnud või teise variandina märkige see 

konkreetne aasta mil toodet ettevõtte tootmises kasutati ja teada on selle aastane kasutamise kogus 

(järgmine veerg) 
2 Lisage kasutusaja pikkus juhul kui toodet kasutatakse tootmisvahendi või selle osana ning sellel on 

oma amortiseerumise/kulumise aeg 
3 Kui tegemist on tootega, mida kulub kindel kogus aastas, siis märkige toote kasutatavad kogused 

erinevate aastate kohta (analoogselt küsimuse nr 12 juures olevas tabelis) 

Juhul kui teil on varasemat ajaloolist infot dBDE-d sisaldavate toodete kasutamise kohta Eestis, 

siis lisage siia sellekohast infot: 

 

 



 

176 
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13. Palume täpsustada oma ettevõtte siseseid tootmisjääkide ja jäätmete käitlemise protseduure 

dBDE-d sisaldavate kemikaalide ja toodete tootmisel või nende kasutamisel tekkivate 

jäätmete osas? (kas tekib ning milline on keskmine tekkiv või kasutatav kogus aastas) 

 

Tekkivad jäätmeliigid: 

 

 

 

 

Jäätmete üleandmine: (keskmine tekkiv kogus aastas ja kellele) 

- Eestis:  

 

 

 

 

- Eksport:  

 

 

 

 

- Tootmisjääkide kasutamine ettevõtte enda tootmises:  

 

 

 

 

14. Palun esitage võimalusel teavet ettevõtete kohta (nimed), kellele müüte dBDE-d sisaldavaid 

(või neid sisaldada võivaid) tooteid: 

 

 

 

 

15. Kas Teil on hetkeseisuga decBDE-d sisaldavate kemikaalide või toodete varusid? Kui jah, siis 

palun esitage kogused kemikaalide ja toodete lõikes. 

 

 

 

16. Kas Teil on infot decaBDE alternatiivsete kemikaalide kohta, mida kasutatakse toodetes 

leegiaeglustitena? Palun nimetage: 

 

 

 

 

Osa D: dBDE-d sisaldavate toodete kaubandus  

17. Mis on teie ettevõtte põhiline müügitegevus: 

☐ Importija/maaletooja 
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☐ Edasimüüja/hulgimüük 

☐ Eksportija 

☐ Edasimüüja/jaemüük 

☐ Muu müük/vahendamine. Palun täpsustage:  

 

 

 

18. Kas olete teadlikud sellest, et teie poolt edasimüüdavad või maaletoodavad tooted ja 

kemikaalid sisaldavad või on kunagi sisaldanud dBDE-d või muid PBDE-sid? 

a. Sisaldavad dBDE-d 

☐ Jah  ☐ Ei  ☐ Ei tea 

b. On varem sisaldanud dBDE-d 

☐ Jah  ☐ Ei  ☐ Ei tea 

c. Sisaldavad teisi PBDE-sid 

☐ Jah  ☐ Ei  ☐ Ei tea 

 

Kui jah, siis palun täpsustage ja andke lisainfot järgmises tabelis: 

 

Toote tüüp, 

milleks 

kasutatakse 

DBDE 

sisaldus, % 

(kui on teada) 

Toote või 

kemikaali 

nimetus 

Kemikaali  

CAS nr. (kui 

on olemas) 

Ost 

aastas/import 

aastas (kogus 

kg või 

tonnides) 

Müük 

aastas/eksport 

aastas (kogus 

kg või 

tonnides) 

      

      

      

      

      

      

      

 

19. Kas impordite või vahendate/müüte/ekspordite mõnda dBDE-d sisaldavatest (leegiaeglustina 

kasutatav) alljärgnevatest toodetest?  

 

a. Tekstiilid, riided, tendid, vaibad, mööblitekstiilid, filtrid   ☐ Jah  ☐ 

Ei 

b. Kaablid, TV-komponendid, elektroonikaseadmed, ühendused, audio ☐ Jah  ☐ 

Ei 

c. Tugevdatud plastikud, sõidukite elektroonika, armatuurid, juhtmed ☐ Jah  ☐ 

Ei 

d. PUR ja XPS isolatsioonivahud, laminaadid, kiled, voolikud  ☐ Jah  ☐ 

Ei 

e. Muud tooted, kui on infot siis palun täpsustage: 
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20. Kas võtate tagasi kasutatud ja jäätmeteks muutunud tooteid, mis võivad sisaldada dBDE-d 

ja kuidas te neid edasi käitlete? 

 

☐ Jah ☐ Ei 

 

Kui jah, siis palun lisada alljärgnev info siia: 

Jäätme/toote tüüp ja nimetus Jäätmekäitlustegevus (ettevõte)* 

  

  

  

  

  

  

  

* Ümbertöötlemine, ladestamine, põletamine, eksport, üleandmine jäätmekäitlejale (lisage 

jäätmekäitleja nimi).   

 

21. Kas Teil on laos tooteid või kemikaale, mis sisaldavad dBDE-d või võivad olla dBDE-ga 

töödeldud? (märkige ainult need tooted, mis on jäänud laoseisu) 

 

Toote tüüp, 

milleks 

kasutatakse 

DBDE 

sisaldus, % 

(kui on teada) 

Toote või 

kemikaali 

nimetus 

Kemikaali  

CAS nr. (kui 

on olemas) 

Ladustamis-

tingimused 
Asukoht 

      

      

      

      

      

      

      

 

22. Kes on olnud Teie poolt müüdavate/imporditavate dBDE-d sisaldavate toodete või 

kemikaalide tarnija (Eestis, EL-s, kolmandates riikides)? Palume lisada info järgmisse 

tabelisse: 

 

Ettevõtte nimi Toote nimi Kontaktinfo 
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23. Juhul kui teil on varasemat ajaloolist infot dBDE-d sisaldavate toodete või kemikaalide 

müügi, impordi ja ekspordi kohta Eestis, siis lisage siia sellekohast infot: 

 

 

 

 

 

24. Lisainfo muude POS-ide kohta 

 

 

 

 

 

25. Lisaküsimus: Kas Teil on Eesti kohast infot (kasutamine, ajalooline kasutus, kaubandus, 

leidumine) sellise POS-i kohta nagu Heksaklorobutadieen (HCBD, CAS nr 87-68-3)? (Seda 

ühendit on kasutatud pestitsiidides, vaheainena kummitööstuses, määrdeainete tootmisel, lahustina 

polümeerides, transformaatorite vedelikes, hüdraulikavedelikes. Kaubanduslikud nimed C-46, 

Dolen-pur, GP40-66:120, UN2279.) 

☐ Ei  ☐ Jah 

Kui jah, siis palume seda infot jagada siin: 
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SCCP küsimustik 

KÜSIMUSTIK INFO SAAMISEKS PÜSIVATE ORGAANILISTE 

SAASTEAINETE RINGLEMISE KOHTA EESTIS 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ viib Keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi uuringut „Uute 

püsivate orgaaniliste saasteainete leidumine Eesti keskkonnas ning ettepanekud Stockholmi püsivate 

orgaaniliste saasteainete konventsiooni rakenduskava muutmiseks“. Uuring viiakse läbi Stockholmi 

konventsiooni raames, millega on Eesti Vabariik võtnud kohustuse koostada uute, Stockholmi 

konventsiooni põhjal keelustatud või piiratud kasutusega püsivate orgaaniliste saasteainete (edaspidi 

“POS”) kohta, nende kasutamist, kõrvaldamist ja ohjamist käsitlev ajakohastatud rakenduskava.  

POS-id on mürgiste omadustega, püsivad, bioakumuleeruvad kemikaalid, mis kanduvad õhu, vee ja 

rändliikide abil üle riigipiiride ning akumuleeruvad vee- ja maismaaökosüsteemides, mõjutades 

keskkonnaseisundit, organisme ning inimeste tervist. 

Uuringu üheks eesmärgiks on saada ülevaade uutest keelustatud ja piiratud kasutusega ainete 

esinemisest Eesti keskkonnas, nendega seotud mõjude olulisusest ja heitkogustest ning selle täitmiseks 

viiakse läbi ühendite põhine inventuur nende esinemise, võimalike tekkeallikate ja levikuteede kohta 

Eesti keskkonnas. 

Antud uuring hõlmab järgmisi POS-e: polüklooritud naftaleenid (PCN), pentaklorofenool (PCP), 

heksaklorobutadieen (HCBD), C10-13 kloroalkaanid ehk lühikese ahelaga kloorparafiinid (SCCP) ning 

dekabromodifenüüleeter (DecaBDE). 

Lähtudes eeltoodust edastame Teie ettevõttele käesoleva küsimustiku, mille kaudu soovime täpsustada 

ja saada infot nimetatud ühendite leidumise, esinemise ja kasutuse kohta Eestis.  Andmeid Teie ettevõtte 

kohta ning ettevõtte poolt küsimustele antud vastuste kaudu saadud infot ei avalikustata. Käsitletavate 

ühendite sisaldumist toodetes kasutatakse üldhinnangute andmisel ühendite esinemise ja kasutamise 

kohta Eestis ning nende summaarsete ainevoogude arvutustes. 

Me täname Teid küsimustele vastamisele pühendatud aja eest ning kõik täpsustavad küsimused on 

seoses küsimustiku ja info kasutamise osas on  oodatud. Küsimuste esitamiseks palume pöörduda Aser 

Sikk´u (Eesti Keskkonnauuringute Keskus) e-mail: aser.sikk@klab.ee, tel: 5024413 või Kristel 

Lopsik´u (Keskkonnaministeerium) e-mail: kristel.lopsik@envir.ee poole. 

Täidetud küsimustikud palume tagasi saata e-maili aadressile: aser.sikk@klab.ee 

 

Klooritud parafiinide või neid sisaldavate toodete kasutajatele 

SCCP ja muud klooritud parafiinid 

Küsimustik info kogumiseks SCCP-de ja muude SCCP-sid sisaldada võivate klooritud 

parafiinide (edaspidi CP-d) kohta nende kasutamisel, müümisel, importimisel ja eksportimisel.  

SCCP-d on lühikese ahelaga klooritud parafiinid (C10-C13 kloroalkaanid) keemilise valemiga CxH(2x-

y+2)Cly, kus x = 10-13 ja y = 1-13 ning kloori sisaldus on rohkem kui 48% massist. 

SCCP-sid ja muid keskmise ning pika ahelaga klooritud parafiine on peamiselt kasutatud ja kasutatakse 

lisaainena pehmetes PVC toodetes ja materjalides, plastides, kummides, konveierlintides, 

määrdeainetes, õlides, liimides, hermeetikutes, värvides ja tekstiilitoodetes. 

Uuringu raames soovime saada kasutamist, importi ja eksporti puudutavat infot SCCP-de, muude 

klooritud parafiinide segude ja ainete kohta (MCCP-keskmise ahelaga klooritud parafiinid, LCCP-pika 

ahelaga klooritud parafiinid ja CP-muud klooritud parafiinide segud), mis sisaldavad enam kui 1% 

mailto:aser.sikk@klab.ee
mailto:kristel.lopsik@envir.ee
mailto:aser.sikk@klab.ee
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(massiprotsenti) SCCP-sid või toodete kohta, mis sisaldavad enam kui 0.15% (massiprotsenti) SCCP-

sid. Ühtlasi kogutakse andmeid ka selle kohta, kui pole täpne SCCP sisaldus kasutatavates klooritud 

parafiinides, aines või neid sisaldavas tootes teada ning SCCP ajaloolisest kasutusest. Tuginedes saadud 

infole SCCP-de või nende alternatiivide (muud klooritud parafiinid) kasutuse kohta Eestis võib 

Keskkonnaministeerium võtta kasutusele koostöös ettevõtetega tegevusi, mis aitaksid kaasa SCCP-de 

kasutuse vähendamisele ning tulevikus nende ringlusest eemaldamiseks. 

Käesoleva uuringu raames koostatud küsimustik on koostatud eesmärgiga saamaks asja- ja ajakohast 

infot SCCP-de võimalike kasutuse mahtude, nende ringlemise ja heidete kohta, et selle põhjal 

rakendada tegevusi Stockholmi konventsiooni raames seatud eesmärkide täitmiseks.   

Andmed küsimustele vastaja kohta (palun täitke) 

Ettevõtte nimi ja 

registreerimisnumber 
 

Aadress  

Küsimusetele vastaja   

Ametinimetus  

Telefoni number  

E-mail  

Kuupäev  

 

Küsimustik on jagatud 3 osaks: 

Osa A - üldosa 

Osa B - klooritud parafiine sisaldavate kemikaalide ja toodete kasutajatele 

Osa C - klooritud parafiine sisaldavate toodete ja kemikaalidega kauplejatele  

Palume täita ja vastata küsimustiku kõigile nendele punktidele, mis seostuvad Teie ettevõtte tegevusega 

(tootja/kasutaja/importija/eksportija/vahendaja/käitleja vms.) või mille kohta on Teil infot anda. 

Juhul kui olete CP-de kui ainete (kemikaalide) või neid sisaldavate toodete kasutaja ja importija, siis 

palume vastata küsimustele nii küsimustiku B kui ka C osas.  

Kõik vastajad saavad anda lisainfot klooritud parafiinide ja neid sisaldavate kemikaalide ning toodete 

kasutamise ja leidumise kohta nii ettevõtetes endas kui ka Eestis tervikuna küsimuse nr 26 juures. 

Samuti võib sinna lisada teile teadaolevat infot muude uuringu raames uuritavate POS-ide (vt. eespool) 

ringlemise ja leidumise kohta. 

Vastamisel palume teha rist vastavasse ruutu (tekib automaatselt kui klõpsate ruudul) ning kus vaja, 

lisada ka täpsustavat infot tabelite ridadesse (saab trükkides täita). Kui te ei soovi või ei saa vastuseid 

anda Wordi faili täites või salvestades siis võite selle välja trükkida, käsitsi täita ja skaneeritult tagasi 

saata.   

Importi puudutavates küsimustes käsitletakse impordina nii Euroopa Liidust (EL) kui kolmandatest 

riikidest sisse ostetud tooteid. Impordi korral palume eraldi ära märkida (täpsustada) kas tegemist on 

EL-ist või kolmandatest riikidest (mitte EL) imporditud toodetega. 

 

OSA A: Üldosa 

1. Kas teie ettevõte/organisatsioon on või on olnud SCCP/CP-de või neid sisaldavate 

toodete/kemikaalide: (valige mitu varianti, kui need teie tegevusega seostuvad) 

☐ tootja 

☐ kasutaja 
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☐ importija 

☐ edasimüüja/eksportija 

☐ käitleja (jäätmed) 

☐ ei tooda/kasuta/ekspordi/impordi/vahenda/käitle 

☐ muu, palume täpsustada: 

 

 

 

2. Milline on teie ettevõte või organisatsiooni peamine tegevusvaldkond? 

 

 

 

3. Milline on või on olnud teie ettevõtte või organisatsiooni liikmete võimalik SCCP/CP-de või neid 

sisaldavate toodete/kemikaalide kasutusvaldkond: 

☐ PVC materjalide/toodete tootmine ja töötlemine 

☐ Muude plastide tootmine ja töötlemine 

☐ Metallitöötlusvedelike kasutus (määrdeained) 

☐ Tihendussegude, hermeetikute, liimide tootmine ja kasutamine 

☐ Värvide, vaikude ja muude pinnakattevahendite tootmine ja kasutamine 

☐ Kummi ja kummitoodete (konveierlindid) kasutamine või tootmine  

☐ SCCP/CP-sid sisaldavate kemikaalide ja toodete müük 

☐ Muu, palume täpsustada:  

 

 

 

4. Kas impordite ☐ ekspordite ☐ müüte ☐ või kasutate ☐ mõnda alljärgnevas tabelis välja toodud 

kemikaalidest või neid sisaldavaid tooteid? Kui jah, siis palun täpsustage tabelist allpool millistes 

toodetes või kemikaalides neid leidub. 

SCCP-de ja CP-de CAS numbrid, mis võivad sisaldada SCCP-sid. Palun tee valik ainete osas mida 

impordite/ekspordite/müüte/kasutate. 

 

SCCP-de ja muude klooritud parafiinide kaubanduslikud nimed:  

85535-84-8 (SCCP-d (C10-

13)) 
 

71011-12-6 (Alkaanid, C12-13, 

kloro)  

108171-26-2 (Alkaanid, C10-

12, kloro) 

 

85536-22-7 (Alkaanid, C12-

14, kloro) 

85681-73-8 (Alkaanid, C10-

14, kloro) 

 

84082-38-2 (Alkaanid, C10-21, 

kloro) 

97659-46-6 (Alkaanid, C10-26, 

kloro) 

84776-06-7 (Alkaanid, C10-32, 

kloro) 

 

68920-70-7 (Alkaanid, C6-18, 

kloro) 
 

61788-76-9 (Alkaanid, kloro) 

63449-39-8 (parafiinvahad ja 

süsivesinikvahad, kloro) 

97553-43-0 (parafiinid, normaal 

C>10, kloro) 

 

Muud klooritud 

parafiinid/kemikaalid (CAS 

number?..........................) 

 

85535-85-9 (MCCP-d; C14-18, 

kloro) 
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5. Kas olete teadlikud, et SCCP-sid on käsitletud POS-ina Stockholmi konventsioonis ning nende 

kasutuse kohta on kehtestatud piirangud ja neid võib erandina kasuta ainult loa alusel? 

☐ Jah 

☐ Ei 

☐ Oleme lõpetanud SCCP-de tootmise ☐, impordi ☐, ekspordi ☐, kasutuse ☐ aastast 

……………………. 

☐Planeerime lõpetada SCCP-de tootmise ☐, impordi ☐, ekspordi ☐, kasutuse ☐ aastast/kuust 

…………………. 

☐ Planeerime SCCP-sid edasi toota ☐, importida ☐, eksportida ☐, kasutada ☐ ning taotleda vastavat 

erandit 

 

6. Kas olete teadlikud, et keskmise ahelaga klooritud parafiinid (edaspidi “MCCP”) ja muud CP-sid 

sisaldavad kemikaalid, mis sisaldavad rohkem kui 1% SCCP-d käsitletakse POS-idena ning nende 

kasutamine EL-is on keelatud? 

☐ Jah 

☐ Ei 

☐ Võime kinnitada, et meie imporditavad/eksporditavad/müüdavad/toodetavad/kasutatavad MCCP/CP-

sid sisaldavad kemikaalid sisaldavad vähem kui 1% SCCP- sid (palun lisada küsimustikule vastavad 

sertifikaadid) 

☐ Me ei tea SCCP-de sisaldust toodetavates ☐, imporditavates/eksporditavates/müüdavates ☐ või 

kasutatavates ☐ MCCP-sid ja muid CP-sid sisaldavates kemikaalides 

☐ Me planeerime määrata SCCP-de sisaldust toodetavates ☐, imporditavates/müüdavates ☐ või 

kasutatavates ☐ MCCP-des ja muudes CP-des 

OSA B:  Klooritud parafiine sisaldavate kemikaalide ja toodete kasutajatele 

 

7. Mis ajast alates kasutate klooritud parafiine? Märkida aasta: Teksti sisestamiseks klõpsake või 

koputage siin. 

 

8. Kas te saate kinnitada, et Teie ettevõtte poolt kasutatavad ja imporditud/eksporditud/müüdavad 

CP-d (kemikaalid) sisaldavad vähem kui 1% SCCP-sid? 

 

 

 

 

9. Milline SCCP kontsentratsioonimäär kasutatavates ja müüdavates CP-des (kemikaalides) on 

ettevõtte poolt tagatud? (võimalusel esitada ka vastavad sertifikaadid) 

 

 

 

 

10. Milline SCCP kontsentratsioonimäär on teie ettevõtte poolt kasutatavates, toodetavates või 

müüdavates, CP-sid sisaldavates toodetes, tagatud? (võimalusel esitada ka vastavad sertifikaadid) 
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11. Millist analüüsimeetodit on kasutatud SCCP-de määramiseks kasutatavates CP-de ainesegudes 

(kemikaalides) või CP-sid sisaldavates toodetes? 

 

 

 

 

12. Tulenevalt kasutatud analüüsimeetodist, milline on SCCP-de määramispiir (limit of detection) 

kasutatavates CP-sid sisaldavates kemikaalides? 

 

 

 

 

13. Millist funktsiooni SCCP-d ☐, MCCP-d ☐, LCCP-d ☐, muud CP-d ☐ teie poolt toodetavates 

toodetes omavad? 

☐ Plastifikaator 

☐ Leegiaeglusti 

☐ Lahusti 

☐ Muu, palume täpsustada:  

 

 

 

 

14. Kas ja milliseid SCCP-de alternatiive te oma toodetes kasutate lähtudes eelmises küsimuses toodud 

kasutamise eesmärgist? 

☐ Ei kasuta alternatiive 

☐ Jah kasutame alternatiive, palume täpsustada milliseid:  

 

 

 

☐ Kasutame alternatiivina MCCP-sid, mis sisaldavad enam kui 1% SCCP-sid 

☐ Kasutame alternatiivina MCCP-sid mis sisaldavad vähem kui 1% SCCP-sid 

 

15. Kui olete SCCP-sid või muid CP-sid sisaldavate kemikaalide kasutaja, siis palun täita alljärgnevad 

tabelid SCCP-de ja muude CP-de sisaldavate kemikaalide kasutamise koguste kohta (võimalusel 

täiendage tabelit ka varasemate aastate ja ajaloolise kasutuse osas kui tabelis ära toodud aastad) 

 

SCCP-de kasutus 

 

Aasta (võib 

lisada 

varasemaid) 

SCCP-de 

kasutatud 

kogus, t/a; 

SCCP-de 

imporditud 

kogus, t/a 

Kloori 

sisaldus 

SCCP-s, 

% 

CAS 

nr/KN-

kood 

Kasutusvaldkond

/toode 

SCCP-de päritolu riik 

/tootja või maaletooja 

Eestis 

2019       

2018       

2017       

2016       

2015       
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Muude CP-de kasutus 

 

Aasta (võib 

lisada 

varasemaid) 

Muude 

CP-de 

kasutatud 

kogus, t/a; 

Ahela 

pikkus 

Muude CP-de 

imporditud 

kogus, t/a; 

Ahela 

pikkus 

Kloori 

sisaldus, % 

SCCP-de 

sisaldus 

CP-des, % 

CAS 

nr/KN-

kood 

Kasutusvald

kond/toode 

2019         

2018         

2017         

2016         

2015         

         

         

         

         

         

 

 

Kui teil on ajaloolist infot SCCP-de veelgi varasema kasutuse kohta, siis palun lisage selle kohta vabas 

vormis infot siia:  

 

 

 

 

 

 

16. Kui olete SCCP-sid või muid CP-sid sisaldavate toodete tootja, siis palume alljärgnevasse tabelisse 

ära märkida SCCP-sid ja muid CP-sid sisaldavate toodete (nt. PVC tooted, kummitooted, 

hermeetikud, määrdeained, kaablid , värvid, liimid või muud tooted)  tootmismahud ja nende CP-

de sisaldused. 

 

Juhul kui teil on varasemat ajaloolist infot SCCP-sid sisaldavate toodete tootmise kohta, siis võite 

sellesse tabelisse lisada ka infot nende tootmismahtude kohta. 

Toode, 

selle 

nimetus 

SCCP 

sisaldus 

% tootes 

Muude CP-

de sisaldus 

% tootes 

Muude 

CP-de 

ahela 

pikkus 

CAS nr-

d 

Imporditud 

SCCP/CP-

sid 

sisaldavate 

kemikaalide 

või tooraine 

päritolu 

riik/tootja 

KN 

kood 

Eestist 

ostetud 

SCCP/CP-sid 

sisaldavate 

kemikaalide 

või tooraine 

tarnija, nimi 

(kontakt) 

Toote 

kasutus-

valdkond 

Aasta 

(võib 

muuta ja 

lisada) 

         2015 

 2016 

 2017 

 2018 

 2019 

         2015 

 2016 

 2017 

 2018 
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 2019 

         2015 

 2016 

 2017 

 2018 

 2019 

         2015 

 2016 

 2017 

 2018 

 2019 

 

Kui teil on ajaloolist infot SCCP-sid sisaldavate toodete veelgi varasema tootmise kohta, siis palun lisage 

selle kohta vabas vormis infot siia:  

 

 

 

 

17. Kui olete CP-sid sisaldavate toodete kasutaja (nt. tootmis- või abivahendina ettevõtte tootmis- või 

tööstusprotsessis), siis palume alljärgnevasse tabelisse ära märkida SCCP-sid ja muid CP-sid 

sisaldavate toodete (PVC tooted, konveierlindid, hermeetikud, liimid, määrdeained, värvid, 

kummitooted, nahatooted, kaablid või muud ainesegud kuid välja arvatud ained, mille kohta tuleks 

andmed esitada küsimuses nr 15 ja 16) kasutamise mahud ja nende CP-de sisaldused. 

 

Juhul kui teil on varasemat ajaloolist infot SCCP-sid sisaldavate toodete kasutamise kohta, siis võite 

sellesse tabelisse lisada ka infot nende kasutusmahtude kohta 

Toode, 

selle 

nimetus 

SCCP 

sisaldus 

% 

kasutatav

as tootes 

Muude CP-

de sisaldus 

% 

kasutatavas 

tootes 

Muude 

CP-de 

ahela 

pikkus 

tootes 

Imporditud 

SCCP/CP-sid 

sisaldava 

toote päritolu 

riik/tootja 

KN kood 

Eestist ostetud 

SCCP/CP-sid 

sisaldava toote 

tarnija, nimi 

(kontakt) 

Toote 

kasutusvald

kond 

(millises 

tegevuses 

kasutatakse) 

Toote 

kasutusse 

võtmise aasta 

või aasta 

millal toodet 

kasutati 1 
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Toode, 

selle 

nimetus 

SCCP 

sisaldus 

% 

kasutatav

as tootes 

Muude CP-

de sisaldus 

% 

kasutatavas 

tootes 

Muude 

CP-de 

ahela 

pikkus 

tootes 

Imporditud 

SCCP/CP-sid 

sisaldava 

toote päritolu 

riik/tootja 

KN kood 

Eestist ostetud 

SCCP/CP-sid 

sisaldava toote 

tarnija, nimi 

(kontakt) 

Toote 

kasutusvald

kond 

(millises 

tegevuses 

kasutatakse) 

Toote 

kasutusse 

võtmise aasta 

või aasta 

millal toodet 

kasutati 1 

         

         

         

1 Lisage aasta juhul kui on teada, mis ajast toode on kasutusel olnud või teise variandina märkige see 

konkreetne aasta mil toodet ettevõtte tootmises kasutati ja teada on selle aastane kasutamise kogus 

(järgmine veerg) 

2 Lisage kasutusaja pikkus juhul kui toodet kasutatakse tootmisvahendi või selle osana ning sellel on oma 

amortiseerumise/kulumise aeg 

3 Kui tegemist on tootega mida kulub kindel kogus aastas, siis märkige toote kasutatavad kogused 

erinevate aastate kohta (analoogselt küsimuse nr 16 juures olevas tabelis) 

 

Kui teil on ajaloolist infot SCCP-sid sisaldavate toodete veelgi varasema kasutamise kohta, siis palun 

lisage selle kohta vabas vormis infot siia:  
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18. Palume täpsustada oma ettevõtte siseseid tootmisjääkide ja jäätmete käitlemise protseduure SCCP-

de ja CP-sid sisaldavate toodete tootmisel või nende kasutamisel tekkivate jäätmete osas? (kas tekib 

ning milline on keskmine tekkiv või kasutatav kogus aastas) 

Tekkivad jäätmeliigid:  

 

 

 

 

 

Jäätmete üleandmine: (keskmine tekkiv kogus aastas ja kellele) 

- Eestis:  

 

 

 

 

- Eksport:  

 

 

 

 

- Tootmisjääkide kasutamine ettevõtte enda tootmises:  

 

 

 

 

19. Palun täpsustage ja kirjeldage SCCP/ CP-sid sisaldavate toodete hilisemat käitlemist, millised on 

teiepoolsed soovitused nende toodete käitlemiseks jäätmetena toodete kasutusea lõpus? 

 

 

 

 

 

 

OSA C: klooritud parafiine sisaldavate toodete ja kemikaalidega kauplejatele/importijatele 

(kaasa arvatud tootjad kes tegelevad lisaks tootmisele ja omatoodangu müügile ka mitte 

omatoodangu müügi ja impordiga) 

 

20. Mis on teie ettevõtte põhiline müügitegevus: 

☐ Importija/maaletooja 

☐ Edasimüüja/hulgimüük 

☐ Eksportija 

☐ Edasimüüja/jaemüük 

☐ Muu müük/vahendamine. Palun täpsustage:  

 

 

 

 

21. Kas olete teadlikud sellest, et teie poolt edasimüüdavad või maaletoodavad tooted ja kemikaalid 

sisaldavad, on sisaldanud või võivad olla töödeldud SCCP-de või muude kloorparafiinidega? 

 

a. Sisaldavad SCCP-sid 
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☐ Jah ☐ Ei ☐ Ei tea 

 

b. Sisaldavad muid klooritud parafiine 

 

☐ Jah ☐ Ei   ☐ Ei tea 

 

Kui jah, siis palun täpsustage ja andke lisainfot järgmises tabelis: 

 

Toote tüüp 

Klooritud 

parafiinide 

klass, ahela 

pikkus 

SCCP 

sisaldus, % 

(kui on 

teada) 

Toote 

nimetus 

CP-de 

CAS nr. 

(kui on 

olemas) 

Ost 

aastas/import 

aastas (kogus 

kg või 

tonnides) 

Müük 

aastas/eksport 

aastas (kogus 

kg või 

tonnides) 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

22. Kas impordite või vahendate/müüte/ekspordite mõnda klooritud parafiine sisaldavatest 

alljärgnevatest toodetest?  

a. PVC-st valmistatud tooted  ☐ Jah ☐ Ei 

b. Kummitooted, konveierlindid  ☐ Jah ☐ Ei 

c. Metallitöötlusvedelikud   ☐ Jah ☐ Ei 

d. Määrdeained    ☐ Jah ☐ Ei 

e. Värvid/lakid    ☐ Jah ☐ Ei 

f. Hermeetikud/liimid   ☐ Jah ☐ Ei 

g. Rasvvaigud nahatööstusele  ☐ Jah ☐ Ei 

h.Nahatooted    ☐ Jah ☐ Ei 

i.Muud tooted, palun täpsustage  

 

 

 

  

23. Kas võtate tagasi kasutatud ja jäätmeteks  muutunud tooteid, mis võivad sisaldada 

SCCP/MCCP/CP-sid ja kuidas te neid edasi käitlete? 

 

☐ Jah ☐ Ei 

 

Kui jah, siis palun lisada alljärgnev info: 

Jäätme/toote tüüp ja nimetus Jäätmekäitlustegevus (ettevõte)* 
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* Ümbertöötlemine, ladestamine, põletamine, eksport, üleandmine jäätmekäitlejale (lisage jäätmekäitleja 

nimi).   

 

24. Kas teil on laos tooteid või kemikaale, mis sisaldavad SCCP-sid või võivad olla töödeldud SCCP-

sid sisaldavate CP-dega? (märkige ainult need tooted, mida vahendate müügiks) 

 

Toote tüüp 

Klooritud 

parafiinide 

klass, ahela 

pikkus 

CAS nr. 

(kui on 

olemas) 

Kogus 

SCCP 

sisaldus, % 

(kui on 

teada) 

 

Ladustamis 

tingimused 
Asukoht 

       

       

       

       

       

       

       

 

25. Kes on Teie poolt müüdavate/imporditavate CP-sid sisaldavate toodete või kemikaalide tarnija 

(Eestis, EL-s, kolmandates riikides)? Palume lisada info järgmisse tabelisse 

 

Ettevõtte nimi Toote nimi Kontaktinfo 

   

   

   

   

   

   

   

 

26. Lisainfo muude POS-ide kohta 

 

 

 

 

 

27. Lisaküsimus: Kas Teil on Eesti kohast infot (kasutamine, ajalooline kasutus, kaubandus, 

leidumine) sellise POS-i kohta nagu Heksaklorobutadieen (HCBD, CAS nr 87-68-3)? (Seda ühendit 

on kasutatud pestitsiidides, vaheainena kummitööstuses, määrdeainete tootmisel, lahustina polümeerides, 

transformaatorite vedelikes, hüdraulikavedelikes. Kaubanduslikud nimed: C-46, Dolen-pur, GP40-

66:120, UN2279) 

☐ Ei  ☐ Jah 

Kui jah, siis palume seda infot jagada siin: 
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PCP küsimustik 

KÜSIMUSTIK INFO SAAMISEKS PÜSIVATE ORGAANILISTE 

SAASTEAINETE RINGLEMISE KOHTA EESTIS 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ viib Keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi uuringut „Uute 

püsivate orgaaniliste saasteainete leidumine Eesti keskkonnas ning ettepanekud Stockholmi püsivate 

orgaaniliste saasteainete konventsiooni rakenduskava muutmiseks“. Uuring viiakse läbi Stockholmi 

konventsiooni raames, millega on Eesti Vabariik võtnud kohustuse koostada uute, Stockholmi 

konventsiooni põhjal keelustatud või piiratud kasutusega püsivate orgaaniliste saasteainete (edaspidi 

“POS”) kohta, nende kasutamist, kõrvaldamist ja ohjamist käsitlev ajakohastatud rakenduskava.  

POS-id on mürgiste omadustega, püsivad, bioakumuleeruvad kemikaalid, mis kanduvad õhu, vee ja 

rändliikide abil üle riigipiiride ning akumuleeruvad vee- ja maismaaökosüsteemides, mõjutades 

keskkonnaseisundit, organisme ning inimeste tervist. 

Uuringu üheks eesmärgiks on saada ülevaade uutest keelustatud ja piiratud kasutusega ainete 

esinemisest Eesti keskkonnas, nendega seotud mõjude olulisusest ja heitkogustest ning selle täitmiseks 

viiakse läbi ühendite põhine inventuur nende esinemise, võimalike tekkeallikate ja levikuteede kohta 

Eesti keskkonnas. 

Antud uuring hõlmab järgmisi POS-e: polüklooritud naftaleenid (PCN), pentaklorofenool (PCP), 

heksaklorobutadieen (HCBD), C10-13 kloroalkaanid ehk lühikese ahelaga kloorparafiinid (SCCP) ning 

dekabromodifenüüleeter (DecaBDE). 

Lähtudes eeltoodust edastame Teie ettevõttele käesoleva küsimustiku, mille kaudu soovime täpsustada 

ja saada infot nimetatud ühendite leidumise, esinemise ja kasutuse kohta Eestis.  Andmeid Teie ettevõtte 

kohta ning ettevõtte poolt küsimustele antud vastuste kaudu saadud infot ei avalikustata. Käsitletavate 

ühendite sisaldumist toodetes kasutatakse üldhinnangute andmisel ühendite esinemise ja kasutamise 

kohta Eestis ning nende summaarsete ainevoogude arvutustes. 

Me täname Teid küsimustele vastamisele pühendatud aja eest ning kõik täpsustavad küsimused on 

seoses küsimustiku ja info kasutamise osas on  oodatud. Küsimuste esitamiseks palume pöörduda Aser 

Sikk´u (Eesti Keskkonnauuringute Keskus) e-mail: aser.sikk@klab.ee, tel: 5024413 või Kristel 

Lopsik´u (Keskkonnaministeerium) e-mail: kristel.lopsik@envir.ee poole. 

Täidetud küsimustikud palume tagasi saata e-maili aadressile: aser.sikk@klab.ee 

 

Pentaklorofenool 

Küsimustik info kogumiseks PCP kasutamise, leidumise, tekke ja 

kaubanduse kohta. 

Pentaklorofenool (PCP, CAS nr 87-86-5) ja selle soolad ning estrid (naatrium pentaklorofenaat, 

pentakloroanisool, pentaklorofenüül lauraat) on kloororgaanilised ühendid, mis oma kaugkande ja 

toksiliste omaduste kaudu avaldavad kahjulikku mõju nii inimeste tervisele kui looduskeskkonnale. 

PCP tootmise ja kasutamisega alustati 1930-ndatel. Seda kasutatakse ja on kasutatud puidu 

töötlemiseks, tööstusliku otstarbega tekstiilide immutamiseks ja pinnase steriliseerimiseks, 

bakteritsiidina nahaparkimises ja tselluloositööstuses ning ka molluskitsiidina tööstuslike vedelike 

töötlemisel. Samuti võib kõrgetel temperatuuridel PCP-d tekkida tahtmatult kloori reageerimisel 

fenoolidega.  

2016 aastal lisati PCP ja selle soolad ning estrid Stockholmi püsivate orgaaniliste saasteainete 

konventsiooni lisasse A. Konventsiooni osapooled, sealhulgas Eesti, on kohustatud võtma kasutusele 

meetmeid kasutamisel, tahtmatult ning olemasolevatest varudest ja jäätmetest tekkivate PCP heidete 

piiramiseks ja nende lõplikuks kaotamiseks. 

mailto:aser.sikk@klab.ee
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Vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonidele ei tohi PCP-d turule viia ega kasutada ainena ega muude 

ainete koostisosana või segudes, kui pentaklorofenooli sisaldus neis on võrdne 0.1 massiprotsendiga 

või suurem. PCP kasutamist EL-s piirati juba aastal 1991 ja selle kasutamine puiduimmutusvahendina 

lõpetati 2008 aastast.  

Uuringu raames soovime küsimustiku kaudu saada kasutamist (ka ajaloolist), teket, ringlemist ja 

võimalikke heiteid puudutavat infot PCP-de ja neid sisaldavate ainesegude ja toodete kohta. Samuti 

soovitakse saada infot võimalike jääkreostuskollete kohta. 

Tuginedes saadud infole PCP kasutuse (ka varasema) ja ringlemise kohta Eestis võib 

Keskkonnaministeerium võtta kasutusele koostöös ettevõtetega tegevusi, mis aitaksid kaasa PCP 

heidete vähendamisele ning heiteevoogude lõppemisele tulevikus nagu see on eesmärgiks seatud 

Stockholmi konventsiooni raames. 

KÜSIMUSTIK 

Küsimustik on jagatud 5 osasse, mis puudutavad PCP kasutamist erinevates valdkondades ja üldiselt. 

Palume vastata kõigile nendele küsimustiku osadele ja küsimustele mis seostuvad teie ettevõtte või 

organisatsiooni tegevusega ja mille kohta teil on infot anda. 

A – üldinfo ja üldküsimused PCP või seda sisaldavate ainesegude kasutuse ning kaubanduse ja PCP 

võimaliku tekke/esinemise kohta (küsimused on mõeldud kõigile vastajatele) 

B – küsimused puidu- ja põlevkivitööstustele 

C – küsimused metsa- ja puidutööstuse liidule ning raudtee ja elektrivõrguettevõttetele 

D – ajaloolise jääkreostusega seotud küsimused (kõigile vastajatele) 

E – ajalooline kasutus (kõigile vastajatele) 

 

Palun täitke ja vastake allpool nendele küsimustele, mis seostuvad Teie ettevõtte tegevusega või mille 

kohta on Teil infot anda. Kui teil on infot ajaloolise kasutuse või esinemise kohta toodetes, kuid ei tea 

täpseid koguseid ega sisaldust, siis palume edastada muu kommentaarina ka see info, mis aitaks kaasa 

ringluses olevate toodete tuvastamisele.  

 

Kõik vastajad saavad anda lisainfot PCP ja seda sisaldavate kemikaalide kasutamise ja leidumise kohta 

nii ettevõtetes endas kui ka Eestis tervikuna Lisainfo lahtrisse küsimustiku lõpus. Samuti võib sinna 

lisada teile teadaolevat infot muude uuringu raames uuritavate POS-ide (vt. eespool) ringlemise ja 

leidumise kohta. 

 

Vastamisel palume teha rist vastavasse ruutu ning  kus vaja, lisada ka täpsustavat infot tabelite ridadesse 

(saab trükkides täita). Kui te ei soovi või ei saa vastuseid anda Wordi faili täites või salvestades siis 

võite selle välja trükkida, käsitsi täita ja skaneeritult tagasi saata.   

 

Importi puudutavates küsimustes käsitletakse impordina nii Euroopa Liidust (EL) kui kolmandatest 

riikidest sisseostetud tooteid. Impordi korral palume eraldi ära märkida (täpsustada) kas tegemist on 

EL-ist või kolmandatest riikidest imporditud toodetega. 

 

Andmed vastaja kohta: 

Nimi  

Asutus/ettevõte/organisatsioon   

Ametikoht   
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Telefon  

Mobiiltelefon  

E-maili aadress  

Kuupäev  

 

A Info ettevõtte või organisatsiooni kohta 

1 Nimi:  

2 Aadress:  

3 Tegevusaadress:  

5 

Kas teie ettevõte on 

müünud või 

kasutanud PCP-d või 

PCP-del baseeruvaid 

kemikaale?  

Kui olete müünud või 

importinud PCP-d (või 

PCP-d sisaldavaid 

kemikaale), siis kui 

suured on olnud 

müüdud/imporditud 

aastased kogused (kg) 

ja mis aastatel?  

 

Kui olete kasutanud 

tootmisprotsessides 

PCP-d (või PCP-d 

sisaldavaid kemikaale), 

siis kui suured on olnud 

aastased kasutatud 

kogused (kg) ja mis 

aastatel? 

 

6 

Kas teie ettevõte on 

müünud või 

kasutanud PCP-de 

või PCP-del 

baseeruvate 

kemikaalidega 

töödeldud tooteid? 

Kui olete müünud või 

importinud PCP-de või 

PCP-d sisaldavate 

kemikaalidega 

töödeldud tooteid, siis 

kui suured on olnud 

müüdud/imporditud 

aastased kogused (kg), 

mis aastatel ja mis 

tooteid? 

 

Kui olete kasutanud 

PCP-de või PCP-d 

sisaldavate 

kemikaalidega 

töödeldud tooteid, siis 

milliseid tooteid, kui 

suured on olnud 

kasutatud kogused (kg) 

ja mis aastatel 

(ajavahemik)? 

 

7 

Kas PCP-d võib teie tööstuse/ettevõtte 

tootmisprotsessides tekkida tahtmatult 

(kõrvaltekkeline) ja esineda heidetes, jäätmetes? 

Kui jah, siis palume täpsustada tekke- ja 

leidumise kohti.  
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8 

Kui toodate, kasutate PCP-d või tekib neid 

tootmisprotsessis tahtmatult, siis kas Teil on 

keskkonnaloas välja toodud 

heitevähendussüsteemide kirjeldus või on PCP 

teil seireprogrammis seiratav ühend? Kui jah, 

siis palun esitage teostatud seire/proovivõttude 

analüüsitulemused viimasel 5 aastal. 

 

 

Informatsioon võimaliku PCP kasutuse, tekke ning emissioonide kohta  

B 
Küsimused puidutööstustele ja põlevkivitööstustele. Põlevkivitööstustel palume vastata 

küsimustele nr 7 

 

1 Kas Te kasutate või olete kasutanud puidutöötlemiseks PCP-d või 

PCP-l baseeruvaid kemikaale?  

 

2 Kui suur on olnud aastane puidu kogus, mida olete töödelnud  

PCP-ga?  

 

3 Kui suur on PCP kontsentratsioon Teie ettevõttes toodetud 

puittoodetes?  (mg/m2, mg/m3 või mg/kg) 

 

4 
Kui palju tekib või on tekkinud PCP-ga saastunud puidu- ja muid 

jäätmeid (kg) Teie ettevõttes? Kui Teil on sellist infot, siis palume 

see välja tuua keskmiselt aastate ja jäätmeliikide lõikes. 

 

5 

Kuidas toimub PCP-d sisaldavate jäätmete käitlemine? (milliseid 

jäätmekäitlustegevusi ettevõttes kasutatakse ja kas antakse 

jäätmed üle jäätmekäitlejale, lisada üleantavad kogused aastas 

keskmiselt ja kellele üle antud on)  

 

6 
Kas Teie ettevõte kasutab puidu või puidutoodete töötlemiseks 

teisi pestitsiide, insektitsiide või puidukaitsevahendeid? Kui jah, 

siis palun nimetage need 

 

7 
Kas Teie ettevõte teostab või on teostanud PCP seiret või on 

määratud PCP sisaldust heidetes/toodetes? Kui jah, siis palun 

vastake ka küsimusele nr 8.  

 

8 Sisaldused 

heidetes/jäätmetes 

Sisaldus heitgaasides (mg/m2)  

Sisaldus heitvees/reovees/reovee setetes 

(mg/l; mg/kg) 
 

Sisaldus jäätmetes (mg/kg)  

Sisaldus toodetes 

(nimetus………………………………..) 

(mg/kg) 

 

Aastane emissioon õhku kg  

Aastane emissioon vette kg  

PCP aastane kogus jäätmetes kg  

9 Kas Te kasutate PCP-d lisaks puidu töötlemisele ka mõneks 

muuks otstarbeks? Kui jah, siis palun täpsustage  
 

 

C Küsimused metsa- ja puidutööstuse liidule ning raudtee ja elektrivõrguettevõttetele 

 

10 Kas Teil on andmeid PCP-ga töödeldud puidu aastaste kasutus- ja 

tootmismahtude (ka ajalooliste mahtude) kohta? (tonni puitu)  
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11 Kas Teil on andmeid PCP-ga töödeldud puidu aastaste kasutus- ja 

mahtude (ka ajalooliste mahtude) kohta elektrivõrgu taristus 

(elektripostid)? (tonni puitu ja mis aastatel) 

 

12 Kas Teil on andmeid PCP-ga töödeldud puidu aastaste 

kasutusmahtude (ajalooliste mahtude) kohta raudtee taristus 

(liiprid)? (tonni puitu ja mis aastatel) 

 

13 Kas Teil on infot varasemalt kasutusest eemaldatud ja PCP-ga 

töödeldud elektripostide või raudteeliiprite mahtude kohta? Kui jah 

siis palume jagada olemasolevat infot nende mahtude kohta ning 

edasise käitlemise osas (milliseid jäätmekäitlustoiminguid tehti või 

millistele jäätmekäitlejatele need üle anti?) 

 

14 Kas Teil on andmeid imporditud puidu või puidutoodete koguste 

kohta, mida on töödeldud PCP-ga? (tonni puitu)  

 

15 Kas Teil on andmeid 

taristuvõrkudes (raudtee, 

elektriliinid) kasutatud PCP-

ga töödeldud puidu 

asendamismäärade kohta?  

Taristuvõrgu tüüp (nt elekter/ 

telekommunikatsioon, raudtee)  

 

Asendusmäär kasutusest 

(protsentides)  

 

 

D Küsimused võimalike jääkreostusalade kohta 

1 

Kas teil on infot PCP jääkreostuskollete kohta Eestis? 

Kui jah, siis palume seda infot jagada (asukohad, 

ettevõtted, millised tööstusprotsessid ja orienteeruvalt 

millal reostamine aset võis leida) 

 

2 
Kas Teil on teavet varasemate PCP tootmis- või 

tööstuslikest kasutuskohtadest/piirkondadest? Palume 

lisada infot asukohtade ja ettevõtete kohta 

 

3 
Kas Teil on teavet asukohtade/piirkondade kohta, kus 

on varasemalt teostatud puidutöötlemist, mille käigus 

võidi kasutada ka PCP-d? 

 

4 

Kas teate mistahes analüüsitulemusi või uuringuid, mis 

on saadud või läbi viidud endistes PCP tootmis- ja/või 

kasutuskohtades ning mille käigus on analüüsitud PCP-

de või nende soolade, estrite sisaldust? 

 

5 

Kas teil on infot PCP sisalduste või analüüsitulemuste 

kohta, mis on saadud immutatud puidutoodete 

analüüsimisel? Info olemasolul palume seda infot 

jagada. 

 

6 

Kas Teil on kontaktandmeid isikute või asutuste kohta, 

kellel võiks olla täpsemat teavet antud teema kohta? 

 

(Palun lisada kontaktandmed – nendega võetakse 

vajadusel ühendust) 

 

E 
Informatsioon ajaloolise kasutuste kohta 

(Küsimustik erinevatele organisatsioonidele, asutustele ja ettevõtetele) 

1 

Kas teil on infot PCP kasutamise kohta naha-, tekstiili-, 

paberi-, tselluloosi- ja puidutööstustes või 

põllumajanduses?  

(Palun nimetage millistes tööstussektorites ja kui 

võimalik tooge välja tööstuste/ettevõtete nimed 

küsimuse nr 2 juures). 
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2 

Kas oskate välja tuua praegusi ja/või endisi ettevõtteid 

ja nende asukohti, miss teadaolevalt kasutasid PCP-d 

või CPC ainesegusid? 

(Palun nimetage ettevõtted, nende asukohad ja märkige 

juurde, millise tööstussektoriga need ettevõtted 

seostuvad)  

 

3 

Kas küsimuses nr 2 loetletud ettevõtetes või nende 

asukohtades on teile teadaolevalt läbi viidud POS-ide 

seiret ja kas need keskkonnaseire andmed on 

kättesaadavad? Kust neid leida võib? 

 

4 

Kas riiki imporditud puidutoodetes, nahas, seemisnahas 

või tekstiilides sisalduva PCP määramiseks ja 

analüüsimiseks on võetud vastavaid proove? Kui jah, 

siis palun loetlege 

 

5 

Kas Eestis on tuvastatud PCP-ga saastunud naha-, 

seemisnahast või tekstiiltoodete varusid? Kui jah, siis 

kas on andmeid nende varude või kõrvaldamiskoguste 

ja jäätmekäitlustegevuste kohta? 

 

6 

Kas Eestis on tuvastatud PCP-ga saastunud 

puidutoodete või puidujäätmete varusid? Kui jah, siis 

kas on andmeid nende varude või kõrvaldamiskoguste 

ja jäätmekäitlustoimingute kohta? Palume infot jagada. 

 

 

Lisaküsimus: Kas Teil on Eesti kohast infot (kasutamine, ajalooline kasutus, kaubandus, 

leidumine) sellise POS-i kohta nagu Heksaklorobutadieen (HCBD, CAS nr 87-68-3)? (Seda 

ühendit on kasutatud pestitsiidides, vaheainena kummitööstuses, määrdeainete tootmisel, lahustina 

polümeerides, transformaatorite vedelikes, hüdraulikavedelikes. Kaubanduslikud nimed: C-46, Dolen-

pur, GP40-66:120, UN2279) 

 

☐ Ei  ☐ Jah 

Kui jah, siis palume seda infot jagada siin: 

 

 

 

 

Lisainfo muude POS-ide kohta: 
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PCN küsimustik 

KÜSIMUSTIK INFO SAAMISEKS PÜSIVATE 

ORGAANILISTE SAASTEAINETE RINGLEMISE KOHTA 

EESTIS 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ viib Keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi uuringut „Uute 

püsivate orgaaniliste saasteainete leidumine Eesti keskkonnas ning ettepanekud Stockholmi püsivate 

orgaaniliste saasteainete konventsiooni rakenduskava muutmiseks“. Uuring viiakse läbi Stockholmi 

konventsiooni raames, millega on Eesti Vabariik võtnud kohustuse koostada uute, Stockholmi 

konventsiooni põhjal keelustatud või piiratud kasutusega püsivate orgaaniliste saasteainete (edaspidi 

“POS”) kohta, nende kasutamist, kõrvaldamist ja ohjamist käsitlev ajakohastatud rakenduskava.  

POS-id on mürgiste omadustega, püsivad, bioakumuleeruvad kemikaalid, mis kanduvad õhu, vee ja 

rändliikide abil üle riigipiiride ning akumuleeruvad vee- ja maismaaökosüsteemides, mõjutades 

keskkonnaseisundit, organisme ning inimeste tervist. 

Uuringu üheks eesmärgiks on saada ülevaade uutest keelustatud ja piiratud kasutusega ainete 

esinemisest Eesti keskkonnas, nendega seotud mõjude olulisusest ja heitkogustest ning selle täitmiseks 

viiakse läbi ühendite põhine inventuur nende esinemise, võimalike tekkeallikate ja levikuteede kohta 

Eesti keskkonnas. 

Antud uuring hõlmab järgmisi POS-e: polüklooritud naftaleenid (PCN), pentaklorofenool (PCP), 

heksaklorobutadieen (HCBD), C10-13 kloroalkaanid ehk lühikese ahelaga kloorparafiinid (SCCP) ning 

dekabromodifenüüleeter (DecaBDE). 

Lähtudes eeltoodust edastame Teie ettevõttele käesoleva küsimustiku, mille kaudu soovime täpsustada 

ja saada infot nimetatud ühendite leidumise, esinemise ja kasutuse kohta Eestis.  Andmeid Teie ettevõtte 

kohta ning ettevõtte poolt küsimustele antud vastuste kaudu saadud infot ei avalikustata. Käsitletavate 

ühendite sisaldumist toodetes kasutatakse üldhinnangute andmisel ühendite esinemise ja kasutamise 

kohta Eestis ning nende summaarsete ainevoogude arvutustes. 

Me täname Teid küsimustele vastamisele pühendatud aja eest ning kõik täpsustavad küsimused on 

seoses küsimustiku ja info kasutamise osas on  oodatud. Küsimuste esitamiseks palume pöörduda Aser 

Sikk´u (Eesti Keskkonnauuringute Keskus) e-mail: aser.sikk@klab.ee, tel: 5024413 või Kristel 

Lopsik´u (Keskkonnaministeerium) e-mail: kristel.lopsik@envir.ee poole. 

Täidetud küsimustikud palume tagasi saata e-maili aadressile: aser.sikk@klab.ee  

 

Polüklooritud naftaleenid 

Küsimustik info kogumiseks PCN-ide kasutamise, leidumise, müügi, impordi ja ekspordi ning 

polüklooritud bifenüülide (PCB) kasutamise kohta. 

Polüklooritud naftaleenid (PCN, CAS nr 70776-03-3 ja teised naftaleeni klooritud derivaadid) 

moodustavad keemiliste ühendite grupi kuhu kuulub 75 sarnase keemilise struktuuri ja omadusega 

analoogi, millest osad on hinnatud toksiliseks, bioakumuleeruvaks ja püsivaks ühendiks.  PCN-d on 

keemilised ühendid, mis sisaldavad naftaleenituuma, milles üks vesinikuaatom või mitu 

vesinikuaatomit on asendatud klooriaatomi(te)ga. Tööstuslikku kemikaalina toodeti PCN-i 

kaubanduslikke ainesegusid (nt. Halowax, Basileum, Nibren wax, Seekay wax, Chlonacire wax, 

Cerifal) suurel hulgal möödunud sajandil ja neid kasutati kõige enam elektriisolatsioonide tootmisel. 

PCN-e on varasemalt kasutatud ka puidukaitsevahendina, määrdeainetes/õlides, hermeetikutes, 

kummitoodetes, kondensaatorites ja kattematerjalides (värvid). Tegemist on heade hüdrofoobsete 

omaduste, keemiliselt ja soojuslikult stabiilse, ilmastikukindla, heade elektriisolatsiooni omaduste ja 

madala süttivuslävega ainetega. Lisaks tööstusliku tootmisele ja ainesegudes kasutamisele ning toodete 

mailto:aser.sikk@klab.ee
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ringluse kaudu eraldub vähesemal määral PCN-e looduskeskkonda ka põlemisprotsesside tagajärjel 

polüklooritud bifenüülide (PCB) seas. 

2016 aastal lisati PCN-d Stockholmi püsivate orgaaniliste saasteainete konventsiooni lisadesse A ja C.  

Konventsiooni osapooled, sealhulgas Eesti, on kohustatud võtma kasutusele meetmeid tootmisel, 

kasutamisel, tahtmatult ning olemasolevatest varudest ja jäätmetest tekkivate PCN heidete piiramiseks 

ja nende lõplikuks kaotamiseks. 

Vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonidele on lubatud turule viia ja kasutada PCN-e sisaldavaid tooteid, 

mis olid hiljemalt 10.07.2012 juba kasutusel. PCN-ide tootmine, turuleviimine ja kasutamine eraldi, 

segudes või toodetes on keelatud, välja arvatud erandina polüflooritud naftaleenide tootmisel. 

Uuringu raames soovime küsimustiku kaudu saada kasutamist (ka ajaloolist), importi, eksporti, 

ringlemist ja võimalikke heiteid puudutavat infot PCN-ide ja neid sisaldavate kemikaalide ja toodete 

kohta. Ühtlasi kogutakse andmeid ka selle kohta, kui pole PCN-ide sisaldus kasutatavates kemikaalides 

või neid sisaldavas tootes teada. Lisaks kogutakse infot PCB-de võimaliku kasutuse kohta. PCB-d 

kuuluvad samuti konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete nimekirja ja neil on PCN-idega 

sarnane kasutusotstarve. 

Tuginedes saadud infole PCN-ide, nende kasutuse ja ringlemise kohta Eestis võib 

Keskkonnaministeerium võtta kasutusele koostöös ettevõtetega tegevusi, mis aitaksid kaasa PCN-ide 

heidete vähendamisele ning heitevoogude lõpetamisele tulevikus nagu see on eesmärgiks seatud 

Stockholmi konventsiooni raames. 

 

Küsimustikuga soovitakse koguda infot PCN-ide ja PCB-de kasutuse ja esinemise kohta järgmistes 

toodetes või tootegruppides: 

• Kaablid ja isolatsioonivahendid 2 

• Värvid 3 

• Tihendussegud/hermeetikud 4 

• Kloropreen kumm 

• Kondensaatorid ja transformaatorite õlid 

• Puidukaitsevahendid 5 

Kui Teil on infot PCN-ide kasutuse kohta muudes toodetes või tootegruppides, siis palume ka seda infot 

meiega jagada. 

Kui teil on infot muude keskkonnale ohtlike ja käesoleva uuringu raames uuritavate POS-ide (vt. 

eespool) kasutuse kohta nimetatud toodetes, tootegruppides või mujal, siis võimalusel palume 

küsimuste juures või küsimustiku viimasel lehel Lisainfo lahtrisse lisada infot ka selle kohta. Lisage 

sinna ka Teile teadaolevat lisainfot PCN-ide ja neid sisaldavate kemikaalide ning toodete kasutamise ja 

leidumise kohta nii ettevõtetes kui ka Eestis tervikuna.  

Vastamisel palume teha rist vastavasse ruutu (tekib automaatselt kui klõpsate ruudul) ning kus vaja, 

lisada ka täpsustavat infot tabelite ridadesse (saab trükkides täita). Kui te ei soovi või ei saa vastuseid 

anda Wordi faili täites või salvestades siis võite selle välja trükkida, käsitsi täita ja skaneeritult tagasi 

saata.   

Importi puudutavates küsimustes käsitletakse impordina nii Euroopa Liidust (EL) kui kolmandatest 

riikidest sisse ostetud tooteid. Impordi korral palume eraldi ära märkida (täpsustada) kas tegemist on 

EL-ist või kolmandatest riikidest (mitte EL) imporditud toodetega. 

 
2 Muid POS-e nagu PCB ja PBDE-sid on ka kasutatud leegiaeglustitena 
3 Kuni 1970/80 oli PCB-de peamisteks kasutuskohtadeks värvid 
4 PCB-de peamiseks kasutuskohaks on olnud ehituses kasutatatud tihendussegud/hermeetikud 
5 Lisaks PCN-idele on puidukaitsevahendites kasutatud ka teisi POS-e (pentaklorofenool, mirex, endosulfaan, 

lindaan) 
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Küsimustik on jagatud 6 osasse, mis puudutavad PCN-ide kasutamist erinevates valdkondades. Palume 

vastata nendele küsimustiku osadele ja kõigile küsimustele, mis seostuvad teie ettevõtte või 

organisatsiooni tegevusega ja mille kohta Teil on infot anda. 

A – elektrikaablite tootmine, kasutamine ja kaubandus 

B – värvide ja muude pinnakattevahendite tootmine, kasutamine ja kaubandus 

C – hermeetikute/tihendussegude tootmine, kasutamine ja kaubandus 

D – kloropreenkummi sisaldavate toodete kasutamine ja kaubandus 

E – puidukaitsevahendite tootmine, kasutamine ja kaubandus 

F – jääkreostusega seotud küsimused (kui küsimustele vastajal on infot jääkreostuse kohta, siis palume 

seda kirjeldada selles küsimustiku osas) ning lisainfo küsimine PCN-ide kasutuse kohta 

kondensaatorites ja transformaatorite õlides 

 

KÜSIMUSTIK 

Andmed vastaja kohta: 

Nimi  

Asutus/ettevõte/organisatsioon   

Ametikoht   

Telefon  

Mobiiltelefon  

E-maili aadress  

Kuupäev  

 

A. PCN-ide ning PCB-de kasutamine (ka varasem ajalooline kasutamine) kaablites 

(leegiaeglustina, plastifikaatorina või immutusvahendina) ning neid sisaldavate kaablite 

kasutusmahud 

1. Ettevõtte nimi, tegevusvaldkond ja aadress  

Tegevusvaldkond/ettevõtte või asutuse nimi Aadress 

 

 

 

 

 

2. Milline on teie ettevõtte tegevusvaldkond?  

 

Tootmine: 

☐ Elektrikaablid          ☐ PVC kaablid             ☐ Kaablikestad   ☐ Muu 

…………………. 

 

Kaubandus: 
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☐ Elektrikaablid          ☐ PVC kaablid             ☐ Kaablikestad   ☐ Muu 

.…………………. 

  

Kaablite kasutamine ja paigaldamine: 

☐ Elektrikaablid          ☐ PVC kaablid             ☐ Muu ………………………. 

 

 

 

3. Kui suur on olnud PCN-ide, PBDE-de ning PCB-de varasem kasutamine kaablite tootmisel? 

Tabelisse võib lisada täiendavalt ridasid.  

  

Kaablite tootmine 

PCN 

sisaldus 

(%) 

PBDE 

sisaldus 

(%) 

PCB 

sisaldus 

(%) 

Tootmisaastad 

(alates - kuni) 

Kaablite tootmiseks 

kasutatud PCN-ide, PCB-

de ning PBDE-de 

kogumaht (tonnides) 

Elektrikaablid PVC 

kaablid 
    ………t/………t/………t 

Elektrikaablid Muud 

kaablid 
    ………t/………t/………t 

Kaablikestad     ………t/………t/………t 

 

4. Kui kaablite tootmises ei ole kasutanud PCN-e (PBDE-sid ning PCB-sid) leegiaeglustitena, siis 

palun nimetage, milliseid teisi leegiaeglustite alternatiive olete kaablites kasutanud ja milliseid 

kasutate praegu?  

  

Kasutatud leegiaeglustid:  

 

 

 

Kasutusel leegiaeglustid:  

 

 

 

5. Kui tegelete elektrikaablite kaubandusega, siis kas teil on infot PCN-ide või PCB-de 

leidumise/sisalduse kohta oma müüdavates ja imporditavates toodetes? 

 

☐ Jah 
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☐ Ei 

☐ Ei tea 

Kui jah, siis palume täpsustada millistes toodetes, millise sisaldusega ning toodete keskmine müügimaht 

(kg, tk) aastas? 

 

 

 

 

 

 

6. Kui suured on olnud PCN-e ning PCB-d sisaldavate kaablite kasutusmahud? 

 

Tabelisse võib lisada täiendavalt ridasid.  

 

Kaablite kasutus 

PCN 

sisaldu

s (%) 

PBDE 

sisaldus 

(%) 

PCB 

sisaldu

s (%) 

Kasutusaasta

d (alates - 

kuni) 

Kasutatud PCN-e, PCB-d 

ning PBDE-d sisaldavate 

kaablite kogumaht 

(tonnides) 

Elektrik

aablid 

PVC     ………t/………t/………t 

Elektrik

aablid 

Muud 

kaablid 
    ………t/………t/………t 

 

 

7. PCN, PBDE, PCB sisaldavate kaablijäätmete käitlemine:  

 

☐ Jäätmete üleandmine (kogus, kg ja kellele): 

        Eestis:  

          

 

 

 

        Eksport: 

 

 

 

  

☐ Muud käitlustoimingud, palun täpsustada  

 

 



 

205 

 

 

 

 

B. PCN-ide ning PCB-de kasutamine (ka varasem ajalooline kasutamine) värvides ning 

muudes pinnakattevahendites (plastifikaatorina, leegiaeglustitena, 

korrosioonitõrjevahendina) ning neid sisaldavate värvide kasutusmahud 

 

1. Ettevõtte nimi, tegevusvaldkond ja aadress  

Tegevusvaldkond/ettevõtte või asutuse nimi Aadress 

 

 

 

 

 

2. Ettevõtte tegevusvaldkond: 

 

Tootmine: 

☐ Kloropreenvärvid ja -lakid 

☐ PVC kopolümeervärvid 

☐ Muud värvid ning pinnakattevahendid (palun täpsustage)  

 

 

 

Kaubandus: 

☐ Kloropreenvärvid ja -lakid 

☐ PVC kopolümeervärvid 

☐ Muud POS-e sisaldavad värvid ning pinnakattevahendid (palun täpsustage)  

 

 

 

Värvide kasutamine värvimistöödel: 

☐ Kloropreenvärvid ja -lakid 

☐ PVC kopolümeervärvid 

☐ Muud POS-e sisaldavad värvid ning pinnakattevahendid (palun täpsustage) 
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3. Kui suur on olnud PCN-ide ning PCB-de varasem kasutamine värvides ning 

pinnakattevahendites? 

 

Tabelisse võib lisada täiendavalt ridasid.  

Värvide tootmine 

Toodetud värvide ja 

pinnakattevahendit

e kasutuskohad 

PCN 

sisaldus 

(%) 

PCB 

sisaldus 

(%) 

Tootmisaastad 

(alates - kuni) 

Värvide ning 

pinnakattevahendite 

tootmiseks 

kasutatud PCN-ide 

(a) ning PCB-de (b) 

kogumaht 

(tonnides) 

Kloropreenvärvid ja -

lakid 
    

a)……………t 

b)……………t 

PVC 

kopolümeervärvid 
    

a)……………t 

b)……………t 

Muud värvid ning 

pinnakatted (palun 

täpsustage) 

    
a)……………t 

b)……………t 

 

4. Juhul, kui Teie ettevõte ei ole tootnud kloropreenvärve ja -lakke ega PVC kopolümeervärve, 

siis milliseid teisi alternatiivseid POS-e sisaldavaid värve või lakke olete tootnud? (Palun 

kirjeldage)  

 

 

 

 

 

5. Kui tegelete värvide ja pinnakattevahendite kaubandusega, siis kas teil on infot PCN-ide või 

PCB-de leidumise/sisalduse kohta oma müüdavates ja imporditavates toodetes? 

☐ Jah 

☐ Ei 

☐ Ei tea 

Kui jah, siis palume täpsustada millistes toodetes, millise sisaldusega ning toodete keskmine müügimaht 

(kg) aastas? 

 

 

 

 

 

6. Kui suured on olnud PCN-e ning PCB-d sisaldavate värvide ja muude pinnakattevahendite 

kasutusmahud? 
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Tabelisse võib lisada täiendavalt ridasid.  

Värvi tüüp 

Värvide ja 

pinnakattevahendite 

kasutuskohad 

PCN 

sisaldus 

(%) 

PCB 

sisaldus 

(%) 

Kasutusaastad 

(alates - kuni) 

Kasutatud PCN-

e (a) ning PCB-d 

(b) sisaldavate 

värvide 

kogumaht 

(tonnides) 

Kloropreenvärvid 

ja -lakid 
    

a)……………t 

b)……………t 

PVC 

kopolümeervärvid 
    

a)……………t 

b)……………t 

Muud värvid ning 

pinnakatted (palun 

täpsustage) 

    
a)……………t 

b)……………t 

 

 

7. PCN-e, PCB-sid või PBDE-sid sisaldavate jäätmete käitlemine: 

 

☐ Jäätmete üleandmine (kogus, kg ja kellele): 

        Eestis:  

          

 

 

 

        Eksport: 

 

 

 

  

☐ Muud käitlustoimingud, palun täpsustada  

 

 

 

 

C. PCN-ide ning PCB-de kasutamine (ka varasem ajalooline kasutamine) 

tihendussegudes/hermeetikutes ning pahtlites ning neid sisaldavate toodete kasutusmahud 

 

1.  Ettevõtte nimi, tegevusvaldkond ja aadress  

Tegevusvaldkond /ettevõtte või asutuse nimi Aadress 
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2. Ettevõtte tegevusvaldkond 

 

Tootmine: 

☐ Hermeetikud/tihendussegud  

☐ Pahtlid 

☐ Muu ………………….. 

 

Kaubandus: 

☐ Hermeetikud/tihendussegud  

☐ Pahtlid  

☐ Muu ………………….. 

 

Kasutamine: 

☐ Hermeetikud/tihendussegud  

☐ Pahtlid  

☐ Muu ………………….. 

 

3. Varasem PCN-ide (ja PCB-de) kasutamine hermeetikute/tihendussegude ning pahtlite 

tootmisel  

 

Tabelisse võib lisada täiendavalt ridasid.  

Hermeetikute/tihend

ussegude ja pahtlite 

tootmine 

Toodetud 

hermeetikute/tihend

ussegude ja pahtlite 

kasutuskohad 

PCN 

sisald

us 

(%) 

PCB 

sisald

us 

(%) 

Tootmisaa

stad 

(alates 

kuni) 

Hermeetikute/ti

hendite ning 

pahtlite 

tootmiseks 

kasutatud a) 

PCN-ide ning b) 

PCB-de 

kogumaht 

Hermeetikud/tihenduss

egud 

    a)……………t 

b)……………t 

Pahtlid 
    a)……………t 

b)……………t 
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Muud ………………. 
    a)……………t 

b)……………t 

 

4. Kui Teie ettevõte ei kasuta PCN-e (ega PCB-sid) hermeetikutes/tihendussegudes või pahtlites 

tagamaks toodete elastsust ja pikemat kasutusiga, siis millised on toodetes kasutatavad 

alternatiivsed ained nimetatud omaduste tagamiseks:  

 

Kasutatud alternatiivsed ained: 

          

 

 

 

5. Kui tegelete hermeetikute/tihendussegude või pahtlite kaubandusega, siis kas teil on infot PCN-

ide või PCB-de leidumise/sisalduse kohta oma müüdavates ja imporditavates toodetes? 

☐ Jah 

☐ Ei 

☐ Ei tea 

Kui jah, siis palume täpsustada millistes toodetes, millise sisaldusega ning toodete keskmine müügimaht 

(kg) aastas? 

          

 

 

 

6. Kui suured on olnud PCN-e ning PCB-d sisaldavate hermeetikute/tihendussegude 

kasutusmahud? 

Tabelisse võib lisada täiendavalt ridasid.  

Hermeetik/tihendussegu Hermeetikute/tihendussegude 

ja pahtlite kasutuskohad 

PCN 

sisaldus 

(%) 

PCBs 

sisaldus 

(%) 

Kasutusaastad 

(alates - kuni) 

Kasutatud PCN-e (a) ning 

PCB-d (b) sisaldavate 

hermeetikute/tihendussegude 

kogumaht, t 

     a)……………t 

b)……………t 

     a)……………t 

b)……………t 

 

 

7. PCN-e, PCB-sid või PBDE-sid sisaldavate jäätmete käitlemine: 

☐ Jäätmete üleandmine (kogus, kg ja kellele): 

        Eestis:  
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        Eksport: 

 

 

 

  

☐ Muud käitlustoimingud, palun täpsustada  

 

 

 

 

D. PCN-e ja PCB-d sisaldavate kloropreenkummist toodete kaubandus (ka varasem ajalooline 

kaubandus) ja kasutamine 

1. Ettevõtte tegevusvaldkond, nimi ja aadress  

Tegevusvaldkond/ettevõtte või asutuse nimi Aadress 

 

 

 

 

 

2. Ettevõtte tegevusvaldkond: 

 

Kloropreenkummi sisaldavate toodete kaubandus: 

   ☐ Kummirihmad  

☐ Kummivoolikud 

☐ Konveierlindid  

☐ Löögisummutusvahendid  

☐ Muud …………………………………………………… 

 

Kloropreenkummi kasutamine:  

      ☐ Kummirihmad   

      ☐ Printerite kummirihmad  

      ☐ Konveierlindid 

      ☐ Löögisummutusvahendina 

      ☐ Muud…………………………………………………… 

 

3. PCN-e (ning PCB-d) sisaldavate kummitoodete müük 
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Tabelisse võib lisada täiendavalt ridasid.  

Kloropreenkummist 

tooted (nimetus) 

PCN 

sisaldus 

(%) 

PCBs 

sisaldus 

(%) 

Müügiaasta Toote müügimaht aastas (kg) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

4. Kui tegelete kloropreenkummi sisaldavate toodete kaubandusega, siis kas teil on infot PCN-ide 

või PCB-de leidumise/sisalduse kohta oma müüdavates ja imporditavates toodetes? 

☐ Jah 

☐ Ei 

☐ Ei tea 

Kui jah, siis palume täpsustada millistes toodetes, millise sisaldusega ning toodete keskmine müügimaht 

(kg) aastas?  

          

 

 

 

 

5. Kui suured on olnud PCN-e ning PCB-d sisaldavate kloropreenkummist toodete 

kasutusmahud? 

 

Tabelisse võib lisada täiendavalt ridasid.  

Kloropreen-

kummist toode 

Kloropreen-

kummist toodete 

kasutuskohad 

PCN 

sisaldus 

(%) 

PCBs 

sisaldus 

(%) 

Kasutus-

aastad 

(alates - 

kuni) 

Kasutatud PCN-e (a) 

ning PCB-d (b) 

sisaldavate 

hermeetikute/tihenduss

egude kogumaht, t 

     a)……………t 

b)……………t 

     a)……………t 

b)……………t 
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6. PCN-e, PCB-sid või PBDE-sid sisaldavate jäätmete käitlemine: 

☐ Jäätmete üleandmine (kogus, kg ja kellele): 

        Eestis:  

          

 

 

 

        Eksport: 

 

 

 

  

☐ Muud käitlustoimingud, palun täpsustada  

 

 

 

 

 

E. PCN-e, pentaklorofenooli (PCP ja PCP-Na), endosulfaani, heksaklorotsükloheksaani 

(lindaani), DDT-d, dieldriini ja mireksit sisaldavate puidukaitsevahendite varasem tootmine 

ning kasutamine  

 

1. Ettevõtte nimi ja aadress  

Tegevusvaldkond/ettevõtte või asutuse nimi Aadress 

 

 

 

 

 

2. Ettevõtte tegevusvaldkond 

 

☐ Puidukaitsevahendite tootmine 

☐ Puidukaitsevahendite kasutamine 

 

3. PCN-e, pentaklorofenooli (PCP ja PCP-Na), endosulfaani, heksaklorotsükloheksaani 

(lindaani), DDT-d, dieldriini ja mireksit sisaldavate puidukaitsevahendite varasem ajalooline 

tootmine 

 



 

213 

 

Tabelisse võib lisada täiendavalt ridasid.  

Toimeaine/puidukaitse

vahend 

Toimeaine 

sisaldus 

(%) 

Kauba-

märgid 

Toime 

(mille 

kaitseks) 

Tootmis-

aastad 

(alates kuni) 

Toodetud 

kogus (t) 

PCN-d      

PCP või PCP-Na      

Endosulfaan       

HCH       

Lindaan      

DDT       

Dieldriin       

Mireks      

Muud 1:      

Muud 2:      

 

4. PCN-e, pentaklorofenooli (PCP ja PCP-Na), endosulfaani, heksaklorotsükloheksaani 

(lindaani), DDT-d, dieldriini ja mireksit sisaldavate puidukaitsevahendite varasem ajalooline 

kasutamine  

 

Tabelisse võib lisada täiendavalt ridasid.  

Toimeaine/puidukaitsevahend 
Kasutatud 

kogus 

Toime 

(mille 

kaitseks) 

Töödeldud puidu 

tüüp (ehituspuit, 

aknad, elektripostid, 

liiprid vms) 

Kasutusaastad 

(alates kuni) 

PCN-d     

PCP või PCP-Na     

Endosulfaan      

HCH      

Lindaan     

DDT      

Dieldriin      

Mireks     

Muud 1:     

Muud 2:     
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5. Kloororgaanilisi POS-e (PCN, PCP/PCP-Na, endosulfaan, HCH/lindaan, DDT, dieldriin, 

mireks) sisaldavate jäätmete käitlemine:  

 

☐ Jäätmete üleandmine (kogus, kg ja kellele): 

        Eestis:  

          

 

 

        Eksport: 

 

 

 

  

☐ Muud käitlustoimingud, palun täpsustada  

 

 

 

 

F. Millised piirkonnad/alad võivad olla saastunud tulenevalt PCN-d, PCB-d ning PCP-d 

sisaldavate toodete kasutamisest ja utiliseerimisest (kui teil on sellist infot jääkreostuse kohta, 

siis lisage see järgnevasse tabelisse)  

 

Asukoht/aadress/ettevõte Reostumisviis 

Teostatud 

tööstusprotsessid 

reostuskohas  

Kas seda 

piirkonda on 

saastatuse 

osas uuritud? 

PCN-ide, PCB-de 

ning muude POS-

ide võimalik 

leidumine ( kas on 

teada: ei/jah) 

     

     

     

 

Kas Teil on infot PCN-ide kasutamise kohta kondensaatorites või transformaatorite õlides? 

Palume seda jagada. 

          

 

 

 

 

 

Lisainfo jääkreostuse kohta 
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Lisaküsimus: Kas Teil on Eesti kohast infot (kasutamine, ajalooline kasutus, kaubandus, 

leidumine) sellise POS-i kohta nagu Heksaklorobutadieen (HCBD, CAS nr 87-68-3)? (Seda 

ühendit on kasutatud pestitsiidides, vaheainena kummitööstuses, määrdeainete tootmisel, lahustina 

polümeerides, transformaatorite vedelikes, hüdraulikavedelikes. Kaubanduslikud nimed: C-46, Dolen-

pur, GP40-66:120, UN2279) 

☐ Ei  ☐ Jah 

Kui jah, siis palume seda infot jagada siin: 

 

 

 

 

Lisainfo teiste POS-ide ringlemise  ja kasutamise kohta 
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Lisa 2 Jäätmegruppide liigitus ja POS-ide esinemine jäätmetes 

Tabel A. 1 Töö raames loodud jäätmegruppide liigitus ja POS-ide esinemine jäätmetes 

Jäätmekood Jäätmegrupp Jäätmete nimetus PCN PCP HCBD SCCP dBDE 

04 02 16* värvid Ohtlikke aineid sisaldavad värvained ja pigmendid jah jah ei jah jah 

07 07 03* lahustid Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused ei ei ei ei ei 

08 01 11* lahustid Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed jah jah ei jah jah 

08 01 13* lahustid Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- või lakisetted jah jah ei jah jah 

08 01 17* lahustid 
Värvide või lakkide eemaldamisel tekkinud jäätmed. mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid 

ohtlikke aineid 
jah ei ei jah jah 

08 01 21* värvid Värvi- või lakiärastijäätmed jah ei ei ei ei 

10 01 01 tuhk 
Koldetuhk. räbu ja katlatolm (v. a koodinumbriga 10 01 04 nimetatud katlatolm ning 

koodinumbritega 10 01 96 ja 10 01 97 nimetatud jäätmed) 
jah ei ei ei ei 

10 01 04* tuhk 
Õlilendtuhk ja -katlatolm (Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (välja 

arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed) 
jah jah jah ei ei 

10 01 15 tuhk 
Koospõletamisel tekkinud koldetuhk. räbu ja katlatolm. mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 

14 
jah jah ei ei ei 

10 01 17 lendtuhk 
Koospõletamisel tekkinud lendtuhk, mida ei ole nimetatud  

koodinumbriga 10 01 16 
jah jah jah ei ei 

10 01 97* tuhk Põlevkivikoldetuhk ei jah jah ei ei 

10 01 98* tuhk Põlevkivilendtuhk ei jah jah ei ei 

10 13 06 tuhk Peenosakesed ja tolm (välja arvatud koodinumbritega 10 13 12* ja 10 13 13 nimetatud jäätmed) jah jah ei ei jah 

13 01 01* õli PCB-sid sisaldavad hüdraulikaõlid jah ei jah jah ei 

13 01 11* õli Sünteetilised hüdraulikaõlid jah ei jah jah ei 

13 02 04* õli Mineraalõlipõhised klooritud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid jah ei jah jah ei 

13 02 05* õli Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-. käigukasti- ja määrdeõlid jah ei jah jah ei 

13 02 06* õli Sünteetilised mootori-. käigukasti- ja määrdeõlid jah ei ei jah ei 

13 03 01* õli PCB-sid sisaldavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid jah ei ei jah ei 

13 03 08* õli Sünteetilised isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid jah ei ei jah ei 

15 01 02 plastik Plastpakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmed) ei ei ei ei ei 

16 01 04* autod Romusõidukid jah ei ei jah jah 

16 01 06 autod Romusõidukid. mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi jah ei ei jah jah 

16 01 22 autod Nimistus mujal nimetamata osad (kasutuselt kõrvaldatud seadmed) (elektroonikajäätmed) jah ei ei ei jah 

16 01 99 autod Nimistus mujal nimetamata jäätmed (romusõidukid, plast) jah ei ei ei jah 
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Jäätmekood Jäätmegrupp Jäätmete nimetus PCN PCP HCBD SCCP dBDE 

16 02 09* WEEE PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid jah ei jah ei ei 

16 02 10* WEEE 
PCB-sid sisaldavad või nendega saastatud kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud 

koodinumbriga 16 02 09 
jah ei ei ei jah 

16 02 11 WEEE Klorofluorosüsivesinikke. HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed jah ei ei ei jah 

16 02 11 12* WEEE 
Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud 

soojusvahetusseadmed 
jah ei ei ei jah 

16 02 11 13* WEEE 
Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured seadmed 

(mille mis tahes väline mõõde on üle 50 cm) 
jah ei jah ei jah 

16 02 13 WEEE 
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed. mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 

02 09* kuni 16 02 12* 
jah ei jah ei jah 

16 02 13 12* WEEE 
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud soojusvahetusseadmed, mida ei ole nimetatud 

koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12* 
jah ei ei ei jah 

16 02 14 WEEE 
Kasutuselt kõrvaldatud seadmed. mida ei ole nimetatud koodinumbritega  

16 02 09* kuni 16 02 13* 
jah ei ei ei jah 

16 02 14 01 WEEE 

Kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed. mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09. 16 02 10 

01. 16 02 11 01. 16 02 12 01.  

16 02 13 01 

jah ei ei ei jah 

16 02 14 02 WEEE 
Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad. mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* 

kuni 16 02 13* 
jah ei ei ei jah 

16 02 14 03 WEEE 
Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed. mida ei ole nimetatud 

koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13* 
jah ei ei ei jah 

16 02 14 04 WEEE 
Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed. mida ei ole nimetatud koodinumbritega 

16 02 09* kuni 16 02 13* 
jah ei ei ei jah 

16 02 14 12 WEEE 
Kasutuselt kõrvaldatud soojusvahetusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* 

kuni 16 02 13* 
jah ei ei ei jah 

16 02 14 13 WEEE 
Kasutuselt kõrvaldatud ekraanid, kuvarid ja suurema kui 100 cm2 ekraaniga varustatud seadmed, 

mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13* 
jah ei ei ei jah 

16 02 14 14 WEEE 
Kasutuselt kõrvaldatud lambid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega  

16 02 09* kuni 16 02 13* 
jah ei ei ei jah 

16 02 14 15 WEEE 

Kasutuselt kõrvaldatud suured seadmed (mille mis tahes väline mõõde on üle 50 cm), mida ei ole 

nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni  

16 02 13*, 16 02 14 12 kuni 16 02 14 14 

jah ei jah ei jah 

16 02 14 16 WEEE 

Kasutuselt kõrvaldatud väikesed seadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 50 cm), mida ei ole 

nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*,  

16 02 14 12 kuni 16 02 14 14 ja 16 02 14 17 

jah ei ei ei jah 
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Jäätmekood Jäätmegrupp Jäätmete nimetus PCN PCP HCBD SCCP dBDE 

16 02 14 17 WEEE 
Kasutuselt kõrvaldatud väikesed infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed (mille ükski 

väline mõõde ei ületa 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13* 
jah ei ei ei jah 

16 02 15 WEEE Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad jah ei ei ei jah 

16 02 15 07* WEEE plastik 
Ohtlikke aineid sisaldavad plastosad (näiteks põlemist takistavaid broomitud aineid sisaldavad 

plastosad) 
jah ei ei ei jah 

16 02 15 09* plastik Elektri- ja elektroonikaseadmete trükkplaadid jah ei ei ei jah 

16 02 15 10* juhtmed Ohtlikke aineid sisaldavad elektri- ja elektroonikaseadmete välised juhtmed jah ei ei ei jah 

16 02 15 11* plastik Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid jah ei ei ei jah 

16 02 15 12* WEEE Vedelkristallkuvarid (LCD-, LED- ja plasmakuvarid) jah ei ei ei jah 

16 02 15 13* WEEE Kuvarid, mille taustavalgus on gaaslahenduslamp jah ei ei ei jah 

16 02 15 14* WEEE Elektronkiiretorukuvarid (CRT-kuvarid) jah ei ei ei jah 

16 02 16 WEEE 
Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad. mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 

15* 
jah ei ei ei jah 

16 02 16 08 WEEE plastik Põlemist takistavaid broomitud aineid sisaldavad plastosad jah ei ei ei jah 

16 02 16 09 
WEEE plast  

(16 02 16 09) 

Muud plastosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodidega 16 02 15 07* ja  

16 02 16 08 
jah ei ei ei jah 

16 02 16 11 juhtmed 
Elektri- ja elektroonikaseadmete välised juhtmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 

10* 
jah ei ei ei jah 

16 02 16 12 plastik Printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 11* ei ei ei ei jah 

17 01 01 lammutusjäätmed Betoon ei ei jah ei ei 

17 01 02 lammutusjäätmed Tellised ei jah jah ei ei 

17 01 03 keraamika Plaadid ja keraamikatooted jah ei ei ei ei 

17 01 06* lammutusjäätmed Ohtlikke aineid sisaldavad betooni-. tellise-. plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid ei ei jah jah ei 

17 01 07 lammutusjäätmed Betooni-. tellise-. plaadi- või keraamikatootesegud. mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06 ei ei jah jah ei 

17 02 01 puit puit (ehitus ja lammutuspraht) ei ei ei jah ei 

17 02 03 plastik Plast (ehitus ja lammutuspraht) jah ei ei jah jah 

17 02 04* puit/klaas/plastik Ohtlikke aineid sisaldav või nendega saastatud puit. klaas ja plast jah jah ei ei ei 

17 02 13 13* WEEE 
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud ekraanid, kuvarid ja suurema kui 100 cm2 ekraaniga 

varustatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12* 
jah ei ei ei jah 

17 04 11 juhtmed Kaablid. mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10 jah ei ei jah ei 

17 06 03* 
Isolatsiooni-

materjalid 
Muud ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad isolatsioonimaterjalid jah ei ei ei jah 

17 06 04 
Isolatsiooni-

materjalid (+kumm) 
Isolatsioonimaterjalid. mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01 ja 17 06 03 jah ei ei jah jah 
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Jäätmekood Jäätmegrupp Jäätmete nimetus PCN PCP HCBD SCCP dBDE 

17 09 02* lammutusjäätmed 

PCB-sid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (nt PCB-sid sisaldavad hermeetikud, PCB-sid sisaldavad 

tehisvaigupõhised põrandakatted, PCB-sid sisaldav glasuurisolatsioon, PCB-sid sisaldavad 

kondensaatorid) 

jah ei ei ei ei 

17 09 03* lammutusjäätmed Ohtlikke aineid sisaldav muu ehitus- ja lammutuspraht (sh segapraht) jah jah jah jah jah 

17 09 04 lammutusjäätmed 
Ehitus- ja lammutussegapraht. mida ei ole nimetatud koodinumbritega  

17 09 01. 17 09 02 ja 17 09 03 
jah jah jah jah jah 

18 02 13 14* WEEE 
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud lambid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 

02 09* kuni 16 02 12* 
jah ei ei ei jah 

19 01 11* tuhk 
Ohtlikke aineid sisaldavad koldetuhk ja räbu (Jäätmete põletamisel või pürolüüsil tekkinud 

jäätmed) 
jah jah jah ei jah 

19 01 12 tuhk 
Koldetuhk ja räbu. mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 11 (Jäätmete põletamisel või 

pürolüüsil tekkinud jäätmed) 
jah jah jah ei jah 

19 01 13* lendtuhk Ohtlike aineid sisaldav lendtuhk jah jah jah ei ei 

19 02 13 15* WEEE 

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured seadmed (mille mis tahes väline mõõde on 

üle 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12* ja 16 02 13 12* kuni 

16 02 13 14* 

jah ei jah ei jah 

19 10 04 lammutusjäätmed 
Kergfraktsioon ja tolm. mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 03 

( Metalli sisaldavate jäätmete purustamisjäätmed) 
ei ei ei ei jah 

19 12 04  plastik Plast ja kummi ei ei ei jah jah 

19 12 06* puit Ohtlikke aineid sisaldav puit jah jah ei ei ei 

19 12 08 tekstiil Tekstiil jah jah ei jah jah 

19 12 10 prügikütus Prügikütus jah jah jah jah jah 

19 12 11* lammutusjäätmed Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud) ei jah jah ei jah 

19 12 12 lammutusjäätmed ehitus- ja lammutusjäätmete sortimisjäägid jah jah jah jah jah 

20 01 23* WEEE Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed jah ei ei ei jah 

20 01 35* WEEE 
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed. mida ei ole 

nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 
jah ei ei ei jah 

20 01 36 WEEE 
Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed. mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 

01 21*. 20 01 23* ja 20 01 35* 
jah ei ei ei jah 

20 01 36 09 WEEE 
Kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed. mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*. 

20 01 23* ja 20 01 35*  
jah ei ei ei jah 

20 01 37* puit Ohtlikke aineid sisaldav puit jah jah ei ei ei 

20 01 39 plastik Plastid ei ei ei jah jah 
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Jäätmekood Jäätmegrupp Jäätmete nimetus PCN PCP HCBD SCCP dBDE 

20 02 13 16* WEEE 

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed seadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 

50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12* ja 16 02 13 12* kuni 16 

02 13 14* ja 16 02 13 17* 

jah ei ei ei jah 

20 03 01 olmejäätmed Prügi (segaolmejäätmed) jah jah jah jah jah 

20 03 07 mööblijäätmed Suurjäätmed ei ei ei jah jah 

20 03 98 olmejäätmed Prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid ei ei ei ei jah 

21 02 13 17* WEEE 

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed infotehnoloogia- ja 

telekommunikatsiooniseadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 50 cm), mida ei ole nimetatud 

koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12* 

jah ei ei ei jah 
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Lisa 3 Tekkinud jäätmete kogused mida kasutatakse POS-ide heitkoguste 

arvutustes 

Tabel III. 1 Tekkinud jäätmed perioodil 2004-2018 dBDE heitkoguse arvutamiseks, tonni 

(JATS)  

Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur on olemas ning mida on kasutatud 

arvutustes. 
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2004 961.2 1299.0 251536.8 0.0 1005.2 464096.1 1.1 3655.9 570.5 0.0 0.0 0.0 

2005 2158.3 2845.7 212906.6 0.0 1375.3 457323.5 0.0 2610.1 973.1 44.6 0.0 0.0 

2006 1893.5 2691.4 351279.6 0.0 2539.6 463176.2 0.0 2349.5 1064.2 2.5 100.8 0.0 

2007 1547.1 3601.3 214514.5 0.0 3753.2 464977.6 0.0 1870.3 1308.3 12.1 0.0 0.0 

2008 1951.6 2761.3 171528.6 1.7 3111.4 362365.0 1.9 1949.1 1255.6 0.0 5621.7 0.0 

2009 959.5 3578.8 119763.5 0.0 1785.2 305658.8 0.9 5748.3 1357.8 0.0 7791.2 0.0 

2010 1116.9 3321.7 124787.9 0.0 1907.5 296119.5 0.0 1727.7 1165.8 42.8 13290.8 16.3 

2011 3958.9 4369.8 207279.4 0.0 4017.5 304800.1 0.0 1594.3 1264.1 176.3 24513.0 150.2 

2012 2175.2 3597.8 198077.7 0.0 861.2 283540.6 0.0 1649.0 1192.7 18.7 62841.1 51.6 

2013 48562.7 3381.2 243307.2 0.0 1160.6 288680.2 0.0 2039.3 1470.2 0.0 49698.8 102.1 

2014 57143.9 4666.5 231309.0 0.0 1368.3 295788.3 0.0 2484.5 1439.1 0.0 55895.9 128.9 

2015 58418.5 5906.9 220930.9 2.8 1250.9 307501.0 0.0 2469.4 1454.9 0.0 48030.9 223.7 

2016 56577.9 8467.4 242175.3 0.2 482.6 316820.5 0.0 4211.8 1732.8 0.7 43261.0 72.5 

2017 55764.9 9507.0 297648.6 0.0 436.4 316940.2 1.0 3192.8 1968.5 26.4 59464.2 62.0 

2018 57083.8 13995.5 272651.8 0.0 246.3 331952.2 0.0 5206.2 2092.3 57.5 64199.9 61.4 
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Tabel III. 2 Tekkinud jäätmed perioodil 2004-2018 SCCP heitkoguse arvutamiseks, tonni 

(JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur on olemas ning mida on 

kasutatud arvutustes. 
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2004 1299 251976 1005 464096 282 1 3656 571 0 0 582 14064 

2005 2846 323158 1375 457324 513 0 2610 973 45 0 697 13105 

2006 2691 420991 2540 377731 603 0 2350 1064 3 101 764 25466 

2007 3601 263256 3753 389792 1116 0 1870 1308 12 0 909 24662 

2008 2761 169328 3111 354905 1211 2 1949 1256 0 5622 550 10409 

2009 3579 116919 1785 301739 588 1 5748 1358 0 7791 560 16363 

2010 3322 128461 1908 280929 953 0 1725 1166 43 13291 615 13938 

2011 4370 202256 4017 280070 1058 0 1589 1264 176 24513 599 14774 

2012 3598 196148 861 267178 846 0 1620 1193 19 62841 551 20004 

2013 3381 308304 1161 288592 643 0 2036 1470 0 49699 720 12807 

2014 4667 322599 1368 296573 1116 0 2451 1439 0 55896 929 12767 

2015 5907 380902 1251 308136 1384 0 2403 1455 0 48031 589 14550 

2016 8467 377956 483 315660 958 0 4123 1733 1 43261 506 20919 

2017 9507 480082 436 316297 877 1 3132 1968 26 59464 510 22256 

2018 13996 573259 246 329109 789 0 5173 2092 57 64200 151 34634 

 

Tabel III. 3 Tekkinud jäätmed perioodil 2004-2018 HCBD heitkoguse arvutamiseks, tonni 

(JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur on olemas ning mida on 

kasutatud arvutustes. 

 

tu
h
k
 

le
n
d
tu

h
k
 

la
m

m
u
tu

s-

jä
ät

m
ed

 

o
lm

ej
ää

tm
ed

 

õ
li

jä
ät

m
ed

 

p
rü

g
ik

ü
tu

s 

2004 70 0 396440 464096 91 0 

2005 16 0 452848 457324 243 0 

2006 3 1 524178 377731 206 101 

2007 55 18 399311 389792 553 0 

2008 78 22 403435 354905 382 5622 

2009 48 21 201226 301739 214 7791 

2010 9 12 213657 280929 570 13291 

2011 421 35 321551 280070 777 24513 

2012 25 14 322641 267178 578 62841 

2013 45845 2364 546826 288592 205 49699 



 

223 

 

 

tu
h

k
 

le
n

d
tu

h
k
 

la
m

m
u
tu

s-

jä
ät

m
ed

 

o
lm

ej
ää

tm
ed

 

õ
li

jä
ät

m
ed

 

p
rü

g
ik

ü
tu

s 

2014 54168 3162 588935 296573 682 55896 

2015 56304 3856 678549 308136 868 48031 

2016 54951 3734 656387 315660 263 43261 

2017 53708 3714 769696 316297 207 59464 

2018 55124 3193 840333 329109 227 64200 

 

Tabel III. 4 Tekkinud jäätmed perioodil 2004-2018 PCP heitkoguse arvutamiseks, tonni (JATS) 

Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur on olemas ning mida on kasutatud 

arvutustes.(*tuha heitkoguste arvutamisel on kasutatud Põlevkivi põletamise ja põlevkiviõli 

tootmise (TSK) kolde- ja lendtuhka) 
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2004 5999854 4 294051 464096 1 571 0 0 0 400 

2005 5764514 25 220262 457324 0 973 45 0 0 3482 

2006 5365202 1 355894 377731 0 1064 3 101 2 5383 

2007 6961057 18 228833 389792 0 1308 12 0 0 4805 

2008 5872919 22 229006 354905 2 1256 0 5622 0 3855 

2009 5097465 21 148395 301739 1 1358 0 7791 0 1312 

2010 7337537 12 141053 280929 0 1166 43 13291 0 3632 

2011 7618599 35 254438 280070 0 1262 176 24513 2 7390 

2012 7505408 14 241522 267178 0 1193 19 62841 2 5535 

2013 8805201 2364 307552 288592 0 1465 0 49699 2 2589 

2014 8691884 3162 278481 296573 0 1439 0 55896 0 9851 

2015 7796720 3856 273179 308136 0 1455 0 48031 6 4022 

2016 8929089 3734 332993 315660 0 1733 1 43261 1 1803 

2017 9559005 3714 373702 316297 1 1968 26 59464 0 4708 

2018 9221789 3193 350157 329109 0 2092 57 64200 0 3179 
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Tabel III. 5 Tekkinud jäätmed perioodil 2004-2018 PCN-i heitkoguse arvutamiseks, tonni 

(JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur on olemas ning mida on 

kasutatud arvutustes. 
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2004 7562 13 4 237366 0 1005 464096 282 9 335 571 0 0 582 0 400 

2005 7566 10629 25 199386 0 1375 457324 513 6 353 973 45 0 697 0 3482 

2006 10855 806 1 341307 0 2540 377731 603 3 378 1064 3 101 764 2 5383 

2007 21883 1260 18 202071 0 3753 389792 1116 5 86 1308 12 0 909 0 4805 

2008 12450 721 22 159319 2 3111 354905 1211 9 90 1256 0 5622 550 0 3855 

2009 5406 494 21 112461 0 1785 301739 588 4 490 1358 0 7791 560 0 1312 

2010 5913 210 12 114644 0 1908 280929 953 8 330 1166 43 13291 631 0 3632 

2011 9371 18 35 197372 0 4017 280070 1058 7 399 1264 176 24513 749 2 7390 

2012 10404 11 14 182279 0 861 267178 846 0 314 1193 19 62841 602 2 5535 

2013 58054 481 2364 228840 0 1161 288592 643 0 447 1470 0 49699 822 2 2589 

2014 67676 603 3162 213224 0 1368 296573 1116 0 951 1439 0 55896 1058 0 9851 

2015 72658 393 3856 208975 3 1251 308136 1384 0 512 1455 0 48031 812 6 4022 

2016 77985 106 3734 231702 0 483 315660 958 0 605 1733 1 43261 578 1 1803 

2017 78791 4197 3714 291460 0 436 316297 877 1 382 1968 26 59464 572 0 4708 

2018 85241 6233 3193 267209 0 246 329109 789 0 523 2092 57 64200 212 0 3179 

 

Lisa 4 Ladestatud jäätmete kogused mida kasutatakse POS-ide heitkoguste 

arvutustes 

Tabel IV. 1 Ladestamisele suunatud jäätmed perioodil 2004-2018 dBDE heitkoguse 

arvutamiseks, tonni (JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur on olemas 

ning mida on kasutatud arvutustes. 
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2004 982.6 1286.9 63734.8 1004.8 366443.1 627.4 0.0 0.0 

2005 2158.4 2819.8 64519.4 1373.5 359674.1 271.8 0.0 44.6 

2006 901.5 2039.2 63965.2 2540.0 364549.0 50.2 0.0 0.0 

2007 1365.5 2593.1 80578.4 3710.6 382683.9 44.0 0.0 5.7 
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2008 1916.7 2643.2 64172.1 3111.4 325072.5 48.9 0.0 6.4 

2009 729.0 1019.0 28869.2 1438.1 281311.1 343.4 0.0 0.0 

2010 953.9 1545.6 29327.4 1815.0 261321.2 207.4 0.0 0.0 

2011 1977.7 1243.4 33713.5 3730.3 233842.8 276.3 75.5 0.0 

2012 806.0 916.8 36976.6 714.3 123376.4 118.5 12.6 0.0 

2013 1576.1 1594.3 32509.7 666.3 46223.2 97.9 0.0 0.0 

2014 1667.4 2381.9 27162.1 981.0 25839.5 154.7 0.0 0.0 

2015 1263.3 3455.2 19715.3 1030.7 28183.5 401.6 0.0 0.0 

2016 222.6 4389.3 23420.7 421.3 42848.9 612.4 74.0 0.0 

2017 1315.2 5353.7 56433.9 383.4 77261.8 746.6 142.2 0.0 

2018 1143.1 5849.9 81524.9 208.4 85634.8 1376.0 305.3 0.0 
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Tabel IV. 2 Ladestamisele suunatud jäätmed perioodil 2004-2018 SCCP heitkoguse 

arvutamiseks, tonni (JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur on olemas 

ning mida on kasutatud arvutustes. 
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2004 1286.9 56025.8 1004.8 366443.1 627.4 0.0 0.0 0.2 3019.9 

2005 2819.8 55142.2 1373.5 359674.1 271.8 0.0 44.6 8.0 778.7 

2006 2039.2 55846.0 2540.0 278956.1 50.2 0.0 0.0 3.0 661.0 

2007 2593.1 69748.4 3710.6 307262.7 44.0 0.0 5.7 0.0 215.5 

2008 2643.2 52531.7 3111.4 323042.8 48.9 0.0 6.4 0.0 247.8 

2009 1019.0 23973.1 1438.1 280977.8 343.4 0.0 0.0 0.0 24.0 

2010 1545.6 21798.0 1815.0 246260.1 207.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

2011 1243.4 27002.0 3730.3 213638.2 276.3 75.5 0.0 0.0 9.6 

2012 916.8 31129.1 714.3 114565.6 118.5 12.6 0.0 0.0 7.4 

2013 1594.3 27047.3 666.3 43702.2 97.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

2014 2381.9 17680.7 981.0 25703.3 154.7 0.0 0.0 0.0 4.3 

2015 3455.2 12847.5 1030.7 26578.4 401.6 0.0 0.0 0.0 20.8 

2016 4389.3 17805.5 421.3 41342.5 612.4 74.0 0.0 0.0 7.3 

2017 5353.7 56433.9 383.4 76122.2 741.5 142.2 0.0 0.0 0.0 

2018 5849.9 81524.9 208.4 83067.6 1374.6 305.3 0.0 0.0 0.0 

 

Tabel IV. 3 Ladestamisele suunatud jäätmed perioodil 2004-2018 HCBD heitkoguse 

arvutamiseks, tonni (JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur on olemas 

ning mida on kasutatud arvutustes. 
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2004 0.0 91.1 63292.4 366443.1 0.0 0.0 

2005 0.0 16.5 57244.7 359674.1 0.0 0.0 

2006 0.0 0.0 56035.7 278956.1 0.0 0.0 

2007 0.0 0.0 70492.1 307262.7 0.0 0.0 

2008 0.0 42.7 53136.5 323042.8 0.0 0.0 

2009 0.0 84.8 24183.9 280977.8 0.0 0.0 

2010 0.0 46.2 21900.2 246260.1 0.0 0.0 

2011 0.0 439.3 27164.1 213638.2 0.0 0.0 

2012 11.2 16.5 31299.1 114565.6 0.0 0.0 

2013 0.0 35.3 27129.9 43702.2 0.0 0.0 

2014 0.0 0.0 17680.7 25703.3 0.0 0.0 

2015 0.0 0.0 12847.5 26578.4 0.0 0.0 
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2016 0.0 0.0 17805.5 41342.5 0.0 0.0 

2017 0.0 175.7 56433.9 76122.2 0.0 0.0 

2018 0.0 0.0 81524.9 83067.6 0.0 0.0 

 

Tabel IV. 4 Ladestamisele suunatud jäätmed perioodil 2004-2018 PCP heitkoguse 

arvutamiseks, tonni (JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur on olemas 

ning mida on kasutatud arvutustes. (*Tuha heitkoguste arvutamisel on kasutatud Põlevkivi 

põletamise ja põlevkiviõli tootmise (TSK) kolde- ja lendtuhka) 
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2004 5801920.1 4.2 54409.8 366443.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

2005 5613203.4 24.5 52721.3 359674.1 0.0 0.0 44.6 0.0 

2006 5165203.9 0.0 54543.9 278956.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

2007 6693462.9 0.0 69371.4 307262.7 0.0 0.0 5.7 0.0 

2008 5595269.2 0.0 52992.0 323042.8 0.0 0.0 6.4 0.0 

2009 4942884.0 0.0 23973.1 280977.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

2010 7121643.6 0.0 21798.0 246260.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

2011 7403159.9 0.0 27002.0 213638.2 0.0 75.5 0.0 0.0 

2012 7065941.3 11.2 31129.1 114565.6 0.0 12.6 0.0 0.0 

2013 8303811.7 0.0 27047.3 43702.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

2014 8222087.0 0.0 17680.7 25703.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

2015 7095916.1 0.0 12847.5 26578.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

2016 8702507.9 0.0 17805.5 41342.5 0.0 74.0 0.0 0.0 

2017 9325930.1 0.0 56433.9 76122.2 0.0 142.2 0.0 0.0 

2018 8946502.4 0.0 81524.9 83067.6 0.0 305.3 0.0 0.0 
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Tabel IV. 5 Ladestamisele suunatud jäätmed perioodil 2004-2018 PCN-i heitkoguse 

arvutamiseks, tonni (JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur on olemas 

ning mida on kasutatud arvutustes. 
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2004 2232.5 12.9 4.2 48847.8 0.0 1004.8 366443.1 0.0 0.0 321.6 0.0 0.0 0.0 0.2 

2005 2574.3 0.8 24.5 51820.9 0.0 1373.5 359674.1 0.0 0.0 255.1 0.0 44.6 0.0 0.0 

2006 4942.5 0.0 0.0 54471.7 0.0 2540.0 278956.1 0.0 0.0 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

2007 6633.2 0.0 0.0 68627.7 0.0 3710.6 307262.7 0.0 0.0 15.2 0.0 5.7 0.0 0.0 

2008 7031.6 1.4 0.0 52504.9 0.0 3111.4 323042.8 0.0 0.0 14.4 0.0 6.4 0.0 0.0 

2009 1733.2 0.0 0.0 23973.1 0.0 1438.1 280977.8 0.0 0.0 329.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

2010 1649.6 0.0 0.0 21798.0 0.0 1815.0 246260.1 0.0 0.0 177.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

2011 2287.9 0.8 0.0 27002.0 0.0 3730.3 213638.2 0.0 0.0 167.9 75.5 0.0 0.0 0.0 

2012 989.2 2.4 11.2 31129.1 0.0 714.3 114565.6 0.0 0.0 21.6 12.6 0.0 0.0 0.0 

2013 2134.5 0.5 0.0 27047.3 0.0 666.3 43702.2 0.0 0.0 63.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

2014 1763.2 0.0 0.0 17680.7 0.0 981.0 25703.3 0.0 0.0 38.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

2015 1304.4 0.0 0.0 12847.5 0.0 1030.7 26578.4 0.0 0.0 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

2016 343.5 0.0 0.0 17805.5 0.0 421.3 41342.5 0.0 0.0 10.6 74.0 0.0 0.0 0.0 

2017 1782.2 0.0 0.0 56433.9 0.0 383.4 76122.2 0.0 0.0 27.5 142.2 0.0 0.0 0.0 

2018 1696.8 1.3 0.0 81524.9 0.0 208.4 83067.6 0.0 0.0 27.0 305.3 0.0 0.0 0.0 



 

229 

 

Lisa 5 Taaskasutamisele suunatud jäätmed (R3m, R5m) jäätmete kogused mida 

kasutatakse POS-ide heitkoguste arvutustes 

Tabel V. 1 Taaskasutamisele suunatud jäätmed (R3m, R5m) perioodil 2004-2018 dBDE 

heitkoguse arvutamiseks, tonni (JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur 

on olemas ning mida on kasutatud arvutustes. 
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2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 303.8 0.0 0.0 0.0 

2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 363.5 0.0 0.0 0.0 

2006 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1467.0 989.3 11565.5 0.0 0.0 4.8 

2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.9 0.0 1387.6 0.0 0.0 15.0 

2008 0.0 52.2 0.0 0.0 0.0 10.7 0.0 2227.5 0.0 0.0 0.0 

2009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 267.0 10859.0 0.0 0.0 0.0 

2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 199.9 9774.1 0.0 0.0 43.0 

2011 0.0 119.0 0.0 0.0 12417.9 0.0 2000.0 30770.9 0.0 0.0 0.0 

2012 0.0 0.0 399.1 0.0 9791.2 16.2 1361.0 16967.8 0.0 0.0 75.3 

2013 154.6 0.0 0.0 0.0 0.8 102.8 0.0 111248.8 0.0 1868.0 0.0 

2014 234.4 0.0 0.0 0.0 905.0 237.7 0.0 88350.4 0.0 0.0 0.0 

2015 0.0 0.0 0.0 297.0 0.0 421.6 97747.8 103698.8 67.6 0.0 0.0 

2016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 362.6 56577.0 4028.7 13.9 0.0 0.0 

2017 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1412.7 47995.6 6697.9 22.3 0.0 2.0 

2018 0.0 0.0 1839.5 0.0 0.0 3108.3 39704.6 1568.2 17.2 0.0 11.2 
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Tabel V. 2 Taaskasutamisele suunatud jäätmed (R3m, R5m) perioodil 2004-2018 SCCP 

heitkoguse arvutamiseks, tonni (JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur 

on olemas ning mida on kasutatud arvutustes. 
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2004  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0  445.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

2005  0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 96.1  2273.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

2006  0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 1467.0 1355.0  17602.8 0.0 0.0 4.8 0.0 

2007  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.9 28.0  47613.6 0.0 0.0 15.0 0.0 

2008  52.2 800.0 0.0 0.0 1.5 10.7 0.0  8314.0 0.0 0.0 0.0  

2009  0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 4242.4  12066.3 0.0 0.0 0.0 224.0 

2010  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0  19452.7 0.0 0.0 43.0 0.0 

2011  119.0 0.0 0.0 11451.5 0.2 0.0 2795.5  37306.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

2012  0.0 1892.1 0.0 9791.2 11.1 16.2 10928.7  23726.1 0.0 0.0 75.3 28.5 

2013  0.0 0.0 0.0 0.8 185.3 102.8 1640.3  175759.9 0.0 1868.0 0.0 0.0 

2014  0.0 0.0 0.0 905.0 130.2 237.7 876.0  152889.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2015  0.0 0.0 297.0 0.0 0.4 421.6 2412.0  258541.6 67.6 0.0 0.0 0.0 

2016  0.0 0.0 0.0 0.0 24.6 362.6 1298.5  143434.0 13.9 0.0 0.0 0.0 

2017  0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1412.7 185.3  158039.1 22.3 0.0 2.0 0.0 

2018  0.0 1892.6 0.0 0.0 0.0 3108.3 0.0  93215.6 17.2 0.0 11.2 8.0 

 

Tabel V. 3 Taaskasutamisele suunatud jäätmed (R3m, R5m) perioodil 2004-2018 HCBD 

heitkoguse arvutamiseks, tonni (JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur 

on olemas ning mida on kasutatud arvutustes. 
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2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18606.5 0.0 

2005 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 14753.8 0.0 

2006 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 27519.1 0.0 

2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60372.4 0.0 

2008 0.0 800.0 0.0 1.5 0.0 112139.3 0.0 
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2009 0.0 7900.0 0.0 0.2 0.0 58660.9 0.0 

2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54173.3 0.0 

2011 0.0 0.0 11451.5 0.2 0.0 112337.6 0.0 

2012 0.0 1892.1 9791.2 0.2 0.0 97972.3 0.0 

2013 154.6 0.0 0.8 0.2 0.0 368721.0 1868.0 

2014 234.4 0.0 905.0 90.9 0.0 332463.6 0.0 

2015 0.0 695.0 0.0 0.4 97747.8 508271.7 0.0 

2016 0.0 0.0 0.0 24.6 56577.0 261085.6 0.0 

2017 0.0 0.0 0.0 1.9 47995.6 358821.6 0.0 

2018 0.0 3330.4 0.0 0.0 39150.0 248595.3 0.0 

 

Tabel V. 4 Taaskasutamisele suunatud jäätmed (R3m, R5m) perioodil 2004-2018 PCP 

heitkoguse arvutamiseks, tonni (JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur 

on olemas ning mida on kasutatud arvutustes. (*tuha heitkoguste arvutamisel on kasutatud 

Põlevkivi põletamise ja põlevkiviõli tootmise (TSK) kolde- ja lendtuhka) 
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2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8447.8 0.0 

2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3890.5 0.0 

2006 0.0 0.1 0.0 0.0 989.3 12813.2 0.0 

2007 0.0 0.0 0.0 0.0 22041.6 3400.8 0.0 

2008 0.0 0.0 0.0 0.0 53094.0 46458.7 0.0 

2009 0.0 5400.0 0.0 0.0 72362.4 31379.3 0.0 

2010 0.0 0.0 0.0 0.0 130209.6 23516.1 0.0 

2011 0.0 0.0 11451.5 0.0 115687.2 75962.8 0.0 

2012 0.0 399.1 9791.2 0.0 307759.1 53947.9 0.0 

2013 154.6 0.0 0.8 0.0 266910.3 175654.6 1868.0 

2014 234.4 0.0 905.0 0.0 245169.6 141186.6 0.0 

2015 0.0 0.0 0.0 0.0 562844.5 160579.7 0.0 
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2016 0.0 0.0 0.0 0.0 186224.0 34484.3 0.0 

2017 0.0 0.0 0.0 0.0 195338.5 56236.0 0.0 

2018 0.0 2304.6 0.0 400.0 216547.4 48070.7 0.0 

 

Tabel V. 5 Taaskasutamisele suunatud jäätmed (R3m, R5m) perioodil 2004-2018 PCN-i 

heitkoguse arvutamiseks, tonni (JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur 

on olemas ning mida on kasutatud arvutustes.  
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2004 53 0 0 0 0 0 0 107 0 304 0 0 

2005 0 0 0 0 0 0 0 2247 0 364 0 0 

2006 0 0 0 0 0 0 0 1079 0 11565 0 0 

2007 2009 0 0 0 0 0 0 46 704 1388 0 0 

2008 2671 0 0 0 0 2 11 69 615 2228 0 0 

2009 1382 0 0 0 0 0 0 304 482 10859 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 200 181 9774 0 0 

2011 2528 3 0 0 11451 0 0 2273 0 30771 0 0 

2012 3717 0 399 0 9791 11 0 1788 4 16968 0 0 

2013 3397 0 0 0 1 185 1 371 63 111249 0 1868 

2014 3316 0 0 0 905 130 0 592 569 88350 0 0 

2015 4411 0 0 297 0 0 57 100595 366 103699 68 0 

2016 0 0 0 0 0 25 154 72835 362 4029 14 0 

2017 0 0 0 0 0 2 287 60427 3013 6698 22 0 

2018 0 4 1797 0 0 0 187 54908 5098 1568 17 0 
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Lisa 6 Põletamisele suunatud jäätmed (R1) kogused mida kasutatakse POS-ide 

heitkoguste arvutustes 

Tabel VI. 1 Põletamisele suunatud jäätmed (R1) perioodil 2004-2018 dBDE heitkoguse 

arvutamiseks, tonni (JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur on olemas 

ning mida on kasutatud arvutustes. 
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2004 0 12.1 0 0 0 0 517.914 0 

2005 0 0 0 0 1.102 0 643.246 0 

2006 0 0 40.8 0 0 0 422.418 0 

2007 0 0 508.9 0 0 0 430.054 0 

2008 0 0 1938.202 0.26 0 0 333.536 9972.953 

2009 0 0 2285.41 0 0 0 24.904 8115.827 

2010 0 0 2816.08 0 0 0 5.732 12425.75 

2011 0 0 2448.18 0 0 0 0 25173.47 

2012 0 0 9109.39 0 0 0 0 40618.82 

2013 0 0 17865.72 173862.2 0 1.512 54.3 51632.64 

2014 0 0 17942.2 216553.5 0 1.757 75 59287.33 

2015 0.194 0 11271.36 235066.3 0 1.68 0 39256.15 

2016 0 0 12537.86 232767.2 0 4.576 485.855 39502.64 

2017 0 0 38861.3 177343.8 0.953 56.28 132.1 58166.09 

2018 0 0 31428.25 192334.5 0 7.1 100.6 48109.21 
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Tabel VI. 2 Põletamisele suunatud jäätmed (R1) perioodil 2004-2018 SCCP heitkoguse 

arvutamiseks, tonni (JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur on olemas 

ning mida on kasutatud arvutustes. 
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2004 12.1 0 0 156.226 0 0 517.914 0 0 697.15 

2005 0 0 0 396.097 1.102 0 643.246 0 0 79.75 

2006 0 0 0 333.843 0 0 422.418 0 0 186.296 

2007 0 0 0 608.463 0 0 430.054 0 0 293.3 

2008 0 0 0.26 746.116 0 0 333.536 0 9972.953 133.201 

2009 0 0 0 402.306 0 0 24.904 0 8115.827 411.91 

2010 0 512.28 0 181.721 0 0 5.732 0 12425.75 6352.23 

2011 0 6.2 0 326.994 0 0 0 0 25173.47 756.78 

2012 0 0 0 5 0 0 0 0 40618.82 424.9 

2013 0 9180.98 173862.2 183.475 0 0 54.3 0 51632.64 446.5 

2014 0 10290.16 216553.5 157.021 0 0 75 0 59287.33 657.75 

2015 0 5276.28 235066.3 23.8 0 0 0 0 39256.15 337.299 

2016 0 7156.46 232767.2 295.408 0 0 485.855 0 39502.64 4958.67 

2017 0 33598.6 177343.8 439.625 0.953 56.28 132.1 0 58166.09 17382.47 

2018 0 26115.36 192334.5 51.247 0 7.1 100.6 0 48109.21 20835.54 

 

Tabel VI. 3 Põletamisele suunatud jäätmed (R1) perioodil 2004-2018 HCBD heitkoguse 

arvutamiseks, tonni (JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur on olemas 

ning mida on kasutatud arvutustes. 
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2004 0 0 52.759 0 

2005 0 0 159.241 0 

2006 40.8 0 122.395 0 

2007 508.9 0 241.972 0 

2008 1938.202 0.26 179.463 9972.953 

2009 2285.41 0 6.6 8115.827 

2010 2816.08 0 12.6 12425.75 

2011 2454.38 0 134.48 25173.47 
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2012 9109.39 0 5 40618.82 

2013 17865.72 173862.2 4 51632.64 

2014 17942.2 216553.5 12.12 59287.33 

2015 11271.36 235066.3 5.8 39256.15 

2016 12537.86 232767.2 0 39502.64 

2017 38861.3 177343.8 34.62 58166.09 

2018 31428.25 192334.5 0 48109.21 

 

Tabel VI. 4 Põletamisele suunatud jäätmed (R1) perioodil 2004-2018 PCP heitkoguse 

arvutamiseks, tonni (JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur on olemas 

ning mida on kasutatud arvutustes. 
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2004 0 0 0 517.914 0 0 0 

2005 0 0 1.102 643.246 0 0 0 

2006 40.8 0 0 422.418 0 0 407 

2007 508.9 0 0 430.054 0 0.294 3608.911 

2008 1938.202 0.26 0 333.536 9972.953 0 5113.252 

2009 2285.41 0 0 24.904 8115.827 0 4551.7 

2010 2816.08 0 0 5.732 12425.75 0 4089.672 

2011 2448.18 0 0 0 25173.47 0 7173.771 

2012 9109.39 0 0 0 40618.82 0 3077.5 

2013 17865.72 173862.2 0 54.3 51632.64 0 401.2 

2014 17942.2 216553.5 0 75 59287.33 0 1092 

2015 11271.36 235066.3 0 0 39256.15 0 948.414 

2016 12537.86 232767.2 0 485.855 39502.64 0 1168.5 

2017 38861.3 177343.8 0.953 132.1 58166.09 0 1469.509 

2018 31428.25 192334.5 0 100.6 48109.21 0 5219.54 
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Tabel VI. 5 Põletamisele suunatud jäätmed (R1) perioodil 2004-2018 PCN-i heitkoguse 

arvutamiseks, tonni (JATS) Halliga on märgitud need jäätmeliigid mille heitetegur on olemas 

ning mida on kasutatud arvutustes. 
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2004 0.0 0.0 156.2 0.0 0.0 517.9 0.0 0.0 0.0 

2005 0.0 0.0 396.1 1.1 0.0 643.2 0.0 0.0 0.0 

2006 0.0 0.0 333.8 0.0 0.0 422.4 0.0 0.0 407.0 

2007 0.0 0.0 608.5 0.0 0.0 430.1 0.0 0.0 3608.9 

2008 0.0 0.3 746.1 0.0 0.0 333.5 0.0 9973.0 5113.3 

2009 0.0 0.0 402.3 0.0 0.0 24.9 0.0 8115.8 4551.7 

2010 512.3 0.0 181.7 0.0 0.0 5.7 0.0 12425.7 4089.7 

2011 0.0 0.0 327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25173.5 7173.8 

2012 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40618.8 3077.5 

2013 9181.0 173862.2 183.5 0.0 1.5 54.3 0.0 51632.6 401.2 

2014 10290.2 216553.5 157.0 0.0 1.8 75.0 0.0 59287.3 1092.0 

2015 5276.3 235066.3 23.8 0.0 1.7 0.0 0.0 39256.2 948.4 

2016 7156.5 232767.2 295.4 0.0 4.6 485.9 0.0 39502.6 1168.5 

2017 33598.6 177343.8 439.6 1.0 0.0 132.1 0.0 58166.1 1469.5 

2018 26115.4 192334.5 51.2 0.0 0.0 100.6 0.0 48109.2 5219.5 

 


