Programm: Eesti geoloogiline ehitus
Infomaterjalid
Töötuba: Eesti geoloogiline ehitus
Kui Maa vanimate kivimite vanuseks on 4,28 miljardit aastat, siis Eestis ja selle lähiümbruses
(Lõuna-Soome) hakkas mandriline maakoor tekkima tunduvalt hiljem, umbes 2 miljardit aastat
tagasi. Maakoore moodustumise ajal ei olnud meie ala nii rahulik ja turvaline nagu praegu. Meie
ala vanimad kivimid tekkisid tektooniliselt aktiivses piirkonnas magmaliste, vulkaaniliste ja
moondeprotsesside toimel. Kas kujutame ette, et tollal kujutas Eesti ala endast sarnast vulkaaniliste saarkaarte lähedast piirkonda, nagu praegu saame jälgida Jaapanist Kagu-Aasiasse. Veidi
hiljem asusime juba kõrgmäestiku piirkonnas, mis võis olla isegi kõrgem kui tänapäeva Himaalaja
mäestik. Miljardi aasta jooksul mäed kulutati, piirkond rahunes ja muutus tasaseks lauskmaaks.
Järgneva 300 miljoni aasta kestel oli Eesti madalate šelﬁmerede võimuses, kus kõrvuti elurikkuse suurenemisega toimus rahulik ja pidev settimine. Viimase 800 tuhande aasta jooksul
olime aga korduvalt mõne kilomeetri paksuste mandriliustike meelevallas.
Arutame, millised protsessid on Eesti kui kunagise Baltika kontinendi piirkonna geoloogiat kujundanud. Millist rolli on mänginud erinevatel geoloogilistel ajastutel valitsenud paleogeograaﬁlised ja
kliima tingimused erinevate kivimikihtide kujunemisel või miks meie geoloogilises läbilõikes osadest
ajaperioodidest kivimid puuduvad?
Eesti maapõue ehituses esineb kolm vanuseliselt, tekkelt ja koostiselt selgelt eristuvat kivimite
kompleksi – kristalliinsetest kivimitest aluskord (Proterosoikum/agueoon), settekivimiline
pealiskord (Paleosoikum/vanaaegkond) ja kobedatest setetest koosnev pinnakate (Kvaternaar).
Erinevate komplekside kivimite kujunemise vahel esinevad pikad vaheperioodid, kust meil puuduvad kivimikihid. Suure tõenäosusega oli Eesti ala siis maismaa, kus kivimite moodustumise asemel
oli valdavaks varem kujunenud kivimite kulutamine. Samuti puuduvad meil vanima geoloogilise
eooni Arhaikumi (ürgeoon) kivimid (vanusega üle 2,5 miljardi aasta).
Mandrilise maakoore paksus Eesti alal on 45-50 km, millest pealiskorra paksus moodustab vaid
800 meetrit.
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Aluskorra kivimite kujunemine algas meie alal umbes 2 miljardit aastat tagasi, mil Eesti ala kujutas endast vulkaaniliste saarkaarte piirkonda. Umbes 1,9 miljardit aastat tagasi algas intensiivne
mäetekkeprotsess (Svekofennia orogenees), mille tagajärjel suruti kivimmaterjal kõrgeks
mäeahelikuks, kivimid kurrutati ja deformeeriti. Maakoore paksenemise tõttu suruti algsed
vulkaanilised ja settelised kivimid sügavamale, kus läbisid kõrgeastmelise moonde. Need aluskorra moondekivimid, mis praegu lasuvad Eestis 120-800 meetri sügavuses ning mida näeme
Lõuna-Soomes maapinnal, asusid moonde ajal 18 km sügavuses, kus valitses 700-800°C temperatuur. Eesti aluskorra levinumad moondekivid on amﬁboliidid, gneisid ja kvartsiidid.
Mäetekkeprotsessi lõpuks (1,7 miljardit a.t) olid kokku põrkunud kolm vanemat maakoore blokki
ehk mikrokontinenti – Fennoskandia (Skandinaavia), Sarmantia (Ukraina ala) ja Volga-Uurali, mille
tagajärjel tekkis Ida-Euroopa kraaton, nimetatakse ka Proto-Baltika kontinendiks (hilisema
Baltika kontinendi eelkäija).
Umbes 1,6-1,5 miljardit aastat tagasi toimus lokaalne vahevöö kivimite ülessulamine ning kuumad magmad tõusid maakoorde sulatades osaliselt üles ka maakoore kivimeid. Magma tardumisel tekkisid moondekivimite kompleksi ulatuslikud intrusiivsete tardkivimite kehad – graniidid,
milledest omapäraseim on rabakivi(graniit).

Järgneva pea miljardi aasta jooksul oli Eesti ala tõenäoliselt maismaa ja allus kulutusele. Svekofenni
mäestik kulutati pea täielikult tasaseks lauskmaaks. Proto-Baltika kontinent oli vahepeal superkontinent Rodinia (eksisteeris 1,2-0,6 miljardit a.t) osa, viimase lagunemisel eraldus Baltika kontinent
samades piirides, kui oli Proto-Baltika. Eesti ala maismaastumisest annab tunnistust mõnest meetrist
kuni 150 meetri paksune murenemiskoorik, aluskorrakivimite ülemine murenenud osa, mis on
rikastunud savimineraali kaoliniidi ja rauahüdroksiididega. Murenemiskooriku paksus ja punane
värvus viitavad sellele, et porsumine toimus troopilises, soojas ja niiskes kliimas. Murenemiskooriku
vanuseks on umbes 560-600 Ma (=miljonit aastat).
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Neoproterosoikumi Ediacara ajastu (635-541 Ma) alguseks jõudis Rodinia hiidmandri lagunemine lõppstaadiumisse ning Baltikast sai iseseisev kontinent. Umbes 580 miljonit a.t. triivis Baltika
ekvaatorilt lõunapoolkera 60-ndatele laiuskraadidele külma- ja parasvöötme piirimaile.
Baltika kraaton vajus ning madalamatesse kohtadesse ilmusid esimesed veekogud. Peagi laienes
kraatoni keskosas (Moskva ümbrus) olev veekogu Eesti alale ulatudes Hiiumaa-Võru jooneni.
Settimine toimus tõenäoliselt jahedas piiratud ühendusega mageda šelﬁmere rannikuvööndis.
Iseloomulikeks kivimiteks on erineva terasuurusega purdkivimid – liivakivi, aleuroliit ja savi, suurima paksusega kuni 120 m Narva ümbruses. Siia kuulub Eesti vanim settekivim – punakaspruun
hematiitse tsemendiga Gdovi (lademe) liivakivi, mille põhimineraalideks on kvarts, päevakivi ja
vilgud. Kivimites esineb mikroskoopilisi akritarhide ja vetikate fossiile. Ediacara ajastule iseloomulikke pehmekehaliste hulkraksete organismide kivistisi ei ole Eestist leitud.
Proterosoikumi – Fanerosoikumi üleminekuperiood markeerib ühte murrangulist perioodi Maa ajaloos,
mille käigus toimusid laiaulatuslikud globaalsed muutused nii atmosfääris kui merelistes ja maismaalistes süsteemides. Toimus Maa atmosfääri hapnikuga rikastumise viimane etapp, mille käigus
kasvas hapniku sisaldus tänapäevase taseme lähedale (~20%) ning bioloogilise mitmekesisuse plahvatuslik suurenemine Paleosoikumi (vanaaegkonna) alguses.
Kambrium ajastu (541-485 Ma) oli suhteliselt rahulik periood Maa ajaloos. Baltika kontinendi
vajumine jätkus ning Kambriumi meri hõlmas pea kogu Eesti ala. Mere kiirel sügavnemisel algas
siin mitmeid miljoneid aastaid kestnud pidev saviaine settimine. Selle tulemusena kujunes ühtlase
paksusega (60-70 m) Lontova (kihistu) sinisavi, mis on värvilt pigem rohekashall, kohati sisaldab
lillakaid ja pruune vahekihte. Savikivimina koosneb peamiselt savimineraalidest (illiit ja smektiit).
Praegu kaevandatakse ja kasutatakse sinisavi Kundas tsemendi ja Aseris ehituskeraamika tootmiseks. Edasine Kambriumi mere areng kulges lünklikumalt. Mere madaldumine kulmineerus
järgneva Tiskre kihistu settimise ajal, mil kujunesid helevalged hästi sorteeritud kvartsirikkad liivakivid, mis võiksid sobida ka klaasiliivaks. Kambriumi kivimite kogupaksuseks on kuni 140 meetrit
Saaremaal vähenedes 50 meetrini Võru kandis. Eesti jahedapoolses meres ei olnud veel väga suurt
elurikkust. Sinisavis leidub rohkesti pehmekehaliste tõenäoliselt ussilaadsete mudasliikujate
roomamisjälgi (ihnofossiilid), hilisema tekkega liivakividest võib leida juba käsijalgsete, molluskite ja
trilobiitide kivistisi.
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Ordoviitsiumi ajastu (485-443 Ma) ajal oli peaaegu kogu Baltika ürgmanner üleujutatud madala
laugepõhjalise Paleobalti merega, milles vohas juba väga rikkalik ja mitmekesine mereelustik.
Ajastu alguses jätkub Eesti alal savide ja liivakivide kujunemine, sh fosforiit – kvartsliivakivi, milles
esineb rikkalikult fosfaatse kojaga käsijalgsete karbipoolmeid. Kuna asusime veel suhteliselt
jahedas lõunaparasvöötmes, siis ei suutnud loomorganismid endale luua lubiainest koda, vaid
moodustasid selle merevees lahustunud fosfaadist või räniühendistest. Orgaanikarikka savikivimi
ehk graptoliitargilliidi (kuulub põlevkivide hulka) ilmumine annab tunnistust soojemast kliimast.
Baltika kontinent oli jõudnud parasvöötme-troopilise kliimavöötme piirile (praegune Aafrika lõunaosa). Kivim on nime saanud väljasurnud organismide rühma graptoliidi järgi, kelle orgaanilisest
ainest võrgu- või lehvikulaadseid fossiile võib argilliidist sageli leida. Tumepruun orgaaniline aine
koosneb muundunud vetikate ja bakterite jäänustest. Kivimi maavaraline potentsiaal seisneb aga
selles, et sisaldab kõrgenenud kontsentratsioonis mitmeid metallilisi elemente – uraani, tooriumi,
molübdeeni, vanaadiumi jt. Huvipakkuvamaks kihiks Alam-Ordoviitsiumi läbilõikes on kindlasti roheline liivakivi – glaukoniitliivakivi, roheka värvuse annab kivimile hüdrovilkude rühma kuuluv
rohekas mineraal glaukoniit, mille sisaldus võib ulatuda 70-80%-ni.
Baltika jõudmisel troopilistele laiuskraadidele asendub soojas kliimas purdsete settimine
karbonaatse settimisega, peamiselt organismide skeletiosiste ja lubimuda settimisel kujuneb Eesti
ala vanim paekivi tüüp – mudalis-detriitne lubjakivi. Ordoviitsiumi meri oli sügavaim ajastu keskel,
mil moodustusid savikad lubjakivid ja merglid. Põhja-Eestis oli selle mere madalam rannikuvöönd
(Soome oli maismaa), kus kujunes põlevkivi (kukersiidi) lasund. Kukersiidi helepruun orgaaniline
aine koosneb samuti muundunud vetikate ja bakterite jäänustest, kuid kivim sisaldab hulgaliselt
mereliste selgrootute lubiskelettide jäänuseid (valge detriit). Korallide (nii tabulaatide kui rugooside)
ja stromatopooride (kihtpoorsed käsnad) ilmumine ning vanimate riffmoodustiste kujunemine
tähistab Baltika jõudmist troopilisse vööndisse. Ajastu lõpuks oli Baltka jõudnud 15-20
lõunalaiuskraadideni. Ordoviitsiumi kivimite paksus Eestis jääb vahemikku 70-180 meetrit, olles
suurim Kesk-Eestis.

Ordoviitsiumi lõpus leidis aset Sahara (Hirnantia) mandrijäätumine lõunapooluse lähistel paikneval
Gondwana mandril. Jääaegadel langes maailmamere tase 50-100 meetrit, mille tulemusena taandus meri ka kogu Põhja- ja Kesk-Eesti aladelt ning setteid ei moodustunud.
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Siluri ajastu (443-419 Ma) jooksul jäi Baltika ekvaatori lähedusse ning keskmise temperatuur oli 10
kraadi võrra kõrgem kui tänapäeval. Mereelustik oli väga rikkalik ning kujunesid sadade kilomeetrite
pikkused korallrahud. Siluri meretase oli väga muutlik, kord madaldus ja siis jälle sügavnes. Kujunesid erinevat tüüpi lubjakivid, sealhulgas karplubjakivi (käsijalgsete Borealis kodadest) ja merglid.
Ajastu keskpaigas hakkas meri taanduma, tekkisid madalaveelised laguunidolomiidid. Oli alanud
Kaledoonia mäetekkeprotsess, mille põhjustas Baltika ja Laurentia (Põhja-Ameerika) kontinentide
kokkupõrkumine. Maakerke tagajärjel taandus meri meie alalt täielikult Siluri ajastu lõpuks. Kõige
paksem (450 meetrit) ja täiuslikum Siluri ea kivimite läbilõige esineb Sõrve poolsaarel.

Devon ajastu (419-359 Ma) alguseks oli Baltika ja Laurentia kokkupõrkel tekkinud uus kontinent,
Laurussia ning sellel tekkinud Kaledoonia kurdmäestik (hõlmas tänapäevase piirkonna Briti
saartest üle Skandinaavia mäestiku ja Gröönimaa idaranniku Teravmägedeni). Koheselt algas
mäestiku intensiivne kulutamine ning peenem murendmaterjal (liiv, aleuriit, savi) kanti vooluvetega
mäestikueelsetesse madalatesse veekogudesse. Moodustusid punase liivakivi lasundid, mis koosnevad peamiselt kvartsist, päevakividest ja vilkudest, rasketest mineraalidest aga kõige enam
hematiiti ja limoniiti, mis annavad liivakivile punase värvuse. Mõned liivakivikihid sisaldavad üle
95% kvartsi ning väga vähe värvilisi mineraale, mistõttu on need sobivad klaasiliivaks (Piusa, Imara-Tabina). Devoni ajal oli meri meie alal vahelduva veerežiimiga, vaheldumisi liivakividega settisid
savid (hallid ja kirjuvärvilised) ning ajastu lõpus Eesti kirde ja kaguosas dolokivi ja lubjakivi. Seejärel
taandus meri Eesti alalt täielikult.

Järgneva 350 miljoni aasta jooksul oli Eesti ala maismaa, kus valdavateks olid kulutusprotsessid.
Selle tagajärjel kujunesid välja aluspõhja reljeeﬁ suurvormid – kõrgustikud, lavamaad ja nõod.
Hilisemad ehk nooremad settekivimid Eestis puuduvad.

5
Materjalide koostamist on toetanud

Programm: Eesti geoloogiline ehitus

Töötuba: Eesti geoloogiline ehitus
Aluspõhja kivimeid katab pinnakate – pudedatest setetest lasund, mis on tekkinud Kvaternaari
ajastul (2,6 Ma – tänapäev). Kvaternaarile on olnud iseloomulik külma- ja soojaperioodide tsükliline
vaheldumine, mil pikematel külmaperioodidel said siin-seal tekkida väiksemad jääkatted. Ulatuslikumad mandrijäätumised on toimunud viimase 800 000 aasta jooksul. Kui Kvaternaarist teatakse
kokku umbes 21 jäätumisperioodi, siis Eestis leidub setteid vaid kolmest viimasest mandrijäätumisest (Elsteri, Saale ja Weichseli jääajad) ja nendevahelistest soojaperioodidest (Holsteini ja Eemi
jäävaheajad). Seega vanimate pinnakattesetete vanuseks Eestis on umbes 430 000 aastat. Iga
järgnev mandriliustik erodeeris enamuse eelnevate jäätumiste setetest, seega on need säilinud vaid
sügavates maetud orgudes. Nii moodustavad enamuse pinnakatte pudedatest setetest vaid
viimase jäätumise setetest ning sellele järgnenud seni kestva pärastjääaja (viimased 11 700 aastat)
setetest. Pinnakatte paksus on väga ebaühtlane, kohati puududes kuni paarisaja meetrini LõunaEesti kuhjelistel kõrgustikel ja mattunud ürgorgudes.
Peamiseks pinnakattesetteks on moreen – mandriliustiku poolt kuhjatud erineva terasuurusega
(alates saviosakestest kuni rahnudeni) sorteerimata purdmaterjal. Liustiku sulavee mõjul kuhjusid
juba sorteeritud jääjõelised liivad-kruusad ning jääjärvelised peeneteralised liivad-aluriidid ja
viirsavid. Pärastjääaegsete setete hulgas eristatakse tekkeviisi alusel merelised (rannikualade
liivad-kruusad, klibu), järvelised (liivad-savid, järvelubi), tuuletekkelised (luiteliivad) ning
elutekkelised (järve- ja meremuda, turvas).
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