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 Kavandatava tegevuse eesmärgiks on jääkreostuse 
ohutustamine Purtse, Erra ja Kohtla jõgedes.

 Peamiseks eesmärgiks on inimesele ohutu ja elusloodusele 
soodsa keskkonna tagamine.

 Valmistada ette teostatav puhastustööde projekt järgmiseks 
perioodiks.

 Selleks tehti saaste leviku uurimistööd, eelprojekt ning KMH 
hindamine.

Kavandatava tegevuse eesmärk
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 Purtse jõge ja tema lisajõgesid (Hirmuse, Erra, Kohtla)on eelmise 
sajandi (80 a) jooksul saastanud Kiviõlis, Kohtla-Järvel ja Püssis 
asunud tööstusettevõtted Jõelammidel, orgudes ja sängis 
ladestunud ohtlikud ained ohustavad inimesi ja loomi otsese 
kokkupuute ja toiduahela kaudu. Ohtliku ained muutuvad 
perioodiliselt suurveega liikuvaks, samuti on need ohtlikud 
heausksetele puhkajatele

 Ekspert AS Maves on piirkonna saaste uurimisega tegelenud 
alates 1997 aastast „RAS Kiviter keskkonna-audit“

 Praeguse töö LÜ aluseks oli Mavese 2008.a. uuring „Purtse jõe 
põhjasetete ohtlike ainete uuring Purtse jõe majandamise kavaks“

Purtse jõe ja lisajõgede saastumine
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 Järvenõgu on täitunud 90% ulatuses setetega

 Veepeegli kahanemine

 Veeõitsengud suviti

 Talvine ummuksissejäämine

 Kalade perioodiline suremine

 Ilma meetmeid rakendamata järv ajapikku soostub 
(muutub märgalaks)

Purtse jõgi ja lisajõed

Kavandatav tegevus: Erra, Purtse ja Kohtla jõgede 

uuringupiirkonnad (enamsaastunud alad, 2008)
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Projekti ala
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Erra ja Kohtla jõgede sängisetted ja madalamad kaldaalad on 
saastunud kogu ulatuses alates reostuse lähtekohast (Kiviõli 
ja Vahtsepa kraavide algused) kuni suudmeni. Sealjuures 
esineb jõgede sängisetetes seniajani vedelaid 
põlevkiviõlijäätmeid (üle 10% õli) ja kallastel tahkestunud 
õlijäätmeid. 

Õlisaaste levikuala risti voolusuunaga on piiratud ainult 
saastamise perioodi (u 80 aastat) maksimaalse veetasemega 
jõgede orgudes ja lammidel.

Saastunud alade uuring
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Fenoolisoo saaste lokaliseeritakse 



9

Fenoolisoo 2
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Fenoolisoosse suletud tööstuspügilast valguv 

saastunud vesi võetakse kontrolli alla
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Kohtla jõe ristprofiilid
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Kohtla jõe saaste kokkuvõte

 Kohtla jõesängis lasub saastunud pinnas ja 
õlijäätmed valdavalt vahetult vee all ning voolav 
jõevesi on otseses kontaktis ohtlike ainetega. Siit 
kantakse jätkuvalt ohtlikke aineid lahustunud kujul ja 
heljumina allavoolu ning need satuvad erineval moel 
bioloogilisse aineringesse. Kuna suures osas on 
tegemist püsivate orgaaniliste ohtlike ainetega ei saa 
loota keskkonna isepuhastumisele.
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Erra jõe ristprofiilid

Erra jõe kallastel on tahkestunud õlijäätmed, kuid sängis ja 
sängistetes ka vedelaid õlijäätmeid, mis otseses kontaktis 
jõe ja põhjaveega
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Purtse jõe saaste kokkuvõte

 Saastunud on aeglasema vooluga jõeosad ja kaldad 
kuhu on settinud tahkestunud õlijäägid. Lammil võib 
saastunud pinnas olla puhta settega kaetud.

 Püssi paisjärve on kogunenud reostunud sete.

 Purtse jõgi Kohtla jõe suubumisest allavoolu. Antud 
alal on reostusuuringute andmetel saastunud kogu  
madalam lammiala. Reostus levib ka antud projektiga 
ette nähtud uuringualast väljapoole allavoolu. 
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Purtse jõe alamjooksu kallaste „pigi“ jääb tulevikuks või ise puhastuma
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Alamjooksu pigi lähivaates



Kala püüab jõkke  tagasi tulla ja parematel aastatel 
sigib lõhe Purtse alamjooksul, kuid käesoleva töö 
käigus tehtud reostuse mõju uuringud lõhilastele 
näitasid, et Purtse jõe alamjooksu vesi on kaladele 
toksiline, mis avaldub kalade verenäitajate puhul.

Tuleb silmas pidada, et ohtlikud ained ei levi ainult 
lahustunud kujul, vaid koos setete ja heljumiga 
ning põhjaloomastiku kaudu toiduahelasse.

Vee-elustik
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Puhastada tuleb
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Projekti meeskond on jõudnud järeldusele, et on mõistlik 
suurel osal uuritud alast reostus eemaldada. Arvestades 
seda, et enamus tööst tehakse kuivas (vee läbivooluta) 
sängis, on tulevikus sellest rohkem kasu, kui praegu kahju.

Kindlasti tuleb teha puhastustöid liikudes lähtest suudme 
poole.



 Piirkonna omavalitsuste, ettevõtete ja elanike teavitamine 
saastunud alade ulatusest, saaste kaardistamise tulemustest 
ning jääkreostusega kaasnevast keskkonnaohust.

 Saastunud alade tähistamine ja neile juurdepääsu piiramine 
maastikul, sh tööstusprügila ümbruse saastunud alad mida ei 
puhastata (jäävad jäätmehoidla maaks), Kohtla jõe soostunud 
lammiala, mille puhastamine lükkub edasi jms alad.

Üldised meetmed keskkonnaohu 
vähendamiseks
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 Järelevalve ja seire programm on täpsustamisel, oluline on 
vajalike ekspertide kaasamine.

 Projekti keerukusest lähtuvalt on ülioluline, et erinevad 
osapooled teeksid tulemuse saavutamiseks koostööd. Koostöö 
paremaks laabumiseks on soovitatav sõlmida ühiste kavatsuste 
kokkulepe Keskkonnaministeeriumi, kohalike omavalitsuste, 
ametkondade ja … vahel projekti rakendamiseks. Sh 
Maaparanduskraavide ühendamine ümberkorraldatud 
veejuhtmetega (eelkõige mööda-viikkanali piirkonnas).

 (Ja jätkutööd..)

 … et ei läheks nagu alati … vaid saavutaks võimalikult hea tulemus

Asjakohane järelevalve ja seire
Koostöö
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Praegu (mai 2016) on lõppemas töödeks kvalifitseerumise 
hange.

Ja jõudu kõigile!

Tänan!

21


