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Tahma (Black Carbon) analüüsimise projekti mõõtmiskoha iseloomustus 

A. Üldandmed 

 

Kooli nimi: 

 

Protokolli täitjad: 

 

Mõõtekoha nimi: 

 

Mõõtekoha geograafilised koordinaadid: __________ N; __________ E; __________ m. 

 

Mõõtekoha ümbruse kirjeldus: 

Asula suurus (märgi sobiv variant): 

o üle 100 000 elaniku; 

o 30 000 – 100 000 elanikku; 

o 10 000 – 30 000 elanikku; 

o 5000 – 10 000 elanikku; 

o 1000 – 5000 elanikku; 

o 100 – 1000 elanikku; 

o alla 100 elaniku; 

o maaline asula. 

 

Lähedal asuvad saasteallikad (märgi kõik sobivad variandid): 

o saasteallikad puuduvad; 

o linn või kool asub linnas; 

o tiheda liiklusega maantee, magistraaltänav või linnakeskus; 

o eramajad, mida köetakse puudega; 

o eramajad, mida köetakse kivisöega; 

o aktiivne põllumajandus; 

o reovee puhastamisega tegelev ettevõte; 

o aktiivne laevandus (mereäärsed koolid); 

o katlamaja, kus kasutatakse rasket kütteõli (masuut) või põlevkivi; 

o katlamaja, kus kasutatakse kivisütt; 

o tööstushoone: ________________________________________________ (milline?); 

o muu: _______________________________________________________ (milline?). 
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Saasteallikate kaugused linnulennult ja põhiline saaste liik (suits, tolm, gaas…): 

nr saasteallikas 
kaugus (m), 

suund (N-S-N) 
põhiline saaste liik 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

Ümbruskonna küttekollete kirjeldus: 

a. küttekollete liik asulas tervikuna ja mõõtmispaiga lähedal: 

 

 

 

b. küttekollete ligikaudne arv:  

 

 

c. kollete tihedus (arv pinnaühiku kohta): 

 

 

d. põletusainete liigid: 
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Kuna suur osa õhusaastast pärineb sissepõlemismootoritest ning tahma tekitavad diiselmootoriga 
autod, tolmu igasuguste sõidukite rattad, pakub meile huvi ka info ümbruskonna transpordi kohta. 

Suuremad teed ümbruskonnas (maantee, raudtee, lennuväli...), nende kaugus ja suund, koormus 

(sõidukite arv ajaühikus, võimalusel eraldi tipptundidel ja tavaolukorras1). 

nr tee liik ja nimi 
kaugus (m), 

suund (N-S-N) 
koormus (sõidukite arv 

ajaühikus) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

 

 

Koosta arvutirakenduste abil mõõtmispiirkonna lähema ümbruse kaart ning lisa see protokollile. 

Kaardile tuleb märkida mõõtmiskoht ja suuremad saasteallikad. 

 

 

Joonista proovivõtukoha plaan või tee foto, millelt saaks välja lugeda filtrihoidja asendi 

maapinna, seinte ja valdavate tuulte suhtes. Märgi joonisele kindlasti põhjasuund. Lisa see 

protokollile. 

 

                                                 
1 Hommikune ja õhtune tipptund tööle-töölt ära liiklustihedustega võib suurusjärkudes erineda üldisest keskmisest. 
Kuna tahmaproov võetakse 24h keskmisena, siis võib suur osa filtrile kogunevast liiklussaastest pärineda vaid 
lühikestelt ajavahemikelt. 


