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Kollektiivne pöördumine
„Laske meil hingata! Kohtla-Järve linna
elanike pöördumine Riigikogu poole“
Lugupeetud kollektiivse pöördumise esindaja
Riigikogu keskkonnakomisjonile on 03.09.2018 esitatud kollektiivne pöördumine „Laske
meil hingata! Kohtla-Järve linna elanike pöördumine Riigikogu poole“. Pöördumises
märgitakse, et õhusaaste ja ebameeldiv hais mürgitavad juba aastaid keskkonda ja seavad ohtu
linnaelanike tervise. Pöördumises kutsutakse üles kõiki selle probleemi eest vastutajaid - riiki,
linna ja ettevõtteid - seda viivitamatult lahendama.
Riigikogus menetleti pöördumist kooskõlas Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse peatükis 182
„Kollektiivsete pöördumiste menetlemise kord“ sätestatuga. Riigikogu juhatuse 2018. aasta
11. septembri otsusega nr 172 edastati kõnealune pöördumine edasiseks menetlemiseks
keskkonnakomisjonile. Keskkonnakomisjon on pöördumist arutanud kahel istungil.
Keskkonnakomisjon arutas pöördumist oma 23. oktoobril toimunud istungil, millest võtsid
osa lisaks algatajatele ka Järve Biopuhastuse, Viru Keemia Grupi, Novotrade Invest AS,
Eastman Specialities OÜ, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Keskkonnaministeeriumi,
Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni esindajad. Nimetatud istungil viibinud neli
suuremat ettevõtet, kes tekitavad suurima välisõhu häiringu, tegid kohalolijatele ettekanded
oma ettevõtete lõhnahäiringu vähendamise kavadest.
Istungil tõdeti, et Keskkonnainspektsioon on alustanud kõigi nelja ettevõtte osas
haldusmenetlusi ning inspektsiooni nõudmisel tuleb välisõhu parendamise kavadega (edaspidi
ka kava) kõikidel ettevõtetel jätkata. Keskkonnaamet on kinnitanud eelnimetatud kavad ning
hinnanud ka nende koosmõju, st võimalikku lõhnaaine esinemise taset peale kavade
rakendamist. Kavade elluviimine on planeeritud lõpetada aastal 2022. Keskkonnaameti
andmetel jääb lõhnahäiringu tase pärast rakendatud meetmeid elamupiirkondades valdavalt
normi piiresse. Keskkonnakomisjonis toimunud arutelust on võimalik saada täpsem ülevaade
komisjoni 23. oktoobri 2018. a protokollist.
Keskkonnakomisjon arutas pöördumist veelkord oma 19. novembril toimunud istungil ning
otsustas saata Keskkonnaametile ja Terviseametile kirja asjakohaste alljärgnevate
ettepanekutega.
Keskkonnakomisjoni seisukoht on, et Kohtla-Järve välisõhu kvaliteet on elanike tervise
seisukohalt väga oluline ning kavandatud meetmete rakendamine on kõigile
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tööstusettevõtetele kohustuslik. Keskkonnakomisjon soovib, et kavade täitmisel esitatavate
aruannete ja inventuuride kohta teeb Keskkonnaamet ülevaate ja esitab selle
keskkonnakomisjonile iga kalendriaasta lõpuks kuni aastani 2022. Peale kavade rakendamist
peaks Keskkonnaamet hindama, kas kavad olid piisavad ja lõhnahäiringu tase jääb normi
piiresse.
Keskkonnakomisjon tõdeb, et põlevkivi arengukava raames on Terviseamet koostöös Tartu
Ülikooli teadlastega teinud uuringu laste tervisest sealses piirkonnas, samuti on tehtud
mitmeid uuringuid töökeskkonna kohta. Keskkonnakomisjon soovib, et Terviseamet ka
edaspidi tegeleks Kohtla-Järve piirkonna õhukvaliteedi ja töökeskkonna monitoorimisega
ning koostöös ettevõtetega viiks peale kavade rakendamist aastal 2022 läbi uuringu selle
kohta, kas õhukvaliteet on reaalselt paranenud ning kuidas piirkonna õhukvaliteet mõjutab
inimese tervist.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Rainer Vakra
Esimees

Teadmiseks: Rahvaalgatus.ee

631 6511, keskkonnakomisjon@riigikogu.ee

