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1.Sissejuhatus
Projekti “Balti riikide tegevused ohtlike ainete reostuse
vähendamisel Läänemeres” (BaltActHaz) üheks eesmärgiks
oli saada ülevaade Eesti veekeskkonnas esinevatest ja seda
saastavatest ohtlikest ainetest, ning teha kindlaks nende
allikad. Seetõttu määrati projekti tegevuste käigus veepoliitika
raamdirektiivis nimetatud prioriteetsete ainete ja prioriteetsete
ohtlike ainete ja nende ainete rühmade, veekeskkonnale
ohtlike ainete ja ainerühmade nimistutesse 1 ja 2 kuuluvate
ainete, Helsingi Komisjoni (HELCOM) prioriteetsete ohtlike
ainete ja teiste saasteainete sisaldusi pinnavees ja setetes.
Ohtlike ainetega seonduvate tegevuste lõpptulemuseks peaks
olema prioriteetsete ohtlike ainete kaotamine pinnavees
ja loodusliku päritoluga ainete loodusliku fooni lähedaste
kontsentratsioonide saavutamine veekeskkonnas.
Ohtlike ainete allikate ja sõeluuringute tulemusi Eestis,
Lätis ja Leedus kirjeldavad teised projekti aruanded, need
on kättesaadavad projekti kodulehel www.baltacthaz.bef.ee.
Paljusid projekti raames uuritud aineid ei olnud erinevatel
põhjustel eelnevalt Balti riikides analüüsitud, nt ressursside vähesus, laborite suutlikkus jne. Seega keskendus üks
projekti tegevus ohtlike ainete määramise ja seire parendamise ettepanekute tegemisele, sealhulgas analüüsis kehtivat
keskkonnaseire süsteemi. Ettepanekud põhinevad peamiselt
projekti sõeluuringute tulemustel. Siiski on arvesse võetud
ka teiste riikide olemasolevaid andmeid ja kogemusi.
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Käesolev aruanne kajastab järgmisi teemasid:
•  ohtlike ainete seire õigusraamistikud ja seire üldeesmärgid;
•  keemiliste analüüside ja vee seisundi seire analüütilised
nõuded ning sellega seotud probleemid;
•  ohtlike ainete seire analüüs;
•  ettepanekud seiresüsteemi parendamiseks;
•  uute ainete ohjamine.

Aruanne on peamiselt suunatud riigiasutustele, kelle ülesandeks
on veekeskkonnale ohtlike ainete alase poliitika ja strateegia
väljatöötamine ning vastavate ainete kontroll, eriti seireprogrammide väljatöötamise eest vastutavad asutused.

2.Ohtlike ainete seire veekeskkonnas
2.1. Ohtlike ainete seire
õiguslike taust

VRD keemiline seire hõlmab:
•  kõiki pinnaveekogusid (jõed, järved, tehisveekogud; üleminekuvesi; rannikuvesi ja territoriaalvesi),
•  põhjavett.

2.1.1. EL nõuded kemikaalide seirele
Vee raamdirektiiviga (VRD; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ) on kehtestatud ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik ja
õiguslikud alused kogu Euroopas puhta vee kaitsmiseks ja
taastamiseks, et tagada selle pikaajaline ja säästev kasutamine.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 2455/2001/EÜ 20.
novembrist 2001 kehtestati veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainete nimistu. Nimistusse kuulub 33 ainet või
ainete rühma, mis tunnistati ühenduse tasandi meetmetega
reguleerimist vajavaks. Teatavad ained nende prioriteetsete
ainete hulgast tunnistati prioriteetseteks ohtlikeks aineteks.
VRD on tänaseks muudetud veel direktiividega 2006/11/EÜ
ja 2008/105/EÜ, mis kehtestavad piirangud veekeskkonda
lastavate ohtlike ainete põhjustatavale saastele ja prioriteetsete
ainete keskkonnakvaliteedi standardid. VRD artikkel 8 näeb
ette, et liikmesriigid kehtestavad vee seisundi seireprogrammid, et saada ühtne ja terviklik ülevaade vee seisundist igas
valgalapiirkonnas.
Seire on liikmesriikide tähtsaim vahend iga veekogu (milleks
on jõe või muu pinnavee määratletud osa) seisundi klassifitseerimiseks. Direktiivi kohaselt hinnatakse pinnavee
seisundit viiepallises skaalas - väga hea, hea, keskmine,
mitterahuldav ja halb. Vastavalt VRD nõuetele peavad liikmesriigid saavutama pinnavee hea ökoloogilise seisundi ja vee
hea kvaliteedi aastaks 2015. Kui liikmesriigid on veekogude
seisundi kindlaks määranud, saavad nad seire abil jälgida, kui
tõhusad on olnud vee hea seisundi saavutamiseks kavandatud
rakenduskavas olnud meetmed ja vajadusel neid korrigeerida.
Direktiiviga nähakse ette kolme liiki seire:
•  Pikaajaline kontrollseire annab ülevaate veekogude seisundist ja aitab jälgida pikaajalisi, eelkõige kliimamuutustest
tulenevaid muutusi.
•  Operatiivseire keskmes on veekogud, mille seisund ei ole
hea. Jälgitakse neid ähvardavaid peamisi ohte – reostust,
kui see on põhiprobleem, või veevõtust tingitud muutusi
veevoolus. Operatiivseire käigus kontrollitakse veekogude
seisundi parandamiseks tehtud investeeringute ja muude
meetmete tõhusust.

Jälgitavad näitajad:
•  prioriteetsed ained: vastavus Euroopa keskkonnakvaliteedi
standarditele (aasta keskmine piirväärtus ja suurim lubatud
piirväärtus),
•  teised saateained (vesikonna spetsiifilised ained): vastavus
siseriiklike keskkonnakvaliteedi standarditega;
•  füüsikalised ja keemilised näitajad, mis aitavad tõlgendada
bioloogilisi andmeid;
•  parameetrid, mis on vajalikud keemilise mõõtmiste tulemuste tõlgendamiseks.
Elustiku seire on kohustuslik ainult elavhõbeda, HCB ja
heksaklorobutadieeni korral. Selle asemele, et kontrollida
vastavaust keskkonnakvaliteedi standarditega võivad liikmesriigid sätestada rangemad keskkonnakvaliteedi standardid
veekeskkonnale (asendades Euroopa Komisjoni EQSid), et
tagada samal tasemel kaitse elustikule.
Seiresagedused on esitatud VRD V lisas, punktis 1.3.4: üks
kord kuus prioriteetsete ainete ja kord kolme kuu jooksul teiste
saasteainete osas. Sagedused valitakse nõnda, et saavutatakse
vastuvõetav usaldusväärsuse ja täpsuse tase. Seire sagedust
on võimalik vähendada või seiret mitte teostada vaid teatud
tingimustel, kui eelnev seire on näidanud, et ainete sisaldused
on alla keskkonnakvaliteedi standardi, sisaldused vähenevad
või on stabiilsed ja puudub oht.
Direktiiv 2008/105/EÜ sätestab veemaatriksis keskkonnakvaliteedi standardid 41 ainele, samuti annab liikmesriikidele võimaluse määrata keskkonnakvaliteedi standardid
settele ja/või elustikule. Prioriteetsete ainete seiresagedus
veesambas erineb seiresagedusest settes ja elustikus. Seire
maatriksi valik on strateegiline otsus, mis sõltub kuludest
ja olemasolevatest vahenditest. Minimaalne sagedus prioriteetsete ainete seireks vees on korra kuus (kord iga 3 kuu
jooksul vesikonna spetsiifiliste saasteainete korral), kuid sette
ja elusiku seiresagedus võib olla korra aastas, välja arvatud
juhul, kui tehniliste teadmiste ja ekspertarvamuse põhjal on
õigustatud pikemad vaheajad.

•  Liikmesriigid korraldavad uurimuslikku seiret, kui neil on
vaja pinnaveekogude kohta lisateavet, mida operatiivseire
ei võimalda.
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VRD seire rakendamise metoodiline lähenemine on esitatud
juhendmaterjalides, kuid need ei ole õiguslikult siduvad
dokumendid:

2.2. Ohtlike ainete seire
eesmärk

•  Juhend Nr. 7 – Seire vee raamdirektiivi raames
•  Juhend Nr. 19 – Pinnavee keemilise seire juhend
•  Juhend Nr. 25 – Sette ja elustiku keemilise seire juhend
Need on kättesaadavad CIRCA kodulehel: http://circa.europa.
eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/
guidance_documents

2.1.2. Rahvusvahelised nõuded
kemikaalide seirele
Seiret nõuavad ka mitmed rahvusvahelised keskkonnakaitsealased kokkulepped. Balti riikide jaoks on neist tähtsaim
HELCOMi konventsioon, mis sätestab nõuded Läänemere
seisundi seiramiseks. Seire eesmärgid vastavalt HELCOMile on:
•  Teha kindlaks ning kvantifitseerida inimtekkelised
heited / tegevused Läänemeres võrreldes looduslike
iseärasustega, ja
•  Teha kindlaks ja kvantifitseerida regulatiivsete meetmete tagajärjel tekkinud muutused keskkonnas.
Samuti antakse seirealased juhised, nn COMBINE (Cooperative Monitoring in the Baltic Marine Environment) juhend:
http://www.helcom.fi/groups/monas/CombineManual/
en_GB/Contents/

Seire üldine eesmärk on kirjeldada keskkonna seisundit,
tuvastada keskkonnaeesmärkide täitmine ja hoiatada uutest
keskkonnalastest probleemidest.
Lisaks õigusaktide nõuetele teostada ohtlike ainete seiret,
et seeläbi hinnata vastavust standardite ja eesmärkidega,
on seireandmetel veel mitmeid kasusid:
•  kirjeldab keskkonnaseisundit ja näitab, kas “hea keskkonnaseisund” (saasteainete sisaldused ei ületa keskkonnakvaliteedi standardeid) on saavutatud;
•  aitab hinnata keskkonnaohte (kui ka inimesele läbi keskkonna tekkivaid ohte) juba varases staadiumis, nt määrata
problemaatilised ained ja nende tase;
•  annab andmed, mis on aluseks konkreetsetele parandusmeetmetele, ja aitab seirata muutuste progressi ning
meetmete rakendamise efektiivsust (kõrvutades praegust ja
varasemat seisundit on võimalik mõõta muutusi keskkonnas,
võimaldab hinnata varasemate meetmete efektiivsust);
•  võimaldab hinnata saaste koormuse ülekandeid rahvusvaheliste piiride vahel või meres, annab aluse siseriiklike ja
rahvusvaheliste heiteallikate keskkonnamõjude hindamiseks;
•  aitab välja selgitada varasemalt teadmata põhjused keskkonnaeesmärkide mittetäitmise osas;
•  toetab juhusliku reostuse mõju hindamist;
•  ohtlike ainete sisaldused keskkonnas on vajalikud, kui
hinnatakse kemikaalide riske tarbijatele ja tööstuse riskide
hindamisel ELis; saadud teavet saab kasutada ka siseriiklikus
riskihindamise töös ning heiteallikate väljaselgitamisel;
•  tugevdab keskkonnaasutuste suutlikust otsuste tegemisel
ja ohtlike ainete heidete kontrollimisel.
Keskkonnaseire on pikaajaline tegevus. Mõõtmisi tuleb sageli
teostada pika aja vältel, et näidata inimtegevuse mõju või
looduslikku varieeruvust.
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3.Keemiliste analüüside ja vee
seisundi seire tehnilised tingimused
3.1. Keemiliste analüüside
tehnilised tingumused
vastavalt direktiivile
2009/90/EC

3.2. Raskused direktiivi
2009/90/EC tehniliste
nõuetega

Tuleks tagada, et laborid, keda liikmesriikide pädevad
asutused on määranud teostama vee keemilise seisundi
seiret vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 8, saaksid
kvaliteetseid ja võrreldavaid analüüsitulemusi. Komisjoni
direktiivis nr 2009/90/EÜ 31. juulist 2009 sätestatakse, et
laboratoorsed analüüsimeetodid peavad olema valideeritud
ja dokumenteeritud vastavalt EN ISO/IEC-17025 standardile.
Selles nähakse ette miinimumkriteeriumid analüüsimeetoditele, mida liikmesriigid kohaldavad vee seisundi, sette ja
elustiku seireks, ning eeskirjad analüüsitulemuste kvaliteedi
tõendamiseks.

Mõnesid prioriteetseid aineid on väga raske analüüsida,
kuna pole standardiseeritud meetodeid vastavalt direktiivi
2009/90/EÜ tehnilistele spetsifikatsioonidele:

Põhilised direktiivis 2009/90/EÜ kirjeldatud nõuded on:
•  kasutatavad analüüsimeetodid valideeritakse ja dokumenteeritakse kooskõlas EN ISO/IEC-17025 või muu samaväärse
rahvusvaheliselt tunnustatud standardiga;
•  kõikide kohaldatavate analüüsimeetodite miinimumkriteeriumid põhinevad nõudel, mille kohaselt mõõtemääramatus on
kuni 50 % (k = 2), ning määramispiir kuni 30 % asjaomastest
keskkonnakvaliteedi normidest (LOQ ≤ 0.3*AA-EQS);
•  kui näitaja jaoks ei ole asjaomast keskkonnakvaliteedi normi
või kui ei ole analüüsimeetodit, siis tagab liikmesriik, et
seireks kasutatakse parimat võimalikku tehnikat, mis ei
too kaasa ülemääraseid kulutusi;

3.2.1. Standardmeetodite olemasolu

•  PBDEd: puudub standard vee jaoks, probleemid meetodi
tundlikkusega (LOQd on raske määrata, kuna 6 analoogi
kogusisaldus peab olema allpool vastavalt 0.5ng/l ja 0.2 ng/l);
•  SCCP: puudub standard vee jaoks, ka teaduslaborid ei suuda
analüüsi kontrolli alla hoida, kõige sagedamini rakendatakse
GC-ECNI-MS meetodit (kuid sellel meetodil on mõned
lahendamata vead: nt isomeere, millel on vähem kui 5
kloori, ei ole võimalik tuvastada);
•  TBT: nõutakse väga väikest LOQd, kuna keskkonnakvaliteedi standard on väga madal – 0.2 ng/l, olemasolevad
standardmeetodid pole piisavalt tundlikud;
•  PAH: mõnede parameetrite tundlikkus ei ole piisav madala
keskkonnakonnakvaliteedi standardi jaoks;
•  Kloororgaanilised pestitsiidid: olemasolevate standardmeetodite tundlikkus ei ole piisav tsüklodieen pestitsiidide, endosulfaani ja pentaklorobenseeni jaoks; raskused
kohaldada määramispiiri DDT, heksaklorotsükloheksaani
ja heksaklorobenseeni jaoks.

•  laborid ja nende alltöövõtjad kohaldavad kvaliteedijuhtimise
süsteemi tavasid kooskõlas EN ISO/IEC-17025 või muu
samaväärse rahvusvaheliselt tunnustatud standardiga.
Liikmesriigid jõustavad direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt kahe aasta jooksul pärast selle jõustumist,
see tähendab aastaks 2011.
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Tabel 3.2.1.1. Ülevaade olemasolevatest standardmeetoditest (allikas: Circa koduleht).

Märkused:
1) Alakloor ja heksaklorobutadieen ei vasta standardile, kuid riiklikud laborid on teatanud, et EN6468 on võimalik nende ühendite määramiseks.
2) Kuigi meetod on sobilik DEHP analüüsimiseks pinnavees ja võimaldab saavutada piisavalt madalat LOQd, on paljudel laboritel probleeme ning nad ei
suuda täita LOQ kriteeriumit.
3) Vastavalt CMA uuringu tulemustele on LOQ piisavalt madal, kuid siiski on raske või peaaegu võimatu seda saavutada DDTle, kuna tuleb määrata 4
isomeeri.
4) Kuigi meetod on sobilik elavhõbeda analüüsimiseks pinnavees ja võimaldab saavutada piisavalt madalat LOQd, on paljudel laboritel raskusi ning nad ei
suuda täita LOQ kriteeriumit seoses toorikute ja mälu mõju probleemidega.
5) Vastavalt CMA uuringu tulemustele on heksaklorobenseeni ja heksaklorobenseeni jaoks raske saavutada piisavalt madalat LOQd või on see täiesti
võimatu.
6) Kuigi meetod on sobilik NP analüüsimiseks pinnavees ja võimaldab saavutada piisavalt madalat LOQd, on paljudel laboritel probleeme toorikutega ning
nad ei suuda täita LOQ kriteeriumit.
7) Kuigi benso(k)fluoranteeni ja benso(b)fluoranteeni (28) on LOQd piisavalt madalad on neid peaaegu võimatu või väga raske saavutada.
Kategooria:
A = LLOA vastab sätestatud LOQ kriteeriumile.
B = LLOA ei vasta sätestatud LOQ kriteeriumile, kuid CMA uuring näitab, et laborid suudavad täita LOQ kriteeriumit.
C = LLOA ei vasta sätestatud LOQ kriteeriumile, ainult hästi varustatud laborid kõrgelt kvalifitseeritud personaliga suudavad täita LOQ kriteeriumit, on
teatud piirangud standardi rakendamiseks.
D = Standard pole piisavalt tundlik pinnavee analüüsimiseks.
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Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ-l puudus analüütiline
võimekus analüüsida täies ulatuses projektis uuritavaid ohtlikke
aineid, seetõttu saadeti osad analüüsid analüüsimiseks välislaborisse -GALAB Laboratories GmbH, Max-Planck-Strasse 1,
Geesthacht, Saksamaa. GALABi tegevus on kooskõlas EN ISO/
IEC 17025 standardi ning Saksamaa Akrediteerimiskeskuse
DAC-PL-0114-00-10 nõuetega.
GALAB laboratooriumite poolt määratud polübroomitud
difenüüleetrite, eriti derivaate PBDE-28, PBDE-47, PBDE99, PBDE-100, PBDE-153, PBDE-154, määramiseks ei olnud
labori poolt kasutatud analüüsimeetodi (in-house meetod,
GC-MSD) määramispiir nii madal kui oleks vaja olnud. Kehtestatud keskkonnakvaliteedi piirväärtuse aasta keskmiseks
väärtuseks maismaa pinnavees 0,0005 µg/l, kuid labori
poolt kasutatud analüüsimeetodi määramispiir oli kümme
korda kõrgem – 0,005 µg/l. Samas puudub piisavalt tundlik
standardmeetod direktiivides 2008/105/EÜ ja 2009/90/EÜ
toodud nõuete täitmiseks (vt. 3.2.1.1).
Täies ulatuses ohtlike prioriteetsete ainete analüüsivõimekusega
laborite leidmine Euroopa Liidust oleks olnud võimalik,
kuid see oleks analüüside tunduvalt kõrgema hinna tõttu
limiteerinud projekti proovide ja analüüside hulka.

3.2.2. Eesti laborite suutlikkus
Eesti Keskkonnauuringute Keskuses kasutatakse analüüside
teostamisel eelistatult standardmeetodeid. Standardmeetodi
puudumisel või standardmeetodi ebapiisava määramispiiri
korral kasutatakse standardmeetodi alusel koostatud modifitseeritud meetodeid.
Projekti käigus Eesti Keskkonnauuringute Keskuses analüüsitud ainete loetelu ja kasutatud analüüsimeetodid on toodud
tabelis 3.2.2.1.
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborite tehniline võimekus
aastal 2009 ei võimaldanud analüüsida kõiki ohtlikke aineid
vastavalt direktiividele 2008/105/EÜ ja 2009/90/EÜ.
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laboris analüüsitud
ained, analüüsimeetodite avastamispiirid, määramispiirid ja
mõõtemääramatus ning vastavad ainete keskkonnakvaliteedi
piirväärtused on esitatud tabelis 3.2.2.2.

Tabel 3.2.2.1. Eesti Keskkonnauuringute Keskuses analüüsitud ainete loetelu ja kasutatud analüüsimeetodid kuni 2009.
Aine / ainegrupp

Pinnavesi / heitvesi

Sete / muda

Raskmetallid, v.a elavhõbe

Induktiivsidestunud plasma massispektromeetria (ICP-MS), EVS EN ISO 17294-2:2004;
leek-aatomabsorptsioonspektro-fotomeetria
(FAAS) , ISO 8288

Induktiivsidestunud plasma massispektromeetria (ICP-MS), STJ Nr. M/U 91(EN ISO
11885)

Raskmetallid: elavhõbe

Külmauru meetod, (EVS – EN 1483).

Külmauru meetod, (EVS – EN 1483).

Benseen

Gaaskromatograafia, leekionisatsiooni
detektor (GC-FID), ISO 11423-2. STJ nr. U62B

-

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ), kaasa
arvatud klorobenseenid

Gaaskromatograafia, elektronhaarde
detektor (GC-ECD), EVS-EN ISO 10301, STJ
nr. V75

-

Kloororgaanilised pestitsiidid

Gaaskromatograafia, elektronhaarde
detektor (GC-ECD) (EN ISO 6468); STJ nr.
U63;

Gaaskromatograafia, elektronhaarde
detektor (GC-ECD); STJ nr. U63;

Tsüaniid

Spektrofotomeetriline meetod (ISO 6703-1),
STJ nr. V37.

-

Pentaklorofenool

Vedelikkromatograafia, dioodrivi detektor
(HPLC-DAD), STJ nr. U12A

Vedelikkromatograafia, dioodrivi detektor
(HPLC-DAD), STJ nr. U12A

Fenoolid

Vedelikkromatograafia, elektrokeemiline
detektor

Vedelikkromatograafia, elektrokeemiline
detektor
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Tabel 3.2.2.2 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laboris analüüsitud ained, analüüsimeetodite avastamispiirid, määramispiirid ja mõõtemääramatus ning vastavad ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused (vastavalt direktiividele 2008/105/
EÜ ja 2009/90/EÜ).
CAS Nr

Prioriteetsed ained,
prioriteetsed ohtlikud
ained ja teatud teised
saasteained

AA-EQS
Maismaa
pinnavesi
(µg/l)

AA-EQS
Muud
pinnaveekogud
(µg/l)

Pinnavesi
LOQ
(µg/l)

2009/90
kriteerium
LOQ/
AA-EQS
%

Pinnavesi
LOD
(µg/l)

MU %

Sete
LOQ
(µg/
kg)

Sete
LOD
(µg/
kg)

MU %

120-82-1

1,2,4-Triklorobenseen

0.4

0.4

0.005

1.25

0.0025

18

1

0.8

20

67-66-3

Triklorometaan (kloroform)

2.5

2.5

0.1

4

0.08

35

-

-

-

71-43-2

Benseen

10

8

0.2

2/2.5

0.05

20

-

-

-

107-06-2

1,2-Dikloroetaan

10

10

0.1

1

0.08

45

-

-

-

75-09-2

Diklorometaan

20

20

0.1

0.5

0.08

45

-

-

-

608-93-5

Pentaklorobenseen

0.007

0.0007

0.005

71/7140

0.0037

32

1

0.8

23

115-29-7

Endosulfaan

0.005

0.0005

0.005

100

0.0037

10

1

0.8

25

118-74-1

Heksaklorobenseen (HCB)

0.01

0.01

0.005

50

0.0037

32

1

0.8

20

87-68-3

Heksaklorobutadieen

0.1

0.1

0.1

100

0.08

12

-

-

-

608-73-1

Heksaklorotsükloheksaan

0.02

0.002

0.005

25/250

0.0037

17

1

0.8

33

7439-92-1

Plii ja selle ühendid

7.2

7.2

1

13.8

0.3

12

2000

1500

28

7439-97-6

Elavhõbe ja selle ühendid

0.05

0.05

0.05

100

0.02

29

20

10

17

7440-43-9

Kaadmium ja selle ühendid

≤0.080.25

0.2

0.1

40/50

0.007

11

1000

500

38.5

7440-02-0

Nikkel ja selle ühendid

20

20

1

5

0.3

12

1000

500

23

7440-66-6

Tsink ja selle ühendid

10*

5*

10

50

4

9

1000

500

25

7440-38-2

Arseen

10*

10*

1

10

0,02

12

2500

1250

42

7440-47-3

Kroom

5*

5*

0.1

2

0.05

16

1000

500

17.6

7440-38-2

Vask

15*

5*

1

6.6

0.2

13

1000

500

16.5

p,m-kresool

2

0.4

20

100

50

20

95-48-7

o-kresool

2

0.4

25

100

50

20

309-00-2

Aldriin

0.01

0.005

0.005

500/100

0.0026

9

1

0.8

25

60-57-1

Dieldriin

0.01

0.005

0.005

500/100

0.003

12.3

1

0.8

25

72-20-8

Endriin

0.01

0.005

0.005

500/100

0.003

14.7

1

0.8

25

465-73-6

Isodriin

0.01

0.005

0.005

500/100

0.0022

19

1

0.8

23

56-23-5

Tetraklorometaan

12

12

0.1

0.8

0.08

35

-

-

-

127-18-4

Tetrakloroetüleen

10

10

0.1

1

0.08

44

-

-

-

79-01-6

Trikloroetüleen

10

10

0.1

1

0.081

30

-

-

-

57-12-5

Tsüaniidid

100*

50*

3

3/6

1.6

25

0.5

0.25

0.25

Märkused: :
AA-EQS – aasta keskmine väärtus, siseveekogud ja muud pinnaveekogud
* Eesti siseriiklik AA-EQS (Keskkonnaministri 9. sept. 2010 määrus nr 49)
LOQ – määramispiir
LOD – avastamispiir
MU – mõõtemääramatus
Analüüsimeetodite miinimumkriteeriumid – mõõtemääramatus kuni 50% (k=2) ja määramispiir kuni 30% asjaomasest keskkonnakvaliteedi standardist
(direktiiv 2009/90/EÜ, art. 4).
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Tehniline võimekus ei olnud vastavalt direktiivile 2009/90/
EÜ piisav mõningate orgaaniliste halogeenühendite (pentaklorobenseen, endosulfaan, heksaklorobenseen, heksaklorobutadieen, tsüklodieenid), samuti mõningate raskmetallide
(elavhõbe, kaadmium, tsink) määramiseks.
Määramispiiride kaasajastamiseks ja kehtivate nõuetega
vastavusse viimiseks viidi Eesti Keskkonnauuringute Keskuse
analüüsi- ja proovi ettevalmistamise metoodikate osas läbi
parendustegevusi.
Raskmetallide analüüsimiseks võeti elavhõbeda analüüsimiseks
kasutusele uus analüsaator RA915plus Zeeman Mercury Spectrometer. Samuti võeti metallide analüüsi kaasajastamiseks
kasutusele senisest aparatuurist tundlikum induktiivsidestunud plasma massispektromeeter (ICP-MS).
Pestitsiidide analüüsi nõuetele vastavusse viimiseks ei muretsetud uut aparatuuri, vaid suurendati proovide kontsentreerimist ning suurendati ekstraheeritavate proovide kogust.
Kaasaegse tundlikuma ning säästlikuma aparatuuri hankimine
on siiski lähiajal plaanis.

Pentaklorobenseeni nõuetekohaseks analüüsiks suurendati
proovide kontsentreerimist ning suurendati ekstraheeritavate
proovide kogust.
Polüaromaatsete süsivesinike analüüsimisel siiani kasutatud
meetodi abil ei olnud võimalik saavutada EQS-i nõuetele
vastavaid määramispiire, Direktiivi 2008/105/EÜ lisas,
analüüsiks sobivate standardmeetodite nimekirjas on välja
toodud, et määramine nõutava LOQ juures standardmeetodiga
raske või võimatu. Hetkel on EKUK-is valideerimisel PAH-ide
määramiseks ilmunud uus ISO 28540 (16 PAH määramine vees.
GC-MS meetod), kus on meetodi määramispiiriks toodud 0,005
µg/l põhjavees ja 0,01µg/l pinnavees. Kasutades parimaid
võimalikke tehnoloogilisi vahendeid on võimalik saavutada
sama meetodiga ka madalamad määramispiirid. Meetodis
toodud määramispiirid ei rahulda EQS-i nõudeid, näiteks
benso(g,h,i)perüleen ja indeno(1,2,3-cd)püreen summa
määramispiir on EQS-i nõuete kohaselt 0,002 µg/l.
Meetodite arendustegevuse ja kaasajastamise tulemusena on
õnnestunud mitmete määratavate näitajate määramispiirid
viia kehtiva seadusandlusega kooskõlla. Metoodikate määramispiiride kaasajastamise andmed on toodud tabelis 3.2.2.3.

Pentaklorofenooli analüüsimiseks nõuetele vastavalt võeti
kasutusele uus, senisest suurema tundlikkusega seade: dioodrivi
detektoriga vedelikkromatograaf (HPLC-DAD).

Tabel 3.2.2.3. Eesti Keskkonnauuringute Keskuses kasutatavate meetodite määramispiiride kaasajastamine - maismaa
pinnavesi 2009-2011.
CAS Nr.

Prioriteetsed ained,
prioriteetsed ohtlikud ained
ja teatud teised saasteained

AA-EQS
Maismaa pinnavesi
(μg/l)

Komisjoni
direktiiv 2009/90
kriteerium maismaa
pinnavesi

EKUK LOQ 2009
Maismaa
pinnavesi
(μg/l)

EKUK
LOQ
2011
maismaa pinnavesi
(μg/l)

608-93-5

Pentaklorobenseen

0.007

0.0021

0.005

0.0014

115-29-7

Endosulfaan

0.005

0.0015

0.005

0.0015

118-74-1

Heksaklorobenseen (HCB)

0.01

0.003

0.005

0.0015

87-68-3

Heksaklorobutadieen

0.1

0.03

0.1

0.0034

608-73-1

Heksaklorotsükloheksaan

0.02

0.006

0.005

0.002

7439-97-6

Elavhõbe ja selle ühendid

0.05

0.015

0.05

0.015

7440-43-9

Kaadmium ja selle ühendid

<0.08-0.25

0.024-0.075-

0.1

0.02

7440-66-6

Tsink ja selle ühendid

10*

3

10

1

309-00-2

Aldriin

0.01

0.003

0.005

0.002

60-57-1

Dieldriin

0.01

0.003

0.005

0.0028

72-20-8

Endriin

0.01

0.003

0.005

0.0022

465-73-6

Isodriin

0.01

0.003

0.005

0.0034

Märkused:
* Eesti siseriiklik AA-EQS (Keskkonnaministri määrus nr 49, 09. september 2010)
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Tabel 3.2.2.4. Eesti Keskkonnauuringute Keskuses kasutatavate meetodite määramispiiride kaasajastamine - muud
pinnaveekogud
CAS Nr.

Prioriteetsed ained,
prioriteetsed ohtlikud ained
ja teatud teised saasteained

AA-EQS
Muud pinnaveekogud
(μg/l)

Komisjoni
direktiiv 2009/90
kriteerium muud
pinna-veekogud

EKUK LOQ
Muud
pinnaveekogud
2009
(μg/l)

EKUK
LOQ 2011
muud
pinnaveekogud
(μg/l)

608-93-5

Pentaklorobenseen

0.0007

0.00021

0.005

0.0007

115-29-7

Endosulfaan

0.0005

0.00015

0.005

0.0008

118-74-1

Heksaklorobenseen (HCB)

0.001

0.003

0.005

0.001

87-68-3

Heksaklorobutadieen

0.1

0.03

0.1

0.0025

608-73-1

Heksaklorotsükloheksaan

0.002

0.0006

0.005

0.0008

7439-97-6

Elavhõbe ja selle ühendid

0.05

0.015

0.05

0.015

7440-43-9

Kaadmium ja selle ühendid

0.2

0.06

0.1

0.02

7440-66-6

Tsink ja selle ühendid

5*

1.5

10

1

309-00-2

Aldriin

0.005

0.0015

0.005

0.0006

60-57-1

Dieldriin

0.005

0.0015

0.005

0.0005

72-20-8

Endriin

0.005

0.0015

0.005

0.0007

465-73-6

Isodriin

0.005

0.0015

0.005

0.0014

Märkused:
* Eesti siseriiklik AA-EQS (Keskkonnaministri määrus nr 49, 9. september 2010)

Mitmete prioriteetsete ainete määramiseks ei ole siiani piisavalt
tundlikke standardmeetodeid. Näiteks pentaklorobenseeni
määramiseks merevees puudub piisava tundlikkusega standardmeetod, keskkonnakvaliteedi standardi kohaselt peab
pentaklorobenseeni määramispiir olema 30% asjaomasest
keskkonnakvaliteedi standardist ehk 0,2 ng/l.
Direktiivi 2008/105/EÜ lisas, analüüsiks sobivate standardmeetodite nimekirjas on välja toodud, et heksaklorotsükloheksaani määramine nõutava LOQ juures standardmeetodiga
on raske või võimatu, samuti puudub pentaklorobenseeni
määramiseks piisavalt tundlik standardmeetod.
BaltActHaz projekti tulemusena on Eesti Keskkonnauuringute
Keskus oma analüüsimeetodid üle vaadanud ning läbi viinud
arendustegevused, mille tagajärjel on pentaklorofenooli,
polüaromaatsete süsivesinike, heksaklorobenseeni, orgaaniliste
halogeenpestitisiidide ja raskmetallide sisalduse määramine
erinevates veeliikides viidud enamikel juhtudel vastavusse
direktiivi 2008/105/EÜ ja 2009/90 nõuetega.
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3.2.3. Tulevikuplaanid
Eesti Keskkonnauuringute Keskusel on plaanis tõsta oma
analüütilist võimekust mitmetele ainegruppidele, mida seni
pole olnud Eestis võimalik määrata. Piisava tundlikkusega
aparatuuri puudumise tõttu ei ole hetkel võimalik kõiki
prioriteetseid aineid vastavalt kehtivatele EQS-i nõuetele
määrata.
Analüütilise võimekuse tõstmiseks osaleb OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus rahvusvahelises projektis “Prioriteetsete
ohtlike ainete määramisvõimekuse tõstmine”. Projekti käigus
hangitakse piisava tundlikkusega aparatuur, mis võimaldab
määrata ohtlike ainete sisaldusi vastavuses direktiivide
2008/105/EÜ ja 2009/90/EÜ nõuetega.
Seoses uue tehnoloogilise pargi muretsemisega on plaanis
ehitada välja vastavad laboriruumid, hankida sobiv aparatuur
proovi ettevalmistamiseks ja koolitada välja kvalifitseeritud
personal. Nimetatud tegevused on planeeritud aastasse 2012,
meetodite akrediteerimine on planeeritud aastasse 2013.

4.Ülevaade varasemast ohtlike ainete
seirest Eestis
Eesti riikliku keskkonnaseire programmi väljatöötamist
alustati Keskkonnaministeeriumis 1993. aastal [8.1] ning see
käivitus 1994 aastal, mil esmakordselt finantseeriti programmi
riigieelarvest. Seirearuanded on kättesaadavad ministeeriumi
ja tema valitsemisalas olevate allasutuste kodulehtedelt internetis: Keskkonnaministeerium (keskkonnaseire programm)
– (http://eelis.ic.envir.ee:88/seireveeb/).
Riiklikus Keskkonnaseire ohtlike ainete seireprogrammis on
kolm alamprogrammi (siseveekogude seire, rannikumere
seire ja põhjavee seire) ning nende all omakorda viis allprogrammi (ohtlike ainete seire veekogudes, reostuskoormuste
kontrollseire, ohtlike ainete seire Läänemeres, raskmetallid
Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavees ja Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire).

Viimastel aastatel on ohtlike ainete seire läinud põhjalikumaks,
kuna uute EL nõuete alusel on lisatud uuringutesse uusi aineid ,
kuid siiski ei ole kõikide veekeskkonnale ohtlike ainete riikliku
seire uuringuid suudetud riigieelarvest toetada. Seetõttu oli
ka BaltActHaz projekti käigus läbi viidud sõeluuring väga
vajalik, sest määrati esmakordselt ka selliste ohtlike ainete
sisaldusi, mille kohta veekeskkonnas siiani andmed puudusid
– enamus alküülfenoolidest ja nende etoksülaatidest, ftalaadid,
polübroomitud difenüülid, difenüüleetrid ja polübroomitud
orgaanilised ühendid, tinaorgaanilised ühendid, lühikese ja
keskmise ahelaga klooritud parafiinid, perfluoroühendid,
naatriumtripolüfosfaat ja teatud pestitsiidid. Tabelis 4.1. on
välja toodud ühendid, milliste seiretulemuste ja sõeluuringu
kohta on Eestis andmeid.

Tabel 4.1. Riikliku seire pinnavees, ettevõtte seire ja sõeluuringu tulemusena määratud ühendid Eestis.
Ohtlikud ained

RKSP* kuni 2004

2005-2010

2010

Raskmetallid

X

X

X

Fenoolid:
-ühealuselised
-kahealuselised

X
X

X
X

X
X

Lenduvad orgaanilised ühendid

X

X

X

Kloororgaanilised pestitsiidid

X

X

X

Polüaromaatsed süsivesinikud

X

X

X

Polüklooritud bifenüülid

X

X

X

Alküülfenoolid ja nende etoksülaadid

-

X**

X

Tinaorgaanilised ühendid

-

Ftalaadid

-

X**

X

Polübroomitud difenüülid, difenüüleetrid ja polübroomitud
orgaanilised ühendid

-

-

X

-

X

Perfluoroühendid

-

X

X

Taimekaitsevahendid (v.a kloororgaanilised pestitsiidid)

-

X**

X

Pentaklorofenool

-

-

X

Lühi- ja keskmise ahelaga klooritud parafiinid

X

Naatriumtripolüfosfaat

-

-

X

Tsüaniidid

X

X

X

Õli (C10-C40 süsivesinikud)

X

X

X

Märkused:
RKSP* - Riiklik keskkonnaseire programm
X** - Määratud ainult osaliselt:
- alküülfenoolid ja nende etoksülaadid (määrati ainult 4-tert-oktüülfenool,
4-n-nonüülfenool ja iso-nonüülfenool [8.2]).
- taimekaitsevahendid (määrati AMPA, glüfosaat, mekoprop, trifuraliin, kloorfenfinfoss [8.2], atrasiin, duiroon, simasiin, isoproturoon [8.3]).
- ftalaadid (määrati di-(2-etüülheksüülftalaat [8.2]).
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Ohtlike ainete riiklik seire
kuni 2004.a.
Veekeskkonnale ohtlike ainete seire algusaastatel pöörati
eelkõige tähelepanu nendele prioriteetsetele ohtlikele ainetele,
mis nüüdseks on lülitatud EL veepoliitika raamdirektiivi ja
mida oli Eestis võimalik määrata. Kuni aastani 2004, enne
Eesti ühinemist Euroopa Liiduga, on esitatud informatsiooni
raskmetallide (As, Zn, Sn, Cu, Cr, Cd, Pb, Hg, Ni) ja orgaaniliste
ühendite (naftasaadused, polüklooritud bifenüülid, ühe- ja
kahealuselised fenoolid, benseen, fluoranteen, heksaklorobenseen, heksaklorotsükloheksaan, naftaleen, polüaromaatsed
süsivesinikud, triklorometaan, DDT, dieldriin, endriin, isodriin
jt.) kohta. Alakloori, kloorfenviinfosi, diurooni ja isoproturooni ei määratud, kuna olemasolevate andmete põhjal oli
põhjust arvata, et Eestis neid ei kasutata. Teisi aineid, nagu
pentabromodifenüüleetrid, kloroalkaanid, metüleenkloriid,
nonüül- ja oktüülfenoolid, ei määratud laborite vastava
pädevuse puudumise tõttu. Ohtlike ainete üle-eestilised
inventuurid, aastatel 1999-2001, andsid vaid lähtekohad,
kust edasi minna heitvee/reovee kontrolli korraldamisel.
Kokku võeti proove 104 kohast. Eesti ohtlike ainete nimekirja
1 kuuluvate ainete summaarsed arvutuslikud heited vette (kg/
aastas): naftasaadused – 15 771 kg; süsiniktetrakloriid – 304
kg; perkloroeteen (PER) – 21,9 kg; trikloroeteen (TRI) – 10,4
kg; 1,2 dikloroetaan – 3,9 kg; Cd – 3,1 kg; kloroform – 2,1
kg; pentaklorofenool – 1,7 kg; Hg – 0,3 kg; tsüaniid – 0,2
kg; lindaan – 0,02 kg.
Eesti ohtlike ainete nimekirja 2 kuuluvate ainete summaarsed
arvutuslikud heited vette (kg/aastas): Ba – 7 531 kg; Ni – 4
980 kg; Zn – 2 566 kg; 1 aluselised fenoolid – 866 kg; Cr – 451
kg; Cu – 398 kg; As – 104 kg; Co – 90,7 kg; Pb – 83,2 kg; Mo
– 76,7 kg; benseen – 19,7 kg; Sn – 2,1 kg; V –1,7 kg; Se – 0,6
kg; polüaromaatsed süsivesinikud 0, 09 kg.
Enne Eesti ühinemist Euroopa Liiduga koostati Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt 2005. aastal direktiivi 92/446/
EMÜ alusel aruanne ohtlike ainete uuringutest Eestis aastatel
2002-2004 [8.4]. Aruandes esitati andmed ohtlike ainete
keskmise, minimaalse ja maksimaalse sisalduse ning aastas
tehtud analüüside arvu kohta nii pinnavees, pinnaveesetetes
kui ka elustikus.
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Ohtlike ainete seire ja uuringud
2004–2010
Aastatel 2005-2010 tehti nii Eesti Keskkonnauuringute
Keskuse, AS Maves kui ka Eesti Mereinstituudi poolt mitmeid
ettepanekuid ohtlike ainete veeseire programmi uuendamiseks. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt 2005. aastal
koostatud aruandes “Eesti pinnaveekogude jaoks prioriteetsete
ohtlike ainete määramine ja seirevõrgu moodustamine” [8.5]
ja “Ohtlike ainete seireprogrammi uuendamine” [8.6] anti
soovitusi ohtlike ainete seireprogrammi läbiviimiseks aastateks
2006-2008 nii ainete, seirepunktide kui seiresageduse osas.
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi poolt koostati 2006 aastal
soovitused rannikumere seireprogrammi kaasajastamiseks
[8.7].
Rahvusvahelise projekti “EU Wide Monitoring Survey of
Polar Persistent Pollutants in European River Waters” raames
uuriti 2008. aastal 27 Euroopa Liidu riigi 122 veeproovi [8.3].
Kokku uuriti 100 Euroopa jõe ja teiste sarnaste vooluvetes
35 väljavalitud polaarse püsiva orgaanilise ühendi sisaldust.
Eestist osales projektis kolm jõge: Narva jõgi, Purtse jõgi
ja Emajõgi. Uuritud Euroopa jõgedest ja vooluvetest 10%
klassifitseeriti kui “väga puhtad”. Puhtamad veeproovid
olid võetud Eesti, Leedu ja Rootsi veekogudest.
Keskkonnaministeeriumi poolt 2010. aastal tellitud uuringus:
„Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 6. detsembri 2008 direktiivi
2008/105/EÜ nõuete täitmiseks prioriteetsete ainete inventuur
ning seirekorralduse analüüs“ seirati 19 veeseirejaamas (neist
18 pinnaveekogumit) kokku 52 ohtliku aine olemasolu. Proovid
koguti 2010. aasta mais ja septembris 15 proovivõtukohast:
Analüüsid tehti Saksamaa akrediteeritud laboratooriumis
GBA Gesellschaft für Bioanalytic Hamburg mbH. Siseveekogude vees määratud ohtlike ainete kontsentratsioonidest jäid enamus alla määramispiiri. Üle määramispiiri leiti
üksikutes uuringukohtades kaadmiumi, niklit ja tina. Nikli
sisaldus ületas piirväärtust Kroodi ojas ja Narva ning Kunda
lahe rannikuvees. Kaadmiumi aasta keskmine piirväärtus
oli ületatud Kuusiku jões. Iso-nonüülfenooli sisaldus ületas
aasta keskmist piirväärtust Kroodi oja, Emajõe, Pärnu lahe
ning Peipsi järve vees. Mõnedes teistes veekogudes leidus
seda ainet üle määramispiiri. 4-tert-oktüülfenooli sisaldus
ületas piirväärtusi Kroodi ojas. Paljudes veekogudes leidus
alküülfenoole, kuid leitud sisaldused ei ületanud lubatud
piirväärtusi [8.2].

5.Ettepanekud Eesti seireprogrammi
täiustamiseks vastavalt projekti
BaltActHaz tulemustele
5.1. Kokkuvõte ohtlike ainete
esinemisest Eestis
Eestis varem määramata ainete tuvastamise seisukohalt
olid antud töö tulemused uudsed ning sealt saab materjali
edasiste uuringute kavandamiseks ning vastavate meetmete
rakendamiseks keskkonnaseisundi parendamise eesmärgil.
Sõel- ja allikate uuringu tulemused on peamiselt suunatud
riigiasutustele, kelle ülesandeks on veekeskkonnale ohtlike
ainete alase poliitika ja strateegia väljatöötamine ning vastavate
ainete kontroll. Ohtlike ainete alane informatsioon võimaldab
arendada seireprogramme, tõhustada ohtlike ainete heidete
alast kontrolli ja on abiks Eesti aruandlusel ohtlike ainete
kohta nii Euroopa komisjonile kui ka HELCOM’ile.
Paljude ainete sisaldusi, nagu alküülfenoolid ja nende etoksülaadid, tinaorgaanilised ühendid, ftalaadid, polübroomitud
difenüülid, difenüüleetrid ja polübroomitud orgaanilised
ühendid, lühi- ja keskmise ahelaga klooritud parafiinid,
perfluoroühendid, osa pestitsiididest ja naatriumtripolüfosfaat, polnud varem Eestis määratud, kuna puudus otsene
kohustus ja vajadus neid määrata ja ka laboratooriumitel
puudus sellealane võimekus.
Eestis varem määramata ainetest tuvastati nii pinna- heit-,
reovees kui ka põhja- ja reoveesetetes alküülfenoole, tinaorgaanilisi ühendeid ja ftalaate. Kõige kõrgemad sisaldused olid
reoveesetetes. Pinnavees jäid nende ühendite leitud sisaldused
siiski alla õigusaktidega nendele ühenditele kehtestatud
keskkonnakvaliteedi piirväärtusi. Põhja- ja reoveesetetele
siiani nii EL kui ka Eesti piirnormid puuduvad.
Ohtlikest ainetest ja nende rühmadest olid kõik veeproovides
analüüsitud polübroomitud difenüülide, difenüüleetrite, ja
polübroomitud orgaaniliste ühendite, ning lühi- ja keskmise ahelaga klooritud parafiinide ja perfluoroühendite
sisaldused alla kasutatud analüüsimeetodite määramispiiri.
Polübroomitud difenüülide, difenüüleetrite, ja polübroomitud
orgaaniliste ühendite sisaldusi analüüsiti üle analüüsimeetodi määramispiiri reoveepuhastite reoveesetetes. Allikate
uuringu põhjal ületasid reoveesettes ka polüaromaatsete
süsivesinike ja lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldused
kasutatud meetodite määramispiire.

Eesti intensiivsema põllumajandusliku tegevusega aladel
paiknevate siseveekogude veest määratud kahekümne kolme
taimekaitsevahendi sisaldused jäid alla kasutatud analüüsimetoodikate määramispiire. Kuid eeltoodu ei välista tulevikus
lisaks riikliku seire raames tehtavatele uuringutele ja nende
pistelist kontrolli laiemal alal, enamates lävendites.
Sõeluuringu tulemuste põhjal võib öelda, et senini meil uuritud
veekeskkonnale ohtlikest ainetest võib põhjustada endiselt
probleeme nii raskmetallide sisaldus meie pinnaveekogudes.
Eestis varem määramata ainetest tuvastati nii maismaa
pinnavees kui ka põhjasetetes tinaorgaanilisi ühendeid ja
ftalaate, kuid sõeluuringu raames leitud sisaldused pinnavees
jäid siiski alla õigusaktidega nendele ühenditele kehtestatud
keskkonnakvaliteedi piirväärtusi. Sõeluuringu käigus tuvastati ülikõrgetes kogustes tinaorgaanilisi ühendeid Tallinna
lahe veest ja setetest Balti Laevaremonditehase dokkidega
piirnevalt alalt. Tinaorgaanilised ühendid olid varem laialdaselt
kasutatud lisandid kattumisvastaste (organismide kinnitumise
vältimiseks laevadel) laevavärvide koostises. See, et neid
esineb sellistes kogustes rannikumeres ja setetes näitab ilmselt
kas ettevõtte töö puudulikkust laevade puhastamisel vanast
laevavärvist või aja jooksul setetesse kuhjunud n.ö. ajaloolisest
koormusest. Kas see on juba kauge praktika või jätkub see
ikka edasi, peaks kindlasti välja selgitama. Ohtlik saastus
meres on paraku reaalselt olemas ning ohustab jätkuvalt
mereelustikku. Kuna TBT ühendeid on liialt ka pinnavees,
siis ettevõtte tegevus võib põhjustada ühendite sattumise
n.ö. ajaloolise koormusega setetest pinnavette ja selle läbi
pinnavee saastumise tinaorgaaniliste ühenditega.
Alljärgnevalt tuuakse välja need ained ja ainerühmad, mida
leiti sõeluuringu käigus nii pinnaveekogudest kui reoveepuhastite väljalaskudest kõige suuremates kontsentratsioonides
ja mis osutusid problemaatilisemateks.
Eesti pinnaveest (jõed, Peipsi järv) määratud ohtlike ainete
ja nende ainerühmade sisaldused jäid enamikul juhtudel alla
kasutatud analüüsimetoodikate määramispiire ega ületanud
kehtivaid keskkonnakvaliteedi piirväärtusi. Üle määramispiiri leiti üksikute ftalaatide, nagu diisobutüülftalaadi,
di(2-etüülheksüül)ftalaadi ja dimetüülftalaadi sisaldusi, kuid
need jäid alla kehtestatud normide. Nn. “vanadest ohtlikest
ainetest” tuvastati kõrged ühealuseliste fenoolide sisaldused
Kohtla, Vasalemma, Narva ja Keila jõgede lävendites ning
Peipsi järve riiklikust seirepunktist nr 38 võetud veeproovis.
Narva, Keila ja Kasari jões leiti mono- ja dibutüültina. Kunda
ja Pühajõe veest määrati kõrge benseeni sisaldus.

15

Rannikualade veest leiti ühealuseliste fenoolide ja tinaorgaaniliste ühendite kõrgeid sisaldusi. Sillamäe rannikualalt
võetud veeproovides oli kõrge ühealuseliste fenoolide sisaldus.
Tallinna lahest, BLRT Grupp AS (Balti Laevaremonditehas)
territooriumiga piirnevalt rannikualalt võetud veeproovides
leiti ülikõrgeid tinaorgaaniliste ühendite sisaldusi, sealjuures
tributüültina sisaldus ületas sellele ainele seatud keskkonnakvaliteedi suurima lubatud piirväärtuse 0,0015 µg/l rohkem
kui 6000 korda.

Sõeluuringu käigus selgus, et reoveepuhastitest väljuv heitvesi
saastab nii pinnavett kui ka rannikumerd, kuna ta sisaldab
ohtlikest ainetest lisaks raskmetallidele ja fenoolidele ka
kõrgetes kogustes selliseid varem Eestis seires mitteanalüüsitud
ohtlikke aineid nagu alküülfenoolid ja nende etoksülaadid
ning ftalaadid.

Pinnaveesetetest (jõed, Peipsi järv) määratud ohtlike ainete
ja nende ainerühmade sisaldused jäid enamikul juhtudel
alla kasutatud analüüsimetoodikate määramispiire. Siiski
tuvastati suhteliselt kõrgetes kogustes raskmetalle nagu
nikkel, kroom, tsink ja vask nii Narva jõe kui ka Peipsi järve
setetest ning 2,5-dimetüülresortsiini kõrged sisaldused Keila
jõe, Narva jõe ja Pühajõe setetes.

5.2. Ettepanekud
seireprogrammi
täiustamiseks

Rannikualade pinnaveesetetest leiti raskmetallidest nikli,
tsingi ja arseeni kõrgemaid koguseid Sillamäe rannikualalt
võetud setteproovides. Tallinna lahe setetest. Balti Laevaremonditehase dokkidega piirnevalt alalt tuvastati sinna
akumuleerunud selliste tinaorgaaniliste ühendite nagu tributüültina, dibutüültina, monobutüültina jt ülisuuri koguseid.
Reoveepuhastite heitvesi sisaldas kõrgetes kogustes mõningaid
raskmetalle, ühealuselisi fenoole, alküülfenoole ja nende
etoksülaate. Tallinna, Keila ja Kohtla-Järve reoveepuhastite
heitveest määrati kõrgeid arseeni, plii, nikli, kroomi, vase
ja tsingi kontsentratsioone. Kõrgeid ühealuseliste fenoolide
sisaldusi leiti Kohtla-Järve, Keila, Tallinna ja Narva reoveepuhastite heitveest. Keila reoveepuhasti heitvesi oli väga saastunud selliste alküülfenoolide ja nende etoksülaatidega nagu
4-tert-oktüülfenool, 4-tert-butüülfenool, iso-nonüülfenoolmonoetoksülaat, 4-t-oktüülfenoolmonoetoksülaat ja
4-t-oktüülfenooldietüületoksülaat. Ka Tallinna ja Kuresaare
reoveepuhastite heitvesi sisaldas 4-tert-oktüülfenooli ja
4-tert-butüülfenooli märkimisväärsetes kogustes.
Reoveepuhastite reoveesetetest leiti kõrgeid raskmetallide,
tinaorgaaniliste ühendite, ühe- ja kahealuseliste fenoolide,
alküülfenoolide ja nende etoksülaatide ning ftalaatide sisaldusi.
Kahjuks puuduvad EL seadusandluses siiani reoveesetetele
kehtestatud piirnormid. Väga kõrge oli kroomi kontsentratsioon Keila ja Narva reoveepuhastite reoveesetetes. Enamiku
sõeluuringusse hõlmatud reoveepuhastite reoveesetetest leiti
väga kõrgeid tributüültina, dibutüültina, monobutüültina,
monooktüültina ja dioktüültina koguseid. Tallinna reoveepuhasti reoveesete sisaldas kõrgetes kogustes iso-nonüülfenooli,
iso-nonüülfenoolmonoetoksülaati ja 4-tert-oktüülfenooli.
Kohtla-Järve ja Keila reoveepuhastite reoveesetetes tuvastati
väga kõrgeid ühe- ja kahealuseliste fenoolide koguseid. Kõrge
oli pentaklorofenooli sisaldus Keila ja Narva reoveepuhastite
reoveesetetes. Ftalaatidest oli kõige kõrgem di(2-etüülheksüül)
ftalaadi sisaldus, mida leiti kõikide reoveepuhastite reoveesetetest kõrgetes kontsentratsioonides. Reoveesetetest leiti
ka polübroomitud difenüüleetreid ja tetrabromobisfenüül
A-d (PBB-52).
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Veeraamdirektiivis on kirjeldatud pinnavee seiret kontrollseirena, operatiivseirena ja uurimusseirena. Heitvee seire
kuulub aga ettevõtte seire programmi. Prioriteetsete ainete
seire puhul tuleb hinnata ohtlikke aineid nii pinnavees kui
ka heitvees. Kuna ohtlike ainete nimistu on pikk, analüüsid
kallid ja Eesti laborite madala võimekuse tõttu osaliselt ka
võimatu, on oluline leida sobivaim viis hinnata pinna- ja
heitvee ohtlike ainete sisaldust.
Seireprogrammi täiustamisel, uute ainete või ühendite sisseviimisel ja maatriksite (vesi, setted või bioota) valimisel tuleks
aluseks võtta Guidance Document No.7 “Monitoring under
the water Framework Directive”, Guidance Document No. 19
“Guidance on Surface water Chemical Monitoring under the
Water Framework Directive”, European Union, 2009, Guidance Document No. 25 “Guidance on Chemical Monitoring
of Sediment and Biota under the Water Framework Directive”, European Union, 2010 ja bioota seire puhul HELCOM
COMBINE Programmi soovitused.
Sõeluuringu tulemused näitasid, et õige maatriksi valikul on
oluline tähtsus. Kuid lisaks veele ja setetele on kolmandaks
oluliseks maatriksiks bioota. [8.10]. Läänemere äärsetes riikides
eelkõige kalades – räimes ja ahvenas. Ohtlike ainete seire
aluseks biootas tuleks võtta HELCOM COMBINE programmi
soovitused.
Riiklikku keskkonnaseire programmi tuleb lülitada ka seire
biootast ja põhjasetetest, kusjuures maatriksite (vesi, bioota või
sete) valikul tuleks aluseks võtta Euroopa komisjoni aruannete
“Guidance document No. 19” (Guidance on surface water
chemical monitoring under the Water Framework Directive)
ja “Guidance document No. 25” (Guidance on chemical
monitoring of sediment and biota under the Water Framework Directive) soovitusi, milliste ainete puhul eelistatakse
seirata saasteainete sisaldust vees, milliste puhul setetes või
biootas [8.9].

Paljude prioriteetsete ohtlike ühendite seire puhul, nagu
polübroomitud difenüüleetrid, polüaromaatsed süsivesinikud,
kloororgaanilised pestitsiidid, tributüültina, lühikese ahelaga
klooritud parafiinid puhul eelistatakse veeproovide asemel
maatriksina kas setteid või biootat. Võttes aluseks järgnevaid maatriksite valikute eelistusi. Direktiivis 2008/105/EÜ
prioriteetsete ohtlike ainete loetelu ja seiratavate maatriksite
(V-vesi; S-setted; B-bioota) eelistused:
1. Antratseen – V/S/B
2. Bromodifenüüleeter – S/B
3. Kaadmium– ei ole kohaldav
4. Kloroalkaanid, C10-13 – S/B
5. Endosulfaan– V/S/B

Biotestid, mis hindavad akuutset toksilisust, on kasutatavad
kohustusliku kontrollseirena ettevõtetele, kus kasutatakse
ohtlikke aineid, linnade reoveepuhastitele ja prügilatele,
k.a. suletud prügilatele. Heitvee ohtlike ainete seire on osa
ettevõtte omaseirest, rakendades ka tõhusamalt „saastaja
maksab“ printsiipi .
Kontrollseire kavas oleks pinnavete toksilisuse testimine
biotestidega nendes pinnaveekogudes, kuhu juhitakse linnade/
asulate heitvett: üle 10 000 i.e. vähemalt neli korda aastas,
biotest heitveest ja settest heitvee suublas; üle 2 000 i.e.
kord aastas kaks korda aastas biotest settest. Proovikoha
määramisel tuleb lisaks võtta arvesse ettevõtte mõju suublale
ehk määrata ka kaugemalt kui „toruotsast“, arvestades ohtlike
ainete sadenemist settesse, aga ka selle sette edasiliikumist.

6. Heksaklorotsükloheksaan – B
7. Heksaklorobutadieen - B
8. Heksaklorobenseen – S/B
9. Elavhõbe - B
10. Nonüülfenool - V/S
11. Pentaklorobenseen - S
12. Polüaromaatsed süsivesinikud – S/B
13. Tributüültina – B

Bioota seire puhul rannikumeres ja jõesuudmetes tuleks kasutada Läänemere HELCOMi soovitatud bioindikaatoreid. Avamere
seires Läänemere räim (proovis 12-15 kahe-kolmeaastast
emast räime, püütud augustis või septembris) ja rannikumere
ja jõesuudmete seires ahven (proovis 10-15 emast 15-20 cm
pikkust ahvenat, püütud augustis või septembris)[8.10].
Laiemalt tuleks kasutada bioteste, mis võimaldavad lihtsalt
määrata heitvete toksilisust ja ohtlike ainete koosmõju. Kuna
biotestide kasutamine seires ei ole veel seadusandlusega
määratud, tuleks kaaluda sellekohaste täienduste sisseviimist. Oluline on kasutada nii akuutseid kui kroonilisi teste,
mis kirjeldavad erinevalt ohtlike ainete sisaldust. Milliseid
bioteste ja milliste lävendite puhul kasutada, vajab täiendavaid
uurimisi ja teiste riikide kogemustega tutvumisi. Võimalusi
on palju ja standardmeetodeid leidub piisavalt, tuleb vaid
teha Eestile sobivamad valikud.
Riikliku seire kavas tuleks kasutada veekogude keemilise
seisundi hindamise ohtlike ainete toksilisust kroonilise
toksilisuse testidega. Need testid võimaldavad hinnata koosmõjusid ja ohtlike ainete poolt põhjustatud pikaajalisi muutusi
veekogudes. Eeskätt on olulised need jõed, mis suubuvad
merre ja piiriveekogudesse, Peipsi järv (piiriveekogu järv) ja
rannikumeri, et kontrollida ohtlike ainete liikumist Eestist
välja. Testimisele kuulub ka sete, mis kogub endasse mürgised
ained. Kui kroonilise toksilisuse test näitab mürgisust, tuleb
teha nii sette kui ka bioota keemiline analüüs, et selgitada
välja need ained/ainete grupid, mis seda toksilisust tekitavad,
teostades lihtsustatud allika analüüs võimaliku heite tekitaja
väljaselgitamiseks. Kroonilise toksilisuse testide tuleks teha
ringseirena kolme aastase tsüklina.

Kui sete näitab akuutset toksilisust, tuleb läbi viia täiendav uurimine ainete osas ehk teha settest ohtlike ainete
täisanalüüs, see oleks operatiivseire osa. Sette analüüsist
leitud ainete edasine uurimine allika uuringu põhjal oleks
aga uurimuslik seire.
Suublate kontrollseiresse, mida viib läbi Keskkonnaamet,
tuleb lisada ohtlike ainete seire. Kui varasemate uuringute
käigus pole ohtlike aineid leitud, piisab biotestidest. Kui on
aga mingi aine leitud, tuleb määrata ka seda.
Uutest ehk Eestis varem uurimata ainetest leiti erinevatest
proovimaatriksitest suhteliselt suurtes kogustes tinaorgaanilisi
ühendeid, alküülfenoole ja nende etoksülaate ning ftalaate
ja polüaromaatseid süsivesinikke. Riikliku keskkonnaseire
programmi uuendamisel tuleks kaaluda osade uute ühendite, nagu tinaorgaanilised ühendid, alküülfenoolid ja nende
etoksülaadid, ftalaadid polüaromaatsed süsivesinikud ja
polübroomitud difenüüleetrid, lisamist seireprogrammi.
Balti Laevaremonditehase Grupp AS dokkide läheduses avastati
BaltActHaz projekti sõeluuringu käigus väga kõrged tinaorgaaniliste ühendite sisaldused nii Tallinna lahe vees kui setetes.
Tinaorgaaniliste ühendid, sealhulgas tributüültina (TBT),
tuleb lülitada kindlasti ettevõtte seireprogrammi (kalade ja
setete seire), nii BLRT Grupp AS dokkide läheduses, kui ka
sadamate piirkondades (Tallinna laht, Kunda laht, Sillamäe
rannik). Tallinna lahe ja Sillamäe ranniku biootas pole siiani
TBT seiratud.
Reoveesette kasutamisel põllumajanduses, haljastuses ja
rekultiveerimisel tuleb aga olla eriti ettevaatlik, sest lisaks
meil varem määratud, tuntud ning õigusaktidega reguleeritud
raskmetallide sisaldusele võib seal leiduda selliseid ohtlikke
aineid nagu tinaorgaanilisi ühendeid, alküülfenoole ja nende
etoksülaate, ftalaate ning dekabromodifenüüleetrit. Edaspidi
tuleks ennem reoveesette kasutamist põllumajanduses ja
haljastuses läbi viia eeltoodud ühendite analüüs. Analüüsi
tulemustest selgub, kas reoveesetet saab kasutada või tuleb
seda käsitleda kui ohtlikku jäädet.
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Osa Eestis varem määramata ohtlike ainete esinemine pinnavees
vajab kindlasti kontrollimist täiendavate uuringutega. Kui
nende leidumine pinnavees täiendavalt kinnitust saab, tuleb
need ained lisada seireprogrammi. Töö tulemused viitavad
põhjalikumate uuringute läbiviimise vajadusele, et selgitada
välja saasteallikad ja ka mõnede ohtlike saasteainete käitumine
reoveepuhastites ja puhastusprotsessides.

analüüsidele ja katselabori tegevuse kvaliteedi tagamisele
ning analüüsi referentmeetodid” proovide analüüsimise
kvaliteedinõuded (standardit EVS-ENISO/IEC 17025). Oluline
on jälgida akrediteeritud laboreid ja meetodeid ka proovivõtu
osas, kuna ohtlike ainete puhul on tegemist erinevate maatriksite ning väga madalate kontsentratsioonidega, mistõttu on
täpne proovivõtt eriti oluline.

Võttes aluseks BaltActHaz projekti sõel- ja allikate uuringute
tulemused, tuleks neid tulemusi edaspidi kasutada kontrollseire, operatiivseire ja uurimusliku seire kavade koostamisel
ja läbiviimisel, kusjuures seirata looduskeskkonnas eeskätt
neid prioriteetseid aineid, prioriteetseid ohtlikke aineid
ning teatavaid muid saasteaineid, milliste sisaldused vees
ületavad kehtestatud keskkonna kvaliteedi suurimat lubatud
piirväärtust nii maismaa kui muus pinnavees (MAC-EQS).
Teiste ühendite osas viia läbi pistelist kontrolli kord kahekolme aasta järel, või kui looduskeskkonnas on avastatud
uusi ohtlikke ühendeid, millised ohustavad inimeste tervist.

BaltActHaz projekti sõeluuringu tulemuste kasutamine keskkonnaseire programmi täiendamiseks:

Veeproovide võtul tuleb vältida suurveeaegset proovivõttu,
kui lahjendus on maksimaalne. Tuleks võtta pinnavee madalseisu ajal - suvel.
Mitmed seadusandlikud aktid määravad ohtlike aine seire
kohustuse ettevõtetele, mis peaks kajastuma ka ettevõtte
keskkonnaloas. Kuid pahatihti vastavad osad puuduvad, seda
nii loa väljaandja kui ka loa taotleja teadmatuse tõttu. Seega
on väga tähtis järjepidevalt koolitada, tõsta teadlikkust nii loa
väljaandjatel kui ka ettevõtetel/loa taotlejatel. Üks võimalik
parendamise tee oleks ohtlike ainete kasutusalade ja keskkonnamõjude hindamise juhendmaterjalide väljaandmine,
mis hõlbustaks mõlema poole tööd ja aitaks leida ohtlike
ainete pikast nimekirjast just antud ettevõtte tööga seotud
ained ja võimaliku vajaduse neid seirata.

Riikliku seiresüsteemi arendamiseks tuleb läbi viia
lähiajal järgmised muutused:
Eesti laboratooriumite võimekuse tõstmine aparatuuri osas:
Piisava tundlikkusega analüüsiaparatuuri puudumine ei
võimalda kõiki prioriteetseid aineid kehtivatele nõuetele
(2000/60/EÜ, 2008/105/EÜ, 2009/90 ja 166/2006) vastava
määramispiiriga Eestis määrata. Eesti keskkonnaseires osalevate laboratooriumite keemilise analüüsi aparaatuuribaasi
täiendatakse lähitulevikus uute seadmete ja uute analüüsimeetoditega, et kõik vajalikud ohtlike ainete analüüsid saaks
läbi viia Eestis. Kõik ohtlikud ained, milliseid siiani Eestis
pole võimalik määrata ja millised on ohtlikud eesti inimeste
tervisele peavad olema määratavad Eestis.
Nõuded riikliku keskkonnaseire programmis osalevatele
laboratooriumitele:
Riikliku seireprogrammi läbiviimisel, seirelaboratooriumite
valikul, tuleb jälgida, et valitud laboratoorium täidaks Keskkonnaministri määrusega 25.08.2011 nr 57 “Nõuded vee
füüsikalis-keemiliste ja keemiliste parameetrite uuringuid
teostavale katselaborile, nende uuringute raames tehtavatele
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Tinaorgaanilistest ühendeid uuriti ainult kolme jõe vees
(Narva, Keila ja Kasari) määramispiiri ületasid nende jõgede
vees mono- ja dibutüültina sisaldused. Kõigi üheteistkümne
jõe pinnaveesetete tinaorgaaniliste ühendite sisaldused jäid
alla kasutatud analüüsimeetodi määramispiiri. Edaspidi tuleks
tinaorgaanilisi ühendeid, määrata ettevõtte seire raames
rannikumeres sadamate piirkonnas, kus sõeluuringu käigus
leiti kõrgeid tinaorgaaniliste ühendite sisaldusi, eriti mono-,
di- ja tributüültina. Abiks tuleb võtta ka bioota (Läänemere
räim ja ahven). Viimane neist toitub nii rannikumeres kui
jõgede suudmetes. Et orgaanilise tina ühendeid tuleb edasi
seirata, näitavad sõeluuringu käigus reoveepuhastite setetes
nende sisaldus üle kasutatud analüüsimeetodite määramispiiri.
Leiti erinevaid tinaorgaanilisi ühendeid, peale mono-, di- ja
butüültina, veel mono- ja dioktüültina. Antud sõeluuringu
tulemustest lähtudes peaks läbi viima põhjalikumaid uuringuid Balti Laevaremonditehase dokkide läheduses ja üldse
sadamate akvatooriumis ning vajadusel kavandama meetmeid.
Siinjuures oleks loomulik ka Balti Laevaremonditehas osalus
selliste uuringute rahastamisel ja meetmete võtmisel.
Ftalaatide puhul tuleks seirata jõgedes diisobutüülftalaadi,
di(2-etüül-heksüül)ftalaadi ja dimetüülftalaadi sisaldusi
pisteliselt kord kahe-kolme aasta tagant üheteistkümnest
uuritud jõest seitsmes: Kohtla-Järve, Kunda, Vääna, Jägala,
Vasalemma, Kasari ja Pärnu jõe vees. Eeltoodutele lisaks leiti
reoveesetetest dibutüülftalaati, diisononüülftalaati.
Alküülfenoole ja nende etoksülaate ning polübroomitud
bifenüüle leiti ainult reoveepuhastite reoveesetetest.
Reoveesetete kui jäätmete puhul on oluline aspekt nende
taaskasutamise võimalus, s.t. võimalus nende loodusesse või
mulda tagasi suunamiseks. Seda reguleerib praegu Euroopa
Liidus 1986. aastast pärit direktiiv ja Eestis sellele vastav
keskkonnaministri määrus, mis on kahjuks aga mõlemad
ajast põhjalikult maha jäänud ning sätestavad vaid seitsme
raskmetalli sisalduse piirväärtuse reoveesettes (kaadmium,
vask, nikkel, plii, tsink, elavhõbe ja kroom). Lähiajal tuleks
määrust täiendada. Reguleerimata on kõik orgaanilised
saasteained, raskmetallidest näiteks tina ning ühtlasi ka
kõik tinaorgaanilised ühendid, mida teatud reoveesetetes
meil kahjuks sageli ja üsna märkimisväärsetes kogustes
leidub. Formaalselt seitset metalli vaadeldes võiks seaduse
järgi setet teatud tingimustel põllule panna või haljastuses
kasutada. Seevastu sõeluuringu käigus tuvastatud muude
ohtlike saasteainete suured kogused settes näitavad, et keskkonnaministri määrust tuleks täiendada uute ohtlike ainete
piirnormide lisamisega.

6.Uute ainete ohjamine
6.1. Uute probleemsete
ainete nimekiri
Potentsiaalsed uued ained, mida analüüsida (direktiivi
2008/105/EÜ III lisa):
•  AMPA
•  Bentasoon
•  Bisfenool-A
•  Dikofool
•  EDTA
•  Glüfosaat
•  Mekoprop (MCPP)
•  Muskksüleen
•  Perfluorooktaansulfonaat (PFOS)
•  Quinoksüfeen (5,7-dikloro-4-(p-fluorofenoksü)
quinoliin)
Ained, mille jaoks on plaanis välja töötada keskkonnakvaliteedi standardid (aine mõjuhindamiste eelnõu märtsist 2011)
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/priority_substances/
supporting_substances/substance_impacts_2011&vm=det
ailed&sb=Title):
•  Bifenoks
•  Terbutrüün
•  Tsübutrüün (Irgarol)
•  Tsüpermetriin
•  Dikloorvos
•  Heptakloor epoksiid
•  PFOS ja perfluorooktaansulfonaat fluoriid

6.2. Uute ainete
identifitseerimine
sõeluuringuga
Tänapäeval kasutatakse palju keemilisi aineid, mis jõuavad
lõpuks kanalisatsiooni ja reoveepuhastitesse. Mõnesid neist
ainetest seiratakse regulaarselt kohustuslike järelevalveprogrammide raames. Kuid paljusid orgaanilisi saasteaineid ei
analüüsita, sest see on kallis ja keeruline. Lisaks tuleb pidevalt
juurde uusi keemilisi aineid. Seega tuleks rakendada spetsiaalseid kampaania-tüüpi proovide võtmiste ja analüüside
programme uute keskkonnasaasteainete ja ravimijääkide puhul.
Sellise ‘sõeluuringuga’ on võimalik läbi viia kohapealseid
kontrolle ning välja selgitada, mis kogustes aineid keskkonnas esineb, mis on nende allikad ja kas nad põhjustavad riski
inimestele. Paljudes riikides on mürgiste ainete sõeluuringud
tsentraalsed osad keskkonnaseires. Proovide arvu piirab aeg
ning ruum, seega neid tulemusi saab tõlgendada kui esimesi
tõestusi saasteainete heitest keskkonda. Tavaliselt võetakse
proove tööstuse reoveesetetest ja reoveest ning reoveepuhastitest, kuna reoveepuhastid koguvad saasteaineid erinevatest
allikatest. Samuti saab analüüsida ka õhku ja kalu.
Seire eesmärgid:
•  Määrata EL/VRD prioriteetsed ja siseriiklikult olulised
orgaanilised saasteained veekeskkonnas allikate väljalaskude
lähedal;
•  Koguda teavet allikate määramiseks – kuid mitte üksikud
saasteallikad (mõju seire, vastavuse kontroll => ettevõtted);
•  Töötada välja parimad praktikad, analüütilised meetodid,
ja edendada koostööd laborite vahel;
•  Määrata ained, mis tuleks lisada regulaarsesse riiklikusse
seirevõrgustikku.

•  HBCDD
•  Quinoksüfeen
•  Dikofool
•  Aklonifen
•  Diklofenak
•  17 alfa-etibüülestradiool
•  Ibuprofeen
•  17 beta-estradiool
NORMAN (Network of reference laboratories for monitoring
of emerging environmental pollutants – uusi keskkonna
saasteaineid seiravate tugilaborite võrgustik) uute ainete
nimekiri: http://www.norman-network.net/index_php.php?
interface=1024&module=public/about_us/emerging&lang=en
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Sõeluuringu läbiviimine
Nõuetekohane sõeluuring koosneb neljast põhilisest osast:
aine valimine, esialgne teoreetiline uurimustöö, mõõtmised
ja uuringu kokkuvõte.
1. Aine valimine
•  Juba valimise etapis tuleks esitada küsimus – mis eesmärgil
kasutatakse tulemusi.
•  Tavaliselt pole peamine eesmärk läbi viia uute saasteainete uuringuid, pigem arvestatakse nõudega esitada
aruandeid teatud ainete kohta vastavalt EL direktiividele
ja rahvusvahelistele konventsioonidele.
•  Paljud need ained pole riigile olulised ning sellisel juhul
võib sõeluuring olla kasulik vahend olulisuse tõestamiseks,
et vältida suuri ressursse nende mõõtmisel.
•  Üks põhjus aine valimisel võib olla nende tulemuste
kasutamine, et avastada andmeauke riskihindamise
eesmärgil või riski vähendamise õigustamiseks.
•  Ainete valimiseks saab kasutada kemikaalide / toodete
registreid, nt mis kemikaale kasutatakse suurtes kogustes.

2. Esialgne teoreetiline uurimustöö
•  Aine kohta nõutakse teatud teavet tema omaduste, kasutuse ja leviku kohta, et rakendada proovide võtmist ja
analüüsimist.
•  Teoreetilises uurimistöös kogutakse ka andmeid aine
erinevate mõjutüüpide kohta. Riskide hindamisel saab
seeläbi otsustada, kas mõõdetavad sisaldused nõuavad
lisategevusi või mitte.
•  Aine omaduste baasil on ka näiteks võimalik võrrelda
teiste tuntud ainete või ainegruppide sisaldusi analüüsitava
ainega, nagu PCB, et saada “hinnanguline sõeluuringu
kontrollväärtus”, millega võrrelda sisalduse suurust.

3. Mõõtmised
•  Aine teadaolevate omaduste ning leviku tingimuste ja
viiside alusel tuleb valida maatriks (analüüsitav meedium,
nagu vesi, sete, õhk või kala) ja koostada proovivõtmise
strateegia. Uuringu eesmärk ning vastava aine valimise
põhjus on olulised asukoha ja maatriksi valimiseks.
•  Uuringute analüütilise väljatöötamisega võivad tekkida
raskused. Parem on valida ained, mille jaoks eksisteerivad
analüütilised meetodid. Sõeluuringu eesmärk ei ole välja
töötada analüütilised meetodid, kuid kuna mõõtmised
tihti nõuavad uute ainete analüüsimist, siis muutub vajalikuks ka arendada osaliselt uusi analüütilisi meetodeid
(nt kompleksproovid).
•  Mõõtmise osas on väga oluline hindamise osa. Mida tulemused tegelikult ütlevad? Kas tulemused on madalad või
kõrged, põhinedes olemasolevale teabele mõjude kohta? Kui
täpsed on teiste riikide analüüside ja mõõtmiste tulemused?
Hindamist viiakse läbi põhinedes kirjanduse ülevaatamise
tulemustele ja uuritavale ainele. Oluline on, et kogu info
proovide, maatriksite, asukohtade ja meetodite osas oleks
hästi dokumenteeritud.

4. Uuringu kokkuvõte
•  Hindamine on oluline osa sõeluuringust. Kas uuring on
lõplik või tuleb otsida lisateavet, et teha kokkuvõtteid ja
vastata tekkinud küsimustele aine valimise ajal? Kas saadud
tulemused on piisavad ja hea kvaliteediga?
•  Edasiste tegevuste ja meetmete väljatöötamine on järgmine
oluline samm. On olemas mitmeid meetmeid, nt mõjutada
ettevõtete aine valikut (vabatahtlikud kokkulepped); lisada
ained seiresse, nt 5 aastaks, et välja selgitada trendid; lisada
aine regulaarsesse seireprogrammi jne.
•  Tulemuste jagamine on oluline, et koostada ettepanekud
edasisteks tegevusteks. Seega tuleb otsustada, kellele
tulemused edastada.
•  Andmed peaksid olema kättesaadavad kõikidele osapooltele.
Näiteks Rootsil on pikaajaline traditsioon sõeluuringute
läbiviimisel, uuringute tulemuste hoidja on IVL (Rootsi
Keskkonnauuringute Instituut). Sõeluuringute andmeid
ja aruandeid saab allalaadida: www.ivl.se
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6.3. Ettepanekud sõeluuringuteks
Eestis
Sõeluuringuid tuleks käsitleda uurimusliku seirena ja siin
tuleks põhjalikumat uurida põlevkiviga seotud reostust – nii
põlevkivikaevanduse, -energeetika ja – keemiatööstusega
seotud ohtlike ainete uuringud. Moodustavad ju põlevkiviga
seotud jäätmed meie ohtlike jäätmete hulgas põhilise osa. Raske
on leida andmeid isegi põlevkivi raskmetallide sisalduse kohta,
rääkimata teiste ainete sisaldusest põlevkivi keemiatööstuse
heitmetest, eeskätt püsivate orgaaniliste ühendite kohta,
mis sellistel termilistel protsessidel tekivad. Põlevkiviga
seotud viimastest põhiuuringutest on möödunud pikk aeg
ja vahepeal on paranenud laborite võimekus kui ka teadustehniline tase ja selle rakendamise võimalused. Kuna vastavad
uuringud on kallid, tuleks võimalusel leida vastavaid fonde
nende tööde finantseerimiseks, kuid omaosaluse võimaluse
peaks leidma ka Eesti riik.
Teine oluline lähenemisviis sõeluuringutele oleks allikapõhine
seire – on ju teada ohtliku aine/ainegrupi võimalik päritolu,
selle põhjal koostada vastavate ettevõtete nimekiri ja viia
läbi allikapõhine uurimine koostöös nende ettevõtetega.
Kuna oluline osa ohtlikest ainetest tulevad hajusallikatest,
on oluline teha enam sõeluuringuid ka suletud prügilates.

Kuigi enamus ohtlikest ainetest pole loodusliku tsükli osad,
vaid inimese poolt loodud kemikaalid, on siiski ohtlike ainete hulgas ka looduslikus aineringes olevaid aineid/nende
ühendeid, eeskätt raskmetallid. See aga tähendab, et nendel
ainetel on ka loodusliku fooni sisaldus. Need väärtused on
madalad, kuid vastavad uuringud meil puuduvad. Sama
probleem puudutab ka sademete keemilise koostise uuringuid, mis võivad anda foonina olulise osa ettevõtte heitvee
sisalduse kujunemisel. Varasematel aastatel ei võimaldanud
seda laborite võimekus, kuid viimastel aastatel on soetatud
uusi seadmeid ning määramispiir alla viidud. Et teada saada
meie veekogude looduslik foon ja selle põhjal hiljem hinnata
ka selle osa heitveest, tuleks läbi viia põhjalikud uuringud
raskmetallide ja teiste looduses esinevate ohtlike ainete
loodustaseme määramiseks, uurides ka erinevaid regioone.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/105/EÜ, mis
käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse nõukogu direktiive 82/176/
EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ
ja tunnustatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse
direktiivi 2000/60/EÜ, III Lisa sisaldab ülevaatamisele kuuluvate ainete (võimalike prioriteet-sete ainete või prioriteetsete
ohtlike ainete nimekirja (Tabel 6.3.1).

Tabel 6.3.1. Ülevaatamisele kuuluvad ained.
CAS number

ELi number

Aine nimetus

1066-51-9

-

AMPA

25057-89-0

246-585-8

Bentasoon
Bisfenool A

80-05-7
115-32-2

204-082-0

Dikofool

60-00-4

200-449-4

EDTA
Tsüaniid

57-12-5
1071-83-6

213-997-4

Glüfosaat

7085-19-0

230-386-8

Mekoprop (MCPP)

81-15-2

201-329-4

Muskksüleen

1763-23-1
124495-18-7

Perfluorooktaansulfonaat (PFOS)
-

Quinoksüfeen
Dioksiinid
Polüklooriud bifenüülid
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LIFE+ BaltActHaz projekti raames uuriti kaheksas Eesti põllumajanduspiirkonna veeproovides: AMPA, glüfosaat, mekoprop
(MCPP) ja pinnavees PFOSi sisaldusi. Kõik ühendite sisaldused
jäid allapoole kasutatud analüüsimeetodi määramispiiri.
Üleeuroopalise projekti “EU Wide Monitoring Survey of Polar
Persistent Pollutants in European River Waters”, määrati
Eesti kolme jõe Narva, Purtse ja Emajõgi vees eeltoodud
ühenditest: bisfenool A, mekoprop, PFOS sisaldusi. Kõik
bisfenool A ja mekoprop sisaldused jäid allapoole kasutatud
analüüsimeetodite määramispiiri. PFOSi sisaldustest alla
kasutatud analüüsimeetodi määramispiiri jäi veeproov Purtse
jõest ja väike sisaldus 1 ng/l analüüsiti Narva ja Emajõe vees
[8.3].
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Dioksiinide ja polüklooritud bifenüülide sisaldusi on uuritud,
Põllumajandus-ministeeriumi (http://www.agri.ee/uuringudstatistika/) ja Veterinaar- ja Toiduameti (http://www.vet.
agri.ee/?op=body&id=821) initsiatiivil Eesti toiduainetes
(sealhulgas Läänemere kalades ja Peipsi järve kalades) alates
2002 aastast. Polüklooritud bifenüüle on uuritud, Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil, nii veeproovidest, setetest kui
biootast [8.10]. Läänemere kalades, molluskitest, alates
1974 aastast.

7. Lühendid
AA-EQS

aasta keskmine väärtus, siseveekogud ja muud pinnaveekogud

AMPA

2-amino-3-(5-metüül-3-okso-1,2- oksasool-4-üül)propaanhape

COMBINE

Cooperative Monitoring in the Baltic Marine Environment

DDT

diklorodifenüültrikloroetaan

DEHP

bis(2-etüülheksüül)ftalaat

EKUK

Eesti Keskkonnauuringute Keskus

EL

Euroopa Liit

EQS

keskkonnakvaliteedi standard

HBCDD

heksabromotsüklododekaan

HCB

heksaklorobenseen

HELCOM

Helsingi Komisjon

LOD

avastamispiir

LOQ

määramispiir

MAC-EQS

suurim lubatud piirväärtus

MCPP

mekoprop

MU

mõõtemääramatus

NORMAN

Network of reference laboratories for monitoring of emerging environmental pollutants

NP

nonüülfenool

PAH

polüaromaatsed süsivesinikud

PBDE

polübroomitud difenüüleetrid

PCB

polüklooritud bifenüülid

PFOS

perfluorooktaansulfonaat

RKSP

riiklik keskkonnaseire programm

SCCP

lühiahelaga klooritud parafiinid

TBT

tributüültina

TRI

trikloroeteen

VRD

vee raamdirektiiv
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