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DEVONI KIVIMITE ILU 

Urmas Uri, Ene Kõnd, Noeela Kulm, Gerli Kull 

Kagu piirivalvepiirkonda kuuluva Koidula piiripunkti ehitusel on paari kilomeetri ulatuses avatud 
Devoni kivimid, mis moodustavad imelisi mustreid kaevandi seinas. Mitmed paljandi osad pakuvad 
ääretut huvi ka Devoni paljandeid küllaltki palju näinud geoloogile. 

Koidula piiripunkti paljandeid külastasime 8. juulil ja 19. augustil 2009. aastal, paljandite asukohad on 

näidatud joonisel 1. Juurdepääsuks paljanditele on vajalik ehitajate luba ja ohutusvarustuse kandmine. 

Töötav tehnika on võimas, tuleb olla ettevaatlik. 

 

Joonis 1. Koidula piiripunkti ehitusala ja paljandid. 

 
Kuuldes ehitajatelt (täname hr Arto Lille!) vihmast põhjustatud uhtorgude, vajumite ja nõlvalihete 

moodustumisest kaevandi seintel, läksimegi neid vaatama ja kuigi olles korduvalt juba külastanud Koidula 

piiripunkti ehitust, oli juulikuine visiit siiski vaadete poolest hämmastav. Meie külaskäigu ajaks oli juba 

Ehitusala Devoni paljanditega 
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hiljutise vihma poolt põhjustatud hävingu jälgi koristatud, see mis vihmavalingute kiuste nähtavaks oli 

jäänud, andis ettekujutuse iidsete aegade loodusjõudude tugevusest ja suurusest. 

 

Foto 1. Nõlva vajum kaevandi nõlval. Nõlvus ligikaudu 1:2 nõuab erilisi vahendeid nii varingute kui ka 

uhtorgude tekke tõkestamiseks. Tõenäoliselt on 1:2 nõlvus üsna võimaliku piiri peal, võimaldab küll rajada 

kaevandi väiksemale maa-alale, kuid nõuab olulisi lisakulutusi nõlva kindlustamiseks.  

  

 

Joonis 2. Koidula piiripunkti ja lähiala aluspõhja kivimite avamusalad. 

Gauja kihistu 

Gauja kihistu 

Burtnieki kihistu 

Mattunud oru piir 
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Devoni meres settinud settematerjal pärineb Skandinaavia mäestikust, mille tekke- ja arengufaasis Devoni 

ajastul toimus suur settematerjali väljakanne. Kesk-Devoni teisel poolel, merelise basseini taandumise 

faasis, settisid savikate kihtidega vahelduvalt liivakad setted, jättes Eesti alale ca. 200 meetri paksuse 

Devoni ajastut iseloomustava Aruküla, Burtnieki, Gauja ja Amata kihistu liivakivide, aleuroliitide ja savide 

lasundi.  

Burtnieki kivimeid iseloomustavad õhukeste kirjuvärviliste aleuroliidi vahekihtide ja punakaspruunide 

savikihtidega heledad põimkihilised peeneteralised ja nõrgalt tsementeerunud liivakivid. Heledad kuni 

kirjuvärvilised Gauja liivakivid on põimkihilised ja pudedad ning vahelduvad õhukeste heledate kuni 4 

meetri paksuste aleuroliidikihtidega. Liivakivide põimkihilisuse on põhjustanud kunagi liiva settimine 

madalaveelises meres lainetuse ja tuule abistaval toimel (mis aja jooksul on tsementeerunud liivakiviks). 

Ajaliselt on Eesti geoloogilises läbilõikes ca. 357 mln aastane lünk, see oli ajavahemik, mil Eesti ala oli 

maismaa ja allus kulutustele. Ligikaudu 2 mln aastat  tagasi alanud Kvaternaari ajastu on jätnud Eesti alale 

korduvate mandrijäätumistega oma pitseri, seda nüüdisreljeefi ja Kvaternaarisetete kirjususe näol, mis 

suuresti on põhjustatud ka rohkem kui 10 000 aastat tagasi alanud mandrijää sulamisest ja sulaveest.  

 

Foto 2 ja 2a. Nooremad Devoni kivimid (savid, aleuroliidid, liivakivi; D2gj ?) või hilisemad setendid on 

täitnud vanematesse liivakividesse (D2br ?) lõikunud uhtoru.  

 

Fotol nähtav täitunud uhtorg ja teised Koidula piiripunkti ehitusaegsetel paljanditel leiduvad rikked ja 

deformatsioonid on kunagi moodustunud ja kujunenud vana vagumuse nõlval.  
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Foto 3. Kaevandi nõlva ulatus ja ilu. 

 

Foto 4. Element Devoniaegsest uhtoru nõlvast, kus on näha mikrodeformatsioone. Liivakivid on selgelt 

kujunenud enne uhtoru täitumist. 
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Foto 5. Samas piirkonnas põhiterrassi kaevandi nõlvas on näha nihete piirkond. Nihked on ilmselt väga 

erineva vanusega, erineva täitega ja avatusega. 

 

Foto 6. Fragment fotolt 5, kus on näha nii erineva vanuse ja täitega kui ka avatud lõhede süsteemid. 
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Foto 7 ja 7a. Väljavõte fotolt 5 (vasakul), kus on näha avatud lõhe ja kõrval omapärase 

deformatsioonivormiga täitunud lõhe ning täitunud lõhede süsteemid kaugemal põhiterrassi kaevandi 

nõlvas (paremal fotol). 

 

Foto 8. Väljavõte fotolt 5, näha on erineva vanusega lõhed. 
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Foto 9. Väljavõte fotolt 5, selgelt avatud lõhe, mis annab ettekujutuse, kuidas tegelikult toimub põhjavee 

liikumine Devoni liivakivides. 

 

 

Foto 10. Ühenduskanali kaevand, kus on avatud väga erineva värvuse ja geneesiga Devoni kivimid. Huvitav 

ja selge on kontakt Kvaternaarisetetega. 
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Foto 11.  Ühenduskanali kaevand, näide viirsavi laadse settekihi katkemisest. 

 

Foto 12. Viirsavi laadne materjal, mis kiildus välja mõnekümne meetri kaugusel lõuna pool (foto 11).  

 

 

Foto 13. Ühenduskanali nõlvadel selgelt eristatav Devoni kivimite ja Kvaternaarisetete piir. 
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Foto 14. Ühenduskanali kaeve, näide sellest, et peatselt on kaevandite nõlvad kaetud muruvaibaga ja 

harukordne paljand huvilistele uudistamiseks kadunud. 

 

 

Joonis 3. Aluspõhja reljeef ja samakõrgusjooned (aluspõhja lasumissügavuse abs kõrgus). 
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Foto 15. Tänapäevane kunst, õrn ja habras muistsetel mustritel. 


