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Vaade Bakuu 

naftapuurtornidele 

enne Esimest 

maailmasõda 



IG-Farbeni pruunsöe destilleerimisvabrik Leunas 

(1930. aastad) 



Eesti põlevkivi kui väärtuslik keemiatööstuse 

tooraine 

Kohtla kaevandus (suvi 1918) 



Eesti delegatsioon Tartu rahu läbirääkimistel (1920) 

Eesti põlevkivimaardla (N. Pogrebovi järgi 1918) 

Venelased annavad Eesti Vabariigile üle 

kogu info põlevkivikaevanduste ning 

Venemaal tehtud katsete tulemuste kohta 



Põlevkivikontsessioonide kaart (1928) 



Karl Luts – eesti keemik, Kohtla 

põlevkivilaboratooriumi direktor 

„Pole ime, et teated rekordilise 

rikkusega Eesti põlevkivist välisilma 

kapitaliringkondi /…/ äärmiselt 

huvitasid. Elava huvi tagajärjel 

sumises neil päevil meie 

mäeosakonnas kontsessioonitahtjate 

pere. Polnud anda nii palju kui 

nõuti. Ja keda seal nende nõudjate ja 

ettevõtjate seas küll polnud! Endine 

Narva rätsep oli suur kapitalide 

ligitõmbaja, paar ridikülli raha 

kogunud daam asutas õlitööstust, 

kehvad riigiametnikud, 

tikuvabrikant, kirjastaja jne. Kõik 

katsusid oma õnne.“ 



Töö Eesti põlevkivitööstustes 1920. aastatel 



Pintschi vertikaalsed põlevkiviõli utmise retordid 

Riigi põlevkivitööstuses (1920. aastate teine pool) 



Katseõlivabrik Kohtlas (kasutuses alates 1921. aastast) 



Esimene Riigi põlevkivitööstuse tööstuslik 

õlivabrik (kasutuses alates 1925) 
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1933 

Swedish “Eesti 

Õlikivikonsortsium” 

at Sillamäe  



Karl Luts in 1929 

„Kunas tuleb meie õlitööstusel kätte see oodatud 

suur arenemishoog? Keegi ei tea seda päevapealt 

ette öelda. Meil saab olema ka edaspidi sarnast 

arengut, nagu seda on seni olnud „eesti 

mõõtudes“. Suureilmamõõduline areng aga ei tule 

enne, kui ilmub uus pööre õliturul, mis hindade 

tõusu kaasa toob, ehk [või] kui leitakse üles mõni 

uus saadus põlevkivist ja õlist, mis pääsaadusena 

valmistatud, oma omaduste ja hinna poolest 

murdjana endale teed maailmaturule leiab ja siis 

vabrikud käima paneb. Sarnane käik on kõige 

tõenäolisem.“ 



IG Farben ja Eesti põlevkivitööstused 



Põlevkiviõli tünnid Kohtlas 

(1920. aastate teine pool) 
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Eesti põlevkiviõlitööstused Saksa 

mereväe ja sõjamasina teenistuses 
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Põlevkiviõli tootmine Riigi põlevkivitööstuse 

neljas õlivabrikus 1924–1940 



Oil shale 

industry at 

Kashpirsk 

(Volga region) 

Slantsõ põlevkivimaardla Oudova 

piirkonnas 

(B. Asatkini järgi, 1930)  





Eesti põlevkivitööstuse taastamine pärast Teist 

maailmasõda 

Põlevkivigaasi vabriku ehitamine Kohtla-Järvel (1946) 

Kavandatav põlevkivigaasi torujuhe 

Leningradi (1945), ekspluatatsioonis 1948  



Kokkuvõte 
• Eesti põlevkivitööstuse sünd seostub küttekriisiga Petrogradis Esimese 

maailmasõja ajal 

• Eesti põlevkivitööstus jäi ellu ja suutis areneda 1920.–1930. aastatel vaid tänu riigi 

põlevkivitööstusi soosivale tollipoliitikale, mis tagas sõltumatuse nafta ja kivisöe 

maailmaturuhindade kõikumistest 

• Alles sõjaks valmistuva Natsi-Saksamaa tellimused aastail 1935–1940 võimaldasid 

Eesti põlevkivitööstust märkimisväärselt laiendada ning tootmismahte tõsta 

• Eesti põlevkivitööstuse tehnoloogiline abi oli võtmetähtsusega Nõukogude Liidu 

põlevkivitööstuse taassünnis 1920. aastate lõpul ja 1930. aastate algul eesmärgiga 

rahuldada eelkõige Leningradi küttevajadusi 

• See eesmärk realiseerus siiski alles pärast Teise maailmasõja lõppu, mil 1917. 

aastal venelaste ehitatud põlevkivikaevandused Eestis hakkasid lõpuks täitma seda 

ülesannet, mis neile 1917. aastal esitati – kütta energiavaesesse piirkonda ehitatud 

Vene metropoli Neeva jõe suudmes 

• Leningradi varustamine põlevkivigaasiga põlistas põlevkivitööstuse nii positiivse 

kui negatiivse rolli Eesti riigi ja tööstuse elus pärast Teist maailmasõda ja nii on see 

jäänud tänaseni 


