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Teadus: tegelikud mõjud ja ohud 

 

Poliitika ja mainekujundus 

 

Seadusandlus ja maksustamine 

Mina kuulun endiselt nende ‘naiivsete’ inimeste hulka, 

kes arvavad, et otsuseid ja seadusi tuleb teha lähtudes teadmistest 

ja teadussaavutustest 

 

Võimalikke mõjusid ja ohte on vajalik ja võimalik kvantitatiivselt  

hinnata 

 

Saan rääkida teadmistest, samuti mainekujundusest; ei puuduta 

seadusandlust ja maksustamist 



ÜLDISTAMISEGA OHTLIKKUSE HINDAMISEL KAUGELE EI JÕUA 

Tuhk tekib orgaanilise aine põlemisel, tavaliselt kaasnevad muutused ka 

anorgaanilises osas  

 

Mis põles? Mis tingimustel põles? Kuidas tuhk levis ja jaotus? Millega 

kokku puutus? Kuidas keskkonda paigutatud? Kuidas keskkonnas muutub? Jne 

 

Tuha võimalik ohtlikkus võrreldes ainega enne põlemist: 

• peenosakesed ohtlikud oma füüsikaliste ja keemiliste omaduste tõttu  

     (mõju õhu kaudu) 

• raskemetallid jt ohtlikud anorgaanilised komponendid esialgsest suuremas 

     kontsentratsioonis ja vesilahuses mobiilsemad (mõju vee kaudu) 

• orgaanilise aine mittetäielikul põlemisel tekkinud orgaaniliste ühendite  

     edasikandumine (mõju peamiselt vee, aga ka õhu kaudu) 

• tuhaladestute ebastabiilsus  

• muutused anorgaanilises osas viivad nn tavakomponentide (nt Ca, Mg, K) 

     kiirema leostumiseni ja leostuva vee pH muutusteni (mõju vee kaudu) 



Peenosakesed ohtlikud oma füüsikaliste ja keemiliste omaduste tõttu  

(mõju õhu kaudu) 

 

Tahkete osakeste emissioonid elektri tootmisel Eestis 

Eesti suuremates linnades 

(Tallinn, Tartu): ahiküte, 

naastrehvide kasutus ja 

tänavatolm peamised 

probleemid 



Raskemetallid jt ohtlikud anorgaanilised komponendid esialgsest  

suuremas kontsentratsioonis ja vesilahuses mobiilsemad 



Eesti kukersiidis on raskmetallide  

kontsentratsioonid nii madalad, 

et ka tuhas jäävad madalamaks 

kui piirnormid nt pinnasele  

 

Töödes, kus viidatakse  

kontsentreerumisele nt tuha 

mingis fraktsioonis, jäetakse 

võrdlused piirnormide ja  

kontsentratsioonidest lähtuvate 

ohtudega läbi viimata 

Sihtarv pinnases     50     10    50    100    20     100                      50    500             200   20 

Argilliit on ka põlevkivi – selle tuhaga kindel probleem 

 

‘Põlevkivituhk’ – ei saa üldistada! 



Orgaanilise aine mittetäielikul põlemisel tekkinud  

orgaaniliste ühendite edasikandumine 

Jääkreostus minevikust 

 

Hetkel: 

 

- Uued tehnoloogiad, 

     uus tuhk 

- Põhjavette leostumine 

    välistatud 

- Vee infiltratsioon 

    suletud poolkoksimäkke 

    välistatud 



Tuhaladestute ebastabiilsus  

 Aberfan 1966, 144 hukkunut, 116 last 

Eesti: tsementeerumine tagab stabiilsuse 

Keerulisemad juhtumid: Peeter Talviste, 

IPT Geotehnika  



Muutused anorgaanilises osas viivad nn tavakomponentide  

(nt Ca, Mg, K) kiirema leostumiseni ja leostuva vee pH muutusteni 

Peamine põhjus: CaCO3 lagunemine ja CaO kõrge 

reaktsioonivõime – alumosilikaatidega, väävligaasidega jne  

 

Analoogia tsemendi tootmisega – põhineb sarnastel reaktsioonidel 

 

Vaba CaO ja selle baasil veega reageerides moodustuv Ca(OH)2 

delegeerib pikka aega täielikult leostumist jm protsesse, 

teised protsessid väiksema mõjuga  



Aletegu – maaharimisviis, 

kus muuhulgas tekib  

tuhk kui mineraalväetis 

(muutused mineraalosas  

viivad tavakomponentide  

kiirema leostumiseni) 

 

Nüüdisajal: vihmametsade 

hävitamise probleem 



Tsemendi ohtlikkus laialt teada: toime nahale, silmadele, hingamisteedele 



LEPIME KOKKU, ET ÜLDNIMETUS ‘PÕLEVKIVITUHK’ 

JÄTAB VÕIMALIKUD MÕJUAHELAD ÜLDISEKS JA TEADMATA 

(nt argilliidituhk, Hiina ja Jordaania põlevkivi tuhk – mõjude  

muster erinev) 

 

Lisaks, KUKERSIIDI tuhk erinevates tehnoloogilistes protsessides 

ja eri fraktsioonides samuti võrdlemisi erinev 

 

Uute õlitootmistehnoloogiate tuhkade omadused alles  

kaardistamisjärgus 



Ca(OH)2 poolt domineeritud tuha keskkonnamõju 

• veega kokkupuutel: pH 12.4 (25oC), 13.6 (0oC)  

• õhu CO2-ga kokkupuutel: CaCO3, CO2 eemaldatud, 

    leelisus kadunud 

 

Samas eriti ei teata, et 

 

• aluselise vee leostudes pinna- või põhjaveega  

   LAHJENDUDES kaob aluselisus kiiresti, paar suurusjärku 

   kiiremini, kui eeldaks lihtsa segunemise puhul 

 

Ca(OH)2 + HCO3
- = CaCO3 + H2O  (pH 8.5-9) 



Kokkuvõte CaO-Ca(OH)2 poolt domineeritud tuha puhul: 

 

Ainuke peamine mõju siis, kui kuiva tuhka sisse hingata, 

või tuhavesi satub nahale, silma, suhu...  

 

Sarnane tsemendiga 

 

 

 

 

 

Samas: tuhkadel on teatud erisused  



Mida teha, mis on senini tegemata? 

 

Erinevate tuhkade ANDMETE KAARDID 

 

- Terasuurused 

- Keemiline koostis 

- Mineraalne koostis 

- Muutused mineraalses koostises veega kokkupuutel 

- Käitumine erinevates segudes 

- Leostumine, sh lahjendumise korral 

- Kasutusvõimalused 

- Tekkivad kogused ja prognoosid 

- Sõltuvus ja varieerumine põlevkivi kvaliteedist 



Keskkonnakaitsjate protestid ja murekohad peamiselt seotud 

• kõrge raskmetallide sisaldusega 

• tuhaladestute ebastabiilsusega 

Kukersiidituha puhul pole kumbki probleemiks 



Nimekiri ainetest, millel on ohtlikud omadused: eelnõusse lisati ‘coal fly ash’ 

 

Lobbytöö põhjendused (EURELECTRIC, 2012): 

 

• omab negatiivset mõju aktsepteerimaks lendtuha kasutamist 

• järelikult tõstab keskkonda ladestatava tuha hulka 

• ei vasta kogemuslikule pagasile, mille kohaselt oht puudub, kui 

    kasulikult kasutatud või käideldud kui tavajääde 

  

 

 

Konstateering: meil tekib ülisuures koguses madalakvaliteedilist tsementi 

 

Kas julged ideed kasutada nt karjääride korrastamises pole keskkonnale 

kasulikud? 

 

Tagasitäitmise katsed, kus keskkonnamõjud praktiliselt hinnatud, tegemata 


