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Materjalide koostamist on toetanud

Programm: Eesti geoloogiline ehitus

Praktiline tegevus 1. Geoloogilise läbilõike koostamine.

Vahendid

Tööleht, tahvelarvuti, Virtuaalne Eesti maapõue äpp (https://ttu.ee/instituut/geoloogia-instituut/

loodus-ja-tehnikaharidus/virtuaalne-eesti-maapou-3/), Eesti geoloogiline kaart (A3 formaadis).
Ülesanne
Õpilased koostavad virtuaalse puuraugu geoloogilise läbilõike kasutades Virtuaalse maapõue äppi.

Juhendaja ülesanded

1. Sissejuhatava osana lühike ülevaatlik selgitus, kuidas maapõuest infot saadakse, mis on geoloo-

giline läbilõige, milleks see vajalik on ning milliseid andmeid geoloogilise läbilõike tegemiseks vaja 

läheb (vt Taustinfo). 

2. Juhendaja seletab Virtuaalse maapõue äppi töötamise põhimõtet. Kuidas saada infot erinevate 

geoloogiliste ajastute kivimikihtide kohta (leitav äppi „info“ alt) ning kuidas kivimikihte läbilõikele 

kanda „puurides“ maapinnalt sügavuse suunas.   

3. Õpilased (soovituslikult paaristöö) valivad Eesti kaardil virtuaalse puurimise asukoha, soovitavalt 

võiksid puuraugud paikneda Eesti eri piirkondades. Äppi „puuri“ valides ilmub vasakule ekraanile 

puuaugu läbilõige, mille erinevad kihid tuleb joonistada oma töölehe läbilõikele lähtuvalt kihtide 

paksusele.

4. Igale geoloogilisele ajastule vastava kivimikihi juurde märgitakse selle paksus, kivimite tüübid, sh 

maavarad ning vanus. 

5. Lähtuvalt oma puuaugu läbilõike andmetest vastavad õpilased töölehel esitatud küsimustele (vt 

Tööleht). 

6. Puuraukude läbilõigete alusel võib koostada klassi/grupi peale koondläbilõike üle Eesti territoo-

riumi kasutades „kääre“ (üks põhja-lõunasuunaline, teine ida-läänesuunaline, vähemalt 3 puurauku 

enam-vähem sirgjoonel), et vaadelda ja arutada eri vanusega kivimikihtide ruumilist levikut.  

7. Arutelu osas käsitletakse vastavate kivimikihtide formeerumise ajal valitsenud geoloogilisi, paleo-

geograafi lisi ja paleoklimaatilisi tingimusi (vt Töötuba).

Särghaua õppekeskuse õppeprogrammis osalejad külastavad puursüdamike ekspositsiooni, kus 

on võimalik vaadata õppefi lmi „Puuraugud ja puursüdamikud“ ning tutvuda Eesti geoloogilise lä-

bilõikega puursüdamikes alates 2 miljardi aasta vanuselistest aluskorra kivimitest kuni pinnakatte 

seteteni.           
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Materjalide koostamist on toetanud

Programm: Eesti geoloogiline ehitus

Praktiline tegevus 1. Geoloogilise läbilõike koostamine.

Taustinfo

Geoloogilise kaardistamise eesmärk on konkreetse ettekujutuse loomine uuritava piirkonna maapõue 

geoloogilisest ehitusest ning selle vormistamine geoloogilise kaardi ja selle juurde kuuluvate geoloogi-

liste läbilõigetena. Geoloogilised kaardid koostatakse tavaliselt ühtse komplektina – aluskorra, aluspõh-

ja, pinnakatte, maavarade, hüdrogeoloogiline kaart, mis annavad informatsiooni erinevate kivimikihtide/

põhjavee levikust, omadustest ja lasumustingimustest eesmärgiga võimaldada maapõue ratsionaalset 

kasutamist ja kaitset. Iga riik korraldab oma territooriumi geoloogilist kaardistamist, mis on maapõueres-

sursside otsingute ja kasutuselevõtu eelduseks. 

Peamiseks infoallikaks maapõue ehituse ja ressursside uurimisel on puurimistöödega maapõuest 

väljapuuritud puursüdamikud - silindrilised kivimite või setete sambad, mis iseloomustavad kivimikihtide 

järgnevust puurimiskohas (puuaugus). Puursüdamiku uurimine algab  läbilõike kirjeldamisest (koos-

tatakse puuraugu läbilõige), mille käigus selgitatakse eriilmeliste kihtide järjestus ja paksused ning 

määratakse kivimite/setete üldised omadused. Detailsemaks uurimiseks, mineraloogilise ja keemilise 

koostise, füüsikaliste omaduste või vanuse määramiseks võetakse puursüdamikust proovid, mida 

analüüsitakse laboratooriumis. Ühendades enam-vähem ühel joonel (enamasti põhja-lõuna või ida-lääne 

suunaliselt) asuvates puuraukudes sama vanusega kivimikihtide piirid, saadakse piirkonna geoloogiline 

läbilõige, mis näitab samavanuseliste kivimikihtide ruumilist levikut suuremal alal. Virtuaalse maapõue 

äpp on puuraukude läbilõigete alusel loodud maapõue 3D mudel, mis näitlikustab erinevate kivimikihtide 

ruumilist levikut Eestis.          

Eestis viiakse läbi ja koostatakse 1:50 000 geoloogilist baaskaarti. Eesti Maa-ameti kaardiserveris 

(https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html) on võimalik vaadata geoloogilisi kaarte ja 

andmestikku – uurida oma kodukoha geoloogilist ehitust või  maavarade esinemist. 
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Programm: Eesti geoloogiline ehitus

Praktiline tegevus 2. Kivimite koostise uurimine mikroskoobiga.

Vahendid

Tööleht, tahvelarvuti, kirjutusvahendid, stereomikroskoobid, kivimite, mineraalide ja setete õppe-

ja näidiskogud.  
Ülesanne 
Praktilise ülesande käigus uurivad õpilased Eestis levinud settekivimite ja pinnakattesetete mineraal-
set koostist mikroskoobi all.

Juhendaja ülesanded

1. Sissejuhatava osana antakse lühike ülevaatlik selgitus, milliseid mineraale võib leida teatud kindlat 

tüüpi kivimitest. Millised on enamlevinud mineraalid pinnakattesetetes ning kust need pärinevad (vt 

Taustinfo). Lisaks mineraalidele võib leida kivimitest/setetest ka fossiile, mis koosnevad organismide 

algselt biomineraalidest koosnevate toeste ümberkristalliseerumisel tekkinud mineraalidest.

Lähtuvalt kivimite tüübist tuleb selgitada, millise terasuurusega mineraale on võimalik näha kasuta-

tavate stereomikroskoopidega. Valdavalt võimaldavad stereomikrsokoobid ja binokulaarid vaadata 

terasid alates aleuriidi fraktsioonist (>0,05 mm). Savimineraale (<0,002 mm) peab uurima skaneeriva 

elektronmikroskoobiga (SEM), mis võimaldab oluliselt suuremat suurendust kui valgusmikroskoobid. 

2. Juhendaja selgitab mikroskoobi/binokulaari ettevalmistamist tööks. Õppekeskuses kasutatakse 

mikroskoobipildi töötlemiseks ja pildistamiseks mikroskoobikaamerat ja ExoLabs programmi (tahvelarvutis).

3. Õpilased uurivad erinevate settekivimite ja setete proove ning määravad erinevaid mineraale ja 

võimalikke teisi koostisosasid. Ülesandena võib ka ette anda mineraalide nimed, millised tuleb erine-

vatest uurimismaterjalidest leida. 

4. Tulemused märgitakse töölehe tabelisse, mis kivimit uuriti ja milliseid mineraale leiti või milliseid 

mineraale ei leitud, aga peaksid esinema antud tüüpi kivimis. 

5. Arutletakse settekivimites ja setetes esinevate mineraaliterade omadusi: värvus, läbipaistvus, 

ümardatus.    

Abimaterjalidena võib kasutada mineraalide õppevihikut (Tartu Ülikooli geoloogiamuuseumi õppeva-

hendid 2013, http://www.ut.ee/BGGM/geo/mineraalid.pdf). 

Lisainfo purdkivimite, purdsetete ja kemogeensete kivimite kohta leiab TTÜ geoloogia instituudi

õppemoodulite alt (https://ttu.ee/instituut/geoloogia-instituut/loodus-ja-tehnikaharidus/oppemoodulid-3/).  
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Programm: Eesti geoloogiline ehitus

Praktiline tegevus 1. Kivimite koostise uurimine mikroskoobiga

Taustinfo
Eesti purdkivimites (aleuroliidid, liivakivid, savikivimid) on valdavateks mineraalideks silikaatsed mi-
neraalid kvarts (SiO2 70-90%), päevakivid (10-20%), vilgud (muskoviit, biotiit, glaukoniit) ja savimi-
neraalid (illiit, kloriit, smektiit, kaoliniit). Need mineraalid on kerged mineraalid, mille  tihedus jääb alla 
2,89 g/cm3. Enamik teisi liivakivides esinevate mineraalide tihedus on >3 g/cm3, neid nimetatakse ras-
keteks mineraalideks. Nende summaarne sisaldus liivakivides on enamasti alla 1%. Peamised rasked 
mineraalid liivakivides on amfi boolid, pürokseenid, epidoot, granaat, tsirkoon, turmaliin, oliviin, 
monatsiit, apatiit, rutiil, magnetiit, ilmeniit, püriit. Nende täpsemaks uurimiseks kasutatakse sepa-
reerimist raskes vedelikus (tihedusega 2,89 g/cm3), et neid eraldada kergemast fraktsioonist, muidu 
oleks nende märkamine väikeses kivimiproovis väga keeruline. 
Raskete mineraalide sisaldus võib olla kõrgenenud mõnedes liivades, mille lähtematejaliks on mõni 
nende mineraalide rikas tard- või moondekivim. Näiteks vulkaaniliste saarte musta värvi rannaliivad 
(oliviin, pürokseenid) on tekkinud vulkaanilise kivimi basaldi murenemisel. Raskete mineraalide rikkad 
ranna- ja luiteliivad on ka olulisteks maavaradeks (magnetiit rauamaagina, rutiil titaanimaagina, tsir-
koon tsirkooniumi ning monatsiit tooriumi ja lantanoidide maagina).           

Biokemogeense tekkega karbonaatkivimite – lubjakivi ja dolokivi põhimineraalideks on kaltsiit (CaCO3) 
ja dolomiit (CaMg(CO3)2). Karbonaatkivimites esineb lisandina ka savimineraale, barüüti, glaukoniiti, 
hematiiti, püriiti jt. Valdavalt esinevad karbonaatkivimid peitkristallilisena, mistõttu mineraalide kristal-
lid/terad ei ole silmaga eristatavad. Suuremate kristallide kogumikud esinevad neis kas pesade või 
soontena, tihti ka fossiilide sisemuses, kus tühiku olemasolul oli kristallidel võimalus suuremaks kas-
vada. Eesti settekivimites on üks levinumaid raskeid mineraale püriit (FeS2), mis esineb tihti väikeste 
hajusate terade või kristallide kogumikuna. Kohati kuni 30 cm paksune massiivne püriidikiht (püriidist 
läbiimbunud liivakivi) esineb aga Alam-Ordoviitsiumi kivimite graptoliitargilliidi ja fosforiidi piiril. Väga 
levinud on ka teine rauamineraal – limoniit (raud(III)oksiidide-hüdroksiidide segu), mis tekib rauda 
sisaldavate mineraalide keemilisel murenemisel. Sooraud koosneb peamiselt limoniidist, karbonaatki-
vimites näeme tihti pruunikaid limoniidi õhukesi kihikesi/kilesid kihipindadel. 

Eesti pinnakattesetete lähtematerjaliks on eelkõige aluspõhja settekivimid (liivakivi, lubjakivi, dolokivi) 
ning põhja poolt (Soome, Rootsi, Karjala) kristalliinsest aluskorrast pärit magma- ja moondekivimid. 
Nende kivimite murenemisel ja kulutamisel vee, jää ja tuule toimel on kuhjunud pinnakatte purdsetted 
– moreen, savi, aleuriit, liiv, kruus. Seega esinevad neis praktiliselt  samad mineraalid, mis aluspõh-
jakivimites. Osad pinnakattesetted (jääjärve¬lised, eoolilised) sisaldavad küllalt suurel määral vilkude 
rühma mineraale biotiiti ja muskoviiti. 

     


