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LUBJAKIVIST TRADITSIOONILISEL VIISIL EHITUSMATERJALIDE 
TOOTMINE JA KASUTAMINE SAAREMAAL, Limex AS-s.  

ETTEVÕTTEST  

Ehitusmaailm tunneb ja kasutab juba sajandeid ehitusmaterjalina kustutatud lubjast valmistatud 

tooteid. Saaremaal (Ösel) hakati lupja põletama rohkem, kui sada aastat tagasi. Limex Ltd, 

erakapitalil põhinev ettevõte, mis asutati 1994. aastal, restaureeris vana lubjaahju ja alustas 

lubjapõletamisega kasutades selleks sajanditevanust tehnoloogiat, mis pole praktiliselt 

muutunud ja kindlustas sellega kvaliteetse lubja tootmise rohkem kui 50 aastaks. 

Tehnoloogia eripärast tulenev “käsitöö” on kõrge kvaliteedi garantiiks. Kõik algab põletamiseks 

kasutatava lubjakivi valimisest ja lõppeb valmistoode sorteerimisega eraldi 

kvaliteedikategooriatesse. Põletamiseks kasutatakse ainult hästikuivanud puitu, mis ei tekita 

põlemisel selliseid ühendeid, mis langetaks lõpp-produkti kvaliteeti.  Plaanitud aastane 

tootmismaht on kuni 500MT kõrgekvaliteedilist lubjapastat (veesisaldus u 50%), mida säilitatakse 

maa-aluses hoidlas, kus lubi edasi “küpseb”.  

Lupja on ehitusmaterjalina kasutatud väga pikka aega, kuid eriti intensiivselt alates 15.-16.ndast 

sajandist. Ka Euroopa Hansalinnades oli tol ajal peamine ehitusmaterjaliks just lubi. Arvatakse, et 

lubi on kõige sobivam materjal ajalooliste hoonete krohvimiseks ja värvimiseks ilma 

hüdroisolatsioonita,  kuna lubi laseb veel välja aurata. Lupja kasutatakse ka uute majade 

viimistlemise, sest kui krohv sisaldab naturaalset lupja, saavad seinad vabalt “hingata” ja niiskus 

saab ringelda ilma, et sellega kaasneks ebameeldivaid tagajärgi viimistletud pinnal.  Oluline on 

seejuures järgida järgmist reeglit: lubjavärv krohvi peale ja tsemendi lubjavärv lubja 

tsementkrohvi peale. Lubjavärvi saab edukalt ka toonida naturaalsete pigmentidega. Tänapäeval 

on oluline ka see, et lubi on ökoloogiline ehitusmaterjal ja keskkonna- ja  tarbijasõbralik. 

Limex Ltd turustab oma tooteid kaubamärgi LIMEX SAAREMAA LUBI® all. 

Pildid: http://www.limex.ee/pildigalerii/?album=1&gallery=1 
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TOOTMISPROTSESS 
 

1. LUBJAKIVIST 

TOORAINE.  

Lubjatootmise tooraineks on Siluri ajastu (u.460 miljonit aastat 

tagasi) nn. Paadla lademe erinevate kihtide lubjakivimid. Eriti 

kvaliteetse lubja tootmiseks korjatakse stromotopoorlubjakivi ka 

kohalikelt põldudelt. 

 

LUBJAKIVI KAEVANDAMINE 

Lubjakivi kaevandatakse põhiliselt käsitsi, väheste lõhketööde 

rakendamisega. Lõhkamist kasutatakse vaid lubjakivikihtide 

kergitamiseks ja kobestamiseks, mitte kivimilasundi lõhkumiseks. 

Lubjakivi murdmine toimub käsitööna spetsiaalsete vasarate, kiilude 

ja kangidega.. 

Murtud lubjakivitükid on ca 20-30cm läbimõõdu ja mitmesuguse kujuga, mis transporditakse 

traktoriga lubjaahju. Kuna erinevad lubjakivikihid on erineva kvaliteediga, siis toimub 

paralleelselt kivi murdmisega ka erineva kvaliteediga kivimite selekteerimine visuaalselt. 

Visuaalse eristamise aluseks on peamiselt kihi värvus, mille põhimõte on järgmine: mida 

tumedam (pruunikam) on lubjakivi, seda kvaliteetsem. Korraga on kaevandamisel töös 3 

erinevat lubjakivikihti, millest mergli vahekiht (10-15cm) praagitakse visuaalsel vaatlusel. 

Ülemisest, ca 40cm kihist toodetakse vähemkvaliteetset krohvi- ja mördilupja ning 

vähemnõudlike (näit. põllumajandustöödeks) kasutatavat värvilupja. Alumine, kvaliteetsem 

kiht (paksus ca 1m) eraldatakse omakorda, millest valmistatakse värvilupja. Ühes astmes 

kaevandatava kompleksi paksus on seega ca 1,5m. Katendi paksus on 10-20cm, mis eemaldati 

kaevandatavalt alalt ja ladustati karjääri serva kasutades seda hiljem rekultiveerimiseks. 

Praeguse paemurru pindala on 0,2ha, perspektiivne 1,6ha. Murd asub lubjaahjust ca 30-40m 

kaugusel. Kobestavaid lõhketöid teostas 1994.a. AS Lõhketööd, mille tarvis puuriti puuraugud 

sügavusega ca 2m. 
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2. LUBJAAHI 

Lubjakivi põletatakse ca 3.80m kõrguses ja 1.5m laiuses, alt ja ülalt 

kitsenevas (“munakujulises”) lubjaahjus. Lubjaahjude restaureerimiseks 

kasutati kohapeal veel säilinud teadmisi 50 aasta vanuste ahjude 

“saladustest”. Ahju sisekiht on vooderdatud shamottellistega, seejärel 

tuleb soojusisolaatori kiht ning välimiseks kihiks on ca 80-100cm 

paksune lubjakivist välisvooderdus. Telliste sideainena on kasutatud 

kohaliku päritoluga spetsiaalselt kuumakindlat Kuusnõmme lahe 

lähedalt pärit savi ja nn. shamottsavi ning kohaliku liiva segu, mis 

tekitavad sulades väga kuumakindla glasuurikihi tellise pinnale. Ahju 

täitmisel lubjakiviga moodustatakse ahju põhja keskele ca 2m pikkune, 

1m laiune ja 1.2m kõrgune tuleruum (küttekolle), mille peale asetatakse võlvideks suured 

paetükid. Tuleruumis toimub puidu põlemisprotsess.  

 

Kõrvaloleval pildil on näha läbilõiget lubjaahjust: 

A – Põletamisruum 

B - Kiviruum 

 

 

 

 

 

  

Drawing of V.Reiter 1983 

Lubjaahju kiviruumi sees 
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3. PÕLETAMISE PROTSESS.  

Lubjaahju mahub korraga 27-28 tonni lubjakivi, mis kuhjatakse 

tuleruumi peale ja külgedele. Lubjakivi põletatakse sõltuvalt toorainest, 

küttematerjalist, ilmastikust jne. 50-75 h. Küttematerjal (kuiv puit) 

lisatakse pidevalt käsitsi tuleruumi ja tema kulu on ca 1m3 tunnis. 

Küttematerjalina on kasutusel nii vanad majapalgid kui ka hästikuivanud 

metsapuit. Vajadusel lisatakse neid vaheldumisi. Puud on valdavalt 

läbimöödus 10-30cm ja pikkusega kuni 2m. Väiksema läbimööduga 

puude kasutamine on komplitseeritud, kuna tekib palju tuhka ning 

seetõttu kannatab ahju tõmme. Vajadusel lisatakse jämedam ja 

peenem materjal vaheldumisi. Puud kuivavad põhiliselt ahju kõrval 

asuval laoplatsil ja metsapuu kuivab vähemalt 2 aastat. Ahju köetakse 

vahetustega, kusjuures ühe vahetuse kestus on 8 tundi. Tehnoloogilist 

reþiimi jälgib nii kütja kui juhataja reguleerides seda vastavalt 

ilmastikule ja protsessi arengule. Lubja põletamisel toimub järgmine 

keemiline reaktsioon: 

CaCO3==>CaO+CO2^ 

CaCO3 – lubjakivi 

CaO – kustutamata lubi 

Põletamistemperatuur on ca 1100..1300°C, mil toimub lubjakivi lagunemine ja lendub CO2. 

Valminud lubjakivi omandab rohekas-kollaka värvivarjundi. Peale põletamist peab kivi jahtuma 

ca 2..3 ööpäeva ja seejuures tuleks vältida tema kokkupuutumist veega, kuna kustutamata lubi 

on keemiliselt väga aktiivne. Selle vältimiseks kaetakse vihmaohu korral ahi spetsiaalse kattega. 

Suure õhuniiskuse juures imab lubjakivi siiski õhust niiskust ja vähesel määral hakkab toimuma 

kustumisprotsess, mis raskendab tühjendustöid. 

  

1m3 hästikuivanud puitu 1 
tunnis 

Lubjakivi põlemine  
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5. LUBJA KUSTUTAMINE. 

Peale jahutamist laaditakse kustutamata lubja tükid 
tõstemehhanismiga transpordivahendile ja transporditakse 
kustutusväljale. Tavaliselt jääb ahju peale ja ahju põhjale 100-
200 kg halvasti põlenud lubjakivi, mis sorteeritakse ja listakse 
järgmisesse ahju. Samuti tekib ca 50-60kg tuhaga segatud 
lubjakivi mida kasutatakse kohalike poolt väetisena. Lubja 
kustutamine on kustutamata lubja reageerimine veega, mille 
tulemusena tekib kaltsiumhüdroksiid ja vabaneb soojusenergia 
CaO+H2O ==> Ca (OH)2 

Kustutus-säilituskompleks asub ca 2km kaugusel ahjudest. 
Kustutamine toimub plekkvannis mõõtmetega 2*3*0.5m, 
millesse mahub ca 300kg CaO ja umbes 10 korda suurem vee 
kogus. Kustutamisel lisatakse vett alati liiast, et tagada täielik 
kustumisprotsess. Reaktsiooni edukaks kulgemiseks toimub 
massi pidev segamine käsitsi spetsiaalsete roopidega. Kui CaO 
on lahustunud juhitakse see nn. lubjapiim läbi 3mm jämeduse 
sõelte (eraldavad suuremad lahustumatud osakesed ja muud 
mehaanilised lisandid) liivapinnasesse ehitatud betoonist ja 
puidust vooderdatud 1.5m sügavustesse säilitusaukudesse e. 
haudadesse. Liivapinnas on oluline tegur, et toimuks pidev 
niiskusevahetus pinnase ja lubjapasta vahel. Säilitusaukudes 
toimub lubja järelkustumine ca 1-2 aastat ning seejärel on 
lubjapasta (H2O sisaldus ca 55%) realiseerimiskõlbulik. 
Lubjapasta pakendamiseks transporditakse pasta aukudest 
spetsiaalse tigulaaduriga ning pakendatakse kas otse laaduri 

abil või käsitsi. Krohvilubi pakendatakse 500kg, 50kg, 25kg 
või 20kg kilekottidesse ning värvilubi 1kg, 5kg, 14kg ja 25kg 

plastpurkidesse. Purkidele liimitakse ka vastavad etiketid koos kasutusjuhendi ja tootja 
andmetega. Toodangu tarnimine toimub nii hulgi- (AS Uninaks) kui jaekaubanduse võrkudes ning 
ehitus- ja restaureerimisfirmadele. Soomest oleme koostööd teinud firmadega Kirjopiiska OY ja 
Basok OY, Detox OY ning Rootsis ECS-Teknik AB. Lubjapastat kasutatakse põhiliselt ehitustöödel 
mörtide ja krohvide koostises, lubivärvi valmistamiseks, happeliste muldade lupjamiseks jne.  

  

Lubjapargi peremees P. Penu näitab 
llubjaaugus olevat lubjapastat   

Kustutatud lubjapasta 
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AS Limex tooted naturaalsest kustutatud lubjast  

Lubivärv “Saaremaa Lubi  

Lubivärv on valmistatud käsitsi põletatud kõrgekvaliteedilisest Saaremaa lubjakivist ning veest 

 

KASUTAMINE: 
Kultuurilis-ajaloolised objektid; elamud; korstnajalgade, põllumajandushoonete, keldrite, 
viljapuude valgendamiseks. Omab head desinfitseerivat toimet mikroorganismide vastu 

KUIDAS KASUTADA: 

Värvitav pind tuleb puhastada mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest. Lubivärvi ei kanta 
kunagi kuivale pinnale, kuna see põhjustab liiga kiire kuivamise ja sellele järgneva tolmamise. 
Enne kasutamist ja kasutamise ajal tuleb värvi segada nii, et tahke aine (liimaine) ei sadestuks 
nõu põhja. Värvitakse spetsiaalse lubja- või värvipintsliga. Krundikihi värvimisel valmistada vee ja 
värvi lahus vahekorras 2:1. Pealekantav kiht peab olema õhuke ja enne iga järgmise kihi 
pealekandmist peab laskma eelmisel täielikult kuivada. Värvimiskordade arv sõltub aluspinnast 
ja objektist: ehitistel 3-6 korda, valgendamisel 1-2 korda. Lubjavärvi on võimalik toonida 
naturaalsete pigmentidega. 

Kulu: 3-6 m²/l 
 
Säilitamine: suletud konteineris, temperatuuril üle 0°C 

KESKKONNAKAITSE: vältida toote sattumist kanalisatsiooni, pinnasesse ja veekogudesse 

TÖÖOHUTUS: kanda silmade ja näo kaitsevahendeid. Pritsmete silmasattumisel loputada 
koheselt rohke veega. 
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Lubjapasta “Saaremaa Lubi” lubivärvi valmistamiseks (B 

sort) 

Traditsioonilisel viisil puhtast lubjakivist põletatud ja kustutatud lubjapasta lubivärvide 

valmistamiseks. 

KASUTAMINE: 

Kultuurilis-ajalooliste- ja haldushoonete ning elamute värvimiseks, 

põllumajandushoonete valgendamiseks-desinfitseerimiseks, viljapuude 

ja korstnajalgade valgendamiseks. 

 

KASUTAMISJUHEND: 

Valgendamislahuse valmistamiseks segada lahus 1 kilost lubjapastast ja 4 liitrist veest. Lubivärvi 

valmistamiseks segada 25 kg pastat ja 120 liitrit vett (või vastavas vahekorras väiksemad kogused) 

ning jätta ööpäevaks kaetuna seisma. Enne kasutamist eemaldada lahuse pinnale tekkinud kirme 

ja segada hoolikalt ning seejärel on värv kasutuskõlblik. Kasutamise ajal tuleb lahust pidevalt 

segada. 

 

Krohvi- ja müürilubi 
 
Lubjapasta vähemnõudlike valgendamistööde (põllumajandushooned jne) teostamiseks ning 

erinevate lubimörtide ja lubikrohvide valmistamiseks. 

 
KUIDAS KASUTADA: 

Lubimört koosneb tavaliselt sideainest (lubjapasta) ja täiteainest (liiv, 

lubjakivijahu). Soovitame 2 enamlevinud retsepti: 

-traditsiooniline lubimört 1:3. Koostises 1 kaaluosa lubjapastat ja 3 
kaaluosa liiva (soovitavalt jämedam liiv, fraktsioon 1-3 vöi 0-4mm), mis 
tuleb korralikult segada, minimaalselt 15-20 minutit. Kui on tegemist 

jämedama liivaga,võib lupja lisada vähem, kui peenema liivaga,siis rohkem. 
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-traditsiooniline lubimört 1:1. Koostises 25kg pasta kohta 38kg täitelupja (lubjakivijahu, soov 1-
3 fraktsioon) ja 50 kg liiva. Komponendid segada korralikult. 

Mis on traditsiooniline lubikrohv 

Kvaliteetse krohviliiva ja lubjapasta baasil krohvi märgsegu sise- ja välistöödeks. Toode on tehtud 

koostöös Safran OÜ-ga. Sideainena on kasutatud puupõletusega ahjus käsitööna toodetud 

kõrgekvaliteedilist , vähemalt 6 kuud laagerdunud Saaremaa lubjapastat.  

Kasutamine 

Sisepinnad – kõikidele traditsioonilistele krohvi aluspindadele (tellis, betoon, kergbetoon, 

pillirooplaat, puit kaetud raabitsvõrguga). 

Pakendid 

25 kg 

500 kg BigBag 

Koostis 

Saaremaa lubi pastana 

Looduslikud liivad (variandid 0-2 mm ja 0-4 mm) 

Krohvikihi paksus 

Korraga on soovitav krohvida mitte üle 1 cm kihi. Kogukihi paksus võib olla paarist kuni nt 8 cm-

ni (traditsioonilistel hoonetel). Paksem krohvikiht on soovitav välisfassaadil. 

Krohvitööd 

Suure imavusega mineraalsed pinnad tuleb enne krohvitöid puhta veega või lubjaveega üle 

võõbata. Võõbatud pinnale võib otse peale krohvida. 

Krohvi võib paigaldada nii käsitsi kui pritsiga. 

Lubikrohv peab aeglaselt kuivama – vältida tuleks tuuletõmbust ja päikese otse seinale paistmist. 

Lubi vajab karboniseerumiseks õhust süsihappegaasi ja vett. 

Paremini karboniseeruvad krohvid, mida ei ole üleliia tihendatud. Pooridesse pääseva õhuga 

koos satub sinna ka süsihappegaas, mis on kvaliteetseks kivinemiseks oluline. Esimest krohvikihti 

ehk sisseviskekihti ei siluta ja see peaks olema suhteliselt õhuke, 5-6 mm. 
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Pinda on soovitav kuivamise ajal niisutada vähemalt kord päevas. 

Ka enne järgmise krohvikihi pealekandmist tuleks alumist krohvipinda niisutada. Järgmist kihti 

võib hakata panema, kui eelmise pealispind on kivistunud, ehk ca 24 h möödudes. 

Alati on soovitatav krohvida vähemalt kahes kihis, ka õhemate krohvikihtide puhul, see hõlbustab 

viimase kihi lõpptöötlemist. 

Kulu 

1 cm paksune kiht ca 17 kg/m2 kohta.  

Lõppviimistlus 

Krohv on soovitav üle värvida traditsioonilise lubiärvi, marmor-lubivärvi või kaseiinvärvidega. 
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Ekskursioon Lümanda Lubjapargis 30.06.2014 

 

Lubjaahju sees       Konserveeritud vana lubjaahi 

  

 

Käsitsitahutud lubjakivist loomade jootmisvann    Infotahvel luja kaevandamisest 
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