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Keilas, aadressiga Piiri tn 5b asuvad 6193 m2 suurusel kinnistul (vt väljavõtet Maa-
ameti Eesti kaardist) kaks puursüdamike hoidlat (pindala ca 2420 m2), mille 
renoveerimis- ja ehitustööd toimusid aastatel 2000–2003. Üks hoidla on renoveeritud 
samas varem olnud hoidlast ja selle juurde kuulunud kahekorruselisest hoonest; 
ehitustööde käigus suurendati hoidla alust pinda 607,5 m2 võrra. Teine, kaardil põhja 
pool asetsev hoidla (viilhall) on uusehitis.  
 

Keila kahes hoidlas on seisuga 01.09.2014 
kokku 15 443 kasti riigi omandis olevaid 
korrastatud puursüdamikke ja heas korras 
ruumid puursüdamike uurimise ja töötlemise 
korraldamiseks. Kivimite töötlemise tehnika, 
mis osteti ehitustööde järgsel perioodil, on 
hoiul Keskkonnaagentuuri (kompleksi 
haldaja) juures Tallinnas.  
 
Puursüdamike uurimiseks kohandatud ruume 
ja selleks muretsetud tehnikat ei ole Keila 
hoidlas halduse ebakõlade tõttu kunagi 
eesmärgipäraselt kasutatud. Puursüdamikke 
uuriti välitingimustes kuni 2006. aastani, mil 
hoidlatesse juurde toodud puursüdamike 
kastide plokid ummistasid vahekäigud (vt 

fotosid teksti lõpus).  
 
Tänaseks on spetsiaalselt puursüdamiku hoidmiseks ehitatud heas korras hooned 
uurijatele suletud, õueala asfaldit katab laiguti umbrohi ja võsa ning osaliselt aiaga 
piiratud territoorium on avatud kõigile huvilistele.  
 
MTÜ Eesti Geoloogia Selts hindab kõrgelt Särghaua välibaasis (nüüd õppekeskus) 
aastatel 2005–2015 Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Euroopa Regionaalarengu 
Fondi toel saavutatut, kuid ei pea õigeks riigi omandis olevate puursüdamike 
hoiustamist Särghaual.  
 
MTÜ Eesti Geoloogia Selts leiab, et puursüdamikud peavad kuuluma riikliku 
geoloogiateenistuse juurde nagu teisteski arenenud Euroopa riikides. Eestis täidab 
geoloogiateenistuse ülesandeid KeM-i valitsemisalas 1997. aastal osaühinguks 
reorganiseeritud Eesti Geoloogiakeskus. Peame ennatlikuks maapõue strateegia 
koostamise eel riigi omandis oleva puursüdamiku haldamise õiguse üleandmist 
Tallinna Tehnikaülikoolile.  
 



MTÜ Eesti Geoloogia Selts teeb seniste Keila kulutuste õigustamiseks ettepaneku 
sulgeda vandalismiohu vältimiseks kinnistut piirav võrkaed (paigutatud mõned aastad 
tagasi Maa-ameti poolt) väravatega. Varustada värav infotahvliga ja territoorium 
valvesüsteemiga. Määrata kinnistu haldajaks kuni maapõue strateegia valmimiseni 
KeM-i valitsemisalas tegutsev OÜ Eesti Geoloogiakeskus. Viilhalli kõrvale tuleks 
ehitada ca 500 m2 suurune hoidla vahekäikudes oleva puursüdamiku ümber 
paigutamiseks, territoorium korrastada ning luua tingimused puursüdamiku 
uurimiseks. Nii välditakse puursüdamiku transpordil ca 120 km kaugusele tekkivaid 
kahjustusi puursüdamiku kvaliteedile, Keila uute hoidlate kasutuks muutumist ja suuri 
kulutusi, mis kaasnevad hoidlate uue kompleksi väljaehitamisega Pärnumaal. Ühtlasi 
säästaks uurimistegevuse jätkuv arendamine Särghaua asemel Keilas asutuste kulutusi 
transpordile, sest Keila hoidla paikneb erinevalt Särghaua õppekeskusest 
uurimisasutuste ja välisuurijate Eestisse saabumise koha lähedal. Keilasse on võimalik 
sõita ka ühistranspordiga, Särghauale mitte.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puursüdamike kastide 
plokid renoveeritud 
hoidla juurdeehituses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keila viilhalli 
paigutati puursüdamik 
2003. aastal.  
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Õueala renoveeritud 
hoidla kõrval 2014. 
aastal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üks puursüdamike 
uurimiseks mõeldud 
ruumidest, kasutatav 
aastaringselt. 
Parempoolne uks viib 
otse hoidlasse.  
 
 

 
 
 
 
Lisainfo: 
http://www.egeos.ee/egeos/geoteave/puursudamikud/ 
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