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Keskkonnaharidus
inimõiguste komponendina

Tarmo Soomere

Eesti Teaduste Akadeemia

TTÜ loodusteaduskond, küberneetika instituut

Lainetuse dünaamika labor

TTÜ inseneriteaduskond, ehituse ja arhitektuuri instituut



Sissejuhatuse asemel

ehk paljud asjad pole 
iseenesestmõistetavad
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Hapnikupõhine 
elu ookeani 
sügavikes

Abyssal grenadier



Hapnikupõhine elu ookeani põhjas 
pole iseenesestmõistetav ...

Robert Simmon, 
NASA

... ja eksisteerib praegu tänu sellele, et meri 
talvel polaaraladel külmub



Kuidas elad, Must meri?

(sügavamal kui 200 m täis väävelvesinikku)

Tänan, olen surnud Sudaki laht, Krimm, Foto: Alexander Vovchenko



Kuidas elad, 
Läänemeri?

Füüsika Talvekool -- 03.11.2013

Tänan küsimast, 
olen lämbumas

2006

Hapnikuvaegus mere 
põhjas 50 000 
ruutkilomeetril

Conley et al. 2009 



Akadeemiline loeng 60 -- 08.05.2013 Tarmo Soomere

Elu mere põhjas pole isenesestmõistetav: 
Meie meri vajab hapnikku

Põhjamere 
soolasem, 

hapnikurikas vesi

“Elu tee”: suure hulga 
soolase vee sissevool

Joonis: Jüri 
Elken
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Kliimamuutus ja Läänemere tervis: vaid 
kolm korralikku sõõmu alates ~1985
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Soolase see sissevoolud Läänemerre XX-XXI sajandil 
Andmed: dr. Matthäus, Warnemünde

Midagi 
on 

valesti
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Esimene osa ehk
Lihtsad järeldused

ehk vaadata tuleb süvitsi

ja et nii palju on võimalik 
näha, kui õigesti vaadata
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Mereteaduse uued väljakutsed

Klassikalised ülesanded:

Uudishimupõhine teadus

Praktilised rakendused

Uus paradigma Euroopas [Horisont2020]:

Teadus ühiskonna vedurina [Core societal challenges]

Toidujulgeolek

Naabrid: jätkusuutlik põllu/metsamajandus, 
biotehnoloogia jne

Inimtervis

Merede ja ookeanide vintskus
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Vaatega tulevikku

Euroopa Merekomitee, detsember 2013
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Teaduspõhise 
vaatega 
tulevikku

Euroopa 
Akadeemiate 

Teadusnõukoda 
EASAC 2015/2016

BSSC    Riga 15-19 June 2015



Mereteaduse uued väljakutsed

Klassikalised ülesanded:

Uudishimupõhine teadus

Praktilised rakendused

Uus paradigma Euroopas [Horisont2020]:

Teadus ühiskonna vedurina [Core societal challenges]

Toidujulgeolek

Naabrid: jätkusuutlik põllu/metsamajandus, 
biotehnoloogia jne

Inimtervis

Merede ja ookeanide vintskus
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Mereäärsest riigist mereriigiks

... Järjest teravnevat inimmõju rannavööndis peame vaatlema 
ühiskonnas kehtivate otsustusnormide kontekstis.

Kuigi rannikuteaduse praegune pagas sisaldab kasulikku infot 
ja on mõneti rakendatav otsustusprotsessis, ei seostu enamus 
teadustööst peaaegu üldse ühiskonna vajadustega. 

Keskkonnahariduse konverents      Jäneda 26. oktoober 2017          Tarmo Soomere



Euroopa mereteadus ja –tehnoloogia suudab pakkuda 
võtmetähtsusega teavet (teenust) kogu ühiskonnale;

fokuseerudes põletavatele küsimustele nagu

toidu-, vee- ja energiajulgeolek,

kliimamuutus,

inimtervis

oktoober 2014

Teisisõnu:

et ausalt teenida ühiskonda,

tuleb (mere)teadusel end ümber 
positsioneerida
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Klassika
ehk kuidas teadus on harjunud ühiskonda teenima

Vaadeldes, mõõtes, mõistes, selgitades, 
prognoosides ...

Aga mitte vahele segades

(kuni pole lepingupõhiselt tellitud ja hästi makstud)

Käsitledes neid küsimusi ja leevendades neid 
probleeme, mida juba teame

eutrofeerumine, võõrliikide sissetung, ökosüsteemi 
degradeerumine, randade erosioon, reostus meresetetes

Teenus passiivne: vaid kui küsitakse ja makstakse
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Uus paradigma:
ühiskonna teenrist veduriks

Vastates ühiskonna ootustele:

Käsitleda merd laiemalt, terviklikult, ettevaatavalt:

Mõeldes probleemidele, mis alles tulemas

Käsitledes ohtusid, millest me tulevikus ei pääse

Preventiivselt leevendades inimmõjusid

Pikemas ajaskaalas kui valimiste tsükkel

Proaktiivselt (=isegi siis, kui ei osata küsida)
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Teine osa
ehk

ebamugavad 
faktid



Lihtne küsimus

Kas oleme rikkad 
või vaesed?
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Põhjala naabrid
Eesti tulutase läheneb neile liiga aeglaselt

SKP võrreldes Euroopa Liidu keskmisega 2003-2014
(ostuvõime pariteedi alusel, protsentides. EL28=100)

Urmas Varblane
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21

Tootlikkus OECD riikides 2011.a. (ostujõu pariteediga  
korrigeeritud SKP-na töötaja ja töötunni kohta) 

Eesti

Urmas Varblane

Keskkonnahariduse konverents      Jäneda 26. oktoober 2017          Tarmo Soomere



Tootlikkus töötaja kohta töötlevas tööstuses 2013.a.
(tuh.EUR)  

Urmas Varblane
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Keerulisem küsimus

Miks oleme rikkad 
või vaesed?
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Rikkust peaks jätkuma kõigile ehk 
mida teame oma maavaradest I

Paljanduvad kivimid & ca 200 m sügavuseni

 Tänu nõukogude võimule:

 kaasaegsed & süvauuringud pigem marginaalsed

Peamised kategooriad:

 ’Klassikalised’ strateegilised maavarad

 põlevkivi, fosforiit, graptoliitargilliit (diktüoneema)

 Energiajulgeoleku komponent & panus eksporti

 Lokaalsed ehitusmaterjalid, turvas

 Põhjavesi

Peamised probleemid

 Adekvaatse informatsiooni lünklikkus

 Lüngad täidab populism

D.Kaljo, E.Puura, A.Soesoo 
2016. Riigikogu Toimetised
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Rikkust peaks jätkuma kõigile ehk mida 
võiksime teada oma maavaradest II

Võimalused ja väljakutsed

 Rauamaagi ja polümetallide lasundid 

 nn. Jõhvi magnetanomaalia

 Glaukoniit (nt kaaliumi allikana)

 Maa süvasoojus

 Mineraalveed

 Aluskorrakivimid 

Teadaolevate strateegiliste maavarade muutuv käsitlus

 haruldased (muld)metallid

 põlevkivikeemia
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D.Kaljo, E.Puura, A.Soesoo 
2016. Riigikogu Toimetised



Fakte otsiv küsimus

Kuidas laias maailmas ausa 
tööga rikkaks saadakse?
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Ettevõtte koha muutmine väärtusahelas 
kui tootlikkuse tõstmise vahend
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T&A Disain    Inseneritöö   Tootmine  Logistika  Turundus     Müük    Teenused

Brändid

Turustus

kanalid

Logistika-

keskus

Tootmis-

keskus

Arendus-

keskus

Disaini-

keskus

protsessiinnovatsioon

Üha suurem osa lisandväärtusest luuakse teadmuspõhistel 

tegevustel, mitte klassikalises tootmises

Slaid: Urmas Varblane

Palju tulu Palju tulu

Veidi tulu



Isiklik küsimus

Kes on võtmeisikud?

Vihje: Keerukad ülesanded vajavad
o kompleksset lähenemist & raamidest väljumist

o parima uue teabe & tehnoloogia rakendamist

Õige oleks küsida:

Kuidas on seotud teaduse ja arendustöö 
tipptegijate seltskond ühiskonna rikkusega?
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Tootlikkuse tase ja teadus/arendustöötajate arv 
1000 töötaja kohta tööstuses 

Slaid: Urmas Varblane
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Teadus-arendustöötajaid 1000 töötaja kohta
majanduses tervikuna

Allikas: OECD, 2015

Urmas Varblane
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Teadmusmajanduse kõige 
olulisemaks sisendiks on 
kõrgelt haritud inimeste
hulk ja nende teadmiste-

oskuste kvaliteet

Teadus-arendustöötajaid 
1000 tööstuses töötaja 

kohta  
Allikas: OECD, 2015

Slaid: Urmas 
Varblane



Kahtlev küsimus

Kas Eesti teadus ja 
innovatsioon on kehvakesed?
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Tulu EL raamprogrammist Horisont2020 elaniku

kohta ja SKP kohta (suhtena EL keskmisesse %) 

153%

276%
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Elaniku kohta SKP kohta

Allikas: HTM arvutused E-CORDA andmebaas (seisuga 23.02.2016

Slaid: Urmas Varblane



Lootusrikas küsimus

Kas olukord on paranemas?
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Väljakutse: trendi murdmine
Teadlased ja insenerid erasektoris ja kõrghariduses

Kõrgharidus & teadus

Erasektor 20142011

Joonis: Urmas Varblane
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Lihtsale küsimusele lihtne vastus

Tähtis pole see, milliseid tooteid riik 
valmistab,

vaid see, missuguseid tegevusi riik
tootmisahelas teeb“ (OECD)

Miks on meie tootlikkus nii madal?
-- Teeme liiga lihtsaid töid!
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Kolmas osa

Ehk lihtne näide meie 
metsade kontekstis
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Eesti puidukeemia perspektiivid

Tarmo Soomere

Eesti Teaduste Akadeemia

Facta non solum verba
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Euroopa on metsa-kontinent

42% Euroopast kaetud metsaga

161 miljonit hektarit



Konkurents ressursi pärast

Tooted, konstruktsioonid

Bioenergia // taastuvenergia

Kliimamuutuste leevendamine

CO2 salvestamine

Ökosüsteemi teenused

Bioloogiline mitmekesisus, inimtervis
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Euroopa ja 
inimkonna 

rikkus

EY Megatrends 
Report, 2016



Väärtusahel

40%  energia

40%puidust 

tooted

20% 

tselluloos, 
paber

Juurdekasv Euroopas 
1,3 miljardit m3/aastas

Energia

Too-
ted

Paber



Neljas osa

Jonnakate faktide taltsutamine: 
lootusetust tõepõhjatusest 
suurte panustega mänguni
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Mis on see, mida nimetatakse 
teaduseks?

Kaks keskset printsiipi

Uute & oluliste teadmiste hankimine

Nende kommunikeerimine teistele

Veidi aega tagasi:

Fakte vähe, kõrvutamine lihtne

Kaasaeg:

Keerukad süsteemid, ebamugavad faktid



Tõejärgsus // tõepõhjatus:

Michal Deacon (The Daily Telegraph, 09.06.2017

Faktid on negatiivsed

Faktid on pessimistlikud

Faktid on ebapatriootilised

(Tüüpiline keskkonnaprobleemidele)



Post-normal // normaalsusjärgne
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Tulevik pole üldse tume

Meie ülikoolide tänane nägu == Eesti ühiskond 
10 aasta pärast

Meie koolide tänane nägu == Eesti ühiskonna 
nägu 20-30 aasta pärast

Meie koolide praegune nägu: üks parimaid 
maailmas

Oleme anomaalselt heal stardipositsioonil
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Hariduspüramiidi uued astmed

Põhikool, gümnaasium, ülikool (sh doktoriõpe): 
toimetavad korralikult

Strateegilised valikud: „värsked“ doktorid
Õpetame suhestuma ühiskonnaga

Noored teadlased
Konsolideerime hääle: Eesti Noorte Teaduste 

Akadeemia

Tark riik
Tippteadlased teadusnõustajateks
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Viies osa

Keskkonnaharidus kui inimõigus
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Lihtsad mõtted koju kaasa
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 Hea lastetoa, väärt hariduse ning peente 
maneeride tähendus muutub ajas ja ruumis.

 Hariduse ülesanne on valmistada inimesed 
ette eluks nii ühiskonnas kui ka 
looduskeskkonnas.

 Kvaliteetne keskkonnaharidus on üks osa 
inimõigustest

 ja vundament elamisväärse keskkonna 
säilitamiseks või loomiseks.



Lihtsad mõtted koju kaasa
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Kvaliteetne keskkonnaharidus on:

võõrandamatu õigus saada nõnda treenitud, et olla 
võimeline

 enda jaoks keskkonnaalast teavet sorteerima

 võrdlema pakutut heade tavadega,

 vältima lõkse ja läbi nägema kuritarvitusi,

 tegema põhjendatud otsuseid ning toimima 
mõistlikult ja säästvalt. 



Mõnusat päeva!

Facta non solum verba
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Tänan tähelepanu eest!

Dalmaatsia 
rannik 2015



Esimene osa

Meri elab ja vesi liigub
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Tarmo Soomere

Läänemeri – strateegiline 
meretee

Meretransport:
80% rahvusvahelisest 
kaubaveost

Läänemeri: 
150,000 laeva aastas
2,000 laeva merel iga 
päev
Neist 200 tankerit
15% maailma 
kaubaveost



Akadeemiline loeng 60 -- 08.05.2013 Tarmo Soomere

Soome laht –
tõeline 
meremaantee

Helsinki

T.Soomere, B. Viikmäe, N. Delpeche, K. Myrberg 2010. Towards identification of areas of 
reduced risk in the Gulf of Finland, the Baltic Sea. Proc. Estonian Acad. Sci. 59(2)
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Isegi parimates peredes juhtub
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Tarmo Soomere

Paradigma muuutus

Mured 
laevaliiklusega –
globaalprobleemi
de osa

Mõjuraadius: 
sajad kilomeetrid

Prestige oil spill
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TERIKVANT seminar Jäneda 07.03.2013

Liikumise tulemus: ei pruugi 
meile meeldida



Tarmo Soomere

Reostuse 
hoovus-
transport: 
triivpoid 
meie 
meres 
2010-
2012

Mõni jõuab randa, 
mõni mitte



Liikumismustrid meres: veel keerukmad kui 
inimühiskonnas

Delpeche-Ellmann et al. 
2016 Est. Coast. Shelf Sci.
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Teine osa

Nii kaua kui hingab meri,

sünnivad uued rannad

(K.Ristikivi)
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Pirita: väga ilus liivarand

Foto: A.Kask
Keskkonnahariduse konverents      Jäneda 26. oktoober 2017          Tarmo Soomere



1970ndatel oli rand 
vahel selline

Foto: Kaarel Orviku
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Või isegi selline

Foto: Kaarel Orviku
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Mõõdulint

ehk mida suudavad teha kaheksa 
laeva lained 10 cm suurustele kividele
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Indikaatorid: 
värvitud kivid

~35 liitrit kive igast 
suurusklassist paigutatud 

veepiiri lähistele

Kolm suurust:

 Kruus. (1-2.5 cm)

Veerised (2.5-5 
cm)

Munakad (5-10 
cm)



Kivide kannul

Kivide paiknemine mõõdetud 
diferentsiaal-GPSiga (1-2 cm täpsus)

27 juuni -07 juuli 2013 (9 päeva)

Igaks juhuks veel kord 10 oktoobril 2013



Ilm: suhteliselt vaikne

Tuulelained:

Üldiselt alla 0.2 m, lainerünnak kuni ~0.3 m

Kõrgeimad üksiklained 0.6 m

 Laevalained: kaheksa laeva päevas

kõrgus: kuni ~1 m, lainerünnak kuni 1.7 m



Massikeskme liikumine: 16-28 m / 9 päeva

Keskmiselt 2-3 m/päevas; <1 m kõrgused 
lained liigutavad kergesti 5-10 cm kive

Huvitav: mida suuremad kivid, seda kiiremini 
liiguvad
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Pindsoo jt. 2014, IEEE



Kiireimad kullerid: lääne suunas

Kuni 18 meetrit päevas

Sügisel pöördusid tagasi
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Pindsoo jt. 2014, IEEE
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Suured küsimused
ehk IMO täppisteaduslikud alused

Kui sarnased on liikumised looduses ja 
inimeste mobiilsus?

Kas neid kaht protsessi saab kirjeldada 
sama matemaatilise aparatuuriga

Kas kumulatiivsete efektide 
analüüsiks on üldse olemas sobiv 
matemaatiline aparatuur?
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