
1

HIRMUS 
KALLIS 
MAAPÕU
KASUD JA TERVISERISKID  
ELUTA LOODUSEST



Infomaterjal Tartu Ülikooli loodusmuuseumi näituse  
„Hirmus kallis maapõu” (1.02.2019 – 31.10.2019) juurde

Koostajad: Kairi Põldsaar ja Erik Puura

Toimetaja: Meelis Leesik

Fotode autorid: Jüri Lõun (lk 4), Heikki Bauert (lk 14), Tõnu Meidla (lk 31)

Jooniste allikad: Sigrid Hade, graptoliitargilliidi leviku kaardid (lk 12),  
Eesti Geoloogiakeskus „Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlas” (lk 15),  
Pearson Education Inc. ja Benjamin Cummings, fosforiidi ringlus looduses (lk 21) 

Kujundajad: Jüri Lõun, Kristina Aruvee 
 
Autoriõigus: Tartu Ülikool 2019

ISBN 978-9985-4-1150-6 

Trükise väljaandmist toetas
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus



HIRMUS KALLIS MAAPÕU

9

12

15

18

22

24

28

5 ASBEST —  
SALAKAVAL ÕHUSAASTE

ELAVHÕBE —  
OHTLIK KESKKONNAMÜRK

GRAPTOLIITARGILLIIT —  
EESTI TULEVIKUMAAVARA

RADOON —  
RADIOAKTIIVNE GAAS MAAPÕUEST

FOSFORIIT —  
STRATEEGILINE RESSURSS

VESI — 
ELU ALUS

PÕLEVKIVI —  
ENERGEETIKA TUGISAMMAS

MINERAALVESI — 
TERVISEKS! 



Sageli kaldume arvama, et looduslikud kivimid ja vesi ei  
mõju meile kahjulikult, kõik inimese poolt tehtu aga on halb. 

Aja jooksul on inimesed saanud teada, et ka looduslikud ained 
võivad meie tervist kahjustada ja meid isegi tappa — näiteks 
elavhõbe, asbest, radoon, fluor. Samuti võib ka täiesti loodus-
liku vee joomine põhjustada terviserikkeid. Siinsest raamatu-
kesest leiad esmast teavet valitud eluta looduse esindajate 
kohta, millega võid igapäevaselt kokku puutuda looduses või 
toodete kaudu, milles neid on kasutatud.

HIRMUS 
KALLIS 
MAAPÕU
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Asbest loodusliku mineraalina on oma omadustelt võrratu  
tuletõke, kuid paraku inimese tervisele ülimalt ohtlik. 

Asbest on ilmastikukindel, äärmiselt elastne ning vastupidav 
tugevatele hapetele ja alustele. Lisaks juhib asbest väga halvasti 
soojust, elektrit ning ka müra. Need suurepärased omadused  
teevad asbestist väga ihaldusväärse materjali tulekindlate  
ehituskonstruktsioonide, elektri- ja soojusisolatsiooni- 
materjalide ning tulekindlate rõivaste tootmises. 

Paraku satub asbesti ja seda sisaldavate  
toodete käitlemisel keskkonda äärmiselt  
ohtlikku asbestitolmu, mis jääb oma  
füüsikaliste omaduste tõttu pikaks 
ajaks õhku hõljuma ja moodus-
tab seetõttu eriti ohtliku 
õhusaaste. 

looduslik krüsotüülasbest

PEA MEELES! 
Asbest ei ole ohtlik, kui seda ei 
puudutata. Tervisele kahjulikke 
asbestikiude võib õhku sattuda 

vaid siis, kui asbestist tooteid 
lõigatakse, puuritakse või  
muul moel kahjustatakse. 

Kõige ohtlikumad on  
5 mikromeetri pikkused  

või pikemad 
lendlevad kiud.
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ASBEST MEIE KODUDES
Üldiselt kasutatakse asbesti tänapäeval väga vähe, sest saadaval on 
vähem ohtlikud alternatiivsed materjalid. Asbest võib siiski endiselt 
esineda vanemate hoonete katuse-, seina- ja põrandakatteplaatides, 
vanades töörõivastes, isolatsioonimaterjalides ja torudes, ahjudes 
ja pliitides. Seda võib ka praegu leida vedelemas või lausa kasutuses 
ettevõtetes, kodudes, garaažides, pööningutel ning talumajade 
ümbruses. Ka väljastpoolt Euroopa Liitu (nt Venemaalt või Hiinast) 
tellitud ehitus- või tööstusmaterjalid võivad sisaldada asbesti.

ASBESTOOS 
on pöördumatu kopsukoe 
armistumine, mis põhjustab 
tõsiseid hingamisraskusi. 
Asbestoosi põhjustab suure 
hulga asbestikiudude sisse 
hingamine kas pikaajalise või 
väga intensiivse lühiajalise 
kokkupuute tulemusena. 
Armistumine võib süveneda 
ka pärast asbestiga kokku 
puutumise lõppu.

MESOTELIOOM   
on ravimatu kopsukelme- 
või kõhukelmevähk, mida 
tavaelanikkonna hulgas esineb 
väga harva. Asbestiga töötamine 
suurendab haigestumise riski 
märkimisväärselt.

HIRMSAD  
HAIGUSED
Õhus hõljuvate asbestikiudude 
sisse hingamine võib põhjustada 
raskeid haigusi. Need kujunevad 
peamiselt välja inimestel, kes 
on asbestiga regulaarselt 
töötanud või töötavad. Haigused 
kujunevad välja pika aja jooksul 
— sümptomid võivad ilmneda 
alles 10—20 aasta möödudes. 
Haigustunnused hõlmavad 
õhupuudustunnet, pindmist 
hingamist, köha ja ragisevat heli 
sisse hingamisel ning kujunevad 
välja eri ajal. Haigused arenevad 
edasi isegi siis, kui haige enam 
asbestiga kokku ei puutu. 
Hingamisraskus, mis tekib alguses 
vaid füüsilisel pingutusel, häirib 
lõpuks kõigi igapäevategevuste 
puhul. Rasketel juhtudel võivad 
haigused lõppeda surmaga.

KOPSUVÄHKI  
haigestumise risk on suurim 
inimestel, kes töötavad 
regulaarselt asbestiga.

TERVE KOPS KAHJUSTATUD 
KOPS 
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VANA TEHASE VÄLJAKUTSE
On aeg võtta vastu hullumeelne ja ohtlik väljakutse — leida 
ohutu läbipääs varjatud asbestikolletega ruudustikust!

REEGLID

1. Reostus võib olla ruudustiku ükskõik  
millises arvuta ruudus.

2.  Ruudus olev arv näitab, mitmes  
ruuduga ühist külge või nurka  
omavatest ruutudest peitub  
reostuskolle.

VANA TEHASE VÄLJAKUTSE!
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ÜLESANNE!
 LIIGU LÄBI HÜLJATUD JA  

LAGUNEVA ASBESTITÖÖTLEMIS- 
TEHASE NII, ET VÄLDID 

IGASUGUST KOKKUPUUDET  
ASBESTIREOSTUSEGA.  

MILLISTE RUUTUDE  
ALL ON PEIDUS  
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KUNSTIPAUS



Arusaam, et elavhõbe võib olla väga ohtlik keskkonnamürk, 
hakkas tekkima peale 1956. aastat, mil Jaapanis Minamata 
haiglas pidid arstid ravima haiguspuhangut, mille sümptomiteks 
olid kesknärvisüsteemi kahjustused, eriti rääkimis-  
ja liikumisraskused ning krambid. 

Et põhjuseks on Chisso Corporationi 
keemiatehase reovesi, selgus õige pea 
pärast seda, kui kannatanutelt saadud 
info põhjal seostati haigestumine 
kohalikust lahest püütud kala 
söömisega.

SAAMISEKS PIISAB, KUI ORGANISM 
OMASTAB 0,4 MG ELAVHÕBEDAT 

PÄEVA JOOKSUL. SURMAVAKS 
ELAVHÕBEDADOOSIKS ON 

150−300 MG.

Siiski kulus veel kaks aastat, 
enne kui selgus, et tegemist 
on just elavhõbedamürgistusega. 

Toona oli teadmata, et orgaaniline 
elavhõbedaühend metüülelavhõbe, 
mis koos tööstuse heitveega merre juhiti, 
akumuleerub toitumisahelas. 

Kalade ja krabide kaudu sattus elavhõbe inimese toidulauale, 
põhjustades palju raskeid mürgistusjuhtumeid ja nõudes hulga 
inimohvreid. Üle maailma kulus metüülelavhõbedareostuse ja 
massiliste mürgistusjuhtumite seose mõistmiseks ning asjakohaste  
meetmete võtmiseks mitu aastakümmet ning kannatasid paljud 
inimesed.  
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ELAVHÕBE — 
OHTLIK KESKKONNAMÜRK

ELAVHÕBEDA- 
MÜRGISTUSE 



ELAVHÕBETERMOMEETER  
sisaldab 2 mg HgHg

Hg

Hg
DIGITAALNE TERMOMEETER 
ei sisalda Hg

ELAVHÕBEDAVABA TERMOMEETER  
sisaldab 2 mg keskkonnasõbralikku  
galliumi (Ga), indiumi (In) ja tina (Sn) segu

TERMOMEETRID
Kuigi elavhõbetermomeetreid enam apteekides ei müüda, on 
need jätkuvalt kasutusel paljudes kodudes. Selliste kraadiklaaside 
purunemisel tuleb laialivoolanud elavhõbedakuulikesed viimseni kokku 
korjata, sest aja jooksul õhku eralduvad elavhõbeda aurud on tervisele 
ohtlikud. Parim on elavhõbe koguda paberi või pipetiga ettevaatlikult 
klaasanumasse, valada peale vett ning anum tihkelt sulgeda. Samuti 
tuleb koguda kokku purunemisel tekkinud klaasikillud, paigutada need 
mitmekordsesse kilekotti ning viia koos anumaga ohtlike jäätmete 
kogumispunkti. Ruumi, milles termomeeter purunes, tuleb 24 tunni 
jooksul intensiivselt õhutada. Kui ruumis on põrandaküte, tuleb see 
välja lülitada, et mitte soodustada elavhõbeda aurustumist. Kindlasti 
ei tohi elavhõbedat koguda tolmuimejaga, sest nii satub aurustunud 
elavhõbe masina filtritesse ja torustikku ning levib sealt ajapikku 
ruumidesse, milles tolmuimejat kasutatakse.

Katsumisel ja isegi allaneelamisel on termomeetris sisalduv vedel 
elavhõbe suhteliselt ohutu. Vedelvormis neelatud elavhõbedast 
imendub organismis vaid 0,01%, mis termomeetris sisalduvat 
elavhõbedakogust arvestades tervisekahjustusi ei põhjusta. Siiski 
on elavhõbeda neelamise juhtumi puhul mõistlik teha röntgenpilt 
veendumaks, et elavhõbe ei ole soolekääru pidama jäänud.

ELAVHÕBE
ON KÕIKIDES 
OHTLIKE AINETE 

NIMISTUTES

10



11

ELAVHÕBEDA VÄLJAKUTSE 
SÄÄSTUPIRNID
Mõned müüdavatest valgustite säästu- ja  
halogeenpirnidest sisaldavad veel täna- 
päevalgi elavhõbedat. Sellise pirni purune- 
mise korral paiskub õhku ohtlik gaasiline  
elavhõbe, mis on tervisele väga kahjulik.

NB! Säästupirni purunemisel on soovitatav  
ruumi 15 minuti jooksul õhutada ning killud  
kuivalt kokku korjata, mitmekordsesse kilekotti  
paigutada ja ohtlike jäätmete kogumispunkti viia.

LOODUSLIK 
ELAVHÕBE 

Looduses on elavhõbe haruldane  
ning esineb peamiselt mineraalide 
koostises. Elavhõbedat saadakse 

peamiselt kinaveri (HgS) kaevandamisel. 
Mineraalide koostises ei ole  

elavhõbe ohtlik. Kivimipala katsudes 
ei pea kartma, et elavhõbe tervist  

kahjustab, kui kohe pärast seda  
peost midagi süüakse või kedagi 

kättpidi teretatakse.

A

B

C

D

E

F

G

H

elavhõbe looduses 

ÜLESANNE!
VALI PILDILT ÕIGE LÜLITI, 

MIS VAATAMATA 
JUHTMERÄGASTIKULE 

SÜÜTAB MAJAS 
VALGUSE.



RADIOAKTIIVSUS
70 miljoni tonni graptoliitargiliidi eemaldamine ja puistangutesse lades-
tamine põhjustas aastail 1964—1991 Maardu fosforiidikaevanduse aladel 
kaevandusjäätmete laialdast isesüttimist ja põlemisel eraldunud tervise- 
ohtlike gaaside levimist ümbruskonnas. Graptoliitargilliidis sisalduva 
uraani (sisaldus kuni 600 grammi tonnis) radioaktiivsel lagunemisel tekib 
vaheproduktina tugeva keskkonnamõjuga gaas radoon. Tänini on Maardu 
ja Sillamäe piirkonnad kõrgeima radooniriskiga alad Eestis.
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GA kihi levikupiir
Kaardi matemaatiline alus:

LAMBERT-EST (L-EST 1997)
Lamberti konformne kooniline proj.
referents-ellipsoid GRS-1980
lõikeparalleelid 58° 00’ ja 59° 20’

GA kihi samapaksusjoon,
intervalliga 1 m

GA kihi modelleeritud paksus

kilomeetrit

Legend

GA kihi paljandumisest tulenev
otsese keskkonnamõjuga 
tsoon

7,6 m

0,05 m

GA kihi ülemise pinna lasuvus (meetrites, allpool merepinda)

GA kihi lasuva pinna samasügavusjoon (intervalliga 50 m)

maks: 6 m

min: -302 m
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Graptoliitargilliit on teise sordi põlevkivi, mille kütteväärtus on oluliselt 
madalam tänapäeval elektrijaamades kasutusel oleva kukersiidi 
omast. Energia- ja õlitööstuses graptoliitargilliit seetõttu kasutust 
ei leiaks. Seevastu pakub Eesti  graptoliitargilliit majanduslikku huvi 
oma tavapärasest kõrgema haruldaste elementide kontsentratsiooni 
tõttu, sisaldades uraani, tooriumi, vanaadiumi, molübdeeni, reeniumi ja 
haruldasi muldmetalle. Graptoliitargilliiti Eestis praegu ei kaevandata, 
sest kaevandamine põhjustaks ulatuslikke keskkonnaprobleeme.
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Eesti pindalast umbes 1/4 hõlmab  
maapõue peidetud tume nn mudakivi — 
graptoliitargilliit. Argilliidikihid levivad 
peamiselt Põhja-Eestis ning on suurima 
paksusega (kuni 8 meetrit) looderannikul.

U
URAAN

Mo
MOLÜBDEEN

V
VANAADIUM

Rh
REENIUM

Ni
NIKKEL

Zn
TSINK

Pb
PLII

GRAPTOLIIT-
ARGILLIIT 
sisaldab 

haruldasi 
keemilisi 

elemente

RADOON
Rn

Graptoliitargilliidist 
eraldub tervisele 

ohtlikku gaasi — radooni.

Graptoliitargilliit  
sisaldab keskkonna- 

ohtlikKu püriiti.

PÜRIIT
FeS₂

Eesti aluspõhja geoloogilisest  
ehitusest tulenevalt on graptoliit- 
argilliit maapinnale kõige lähemal 
Põhja-Eestis ja kivimi ülemise pinna 
sügavus kasvab lõuna suunas. 
Kokku on Eesti mandrialal umbes 
67 miljardit tonni graptoliitargilliiti, 
milles omakorda 5,67 miljonit tonni 
uraani, 16,53 miljonit tonni tsinki ja 
12,76 miljonit tonni molübdeeni.

GRAPTOLIIT-
ARGILLIIT

on tekkinud ürgse meremuda 
kivistumisel. See orgaanikarikas 

põhjasete moodustus Skandi- 
naavia ja Baltikumi alasid  

katnud meres Kambriumis ja  
Ordoviitsiumi alguses  

ca 480 mln aastat 
tagasi. 

keskkonna-
probleemid

raskmetallide 
leostumine 

ümbritsevasse 
keskkonda

mürgised 
gaasid



PÜRIIT MUUDAB VEE 
HAPPELISEKS
Püriit tekitab vees hapet. 10 grammi püriiti võib muuta  
happeliseks (pH 3) 400 liitrit vett. Kui püriit on sügaval  
maa all, siis ei pääse hapnik sellele ligi ja püriit endast  
ohtu ei kujuta. Ka muuseumivitriinis oleva püriidiga ei  
toimu aktiivset keemilist reaktsiooni. Happe tekkeks  
on vaja vett, hapnikku, väävli- ja rauabaktereid  
ning aega. Seetõttu võiks vitriinis oleva läikiva  
püriidikristallide kogumiku panna isegi veeklaasi  
ning seda vett juua. Kui aga kivimi või mineraali  
pinnal on näha lagunemissaadusi uute  
mineraalide näol (näiteks kollane jarosiit  
või tumepruun rauahüdroksiid), siis on  
selline püriidi tükk joogivees juba ohtlik.

Euroopas on happelise kaevandusvee  
tõttu rikutud juba üle 3000 kilomeetri  
jõgesid. Eestit on happelisest veest  
päästnud lubjakivi, mis püriidi  
happelised laguproduktid  
koheselt neutraliseerib.

PÄRNU JUHTUM
Pärnumaal asuva Lillevälja aiandustalu elanikud kannatasid 
aastaid joogiveest tingitud terviseprobleemide all. Juhuslikult 
otse püriidi ja teiste sulfiidsete mineraalide soonde rajatud 
salvkaevu vesi tegi nelja aasta jooksul, mil pere seda tarbis, 
palju kurja majapidamises ning taimekasvatuses. Lisaks rikkus 
vesi hulga kodumasinaid ning põhjustas pererahvale sageli 
hamba- ja kõhuhädasid. Alles pärast laboratoorseid analüüse 
selgus, et probleemide allikaks võis olla joogivee kõrgendatud 
raua, raskmetallide ja väävliühendite sisaldus. Kui seejärel 
kaevupõhjast 300 kilo rohkelt püriiti sisaldavaid lubjakivi 
tükke välja toodi, oli lugu selge — just püriidi oksüdeerumine 
põhjustaski vees raua, väävli ning mitme ohtliku elemendi — 
arseeni, plii ja tsingi –,kontsentratsiooni tõusu. Lahenduseks 
antud juhul oli salvkaevu asendamine sügavama puurkaevuga.

Allikas: Pärnu Postimees (30. september 2017) 
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RADOON — 
RADIOAKTIIVNE 
GAAS MAAPÕUEST

Eestis on radioaktiivsed uraanirikkad kivimid väga laia levikuga.  
Nendest paljanduvad Põhja-Eesti klindil graptoliitargilliit ja fosforiit,  
mis põhjustavad meil tavapärasest kõrgemat looduskiirguse taset. 
Seetõttu kuulume koos Soome, Tšehhi, Slovakkia ja Albaaniaga Euroopa  
viie kõrgeima radooniriski tasemega riigi hulka.

Kõrge ja eriti kõrge radooniriskiga alad on iseloomulikud Põhja-Eesti 
klindivööndile Narvast Pakri saarteni, kus radooni piirväärtus on kohati 
kuni kaheksa korda soovituslikust kõrgem. Eelkõige levib radoon aga 
graptoliitargilliidi ja fosforiidi avamusalade ümbruses. 

Inimene elab katkematus loodusliku kiirguse väljas. 
Sellest tublisti alla veerandi moodustab kosmiline 
kiirgus, ülejäänu tuleneb maakoores peituvate 
radioaktiivsete ainete lagunemisest. 

Eestis on inimeste peamiseks looduslikuks 
kiiritusallikaks radioaktiivne 
väärisgaas radoon. Radoon tekib 
vahesaadusena loodusliku 
uraani radioaktiivsel 
lagunemisel 
stabiilseks 
pliiks.

RADOONIOHTLIKUD 
ALAD EESTIS
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TERVISEMÕJUD
Maailma terviseorganisatsioon WHO on leidnud, et radoon  
kopsuvähi põhjustajana on suitsetamise järel teisel kohal ja võib 
samuti soodustada luukoe hõrenemist, valgeveresust ja veel mitme 
muu terviseprobleemi tekkimist. Radiatsiooni tõttu võib inimene 
haigestuda kiiritustõppe. Peamine oht tervisele on vähk, eriti 
leukeemia, aga ka kopsu-, kilpnäärme- ja käärsoolevähk. Radoon satub 
organismi peamiselt läbi hingamisteede. Radooni kõrgradioaktiivsed 
tütarelemendid võivad organismi sattuda vähemal määral ka läbi 
toidu ja vee. Kuna radooni tütarelemendid kinnituvad õhus lendlevatele 
tolmu- ja muudele pisiosakestele, siis tolm ja suits ruumis tõstavad 
siseõhu radoonitaset. Samadel põhjustel on radoon eeskätt ohtlik 
suitsetajatele.

RADOON EI OLE 
LOODUSES OHTLIK  

Radoon on inimese tervisele 
ohtlik, kui see koguneb majade 

elu-, töö- ja olmeruumides ja seda 
pikema aja vältel sisse hingatakse. 

Looduses liikudes sisse hingatav, 
õhus olev radoon tervisele  

mingit ohtu ei kujuta.

Kõrge radooniriskiga (rohkem kui 50 bekrelli kuupmeetri kohta) alasid 
esineb ka Lõuna-Eestis (Luunja, Põlva, Tõrva, Viljandi jt piirkondades), 
harvemini hajutatult mujal Eestis. Vaid Lääne-Eestis ja saartel ei ületa 
radoonisisaldus pinnaseõhus enamasti piirnormi.
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ELU RADOONIOHTLIKUS PIIRKONNAS
Kõrge ja eriti kõrge radooniriskiga pinnasele ehitamisel tuleb rakendada 
ettevaatusabinõusid. Selleks kindlustatakse vundamenti, parandatakse 
hoone ventilatsiooni või rajatakse hoone kõrvale spetsiaalne radoonikaev. 

Ruumide siseõhu põhiliseks radooniallikaks on ehitise aluspinnases 
eri sügavusel levivad uraani sisaldavad mineraalid. Viimastes tekkiv 
radoon satub ehitistesse migratsiooni tulemusena koos teiste pinnases 
liikuvate gaasidega. Radoon liigub hoonetesse peamiselt põranda- ja 
seinapragude, tarindite ühenduskohtade, kanalisatsioonitorustike ümber 
olevate pragude ja pilude ning põrandaaluste tühimike kaudu.
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FOSFORIIT — 
STRATEEGILINE RESSURSS
Fosforiit on üks Euroopa Liidu strateegilistest ressurssidest ning seega 
kriitilise tähtsusega tooraine. Eestis asub Euroopa suurim fosforiidivaru —  
umbes 3 miljardit tonni passiivset fosforiiti. Kogu varu liigitamine 
passiivseks tähendab, et fosforiiti praegu kaevandada ei saa. 
Seda eelkõige seetõttu, et siinse fosforiidi kaevandamine nüüdse 
kaevandustehnoloogiaga tekitaks suuri keskkonnaprobleeme  
ning selle majanduslik tasuvus ei oleks kindel, sest sõltuks  
kõikuvatest maailmaturu hindadest.

Eestis leidub fosforiiti kaevandamiseks potentsiaalselt 
piisavas koguses ja piisava kontsentratsiooniga  
Põhja-Eestis Rakvere, Toolse, Aseri ja Tsitre 
maardlates. Eesti fosforiidis on ohtlike  
elementide — näiteks kaadmiumi —  
sisaldus väike. Küll aga sisaldab 
meie fosforiit lisaks fosforile 
veel ka väärtuslikke 
haruldasi 
muldmetalle.

FOSFORIIDI-
MAARDLATE KAART

MAARDU TSITRE

TOOLSE ASERI

RAKVERE



FOSFOR ON ELUTÄHTIS

• on luude ja    
hammaste  
koostisosa

• aitab moodustada  
DNA ja RNA  
molekule

• osaleb energia- 
ülekandes (ATP) 

• moodustab 
fosfolipiide 
rakumembraanides

• aitab kaasa luude 
jäigastumisele

• aitab kaasa  
neerude, lihaste, 
südame ja 
närvisüsteemi  
talitlusele

• vahetalitaja  
fotosünteesil

• nukleiinhapete,  
valkude ja  
ensüümide  
koostisosa

• juurekasvu  
soodustaja

• taimevarte kasvu 
tugevdaja

• õite ja viljade 
moodustumise 
tõhustaja

• põllukultuuri  
ühtsuse suurendaja

• kasvu ja viljade  
valmimise kiirendaja

• taimehaigustele 
vastupidavuse 
suurendaja

• põllukultuuri üldise 
kvaliteedi parandaja

• kaunviljadel  
lämmastiku sidumise  
võime tõstja

INIMESE ORGANISMIS 
ON CA 1% FOSFORIT,  
MIS

TAIMEDES ON FOSFOR

FOSFORIT LEIDUB  
peamiselt valgurikastes 

toitudes — näiteks piimas, 
lihas ja sojas. Väikese  

osa vajaminevast  
fosforikogusest  

saame ka puu- ja  
köögiviljadest. 
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EESTI FOSFORIIT
Eesti fosforiit on merepõhja settinud käsijalgsete loomade ehk 
brahhiopoodide kodadest või kojatükikestest koosnev fosforirikas 
liivakivi. Seda nimetatakse ka oobolusliivakiviks. Selline fosforiitliiv 
settis Eesti ala katnud madalas meres umbes 488−472 miljonit aastat 
tagasi Kambriumi lõpul. Fosfor sisaldubki just nimetatud loomakeste 
kodades, mis koosnevad frankoliidist e fluorkarbonaatapatiidist, 
mis omakorda sisaldab ligikaudu kolmandiku ulatuses tööstuses 
kasutatavat ainet fosforpentoksiidi (P2O5). 

FOSFORIIT 
Fosforiit kivimina ei ole ohtlik,  

vaid sisaldab hoopis suures koguses 
elutähtsat keemilist elementi 

fosforit ning lisaks ka haruldasi 
muldmetalle. Koos lämmastiku ja 
kaaliumiga on fosfor üks kolmest 

põhilisest toiteelemendist taimede 
väetistes. Keskmiselt lisatakse 

maailmas põllukultuuridele hektari 
kohta 107 kg toitaineid,  

millest umbes 15% on 
fosforväetised.

Erinevalt Eesti tingimustest on 
fosforiidi kaevandamine näiteks 
Marokos või Lääne-Saharas  
suhteliselt lihtne. Sealses kõrbe- 
kliimas on võimalik maapõues 
peituvale fosforiidile ligi pääseda 
karjäärimeetodil ning muretsema 
ei pea ka põhjavee reostumise 
või kaevandustesse tungimise 
pärast. Samuti ei ole sealse fosfo-
riidikihindi asetsemine geoloogili-
selt komplitseeritud nagu see on 
Eestis, kus otse fosforiidilademel 
lasub radioaktiivseid aineid sisal-
dav graptoliitargilliidi kiht.

fosforiit looduses 
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FOSFORIIDI RINGLUS LOODUSES

FOSFAADID 
ORGAANILISTES 

ÜHENDITES

FOSFAADID 
KIVIMIS

FOSFAADID 
MULLAS

(ANORGAANI-
LISED)

FOSFAATIDE 
LAHUS

SADESTUNUD
(TAHKED)

FOSFAADID

LOOMAD

TAIMED

KIVIM

MÄGEDE 
TEKKIMINE

KIVIMITE  
MURENEMINE

ÄRAVOOL

LAGUNEMINE

SETTE- 
TOIDULISED  

LOOMAD

DETRIIT 
EHK PUDE
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Fluor on meie põhjavee looduslik koostisosa. 
Mõnes piirkonnas on seda rohkem, teises 
vähem. Joogivee fluoriidisisaldus mõjutab 
inimese tervist, eeskätt hammaste seisundit.

Joogivee madal fluoriidisisaldus (alla 1,5 mg/l) 
on ebapiisav, tagamaks hammaste kaitset 
kaariese eest. Seetõttu tuleks niisugusel juhul 
kasutada fluori sisaldavat hambapastat, mis 
muudab hambaemaili vastupidavamaks. 
Fluori liigne kogus (üle 2,5 mg/l) joogivees on 
samas kahjuliku toimega. Näiteks soodustab 
fluoriliig hambafluoroosi, mis avaldub valgete 
plekikestena hammastel ning kahjustab 
hammaste struktuuri. Veelgi kõrgemate 
kontsentratsioonide korral (üle 4 mg/l) võib 
tekkida luustikufluoroos, mille sümptomiks 
on luude tiheduse suurenemine ning mille 
tagajärjeks võib olla luustruktuuri kahjustumine.

VESI —  
ELU ALUS
Ilma veeta ei oleks võimalik taime- ega loomakasvatus, 
ei haljendaks aasad ega kasvaks vihmametsad, poleks 
ookeane ega kalu. Ohutu ja tervislik joogivesi on  
ka inimeste eluks hädavajalik. 

Eestis ammutame joogivee suures osas  
maapõues peituvatest põhjavee- 
kihtidest. Vee koostis on eri põhjavee- 
kihtides ja piirkondades erinev. 
Joogivee kvaliteeti hinnatakse 
mikrobioloogiliste-, keemi- 
liste- ja indikaator- 
näitajate põhjal. EESTIS ON JOOGIVEE  

KEEMILISTEST NÄITAJATEST  
KÕIGE SAGEDAMINI  

PROBLEEME ÜLEMÄÄRASE 
FLUORISISALDUSEGA. 
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FLUORIGA VÕI  
FLUORITA —  
SELLES ON  
KÜSIMUS

FLUORIIDIGA FLUORIIDIT A

Hambapasta tuleks valida 
vastavalt kodupiirkonna joogivee 

looduslikule fluorisisaldusele. 
Joogivee madala fluorisisalduse 
puhul tuleks kindlasti kasutada 

fluoriga hambapastat, fluori 
kõrgendatud kontsentratsiooni 

puhul aga eelistada  
fluorivaba pastat.



Põlevkivi e kukersiit on olnud juba 100 aastat Eesti tähtsaim  
energeetiline maavara. Sellest toodetakse ligi 90% kogu riigi 
elektri- ja soojusenergiast. Lisaks saab põlevkivist toota  
ka kütteõli, õlikoksi, pigi, bituumenit ja eri keemiatooteid.  
Eesti kukersiit on õlisaagikuselt maailmas teisel kohal.

Kukersiit levib Kukruse lademe kivimites 2,5−3 m paksuse  
kihina Põhja-Eestis ja Loode-Venemaal. Põhja pool on põlevkivi- 
kihid üsna maapinna lähedal ning neid kaevandatakse avatud  
pealmaakaevandustes e karjäärides. Kuna aga kogu Eesti geoloogiline 
ehitus on lõuna suunas veidi kaldu, tuleb põlevkivini jõudmiseks lõuna 
pool sügavamalt kaevata. Estonia kaevanduse lõunapoolses servas  
on põlevkivikiht juba 70−100 m sügavusel.

Eesti põhilised põlevkivileiukohad on arvele võetud Tapa põlevkivi- 
leiukoha ja Eesti põlevkivimaardlana. Kuna riikide piirid kivimite 
levikut ei peata, on need nimetused laiemas plaanis tinglikud ning 
võime öelda, et koos Loode-Venemaal asuva Oudova maardla ning 
Weimarni ja Tšudovo-Babino leiukohtadega on nad osa ühtsest Balti 
põlevkivimaardlast.

BALTI PÕLEVKIVI-
MAARDLA

EESTI PÕLEVKIVI-
MAARDLA

TAPA LEIUKOHT

PÕLEVKIVI — 
ENERGEETIKA 
TUGISAMMAS
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PÕLEVKIVI KAEVANDAMISE  
KESKKONNAMÕJU
Nagu igal energia tootmise viisil, nii on ka põlevkiviõli tootmisel oma 
keskkonnamõju. Võrreldes nõukogude aja hooletu reostusega on nüüd-
se õlitööstuse mõju tänu karmidele Euroopa Liidu keskkonnanõuetele 
ja standarditele oluliselt leebem. Vähenenud on nii õhu- kui ka veekesk-
konda juhitavate heitmete kogus, reovett õlitootmisprotsessis enam 
praktiliselt ei teki. Küll aga meenutavad õlitööstuse pärandmõjusid 
Kohtla-Järve ja Kiviõli poolkoksimäed. Poolkoks tekib jäätmena gaasilise 
soojuskandjaga õlitootmisprotsessi puhul. 

AHERAINEMÄGEDE ISESÜTTIMINE
Isesüttimine on ohtlik protsess, mida tuleb teada ja tunda nii põlev-
kivitööstuse jääkide paigutamisel keskkonda, turba tootmisel kui ka 
saetööstuse jääkide kuhjamisel. Kui põleng on juba puhkenud, on väga 
keeruline seda kustutada, sest vee kasutamine kustutusainena ei anna 
tavaliselt häid tulemusi. Ka Kukruse mäe praegusi probleeme võib pida-
da veega kustutamise tagajärjeks — parem oleks olnud lasta kogu mäel 
tervikuna ära põleda.

TULEVIK
Me teame, et põlevkivi põletamisel elektrijaamades ja põlevkiviõli 
kasutamisel eri kütuste valmistamiseks ei kasuta me ära võimalusi, mis 
avaneksid põlevkivis sisalduva omapärase orgaanilise aine kerogeeni 
töötlemisel palju kallimateks ja vajalikumateks keemiatoodeteks. Lisaks 
on nii põlevkivi kui ka sellest valmistatud põlevkiviõli fossiilsed kütused, 
mille põletamisel tekkivad kasvuhoonegaasid mõjutavad meie kliimat.
Kuna kogu maailmas otsitakse praegu lahendusi kliimamuutust põhjus-
tavate kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamise  
vähendamiseks, on põlevkivile uute 
kasutusvõimaluste leidmine 
väga aktuaalne.

põlevkivi looduses 



PÕLEVKIVITUHKA EI OLE VAJA KARTA
Põlevkivi põletamisel jääb selle mahust umbes pool järele tuhana. 
Põlevkivituhk e põlevkivi tolmpõletuse peenfraktsioon ei sisalda 
kõrgendatud koguses kahjulikke raskmetalle ega radioaktiivseid 
elemente, mis keskkonda kuidagi ohustaksid. Osa põlevkivituhast 
leiabki kasutust ehitusmaterjalitööstuses, teede rajamisel ja happelise 
mullaga põldude lupjamisel. Laialdasemat kasutust ehitustegevuses 
pole tuhk leidnud vaid seetõttu, et põlevkivi anorgaanilise osa 
kuumutamisel tekkivate tsemendimineraalide koostis ja omavaheline 
suhe ei ole optimaalne. Kuna ehitiste kvaliteet sõltub ehitusmaterjali 
kvaliteedist, ei ole isegi asjaolu, et tuha saaks kätte sisuliselt tasuta, 
piisav argument selle kasutamiseks. Küll aga sobib tuhk kipsi asemel 
portlandtsemendi lisandiks. Kõrgekvaliteedilist tuhkportlandtsementi 
on muuhulgas kasutatud Tallinna teletorni rajamisel. 

Põlevkivituha baasil toodetud betoon sobiks hästi vähem nõudlikeks 
rakendusteks, nt kaevanduskäikude täitmiseks. Kahjuks ei ole tuha 
kaevanduste juurde tagasi transportimine ja betooniks segamine 
praegusel ajal majanduslikult otstarbekas.

Kui põlevkivituhk jääb vihma ja lume kätte, siis selle sideainelised 
omadused halvenevad ning tuhk hakkab atmosfääritingimuste 
meelevallas veega ja õhu süsihappegaasiga reageerima. 
Tuhaplatoodest leostub välja aluseline vesi, mis ümbritsevas 
keskkonnas ja põhjavees õnneks kiiresti puhverdatakse ja lumivalge 
kaltsiumkarbonaadina välja settib. Nii on ring saanud täis —  
põlevkivi algsel põletamisel lagunenud kaltsiumkarbonaat  
on taas moodustunud!

Hetkel on põlevkivituhk liigitatud ohtlike jäätmete hulka pea-
miselt vaid ühel põhjusel — põlevkivituhas sisalduv kustutama-
ta lubi muudab sellega kokku puutuva vee väga kiiresti väga 
aluseliseks. Näiteks 0 kraadi juures on sellise vee pH 13,6 ja 25 
kraadi juures 12,4. Niisugusel veel on tugev söövitav toime, kui 
sellesse kukkuda või seda juua. Sama toime aga on nii lupja-
miseks kasutataval lubjaveel kui tsemendiveel, mida inimesed 
ometi ei karda. Oleme dilemma ees: kui jätkame põlevkivituha 
liigitamist ohtlikuks jäätmeks, takistab tekkiv negatiivne maine 
selle kasutamist. Kui aga tunnistame ta ohutuks, on keskkonda 
paigutatud väga suurtel tuhakogustel ning neist leostuval veel 
ikkagi söövitav toime ja sellega tuleb arvestada. 
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KAEVURI VÄLJAKUTSE

Sissekäik 
kaevandusse

Leia maa-alustes kaevanduskäikudes 
tee hinnalise põlevkivikihini!

Minu aeg: 

Sõbra aeg: 

ÜLESANNE!
PANE STOPPER KÄIMA 

JA VAATA KAS OLED 
OSAVAM JA KIIREM 

KAEVUR KUI 
SU SÕBER.



Looduslik mineraalvesi sisaldab rohkesti mineraalaineid, gaase, ioone 
ja bioaktiivseid komponente. Mineraalvee keemiline koostis sõltub vee 

tekkekohast, vanusest ja paljudest muudest näitajatest. Seetõttu  
ei ole üks mineraalvesi kunagi täpselt sarnane teisega. 

Paljud mineraalveed on raviva toimega. Nende raviomadused  
sõltuvad vee keemilisest koostisest. Sertifitseeritud mineraal- 

veetootjatele on Euroopa Liidus kehtestatud kohustus  
oma toote pakendil selgelt välja tuua tootes  

sisalduvate keemiliste ühendite kogused.  

Ole teadlik sellest, mida jood!

MINERAALVEE  
VALIMISEL AITAVAD  
JÄRGMISED NÄPUNÄITED:
• kloriidne vesi stimuleerib mao ja kõhunäärme 

 sekretsiooni, aitab seedeprobleemide korral
• sulfaatne vesi soodustab mao ja sapipõie  

funktsiooni taastumist
• naatriumirikas vesi reguleerib organismi  

vedelikutasakaalu
• magneesiumirikas vesi aitab toime tulla stressiga
• kõrgendatud rauasisaldusega vesi aitab aneemia korral
• räniühenditerikas vesi on põletikuvastase toimega
• kaalium (seda leidub teatud määral peaaegu igas  

mineraalvees) soodustab kõrge vererõhu alanemist,  
on oluline naha tervisele, stimuleerib neerude talitlust

• magneesiumirikas vesi aitab reguleerida südamelihaste 
tööd ja vereringet, kaltsiumi ja C-vitamiini ainevahetust

• kaltsium reguleerib vere hüübimist, tõrjub põletikke,  
leevendab allergilisi reaktsioone, mõjutab närvide 
ja lihaste tegevust ning kiirendab ainevahetust

Allikas: Värska Originaali koduleht

MINERAALVESI — 
TERVISEKS! 
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MINERAALVEE VÄLJAKUTSE
Võrreldes tavalise joogiveega 
on põlevkivikaevandustest 
väljapumbatavas vees palju 
sulfaate. Sulfaatide ja ka teiste 
keemiliste elementide ja ühendite 
(kaltsium, magneesium, kaalium, 
kloriidid jm ained) sisalduse 
poolest on orgaaniliste ühendite 
poolt reostamata kaevandusvee 
keemiline koostis väga sarnane 
sulfaatse mineraalvee omale —  
näiteks Alpidest pärit San 
Pellegrino veele.

ÜLESANNE!
KEERA KRAAN LAHTI JA 

RÜÜPA SÕÕM TURGUTAVAT 
SAN PELLEGRINO  

MINERAALVETT. MILLISE 
TORU ALLA ASETATUD 
KLAAS TÄITUB KÕIGE  

KIIREMINI?

1
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PAREMALE

4.  Põlevkivi teaduslik nimetus
7.  Fluoriid
8.  Radioaktiivsust tekitav aine
9.  LAHENDUS — eriala, mis  

tegeleb keskkonna- 
probleemide lahendamisega

11.  Graptoliitargilliidi  
rahvapärane nimetus

14.  Millisele kehaosale on kõige 
rohkem vaja fluoriidi

15.  Eesti energeetika  
tugisammas

16.  Elu alus
17.  Ohtlik keskkonnamürk

ALLA

1.  Asbesti põhjustatud hirmus 
kopsuhaigus

2.  Tähtis tulevikumaavara
3.  Looduses leiduv raviva  

toimega vesi
5.  Radioaktiivne gaas
6.  Üldrahvalik rahulik vastupanu-

liikumine kaevandustegevusele 
1980ndatel aastatel

10.  Suurim põlevkivi kaevandus 
Eestis

12.  Aine, mille lendlevad kiud  
on  kahjulikud

13.  Kassikuld

RISTSÕNA
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TÄNAPÄEVASED 
SETTED

LUBJAKIVI (PÕLEVKIVI
VAHEKIHTIDEGA)

LUBJAKIVI

GLAUKONIITLIIVAKIVI

GRAPTOLIITARGILLIIT

OOBULUSLIIVAKIVI  
(FOSFORIIT)

LIIVAKIVI

SINISAVI (LIIVAKIVI 
VAHEKIHTIDEGA)
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