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Hea Lugeja!
Koos värske ajakirjaga saabuvad Teieni uudised meie ühenduse käekäigu kohta.
2011. aasta lõpul toimus Tallinna Botaanikaaias Eesti Bioloogia ja Geograafia Õpetajate
Liidu aastakoosolek. Koosolekul arutati liidu tegevust ja määratleti täpsemalt edasised
eesmärgid:
a) keskkonnahariduse igakülgne edendamine;
b) huvigruppide ühendamine koostööks ning bioloogia, geograafia ja loodusõpetuse
õpetamise arendamiseks Eestis;
c) liikmete ühiskondlike ja kutsealaste huvide kaitsmine.
Kuna liit aitab edendada Eesti keskkonnaharidust, siis ei keskendu ta enam üksnes
bioloogia ja geograafia õpetajatele. Organisatsiooniga oodatakse ühinema kõiki loodus
ainete õpetajaid, õppejõude, haridusametnikke, üliõpilasi jt.
Koosolekul sai liidu uueks nimetuseks Eesti Loodusainete Õpetajate Liit (ELÕL).
Praeguseks on uuendatud ja kinnitatud liidu põhikiri ning tehtud juriidilised toimingud.
Liidu igapäevategevust juhib kolmeliikmeline eestseisus, kuhu kuuluvad Kersti Ojassalu
(eestseisuse esimees), Katri Mirski (esimehe asetäitja) ja Pilvi Tauer. Projektijuhi ja lae
kuri ülesandeid täidab Anne Kivinukk. Üldkoosolekul valiti ka nõukoda, kuhu peale
eestseisuse kuuluvad Anneli Ehlvest, Lea Koppel, Hilje Nurmsalu, Riina Hopp, Pilvi
Ailt, Anne-Mare Zupping, Ruslana Sergejeva, Ele-Marika Sooväli, Anne Kivinukk ja
Edith Maasik.
Oma eesmärkide saavutamiseks kogub ja levitab liit ka edaspidi keskkonnateemalisi
materjale, samuti jätkab ilmumist keskkonnahariduslik ajakiri Kägu. Aastakoosolekust
osavõtjad valisid käesoleva numbri teemaks „Maailm puhtaks!”. Selle moto all ei toeta
liit mitte üksnes tänavust üleilmset koristuskampaaniat, vaid pakub lugemiseks artikleid
õhu ja vee puhtusest ning koolide keskkonnakampaaniatest. Nagu eelmistes numbrites,
nii kirjeldavad õpetajad ka seekord neid häid kogemusi, mida nad on saanud oma kesk
konnahariduslikus igapäevatöös.
Trükise ilmumist toetasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Euroopa Sot
siaalfond SA Innove vahendusel programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni
tõstmine 2008–2014” raames.
Täname meeldiva koostöö eest AS-i Tallinna Vesi, kes järjekindlalt tallinlaste kesk
konnateadlikkusse panustab ja oma tegevust ka käesolevas trükises tutvustab.
Head lugemist soovides
Eesti Loodusainete Õpetajate Liit

Tule talgutele!

Talgukampaania
“Teeme ära” viies aasta
Teeme Ära talgupäeva korraldavad: Eesti Külaliikumine Kodukant,
Eestimaa Looduse Fond, Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud, Teeme Ära
Minu Eesti, Vabaühenduste Liit EMSL

Tänavu sai üleriigiline talgukampaania
„Teeme ära” teoks viiendat korda.
Esimest korda toimus see suurüritus
2008. aastal, mil talgutest võttis osa
üle 50 000 vabatahtliku. Praeguseks
on sellest teost innustust saanud sadu
tuhandeid inimesi enam kui 60 riigis.
Meie kodustest „Teeme ära” talgutest
on saanud projekt „World Cleanup
2012” („Maailmakoristus 2012”), mille
eesmärk on sel aastal puhastada prügist
terve planeet Maa. Ajavahemikul
24. märtsist kuni 25. septembrini
toimuvad üle maailma mitmesugused
koristustalgud.

Eestis peeti 2012. aasta talgupäev 5. mail.
Esialgsetel andmetel korraldati 1220 tal
guüritust ja seal osales 30 000 inimest.
Rohkem teavet „Teeme ära” 2012. aasta
maailmakoristusaktsiooni kohta saab ees
tikeelselt veebilehelt www.teemeara.ee
ja liikumise rahvusvaheliselt lehelt
www.letsdoitworld.org.
„Teeme ära” eestikeelselt lehelt leidis
ajakiri Kägu kaks toredat talgulugu.

Võhma kool
Viimastel aastatel on Võhma kooli tal
gupäev välja näinud nii, et viimasel ap
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rillikuu koolipäeval suunduvad õpilased
vanusegruppidena tööle eri kohtadesse.
Algklassid koristavad tavaliselt koolimaja
ümbrust. Suuremad lapsed tegutsevad
talgupäeval kooliaias või lähevad kom
munaalettevõtte Elko juhtimisel linnakese
haljasalasid korrastama.
Üks rühm vanemaid õpilasi koristab
aga Sakala Teede töötaja juhatusel ImavereViljandi maantee ääri. Maanteel jagatakse
õpilased paaridesse ja iga paari koristusala
on 2 km mõlemal pool teed. Kilomeetreid
on hea lugeda kilomeetripostide järgi.
Õpilased varustatakse helkurvestide,
töökinnaste ja prügikottidega.
Eks maantee äärest on leitud igasugu
seid asju, õnneks midagi väga jubedat pole
ette sattunud. Kõige enam on kraavides
taarat, autojuppe ja riideesemeid: kindaid,
sokke ning salle. Taara ei ole maanteekraa
vi sattunud ainult möödasõitja autoaknast.
Seda on tee äärde „pillatud” ka suuremas
koguses, st kastide ja kilekottidega. Kraa
videst leitud ravimikarpide järgi võiks teha
omi järeldusi …
Talgupäeva õhtul trallitab koolipere
koos linnarahvaga volbripeol. Seegi on
juba aastatepikkune traditsioon. Siis kogu
neb linnavalitsuse maja kõrvale peoplatsile
igat masti tegelasi: nii nõidasid, vampiire
kui ka libahunte. Koos grillitakse hooaja
esimesed vorstid ning proovitakse jõudu
ja osavust nõiamängudes.
Kirja pannud anonüümne autor
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Fotod: Tallinna Tõnismäe Reaalkooli talgupäev
Hundikuristiku kaitsealal.
Allikas: http://ttrktalgud.weebly.com/galerii
Autorid: Kristina Koso, Nikolai Gurei, Natalia Jemets

tekkis mõte mitte
ainult koristada üht ilusat ja
huvitavat paika, vaid teha
selle kohta ka uurimistöö.

Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Kui hakkasime otsima talgukohta, siis
tekkis meil mõte mitte ainult koristada
üht ilusat ja huvitavat paika, vaid teha selle
kohta ka uurimistöö. Valisime oma talgu

paigaks Kadrioru idapiiril asuva Hundi
kuristiku kaitseala. Põhjuseks oli see, et
siin asuvad juga, oja, paljand ja ajaloolise
lubjaahju varemed. Oma talgute ja uuri
mistöö kajastamiseks tegime aadressile
ttrktalgud.weebly.com ka veebilehe.
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Talgupäeval kogunesime Oru hotelli
juurde. Kokku tuli 33 inimest: 23 õpilast,
9 lapsevanemat ning klassijuhataja, kõigil
rehad ja ämbrid kaasas.
Otsustasime, et hakkame töötama
kahes grupis. Üks rühm (kellel olid kum
mikud jalas) tegutses Hundikuristiku
oja ääres, kus pinnas oli veel päris märg.
Teine grupp läks üles Valge tänava poole
ning hakkas koristama sealset platsi, rada
ja lubjaahju kõrval olevat territooriumi.
Tööd oli palju. Prügikottidesse läks kuiv
muru, lehed, peened ja jämedamad oksad,
rääkimata kile- ja paberkottidest, pudelitest
ning muust. Eriti palju tööd oli nendel, kes
puhastasid prügist oja ja juga, sest talviste
karmide tuulte tõttu oli kuristikku lange
nud rohkesti jämedaid oksi. Palju vaeva
nägid ka need, kes koristasid lubjaahju
ümbrust: kogusime kokku kümmekond
ämbritäit klaasikilde ja tühje pudeleid!
Suurt elevust tekitas „Aktuaalse kaame

Koristustalgud
Hundikuristiku
kaitsealal Kadriorus
andsid korraliku
tulemuse.
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ra” reporteri saabumine. Maksim Galanin
vestles nii õpilaste, lapsevanemate kui ka
klassijuhatajaga. Mõni õpilane andis ka
intervjuu.
Talgud jätkusid koristamise, siltide
paigaldamise, prügi kottidesse korjamise
ja kuristikust suurte palkide tõstmisega.
Töötasime peaaegu kella neljani. Tulemu
seks oli üle 50 kotitäie prügi, suur hunnik
jämedaid oksi, looduslike ja ajalooliste
vaatamisväärsuste juurde paigaldatud
märgistused ning lehtedest ja okstest vaba
Hundikuristiku oja.
Lõpuks olid kõik juba üsna väsinud. Te
gime veel mälestuseks paar fotot ja võisime
siis koju minna.
Talgupäev andis kõigile tohutult posi
tiivseid emotsioone. Imeilus kevadpäev,
töö enda ja teiste heaks, koostöö ja üksteise
abistamine, uus kogemus ja värsked muljed
oli selle päeva rikas saak!
Kirja pannud Natalia Jemets

Taaskasutuspäev Ristiku Koolis. Foto: Birgit Päri

Taaskasutuspäev Ristiku Põhikoolis
Birgit Päri • Ristiku Põhikool

Ristiku Põhikool on keskkonnasäästliku mõtteviisiga kool ning säästva
arengu mõtet juurutatakse õpilastes,
õpetajates ja ka lastevanemates. Taaskasutus aitab vähendada liigtarbimist,
jäätmeteket, loodusvarade tarbimist
ning piirab seega saastust. Ristiku
Põhikoolis tehakse keskkonnatööd juba
aastaid. Koolipere sorteerib vanapaberit, plasttaarat, patareisid, olmeprahti
ja biojäätmeid, toimuvad õuetunnid
ning õppekäigud loodusesse, reoveejaama, jäätmesorteerimise keskusesse
ning muuseumidesse.

1. veebruaril 2008. aastal toimus Ristiku
Põhikoolis aset esimene taaskasutuspäev.
Kooli õpetajad, sõbrad ja toetajad vaata
sid üle endi kodud, et leida esemeid, mis
sobiksid taaskasutuseks. Hulgaliselt ko
gunes riideid, jalanõusid, ehteid, nõusid,
kodutekstiili jpm vajalikku. Kõik esemed
pandi kooli saali välja. ning soovijad said
neid endale tasuta võtta.
Uusi ja kauneid rõivaid leidsid endale
nii õpilased, lapsevanemad kui ka õpe
tajad. Esimese taaskasutuspäeva õnnes
tumine andis usku sellesse üritusse ning
tänaseks päevaks on taaskasutuspäeva
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meie koolis korraldatud viie järgneva
õppeaasta veebruarikuus.
Taaskasutuspäeva abil saavad õpilased
kinnitust, et kauneid ja korralikke rõivaid
on võimalik leida ka juba kasutuses olnud
riiete hulgast ning garderoobi laiendami
seks ei pea tingimata ostma uusi rõivaid
poest. Lisaks taaskasutuspäevale on
vanade asjade “ellu äratamist” näidatud
õpilastele ka teisiti: koolis on toimunud
keskkonnateemaliste luuletuste kirjutami
se võistlus, viidud läbi mitmeid säästukam
paaniaid: „Kasuta kilekoti asemel riidest
kotti“( õpilased valmistasid kasutatud
materjalidest kandekotte), „Kustuta val
gus, kui Sa seda ei vaja“, „Hoia vett“ jpm.
Taaskasutuspäevadest saab kool kasu
mitmeti. Näitering saab materjali kos
tüümide valmistamiseks. Käsitööõpetaja
tarvitab järelejäänud riideid, et nendest
õpilastega uusi esemeid õmmelda.
Lisaks koolile saab abi ka Tallinna
Sotsiaaltöökeskuse Kopli varjupaik ning
Uuskasutuskeskus, kuhu oleme toimeta
nud taaskasutuspäeva järgselt allesjäänud
rõivad.
Ristiku koolipere õpilased oskavad
aina enam hinnata loodusressursse ning
mõistavad, et asjade taaskasutus on popp ja
aitab säästa loodusressursse tuleviku tar
vis. Taaskasutuspäevad on väga oodatud,
nii õpilaste, lastevanemate kui ka õpetajate
hulgas. See on päev, mis on leidnud kindla
koha Ristiku põhikooli traditsiooniliste
loodust säästvate ürituste seas.
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Pesakastide puu otsa viimise meeskond. Fotod: Agu Veetamm / Keila leht nr 16/211

Harivad keskkonnakuud
Keila Koolis
Lii Sepp • Keila Kool

Keskkonnakuud on Keila Koolis
korraldatud üle kümne aasta.
Pikaajalise keskkonnaharidusliku
tegevuse eest on meid konkursil
„Keskkonnateoke 2011” tunnustanud
ka Keskkonnaministeerium.

Möödunud aastal
keskendusime metsale
2011. aastal pühendusime rahvusvahelisele
metsa-aastale, mille teemaks oli „Kohtu
me metsas”. 13. aprillil peetud keskkon
napäeval jagus huvitavat tegevust kogu
põhikoolile. Toimusid Sagadi Looduskooli
metsaökoloogia tunnid teemadel „Eesti
maa puud ja nende kasutamine”, „Puud ja
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Esimese pesakasti kinnitamise au oli 8c klassi
õpilasel Kristjan Kannukesel.

organismid” ning „Seened meie ümber”.
Joonistasime metsapostkaarte ja valisime
neist välja kümme parimat, et osaleda
vabariiklikul Eesti koolilaste 2011. aasta
metsapostkaardi konkursil. Korraldasi
me koolisisese metsaviktoriini, 7. klassi
õpilased võtsid osa internetipõhisest RMK
metsaviktoriinist.

Jälgisime liiklust ja tegelesime
omaloominguga
Keskkonnapäeval hindasime liiklustihe
dust, loendades ajavahemikul 7.00–21.00
Keila tähtsamatel ristmikel autosid. 7.
klasside õpilased kirjutasid saadud and
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mete põhjal uurimistöid. Parim töö (E.
Dzotsenidze, K. Kulp ja R. Pitkänen) osales
GLOBE’i õpilaste teaduslike uurimistööde
konkursil. Töö autorid hindasid liiklusti
hedust Keila sillal ja võrdlesid tulemusi
2005. aasta andmetega. Kuue aastaga oli
tööpäeva jooksul silda ületavate autode
arv kasvanud 13 448-lt 14 463-le, mis
tõenäoliselt on põhjustanud Keila sillal
CO2-heite, müra ja vibratsiooni kasvu
ning muutnud selles piirkonnas Keila jõe
ökoloogilist seisundit.
Suures GPS-mängus„Nagu nupud
laual” osales üle 80 õpilase. Keskkonna
päeval oli võimalik õpilastel kooli auditoo
riumis jälgida ka teadusbussi suurepärast
füüsikaetendust.
Keskkonnakuul kuulutasime välja veel
mitu konkurssi. Fotokonkursile „Metsa
eluring” laekus kümneid pilte. Parimateks
töödeks valis žürii pildiseeria „Mets, raie ja
puuriit” ning fotod „Puude langetamine”
ja „Kopra tööd”. 5. klasside fotoprojektis
„Üleujutus Keila jõel” osalesid koos lastega
ka lapsevanemad ning koostöös valmisid
imeilusad varakevadised ülesvõtted suur
veest Keila jõel ja linnulaadast Tuula mär
galal. Toimus ka puitskulptuuride võistlus.
Esseekonkursil „Inimene ja mets” osales
12. klassi õpilane looga „Eestlane ja mets”.

Tegime tööd ja saime targemaks
„Teeme ära” talgutel osalesid paljud õpila
sed koos vanematega. Üleriigilisel 6. mai
metsaistutamisel Piirsalus käisid 7. ja 8.

klassi õpilased, kes tööpäeva lõpus pälvisid
korraldajatelt palju kiidusõnu.
Keskkonnakuu vanim traditsioon on
linnulauluhommik. 2011. aasta kevadel
tehti õpetaja Einard Mändla juhtimisel
retk kooli lähedale männikusse. Kuula
jaid polnud palju, aga lauljaid oli see-eest
ohtralt.
Loodusainete õpetajad osalesid rahvus
vahelisel GLOBE’i aastaaegade ja bioomide
kursusel, kus praktilist õpet korraldasid
Alaska Ülikooli õppejõud. Paaril õpetajal
oli võimalus käia looduse vahendamise
koolitusel Sagadi Looduskoolis, millele
järgnes jätkukoolitus Keilas.
Metsa-aasta lõpetasime pidulikult kooli
aulas. Tublimaid autasustati tänukirjade
ja meenetega ning ligi 40 õpilast sõitis
õppekäigule Läänemaale.

töötubades uuriti taeva- ja atmosfääripilti
ning tehti loodusteemalisi multifilme.
Õpilased lõid kaasa nii rahvusvahelises
metsandusviktoriinis „Noored Euroopa
metsades” kui ka RMK metsaviktoriinis.
4. ja 5. klassidele korraldas Eesti Taaska
sutusorganisatsioon prügi sorteerimise
koolituse.
Tänavuse keskkonnakuu olulisim
ettevõtmine oli seotud pesakastidega:
kooliümbruse männikusse seati üles 20
pesakasti, mille olid tööõpetuse tundides
meisterdanud 5. klasside õpilased.
Keskkonnakuu ettevõtmistest väärivad
nimetamist veel kanuumatkad Keila jõel,
kooliümbruse koristamine, õppekäik
Põlevkivimaale, traditsiooniline linnulau
luhommik ning praktiline linnalooduse
tundmise võistlus.

2012. aasta keskkonnakuu
motoks oli „Elurikas linn”

Kiiduväärt traditsioon

GLOBE’i õpilased osalevad üle-eestilises
õhusaaste jälgimise programmis, mõõtes
osooni, ammoniaagi, vääveldioksiidi,
lämmastikdioksiidi ja tahma sisaldust
Keila õhus. Tartu Ülikooli tudengite
eestvõttel korraldasime atmosfääripäeva
ühes teadusbussi etenduse ja atmosfääri
koolitusega.
11. aprillil toimunud keskkonnapäeval
avasime koolis kaks näitust: linnaloodust
tutvustava „Ma pole külaline, ma elan
siin” ning Eesti ja Läänemere geoturismi
näituse. Õpilaskonverentsi „Ilmapilt”

Kooli loodusainete õpetajate koostöö kesk
konnahariduse andmisel on kujunenud
järjepidevaks ja kulmineerub igal aastal
keskkonnakuuga. Juhindume praktilise
tegevuse ideest: oma käega tehtu, kõrvaga
kuuldu ja silmaga nähtu aitab meil loodu
ses õigesti käituda, sest „lapsest, kes on ka
ainult ühe pesakasti puu otsa viinud, ei saa
kunagi linnupesade lõhkujat” (Keila Leht,
20.04.2012).

Loodusmuuseumis leiab palju
vaatamist ja uudistamist.
Fotod: Maija Savolainen
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Projekti üheks osaks on eesti ja rootsi noorte kohtumised.

Foto: Ulvi Urgard

Saue-Rudbecki
keskkonnaprojekt 2011
Ulvi Urgard • Saue Gümnaasium

Saue ja Rudbecki kooli (Rootsi) ühise
keskkonnaprojekti eesmärgiks oli väärtushinnangute ja käitumisharjumuste
kujundamine keskkonnasäästlikuks ja
õppekavasid toetavate õppeprogrammide läbiviimine vabas õhus. Projekti
raames külastasid Rudbecki kooli
õpilased ja õpetajad Saue linna.
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Saue kooli ja selle ümbruse tutvustamist
alustati GPS-mänguga. Sellele järgnes
veidi tubasem tegevus. Saue õpilased
tegid kokkuvõtted keskkonnaprojekti I
etapist Rootsis. Jagati muljeid Stockhol
mist kui maailmalinnast, vaadati fotosid
Skansenist, tutvustati Haga parki, räägiti
muutustest Läänemeres jpm.

looduse tundmine ja
looduse hoidmine on üks
kaasaja kooli ülesannetest.
Eesti Geograafia Seltsi president Mih
kel Kangur tegi ettekande teemal „Kliima
soojenemine-kas müüt või tegelikkus?“
Eesmärgiks oli suurendada õpilaste tead
misi õhusaastatusest, selle mõjust kliimale
ja panna neid mõtlema probleemidele,
mis sellega kaasnevad. Pikk ja töine päev
lõppes taaskohtumisõhtuga Aila küla
Kooli talus.
Teisel päeval jätkus projekt retkega
Ida-Virumaa põlevkivimaale, kus vaadati
oma silmaga Eestile nii vajaliku energi
avara kaevandamise ajalugu ja tänapäe
va. Osavõtjad hindasid selle piirkonna
keskkonnaseisundit ja imetlesid kauneid
loodusvaateid. Tagasiteed alustati Valaste
joalt. Õhtul külastati koos rootslastega
Saue mõisa, kus tehti teejuhi saatel väike
tutvustav ringkäik.
Kolmas projektipäev kujunes Tallinna
päevaks. Ringkäik algas Viru väravate
juurest. Saue kooli õpilased tutvustasid
külalistele giididena Tallinna vanalinna.
See oli võõrustajatele hea võimalus koolis
õpitut kasutada ja oma teadmisi näidata
nii rootslastele kui ka oma õpetajatele.
Linnaekskursioon lõppes Lühikeses
jalas, oligi käes lahkumise aeg.
Projektipäevad olid töised ja harivad.
Loodame, et Rootsi-Eesti keskkonnapro
jekt on jätkusuutlik, sest looduse tund
mine ja looduse hoidmine on üks kaasaja
kooli ülesannetest.

Saue kooli õpilased tutvustasid külalistele
giididena Tallinna vanalinna. Foto: Ulvi Urgard

Külaskäik Ida-Virumaale. Foto: Ulvi Urgard
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Puhta vee saladus
Jane Libe • AS Tallinna Vesi

90% Tallinna joogiveest
tuleb Ülemiste järvest.
Foto: AS Tallinna Vesi fotokogu.

Tallinna Vesi peab vee-ettevõttena
oluliseks toetada loodus- ja
keskkonnaharidust. Meie eesmärk on
suurendada huvi säästva arengu vastu
eelkõige noorte, aga ka laiema üldsuse
seas ning harida potentsiaalseid kliente
ja tarbijaid.
Tallinna Vesi toetab veega seotud algatusi,
mis edendavad keskkonna jätkusuutlik
kust ja tervislikke eluviise. Et kujundada
kogukonnas keskkonnateadlikku mõtte
viisi, on ettevõte loonud mitu keskkonna
haridusprogrammi. Oma põhiülesannete
kõrval, milleks on joogivee tootmine ja
reovee puhastamine, täidavad Tallinna
Vee ettevõtte jaamad ka näiteks olulist
koolitaja rolli.
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Seega ei peitu puhta vee saladus mitte
üksnes kaasaegses tehnoloogias vaid ka ela
nikkonna kõrges keskkonnateadlikkuses.

Veekogud, mis
varustavad Tallinna
Ülemiste järve on joogiveeallikana ka
sutatud juba keskajast alates. Siis jooksis
Ülemiste järvest mööda Veerenni tänavat
lahtine kanal otse vanalinna. Sellest kana
list võtsid inimesed endale pangega vett.
Lahtine veekanal reostus aga kiiresti ja vesi
muutus seal peagi joogikõlbmatuks. See
tõttu ehitati veekanal pealt kinni. Hiljem
võeti joogivett Härjapea jõest, kuid seegi
tuli varsti reostuse tõttu kinni katta.
Esimene veepuhastusjaam ehitati Üle

mistele aastal 1927. Osa sellest jaamast on
kasutusel tänapäevani. Aastal 1970 valmis
uus, praegu põhirolli etendav veepuhastus
jaam. Ülemiste järv mahutab vett koguni
kuni 17 miljonit kuupmeetrit. Selleks, et
järves vesi kunagi otsa ei saaks, kogutakse
vett ümbritsevalt alalt juurde. Kaks pea
mist Ülemiste järve suubuvat ning seda
toitvat veekogu on Pirita-Ülemiste kanal
ja Kurna oja.

Vee puhastamine
90% Tallinna joogiveest tuleb Ülemiste
järvest. Selleks, et järveveest saaks kvali
teetne joogivesi, tuleb seda põhjalikult pu
hastada. Järvevett töödeldakse klassikalise
puhastusskeemi järgi: eelosoneerimine,
koagulatsioon, selitamine, filtreerimine
ja järelkloreerimine. Kogu veepuhastus
protsess – alates hetkest, mil vesi jaama
siseneb, kuni hetkeni, mil ta sealt puhtana
väljub – kestab 15 tundi.
Paljassaare reoveepuhastusjaamas
puhastatakse keskkonnahoidlike ja täna
päevaste tehnoloogiate abil Tallinnas ning
selle lähiümbruses kanaliseeritud reovett.
Põhjaliku puhastuse läbinud heitvesi pum
batakse ligi kolme kilomeetri kaugusele
Tallinna lahte. Reoveepuhastuse kõrval
tootena tekib reoveesete, mis töödeldakse
haljastuses kasutatavaks kasvumullaks.
Seega läheb kogu tekkinud reoveesete
taaskasutusse. Puhastatud heitvesi, mis
merre lastakse, on mitu korda puhtam kui
Tallinna lahes olev vesi ise.

Tulge külla!
Kõikidel haridusasutustel on või
malik ette registreerimisega tulla Tallinna
Ülemiste veepuhastusjaama õppekäigule.
Selgitame huvilistele, kuidas puhastusjaam
toimib, ja räägime linna veevarustuse
ajaloost. Näitame, kuidas võetakse järvest
vett ja puhastatakse see kvaliteetseks joo
giveeks, ning tutvustame veelabori tööd.
Jagame õpilastele ka lihtsaid ja praktilisi
näpunäiteid, kuidas kodus vett säästa.
Eesti- ja venekeelsed tasuta ekskursioonid
kestavad keskmiselt 1–2 tundi.
Koolidel on võimalik ekskursioonile tulla
ka Paljassaare reoveepuhastusjaama. Meie
spetsialistid tutvustavad puhastusprotsessi
kulgu ja demonstreerivad, kui puhtaks
saab reovesi enne merre laskmist. Näitame
heitveelabori tööd ning selgitame, kuidas
toodetakse reoveest biogaasi ja settesegust
kasvumulda. Tasuta ekskursioon kestab
keskmiselt 1–2 tundi.

Tallinna lasteaedadel on võimalik
kutsuda Tallinna Vee spetsialiste rääkima
vee säästmisest. Programm on mõeldud
eelkõige 4–7-aastastele lastele. Kohtumi
ne võtab keskmiselt pool tundi, ürituse
täpne kestus oleneb laste arvust. Koh
tumise jooksul selgitame lastele, kuidas
toimub looduslik veeringlus ja kuidas
vett puhastatakse, näitame vee säästmise
nippe, teeme koos katseid, vaatame filmi
ning mängime veega seotud mänge.
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Puhastatud heitvesi, mis Paljassaare reoveepuhastusjaamas merre lastakse, on puhtam kui Tallinna
lahes olev vesi ise. Foto: AS Tallinna Vesi fotokogu

Kindlasti tasub vaadata kodulehte
Seal leidub vee
kohta palju õpetlikku infot. Lastele on
loodud lausa eraldi teemaleht, kus on ole
mas näiteks I ja II kooliastmele mõeldud
keskkonnateemaline arvutimäng „Rändur
Tilk”. Mängijad saavad teada, kuidas vesi
looduses ringleb ja linlasteni jõuab ning
mil moel kasutatud vesi uuesti puhtaks
saab ja tagasi loodusesse juhitakse. Arvu
timängule lisanduvad töölehed, mida saab
www.tallinnavesi.ee .
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kasutada nii lasteaias, koolis kui ka kodus.
Paljud küsimused eeldavad arvutimängu
eelnevat läbimängimist või täiskasvanu
lisaselgitusi.
Väiksematele on võimalik välja prin
tida Tilga nipiraamatut, mille abil saavad
lapsed lihvida oma arvutus-, joonistus- ja
lugemisoskust ning omandada samas
põhjalikumaid teadmisi vee säästmise
kohta. Kodulehelt leiab ka laste silmarin
gi laiendava Jänku-Jussi multifilmi, mis

Tilga nipiraamatu abil saavad lapsed
omandada põhjalikumaid teadmisi vee
säästmise kohta.
Keskkonnateemalised töölehed ja
arvutimäng „Rändur Tilk”.

näitab, kuidas puhas joogivesi kraani sisse
saab ja mida kujutab endast Ülemiste
veepuhastusjaam. Põnevat lugemist
ja vaatamist leiab meie kodulehelt
nii laps kui ka täiskasvanu.
Vee säästmiseks ja hoidmiseks on
mitu võimalust. Kodulehelt www.
jookraanivett.eu saab huviline
palju fakte, nippe ja nõuandeid,
kuidas veetarbimist vähendada, ning
sealt leiab ka põhjendusi, miks vee
säästmine üldse oluline on.

„Sinine klassiruum” on abiks
loodusainete õpetajale
„Sinine klassiruum” on õpetajale
mõeldud õppematerjal, mis toetab II
kooliastme uut riiklikku õppekava. Ma
terjali koostamisel on silmas peetud nii
õppekava läbivaid teemasid (keskkond ja
jätkusuutlik areng, teabekeskkond jm) kui
ka konkreetseid õppeaineid.
Kokku sisaldab õppematerjal 15 teemat
ja käsitletud on suurt osa veega seotud
teemavaldkonnast alates vee olekutest ja

omadustest kuni veereostuse probleemi
ning veekaitseni.
Õppematerjalis on lõimitud mitut
õppeainet. Iga teema kohta on esitatud
kõik vajaminevad materjalid:
• õpetaja tunnikava koos orienteeru
vate aegadega;
• õpilaste töölehed;
• vajalikud viited raamatutele ja inter
netilehtedele.
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Enamiku töölehtede juures on esitatud ka
vajalik taustinfo, mis laiendab käsitletud
teemat või selgitab metoodikavalikut.
5. klassi õpieesmärkide hulgast aitab see
materjal kõige põhjalikumalt katta teemat
„Vesi kui aine, vee kasutamine”, mille läbi
mise järel peab õpilane oskama
• kirjeldada vee olekuid, nimetada jää
sulamis-, vee külmumis- ja keemis
temperatuuri;
• teha juhendi järgi vee omaduste uuri
mise ja vee puhastamise katseid;
• selgitada põhjavee kujunemist ja
võrrelda katse abil erinevate pinnaste
vee läbilaskvust;
• kirjeldada joogivee saamise või
malusi, põhjendada vee säästliku
tarbimise vajadust ning tuua näiteid
veekogusid mõjutava inimtegevuse
ja veekogude reostumise tagajärgede
kohta.
Samuti on „Sinises klassiruumis”
põgusalt käsitletud 6. klassi loo
dusõpetuse teemasid (veering,
ilmaelemendid).
Väljaande teemaring on veelgi
laiem ning ka nii mõnegi riik
likus õppekavas ette nähtud
info- ja kommunikatsiooniteh
noloogia kasutamise oskuse
saab omandada puhtalt meie
õppematerjali toel.
Rõhk on eelkõige vee sääst
likul kasutamisel. Metoodika
on valitud selliselt, et õpilased

saaksid võimalikult palju ise teemasid läbi
arutada ja katsetada.
Loodetavasti leiab iga loodusainete
õpetaja siit midagi kasulikku ja huvitavat,
mis võimaldaks tal loodust lastele südame
lähedasemaks muuta. Suur tänu Tallinna
Inglise Kolledži loodusainete õpetajale
Helene Urvale, kes aitas meie ettevõttel
kogu materjali kokku panna!
Materjaliga saab tutvuda kodulehel
www.tallinnavesi.ee , raamatu paber
koopiat jagatakse koolidele tasuta.
Kontaktisik:

Jane Libe, AS-i Tallinna Vesi keskkonnahariduse
spetsialist, tel 626 2244, e-post jane.libe@tvesi.ee

Tallinna Vee haridusprogrammi eesmärk on
harida potentsiaalseid kliente ja tarbijaid.
Foto: AS Tallinna Vesi fotokogu
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Ilutulestik
pole ainult ilus
Ülo Sõstra • Tallinna Tehnikaülikool

Ilutulestik Vihterpalu mõisas. Foto: RUF Ilutulestikud/www.fireworks.ee

Sissejuhatuseks
Ilutulestikuga on linnade elanikud harju
nud, seda võetakse linnavalitsuse kingitu
sena uueks aastaks. Kõige rohkem meeldi
vad tulevärgid pürotehnika kauplejatele,
sest pühade ajal ei ole ostjad rahaga kitsid,
nad tahavad oma lastele teha pidurõõmu.
Tegelikult ei ole pürotehnika ohutu. Suur
osa komponente nagu neist tekkivad
gaasid ja suits on mürgised. Pürotehnikat
valmistavates tehastes toimuvad suured
ohvritega tulekahjud ja plahvatused, eriti
Hiinas, sest seal toodetakse pürotehnikat
kõige rohkem. Tallinna ladudes on olnud
isesüttimisi, tulevärkides on inimesed viga
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saanud. Pürotehnikat müüakse liiga vabalt
kõigile. Silmi võivad kahjustada väiksei
madki laengud, mida koolipoisid tänaval
üksteise jalgade alla maha pilluvad .
Pürotehnikas kasutatakse keemiliste
elementide segusid, mida tavaelus ei ko
hata, nende seas on lisanditena mürgiseid
elemente, mis iseenesest kujutavad juba
suurt ohtu. Elusloodus ja meie ise koos
neme keemilistest elementidest, nende
sisaldus meid ümbritsevas keskkonnas
sõltub aatomituuma ehitusest ja suuru
sest. Looduses on teada ainult 90 püsivat
keemilist elementi (Albarède, 2009), kuid
nende levik meid ümbritsevas keskkonnas
ei ole ühesugune.

Ilutulestiku korraldamisel on pikaajalised traditsioonid.
Aatommasside arvestuses on sisaldu
sega üle 1% vaid 9 elementi: O, H, Si, Al,
Na, Mg, Ca, Fe ja K. Veel 5 elemendi: C,
Ti, Cl, F ja S sisaldus on üle 0,05 aatom
massi protsendi (Bulakh, 2002). Need
14 elementi, järjekorra numbritega 1.
ja 26. vahel, moodustavad kokku 99,81
aatommassi protsenti maakoorest. Üle
jäänud 76 elementi, enamuses suurema
aatommassiga ja keerulisema ehitusega,
mahuvad kõik 0,19 aatommassi protsendi
sisse ehk igale elemendile jääb keskmiselt
0,0025 aatommassi protsenti. Neid loetak
se haruldasteks elementideks, kuigi mõni
neist: vask, tsink, kuld, hõbe jt on igapäe
vases elus küllalt tavalised. Enamlevinud
elementidest Fe ja Al ei esine bioloogilises
elus suures koguses, küll on nad vajalikud
mikrobioelementidena. Ti osa eluprotsessi
de reguleerimises ei ole siiani selge.
Kõigi bioloogilise elu vormide keemili
ne koostis on põhimõtteliselt ühesugune:
on vaid väikesed elukeskkonnast tingitud
erinevused (Systra, 2010). Seega kõik
taimed ja loomad, alates sekvoiadest ja
vaaladest bakteriteni, ehitavad oma rakud
ja koed üles üheksast enamlevinud ele
mendist: O, H, C, K, Ca, Na, S, Mg ja Cl.
Kaks ülejäänud hädavajalikku elementi on
lämmasti, mida õhus on 79% ja fosfor, mi

da kontsentreerivad mullas taimed. Kõiki
neid 11 elementi nimetatakse bioloogilise
rolli tõttu makrotoiteelementideks ehk
makrobioelementideks. Kuid normaalne
tervislik elu ja areng ei saa toimuda kogu
elu jooksul ilma metabolismi ehk aine
vahetuslike protsesside reguleerimiseta,
mida teevad väga keerulised süsteemid,
kasutades tervet rida mikrobioelemente. J.
Emsley (1998) määras 70 kilogrammilise
massiga inimkehas kokku 48 mikrobioele
menti (vähenevas järjekorras): Fe, F, Zn,
Si (4-1 g), Rb, Sr, Br, Pb (0,68-0,12 g), Cu,
Al, Cd, Ce, Ba, I, Sn, Ti, B, Ni, Se, Cr, Mn,
As, Li, Cs, Hg, Ge, Mo, Co, Sb, Ag, Nb,
Zr (72-1 mg), La, Ga, Te, Y, Bi, Tl, In, Au,
Sc, Ta, V, Th, U (0,8-0,1 mg), Sm, Be, W
(50-20 μg) (Uthman, 2000). Suur osa neist
mikrobioelementidest on väga mürgised:
As, Ag, Ba, Be, Br, Cd, Co, Cr, Cu, F, I,
Hg, In, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sm, Sn, Te, Th,
Tl, U ja W, nende sisalduse suurenemine
õhus, vees või toidus on eluohtlik. Selline
sissejuhatus aitab lugejal paremini mõista,
millist ohtu kujutab tulevärkide tonnidena
õhku pihustatud mürgine sisu.

Ilutulestiku traditsioonid
Ilutulestiku korraldamisel on pikaajalised
traditsioonid. Võimsate tulevärkidega
tähistatakse iga aasta 4. juulil USA Iseseis
vuspäeva. Tulekahjude statistika näitas, et
USA-s toimus 2000-2004.a Iseseisvumis
päevadel kõige rohkem tulekahjusid. Neil
kuupäevadel registreeriti 5 aasta jooksul
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kokku 32 300 tulekahju, 2700 juhul neist
põlesid ehitised või autod.
Väga aktiivselt tähistatakse tulevärgiga
Prantsuse revolutsiooni aastapäeva (14.
VII), veebruaris Hiina Kevadfestivali, no
vembris India Diwali festivali, Hispaanias
Las Fallas’e pühi, Londonis Guy Fawkes
päeva jne. Isegi Itaalia jalgpallurite võit
MM-l kutsus esile võimsa ilutulestiku
jne. Traditsiooniliselt saadavad tulevär
gid uue aasta saabumist terve ööpäeva
jooksul, vastavalt ajavöönditele, ümber
kogu planeedi. Eesti ei jää maha üldistest
pidustustest, harva ütleb mõni omavalitsus
ilutulestikust rahapuudusel ära, pikimad ja
kallimad (ja mürgisemad) on tulevärgid
Tallinnas ja Rakveres.

Tulevärkide keemiline
sisu ja olemus
Viimasel ajal on hakatud tulevärkide
le pöörama rohkem tähelepanu, sest
on ilmnenud uusi inimeste tervist ja
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surma põhjustavaid tegureid linnades,
nagu reostus peente tahkete osakestega,
perkloraatidega. Ilutulestikus kasutatakse
mitmesuguseid pürotehnilisi segusid, mis
saadetakse kahurite või rakettidega õhku,
kus nad süttivad ja põlevad ereda värvilise
leegiga. Enamik segusid koosnevad põlev
ainest, oksüdeerijast ja lisanditest, mille
sekka satuvad sageli mügised ja ohtlikud
elemendid. Põlevained on tavaliselt Mg, Al
ja nende sulamite pulbrid, puusüsi, väävel,
fosfor, orgaanilised ained. Oksüdeerijateks
võivad olla nitraadid, kloraadid, metalli
de oksiidid, perkloraadid ja peroksiidid.
Leegile annavad vajaliku värvuse metal
lide soolad: Ba (roheline), Sr (punane),
Cu (sinine), Al (valge), Na (kollane), K
(lilla) jne. Ohutuse tõstmiseks lisatakse
segudesse stabilisaatoreid ja sideaineid.
Segude põlemistemperatuur tõuseb kuni
3500º C, osa segusid on plahvatusohtlikud.
Ilutulestikus kasutatavad perkloraadid on
ohtlikud reoained, mis sattudes organismi
pärsivad joodi omandamist kilpnäärme
poolt (Sõstra, 2011).

Millist ohtu tervisele
kujutab ilutulestik?
Tulevärgiga paisatakse õhku suur kogus
keemilisi ühendeid ja aineid, mis põledes
reostavad õhku ohtlike gaasidega: SO2,
NO2, CO, O3, dioksiini, furaani, heksaklo
robenseeni, metalsete põlemisjääkidega,
tahmaga jne. Neist alumiiniumi ühen
did kutsuvad esile dermatiite ja võivad

Viimasel ajal räägitakse üha enam, et silmailule
kaasnevad ohud keskkonnale ja inimeste ning lemmikloomade tervisele.

ladestuda organismis, koos plii ja vase
ühenditega. Baariumnitraat – Ba(NO3)2
on mürgine, selle suits ärritab hingamis
teid. Väga mürgised on antimonsulfiid ja
arseeni ühendid. Arseeni mürgine tuhk
võib põhjustada kopsuvähki, naha ärritust
ja tüügaste teket, antimon on võimalik
kantserogeen. Põlevad liitiumi ühendid
eraldavad ärritavat ja mürgist suitsu. Plii
dioksiidi (PbO2) kasutatakse oksüdeeri
jana, mis pärast põlengut võib jääda õhku
mitmeks päevaks, on eriti ohtlik imikutele
ning veel sündimata lastele. Plii on mür
gine taimedele ja loomadele. Elavhõbe
on mürgine raskmetall, võib ladestuda
organismis. Põlemise kõrvalprodukti
dena tekivad NO ja NO2, mis mõlemad
on sissehingamisel mürgised, eriti läm
mastikdioksiid, kuna võib esile kutsuda
imikute äkksurma. Tekkiv O3 – osoon
gaasina vigastab kopse ja ärritab neid. Am
moonium ja kaalium perkloraadid võivad
reostada vett ja pinnaveekogusid, võivad
esile põhjustada kilpnäärme probleeme
inimestel ja loomadel. Kaaliumnitraat
(KNO3) on musta püssirohu koostises, mis

annab mürgise tolmu ja kantserogeensed
süsiniku-väävli ühendid. Strontsium võib
asendada luudes kaltsiumit, SrCl2 on
nõrgalt mürgine. Väävel musta püssirohu
komponendina kutsub esile happevihma
sid, mis mõjutavad taimestikku, pinnavee
kogude happelisust ja loomastikku, toob
kahju autodele, katustele ning kutsub esile
imikute äkksurmasid.
Lisaks hajutab ilutulestik põlemisjää
kidena keskkonda suures koguses peeneid
ning ülipeeni (PM) osakesi, läbimõõduga
100-2,5 μm ja väiksemaid, milles on tahm
ja erinevad ohtlikud elemendid. Was
hingtoni osariigis, USA-s, sisaldas selline
tahmapilv Sr, K, V, Ti, Ba, Cu, Pb, Mg, Al,
S, Mn ja Zn. Nõrga tuule ja sademeteta ilm
võimaldas tolmupilve liikumist jälgida ae
rosoolide seirevõrgu kaudu kahe ööpäeva
jooksul kuni 100 km kaugusele. Saalbachi
mägikülas, Austria Alpides kasvas 2008.a
aastavahetuse ilutulestiku ajal baariumi
kontsentratsioon lumes 580 korda. Veel
hommikul oli lumi suitsujääkidega reos
tunud ning sisaldas ülemäära Ba, K, Sr ja
Fe (Steinhauser et al., 2008).
Tulevärgi müratase tõuseb üle piirnor
mi, hirmutades väikelapsi, vanureid ja
eriti lemmikloomi. Keemilisele reostusele
tundlikel inimestel võib mürgise tolmu ja
gaaside sissehingamine kutsuda esile ast
mahooge, allergiat ja teisi haigusnähtusi.
Eriti ohtlik on reostus imikutele, põhjus
tades nende äkksurmasid.
Ülipeente tahkete osakeste (PM) mõju
suremusele on uuritud kuues USA linnas,
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mis paiknesid erinevates osariikides (La
den et al., 2000). Kombineeritud analüüs
näitas, et autotranspordist pärinevate
peente osakeste (PM ≤2,5 μm) 2-päevane
keskmine tõus 10 μm/m3 päevas suuren
dab surmade arvu 3,5% võrra. Sama kogus
PM söe põletamisest annab suremusele
juurdekasvu vaid 1,1%. USA südamespet
sialistide uuringud andsid järelduse, et
pikaajalisel viibimisel peente osakestega
reostatud õhus, osakeste sisalduse suure
nemine 10 µg/m3 võrra suurendab südame
arütmia, isheemia ja puudulikkusega
haigetel suremuse riski 8-18% (Pope et
al., 2004). Rühm arste analüüsis statistili
selt õhu reostuse ja imikute äkksurmade
vahelisi seoseid 1984-1999. a 12 Kanada
suurlinnas, kokku elanikkonnaga 10 281
226 inimest Selgus, et gaaside SO2, NO2 ja
CO keskmise sisalduse kahekordsel kasvul
tõusis väikelaste äkksurmade arv 17,72%
(Dales et al., 2004).
Peente osakeste mõju ilutulestiku ajal
uuriti Honolulus, Hawaii saartel 1974-75.
aasta vahetusel. Tahkete osakeste maksi
maalne kontsentratsioon (peamiselt KCl
kristallikesed) oli 3,8 mg/m3 (3800 μg/m3).
Kahel spetsiaalselt katseks valitud mehel
olid kroonilised respiratoorsed haigused,
teised olid terved. Haigetel
märgati väljahingamise
mahtude vähenemist 26%
võrra, tervetel ainult 4,7%,
(Smith & Dinh, 1975).
Veekog ude reost u
mist perkloraatidega
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on enam uuritud USA-s. Long Islandi
saarel, New Yorki osariigis tehti vaatlusi
30.10.2005.a kuni 5.07.2007.a. Enne tu
levärki oli keskmine perkloraadi sisaldus
0,21±0,04 μg/l, pärast 4.juuli ilutulestikku
kasvas 2006.a ja 2007.a see vees 18 korda
(Munster et al., 2009). Ada piirkonnas
Oklahoma osariigis, USA, oli järvevee
perkloraadi sisaldus enne 04.07.2006.a
tulevärki 0,005-0,081μg/l, keskmiselt
0,043μg/l. See tõusis 14 tunniga pärast ilu
tulestikku 24-1028 korda, kuni 44,2 μg/l, ja
langes algse tasemeni alles 20-80 päevaga
(Wilkin et al., 2007). Indias on perkloraate
vees vähe, 76 protsendil proovidest oli
kontsentratsioon alla 0,02 μg/l, ülejäänud
proovide sisaldus oli kuni 6,9 μg/l, kesk
miselt 0,41 μg/l, põhjavees 1,0 μg/l (Kan
nan et al., 2009). Hiina linnas Lanzhou
ja Yuzhong piirkonnas Gansu provintsis
uuriti 01.02.-4.03.2007.a perkloraate
aerosoolides, et hinnata Kevadfestivali
ilutulestiku mõju ööl vastu 18.02.2007.a,
Uusaasta vastuvõtmisel Hiina kalendri
järgi. Lanzhou linnas oli pärast ilutulesti
ku lõppu osakestes PM10-100 perkloraate
maksimaalselt 39,16 ng/m3 ja PM10 – 9,89
ng/m3, enne festivali oli neid ainult 0,50
ja 0,34 ng/m3. Yuzhongi piirkonnas enne
festivali perkloraate ei leitud
üldse, pärast saadi arvud
PM10-100 – 3,43 ng/m 3 ja
PM10 – 4,97 ng/m3 (Shi et
al., 2011).
Ilutulestiku reostus
Eestis avaldab suure

mat mõju väikelinnadele, kui seal kasu
tatakse ülemäära pürotehnikat. Talvel ei
mõtle keegi sellele, et lumele mahalange
nud reoaineid satuvad mulda, omastatakse
suvel taimede poolt ja jõuavad söögilauale.
Reopilved võivad aeglaselt liikuda enam
kui 100 km kaugusele ja reostada ümb
ritsevaid põlde, metsi, metsloomi, seeni ja
taimi. Seente elementide akumuleerimise
võime on hästi teada metsloomadele, sealt
varuvad talveks mineraalaineid põdrad,
metssead ja kitsed. Suurlinnade ümbruse
reostuse tõttu ei soovitata korjata seeni ja
ravimtaimi lähemal, kui 30 km linnast.
Osa üldisest reostusest on seotud linna
de võimsate tulevärkidega. Pikaajalised
suured tulevärgid muudavad oluliselt
muldade, pinnavee ning kogu keskkonna
geokeemilist seisundit, võib hakata piira
ma põllumajandust ja aiandust.

Ilutulestiku reostus
teistes maailma linnades
Hyder abad ’ i l i n na s I nd ia s uu r it i
04.11.2002.a Diwali festivali tulevärgi
mõju õhusaastele. Saasteainetes määrati:
K, Al, Ba, Mg, Fe, Sr, Na, Ca, Cu, Mn, As,
V, Ni, Bi, kusjuures Ba, K, Al ja Sr kont
sentratsioonid õhus suurenesid võrreldes
festivalile eelneva päevaga 1091, 25, 18 ja
15 korda (Kulshrestha et al., 2004). Võimsa
ilutulestikuga võttis uut aastatuhandet
vastu Leipzigi linn Saksamaal. Kaasnevat
õhureostust jälgisid kaasaegsete analüsaa
toritega rühm spetsialiste Troposfääri Uu

ringute Instituudist. Ülipeente, 3-800 nm,
osakeste mass oli enne tulevärki 15-20 μg/
m3, kell 18-24.00 jäi veel alla 50 μg/m3, aga
kohe pärast keskööd saavutas 235 μg/m3
ning alles siis langes foonilisele tasemele.
NO kontsentratsiooni muutused fiksee
risid autotraspordi nii liikumise, rahva
kogunemise linna keskele, kui ka tulevärgi
maksimumi ja autode ärasõidu (Wehner
et al., 2000). Kui arvestada ümber selline
ülipeente osakeste kasv (+215 μg/m3) süda
me arütmia, isheemia ja puudulikkusega
haigete suremuse riskile, mis on keskmi
selt 13% saaste kasvul 10 μg/m3 võrra, siis
annaks see riskiks 13% x 21,5 = 279,5%.
Mitmekordistuks ka imikute äkksurmade
risk. Kahjuks täiesti puuduvad kirjalikud
andmed ja statistika reaalsete surmade
kohta tulevärkide ajal ja neile järgnevatel
päevadel. Eestis võiksid seda probleemi
uurida suuremate haiglate töötajad, et välja
selgitada konkreetne ilutulestiku mõju.
Las Fallas’e tähistamist Hispaanias saa
davad alati lõkked ja tulevärk, toimub olu
line atmosfääri reostus. Valencias suurenes
ilutulestiku mõjul metallide sisaldus õhus
mitmekordselt (sulgudes esialgne sisaldus):
K – (0,5) 5,9 μg/m3, Al2O3 – (0,6) 2,2 μg/m3,
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Ti – (0,2) 0,7 μg/m3, Mg – (0,1) 0,5 μg/m3,
Pb – (0,017) 0,4 μg/m3, Ba (0,039) 0,32 μg/
m3, Sr – (3) 112 ng/m3, Cu – (12) 71 ng/m3,
Sb – (1) 52 ng/m3 (Moreno et al., 2007).
Milanos uuriti võimsa tulevärgiga seotud
õhu reostust ööl vastu 10.07.2006.a, kui
Itaalia jalgpalli meeskond tähistas võitu
MM-l. Pühitsemine algas 09.07.2006.a
õhtul enne südaööd ja kestis 10.07.2006.a
keskpäevani, maksimumiga kell 1 öösel.
Ilutulestik lisas PM10 juurde 33,6 μg/m3, st
ca 50% üldmassist. Pürotehnikast pärine
vate keemiliste elementide sisaldus kasvas
järgmiselt: Sr 120 korda, Mg 22, Ba 12, K 11
ja Cu 6 korda. Summaarne PM10 sisaldus
ületas 70 μg/m3, isegi radooni (222Rn) tase
tõusis üle 2,5 korra kuni 27 Bq/m3 (Vecchi
et al., 2008). Uue aastavahetuse ilutulesti
ku reokoormust hinnati 1.01.2005.a 120
000 elanikuga Mainz’i linnas Saksamaal.
Osakeste PM10 sisaldus tõusis õhus mak
simaalselt kuni 611 μg/m3. Tolm sisaldas:
K 38,3%, sulfaate 34,2%, orgaanilisi ühen
deid 20,8%, kloriide 3,9%, nitraate 2,1% ja
ammooniumi 0,7% (Drewnick et al., 2006).

Pürotehnika päritolu ja nende
keemiliste ühendite puhtus
Suurem osa odavamat pürotehnikat pä
rineb Hiina Rahvavabariigist. USA kont
rollorganitel on kindlaid andmeid sellest,
et seal kasutakse kõige rohkem odavamaid
ja mürgisemaid materjale. Vaid üksikud
juhuslikud toodete proovid on USA-s
testitud ja vastanud kõigile nõuetele, teiste
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kohta andmed puuduvad. Puhaste ainete
valmistamine pürotehnika komponenti
deks on kulukas ja aeganõudev tegevus,
seepärast kasutatakse sageli erinevate
lisanditega aineid. Nende sekka satuvad
ohtlikud ja radioaktiivsed elemendid, mis
pärast tulevärke jäävadki jääktolmu sisse
tahkete osakestena Pb, Ba, Sr, Sb, Cu, As jt.
Sissehingamisel võivad need kutsuda esile
astmat, allergiat, hingamisteede ja kopsu
haigusi. Pürotehniliste vabrikute töötajad
puutuvad raskmetallidega kokku iga päev,
pliiga kokkupuude põhjustab kopsude,
silmade, naha või neerude haigusi. Indias
leiti vabriku töötajate juustes 6-valentse
kroomi ühendeid, mis on väga mürgised ja
kantserogeenid. Strontsiumi ühendid ei ole
eriti mürgised, kuid strontsiumkromaat
(SrCrO4) kutsub sageli haigestumist vähki.
Vees lahustuvad baariumi ühendid on väga
mürgised ja esinevad tulevärkide tolmus.

Olukord Tallinnas
Viimaste aastate kõige võimsamad tule
värgid on olnud Tallinnas ja Rakveres.
Näiteks 2012. aasta 01.jaanuari ilutulestik
kestis Tallinnas 1½ tundi. Tihe suits kattis
kogu linna ja tõusis üle kõige kõrgemate
katuste. Raske on isegi ligilähedaselt
kokku arvestada, kui palju väga ohtlikke
keemilisi elemente ja mürgiseid ühendeid
hajutati linna peale laiali. Nad jõudsid
kindlasti reostada lähiümbrust, kus kasva
tatakse aed- ja puuvilju. Millegipärast on
linnaosad on võtnud kombeks aastaringi
Ilutulestik Tallinna Vabaduse väljakul.
Foto: RUF Ilutulestikud/www.fireworks.ee
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Tulevärkide ohtlikkust
arvestades peaks nende
korraldamine linnades olema
rangelt limiteeritud

Ilutulestik Narva-Jõesuus. Foto: www.fireworks.ee

tähistada tulevärkidega mitmesuguseid
teisejärgulisi sündmusi. Tallinnas ei ole
tulevärkide keemilist olemust uurinud
keegi, õhu ja pinnase seiret seoses tu
levärkidega ei teostata. Selles artiklis
toodud andmed pärinevad erinevatest
teaduslikest ajakirjadest, kus ohule pöö
ravad tähelepanu pürotehnika tootjad ja
keskkonnakaitse spetsialistid. Tallinna
õhuseire jaamad tulevärkide kontrolli ei
teosta, kuid ööl vastu 01.01.2009.a näitas
ülipeente osakeste PM2.5 (mis läbisid 2,5
μm aerodünaamilise diameetriga ava 50%
juhtudest) sisaldus 178,2 μg/m3, mis ületas
maksimaalse lubatud tunni piirnormi 7
korda (Kesanurm, 2010). Tallinna õhu
kõige suurem reostaja on autotransport,
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millele aitab kaasa rohevööndite puudu
mine elumajade ja magistraalteede vahel,
samuti asjaolu, et kitsaste majadevaheliste
käikude pesemiseks ei kasutata kunagi
survepesu. Sakslased pesevad oma maja
ees olevat tänavaosa seebi ja veega. Tule
värkide ajal peaksid olema töös liikuvad
vaatlusjaamad, et määrata õhureostuse
tase ja vajadusel lõpetada rakettide väl
jalaskmine. Raske on aru saada võimsate
tulevärkide vajadusest. Miks reostatakse
oma kodulinna, kodusid, lähedasi, küla
lisi rakettides olevate ohtlike elementide
ning mürgiste ühenditega? Kas meil on
ikka liiga vähe haigestumist vähktõppe?
Varajase surma võib noortel tallinlastel
põhjustada lapsepõlves või täiskasvanuna
saadud tulevärgi mürgitus. Kerge on põh
justada astmat, allergiat ja vähktõve, kuid
raske ja kulukas on iga haiget ravida. Siiani
ei ole tervisekaitse ega omavalitsused
midagi ette võtnud, et piirata mürkaine
tega mängimist piiramatus koguses. Palju
spetsialiste on selliste ilutulestike vastu,
kuid seni on see jäänud tähelepanuta.
Ülesanne on laiemalt tutvustada elanik
konnale tulevärkide ohtu ja olemust, jõuda
nende kasutamiseni võimalikult väikestes

kogustes. Hongkongis on pürotehnika
kasutamine keelatud aastaringi ja seaduse
rikkujad pannakse vangi.
Tulevärkide ohtlikkust arvestades
peaks nende korraldamine olema Tal
linnas ja teistes Eesti linnades rangelt
limiteeritud, läbiviimise kohad tuleb viia
ohutusse kaugusesse elumajadest, täpselt
määrata toimumise aeg ja kestus. Alaealis
tele tuleb keelata pürotehnika müümine ja
kasutamine ilma vanemate juuresolekuta.
Elurajoonides ja avalikes kohtades tuleb

rakettide jm pürotehnika kasutamine
üldse keelata, sest see häirib inimesi, seab
ohtu nende tervise ja elu. Tulevärgiga
kaasneb kompleksne keskkonna reostus,
kuhu on kaasatud õhk, muld, pinna- ja
põhjavesi, sest osa reoaineid imbuvad
põhjavette. Igasuguse reostuse eest tuleb
maksta reostustasu. Individuaalselt mu
retsetud pürotehnilisel kaubal peaks olema
reostusmaks, selle hinna välja arvutamine
reoainete sisalduse ja nende mürgisuse
järgi on suhteliselt lihtne.
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Fotoaparaat
abiks
loodushariduses
Anne Kivinukk • SA REC Estonia
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Head õpetajat on ikka vaevanud küsimus,
kuidas oma tööd huvitavamaks muuta.
Omanäoline koolitund äratab õppijate
huvi, tõstab õppeaine populaarsust, õpitu
jääb paremini meelde. Üheks õppetöö
mitmekesistamise viisiks võib olla foto
kasutamine. Fotograafia võimalused on
eriti ulatuslikud loodusainete õpetamisel,
kus see on suurepäraseks keskkonna
hariduslikuks vahendiks. Õpetaja saab
fotoaparaadi abil valmistada lihtsaid õp
pevahendeid, foto kasutamisele saab üles
ehitada huvitavaid õpetamise meetodeid,
õpilased võivad jäädvustada mitmesugu
seid objekte, protsesse jpm.
Fotot keskkonnaharidusliku vahendina
kasutati ulatuslikumas projektis “Baltic
Sea Challenge – Cities for the Healthier
Sea”. Projekti eesmärk oli levitada Eestis ja
Lätis soomlaste head kogemust Läänemere
vabatahtliku kaitse kava koostamisel ja
elluviimisel. Tegevusi toetasid Euroopa
Liidu Kesk-Läänemere Interreg IVA
programm 2007-2013 ja SA Keskkonna
investeeringute Keskus. Asjakohast teavet
Läänemere vabatahtliku kaitse kava kohta,
kus kaasa saab lüüa igaüks, leiab kodulehelt
http://www.citiesforahealthiersea.
net/.

Selle ulatusliku rahvusvahelise projekti
raames käivitus ülemaailmsel veepäeval,
22. märtsil võistlus ”Läänemeri muutus
tes”. Võistlejate ülesanne oli valida vaat
luspunkt Läänemere kaldal või vesikonnas
ja pildistada 5 nädala jooksul valitud asu
kohal toimunud muutusi. Nähtud muutusi

tuli kirjeldada lühikeses inglisekeelses
tekstis. Tulemusena valmis 5 pildist koos
nev fotoseeria ja seda toetav essee.
Võistlusele laekus 21 tööd. Võistluse
võitis “Welly Team” Soomest, Langinkos
ki koolist. Võistlustöös “Coastline and
Reeds” kirjeldati kiirelt kasvava linnaosa
mõju merele. Läti Liepaja Rainise kesk
kooli võistkond “Amber” võttis vaatluse
alla Liepaja ranna ja muuli, vaadeldes
sellele lainetest kantud mereorganisme ja
olmeprahti. Nõmme Noorte Loodusmaja
rühm “Rabalased” jälgis kahe erineva
veekogu – puhta allika ja Männiku asulast
lähtuva oja – ühist kulgemist kevadise
suurvee ajal. Publiku lemmikuks sai Saue
Gümnaasiumi võistkond “Hans ja Mikk”,
kes esitas pildiseeria kevadisest Keila-Joast.
Iga riigi parim võistkond kutsuti au
gustikuus loodusfoto töötuppa “Kunst
ja keskkond”, mis toimus suvises Eestis,
Aegna saarel. Tähelepanu keskmes oli
Läänemeri ja seda ümbritsev elukeskkond.
Elukutseliste fotograafide juhendamisel
õpiti, kuidas teha head loodusfotot. Osa
võtjatele tutvustati erinevaid pildistamise
tehnikaid, pilte tehti nii päeval, öösel kui
päikesetõusul.
Kõikide võistlustööde ja töötoa va
litud piltidega saab tutvuda kodulehel
http://bsc.recestonia.ee . Loodetavasti
annab kodulehe sisu külastajale mõtlemis
ainet Läänemere ilust ning probleemidest,
aga ka häid ideid fotoaparaadi või mobiili
kasutamiseks õppetöös.
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Muutused Läänemere kaldal
Karl Voo • Viimsi Kool

Fotoseeria pildistas võistkond
Walterid Viimsi Keskkoolist
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fotosilm

3.

aprillil tehtud ülesvõte laskis
silmadel puhata maalilisel
vaatel. Aja möödudes ning
ilma soojenedes hakkas merd
katnud jää sulama ja nähtavale ilmus
kooriku all peidus olnud prügi. Pildile
on tekkinud suur roostene rauakolakas,
mis on seal olnud juba mõnda aega ja

fotoseeria

mille ärakoristamise peale pole keegi
mõelnud. Võib ju arvata, et tegemist
on lihtsalt mõne metallesemega, mis
kellelegi ette ei jää ning äärmisel juhul
vaid ilusat vaadet rikub. Samuti võiks
see olla ka kenaks koduks meres elavatele
kaladele. Mida fotosilm jäädvustamata
jätab, on aga plastikpudelid ja kileko

võistlustöö

tid, tühjad krõpsupakid ja muu praht,
mis üleskorjamist ootab. Kohutav tõde
on see, et igal aastal koguneb inimeste
hooletuse tagajärjel seda kõike rohkem
ja rohkem. See, kes otsustaks rannal
jalutades kõik pudelid üles korjata, võiks
saada päris jõukaks. Isegi kümne meetri
peale ei jagu puhast randa, ilma et silm
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märkaks mõnda pudelit põõsas või me
readrus vedelemas. Tõsi – rannas ei leidu
eriti prügikaste, kuid see ei õigusta ilusa
rannaääre reostamist. Pole ju keeruline
enda poolt tühjendatud pakki või pudelit
kaasas kanda, kuni leiad koha, mis on
prahi jaoks mõeldud. Inimesed peaksid
olema teadlikumad sellest, et samamoodi
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jätkates muutub kogu Läänemere kallas
suureks prügimäeks.
Peaksime endale teadvustama ka
seda, et randa jõuab prügi paatidelt
ja laevadelt. Võib ju muidugi väita, et
see pole meie probleem ja miks peak
sime me teiste tekitatud korralagedust
koristama. Vastus on, et nii on õige

fotoseeria

teha. Inimesed kipuvad unustama, et
see on koht, kus nemad elavad ja ei saa
probleemi ignoreerides loota, et keegi
teine selle lahendab.
Õnneks ei mõjuta rannas olev praht
Läänemere elanikke liiga tõsiselt – vähe
malt mitte nii palju kui näiteks naftaleke
või mõni muu keemiline reostus. Meie

võistlustöö

õnneks pole meil neid muresid nii palju
olnud ja niisiis on meil rohkem aega, et
tegeleda prügiga, mida randades leidub.
Probleemile on kerge lahendust leida,
kui igaüks annab oma panuse. Sa võid
valida – jätta praht maha viskamata - või
minna randa, korjata üles sületäis rämp
su, viia see prügikasti ning tunda rõõmu
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fotoseeria

oma teo üle. See kõik ei võta kuigi palju
aega. Peagi jõuab kätte suvi ning randu
hakatakse rohkem külastama. Kurb, kui
siis avastatakse, et kõik lemmikkohad on
reostatud. Ilmselt on randade koristami
ne üle jõu kasvanud ka neile, kes sellega
tavapäraselt tegelevad.
Millised näevad meie rannikualad
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võistlustöö

välja kahekümne aasta pärast? Siin võib
olla kaks võimalikku teed – inimesed
kas jätkavad prahi mahaloopimist ja
rand muutub külastamiskõlbmatuks
või siis muudavad nad oma suhtumist,
piiravad prügi koguseid randades ja
saavad taas tunda rõõmu oma lemmik
paikadest.

Pildistava seadme kasutamine
loodusainete tunni mitmekesistamisel
Ivi Rammul • Viimsi Keskkool/Pirita Majandusgümnaasium

Riikliku õppekava loodusvaldkonna
loodusteaduslik pädevus väljendub
loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases
kirjaoskuses, mis hõlmab oskust vaadelda, mõista ning selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalses keskkonnas eksisteerivaid objekte ja protsesse, analüüsida
keskkonda kui terviksüsteemi, märgata
selles esinevaid probleeme.
Tänapäeval on õpilase kasutada
mitmekesine valik elektroonilisi kaasaskantavaid seadmeid (fotoaparaat,
mobiiltelefon, iPodTouch4G, iPhone,
iPodNano, GPS) ja õpilastel on oskus ja
tahe neid kasutada. Aga kas see on ka
võimalus õpetajale õppetunni mitmekesistamiseks ja nõutavate õpitulemuste saavutamiseks ning huvitekitajaks
õppeaines?

Võttes aluseks õpilaste huvi kasutada
erinevaid pildistavaid seadmeid,
seadsin endale eesmärgiks:
• Katsetada fotografeerimise meetodit õuesõppe tundide mitmekesistamiseks ning uurimusliku
õppe läbiviimiseks;
• Kasutada saadud materjali –
fotosid - vastava õpitava teema
omandamiseks;
• Süvendada õpilastes
vaatlemis- ja märkamisoskust;
• süvendada õpilastes oskust kasutada vajalikke elektroonilisi seadmeid info hankimiseks ja töötlemiseks (tehnoloogiline kirjaoskus)

Tunni käik
Enne otseselt pildistama asumist
oleks vajalik õpilased teemakohaselt
ette valmistada. Öelda õpilastele, et
nad võtaksid kaasa pildistava seadme
(fotoaparaadi, pildistava mobiiltelefoni,
jne). Tuleb paika panna ka reeglid: kas
toimub individuaalne töö, paaristöö
või rühmatöö; aeg (kas pildistamine
toimub ühe või mitme õppetunni ajal,
kodutööna lühema või pikema perioodi
jooksul). Kindlasti tuleb õpilaste tähe-
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lepanu juhtida sellele, mis on pildistamisel oluline. Näiteks taime määramise
juures on oluline, et oleksid hästi nähtavad määramiseks olulised tunnused,
näiteks õis ja leht. Tegevusjärgi pildistades on vajalik tähele panna ka ümbrust,
et hiljem saadud infot tõlgendada.
Kindlasti tuleb meelde tuletada üldisi
looduses liikumise reegleid, et mõne
väärtusliku pildi tegemiseks ei kahjustataks teisi elavaid organisme.
Kui pildimaterjal on kogutud, siis on
võimalus lasta õpilasel tehtud pildid
kodus arvutisse laadida, valmistada
ette ettekanne või pildiprogramm
kokkulepitud teemal. Kui koolis on
olemas vastavad võimaluseds saab
näiteks koostöös arvutiõpetajaga pildid
arvutisse laadida ja õppida muuhulgas
ka seda, kuidas tehtud pilte endale
sobivalt sorteerida, allkirjastada või
presenteerida.
Kindlasti tuleb õpilastega tehtu klassis
läbi vaadata. Olenevalt teemast saab
õpilastega läbi pildimaailma teha ekskursioone loodusesse ka klassiruumis.
Soovi korral võib vaatlemisest jõuda
arutluseni ja järelduste tegemiseni.
Võite küsida, et miks siis nii palju vaeva
näha, internet on tänapäeval täis erinevaid looduspilte, kaasaarvatud tippte-
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gijatelt. Aga vaadake õpilasi, kui nad
saavad kasutada ettekannete tegemisel
omatehtud pilte, olles selle üle eriti
uhked. Motivaatoriks võib olla võistlusmoment. Samas saab keskenduda
just sellele teemale, mida kooliümbrus
pakub.

Võimalikud teemad
bioloogia ja teiste loodusainete
tundide mitmekesistamiseks
Allpool väike nimekiri võimalikest
teemadest tundide mitmekesistamisel
fotoaparaadiga:
• Virtuaalse herbaariumi loomine
(taimed, samblikud,
seened, toataimed);
• Taimede, samblike, seente, toataimede määramistunnused;
• Süstemaatilised rühmad (okaspuud, teod, karbid jne);
• Puud ja põõsad talvel (okste ja
pungad pildid), kevadel, sügisel;
• Virtuaalne putukakogu. Putukate
kogumine pole kerge, elusloomade surmamine sel eesmärgil on
enamasti mõttetu. Pildistamine
aitab seda vältida;
• Putukate määramistunnused;
• Putukate elupaigad;
• Elupaik (põld, järv, mets, raba jne);
• Loomade tegevusjäljed (söömisjäl-

jed, jäljed lumel, ekskremendid jm);
• Organismidevahelised suhted
(sümbioos, kommensalism, parasitism, taimetoitlus, kisklus);
• Bakterid, hallitusseened
(riknenud toit);
• Keskkonnakaitse;
• Veeelustikuga tutvumine. Veeloomade pildistamine on üsna lihtne
heledapõhjalise nõu madalas
veekihis;
• Kalad (kalaturul või kohalike kalameeste juures).
Geograafia tunnis saab pildistamist kasutada näiteks koos GPS–
iga maastikupunktide leidmisel.

arvutisse kas kodus või arvutiklassis. Kui on antud kodutöö, siis toob
õpilane tundi juba kodus töödeldud materjali.
Puudusteks on, et
• ilm ei pruugi olla sobiv
pildistamiseks;
• Tunni aega jääb väheseks;
• Kui on pildid tehtud, siis peab
kindlasti jääma aega ka aruteludeks ja järeldusteks;
• Probleemiks võib osutuda pildikogude säilitamine, süstematiseerimine ja haldamine. Kui aineõpetajal on hea tugi IT inimeste
poolt, siis on ka need probleemid
lahendatavad.

Meetodi eelised ja puudused
Meetodi eeliseks on see, et
• isetehtu innustab vaatlema
tunnuseid, seega aitab õpitavat
paremini meelde jätma;
• Õpetajal on võimalus luua klassiga
oma virtuaalne pildikogu ja soovi
korral seda täiendada tekstidega;
• Loodud materjal on näitlikustamiseks aastaringselt kasutatav;
• Läbi objektiivi saab vaatlusi
teostada erinevatel aastaaegadel
ja kasutada toimudud muutuste
võrdlemiseks;
• Õpilane saab pildid ise laadida

Uues õppekavas on tähtsal kohal
uurimuslik õpe ja uurimuslikud
oskused: vaatlemisoskus, küsimuse
esitamise, hüpoteeside püstitamise,
tulemuste analüüsi ja tõlgendamise,
järelduste tegemise ja esitamise oskus.
Fotoaparaat võib suunata õpilase pilku
läbi fotoobjektiivi õppekavas õpitava
suunas. Fotoaparaadi kasutamine
tundide mitmekesistamisel lisab ka
õpetaja töösse vaheldust.
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Keskkonnaprobleemid
kooli või kodu ümbruses
Ivi Rammul • Viimsi Keskkool/Pirita Majandusgümnaasium

Õpilane suunatakse arutlema keskkonnaprobleemide üle nii kodukoha,
ühiskonna kui ka üleilmsel tasandil,
kujundama isiklikke keskkonnaalaseid
seisukohti ning pakkuma lahendusi
keskkonnaprobleemidele

Tund pildistava seadmega
Eesmärk
• juhtida õpilase tähelepanu
keskkonnaprobleemidele tema
kodukohas või kooli ümbruses läbi
nende jäädvustamise pildile
• võimaldada õpilasel näha kohalikke keskkonnaprobleeme läbi enda
ja kaasõpilaste silmade
• anda võimalus õpilasel analüüsida probleemi tekkepõhjuseid ja
pakkuda välja lahendusi leitud
probleemidele
• arendada põhjus –
tagajärg mõtlemist
• arendada arutlemise oskust
• arendada järelduste tegemise
oskust
• kujundada vastutustundlikku
käitumist
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tööjuhend

Töövahendid
• pildistav seade (fotoaparaat, mobiiltelefon, iPodTouch4G, iPhone,
iPodNano, GPS) ja vajalikud juhtmed
seadme arvutiga ühendamiseks
• arvuti, tarkvara ja projektor mis
võimaldavad pilte laadida arvutisse
ja neid näidata klassis
Eeltöö
Eelnevalt on
• käsitletud mõistet
“keskkonnaprobleem”
• tutvustatud töö eesmärki
• lepitud kokku kas töö toimub üksik,
paaris või rühmatööna
• lepitud kokku millises mahus (mitu
võimalikku probleemi, orienteeruv
piltide arv) töö tehakse
• lepitud kokku, kui suurel territooriumil töö toimub
• informeeritud õpilasi, et tuleb
kaasa võtte fotoaparaat või muu
pildistav seade
Töö käik
Töö võib toimuda paarides või individuaalselt, koolis toimuva õppetunni ajal
või kodutööna pikema perioodi jooksul.
• leida ja pildistada olukordi või

•
•

•

•

•

objekte (hulk õpetajaga kokkuleppel), mis on õpilase arvates
keskkonnaprobleem antud kokkulepitud piirkonnas
laadida pildid arvutisse ja koostada
ettekanne milles on järgnevad osad:
probleemi tutvustus (miks õpilane selle pildi tegi, milles näeb
probleemi, kui tõsine on õpilase
arvates tutvustatav probleem,
keda (inimene, loom, taim) antud
probleem kõige rohkem häirib,
kas antud probleem on õpilase
arvates lühikese või pika mõjuga
keskkonnale jm)
õpilase nägemus sellest, miks
antud probleem on tekkinud (võimalikud „süüdlased“)
õpilase nägemus sellest kuidas
võiks antud probleemi lahendada
(millisel tasandil saab probleemi
lahendada, kas sõltub probleemi
lahendus üksikisikust, kohalikust
kogukonnast või millestki muust)
teiste õpilaste kommentaarid,
küsimused, arutelu

Arutelu
• Kui palju erinevaid keskkonnaprobleeme õpilased leidsid?
• Milliseid probleeme märkasid
kõik ja millised olid haruldasemad
leiud?
• Kui paljudele probleemidele oleks
võimalik lahendusi leida kodaniku
tasandil?
• Kas ka õpilane ise on valmis neid
lahendama või lahendustele kaasa
aitama?
• Kui palju oleks võimalik lahendada
omavalitsuse tasandil?
• Millist probleemi saaks vältida
kõige lihtsamalt ja kuidas?
• Millist keskkonnaprobleemi on
kõige keerulisem lahendada ja
miks?
Kindlasti tekib mõtteid juurde ka
õpilastel endil. Oluline on jätta nendeks
tegevusteks piisavalt aega, et kõik püstitatud eesmärgid lõpuni viia.

Kui kõik õpilased või õpilasrühmad
on oma probleemi tutvustanud, võiks
järgneda kokkuvõttev arutelu.

tööjuhend
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Metsa käsitlemine
Merike Sepp • Viimsi Keskkool

tööjuhend
6. 8.-12.
klassile
Loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase
kirjaoskuse kujundamisel loodusõpetuses tegeldakse kõige muu hulgas ka
õppija valmisolekuga loodusteaduslike küsimustega tegelemiseks, oma
teadmiste ja oskuste rakendamiseks
igapäevaelu probleemide lahendamisel ning vastutuse võtmisega säästva
arengu eest.
Läbivate teemadena õppekavas haakuvad antud teemaga „Väärtused ja
kõlblus” ja „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus”. Kodanikuõiguste ja -kohustuste
tunnetamine seostub keskkonnaküsimustega.
Loodusteaduslike teemade osas esitatakse õppekavas 6. klassi õpilasele
eesmärgiks mõista inimtegevuse ja
keskkonna vahelistest seostest kodukoha ning Eesti kontekstis.
II kooliastme üheks õpitulemuseks on
märgata kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning motiveeritult osaleda
eakohastes keskkonnakaitse üritustes.
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Siia kuulub kindlasti ka kodumetsa
tundmaõppimine ning selle kaitse.
Eelpool mainitut arvesse võttes planeerisin antud teema käsitlemisel klassiruumis mitmeid tegevusi, mille kaudu
oli õpilasel võimalik lisaks klassiruumis
toimuvale õppetööle osaleda ka sellistes õppevormides, mille kaudu suudaks
ta paremini mõista metsa tähtsust meie
kõigi jaoks ka kauges tulevikus.
Õppijal oli võimalik koostada kodukoha
metsatuka kirjeldus, milles kindlasti
pidi sisalduma ka inimtegevuse mõju
antud metsale.
Vaatluse läbiviimisel ning puupassi
koostamisel olid abiks Sagadi Looduskooli poolt välja töötatud õppematerjalid.
Matkaraja voldiku loomine ja kujundamine nõuab õppijalt loovust ning
selles on vaja välja tuua matkaraja
tähtsus metsakasvatuse ja –tööstuse
seisukohalt.

Eesmärgid:
Metsa käsitlemisel 6. klassis on oodatavad õpitulemuseks, et õpilane:
1) kirjeldab metsa kui ökosüsteemi,
sh keskkonnatingimusi metsas;
2) võrdleb männi ja kuuse kohastumusi;
3) iseloomustab ja võrdleb peamisi
metsatüüpe kasvutingimuste järgi;
4) võrdleb metsatüüpide erinevates
rinnetes kasvavaid taimi;
5) koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
6) selgitab, kuidas kaitsta elurikkust
metsas;
7) selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva
metsanduse põhimõtteid.
Õppe sisu:
Elutingimused metsas. Mets kui elukooslus. Eesti metsad. Metsarinded.
Nõmme-, palu-, laane- ja salumets.
Eesti metsade iseloomulikud liigid,
nendevahelised seosed. Metsade tähtsus ja kasutamine. Puidu töötlemine.
Metsade kaitse.

tööjuhend
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Mõisted: ökosüsteem, põlismets,
loodusmets, majandusmets, jahiulukid,
sõralised, tippkiskja, metsarinded,
metsatüübid: nõmmemets, palumets,
salumets, laanemets
Praktilised tööd:
1. Tutvumine metsa kui koosluse ja
selle elustikuga
2. Eesti metsade valdavate puuliikide
võrdlemine, kasutades näidisobjekte või veebipõhiseid õppematerjale
3. Uurimus: mets igapäevaelus /
metsaga seotud tarbeesemed
4. Metsloomade tegutsemisjälgede
uurimine

Protsess:
• Töö õppematerjaliga
(õpik, töövihik, töölehed)
• Metsa kirjeldus (metsa või metsatuka kirjeldus, mis asub kodu
lähedal, 10 lauset +
seos inimtegevusega)
• Voldik /puupass
• Sagadi Looduskool –
puupasshttp://www.sagadi.ee/
files/Puupass.pdf
• Vaatlus, tööleht metsakoosluste vaatluseks (taimed, loomad) http://www.sagadi.ee/
files/t%C3%B6%C3%B6lehe%20
tagak%C3%BClg.pdf
• Ristsõna, töö jaamades

Kirjandus:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/1201/1001/VV1_lisa4.pdf
http://www.sagadi.ee/files/t%C3%B6%C3%B6lehe%20tagak%C3%BClg.pdf
http://www.sagadi.ee/files/Puupass.pdf
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teema
1) Hindamismudel
kokkuvõtvaks hindamiseks
6 PUNKTI
Töö õppematerjaliga

Kokkulepitud leheküljed töövihikus
on täidetud, kontrollitud;
Tunnikontrollid/töölehed on mapis
koos vigade parandustega
Vihikus on võrdlused ja toiduahelad
(vt õpitulemused)

Metsa kirjeldus (A-4)

Kirjelduses on vähemalt 10 lauset,
välja on toodud metsatüüp, puuliigid,
alustaimestik, inimese tegevuse mõju
sellele

Voldik/ puupass

Töö on nõuetekohane

Ristsõna

Ristsõna on vähemalt 12 sõnaga

Töö jaamades

Töötades jaamades koguti
35 - 40 punkti

Vaatlus

Vaatlusel täidetud leht
vastab kõikidele nõuetele
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hinded

4 PUNKTI

3 PUNKTI

Töövihikus esineb 2 puudust

Töövihikus esineb 3-4 puudust;

Vigade parandused on tehtud,
kuid puuduvad viited, millele toetus

Vigade parandused on tehtud,
kuid puudulikult, viiteid pole

Vihikus esineb 1 puudus

Vihikus on 1-3 puudust

Kirjelduses esineb 1 puudus,
lauseid on vähemalt 8

Kirjelduses esineb 2 puudust,
lauseid on vähemalt 6

Esineb 2 puudust

Esineb 3-4 puudust

Ristsõna on vähemalt 10 sõnaga

Ristsõna on vähemalt 8 sõnaga.

Töötades jaamades koguti
30-35 punkti

Töötades jaamades koguti
25-30 punkti

Vaatlusel täidetud lehel on 2 puudust

Vaatlusel täidetud lehel on
3 puudust

tööjuhend
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2) Mudel puupassi hindamiseks
6 PUNKTI
Esitamine

Esitatud kokkulepitud tähtajaks

Tiitelleht

Tiitellehel on välja toodud töö koostaja nimi, teema, kool, klass, aastaarv

Sisukord

Sisukorras on välja toodud kõik
puupassis sisalduvad teemad koos
lehekülgedega
Esitatud on kõik andmed puu kohta
ja lisaks 4 iseloomulikku tunnust

Andmed vaadeldud puu kohta

Foto/joonistus

Legend ehk muistend
Asukoha plaan

Võrse/lehed/pungad/õied/
viljad/ seemned
Naabrid ja allüürilised

Foto/joonistus on korrektselt tööle
lisatud, pildilt on selgesti aru saada
puu liik, kasvukoht või lähiümbrus,
kindel seos asukoha plaaniga
Legendi tunnused on selgesti välja
toodud, loo pikkus vähemalt 15 lauset
Asukoha plaan on joonestatud korrektselt, plaanile on lisatud kaugused
meetrites kolmest lähimast objektist.
Tööle on joonistatud/lisatud muul
kujul kõik nimetatud taimeosad
Lisatud on vähemalt 8 töölehel esitatud naabrit ja allüürilist puud, põõsad,
puhmad, rohttaimed, samblad, samblikud, seened,
imetajad, linnud, putukad, teised loomad

Puu aastaringi vaatlus
Lisad
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Vaatlus sisaldab 3 aastaaega
-

hinded

4 PUNKTI

3 PUNKTI

Esitatud 1-2 päeva pärast tähtaega

Esitatud nädala jooksul
peale kokkuleitud tähtaega

Tiitellehel on 1 osa andmetest puudu

Tiitellehel on 2 osa andmetest puudu

Sisukorrast puudub 1-2 alateemat,
vormistus on korrektne

Sisukorrast puudub 3-4 alateemat,
vormistus ei ole korrektne

Esitatud on kõik andmed puu kohta,
iseloomulikud tunnused puuduvad

Puu kohta esitatud andmetes on
3 puudust, iseloomulikke tunnuseid
pole lisatud

Foto/joonistus on korrektselt tööle
lisatud, puu liik ja kasvukoht ei ole
selgelt välja toodud, puudub taust

Fotolt/joonistuselt ei ole võimalik aru
saada puu liiki, puudub seos asukoha
plaaniga

Legendi tunnused on selgesti välja
Lugu ei sisalda muistendi tunnuseid,
toodud, loo pikkus vähemalt 10 lauset loo pikkus vähemalt 10 lauset
Asukoha plaan on joonestatud korrektselt, plaanile on lisatud kaugus
meetrites 1-2 lähimast objektist
Nimetatud taimeosadest puudub 2

Asukoha plaan on joonestatud
korrektselt, kaugused lähimatest
objektidest puuduvad
Nimetatud taimeosadest puudub 3

Lisatud on vähemalt 6 töölehel esitatud naabrit ja allüürilist

Lisatud on vähemalt 5 töölehel esitatud naabrit ja allüürilist

Vaatlus sisaldab 2 aasta-aega
Töö sisaldab lisamaterjali

Vaadeldud on 1 aasta-ajal
-
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matkaraja
3) Mudel
voldiku hindamiseks
6 PUNKTI
Esitamine

Esitatud kokkulepitud tähtajaks

Tiitelleht

Tiitellehel on välja toodud töö koostaja nimi, teema, kool, klass, aasta
Tiitellehe kujundus on huvitav,
teemakohane

Maht

Voldik on A3 formaadis (volditud
kolmeks), täidetud informatiivse
teksti või joonistega 2-poolselt

Sisu

Voldikus on välja toodud matkaraja
tähtsus metsakasvatuse ja -tööstuse
seisukohalt. Välja on toodud metsarinded, metsatüübid, alustaimestik,
loomastik, millega matkaraja
külastaja kokku puutub

Leppemärgid

Kaardil on vähemalt 8 leppemärki,
nende tähendused on arusaadavad
ning leiab kergesti nende tähenduse

Matkaraja asukoht

Voldikus on välja toodud matkaraja
asukoht Eesti kaardil, maakonna
kaardil

Kujundus

Kujundus on teemakohane, värviline,
leppemärgid on korrektselt joonistatud, töö on puhas
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hinded

4 PUNKTI

3 PUNKTI

Esitatud 1-2 päeva pärast tähtaega

Esitatud nädala jooksul
peale kokkulepitud tähtaega

Tiitellehel on 1 osa andmetest puudu

Tiitellehel on 2 osa andmetest puudu

Tiitellehe kujundus on teemakohane

Tiitellehel kujundus puudub

1/6 voldikust on jäänud tühjaks või
esitatud materjal on vähe informatiivne

2/6 voldikust on jäänud tühjaks
või pole informatiivne

Esineb 1 puudus esitatud nõuetest

Esineb 2 puudust esitatud nõuetest

Kõik kaardil olevad leppemärgid on
arusaadavad, kuid 1-2 leppemärgi
selgitus puudub

Leppemärgid ei ole selgelt loetavad,
3-4 leppemärki puuduvad või on ilma
selgitusteta

Matkaraja asukoht on esitatud ainult
ühel kaardil

-

Kujundus on teemakohane, mustvalge, leppemärgid on korrektselt
joonistatud, töö on puhas

Kujundus on teemakohane, mustvalge, leppemärgid pole korrektselt
joonistatud, töö ei ole puhas
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Saksa Keskkonnafond toetab noorteadlasi
Saksa Keskkonnafond (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU) jagab stipendiume
edukatele noorteadlastele enesetäiendamiseks Saksamaal. Stipendiumi eesmärgiks on
tősta Kesk- ja Ida-Euroopa noorteadlaste kutsealast kvalifikatsiooni ja aidata kaasa kesk
konna- ning looduskaitseprobleemide lahendamisele. Noorteadlastele määratakse 6-12
kuuks stipendiume töötamiseks Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevőtetes,
valitsusvälistes organisatsioonides jm.
Stipendium antakse kuni 30 aastastele noorteadlastele, kelle ülikooli lőpetamisest on
möödunud kuni 3 aastat. Kandidaat peab olema Eesti riigi kodanik ja omama alalist
elukohta Eestis. Stipendiumit ei kohaldata neile, kes kavatsevad doktoritööd kirjutada
ja kaitsta Saksamaal.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada
• vormikohane avaldus http://www.dbu.de/357.html
• detailne töö kirjeldus (maksimaalselt 3 lehekülge). Töö/projekt peab kaasa
aitama mőne keskkonna- vői looduskaitse probleemi lahendamisele Eestis.
• elulookirjeldus
• sooritatud eksamite loetelu koos hinnetega
• soovituskiri
• tőend keeleoskuse kohta (saksa keelt vőib omandama hakata ka taotlemise
käigus vői pärast positiivse otsuse saamist)
Dokumendid vőivad olla vormistatud inglise keeles, kuid diplomite ja tőendite sisu
tuleb tőlkida saksa keelde.
Eestis vahendab programmi Sihtasutus REC Estonia - Kesk- ja Ida-Euroopa
Regionaalse Keskkonnakeskuse Eesti esindus. Taotluste esitamise tähtaeg on
15. juulil 2012. Konkursi tulemused selguvad septembris 2012, töö algab
2013. aasta veebruaris.
Rohkem teavet ja on-line taotlused leheküljel http://www.dbu.de/357.html
SA REC Estonia
Narva mnt 4
10117 Tallinn
Tel/fax: 64 61 423
info@recestonia.ee
Skype: anne.kivinukk1
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