
Tard- ja moondekivimidGraniit on sügaval maakoores tekkinud tardkivim. Tegemist on enamasti 
heleda, kas roosakas-punaka või hallika kivimiga, mis lähemal 
vaatlemisel koosneb erineva värvi ja suurusega teradest. Oma nime 
on graniit saanud ladinakeelsest sõnast granum, mis tähendabki 
tera. Erivärvilised terad on erinevad mineraalid: valdab 
roosakas-punakas päevakivi, hallikas kvarts ja must biotiit. 

Eestis esineb graniiti sügaval maapõues settekivimite all. 
Seetõttu graniit Eestis ei paljandu — erinevalt Soomest, kus 
graniit on lausa rahvuskiviks. Soomest on pärist ka Eesti 
pinnakattes leiduvad graniididst rändrahnud ja väiksemad 
rändkivid, mis sattusid siia koos mandrijääga.  

Graniiti kasutatakse ehitusmaterjalina (killustik, ehituskivi, 
viimistlusplaadid) ja skulptuuride ning mälestuskivide 

valmistamiseks.

Gneiss on moondekivim, mis tekib kõrgel 
rõhul ja temperatuuril sügaval maakoores nii 
sette- kui ka tardkivimite ümberkristalliseeru-
misel. Gneisile on iseloomulik vöödiline 
tekstuur: vahelduvad heledad kvartsi- ja 
päevakivirikkad ning tumedad am�boolide- ja 
vilgurikkad kihid. Gneisside hulka kuuluvad 
mõned maailma vanemad kivimid, mis 
tekkisid Arhaikumis ligikaudu 4 miljardit aastat 
tagasi.

Ligi 2 miljardi aasta vanust gneissi leidub 
Eesti aluskorras mitmesaja meetri sügavusel. 
Gneiss on üks tavalisemaid kivimitüüpe Eesti 
rändkivide hulgas. 

Am�boliit on moondekivim, mis 
tekib aluseliste tardkivimite (basalt, 
gabro) või mergli muutumisel 
kõrge rõhu ja temperatuuri 
tingimustes sügaval maapõues. 

Värvuselt must kuni tumeroheline 
kivim koosneb valdavalt 
am�boolidest (rühm tumedaid 

mineraale, näiteks küünekivi) ja 
plagioklassist. Am�boliiti esineb 
Lääne- ja Põhja-Eesti aluskorras ning 
ka mandrijää poolt toodud 
rändkivide hulgas.
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Kasutamine vastavalt Creative Commons’i BY-NC-SA litsentsile.

Kivimid tekivad erinevate geoloogiliste protsesside käigus, mis määravad nende koostise, 
esinemisvormi ja leviku. Tekkimisviisi järgi jaotatakse kivimid kolme suurde gruppi: tardkivimid, 
moondekivimid ja settekivimid. Tardkivimiteks nimetatakse kivimeid, mis tekivad magma jahtumisel 
ja kristalliseerumisel maakoores või maapinnal. Settekivimid on moodustunud lahustest 
väljasadestumise teel (näiteks kivisool ja kips), murenemisproduktide (savi ja liiv) ladestumisel ja 
tsementeerumisel, või organismide jäänuste kuhjumisel ja kivistumisel. Moondekivimid on kivimid, 
mis tekivad kõigi erinevate kivimitüüpide muutumisel ja ümberkristalliseerumisel kõrgenenud 
temperatuuri ja rõhu tingimustes ning gaaside ja lahuste toimel sügaval maakoores.

Kivimite õppekollektsiooni 
valmistas TTÜ Geoloogia 
Instituut Keskkonnainves-
teeringute Keskuse toetusel.

GEOLOOGIA INSTITUUT
TA L L I N N A  T E H N I K A Ü L I KO O L I

Eesti geoloogiline ehitus on suhteliselt lihtne: tard- ja moondekivimitest aluskorda katavad peaaegu 
horisontaalselt lasuvad settekivimite kihid. Aluskorda ja settekivimeid üheskoos nimetatakse aluspõhjaks. 
Aluspõhja katab pudedatest setetest koosnev pinnakate. Aluskorra pealispind ja settekivimite lasund on kergelt 
lõuna poole kaldu, laskudes ligikaudu 2 meetrit kilomeetri kohta (vaata geoloogilist läbilõiget). Seetõttu on sama 
vanusega kivimite lasuvussügavus Lõuna-Eestis suurem kui Põhja-Eestis. 

Eesti vanimad tuntud kivimid on Proterosoikumi tard- ja moondekivimid, mis tekkisid 1.5–1.9 miljardi aasta eest. 
Põhja-Eestis lasub aluskord enam kui 100 m sügavusel ning Lõuna-Eestis kohati kuni 800 m sügavusel. Soomes on meie ühise aluskorra kivimid nähtavad maapinnal, 

sest seal puuduvad settekivimite kihid.  Kvaternaari 
mandriliustik on kandnud Soome aluskorra kivimeid 
Eestisse rändkividena. Nii võimegi pinnakattest leida 
samu kivimeid, mis Eestis maapõues lasuvad sadade 
meetrite sügavusel.

Aluskorda katavad merelised settekivimid, mis 
tekkisid Proterosoikumi lõpus Ediacara ajastul ning 
Paleosoikumis Kambriumi, Ordoviitsiumi, Siluri ja 
Devoni ajastul, ligikaudu 600 kuni 375 miljoni aasta 
eest. Tüüpiliste Eesti settekivimite hulka kuuluvad 
liivakivid, savikivimid ja karbonaatkivimid (lubjakivi 
ja dolokivi), mis sisaldavad rohkelt ka kunagiste 
eluvormide jäänuseid ning jälgi - kivistisi ehk 
fossiile. Settekivimitega on seotud Eesti olulisemad 
maavarad: põlevkivi, lubjakivi, dolokivi ja sinisavi, 
ning potentsiaalsed toormed tulevikus 
(graptoliitargilliit, fosforiit).

Eesti aluspõhja noorimad kivimid on Devoni ajastu 
liivakivid. Hilis-Paleosoikumi, Mesosoikumi ja 
Kainosoikumi kivimid (ligikaudu viimased 375 
miljonit aastat Maa geoloogilisest ajaloost) meil 
puuduvad, kuna sellel perioodil oli Eesti ala 
valdavalt maismaa, setteid kuhjus vähe ning hilisem 
mandriliustik kandis needki minema. Seetõttu ei ole 
põhjust otsida Eestist näiteks sauruste fossiile, kuigi 
need loomad Eesti alal kindlasti elasid. 

Settekivimite peal asuvad Kvaternaari ajastu setted 
nagu moreen, viirsavi, liiv, kruus, järvemuda ja 
turvas ning muld. Eesti kvaternaarisetted on 
moodustunud viimase poole miljoni aasta vältel.  
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Eesti geoloogiline ehitus, kivimid ja maavarad



Settekivimid

Merelise lubimuda settimine Eesti alal algas 
Ordoviitsiumi ajastul ligikaudu 470 miljonit 
aastat tagasi ning kestis kuni Siluri ajastu lõpuni 
(u 415 mln a tagasi). Aja jooksul sete tihenes 
ning kivistus — tekkis lubjakivi. Lubjakivi 
koosneb valdavalt kaltsiumkarbonaadist 
(mineraal kaltsiit), kuid lisandina võib selles 
leiduda ka savimineraale, kvartsiterasid jt 
mineraale. Karbonaatsete setete moodustumisel 
oli tähtis roll mereelustikul, nii mikroskoopilistel 
organismidel kui suurematel lubiskeletiga 
loomadel, kelle kivistisi võib Eesti lubjakividest 
sageli leida. 

Lubimuda settimine madalmeres ei toimunud 
kunagi ühtlaselt ja pidevalt. Seetõttu on tüüpilised 

Eesti lubjakivid kihilised, iga allpool asetsev kiht vanem kui selle peal asuvad kihid. 

Õppekollektsiooni näidispala on pärit Väo karjäärist ning esindab nn Lasnamäe lubjakivi, mille 
geoloogiline vanus ulatub ligi 465 miljoni aastani. See lubjakivierim kuulub kõrgelt hinnatud 
ehitusmaterjalide hulka, millest on ehitatud suurem osa Tallinna vanalinnast, sealhulgas 
Toompea kindlus. Lisaks ehituskivile kasutatakse Lasnamäe lubjakivi ka tsemenditööstuses ning 
killustiku ja dekoratiivkivi tootmiseks.

Purdlubjakivi on lubjakivi erim, mis koosneb valdavalt 
karbonaatsetest teradest, enamasti 
skeletifragmentidest, mida seob aja jooksul 

moodustunud kaltsiitne tsement. 

Umbes 455 miljoni aasta eest oli Baltika 
ürgmanner koos Eesti alaga triivinud 
lõunapoolkera subtroopilisse kliimavööndisse. 
Kliima soojenedes suurenes mereelustiku tihedus 

ning kiirenes lubisetete kuhjumine. Sellest ajast 
pärinevad Baltika ürgmandri vanimad korallri�d, mis 

tekkisid piiratud alal Loode-Eestis. Ri�de ümbruses settis 
peamiselt okasnahksete (vt kõrvalolev pilt, perekond 

Hemicosmites) skeletifragmentidest koosnev purdsete 
(karbiliiv), millest hilisemal kivistumisel sai purdlubjakivi. 

Välise sarnasuse tõttu moondekivimite hulka kuuluva marmoriga 
tuntakse seda lubjakivi erimit ka "Vasalemma marmori" nime all. 

Keemiliselt on selline lubjakivi praktiliselt puhas kaltsiumkarbonaat 
(mineraal kaltsiit) ning sellisena väga sobilik tooraine keemia-, paberi-, 

toiduainete-, jt tööstusharudele. Harvem on " Vasalemma marmorit" kasutatud 
ehituskivina. Näidispala on pärit Vasalemma karjäärist, kuid väga sarnast purdlubjakivi 
võib kohata geoloogiliselt nooremate Siluri ajastu lubjakivide hulgas. 

Karplubjakivi koosneb valdavalt mereloomade 
tervikuna säilinud kodadest, sarnanedes tekke, 
koostise ja ka kasutusviiside poolest 
purdlubjakivile. Karplubjbakivi kõige 
iseloomulikumaks näiteks Eestis on 
Borealis-lubjakivi, mis koosneb brahhiopoodi 

Borealis borealis'e kodadest. See eripärane 
settekiht moodustus Siluri ajastu alguses 
ligikaudu 440 miljoni aasta eest, kui Eesti ala kattis 
troopiline madalmeri. Piiratud alal Kesk-Eestis 

kuhjusid käsijalgsete kojad kuni 13 m paksuse 
kihina.

Borealis-lubjakivi on väga puhas karbonaatkivim, 
milles saviaines jm lisandid praktiliselt puuduvad. 

Seetõttu kasutatakse seda lubjatööstuse toorainena, aga 
ka keemiatööstuses. Borealis-lubjakivi on looduses kõige 

lihtsam vaadelda Lääne-Virumaal Tamsalu lubjapargis. 
Samuti võib hõlpsasti äratuntavat kivimit leida rändkividena 
Pandivere kõrgustikust lõunasse jäävatel aladel. Käsijalgsete 
kojad kuuluvad aga Eesti kõige tavalisemate kivististe hulka, neid 
võib leida peaaegu kõigist Eesti Ordoviitsiumi ja Siluri ajastu 
lubjakividest.

Dolokivi on lubjakivi kõrval teiseks enamlevinud 
karbonaatkivimiks. Erinevalt lubjakivist, mille 
koostises valdab mineraal kaltsiit, koosneb 
dolokivi peamiselt mineraalist dolomiit 
(kaltsium-magneesium-karbonaat).

Dolokivid on reeglina tekkinud lubjakividest, kui 
viimased satuvad magneesiumirikaste lahuste 
mõjupiirkonda. Lubisette või lubjakivi 
muutumine dolokiviks võib toimuda vahetult 
peale settimist või hoopis hilisemate geoloogiliste 
protsesside mõjul. Dolomiidistumisel tekivad 
kivimisse sageli iseloomulikud tühimikud ehk 
kavernid. Alati aga ei piisa lubjakivi ja dolokivi 
eristamiseks välistest tunnustest. Siis kasutatakse 
nõrka soolhappelahust: lubjakivi reageerib sellega 

intensiivselt, dolokivi mitte. Eesti rahvuskivi — 
paekivi ehk paas — on üldnimeks nii lubjakivi kui ka dolokivi. 

Dolokivi esineb tasmeti läbi kogu Ordoviitsiumi ja Siluri karbonaatkivimite kompleksi. 
Õppekollektsiooni dolokivi pala pärineb Siluri ajastu kihtidest ning on kogutud Raplamaalt 
Orgita karjäärist. Seda erimit kasutatakse peamiselt ehituskivina. Osa dolokive on väga 
dekoratiivsed ja leiavad kasutust siseviimistluses ning suveniiride valmistamiseks. Dolokivi on ka 
väärtuslik tööstuse tooraine.

Liivakivi on settekivim, mis koosnev enamasti 
kvartsist ning vähemal määral teiste mineraalide 
teradest. Liivakivi algmaterjal on tekkinud tard- ja 
moondekivimite murenemisel ning pärineb 
maismaalt (võrdluseks: lubjakivi ja dolokivi on 
tekkinud veekeskkonnas). Kivistumisel moodustub 
liivaterade vahele tsement, mis terad piltlikult "kokku 

liimib". Tsementeerivateks mineraalideks on enamasti 
kaltsiit, dolomiit, kvarts, savimineraalid, kips või 
rauaühendid. Eestis leiduvad liivakivid on valdavalt 
nõrgalt tsementeerunud ning pudenevad seetõttu 

kergesti laiali. 

Puhtast kvartsist koosnev liivakivi on tavaliselt valge. Sellist 
kivimit leidub Piusal, kus seda on kaevandatud klaasi tootmiseks 

alates 20. sajandi esimesest poolest. Rauaühendid võivad liivakivile anda 
punase või kollaka värvuse. Põhja-Eesti klindil paljandub aga omapärane 

sinakasroheline glaukoniitliivakivi. Eestis esinevad liivakivid kahe suurema 
kompleksina: Põhja-Eesti rannikul paljanduvad Kambriumi ja  Ordoviitsiumi liivakivid, 
Lõuna-Eestis esinevad aga tunduvalt nooremad Devoni vanusega liivakivid, kust võib 
leida juba kalade ja kõrgemate taimede kivistisi. 

Õppekollektsiooni kivimipala pärineb Kambriumi ajastust, olles enam kui 500 miljoni 
aasta vanune.

Fosforiit ehk oobolusliivakivi on nõrgalt tsementeerunud settekivim, mis 
sisaldab massiliselt käsijalgsete ehk brahhiopoodide karbipoolmeid 

või nende fragmente. Eesti karbifosforiidilasund tekkis ligikaudu 
490 miljoni aasta eest, mil lubiskeletiga mereorganismid olid 

veel vähearvukad ning levinuimaks biomineraaliks oli 
kaltsiumfosfaat ehk apatiit (samast mineraalist 

koosneved ka inimese luud). Nime on kivim saanud 
brahhiopoodi Obolus järgi, kuigi enamus kivimis 

massiliselt esinevaid brahhiopoodiliike kuuluvad 
hoopis perekondadesse Ungula ja Schmidtites.

Fosforiidi kaevandamist ja rikastamist alustati 
Eestis 1924. aastal — toodeti fosforiidijahu, mis 

leidis kasutamist väetisena. Fosforiidi 
kaevandamine Maardus lõpetati 1991. aastal 

eeskätt majandusliku ebaotstarbekuse tõttu. 
Toolse ja Rakvere fosforiidimaardlad jäi kasutusele 

võtmata tänu kaasnevatele keskkonnaprobleemidele. 

Fosforiidikihi paksus Eestis on muutlik, ulatudes Virumaal 
kuni 12 meetrini. Paljandeid leidub mitmel pool Põhja-Eesti klindil. Näidispala pärineb Tallinna 
lähedealt Ülgase vanast kaevandusest.

Kukersiit ehk Eesti põlevkivi on orgaanikarikas 
settekivim. Kukersiidi teke sai alguse umbes 460 miljonit 
aastat tagasi, kui Ordoviitsiumi ajastu madalmeres kuhjus 
lühikese aja vältel suur hulk mikroskoopiliste vetikate 

jäänuseid. Aja jooksul sete tihenes ja kõvanes, tekkis 
põlevkivi, millest orgaaniline aines moodustab 15–70%,  
ülejäänu on lubiaines ning savimineraalid. Eesti 
põlevkivi sisaldab sageli ka suuremate 
mereorganismide kivistisi, kelle valged lubiskeletid 
torkavad pruunil kivimil hästi silma.  

Põlevkivi kaevandamist alustati 1918. aastal ning 1924. 
aastal hakati sellega kütma Tallinna soojuselektrijaama. 

Viimati mainitud aastat loetakse Eesti põlevkivienergeetika 
algusaastaks.

Tänapäeval on suuremateks põlevkivi tarbijateks 
soojuselektrijaamad, keemiatööstus ja tsemenditööstus. 

Ida-Virumaal paiknevad põlevkivielektrijaamad katavad enamuse Eesti 
riigi elektrienergia vajadusest. Kaevandamisväärses koguses esineb 

kukersiiti vaid Kirde-Eestis. 

Kõige lihtsam võimalus põlevkivi ja selle kaevandamisega tutvumiseks on 
külastada Kohtla kaevanduspark-muuseumi.

Graptoliitargilliit, tuntud ka kui diktüoneemakilt, on 
ligikaudu 480 miljonit aastat tagasi savi ja hajusa 
orgaanilise aine settimisel ning kõvastumisel 
tekkinud tumepruun savikivim ehk argilliit. Oma 
nime on see saanud väljasurnud organismirühma — 
graptoliitide järgi, kelle võrgu- või lehvikulaadseid 
fossiile võib argilliidist sageli leida. 

Graptoliitargilliit kuulub põlevate maavarade hulka. 
Selle varud on Eesti kukersiit-põlevkivi omadest isegi 

suuremad, kuid kütteväärtus väga madal. Tänapäeval 
ei ole graptoliitargilliidi kaevandamine perspektiivne, 

aga tulevikus võib see kivim osutuda väärtuslikuks 
toormeks mitmete haruldaste elementide (uraan, 

molübdeen, vanaadium jt) suure sisalduse tõttu.  

Graptoliitargilliit paljandub Põhja-Eesti klindil ning on 
tumepruuni kihina kollakate ja roheliste liivakivide vahel kergesti 

äratuntav. Õppekollektsiooni näidispala on kogutud Tallinnast.

Sinisavi on pehme settekivim, mille algmaterjal 
kuhjus Kambriumi ajastu meres umbes 530 miljonit 
aastat tagasi. Nime järgi sinine, on sinisavi pigem 
rohekas, sageli lillakate laikudega. Sinisavi koosneb 
valdavalt savimineraalidest, mille imetillukesed 
kristallid on eristatavad vaid elektronmikroskoobis. 

Eesti sinisavi on unikaalne oma veeimavuse ja 
plastsuse poolest — sama vanad savisetted on 
mujal maailmas tugevalt tsementeerunud 
(kivistunud) ning kaotanud savidele iseloomulikud 
omadused. Sinisavi vähene kivistumine näitab, et 

Eesti ala ei ole kunagi olnud kaetud paksu 
settelasundiga ega sügavale mattunud. Sinisavist 
võib leida mitmesuguseid elutegevuse jälgi, kuid 
mineraalse skeletiga fossiilid on haruldased.

Sinisavi lasund on kuni 90 m paksune ja kõige 
paremini esindatud Kirde-Eestis. Sinisavi kasutatakse 

tsemendi ja ehituskeraamika tootmiseks. 
Õppekollektsiooni näidispala pärineb Kunda savikarjäärist.
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