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 1.1. MANDRID. MAAILMAJAOD 

 
Vaata digiõpikust animatsiooni 
pöörlevast maakerast

 
Mandrid

Maakera pindala on 510 miljonit ruutkilomeetrit. Sellest on 
maismaad umbes 29% ja ülejäänud 71% on maailmameri.

Suur maismaa osa, mida igast küljest ümbritseb maailmameri,  
on manner ehk kontinent.
Maailmas on kuus mandrit: Aafrika, Antarktis, Austraalia, Euraasia, 
Lõuna-Ameerika ja Põhja-Ameerika.

Maailmajaod

Mandrid või nende osad koos ümbritsevate saartega moodustavad 
maailmajaod. Maailmajagusid on samuti kuus. 

Tuleta meelde 8. klassi loodusõpetuses õpitut.
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Mandrid ja maailmajaod

Manner Maailma- 
jagu

Pindala  
(miljonit 

km²)

Elanike  
arv

Riikide  
arv

Aafrika
29 200 000

 29,2  
miljonit km2

 ≈ 1 200 000 000
≈ 1,2 miljardit

54

Aafrika 30,3 ≈ 1,2 miljardit 55

Antarktis 14 0 0

Antarktika 60 0 0

Austraalia  7,7  25 miljonit 1 

Austraalia ja 
Okeaania

8,5 40 miljonit 14

Euraasia 54 5,2 miljardit 99

Euroopa 10,2 ≈ 740 miljonit 51

Aasia 44,6 4,5 miljardit 48

Põhja- 
Ameerika

21,5 579 miljonit 23

Lõuna- 
Ameerika

≈ 18 422,5 miljonit 12

Ameerika 42,5 1 miljard 35
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ÜLESANNE 1
Värvi tabelis roheliseks mandrid ja nende andmed.

ÜLESANNE 2
1. Leia ja näita mandrid gloobuselt.  

Iseloomusta mandrite asendit poolkerade suhtes. 
Millistel poolkeradel asub Euraasia manner,  
millistel poolkeradel asub Austraalia manner?

2. Leia mandrid ja märgi kaardile. 
Aafrika, Antarktis, Austraalia, Euraasia,  
Lõuna-Ameerika, Põhja-Ameerika

3. Mis mandril asub Eesti? 
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ÜLESANNE 3
1. Leia ja näita maailmajaod gloobuselt.
2. Leia maailmajaod ja märgi kaardile. 

Aafrika, Aasia, Ameerika, Antarktika, Austraalia ja Okeaania, 
Euroopa

3. Mis maailmajaos asub Eesti?  
Tähista Eesti asukoht kaardil.



1.2. AAFRIKA 

 
ÜLESANNE 1

Vaata digiõpikust Aafrikat tutvustavat videot.  
Nimeta viis looma, keda nägid.

 
Asend
Aafrika asub ümber ekvaatori.
Aafrika piirid on:
• põhjas Gibraltari väin ja Vahemeri
• idas Suessi kanal, Punane meri ja India ookean
• läänes Atlandi ookean ja Guinea laht
• lõunas Atlandi ja India ookean

P
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ÜLESANNE 2
1. Leia Aafrika gloobuselt. 
2. Millistel poolkeradel asub Aafrika? 

3. Leia Aafrika kaardilt. Leia Aafrika piirid.
4. Märgi kaardile: 

Aafrika, Atlandi ookean, Guinea laht, Gibraltari väin, 
Vahemeri, Suessi kanal, punane meri, India ookean 

Mandrite seas on Aafrika manner oma pindalalt Euraasia järel 
suuruselt teine.

Leia peatüki 1.1 tabelist Aafrika mandri pindala.  
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Suessi kanal

Punane meri ja Vahemeri on 
omavahel ühendatud kanaliga. 
Kanal on inimeste rajatud 
veekogu, mis ühendab kahte 
veekogu omavahel. Nii saab laevaga ühest veekogust teise sõita 
palju lühemat veeteed pidi.

 
ÜLESANNE 3

Leia kaardilt Suessi kanal.  
Uuri internetist Suessi kanali kohta.  

Täida lüngad.

1. Suessi kanal asub 

2. kanal rajati (miks?) 

3. Suessi kanal valmis  aastal.

4. Suessi kanal ühendab 

5. Suessi kanal eraldab 

6. Suessi kanal kuulub (mis riigile?) 

7. Suessi kanali pikkus on  km.

8. Suessi kanali keskmine sügavus on  m.

9. Suessi kanali läbimine võtab aega (kui kaua?)  tundi.
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(ekvatoriaalne) vihmamets
vahemereline mets ja põõsastikrohtla

sega- ja lehtmets

savann
kõrb

okasmetsjäävöönd tundra

kõrgmäestik

Loodus

Aafrika loodus on mitmekesine ja väga erinev Eesti loodusest.
Ekvaator läbib Aafrikat peaaegu keskelt. Seega on Aafrika 
kõige kuumem manner. Ekvaatori ümbruses on aasta keskmine 
õhutemperatuur ligi 30 kraadi C. Sahara kõrbes on õhusooja 
mõõdetud üle 50 kraadi C. 

 
ÜLESANNE 4
Vaata  
loodusvööndite kaarti.  
Märgi loodusvööndid,  
mis asuvad Aafrikas.
• jäävöönd
• tundra
• parasvöötme  

okasmets
• parasvöötme 

sega- ja lehtmets
• rohtla
• vahemereline mets ja põõsastik
• kõrb
• savann
• ekvatoriaalne vihmamets
• kõrgusvööndilisus

MÕTLE JA ARUTLE!
1. Mis taimed kasvavad vihmametsas/savannis/kõrbes?
2. Mis loomad elavad vihmametsas/savannis/kõrbes?
3. Millega tegelevad inimesed vihmametsas/savannis/ 

kõrbes?
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Aafrika manner koos tema juurde kuuluvate saartega moodustab 
Aafrika maailmajao. 

ÜLESANNE 5
Täida mõistekaart Aafrika kohta.  
Leia vastused tekstist, kaartidelt, internetist.

Tuleta meelde 8. klassi loodusõpetuses õpitut.

RIIGID

SAAReD,  
pOOLSAAReD

VeekOGUD

SUURUS tAIMeD

MAAILMA  
kÕIGe ...

LOOMAD

AAFRIkA



1.3. ANTARKTIS

 

ÜLESANNE 1
Vaata digiõpikust Antarktist tutvustavat videot.  
Nimeta loomi, keda nägid.

 
Asend
Antarktise manner asub ümber lõunapooluse. 
Antarktise põhjapiiriks on Vaikne, Atlandi ja India ookean.
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ÜLESANNE 2
1. Leia ja näita Antarktis gloobuselt. 
2. Leia Antarktis kaardilt. Leia Antarktise piirid.
3. Märgi kaardile: 

Antarktis, Aafrika, Lõuna-Ameerika, Austraalia,  
Vaikne ookean, Atlandi ookean, India ookean, lõunapoolus 

Loodus

Antarktise manner asub ümber lõunapooluse. 
Päike paistab seal väga madalalt ega jõua maapinda soojendada. 
Seetõttu on Antarktis kõige külmem manner. Antarktises on 
mõõdetud maailma kõige külmem õhutemperatuur –89,2 °C  
(23. juulil 1983. aastal). 
Enamik Antarktisest on kaetud mandrijääga. Jää paksus on kohati 
isegi üle 4,5 kilomeetri. 
Paksu jääkihi all on maapind samuti kõrge. Mägede kõrgus ulatub 
kuni viie kilomeetrini. Antarktis on kõige kõrgem manner.
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MÕTLE JA ARUTLE!
1. Miks on Antarktise elustik seotud veega? 
2. Miks seal puudub püsiv inimasustus? 

Tuleta meelde, mis loodusvööndis asub Antarktis.

 
Antarktise manner koos tema juurde kuuluvate saartega 
moodustab Antarktika maailmajao. 

 
ÜLESANNE 3
Võrdle omavahel Antarktise mandri ja  
Antarktika maailmajao pindala. Täida lüngad.

1. Antarktise pindala on (leia tabelist peatükis 1.1)  

 miljonit km² (ruutkilomeetrit).

2. Antarktise manner on oma suuruse poolest mandrite hulgas 

(mitmendal?)  kohal.

3. Antarktika pindala on  miljonit km².

4. Antarktika pindala on  korda  

(jooni õige) väiksem | suurem kui Antarktise pindala. 
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ÜLESANNE 4
Antarktis avastati mandritest kõige hiljem. 

Otsi infot Antarktise avastamise kohta internetist.  
Täida lüngad.

1. F. G. Bellingshausen oli eestist (täpsemalt kust kohast?) 

 pärit meresõitja ja maadeavastaja.

2. F. G. Bellingshausen avastas Antarktise mandri  

 aastal.

3. Lõunapooluse vallutasid esimesena Norra polaaruurijad 

(kelle?)  juhtimisel  aastal.

4. Inglaste uurimisretk Robert Scotti juhtimisel jõudis 

lõunapoolusele (kui kaua?)  hiljem.

5. Roald Amundseni uurimisretk õnnestus, sest nemad 

kasutasid edasiliikumiseks suuski ja 

6. Scotti mehed kasutasid aga edasiliikumiseks  

, mille kütus külmus ära.

Esimesena maailmas 
jõudis lõunapoolusele 
Roald Amundsen  
koos kaaslastega.
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ÜLESANNE 5
Täida mõistekaart Antarktise kohta.  
Leia vastused tekstist, kaartidelt, internetist.

Tuleta meelde 8. klassi loodusõpetuses õpitut.

RIIGID

SAAReD,  
pOOLSAAReD

VeekOGUD

SUURUS tAIMeD

MAAILMA  
kÕIGe ...

LOOMAD

ANtARktIS



1.4. AUSTRAALIA 

ÜLESANNE 1
Vaata digiõpikust Austraaliat tutvustavat videot.  
Nimeta loomi, keda nägid.

Asend

Austraalia on maailma mandrite seas kõige väiksem manner. 

Vaata peatüki 1.1 tabelist, kui suur on Austraalia. 

 
 
Austraaliat ümbritsevad idast Vaikne ookean ja läänest India 
ookean.

India
ookean

Korallimeri

Suur Austraalia
laht

Vaikne
ookean

SUUR
VICTORIA

KÕRB

GIBSONI
KÕRB

Tasmaania

Suur Val l rahu
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ÜLESANNE 2
1. Leia ja näita Austraalia gloobuselt. Leia Austraalia piirid.
2. Leia Austraalia kaardilt. Leia Austraalia piirid.
3. Iseloomusta Austraalia asendit poolkerade suhtes. 

Jooni õiged vastused. 
Austraalia asub põhjapoolkeral | lõunapoolkeral | 
läänepoolkeral | idapoolkeral.

4. Märgi kaardile: 
Austraalia, Vaikne ookean, India ookean

Loodus

Austraalia maapind on teiste mandritega võrreldes kõige madalam. 
Tema mäed ulatuvad kuni kahe kilomeetri kõrguseni. 
Austraalia on ainus manner, kus pole liustikke ega tegutsevaid 
vulkaane. Isegi Aafrikas ekvaatori lähedal asuval Kilimanjaro mäel 
on liustikud, sest see on nii kõrge.
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Suur osa Austraaliast asub palavvöötmes. Seega on Austraalia 
soe manner. Suve keskmine õhutemperatuur ulatub suurel osal 
mandrist 30–40 kraadini C, talvel aga 15–25 kraadini C.

 
ÜLESANNE 3
Vaata loodusvööndite 
kaarti.  
Mis loodusvööndid 
paiknevad Austraalias? 
Jooni õige. 
1. Suur osa Austraaliast 

on kõrbe- | 
vihmametsa- | 
segametsa-vööndis.

2. põhja- ja idaosas on kõrbe- | vihmametsa- | segametsa-
vöönd.

3. kaguosa on vihmametsa- | vahemereliste alade | 
lehtmetsa-vööndis.

4. edelaosas on vihmametsa- | vahemereliste alade | 
savanni-vöönd.

MÕTLE JA ARUTLE!
1. Mis taimed kasvavad savannis/kõrbes?
2. Mis loomad elavad savannis/kõrbes?
3. Kes on kukkurloom?
4. Millises Austraalia osas inimesed peamiselt elavad? 
5. Millega inimesed savannis/kõrbes tegelevad?

(ekvatoriaalne) vihmamets
vahemereline mets ja põõsastikrohtla

sega- ja lehtmets

savann
kõrb

okasmetsjäävöönd tundra

kõrgmäestik
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Okeaania

Austraaliast kagusse jääb Tasmaania saar. Idas on Uus-Meremaa 
saared. 

Vaikses ookeanis Austraaliast ida pool on väga palju saari. 
Neid saari nimetatakse Okeaaniaks. 
Austraalia manner koos Okeaaniaga moodustab Austraalia ja 
Okeaania maailmajao. 
Okeaanias on tuhandeid saari. Need rühmitatakse kolmeks 
erinevaks piirkonnaks. 

Leia need saarerühmad kaardilt.  
Kirjuta eri piirkondade nimed: 

, 

, 

Polüneesia

Mikroneesia
Aasia

Melaneesia
Wallis 
& Futuna

Lääne-Paapua

Vanuatu
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Tokelau
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Samoa

Pitcairn

Paapua Uus Guinea

Palau

Põhja-Mariaanid

Niue

Uus-Meremaa

Uus-Kaledoonia

Nauru

Marshalli Saared

Kiribati

Hawaii

Guam

Prantsuse
PolüneesiaFiji

Mikroneesia Liiduriigid

Lihavõttesaar

Cooki
saared

Austraalia

Ameerika
Samoa

Vaikne ookean

0 1500 km   
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ÜLESANNE 4
Täida mõistekaart Austraalia kohta.  
Leia vastused tekstist, kaartidelt, internetist.

Tuleta meelde 8. klassi loodusõpetuses õpitut.
 

RIIGID

SAAReD,  
pOOLSAAReD

VeekOGUD

SUURUS tAIMeD

MAAILMA  
kÕIGe ...

LOOMAD

AUStRAALIA
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1.5. EURAASIA 

Euraasia manner koos ümbritsevate saartega jaguneb kaheks 
maailmajaoks – Aasiaks ja Euroopaks. 

Leia Euraasia, Euroopa ja Aasia gloobuselt. 
Leia Euraasia, Euroopa ja Aasia kaardilt. 

 Mis poolkeradel asub Euraasia?
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ÜLESANNE 1
Leia kaardilt Euraasiaga piirnevad ookeanid.  
Leia igast ookeanist üks meri.

1. Põhjas:  ookean,  meri.

2. Idas:  ookean,  meri.

3. Läänes:  ookean,  meri. 

4. Lõunas:  ookean,  meri.

Aasia 

ÜLESANNE 2
Vaata digiõpikust Kagu-Aasiat tutvustavat videot.  
Nimeta Aasia riike, millest oli juttu.
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Aasia asend
Euraasia mandri idapoolne osa koos ümbritsevate saartega on 
Aasia maailmajagu. Oma suuruselt on see Antarktika järel teisel 
kohal. Rahvaarvult on Aasia kõige suurem maailmajagu.

Aasia piirid on:
• põhjas Põhja-Jäämeri
• idas Vaikne ookean
• lõunas India ookean ja selle osad
• läänes piki Uurali mäestikku, Uurali jõge, Kaspia merd, 

Kaukasuse mäestikku, Musta merd ja Vahemerd

 
ÜLESANNE 3
1. Leia ja näita Aasia gloobuselt. Leia Aasia piirid.
2. Leia Aasia kaardilt. Leia Aasia piirid.
3. Millistel poolkeradel asub Aasia?

4. Märgi kaardile: 
Aasia, Euroopa,  
Aafrika,  
Austraalia,  
Vaikne ookean,  
India ookean,  
põhja-Jäämeri,  
Uurali mäestik 
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Aasia loodus
Aasia loodus on väga mitmekesine. Aasia põhjaosas on külmad 
polaaralad. Lõunaosas on aga palavad vihmametsad.

ÜLESANNE 4
Vaata  
loodusvööndite kaarti.  
Märgi loodusvööndid, 
mis esinevad Aasias. 
• jäävöönd
• tundra
• parasvöötme 

okasmets
• parasvöötme  

sega- ja lehtmets
• rohtla
• vahemereline mets ja põõsastik
• kõrb
• savann
• ekvatoriaalne vihmamets

MÕTLE JA ARUTLE!
1. Mis taimed kasvavad jäävööndis/tundras/okasmetsas?
2. Mis loomad elavad jäävööndis/tundras/okasmetsas?
3. Millega tegelevad inimesed jäävööndis/tundras/ 

okasmetsas?

(ekvatoriaalne) vihmamets
vahemereline mets ja põõsastikrohtla

sega- ja lehtmets

savann
kõrb

okasmetsjäävöönd tundra

kõrgmäestik
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ÜLESANNE 5
Aasia on üks suuremaid maailmajagusid.  
Aasias on ka palju maailma kõige suuremaid, kõrgemaid, 
sügavamaid objekte. Uuri internetist nende kohta. 
Täida lüngad. 

Tuleta meelde 8. klassis õpitut.

1. Maailma kõige sügavam järv on ,  

selle sügavus on  m.

2. kõige soolasem veekogu on ,  

selle soolsus on . 

3. kõige suurem poolsaar on .

4. kõige madalam koht maapinnal on  ümbrus. 

5. kõige kõrgem mägi on ,  

mille kõrgus on  m.

6. kõige sügavam koht on ,  

mille sügavus on  m.
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ÜLESANNE 6
Täida mõistekaart Aasia kohta.  
Leia vastused tekstist, kaartidelt, internetist.

Tuleta meelde 8. klassi loodusõpetuses õpitut.

RIIGID

SAAReD,  
pOOLSAAReD

VeekOGUD

SUURUS tAIMeD

MAAILMA  
kÕIGe ...

LOOMAD

AASIA
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Euroopa 

ÜLESANNE 7
Vaata digiõpikust Euroopat tutvustavat videot.  
Nimeta geograafilisi objekte, millest oli juttu.

 
Euroopa asend
Euraasia mandri läänepoolsem osa on Euroopa maailmajagu. 
Euroopa põhjaosas asub ka Eesti.

Leia peatüki 1.1 maailmajagude tabelist,  
kui suur on Euroopa. 

 Võrdle Euroopa suurust teiste maailmajagudega.
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ÜLESANNE 8
1. Vaata kaarti. Leia Euroopa piirid:

• põhjas  

• läänes  

• lõunas , , 

, 

• idas , 

Tuleta meelde, mis on meri ja mis on järv.  
Õppisid seda 6. klassi loodusõpetuses. 

  Miks on Kaspia meri tegelikult järv?

2. Märgi kaardile: 
• mandrid ja maailmajaod: euroopa, Aasia, Aafrika 
• ookeanid: Atlandi ookean, põhja-Jäämeri 
• mered: Must meri, Vahemeri, Läänemeri
• järved: kaspia meri
• mäestikud: Uurali mäestik, kaukasuse mäestik 



LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE30

Euroopa riigid
Euroopas on 51 riiki. Neist 27 riiki kuuluvad Euroopa Liitu. 
Euroopas asub osa maailma kõige suuremast riigist Venemaast. 
Siin asub ka maailma kõige väiksem riik Vatikan. Vatikani riik 
mahub ära Rooma linna Itaalias. 

 
ÜLESANNE 9
Mis on Euroopa Liit?  
Uuri internetist. Täida lüngad.

1. euroopa Liit on euroopa riikide  ja poliitiline 

ühendus. ühenduses tehakse koostööd inimeste elujärje ja 

elukeskkonna parandamiseks.

2. eesti kuulub euroopa Liitu alates  aastast.

3. euroopa Liidul on oma raha 

4. euroopa Liidul on oma sümbolid:  

, , .

5. euroopa päev on iga-aastane tähtpäev, millega tähistatakse 

rahu euroopas ja euroopa ühtsust. 

euroopa päev on (millal?) 

6. euroopa Liidu keskus asub (kus?) 
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Euroopa loodus
Põhja-Euroopa asub külmvöötmes, Lõuna-Euroopa aga lähis-
troopikas. Seega on loodus Euroopas väga mitmekesine.

ÜLESANNE 10
Vaata  
loodusvööndite kaarti.  
Märgi loodusvööndid, 
mis esinevad Euroopas.
• jäävöönd
• tundra
• parasvöötme  

okasmets
• parasvöötme  

sega- ja lehtmets
• rohtla
• vahemereline mets ja põõsastik
• kõrb
• savann
• ekvatoriaalne vihmamets
• kõrgusvööndilisus

MÕTLE JA ARUTLE!
1. Mis taimed kasvavad tundras / sega- ja lehtmetsas / 

vahemerelistes metsades ja põõsastikes?
2. Mis loomad elavad tundras / sega- ja lehtmetsas / 

vahemerelistes metsades ja põõsastikes?
3. Millega tegelevad inimesed tundras / sega- ja 

lehtmetsas / vahemerelistes metsades ja põõsastikes?

(ekvatoriaalne) vihmamets
vahemereline mets ja põõsastikrohtla

sega- ja lehtmets

savann
kõrb

okasmetsjäävöönd tundra

kõrgmäestik
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ÜLESANNE 11
Võrdle kahe maailmajao 

• pindala 
• rahvaarvu 
• piire
• loodusvööndeid

Loe väited.  
Märgi, kas väide käib Euroopa (E) või Aasia (A) kohta.
1. pindala on 44,6 miljonit km².  E A
2. pindala on 10,2 miljonit km².  E A
3. Rahvaarv on ligikaudu 740 miljonit inimest.  E A
4. Rahvaarv on 4,5 miljardit inimest.  E A
5. Idapiiriks on Uurali mäestik.  E A
6. Läänepiiriks on Uurali mäestik.  E A
7. Seal asub Barentsi meri. e A
8. Seal asub Beringi meri.  E A
9. Suurima levikuga on okasmetsad.  E A
10. Suurima levikuga on sega- ja lehtmetsad. E A

Delft – linn Hollandis Euroopas Hongkong Aasias
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ÜLESANNE 12
Täida mõistekaart Euroopa kohta.  
Leia vastused tekstist, kaartidelt, internetist.

Tuleta meelde 8. klassi loodusõpetuses õpitut.

RIIGID

SAAReD,  
pOOLSAAReD

VeekOGUD

SUURUS tAIMeD

MAAILMA  
kÕIGe ...

LOOMAD

eUROOpA



1.6. LÕUNA-AMEERIKA 

ÜLESANNE 1
Vaata maailmakaarti.
1. Mis ilmakaarde jääb Lõuna-Ameerika Eestist? 
2. Mis ilmakaarde jääb Austraalia Lõuna-Ameerikast? 

Asend

Lõuna-Ameerika on läänepoolkera manner. Tema põhjaosa läbib 
ekvaator. 

Leia peatüki 1.1 mandrite tabelist,  
kui suur on Lõuna-Ameerika.  

 Võrdle selle suurust teiste mandritega.

Vaikne
ookean

Drake’i väin

Atlandi
ookean

Kariibi meri

Panama
kanal

Falklandi
saared

Amazonas

A N
D

I D

BRASI IL
IA

 M
ÄG

IS
M

A
A

B R A S I I L I A

B O L I I V I A

PA R A G U AY

U R U G U AY

C O L O M B I A

V E N E Z U E L A
T

Š
I I

L
I

A R G E N T I N A

P E R U U

E C U A D O R



III OSA  1. peAtükk 35

Lõuna-Ameerika piirid on
• läänes Vaikne ookean
• idas Atlandi ookean
• lõunas Drake'i [loe: dreiki] väin 
• põhjas Kariibi meri ja Panama kanal

 
ÜLESANNE 2
3. Leia ja näita Lõuna-Ameerika gloobuselt.  

Leia Lõuna-Ameerika piirid.
4. Millistel poolkeradel asub Lõuna-Ameerika?

5. Leia Lõuna-Ameerika kaardilt.  
Leia Lõuna-Ameerika piirid.

6. Märgi maailma kaardile: 
• mandrid: Lõuna-Ameerika, põhja-Ameerika, Antarktis 
• ookeanid: Atlandi ookean, Vaikne ookean 
• kariibi meri
• Panama kanal
• Drake'i väin
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Panama kanal

Põhja- ja Lõuna-Ameerikat eraldab Panama kanal. 

ÜLESANNE 3
Leia kaardilt Panama kanal.  
Leia internetist infot Panama kanali kohta.  
Täida lüngad.

1. panama kanal asub Lõuna- ja  vahel.

2. kanal rajati (miks?) 

3. Panama kanal valmis  aastal.

4. panama kanal ühendab 

5. panama kanal eraldab 

6. panama kanal kuulub (mis riigile?) 

7. Panama kanali pikkus on  km.

8. panama kanali keskmine sügavus on  m.

9. panama kanali läbimine võtab aega (kui kaua?)  tundi.

Laev läbimas  
Panama kanalit.
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Loodus

Lõuna-Ameerika mandri põhjapoolne osa asub ümber ekvaatori. 
Seega on seal soe ja niiske. Esinevad ekvatoriaalsed vihmametsad. 
Lõuna pool on aga väga kuivad piirkonnad. Seal on kõrbed. Mandri 
läänerannikul kulgeb põhjast lõunasse kõrge Andide mäestik. Seal 
on kõrgemal päris külm. Mäetipud on kaetud lume ja jääga.

 
ÜLESANNE 4
Vaata loodusvööndite 
kaarti.  
Märgi loodusvööndid, kus 
asub Lõuna-Ameerika. 
• jäävöönd
• tundra
• parasvöötme okasmets
• parasvöötme  

sega- ja lehtmets
• rohtla
• vahemereline mets ja põõsastik
• kõrb
• savann
• ekvatoriaalne vihmamets
• kõrgusvööndilisus

MÕTLE JA ARUTLE!
1. Mis taimed kasvavad  

vihmametsas/kõrbes/kõrgmägedes?
2. Mis loomad elavad vihmametsas/kõrbes/kõrgmägedes? 
3. Millega tegelevad inimesed vihmametsas/kõrbes/

kõrgmägedes?

(ekvatoriaalne) vihmamets
vahemereline mets ja põõsastikrohtla

sega- ja lehtmets

savann
kõrb

okasmetsjäävöönd tundra

kõrgmäestik
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ÜLESANNE 5
Täida mõistekaart Lõuna-Ameerika kohta.  
Leia vastused tekstist, kaartidelt, internetist.

Tuleta meelde 8. klassi loodusõpetuses õpitut.

RIIGID

SAAReD,  
pOOLSAAReD

VeekOGUD

SUURUS tAIMeD

MAAILMA  
kÕIGe ...

LOOMAD

LÕUNA- 
AMeeRIkA



1.7. PÕHJA-AMEERIKA

 
ÜLESANNE 1

Vaata digiõpikust Põhja-Ameerika loodust  
tutvustavat videot.  

 Nimeta kohti, mida videos nägid.

 

 
Asend
Põhja-Ameerika manner asub põhja- ja läänepoolkeral. 

Leia kaardilt Põhja-Ameerika piirid.

Põhja-Ameerika piirid on:
• põhjas Põhja-Jäämeri
• lõunas Mehhiko laht, Kariibi meri, Panama kanal

• läänes 

• idas 

M
is

si
ss

ip
iVaikne

ookean Atlandi
ookean

Põhja-Jäämeri

KORDILJEER
ID

 (K
A

LJU
M

ÄESTIK)

Mehhiko
laht

Hudsoni
laht

Alaska
laht

Kariibi meri
Panama kanal

Beringi
meri

G
rö

ön
im

aaKanada Arktika
saarestik 

Labradori ps

K A N A D A

A M E E R I K A
Ü H E N D R I I G I D

A M E E R I K A
Ü H E N D R I I G I D

M E H H I K O
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Põhja-Ameerika mandrist põhja suunas asub Kanada Arktika 
saarestik. 
Kirde suunas on maailma kõige suurem saar Gröönimaa. Kirdeosas 
on ka suur Labradori poolsaar.

 
ÜLESANNE 2 
1. Leia ja näita Põhja-Ameerika gloobuselt.  

Leia Põhja-Ameerika piirid.
2. Leia Põhja-Ameerika kaardilt.  

Leia Põhja-Ameerika piirid.
3. Märgi kaardile: 

• mandrid: Lõuna-Ameerika, põhja-Ameerika 
• ookeanid: Atlandi ookean, Vaikne ookean, põhja-Jäämeri
• Gröönimaa saar 
• Mehhiko laht 
• Panama kanal 
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Kui suur on Põhja-Ameerika?  
Leia tabelist peatükis 1.1.  

 Võrdle Põhja-Ameerika suurust teiste mandritega. 

põhja-Ameerika pindala on  km².

Kui palju inimesi elab Põhja-Ameerikas?  
Leia tabelist peatükis 1.1.  

 Võrdle Põhja-Ameerika rahvaarvu  
 teiste mandri omaga. 

põhja-Ameerikas elab  inimest.

Loodus

Põhja-Ameerika ulatus põhjast lõunasse on suur. Mandri põhjaosa 
asub külmvöötmes, lõunaosa aga troopikas. 
Loodus on Põhja-Ameerikas väga mitmekesine. Põhjaosas laiuvad 
külmvöötme polaaralad, lõunaosas aga troopilised metsad.

Põhja-Ameerika põhjaosas  
laiuvad jääväljad.

Põhja-Ameerika lõunaosas on 
troopilised metsad.
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ÜLESANNE 3
Vaata  
loodusvööndite kaarti.  
Märgi loodusvööndid,  
kus asub Põhja-Ameerika. 
• jäävöönd
• tundra
• parasvöötme okasmets
• parasvöötme  

sega- ja lehtmets
• rohtla
• vahemereline mets ja põõsastik
• kõrb
• savann
• ekvatoriaalne vihmamets
• kõrgusvööndilisus

MÕTLE JA ARUTLE!
1. Mis taimed kasvavad jäävööndis/okasmetsas/rohtlas?
2. Mis loomad elavad jäävööndis/okasmetsas/rohtlas? 
3. Millega tegelevad inimesed jäävööndis/okasmetsas/

rohtlas?

 
Põhja-Ameerika ja Lõuna-Ameerika manner koos neid ümbritsevate 
saartega moodustavad ühe maailmajao – Ameerika.

(ekvatoriaalne) vihmamets
vahemereline mets ja põõsastikrohtla

sega- ja lehtmets

savann
kõrb

okasmetsjäävöönd tundra

kõrgmäestik
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ÜLESANNE 4
Võrdle Põhja- ja Lõuna-Ameerika mandri

• asendit 
• piire 
• loodust 

Loe väited. Märgi, kas väide käib  
Põhja-Ameerika (P) või Lõuna-Ameerika (L) kohta. 
1. Manner asub lääne-, lõuna- ja põhjapoolkeral. p L
2. Manner asub põhja- ja läänepoolkeral. p L
3. Läänerannikul on kordiljeeride mäestik. p L
4. Läänerannikul on Andide mäestik. p L
5. Lõunaosas asub Mehhiko laht. p L
6. põhjaosas asub kariibi meri. p L
7. Seal asub Gröönimaa. p L
8. Seal asub Amazonas. p L
9. Seal on maailma kõige kuivem koht. p L
10. Seal on maailma kõige soojem koht. p L
11. See on Ameerika maailmajagu  

koos -Ameerikaga. P L
12. See on Ameerika maailmajagu  

koos -Ameerikaga. p L
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ÜLESANNE 5
Täida mõistekaart Põhja-Ameerika kohta.  
Leia vastused tekstist, kaartidelt, internetist.

Tuleta meelde 8. klassi loodusõpetuses õpitut.

RIIGID

SAAReD,  
pOOLSAAReD

VeekOGUD

SUURUS tAIMeD

MAAILMA  
kÕIGe ...

LOOMAD

pÕHJA- 
AMeeRIkA



2.1. SUUREMAD RIIGID JA 
NENDE PEALINNAD MAAILMA 

POLIITILISEL KAARDIL 

 
Maailmas on umbes 200 riiki.  
Igal riigil on oma 
• maa-ala 
• piirid 
• rahvas 
• põhiseadus 
• valitsus 
• tunnustus teiste riikide poolt
Paljudel riikidel on oma raha.

Igal riigil on ka oma tunnused, sümbolid.  
Nendeks on
• lipp 
• vapp
• hümn

Läänemere riigid

SOOME

ROOTSI

NORRA

VENEMAA

EESTI

LÄTI

LEEDU

POOLASAKSAMAA

TAANI

Helsingi

Tallinn

Riia

Vilnius

VarssaviBerliin

Stockholm

Kopenhagen

Oslo
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Paljudel riikidel on oma rahvussümbolid. Näiteks Soome rahvus-
loom on karu, Läti rahvuslind on linavästrik.

Nimeta Eesti rahvussümboleid.

 
 
Riigid märgitakse riikide kaardile erinevate värvidega. Nii on hästi 
näha iga riigi asukoht ja suurus, võrreldes teiste riikidega. 
Kaardile märgitakse riigi nimi, pealinn ja suuremad linnad. 

 GRÖÖNIMAA  

Lääne-
Sahara

Guam

Prantsuse Polüneesia

 

 Prantsuse Guiana

Pue r to
Rico

f

KUUBA 

C O L OMBIA

PERUU  

BOLIVIA

TŠIILI

PAAPUA
UUS-GUINEA 

  

KANADA

MEHHIKO 

BELIZE

HONDURAS

NI C AR A G U AEL S A L V ADOR

G U A TEMA L A

C O S T A
RI C A P A N AMA

V E N E M A A

H I I N A

SURINAME  

B AHAMA

G AMBIA

SVAASIMAA    

ZIM B A B WE

ZAMBIA

A N GO L A KOMOORID   

SEIŠELLID 
TANSAANIA

AAFRIKA  LÕUNA-

KEENIA 
U G AN D A

KESK-AAFRIKA VABARIIK

JEEMENN I G E R

LIBEERIA KAMERUN 
  

G A B ON

   

EKVATORIAAL-
GUINEA

GUINEAGUINE A -BIS S A U

M A L I
M A URI T ANIA

SENE G AL

N ORRA    
ROOTSI

SOOME 

PRANTSUSMAA 

HISPAANIA 

LÄTI

EESTI

  

LEEDU

I TAALIA   

TUNEESIA

L A OS

FILIPPIINID

SAALOMONI SAARED 
 

FIJI

T O N G A

K I R I B A T I

TAI  

B A N G L ADESH

KAMBODŽA 

VIET N AM

MALDIIVID

SRI
L ANKA

SI N G APUR

  IDA-TIMOR

B R UNEI

M A L A I S I A

I N D O N E E S I A

A U S T R A A L I A

UUS-MEREMAA

MAROKO 
   

TRINI D AD AND
T O B A GO

DOMINIKAAN  

J AMAI C A

PARAGUAY     

ISLAND 

ÜHEND-
KUNINGRIIK  IIRIMAA

LIECHTENSTEIN

ŠVEITS 

L UKSEMBURG TŠEHHI  
S L O V AKKIA

R UMEENIA

ALBAANIA

VALGEVENE   

S ÜÜRIA
KÜPROS 

LIIBANON   

(TAANI)

U K R A I N A
MOLD O V A

GRUUSIA  

ASERBAIDŽAN   ARMEENIA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

K I R I B A T I

I R A N
IRAAK

 
AFGANISTAN   

PAKISTAN   

ANDORRA

S AN
MARI N O

A U S TRIA
UNGARI     

SERBIA

MON T .
K OSOVO

S L OVEENIA
HORVAATIA

 

BIRMAI N D I A

NE P AL BHU T AN

T Ü R G I

N A U R U

BRASIILIA

ALŽEERIA
LIIBÜA

EGIPTUS

ANTARKTIKA

BOS. &
HER.

NIGEERIA

S AM O A

MA L T A

HOLLAND

BE L GIA

TAANI

JOR D AANIA
IISRAEL

KUVEIT 

B AHREIN

 KATAR 
ARAABIA
ÜHENDEMIRAADID 

OMAAN

SAKSAMAA POOLA  

M O N G O O L I A

DJIBOUTI

B O T S W A N A

N AMIIBIA

TURKMENISTAN   
USBEKISTAN   

TADŽIKISTAN   

A N GO L A

BU L G AARIA

GU Y A N A

U R UG U A Y

EC U ADOR

D'I V OIRE
C Ô TE

S A UDI
ARAABIA

SIERRA
LEONE

ERITREA

KREEKA

MAKEDOONIA 

M A URITIUSMA D A G AS K AR

PALAU    

V AN U A TU

TU V ALU

BURKI N A
F ASO

U SA

 ARGENTINA  

PO R TU G AL

MO N A C O

LES O THO

TŠAAD

VENEZUEla 
 

GHA N A

SUDAAN

R W AN D A

BU R UNDI

MA L A WI

MOSAMBIIK

ETIOOPIA
SOMAALIA

LÕUNA-
SU D AAN

HAIITI

KONGO
 

  

KONGO
DEMOKRAATLIK
VABARIIK

 

   

K A S A H S T A N

KÕRGÕSTAN

JAAPAN

PÕHJA-KOREA

LÕUNA-
KOREA

Atlandi ookean

Vaikne ookean

Vaikne ookean

India ookean

Põhja-Jäämeri

Eesti lipp ja  
suur riigivapp

Maailma riikide kaart
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Riike liigitatakse mitut moodi. Kõige levinum on liigitamine maa-ala 
suuruse ja rahvaarvu järgi.

Maailma kõige suuremad riigid  
maa-ala suuruse ehk pindala järgi

Lisa tabelisse iga riigi kohta ka manner, kus see asub.

Koht Riik Pindala 
(km²) Pealinn Mis mandril 

asub?

1. Venemaa 17 098 246 Moskva

2. kanada 9 984 670 Ottawa

3. Ameerika 
ühendriigid  9 833 520 Washington

4. Hiina  
Rahvavabariik  9 596 961 peking

5. Brasiilia 8 515 767 Brasilia

6. Austraalia 7 692 024 Canberra

7. India 3 287 263 Delhi

8. Argentina 2 780 400 Buenos Aires

9. kasahstan 2 724 900 Astana

10. Alžeeria 2 381 741 Alžiir
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ÜLESANNE 1
Vaata kaarti ja tabelit. Leia kaardilt suuremad riigid

1) põhjapoolkeral: 

2) lõunapoolkeral: 

3)  idapoolkeral: 

4) läänepoolkeral: 

 
Riigid liigitatakse ka elanike arvu järgi. 

Maailma
rahvastiku

jaotus

Hiina
18,5%

India
17,9%

Indoneesia 3,5%
Brasiilia 2,9%

pakistan
2,6%

Nigeeria
2,6%

Bangladesh 2,2%
Venemaa 1,9%

Mehhiko 1,7%
Jaapan 1,7%

teised riigid
40,3%

Ameerika
ühendriigid 4,3%
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Maailma kõige suuremad riigid rahvaarvu järgi

Lisa tabelisse iga riigi kohta ka maailmajagu,  
kus see asub.

Koht Riik Pealinn Rahvaarv 
(mln)

Mis maailma-
jaos asub?

1. Hiina peking
1417,2

(1,42 miljardit)

2. India Delhi
1359,8 

(1,36 miljardit)

3. Ameerika 
ühendriigid Washington 327,6

4. Indoneesia Jakarta 267,9

5. Brasiilia Brasília 211,5

6. pakistan Islamabad 202,3

7. Nigeeria Abuja 197,8

8. Bangladesh Dhaka 167,1

9. Venemaa Moskva 143,9

10. Mehhiko Mexico 131,4

Kümnest maailma kõige suuremast riigist neli asuvad Aasias. 
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ÜLESANNE 2
Vaata rahvaarvude tabelit ja diagrammi. 
1. Mis riikides elab üle miljardi inimese? 

2. Mis maailmajaos elab kõige rohkem inimesi? 

 
Peaaegu kõik maailma riigid on liitunud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga 
(lühend: ÜRO).

 
ÜLESANNE 3

Mis on ÜRO? Otsi internetist infot selle kohta.  
Täida lüngad. 

1.  üRO-sse kuulub  riiki.

2.  üRO eesmärk on tagada maailmas  ja julgeolek.

3.  üRO tegevuse aluseks on põhikiri ehk .
4. Organisatsiooni keskus ehk peakorter  

asub (kus?) .
5. üRO päevana tähistatakse päeva, millal võeti vastu põhikiri. 

üRO päev on (millal?) 

 

ÜRO vapp



2.2. VENEMAA

Venemaa on maailma  
kõige suurem riik. See asub kahes  
maailmajaos – Euroopas ja Aasias. 

Vaata kaarti. 
Millistel poolkeradel asub Venemaa?

 

Asend

Venemaa hõlmab umbes 
1
8  kogu maailmast. 

Tema ulatus läänest itta on ligikaudu 10 000 kilomeetrit, põhjast 
lõunasse üle 4000 kilomeetri (Eesti ulatus läänest itta on 350 
kilomeetrit, põhjast lõunasse 250 kilomeetrit).

Oma suurusega jääb Venemaa kaheksasse ajavööndisse. 

  

Põhja-Jäämeri

Barentsi meri

Ida-Siberi meri

Balti meri

Ohhoota
meri

Beringi
meriNorra meri Anadõr
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SEVERNAJA ZEMLJA

SAHHALIN

JAAPANHIINA

MONGOOLIA
KASAHSTAN 

GRUUSIA
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UKRAINA

VALGE-
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ROOTSI
NORRA

SOOME

PÕHJA-KOREA

Magadan
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Habarovsk

tšita

tjumen
Jekaterinburg

Hantõ-Mansiisk

tura

Norilsk

Arhangelsk

Sõktõvkar Salehard

Nižni Novgorod

pihkva
Smolensk

tuula

kursk
Voronež

kaasan perm

Samaara

Orenburg

Rostov Doni ääres

Volgograd

Astrahan
Groznõi

pjatigorsk

peterburi

kaliningrad

Moskva

Murmansk

Ulan-UdeIrkutsk
krasnojarsk

kemerovo

tomskOmsk

Novosibirsk
Vladivostok

Jenissei
Ob
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b

Volga

Don
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a

Le
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a

Ba
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Kaspia

Laadoga
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ÜLESANNE 1
Moskvas on kell 8 hommikul. Inimesed alustavad tööpäeva.  
Mis kell on sel ajal Venemaa idaosas  
Kamtšatka poolsaarel? Mida seal inimesed võiksid teha?

Tuleta meelde ajavööndite teemat ja kellaaegade 
arvutamist. Õppisid seda 8. klassi loodusõpetuses.

Vastamiseks kasuta kindlasti ajavööndite kaarti.

1. Moskva on (mitmendas?)  ajavööndis.

2. kamtšatka on (mitmendas?)  ajavööndis.

3. erinevus ajas on (mitu?)  tundi.

4.  kamtšatkal on kell .
5. kamtšatka inimesed võiksid sel ajal (mida teha?) 

 
Venemaal on palju naaberriike. Tal on ühine piir 14 riigiga. 

Astana

Helsingitallinn
Riia

Vilnius

kiiev

thbilisi

Bakuu

Minsk
Varssavi

Oslo

Ulaanbaatar

peking
pyongyang

HIINA

NORRA

SOOMe

LÄtI
eeStI

LeeDU

VALGeVeNe

UkRAINA

GRUUSIA 

ASERBAIDŽAAN 
 

 

pOOLA 

MONGOOLIA
kASAHStAN

V e N e M A A

pÕHJA-kOReA

JAApAN

Moskva
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ÜLESANNE 2
Leia kaardilt ja näita Venemaa.  
Leia tema naaberriigid. 

1. Kirjuta neist üks, mis asub Venemaast

1) läänes 

2)  lõunas 
2. Kirjelda naabrile Venemaa põhjapiiri. 
3. Kirjelda naabrile Venemaa idapiiri. 

Rahvastik

Venemaal elab 143,2 miljonit inimest. Rahvaarvult on Venemaa 
riikide hulgas üheksandal kohal maailmas. (Eestis elab ligikaudu 
1,3 miljonit inimest.) 

Venemaal elab üle 160 rahva, kes moodustavad ühise riigi nimega 
Venemaa Föderatsioon. 

Venemaa Föderatsioon on vabariik.

Tuleta meelde, mis on vabariik.  
Õppisid seda ühiskonnaõpetuses.
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Suuremad linnad

Venemaa pealinn on Moskva. 
Moskva on Venemaa kõige 
suurem linn. Seal elab  
12,4 miljonit inimest. Moskva 
on rahvaarvult maailmas  
22. linn. 

Mis on Eesti pealinn?  
Kui palju elab inimesi meie pealinnas? 

Suuruselt teine linn Venemaal 
on Peterburi. 

ÜLESANNE 3
Võrdle kahte Venemaa  
suurlinna – Moskvat ja Peterburi. 
1. Leia kaardilt Moskva.  

Kus asub Moskva? 

2. Leia vastused internetist. 

• Kui palju inimesi elab Moskvas? 

• Kui vana on Moskva? 

• Mis jõgi voolab läbi Moskva? 

• Mis on tähtsamad ja kuulsamad kohad Moskvas?

Punane väljak ja Kreml Moskvas

Talvepalee Peterburis
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3. Leia kaardilt Peterburi. 
Kus asub Peterburi? 

4. Leia vastused internetist. 

• Kui palju inimesi elab Peterburis? 

• Kui vana on Peterburi? 

• Mis jõgi voolab läbi Peterburi? 

• Mis on tähtsamad ja kuulsamad kohad Peterburis?

5. Loe väited. Märgi, kas väide käib Moskva (M)  
või Peterburi (P) kohta.

1) Linnas elab 12,4 miljonit inimest. M p
2) On 315-aastane. M p
3) Linnas elab 5,3 miljonit inimest. M p
4) Asub Läänemere kaldal. M p
5) kuulsaim ehitis on talvepalee. M p
6) Asub Venemaa euroopa-osa keskosas. M p
7) On 861-aastane. M p 
8) Läbi linna voolab Neeva jõgi. M p
9) On Venemaa pealinn. M p
10) kuulsaim ehitis on kreml. M p
11) Linnas asub Ermitaaži kunstimuuseum. M P
12) Läbi linna voolab Moskva jõgi. M p 
13) Linnas asub punane väljak. M p
14) On Venemaa kultuuripealinn. M p
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6. Võrdle Moskvat ja Peterburi. Jooni õige vastus.
1) Venemaa pealinn on Moskva | Peterburi.
2) Rohkem inimesi elab Moskvas | Peterburis.
3) Vanem linn on Moskva | Peterburi.
4) Neeva jõe ääres asub Moskva | Peterburi.
5) punane väljak asub Moskvas | Peterburis.
6) talvepalee asub Moskvas | Peterburis.
7) Venemaa kultuuripealinn on Moskva | Peterburi.

Loodus ja loodusvarad

Venemaa on väga suur. 
Seetõttu on ka loodus väga 
mitmekesine. Riigi põhjaosas on 
külmvöötme alad. Kirde-Siberi 
mäestike orgudes on mõõdetud 
külma isegi kuni –70 kraadi C. 
Riigi lõunaosas esinevad aga 
rohtlad ja poolkõrbed. Soojakraade on lõunaosas olnud  
kuni 40 kraadi C.

Venemaal on palju veerohkeid ja pikki jõgesid. 
Kaspia merre suubub Euroopa pikim jõgi Volga. 
Aasia-osas voolavad Põhja-Jäämerre suured jõed Leena, Ob jt. 
Siberi-osas on ka maailma sügavaim järv Baikal. 

Riigi idaosas Kamtšatka poolsaarel esineb vulkaane ja kuumavee-
allikaid. 

Tuleta meelde, mis on vulkaanid ja kuumaveeallikad.  
Miks neid Eestis ei ole?  

 Vajadusel kasuta interneti abi.
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Venemaal leidub väga palju loodusvarasid. Riik müüb ka palju 
loodusvarasid teistele riikidele. 
Venemaal on tänu suurtele metsa-aladele palju puitu. 
Mitmekesised on maavarade varud. Maapõues leidub palju 
kütuseks sobivaid maavarasid: naftat, maagaasi, kivisütt. 
Samuti on palju raua- ja teiste metallide maaki. 
Siin leidub ka väärismetalle ja -kive (kulla- ja hõbedamaaki, 
teemante). Suuremad leiukohad on Koola poolsaare mägedes, 
Uuralis ja Siberis. 

Venemaa maavarade kaart

Tuleta loodusvarade kaardi järgi meelde tähtsamate 
maavarade tingmärgid. 

Joonista nafta, maagaasi, kivisöe, rauamaagi ja kullamaagi 
tingmärk.

  

kivisüsi
maagaas
nafta uraanimaakvasemaak

tinamaakalumiiniumimaak
kaalisool

rauamaak
pliimaak

kullamaak
hõbedamaak
teemantid
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Tänu rikkalikele loodusvaradele on riigis arenenud masinatööstus. 
Toodetakse autosid, ronge, traktoreid, laevu, lennukeid. Venemaa 
on maailmas tunnustatud kosmose- ja sõjanduse riik.

ÜLESANNE 4
Koosta teksti abil mõistekaart Venemaa loodusvaradest ja 
tööstusest.

LOODUS-
VARAD

MAAVARAD

kütUSeD

Masinadehted
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ÜLESANNE 5
Leia Venemaaga seotud kohad ja märgi kaardile: 
1) Põhja-Jäämeri, Vaikne ookean;
2) Läänemeri, Must meri, Barentsi meri, Beringi meri; 
3) Kaspia meri, Baikali järv, Volga jõgi, Leena jõgi,  

Obi jõgi;
4) Koola poolsaar, Kamtšatka poolsaar; 
5) Uurali mäestik.

  



A M e e R I k A  ü H e N D R I I G I D

k A N A D A 

Gröönimaa

kanada Arktika saarestik

Labradori poolsaar

Ottawa
toronto

Montreal

New Yosk

Quebec

Vancouver

Whitehorse

Victoria
Calgary

edmonton

Saskatoon

Winnipeg

Newfoundland

AMeeRIkA
üHeNDRIIGID

Hudsoni laht

Suur Karujärv

Suur Orjajärv

Winnipeg

Suur järvistu

Niagara juga

Labradori meri

Baffini laht

Atlandi
ookean

Vaikne
ookean

Põhja-Jäämeri

2.3. KANADA

 
Asend
Kanada asub Põhja-Ameerika põhjaosas.

Vaata kaarti. 
Millistel poolkeradel asub Kanada?

 
 
Kanada on suuruselt teine riik maailmas, aga peaaegu poole 
väiksem kui Venemaa. 
Oma suurusega jääb Kanada viide ajavööndisse. Seega erineb 
kellaaeg riigi idaosas viis tundi riigi lääneosa kellaajast.

Kanadal on ainult üks maismaapiir – Ameerika Ühendriikidega 
lõunas ja läänes. Kanada ja USA ühine piir on maailma pikim 
riikide vaheline ühine maismaapiir. 
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Kanada piirid on:
• põhjas Põhja-Jäämeri
• idas Atlandi ookean
• läänes Vaikne ookean ja Ameerika Ühendriigid
• lõunas Ameerika Ühendriigid

Kanada pealinn Ottawa asub peaaegu riigi kagupiiril. Pealinnas 
elab umbes miljon inimest.

Kanadas elab ligikaudu 40 miljonit inimest. Enamik neist elab riigi 
lõunaosas, sest seal on soodsamad elamistingimused.

Mis sa arvad, miks?

 
Loodus ja loodusvarad
Kanada põhjaosas on väga palju saari. Need moodustavad Kanada 
Arktika saarestiku. Idas on suur Labradori poolsaar ja Hudsoni 
laht. 

Kanada on kõige järvederikkam maa maailmas. Lõunas asub 
Ameerika Ühendriikide piiril viiest järvest koosnev Suur järvistu. 
Kahe riigi piiril asub ka Põhja-Ameerika kuulsaim ja ilusaim juga – 
Niagara juga. 

Vaata digiõpikust videot  
Niagara joast 

Vaata kaarti.  
Leia veel suuri järvi Kanadas.

Niagara juga
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Kanada loodus on põhjamaine. Põhjas levivad jäävöönd ja tundra, 
lõuna pool rohtlad. 
Peaaegu poolt Kanada territooriumi katavad metsad. Tihedates 
okas- ja väärispuumetsades kasvavad kuused, tsuugad, palsam-
nulud, mitut liiki männid ja seedermännid. 
Seal elab ka palju metsloomi: ameerika karud, skungid, koprad, 
naaritsad, ilvesed jt.

Kanadas leidub palju maavarasid. Seal leidub naftat, maagaasi, 
mitmeid metallimaake. 

Kanada on arenenud majandusega riik. Peamised kaubad, mida 
müüakse teistesse riikidesse, on ajalehepaber, paberipuit, nafta, 
maagaas, alumiinium ning masinad ja nende osad.

Maavarade poolest rikas 
Kaljumäestik

Naftaplatvorm Newfoundlandi saare 
lähedal
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ÜLESANNE 1
Leia Kanadaga seotud kohad ja märgi kaardile: 
1) Põhja-Jäämeri, Vaikne ookean, Atlandi ookean;
2) Hudsoni laht;
3) Suur järvistu, Suur Orjajärv;
4)  Niagara juga;
5) Kanada Arktika saarestik, Gröönimaa;
6) Labradori poolsaar; 
7) Kaljumäestik. 
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ÜLESANNE 2
Vaata Venemaa ja Kanada rahvastiku tiheduse kaarte. 

1. Märgi õige vastus.
1) Kuidas paikneb rahvastik Venemaal?  

ühtlaselt | ebaühtlaselt
2) Kuhu on koondunud enamik Venemaa rahvastikust?  

riigi ida- ja kaguossa | riigi lääne- ja edelaossa
3) Kui suur on Venemaa rahvastiku tihedus  

riigi lääne- ja edelaosas?  
50–100 inimest | 1–10 inimest ühel ruutkilomeetril 

4) Kui suur on Venemaa rahvastiku tihedus  
riigi Aasia-osas?  
10–20 inimest | alla 1 inimese ühel ruutkilomeetril 

5) Kuidas paikneb rahvastik Kanadas?  
ühtlaselt | ebaühtlaselt

6) Kuhu on koondunud enamik Kanada rahvastikust? 
riigi kaguserva | riigi edelaserva

7) Kui suur on Kanada rahvastiku tihedus  
riigi kaguservas?  
25–249 inimest | 1–10 inimest ühel ruutkilomeetril 

Venemaa kanada

inimesi ühel ruutkilomeetril
0 1–5 6–25 26–250 251–1000 üle 1000
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8) Kui suur on Kanada rahvastiku tihedus  
riigi põhjaosas?  
10–20 inimest | 0–4 inimest ühel ruutkilomeetril 

2. Loe Venemaa kohta käivad laused. 
Loe Kanada kohta käivad laused.

3. Mis on Venemaal ja Kanadal rahvastiku paiknemises 
ühist? Arutle klassikaaslastega.

Kolme Õe mäetipp Kaljumäestikus

Kanada rahvussümbol on vahtrapuu.  
Vahtralehte on kujutatud ka riigi lipul.



2.4. HIINA

  
Hiina on suur riik Ida-Aasias. 
Oma maa-ala suuruse poolest on  
ta neljandal kohal maailmas. 

Vaata kaarti. 
Millistel poolkeradel asub Hiina?

Hiinal on sarnaselt Venemaaga palju naaberriike. Tal on ühine piir 
14 riigiga. 
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tIIBetI pLAtOO
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ÜLESANNE 1
Leia kaardilt ja näita Hiina.  
Leia tema naaberriigid. 

1. Kirjuta neist üks, mis asub Hiinast

1) põhjas 

2)  läänes 

3) lõunas 

2. Idas on Hiina piiriks 
Arutle oma naabriga.

Hiina on kõige suurema rahvaarvuga riik maailmas. 
Seal elab üle 1,4 miljardi inimese.

Eestis elab umbes 1,3 miljonit inimest. Arvuta, mitu 
korda on Hiina rahvaarv suurem kui Eestis.  

 Hiina rahvaarv on  korda  
 suurem kui eesti rahvaarv. 

 
Hiina pealinn on Peking. Seal elab üle 20 miljoni inimese. 
Peking on rahvaarvult seitsmes linn maailmas.

Pekingi tänavapilt
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ÜLESANNE 2
Leia ja näita kaardilt õpitud riikide pealinnad.  
Leia ka nende linnade rahvaarv. 

1. Täida lüngad.

• Venemaa pealinn on   

Seal elab  inimest.

• kanada pealinn on   

Seal elab  inimest.

• Hiina pealinn on   

Seal elab  inimest.

2. Reasta pealinnad rahvaarvu järgi.  
Kirjuta järjenumber linna nime ette.

 Moskva

 Ottawa

 peking

3. Eesti kõige suurem linn on meie pealinn .  

Siin elab  inimest.  
Mitu korda on Pekingi elanike arv suurem  
kui Tallinna elanike arv? 
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Loodus ja loodusvarad

Hiina loodus on väga mitmekesine. 
Riigi põhja- ja keskosas laiub üks maailma suurimatest kõrbetest 
Gobi kõrb. Kesk- ja lõunaosas asub kõrge Tiibeti kiltmaa ja maailma 
kõrgeim mäestik Himaalaja. 
Riigi idaosa suurtel tasandikel kasvavad sega- ja lehtmetsad ning 
niisked troopilised metsad. Sisemaal asuvad rohtla-alad.

Hiinas voolavad kaks maailma pikemate jõgede hulka kuuluvat 
jõge: Huang He (Kollane jõgi) ja Jangtse.

Leia ja näita kaardilt Huang He ja Jangtse jõgi.

Hiinas leidub palju mitmesuguseid maavarasid. Seal leidub naftat, 
kivisütt, kulda, vase- ja tsingimaaki.

 
ÜLESANNE 3
Missugused tooted sinu kodus on toodetud Hiinas?  
Uuri kodumasinaid, riideid jm. 

Järgmises tunnis arutlege klassis.

Suur Hiina müür Sild üle Jangtse jõe Wuhani linnas
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Hiinast pärinevad tooted 

Hiina on tuntud iidse kultuuri, teaduse ja majanduse maana. 
Hiinast on pärit siid, paber, kell, kompass, vihmavari, portselan, 
tikud ja paljud teised tänapäevalgi kasutatavad esemed. 

Hiinast on alguse saanud mitmed võitluskunstid. 

Kuulus on Hiina meditsiin, toit ja looma-aasta kalender. 

Mis looma-aasta meil praegu Hiina kalendri järgi on?

ÜLESANNE 4
Nimeta tooteid, mis on leiutatud Hiinas.  
Koosta mõistekaart teksti ja interneti abil. 

HIINAST
PÄRIT

TOOTED

portselan
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ÜLESANNE 5
Ühenda pildid riigiga. Kirjuta riigi nimi pildi alla punktiirile.
Venemaa kanada Hiina

Mille järgi otsustasid?



2.5. ARGENTINA

 

Asend

Argentina asub  
Lõuna-Ameerika 
lõunapoolses osas.

Vaata kaarti. 
Millistel poolkeradel 

 asub Argentina?

Mitmendal kohal oma pindalalt on Argentina  
maailma riikide hulgas?  

 Leia peatüki 2.1 riikide suuruste tabelist. 

 
Argentina piirneb
• põhjast Boliivia ja Paraguayga
• idast Brasiilia, Uruguay ja Atlandi ookeaniga
• lõunast ja läänest Tšiiliga

Atlandi ookean

La Platalaht

Drake’i väin

Vaikne
ookean

URUGUAY

BRASIILIA

PARAGUAY

BOLIIVIA
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Argentinas elab üle 44 miljoni inimese. 
Enamik inimesi elab linnades riigi kirdeosas, sest seal on  
kõige paremad elamistingimused.

Mis sa arvad, miks?

Argentina pealinn on Buenos Aires. Seal elab 15 miljonit inimest. 
Maailmas on Buenos Aires rahvaarvult 13. kohal. 
Buenos Aires asub La Plata lahe kaldal Parana jõe suudmes.

 
Loodus
Argentina lääneosa on väga mägine. Seal kõrgub Andide mäestik. 
Argentinasse jääb ka Andide mäestiku kõige kõrgem mägi 
Aconcagua. Selle kõrgus on ligi seitse kilomeetrit (6960 m). 

Argentina lõunaosas on kõrb. Kesk- ja põhjaosas laiub tasastel 
aladel rohtla.

Riigi pikim jõgi on Paraná. 
Selle lisajõel asuvad kuulsad 
Iguassu joad. Iguassu 
joastikku kuulub 275 juga 
üldlaiusega ligi 2,7 kilomeetrit. 
Jugade kõrgus on 82 meetrit.

Argentina lõunaosas asub 
Tulemaa saarestik.

Uuri kaardilt, mis riigile kuulub Tulemaa saarestik.

Iguassu joastik
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ÜLESANNE 1
Leia Argentinaga  
seotud kohad ja  
märgi kaardile: 
1) veekogud:  

Atlandi ookean, 
Drake'i väin,  
La Plata laht,  
Paraná jõgi,  
Iguassu joastik;

2) Andide mäestik; 
3)  Tulemaa saarestik. 

 
Loodusvarad
Argentinas leidub mitmeid maavarasid. Seal leidub naftat ja 
maagaasi. Argentinas on maailma suurimaid uraanimaagi varusid. 
Leidub veel rauamaaki ning hõbeda-, vase-, plii- ja tsingimaaki.

Argentina põhjaosas laiuvad 
suured soolaväljad.
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Argentina on üks maailma suuremaid 
sojakasvatajaid. Sojast valmistatakse 
sojajahu, -piima, -kastet, -õli jt 
tooteid.
Samuti kasvatatakse Argentinas 
suhkruroogu, maisi, viinamarju jm. 

Missugused loodustingimused võimaldavad kasvatada 
suhkruroogu, viinamarju jt soojalembeseid taimi?

Argentina on suur toiduainete tootja ja eksportija (teistesse 
riikidesse kauba müüja). Toodetakse ja eksporditakse piima, 
veiseliha ja kanaliha. 
Argentina on maailma viies veinitootja. Veini valmistatakse seal 
peamiselt viinamarjadest.

 
ÜLESANNE 2

Kuidas Argentina oma nime sai?  
Uuri internetist ja arutlege klassikaaslastega.  

 Täida lüngad.

1. Argentina nimi tuleneb (mis?) keelsest 

sõnast (mis sõna see on?) .

2. See sõna tähendab (mida?) . 

3. Nimi viitab sellele, et riigis leidub palju (mida?) .

Sojauba
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ÜLESANNE 3
Leia õpitud riikide suurused  
maailma suuremate riikide tabelist peatükis 2.1.  
Reasta riigid suuruse järgi.  
Kirjuta järjenumber riigi nime ette.

 Argentina

 Hiina

 kanada

 Venemaa

 
ÜLESANNE 4
Leia õpitud riikide rahvaarvud internetist ja  
maailma suuremate riikide rahvaarvu tabelist peatükis 2.1.  
Reasta riigid rahvaarvu suuruse järgi. 
Kirjuta järjenumber riigi nime ette.

 Argentina

 Hiina

 kanada

 Venemaa
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ÜLESANNE 5
Võrdle õpiku teksti ja interneti abil  
maailma suuremaid riike.
1. Milliste riikide kohta käivad tabelis toodud väited? 

Märgi rist õige riigi lahtrisse.

Väide Venemaa Kanada Hiina Argentina

Asub  
lõunapoolkeral. 

piirneb põhja- 
Jäämerega.

piirneb Vaikse 
ookeaniga.

pealinn on 
Ottawa.

Asub osaliselt  
rohtlas.

Asub osaliselt 
tundras.

Leidub naftat.

2. Loe kõik väited koos vastustega.
3. Loe väited, mis on ühised kõigile neljale suurriigile.
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ÜLESANNE 6
Tunne õpitud riigid ära riigi kontuuri ja lipu järgi.  
Kirjuta riigi nimi riigi kontuuri alla punktiirile.  
Kasuta kaartide ja interneti abi.
Argentina Venemaa Hiina kanada

 

 

 
 

Püüa igalt riigi kontuurilt ära tunda mõni  
geograafiline objekt (poolsaar, saar, laht, meri).
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ÜLESANNE 7
Tuleta meelde õpitud riike.  
Märgi õige vastus. Vajadusel leiad vastused tekstist.
1. Mis peab igal riigil olema?

• oma maa-ala 
• oma rahvas 
• põhiseadus 
• tunnustus teiste riikide poolt

2. Mis riikidel on piir Atlandi ookeaniga?
• Venemaa
• kanada
• Hiina
• Argentina

3. Mis on Argentina pealinn?
• Buenos Aires
• Moskva
• Ottawa
• peking

4. Mis on Venemaa pealinn?
• Buenos Aires
• Moskva
• Ottawa
• peking

5. Mis riigi elanike arv on umbes 144 miljonit?
• Venemaa
• kanada
• Hiina
• Argentina



LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE80

6. Mis riigist pärineb siid?
• Venemaa
• kanada
• Hiina
• Argentina

7. Kus riigis on kõige rohkem järvi maailmas?
• Venemaa
• kanada
• Hiina
• Argentina



3.1. RASSID JA RAHVAD 

Maakeral elab üle 7,8 miljardi inimese.  
Eestis elab umbes 1,3 miljonit inimest.

MÕTLE JA ARUTLE!
Vaata kaarti. 
1. Leia piirkonnad, kus elab kõige rohkem inimesi. 
2. Leia piirkonnad, kus elab kõige vähem inimesi. 
3. Miks elab vähe inimesi 

• Gröönimaal? 
• Himaalajas? 
• Amazonase madalikul? 

Arutlege klassikaaslastega.

0
1–2
3–5
6–10
11–15
16–50
51–100
101–500
501–1000
1001–10 000
10 001–50 000
üle 50 000

inimesi
ruutkilomeetril

Indias elab ühel ruutkilomeetril  
üle 500 inimese.
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ÜLESANNE 1
Rahvaarv muutub pidevalt. 

Jälgi internetis rahvaarvu muutust praegu: 
rahvastik.population.city/world

Täida lüngad.

1. Tänane kuupäev: 

2. Praegu elab maakeral  inimest.

3. Täna on juba maailmas sündinud  inimest.

4. Rahvaarvu muutus maailmas täna on  inimest.

5. Sellel aastal on rahvaarv maailmas kasvanud 

 inimese võrra.

6. Euroopas elab praegu  inimest.

7. Täna on Euroopas sündinud  inimest.

 
Rahvused
Teatud maa-alal elavad inimesed, kes räägivad ühte keelt ja kellel 
on sarnane kultuur, moodustavad rahvuse. 
Eestlased, venelased, soomlased,  inglased jt on kõik eri rahvused.
Eestlased räägivad eesti keelt, soomlased soome keelt jne. 

Maailmas on üle 3000 
rahvuse ja kõneldakse 
üle 6000 keele. 

Maailmas on  
üle 3000 rahvuse. IC

E
LD

S
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Eestis elab peale eestlaste veel enam kui 180 rahvusest inimesi. 
Kõige arvukamalt elab Eestis eestlasi. Teiste rahvuste esindajatest 
elab Eestis rohkem venelasi, ukrainlasi ja soomlasi.

Kõige rohkem räägitakse maailmas hiina, hispaania, inglise, hindi 
ja araabia keelt. 

Maailmas on keeli, mida räägivad paljude rahvuste esindajad. 
Nende keelte abil on eri rahvustel hea omavahel suhelda. Selliseid 
keeli nimetataksegi rahvusvahelisteks suhtluskeelteks. Neid keeli 
õpitakse ka eri maade koolides võõrkeeltena. 
Rahvusvahelised suhtluskeeled on inglise, prantsuse, saksa, vene, 
hispaania ja araabia keel.

 
ÜLESANNE 2
Märgi sobivad vastused.
1. Rahvused on

• eestimaalased, marjulised 
• sakslased, ukrainlased
• sportlased, teadlased

2. Keeled on
• inglased, eestlased
• Ameerika, Aasia
• eesti, vene

3. Rahvusvahelised suhtluskeeled on
• inglise, eesti, araabia
• vene, hispaania, soome
• inglise, hispaania, saksa
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4. Eestis on kõige arvukam rahvus
• inglased
• eestlased
• lätlased

5. Maailmas räägitakse kõige rohkem
• hiina, hispaania, hindi keelt
• inglise, hiina, jaapani keelt
• vene, prantsuse, eesti keelt

Rassid

Oma välimuselt on eri rahvusest inimesed samuti väga erinevad. 
Inimestel on erinev naha-, juuste- ja silmade värv, erinev näokuju 
ja kehaehitus.

Maakeral elavad inimesed jaotuvad välistunnuste järgi rassideks.
Rass on sarnaste tunnustega inimrühm.

Maakeral elavad inimesed jaotuvad kolme põhirassi:
• europiidne ehk valge rass
• mongoliidne ehk kollane rass
• negriidne ehk must rass
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Rasside põhitunnused
Enamik Euroopas elavaid rahvaid kuulub valgesse rassi. 
Põhjapoolsematel aladel elavad inimesed on välimuselt heledate 
juuste ja heledate silmadega. Ka nende nahk on heledam kui 
teistel. Niisugused on näiteks eestlased, soomlased, rootslased. 

Euroopa lõunapoolsematel aladel elavatel inimestel on aga 
tumedad juuksed ja tumedad silmad. Nende nahk on põhjarahvaste 
nahast tumedam. Niisugused on näiteks hispaanlased, itaallased, 
kreeklased.

Aasia ja Aafrika elanikud on peamiselt teistsuguse välimusega. 
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Tutvu eri rahvaste väliste tunnustega järgmise tabeli abil.

Rasside põhitunnused

Tunnus
Valge rass 
(europiidne 

rass) 

Must rass 
(negriidne 

rass) 

Kollane rass 
(mongoliidne 

rass)

Peamine 
elukoht

Euroopas,  
Ameerikas,  

Põhja-Aafrikas, 
Austraalias, 

Aasia edelaosas

Aafrika kesk- 
ja lõunaosas, 

Ameerikas

Aasias 
(Ameerikas  

elavad  
indiaanlased)

Naha 
värvus hele tume kollakas

Juuksed

heledad kuni 
tumedad, sirged 

või lainelised, 
pehmed

tumedad,  
kräsus või  
lainelised

tumedad,  
sirged,  
karmid

Silmad heledad kuni 
tumedad tumedad

tumedad  
mandlikujulised 

pilujad

Nägu lame nina,  
paksud huuled

lai, kõrged  
põsesarnad
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ÜLESANNE 3
Vaata tabelit.  
Võrdle eri rassidest inimeste tunnuseid.
1. Loe valge rassi põhitunnused.
2. Loe kollase rassi põhitunnused.
3.  Loe musta rassi põhitunnused.

4. Mille poolest erinevad europiidse ehk  rassi 

ja negriidse ehk  rassi esindajad?  

Arutle klassikaaslastega.

5. Mille poolest erinevad  ehk valge rassi ja 

mongoliidse ehk  rassi esindajad?  

Arutle klassikaaslastega.

6. Mille poolest erinevad mongoliidse ehk  rassi 

ja negriidse ehk  rassi esindajad? 

Arutle klassikaaslastega.
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ÜLESANNE 4
Vaata pilte.  
Mis põhirassi kuuluvad piltidel olevad inimesed?  
Kirjuta õige täht pildi alla.
V – valge ehk europiidse rassi esindaja
k – kollase ehk mongoliidse rassi esindaja
M – musta ehk negriidse rassi esindaja

 

*ÜLESANNE 5
Arutle koos õpetajaga.
1. Europiidse rassi esindajaid nimetatakse ka  

valge rassi esindajateks. Põhjenda!
2. Aafrika mandrit nimetatakse mustaks mandriks. 

Põhjenda!
3. Mis rassi kuuluvad indiaanlased ehk „punanahad“? 

Põhjenda!

Indiaanlased on Ameerika põliselanikud.
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Segarass

Kõik inimesed ei ole kindlate põhirassi tunnustega. Inimesel võib 
olla tunnuseid mitmest rassist. Näiteks kui isa on musta rassi 
esindaja ja ema on valge rassi esindaja, siis lapsel on mõlema 
rassi tunnuseid. 

Inimesed, kelle vanemad on 
eri rassidest, on segarassi 
esindajad. 

 
ÜLESANNE 6
Vaata pilti. 
1. Kirjelda,

1) mis tunnused on lapsel valgest rassist. 

2) mis tunnused on lapsel mustast rassist.

2. Mis rassist on laps?



4.1. EESTI JA EUROOPA 
RAHVAARV JA  

SELLE MUUTUMINE 
 
Rahvastik ja rahvaarv
Inimesed, kes elavad mingil kindlal maa-alal. moodustavad selle 
rahvastiku.
On mandri rahvastik, riigi, maakonna või muu piirkonna rahvastik. 
Eestis elavad inimesed koos on Eesti rahvastik. 

Mingil maa-alal elavate inimeste arv on selle maa-ala rahvaarv. 
Maailma rahva-arv on üle 7,8 miljardi. See tähendab, et maailmas 
elab praegu üle 7,8 miljardi inimese. 
Euroopas elab rohkem kui 740 miljonit inimest. 
Eestis elab üle 1,3 miljoni inimese.

Mitu korda on Euroopa rahvaarv väiksem kui  
kogu maailma rahvaarv? Arvuta.
Mitu korda on Eesti rahvaarv väiksem kui  
Euroopa rahvaarv? Arvuta.

 

Maailma rahvaarv 
kasvab. 2020. aasta 
lõpus elas maailmas 
üle 73 miljoni inimese 
rohkem kui 2019. aasta 
lõpus.
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Euroopa rahvastiku tihedus 

MÕTLE JA ARUTLE!
Vaata kaarti. Arutlege klassikaaslastega.
1. Nimeta kaks piirkonda Euroopas, kus elab palju inimesi. 
2. Nimeta kaks piirkonda Euroopas, kus elab vähe inimesi.
3. Miks elab vähe inimesi 

• Islandil? 
• Põhja-Soomes? 

4. Miks elab Eestis vähe inimesi?

0

1–4-

5–24

25–249

25–999

üle 1000

inimesi ruutkilomeetril
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Rahvaarvu muutumine

Rahvaarv muutub pidevalt sündide, surmade ja  
rändamise tagajärjel. 
Kui sünnib rohkem inimesi kui sureb,  
siis rahvaarv suureneb ehk kasvab. 
Kui aga sureb rohkem inimesi kui sünnib,  
siis rahvaarv kahaneb ehk väheneb.

 
ÜLESANNE 1

Jälgi internetist maailma ja Euroopa rahvaarvu 
muutusi praegu: rahvastik.population.city/world

1. Täida lüngad.
1) tänane kuupäev: 

2) praegu elab maakeral  inimest.

3) täna on juba maailmas sündinud  inimest.

4) Rahvastiku kasv maailmas täna on  inimest.

5) käesoleval aastal on rahvaarv maailmas kasvanud 

 inimese võrra.

6) euroopas elab praegu  inimest.

7) täna on euroopas sündinud  inimest.
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2. Täida tabel ja arvuta muutused.  
Kasuta ka peatüki 3.1 ülesande 1 andmeid.

1. kuupäev  
(pt 3.1  

ülesanne 1)

2. kuupäev  
(pt 4.1  

ülesanne 1)

Arvuta  
muutused

kuupäev

Maakeral elab 
(mitu inimest?)

täna on maailmas 
sündinud (mitu?)

Rahvaarvu  
muutus maailmas 
täna  
(mitu inimest?) 

Maailma rahvaarv 
on sel aastal  
kasvanud 
(mitme võrra?)

euroopas  
elab praegu

täna on euroopas 
sündinud

 

Arutle saadud muutuste üle klassikaaslastega.



LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE94

ÜLESANNE 2
Kui suur oli rahvaarv maailmas siis, kui sina sündisid?

Leia vastus interneti aadressilt  
rahvastik.population.city/world 

 Sisesta lehel üles paremasse nurka oma sünnikuupäev. 
Täida lüngad.

1. Mina sündisin (kirjuta oma sünnikuupäev): 

2. Maailmas elas sel päeval  inimest.

3. praegu elab maailmas  inimest  

vähem | rohkem kui minu sündimise päeval.  

(praegused andmed leiad ka tekstist ja ülesandest 1.)

ÜLESANNE 3
Kui suur oli rahvaarv Euroopas siis, kui sina sündisid?

Leia vastus interneti aadressilt  
rahvastik.population.city/world 

 Sisesta lehel üles paremasse nurka oma sünnikuupäev. 

Täida lüngad. 

1. euroopas elas sel päeval  inimest.

2. praegu elab euroopas  inimest  

vähem | rohkem kui minu sündimise päeval.
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*ÜLESANNE 4 
Kui suur oli rahvaarv Eestis siis, kui sina sündisid? 
Leia vastused interneti aadressilt andmebaas.stat.ee

• kirjuta vasakule „Otsi tabeleid“ otsinguaknasse RV022
• tabelist „RV022: Rahvastik soo, vanuserühma ja maa-

konna järgi, 1. jaanuar“ leiad andmed kuni aastani 2017.
• tabelist „RV022U: Rahvastik soo, vanuserühma ja 

maakonna järgi, 1. jaanuar, haldusjaotus seisuga 
01.01.2018“ leiad andmed alates aastast 2018.

• klõpsa tabeli üleval päises olevatel näitajatel. 
Sugu: jäta linnuke ainult näitajal „Mehed ja naised“ 
Vanuserühm: jäta linnuke ainult näitajal „Vanuserühmad 
kokku“ ja oma vanuserühmal.

• Vaatlusperiood: vali ajaperiood ja seal jäta linnuke ainult 
oma sünniaastale.

• Valiku muutmise aknast lahkumiseks klõpsa paremas 
nurgas nupul „Vaata andmeid“.

1. eestis elas minu sünniaastal  inimest. 

2. praegu elab eestis  inimest  

vähem | rohkem kui minu sünniaastal.

3. Minu kodumaakonnas (kus?)  elas 

 inimest.

4. praegu elab minu kodumaakonnas  inimest.

5. praegu elab minu kodumaakonnas  inimest 

vähem | rohkem kui minu sünniaastal.

6. praegu elab minu kodumaakonnas minu vanuserühmas 

 inimest. 
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Diagrammid ja graafikud

Rahvastiku arvandmeid esitatakse diagrammide ja graafikutena. 

Järgneval joondiagrammil ehk graafikul on kujutatud Eesti 
rahvastiku muutumist 1970. aastast kuni 2020. aastani.
Horisontaalteljel on aastaarvud. Vertikaalteljel on esitatud 
rahvaarv. Graafikut hakatakse lugema vasakult kõige varasemast 
ajast. 

ÜLESANNE 5
Vaatle graafikut. Kuidas on Eesti rahvaarv muutunud?
1. Täida lüngad või vali lausesse sobiv sõna. 

1) 1970. aastast kuni 1990. aastani rahvaarv  
vähenes |  suurenes.

2) Alates 1991. aastast kuni  aastani  
eesti rahvaarv pidevalt vähenes | suurenes.

1 200 000

1 250 000

1 300 000

1 350 000

1 400 000

1 450 000

1 500 000

1 550 000

1 600 000

1970 1975 1985 1995 2005 20151980 1990 2000 2010 2020

Eesti rahvaarv

ALLIkAS: StAtIStIkAAMet
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3) eesti rahvaarv on olnud kõige väiksem  

aastatel. Siis elas eestis  inimest.

4) kõige rohkem elas eestis inimesi  aastal. 

Siis elas eestis  inimest.
2. Mitme inimese võrra on Eesti rahvaarv vähenenud  

1991. aastast kuni 2020. aastani? 
Arvuta. 

Euroopa rahvaarvu muutumine

Kaardil on kujutatud Euroopa riikide rahvaarvu muutused. Kõige 
tumedam värv näitab kõige suuremat rahvaarvu kasvu. Helesinised 
värvid näitavad rahvaarvu kahanemist.

  

–1% kuni 
–0,5%

–0,5% kuni 0%
0% kuni 0,5%
0,5% kuni 1%
üle 1%

Euroopa rahvaarvu muutumine 2019. aastal

ALLIkAS: 

WORLDOMeteR
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ÜLESANNE 6
Vaatle Euroopa rahvaarvu muutuse kaarti.  
Mis riikides rahvaarv 2019. aastal kasvas,  
mis riikides kahanes? Märgi õiged vastused.  
Vajadusel kasuta ka Euroopa riikide kaarti.
1. Rahvaarv kasvab kõige rohkem  

Ukrainas | Norras | Saksamaal | eestis | Iirimaal.
2. Rahvaarv kahaneb  

Soomes | Lätis | Rumeenias | eestis.

1 300 000

1 310 000

1 320 000

1 330 000

1 340 000

2010 2012 2014 2016 2018 2020

2015. aasta
1 313 271 

2020. aasta
1 328 976 

Eesti rahvaarv on viimastel aastatel kasvanud
rahvaarv 1. jaanuaril

ALLIKAS: STATISTIKAAMET



4.2. RAHVASTIKU  
SOOLIS-VANUSELINE 

KOOSSEIS 

Et riigi elu korraldada, on vaja teada rahvastiku soolist ja vanuselist 
koosseisu. 
On vaja teada, kui palju on parajasti riigis mehi ja naisi, kui palju 
lapsi.

Soolisest ja vanuselisest koosseisust oleneb vajadus
• ehitada koole ja lasteaedu
• toota naiste kleite ja meeste ülikondi jm
• luua töökohti
• rajada tervisekeskusi eakatele inimestele jm

Rahvastiku soolist ja vanuselist koosseisu iseloomustatakse 
järgmiste näitajatega:
• sündide arv ehk sündimus teatud aja jooksul
• surmade arv ehk suremus teatud aja jooksul
• loomulik iive – aasta jooksul sündinute ja surnute arvu vahe. 

Positiivne loomulik iive näitab, et sünde oli rohkem. Negatiivne 
loomulik iive näitab, et surmasid oli rohkem.
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ÜLESANNE 1
1. jaanuaril 2019 oli Eesti rahvaarv 1 323 820 inimest. 
2018. aasta jooksul sündis 14 270 last ja suri 15 670 inimest.
Arvuta,
1) kui suur oli 2018. aastal loomulik iive.  inimest.
2) kui suur oli Eesti rahvaarv 2018. aasta algul.

 inimest.

 
Sündimus, suremus ja loomulik iive Eestis
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ÜLESANNE 2
Vaatle sündimuse ja suremuse diagrammi.  
Kuidas on muutunud sündimus, suremus ja loomulik iive 
Eestis 1985. kuni 2010. aastani? Täida lüngad.
1. Sündimus 

1985. aastal sündis  last.

kõige rohkem sündis lapsi 1987. ja  aastal.  

Siis sündis  last. 

Järgnevast aastast hakkas sündimus langema.  

Sündimus langes kuni  aastani.  

Seejärel hakkas sündimus natuke tõusma.  

2010. aastal sündis  last.

1985. aastast kuni 2010. aastani on sündide arv . 

Sündimus on kahanenud (arvuta)  inimese võrra.

2. Suremus

1985. aastal suri eestis  inimest. 

kõige rohkem inimesi suri  aastal.  

Siis suri  inimest.  

edasi hakkas surmade arv langema. 

2010. aastal suri  inimest.

1985. aastast kuni 2010. aastani on suremus . 

Suremus on kahanenud  inimese võrra.
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3. Loomulik iive

Alates 1985. aastast kuni  aastani  

loomulik iive tõusis | langes.  

edasi kuni  aastani iive järsult  tõusis | langes. 

1994. aastast kuni  aastani on loomulik iive vähehaaval 

kogu aeg tõusnud | langenud. 

Loomulik iive on olnud positiivne (üle nulli) ainult  

aastatel 1985 kuni .

ÜLESANNE 3
Kuula ja vaata digiõpikust Justamendi laulu videot. 
Mis on selle laulu sõnum?  

 Arutle koos klassikaaslastega.

Rahvastikupüramiid

Rahvastiku vanuselist ja soolist jaotumist näitav diagramm on 
rahvastikupüramiid. Rahvastikupüramiidi vertikaalteljel on 
vanuserühmad. Horisontaalteljel on tavaliselt vasakul pool iga 
vanusegrupi meeste arv ja paremal pool naiste arv.

Rahvastikupüramiidilt leiab andmed eri eas meeste ja naiste kohta. 
Selle järgi saame ülevaate laste, tööealiste inimeste ja vanurite 
arvust.
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ÜLESANNE 4

Vaatle Eesti rahvastikupüramiidi. Vasta küsimustele.
1. Kas Eesti rahvastikus oli rohkem mehi või naisi?

2. Kas rohkem sündis poisse või tüdrukuid? . 

3. Mis vanuserühma kuulud sina? .

4. Kui suure osa rahvastikust moodustas sinu 

vanuserühm? .

5. Missuguses vanuserühmas oli naisi vähem  

kui sinu vanuserühmas? .

Vanus Vanus

Eesti rahvastikupüramiid, 1. jaanuar 2020

Eesti mehed Eesti naised

5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4%
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6. Missuguses vanuserühmas oli mehi vähem  

kui sinu vanuserühmas? .

7. Mis eas mehi oli rahvastikus kõige rohkem? .

8. Mis eas naisi oli rahvastikus kõige rohkem? .

 
ÜLESANNE 5

Vaatle Eesti rahvastikupüramiide ja leia sobivad 
aastad. Aastaid saad muuta ühe või viie aasta kaupa. 

  populationpyramid.net/estonia/2020
1. Täida tabel 2010. aasta andmetega.
2. Täida tabel 2020. aasta andmetega. 
3. Arvuta muutused. 

2010.  
aastal

2020.  
aastal Muutus

Alla 20 aasta vanuseid inimesi 

20–65-aastaseid inimesi

üle 65 aasta vanuseid inimesi 

Mitu poissi sündis?   

Mitu tüdrukut sündis? 

Mis vanuses mehi on kõige enam?

Mis vanuses naisi on kõige enam?
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4. Arutle klassis muutuste üle:
1) kuidas on muutunud alla 20 aasta vanuste  

inimeste arv?
2) kuidas on muutunud poiste ja tüdrukute sündide 

arv?

Rahvastiku vananemisega  
kaasnevad probleemid
Sündide arv on nii Eestis kui ka Euroopas tervikuna juba pikka 
aega vähenenud. Vähenenud on ka surmade arv. 
Rahvastiku diagrammide põhjal järeldame, et inimeste keskmine 
vanus tõuseb. Seega muutub rahvastik järjest vanemaks.

Millised probleemid sellega riigile kaasnevad?  

2019. aasta andmetel elavad  
Eesti mehed keskmiselt 74,4 aasta 
vanuseks ja naised keskmiselt  
82,8 aasta vanuseks.  
Viimase kümne aastaga on meeste 
oodatav eluiga pikenenud 4,4 aastat  
ja naistel 2,7 aastat. 

Rahvastiku vananemine toob kaasa  
mitmeid probleeme. Peamine probleem on see, et töötegijaid 
jääb vähemaks. Seega jääb vähemaks ka maksumaksjaid. 
Selles osas on Eesti riigil kaks võimalust – kas tõsta makse või 
suurendada töötegijate arvu. Töötegijate arvu saab suurendada 
sellega, et tuuakse töötegijaid meile välismaalt. 
Vabariigi valitsus peab kaaluma, kuidas suurendada pensione. 
Suurenevad riigi kulutused arstiabile. 
Riigil on vaja rahastada veel palju muid valdkondi.

Rahvastik vananeb.
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ÜLESANNE 6
Jooni eelnevas tekstis kohad, kus räägitakse  
rahvastiku vananemisega seotud probleemidest.  
Arutlege koos õpetajaga, mis jäi selles arutelus puudu.

ÜLESANNE 7
Kuidas on muutunud keskmine oodatav eluiga Eestis?  
Vasta teksti põhjal.

1. 2019. aastal oli meeste keskmine oodatav eluiga 

2. 2019. aastal oli naiste keskmine  oodatav eluiga 

Mis on võimalused, et inimesed elavad kauem?  
Arutle koos õpetajaga.
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ÜLESANNE 8
Vaatle Euroopa riikide oodatava eluea diagramme.  
Võrdle Eesti ja teiste Euroopa riikide elanike oodatavat 
keskmist eluiga. Täida tabel.

Riik
Meeste  
oodatav 
eluiga

Naiste  
oodatav 
eluiga

Keskmise  
eluea erinevus  

aastates

eesti

Läti

Leedu

Soome

Rootsi

Itaalia

Saksamaa

Tee tabelist kokkuvõte. Arutle klassikaaslastega.
1. Mis riikides on meeste oodatav keskmine eluiga  

pikem kui Eestis? Mis riikides väiksem?
2. Mis riikides on naiste oodatav keskmine eluiga  

pikem kui Eestis? Mis riikides väiksem?
3. Mis riikides on meeste ja naiste oodatava keskmise 

eluea erinevused suuremad kui Eestis?  
Mis riikides väiksemad?
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ÜLESANNE 9
Vaata kaarti. Lõpeta laused kaardi põhjal.  
Vajadusel kasuta ka Euroopa riikide kaarti. 
Kanna Euroopa riikide kaardi abil kaardile  
riikide nimetused. 

Mida tumedam värv kaardil, seda rohkem on selles 
riigis vanu inimesi. 

1.  eesti rahvastikust moodustavad üle 65 aasta vanused 

inimesed  protsenti.

2. Sama palju vanemaid inimesi elab veel (mis riigis?)

üle 22%
20–22%
18–20%
16–18%
14–16%
12–14%
alla 12%

Üle 65 aasta vanuste inimeste
osakaal rahvastikust
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3. kõige rohkem vanu inimesi elab (mis riikides?)

4. Seal on vanu inimesi üle  protsendi rahvastikust. 

See on (mitmendik?)  rahvastikust.

5. kõige vähem vanu inimesi elab (mis riikides?)

Tänased lapsed elavad tõenäoliselt vanemaks  
kui nende vanavanemad.



4.3. RÄNDED JA  
NENDE PÕHJUSED  

 
Ränne ehk migratsioon
Inimesed on uudishimulikud ja armastavad reisida. Nad tahavad 
näha, missugune on loodus nende kodust kaugemal, kuidas elavad 
inimesed teistes kohtades. 
Reisimise ajal on inimesed lühemat või pikemat aega kodust 
eemal. Pärast reisi tulevad inimesed oma koju tagasi.

Kui inimene läheb aga oma kodukohast kuskile mujale elama, siis 
on see ränne. 

Mis vahe on reisimisel ja rändel?  
Õppisid seda 7. klassi loodusõpetuses.

Rahvaarv mingil maa-alal sõltub peale sündide ja surmade ka 
rändest. Ränne ehk migratsioon on elama asumine teise 
asulasse või teise riiki. 

Teise asulasse või teise riiki elama asuja on migrant.

Reisil Hispaanias Aruba saarelt pärit laulja  
Dave Bentoni kodu on Eestis.
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Rände liigid

Ränded liigitatakse selle järgi, kust kuhu inimene elama asub.

Siseränne – inimene asub teise kohta elama oma riigi piires. 
Näiteks kolib pere Põlvast Tartusse, sest lapse kool on Tartus.

Välisränne – inimene asub elama teise riiki. 
Välisränne jaguneb omakorda kaheks: väljarändeks ja sisse-
rändeks.
• Väljaränne – inimene läheb oma kodumaalt teise riiki elama.  

Näiteks Eestist pärit perekond asus elama Soome,  
sest vanemad leidsid seal tasuvama töökoha.

• Sisseränne – inimene tuleb teisest riigist siia elama.  
Näiteks Soomest pärit perekond kolis Eestisse, sest rajas siin 
oma firma. Süüriast pärit perekond põgenes oma kodumaalt 
sõja pärast. Nad hakkasid elama Eestis.

Pendelränne – inimeste pidev edasi-tagasi liikumine kahe asula 
vahel. Tihti elavad inimesed linnast väljas, aga tööl käivad linnas. 
Seega toimub inimeste pidev edasi-tagasi liikumine. 
Näiteks käib Elva inimene iga päev Tartus tööl või koolis. 
Tänapäeval käib Eestist palju inimesi Soomes tööl. Inimene on 
kaks nädalat Soomes tööl, siis on ühe nädala kodus Eestis.

Paljud pered 
on sunnitud 
oma koduriigist 
põgenema, sest 
seal käib sõda. 
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ÜLESANNE 1
Vaatle mõistekaarti rännete kohta. 
1. Kust kuhu toimub ränne? Arutle koos kaaslastega. 
2. Kas ka siserännet võiks jaotada sisse- ja väljarändeks?

ÜLESANNE 2
Kuidas toimub liikumine kahe asula vahel?  
Vaata Eesti pendelrände kaarti ja täida lüngad.

1. enamasti toimub pendelränne oma  piires.

RÄNNE
(migratsioon)

siseränne
nt põlvast tartusse

sisseränne
immigratsioon

väljaränne
emigratsioon

välisränne
nt eesti-Soome

Türi

Anija

IllukaVinni

Saarde

Vändra

Kuusalu

Märjamaa

Tori
Leisi Vara

Kehtna

Surju

Abja

Lihula

Jõgeva

Audru

Suure-Jaani Tartu

Vihula

Kaiu

Albu

Koonga

Kõue

Torma

Nissi

Tapa
Padise

Oru

Vaivara

Paide

Karksi

Maidla

Rae

Varbla

Kõpu

Helme

Kaarma

Tarvastu

Halinga

Kose

Kadrina

Are

Käru

Iisaku

Vigala

Antsla

Rapla

Kärla
Nõo

Koigi

Pihtla

Ridala

Rõuge

Koeru

Puka

Risti

Laeva

Laekvere

Saue

Pajusi
Saare

Kõo

Räpina

Kohila

Pärsti

Muhu Hanila

Halliste

Võnnu

Rakke

Pala

Saku

Kanepi

Käina

Misso

Viiratsi

Otepää

Puhja

Kernu

Lasva
Orava

Kiili

Veriora

Mustjala

Väätsa

Õru

Tudulinna

Valjala

Tõlliste

Varstu

Juuru

Värska

Haljala

Ambla

Sauga

Rõngu

Urvaste Võru

Põlva

Põltsamaa

Martna

Keila

Karula

Toila

Väike-MaarjaNoarootsi

Puurmani

Kõrgessaare

Taheva

Häädemeeste

Raikküla

Kolga-Jaani

Tõstamaa

Pühalepa

Tamsalu

Mäetaguse

Harku

Mooste
Kambja

Nõva

Haanja

Kullamaa

Rannu

Jõhvi

Tabivere

Sonda

Torgu

Mõniste

Pöide

Paikuse

Palamuse

Taebla

Kihelkonna

Sõmeru

Viru-Nigula

Lümanda

Emmaste

Paistu

Vastseliina

Avinurme

Meeksi

Jõelähtme

Mäksa

Raasiku

Luunja

Kõlleste

Hummuli

Salme

Rägavere

Alajõe

Imavere

Sõmerpalu

Orissaare

Põdrala

Ahja

Alatskivi

Kohtla

Valgjärve

Rakvere

Sangaste

Meremäe

Laimjala

Palupera

Vormsi

Tallinna linn
Aseri

Tähtvere

Konguta

Kareda

Laheda

Lohusuu

Haaslava

Järva-Jaani

Lüganuse

Mikitamäe

Roosna-Alliku

Tahkuranna

Ülenurme

Saarepeedi

Vastse-Kuuste

Viimsi

Narva linn

Kasepää

Vasalemma

Pärnu linn

Peipsiääre

Kihnu

Paldiski linn

Maardu linn

Ruhnu Valga linn

Võru linn

Aegviidu

Viljandi linn

Kohtla-Järve linn
Keila linn

Elva linn

Kiviõli linn

Paide linn

Kuressaare linn

Kunda linn

Sillamäe linn

Piirissaare

Rakvere linn

Haapsalu linn

Lavassaare

Põlva linn

Narva-Jõesuu linn

Sindi linn

Tõrva linn

Mustvee linn

Järvakandi

Kärdla linn

Põltsamaa linn

Loksa linn

Jõgeva linn

Tootsi

Vändra (alev) Võhma linn

Mõisaküla linn

Kallaste linn

VENEMAA
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Maakonnasisene tööränne,
% hõivatutest#

50,0–63,9 (16)#

20,0–49,9 (88)#

10,0–19,9 (84)

#

5,0–9,9 (123)

#

1,0–4,9 (578)

Maakondadevaheline tööränne,
% hõivatutest

#

20,0–49,9 (5)

#

10,0–19,9 (21)

#

5,0–9,9 (74)

1,0–4,9 (357)
< 1,0 (4 292)

Maakondadevaheline tööränne,
% hõivatutest
Töökoha KOV maakonnas teadmata

#

1,0–4,9 (5)
< 1,0 (413)

Töökoha maakond teadmata,
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2. Suuremad linnad on ,  ja 

pärnu.

3. kõige rohkem esineb pendelrännet suurte  

ümbruses.

4. Sinised jooned kaardil näitavad, et tööl või õppimas käiakse 

isegi riigi  servast.  

(näiteks Ruhnust (kuhu?) .)

5. Minu kodumaakonna (maakonna nimi)  

suurim keskus, kus inimesed tööl ja koolis käivad, on 

.

Arutle kaaslastega, miks käiakse just suuremates linnades 
tööl või õppimas.
 
ÜLESANNE 3

Vaata digiõpikust videot rände suundadest. 
 Jälgi just Euroopaga seonduvat. 

 Märgi õige vastus.
1. Kust tuleb Euroopasse kõige rohkem inimesi? 

• põhja-Ameerikast
• Aafrikast
• Aasiast

2. Kuhu rändab Euroopast kõige rohkem inimesi? 
• Aafrikasse ja Austraaliasse
• Aasiasse ja põhja-Ameerikasse
• põhja- ja Lõuna-Ameerikasse
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ÜLESANNE 4
Vaata interaktiivset kaarti rännetest: 
migrationdataportal.org
1. Täida tabel Eesti, Läti ja Saksamaa kohta.  

• Suurenda maailma kaart euroopa kaardiks  
paremal all olevate +/- märkide abil.

• Vali vasakust servast “Immigration & emigration”. 
Sealt edasi vali “International migrant stock (total)” –
sisserändajad kokku.

• Vali vasakust servast “International emigrants (total)” –
väljarändajad kokku.

2017.  
aasta Eesti Läti 

(tuhat in.)
Saksamaa 

(miljonit in.)

Sisserändajate arv   
tuhat inimest

Väljarändajate arv   
tuhat inimest

Teisenda tabelis toodud arvud.
193 tuhat  = 193 000

 tuhat = 

 tuhat = 

 tuhat = 

 miljonit = 

 miljonit = 
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2. Arutle kaaslastega.
1) Miks on Eestis ja Lätis rohkem väljarändajaid  

kui sisserändajaid?
2) Miks on Saksamaal rohkem sisserändajaid  

kui sealt väljarändajaid?

Rände põhjused

Inimesed rändavad enamasti vabatahtlikult. 
Põhjused, miks inimesed lähevad oma kodukohast mujale elama, 
on väga mitmesugused:
• rohkem töökohti
• parem palk
• sobivamad elamistingimused
• head õppimisvõimalused
• tervislik looduskeskkond
• pere, sugulased, sõbrad

Ränne võib olla ka sundränne. Sel juhul on inimesed sunnitud 
oma kodukohast mujale elama asuma.
Põhjuseid on mitmesuguseid: 
• kodumaal on sõda
• kodumaal on olnud looduskatastroof  

(tugev maavärin, vulkaanipurse, suur üleujutus jmt)
• inimeste usuline või poliitiline tagakiusamine kodumaal

Need inimesed, kes on mingil põhjusel sunnitud oma kodumaalt 
lahkuma, on pagulased.
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ÜLESANNE 5
Sisserännet soodustavad põhjused on enamasti 
vastupidised väljarände põhjustele.  
Leia tekstist sisserände põhjused. Arutle kaaslasega.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ÜLESANNE 6
Loe migratsiooni põhjused.   
Ühenda rände liik põhjusega, mis rännet soodustab.

kõrgem töötasu
ebatervislik keskkond
õpitud erialaga töökohad 
hästi kättesaadav arstiabi 
head õppimisvõimalused
raskused töökoha leidmisega
piiratud usuvabadus
tervislik looduskeskkond
rahulik ja turvaline elukeskkond
sõjategevus
sagedased tugevad maavärinad

SISSERÄNNE

VÄLJARÄNNE



4.4. RAHVUSLIK KOOSSEIS

 
Rahvused ja keeled 
Maailmas on üle 3000 rahvuse. 
Eri rahvad räägivad erinevaid keeli. Maailmas kõneldakse üle 6000 
keele. Suurt osa neist kõneleb väga vähe inimesi.
Neid keeli, mida räägib üle viie miljoni inimese, on maailmas  
ainult 70. 

Kas eesti keel kuulub maailma 70 suurema keele 
hulka? Põhjenda!

Kindlas piirkonnas elavad ühise keele ja ühise kultuuriga inimesed 
moodustavad rahvuse. 
Eestlased, venelased, sakslased, inglased jt on kõik eri rahvused. 
Eestlased räägivad eesti keelt, venelased vene keelt jne. 

Tuleta meelde keelte teemat ptk 3.1.

Suurlinnades elab tänapäeval paljudest 
rahvustest inimesi. Omavaheliseks 
suhtlemiseks kasutavad nad enamasti 
riigikeelt.
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ÜLESANNE 1
Vaata maailma suuremate keelerühmade kaarti.  
Millistes maailmajagudes või nende osades on ülekaalus 
alljärgnevad keeled?

1. Inglise keelt räägitakse 

2. Hispaania keelt räägitakse 

3. Vene keelt rääkivad riigid on 

4. Araabia keelt kõnelevad riigid asuvad 

5. prantsuskeelsed riigid asuvad 

6. Mandariini keelt räägitakse 

*Leia koos õpetajaga ajaloost põhjendusi, 
miks räägitakse neid keeli just nendes piirkondades.  

 Arutle kaaslastega.  
 Vajadusel kasuta maadeavastuste kaarti.

inglise

prantsuse
hispaania

portugali

muud keeled
vene

araabia

mandariini (hiina)
saksa
itaalia

turgi keeled

pärsia

hindi

Maailma suuremad keelerühmad
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Euroopa rahvuslik koosseis

Enamikus Euroopa riikides elab üks põhirahvus ja seal räägitakse 
ühte riigikeelt. 
Põhirahvus on see rahvus, keda on riigis arvuliselt kõige rohkem. 
Riigikeel on selle riigi ametlik keel, mida räägib põhirahvus. 
Eestis on põhirahvuseks eestlased, riigikeel on eesti keel. 

Kõikides riikides elab põhirahvuse kõrval veel teisi rahvaid ja teisi 
keeli kõnelevaid inimesi.

 

Gagauz

Vlach

fääri

inglise

saksa

hollandi

friisi

taani

no
rra

ro
ot

si

islandi

soome

saami

eesti

läti
leedu

ungari

vene

poola

tšehhi
slovaki

valgevene

kalmõki

gruusia

tšuvaši

ukraina

iiri

šoti

kõmri

prantsuse

itaalia

po
rtu

ga
li

hispaania

malta

rumeenia

bulgaaria

serbo-
horvaadi

albaania

kreeka
türgi

katalaani
baski

galeegi

Peamised Euroopa riikides kõneldavad keeled
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ÜLESANNE 2
Vaata Euroopa riikide peamiste keelte kaarti.  
Märgi õige vastus.
1. enamik rahvastikust kuulub põhirahvuse hulka  

Venemaal | Islandil | Hispaanias.
2. Ukrainas ja Valgevenes räägivad paljud inimesed peale 

riigikeele veel saksa | poola | vene keelt.
3. Balti riikidest (eesti, Läti, Leedu) räägivad inimesed kõige 

rohkem vene keelt Eestis | Lätis | Leedus.
4. Soomes on soome keele kõrval teiseks riigikeeleks  

rootsi | norra | eesti keel.
5. Soome ja Rootsi põhjaosas elab palju  

sakslasi | eestlasi | laplasi ehk saame.

Eesti rahvuslik koosseis

Eestis elab kõige arvukamalt eestlasi. 
Peale eestlaste elab Eestis veel enam kui 180 rahvusest inimesi. 
Teiste rahvuste esindajatest elab Eestis kõige rohkem venelasi, 
ukrainlasi, valgevenelasi ja soomlasi.

Eestis elab  
909 000 eestlast ja 
üle 400 000 muust 
rahvusest inimese. 
(Statistikaamet 
2020)
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ÜLESANNE 3
Vaatle tabelit Eesti rahvusliku koosseisu kohta:  
andmebaas.stat.ee

• kirjuta vasakule „Otsi tabeleid“ otsinguaknasse RV0222
• 2012. aasta kohta leiad andmed tabelist „RV0222: 

Rahvastik soo, rahvuse ja maakonna järgi, 1. jaanuar“.
• 2018. aasta kohta leiad andmed tabelist „RV0222U: 

Rahvastik soo, rahvuse ja maakonna järgi, 1. jaanuar, 
haldusjaotus seisuga 01.01.2018“.

Täida tabel.

Rahvaarv 2012.  
aasta

2018.  
aasta

Arvuta 
muutused

eestlased

venelased 

Muud rahvused

ukrainlased

soomlased

inglased

Arutle muutuste üle klassikaaslastega.
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ÜLESANNE 4
Vaatle diagramme. Vaatle diagrammide all rahvuste värve. 
Võrdle Eesti nelja suurema linna rahvuslikku koosseisu. 
1. Täida lüngad diagrammide alusel. 

1) kogu rahvastikust elab eestlasi kõige rohkem 

2) kogu rahvastikust elab venelasi kõige rohkem 

3) Ukrainlasi elab kõige rohkem 

4) Muid rahvusi peale eestlaste ja venelaste  

elab kõige rohkem 

Tallinn

eestlased

Tartu Narva Pärnu

muud rahvused
venelased ukrainlased valgevenelased

Eesti suuremate linnade rahvuslik koosseis
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2. Mille poolest erinevad Tartu ja Pärnu rahvuslik koosseis 
Tallinna ja Narva rahvuslikust koosseisust? 
Arutle kaaslastega.
1) Mille poolest on Tartu ja Pärnu sarnased?
2) Mille poolest erinevad Tartu ja Pärnu Tallinnast?
3) Mille poolest erineb Narva Tartust, Pärnust ja 

Tallinnast?

Kagu-Eestis elab eestlaste rahvusrühm setud.  
Setusid on umbes 10 000.



4.5. RAHVASTIKU PAIKNEMINE  

 
Inimesed elavad maakeral väga ebaühtlaselt. 
Kõige rohkem elab inimesi eluks ja majandustegevuseks sobivates 
tingimustes. Nendeks on 
• parajalt soe ja niiske kliima 
• tasased ja viljakad maa-alad 
• mageda vee leidumine
• loodusvarade leidumine

Sellised kohad on troopilised ja lähistroopilised rannikualad, 
järvede- ja jõgede-äärsed kohad.

0
1–2
3–5
6–10
11–15
16–50
51–100
101–500
501–1000
1001–10 000
10 001–50 000
üle 50 000

inimesi
ruutkilomeetril

PÕHJA-
AMEERIKA

5,1%

LÕUNA-
AMEERIKA

8,5%

AAFRIKA
15%

AASIA
60,3%

EUROOPA
10,6%

OKEAANIA
0,5%

8,5%

INDIA

INDIA

JAAVA SAAR

JAAPAN

NIGEERIA

MEHHIKO

LÄÄNE-
EUROOPAUSA

IDARANNIK

KAGU-
BRASIILIA

KAGU-AASIA

linnastunud ala piirkonna osakaal maailma kogurahvastikust
tihedalt asustatud piirkond

Maailma rahvastiku paiknemine
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ÜLESANNE 1
Vaata rahvastiku paiknemise kaarti.  
Jälgi kaardi servas olevat legendi.  
Otsusta kaardi põhjal, kas väide on tõene või väär.
1. India on Aasias üks maailma  

tihedamini asustatud piirkondi.  tÕeNe VÄÄR
2. Lõuna-Ameerikas on tihe asustus 

Amazonase vihmametsades.  tÕeNe VÄÄR
3. põhja-Aafrika on väga kuiva kliima tõttu  

hõredalt asustatud.   tÕeNe VÄÄR
4. Gröönimaal on eluks sobiva kliima tõttu  

tihe asustus.  tÕeNe VÄÄR
5. Himaalajas, Andides jt kõrgmäestikes  

on ebasobivad elamistingimused.   tÕeNe VÄÄR
6.  Asustustihedus sõltub piirkonna 

looduslikest oludest.   tÕeNe VÄÄR
7. euroopa on maailmajagudest  

kõige tihedamalt asustatud.   tÕeNe VÄÄR
8. euroopas elab linnades  

rohkem inimesi kui maal.  tÕeNe VÄÄR

 
ÜLESANNE 2
Miks elab mõnes kohas väga vähe inimesi?  
Leia vastused tekstist ja ülesandest 1. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Rahvastiku tihedus

Eluks sobivates kohtades elab palju inimesi. Seal on asustus tihe. 
Ebasobivates tingimustes elab vähe inimesi. Seal on asustus hõre. 

Seda, kui palju elab inimesi ühel pinnaühikul,  
näitab rahvastiku tihedus. 
Rahvastiku tiheduse määramiseks jagatakse piirkonna elanike 
arv piirkonna pindalaga. 
Eesti rahvastiku keskmine tihedus on rohkem kui 30 in/km². See 
tähendab, et keskmiselt elab Eestis rohkem kui 30 inimest ühel 
ruutkilomeetril. 
Kogu maailma rahvastiku keskmine tihedus on 47 in/km². 
Maailmaga võrreldes on Eesti asustatud suhteliselt hõredalt.

 
ÜLESANNE 3
Vaata tabelit Euroopa Liidu riikide  
rahvastiku tiheduse kohta 2013. ja 2017. aastal.  
Arvud on ümardatud täisarvuni. 

Riik 2013. aasta 2017. aasta

euroopa Liit (28 liikmesriiki) 116 in/km² 118 in/km²

Belgia 368 374

eesti 30 30

Holland 498 501

Island 3 3

Läti 32 31
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Riik 2013. aasta 2017. aasta

Malta 1348 1495

Norra 17 17

Rumeenia 87 84

Saksamaa 226 234

Soome 18 18

Suurbritannia 264 272

 
Vasta tabeli põhjal küsimustele.
1. Kui suur oli 28 riigiga Euroopa Liidu rahvastiku tihedus 

2017. aastal?

2. Leia kolm kõige suurema rahvastiku tihedusega riiki 
2017. aastal.

3. Leia kolm kõige väiksema rahvastiku tihedusega riiki 
2017. aastal.

4. Kirjuta kõige suurem rahvastiku tiheduse arv.  

Kirjuta kõige väiksem rahvastiku tiheduse arv.  

Arvuta vahe:  in/km².
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5. Kuidas on muutunud rahvastiku tihedus Eestis  
aastatel 2013–2017?  
pidevalt tõusnud | jäänud samaks | ühtlaselt vähenenud

6. Kummas riigis on rahvastiku tihedus  
aastatel 2013–2017 rohkem kasvanud,  
kas Maltal või Belgias?

 

Kui palju?  in/km². 
7. Kummas riigis on rahvastiku tihedus  

aastatel 2013–2017 rohkem kahanenud,  
kas Lätis või Rumeenias?

 

Kui palju?  in/km². 

Holland on üks suurema rahvastiku tihedusega riike 
Euroopas.
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Eesti rahvastiku tihedus

ÜLESANNE 4
Vaata Eesti rahvastiku tiheduse kaarti.  
Kuidas on tihedamad alad kaardile märgitud?  
Vali õige vastus või vastused. 
1. Rahvastik paikneb ühtlaselt | ebaühtlaselt.
2. kõige tihedamini asustatud piirkonnad on  

Harjumaa |  Hiiumaa | Tartu ümbrus. 
Seal on tihe asustus, sest need kohad on  
suurte linnade lähedal | kaugel suurtest jõgedest | mere 
ääres.

3. kõige hõredamini on eestis asustatud  
Raplamaa | Peipsi järve põhjarannik | Hiiumaa. 
Seal on hõre asustus, sest need on 
suurte soode piirkonnad |  
kaugel suurematest keskustest | mere ääres.

Rahvastiku 
paiknemine
in/km2

0

1–9

10–99

100–999

üle 1000

ALLIkAS: StAtIStIkAAMet, MAA-AMet
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4. Põlvamaal on rahvastiku keskmine tihedus  
1–9 | 10–99 | 100–999 inimest ruutkilomeetril.

5. Rahvastiku keskmine tihedus on Eestis  
40 | 47 | 30 inimest ruutkilomeetril.

Kartodiagramm Eesti rahvastiku kohta

 
ÜLESANNE 5
Vaatle Eesti rahvastiku kohta käivaid kartodiagramme.  
Milliseid andmeid saab lugeda kaardilt ja diagrammidelt?  
Vasta küsimustele.
1. Kuidas on muutunud eestlaste arv aastatel 1989–2000?

2. Mis maakonnas elas kõige rohkem inimesi?

tARtU üLIkOOLI GeOGRAAFIA OSAkOND
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3. Kus elas naisi rohkem kui mehi? 

4. Mitu inimest elas Saaremaal? 

5. Miks on Harjumaal rahvastiku tihedus kõige suurem? 

6. Kus on rahvastiku tihedus kõige väiksem? Põhjenda!

7. Mis vanuserühma naisi on Eestis kõige rohkem?

8. Mis vanuserühma mehi on Eestis kõige rohkem?



4.6. LINNASTUMISE PÕHJUSED 

 

 
Linna- ja maarahvastik
Inimesed elavad nii linnades kui ka maal. 
Linnades elavad inimesed moodustavad linnarahvastiku. 
Maal elavad inimesed on maarahvastik. 
Eestis elab linnades 69% inimestest, see on peaaegu 

3
4

 elanik-
konnast. 
Euroopas elab linnades 75% inimestest, see on 

3
4

 elanikkonnast.
Kogu maailma inimestest elab linnades 52%,  
see on umbes pool rahvastikust. 

Linnades töötab enamik inimesi teeninduses ja tööstuses.

Linnade ja linnaelanike arv kasvab pidevalt. Sellist olukorda 
nimetatakse linnastumiseks. 
Suurte linnade ümber olevad asulad kasvavad väga kiiresti. Sageli 
ei saa aru, kus üks asula algab ja teine lõpeb. Asulad kasvavad 
üksteisega kokku ja moodustavad ühe suure linna. Näiteks on 
Tallinnaga kokku kasvanud Laagri ja Tartuga Ihaste. 
Eestis pole suurlinnu. Kui kokku kasvavad suurlinnad, siis seda 
nimetatakse linnastuks. 

Tallinn Maa-asula
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Tuleta meelde ka 7. klassi loodusõpetuses õpitut. 
Mis on need põhjused, miks osale inimestele   

 meeldib elada maal, osale aga linnas?  
 Kumba eelistad sina? Miks?

ÜLESANNE 1
Vii kokku linnastumisega seotud mõiste ja selgitus.  
Ühenda joonega mõiste ja selle selgitus.  
Arutlege koos õpetajaga.

• asula linnaelanike ja linnade arvu kasv

• linn  üle ühe miljoni elanikuga linn

• suurlinn eraldi asuv eluhoonete rühm

• linnastu suurem asula, kus elab vähe  

 põllumajandusega tegelevaid inimesi

• linnastumine omavahel kokku kasvanud linnad

Peetri elurajoon Tallinna piiril

M
A

A
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Linnastumine Euroopa riikides

ÜLESANNE 2
Vaatle Euroopa linnastumise kaarti. Mida tumedam roheline 
värv, seda rohkem selle riigi inimesi elab linnades.  
Vasta küsimustele. Kasuta vajadusel Euroopa riikide kaarti.
1. Mis riikides elab enamik inimesi linnades (90–100%)? 

2. Mis Eesti naaberriikides elab samuti väga suur osa 
elanikkonnast linnades (80–90%)? 

3. Kui palju inimesi elab linnades Eestis, Lätis ja Leedus? 

90–100%
80–90%
70–80%
60–70%
50–60%
40–50%
30–40%
20–30%
10–20%
0–10%

Linnaelanike osakaal
Euroopa riikides
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4. Kus elab linnades alla poole (40–50%) elanikkonnast?

See tähendab, et seal on enamuses rahvastik.

 
 
Linnastumise põhjused
Linnadesse luuakse seoses tehnoloogia arenguga üha rohkem 
töökohti. 

Maal jääb töökohti pidevalt vähemaks. Suurtes farmides on 
inimeste töö asendunud masinate tööga. Maalt kolivad paljud 
inimesed linnadesse elama. Seal on neil kergem saada tööd.

Linnaelu eeliseks on ka see, et eluks vajalikud asutused ja 
teenused on lihtsamini kättesaadavad. Linnas on rohkem 
kauplusi, koole, lasteaedu, meditsiiniasutusi, söögikohti. 
Linnas on ka palju vaba aja veetmise kohti. Seal on kinod, 
teatrid, mitmesugused muuseumid, spordisaalid, spaad.

London on üks Euroopa suuremaid linnu.
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ÜLESANNE 3
Miks mõnele inimesele meeldib elada linnas?  
Märgi valikust linnaelu positiivsed jooned.  
Lisa omalt poolt veel üks põhjus. 
Arutle kaaslastega linnas elamise üle. 

Inimesed lähevad linna elama, sest linnas on 
• kergem leida töökohta
• palju metsa
• palju kauplusi
• puhtam õhk
• head loomapidamisvõimalused
• head sportimisvõimalused
• kättesaadav arstiabi

• 

 
ÜLESANNE 4
Miks mõnele inimesele meeldib elada maal?  
Kirjuta maaelu positiivsed jooned.  
Arutle kaaslastega maal elamise üle. 

• 

• 

• 

• 

• 

Prantsusmaa pealinn Pariis

Talu Põhja-Eestis
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Eesti linnad

Eestis on 47 linna. Maailma suurlinnadega võrreldes on meie 
linnad väga väikesed. Eesti kõige suurem linn on pealinn Tallinn. 
Tallinnas elab ligikaudu 400 000 elanikku. 
Kõige väiksemas linnas Mõisakülas elab aga alla 900 inimese. 

Kõige vanem linn on Tartu, mis sai linnaõigused 1030. aastal. 
Kõige noorem linn on Tamsalu, mis sai linnaõigused alles 1996. 
aastal.

 
ÜLESANNE 5
Leia kaartidelt ja internetist Eesti neli suuremat linna.  
Täida nende kohta tabel.

Linna nimi: Tallinn

elanike arv

Maakond

Asutamis- 
aasta

Mille poolest 
on see linn 
tuntud

,
sadamalinn, 

laulu- ja  
tantsupeod

kes kuulsatest 
inimestest on 
sealt pärit?  
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Euroopa suurimad linnastud

 

Maailma suurim linnastu asub Aasias. See on Jaapani pealinn Tokio. 
Tokio on kokku kasvanud mitme lähedal asuva suure linnaga. 
Tokio linnastus elab peaaegu 60 miljonit inimest. 
Euroopas nii suuri linnastuid ei ole. 

 
ÜLESANNE 6
Kus asuvad Euroopa suuremad linnastud?  
Vaatle internetist linnastute kaarti: 
citypopulation.de/world/Agglomerations.html
Vali loetelust sobiv linnastu. Alusta kõige suuremast. 
Märgi, kus riigis see asub ja kui palju on seal elanikke. 

Linnastu Riik Rahvaarv
(miljonit in)

Madrid | Moskva | Viin Hispaania | Leedu | Venemaa 17,3 | 12,8 | 11,6

Istanbul | kiiev | Minsk Ukraina | türgi | Soome 23,1 | 16,0 | 16,9

Helsingi | London | Riia Iirimaa | Suurbritannia | Läti 13,6 | 14,8 | 15,1

Berliin | Rooma | pariis prantsusmaa | Norra |  
Saksamaa 9,7 | 13,3 | 11,4

Maailma suurim linnastu Tokio Euroopa suurim linnastu Moskva 



4.7. LINNASTUMISEGA 
KAASNEVAD PROBLEEMID 

 
Linnas on inimeste elamiseks ja tööks vajalikud asutused ja 
teenused kättesaadavad ja lähedal. 
Linnaelul on aga ka oma varjuküljed. Seal, kus on koos palju 
inimesi, kaasnevad alati mitmesugused probleemid. 

 
MÕTLE JA ARUTLE!

Milliseid probleeme toob endaga kaasa linnastumine?

 
 
Keskkonnaprobleemid 

Linnastumisega kaasnevad mitmesugused keskkonnaprobleemid. 

Linnade rajamine vähendab oluliselt põllumaid. 
Linnade rajamise, majade ja teede ehitamisega muudetakse 
pinnamoodi. Varem tasase maapinna asemele tekivad kõrgemad 
kohad või vastupidi. 

Suured tööstusettevõtted on ka 
suured õhusaastajad.

Keenia pealinna Nairobi kesklinn 
Aafrikas
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Ehitus võib rikkuda mingi piirkonna loodusliku tasakaalu.  
Hävib muld, rikutakse looduslik taimestik. 
Selles piirkonnas elanud metsloomad kaotavad oma elupaiga. 
Samuti mõjuvad taimedele ja loomadele kahjulikult masinate 
heitgaasid ja liigne müra. 
Transpordi, tootmise ja elutegevusega on seotud 
rohkete jäätmete teke.
Eluks sobivate paikade nappus võib viia koguni mõne taime- ja 
loomaliigi arvukuse vähenemiseni.   
Heitgaasid, müra ja jäätmed ohustavad taimi ja loomi. Ka inimeste 
tervisele mõjuvad need halvasti.

 
ÜLESANNE 1
Milliseid probleeme tekitab linnade rajamine loodusele? 
Märgi sobivad vastused.

• Maa võsastub.
• Muutub pinnamood.
• elupaikade hävitamine viib taime- ja loomaliikide 

vähenemiseni.
• tekib liiga palju puhast õhku.
• tekivad heitgaasid ja tõuseb müratase.
• Sagenevad metsatulekahjud.
• Väheneb väärtuslik põllumaa.

Majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid

Linna kolitakse selleks, et seal tööd leida. Kõigile inimestele aga 
töökohti ei jätku. Kui ei ole tööd, pole ka piisavalt raha, et endale 
linnas eluaset muretseda. Tekivad kodutud, kasvab kuritegevus, 
süveneb üksindus.
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Elatakse kas lausa tänaval või valmistatakse käepärastest 
materjalidest varjatud kohta peavari. Peavari ehitatakse sageli 
prügikastidest või ehitusjääkide hulgast leitud materjalidest.  
Neis „majades“ puudub veevärk, kanalisatsioon ja elekter. 
Selliseid elamispiirkondi nimetatakse aguliteks ja slummideks. 
Suurlinnade äärealadel on tavaliselt suured slummialad.

Linnades tekib palju olmeprügi. Paljud slummielanikud elatuvadki 
prügimägedelt leitavast. Nad kasutavad sealt saadud materjale 
nii oma eluaseme ehitamiseks kui ka sisustamiseks. 

Tööstuse tootmisprotsessides tekib samuti palju jäätmeid. 
Peale tahkete jäätmete tekib ka reovett, mis suunatakse tihti 
veekogudesse. 
Õhku satub suurtes kogustes gaasilisi saasteaineid. Enamik neist 
gaasidest tekitavad kasvuhooneefekti. Samuti kahjustavad 
need inimeste tervist.

 
ÜLESANNE 2

Vaata digiõpikust videot slummidest. 
Arutle klassis.

1. Nimeta suuremaid slumme.
2. Kui palju inimesi elab maailmas slummides?
3. Millised suuremad probleemid kaasnevad slummidega?

Rio de Janeiro Brasiilias  
Lõuna-Ameerikas 

Ainult mõni tänav kesklinnast kõrvale, ja sa 
satud favela'sse – vaeste linnaossa.
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ÜLESANNE 3
Millised on linnaelu pahupooled?  
Ühenda joonega õiged vastused ja pilt.

• müra
• palju rohelust
• arstiabi kättesaadav
• heitgaasid
• sportimisvõimaluste rohkus
• suur kuritegevus
• jäätmete teke
• töökohtade rohkus

Kuidas probleeme vähendada?
Mõtle, milliseid probleeme võid tekitada  
sina või sinu pere.  

 Kuidas neid ära hoida või vähendada? 

Selleks, et eeltoodud probleeme vähendada, on mitmeid võimalusi. 
Teadlased teevad selle nimel kõvasti tööd. 
Nad uurivad ja pakuvad võimalusi, kuidas toota tööstuses või 
põllumajanduses selliselt, et tekiks võimalikult vähe jäätmeid, 
saasteaineid ja reovett. 

Probleemide vähendamise võimalused

• Saasteained asendatakse materjalide ja ainetega, mis 
reostavad loodust vähem. Kahjulikud ained püütakse 
filtritega kinni või suunatakse puhastitesse.
Näiteks kasutatakse soojuse saamiseks keskkonnasõbralikke 
päikesepaneele, tänavatel on rohkem elektriautosid jm. 
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• Reovett ei suunata veekogudesse. Reovesi läheb puhastus-
jaama, kus see puhastatakse.

• Väga tähtis on materjalide taaskasutus. Nii tehakse 
vanapaberist uuesti paberit. Vanametall sulatatakse taas 
metalliks. Vanast klaasist ja klaasikildudest sulatatakse uus 
klaas. Plastjäätmeid saab samuti taastöödelda. Neist saab isegi 
riiet toota. 

• Iga inimene hoiab korras oma kodu ja selle ümbruse. 
Sellega saab kaasa aidata nii linna- kui ka maakeskkonna 
puhtana hoidmisele. Eestist on alguse saanud nüüd juba 
ülemaailmseks kujunenud „Teeme ära!“ koristustalgud.

• Sorteeritakse prügi. Taastootmisse mitte minevad jäätmed 
viiakse pügilasse ning ladestatakse.

• Linnadesse rajatakse parke ja haljasalasid.  
Need parandavad elukvaliteeti.

Prügi sorteerimine ja taaskasutus on üks võimalus 
vähendada linnastumisega kaasnevaid probleeme.
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ÜLESANNE 4
Loe läbi sõnaühendid.  
Milline neist märgib probleemi ja milline lahendust?  
Kirjuta õigesse veergu.
tarbimise suurenemine, kuritegevus, jäätmete sorteerimine, 
äärelinnades vähe kanalisatsiooni ja veetrasse,  
müra, taaskasutus, piisavalt töökohti, jäätmete rohkus, 
veepuhastusjaamad, ühistransport, heitgaasid, liiklusummikud, 
uued puhtamad ained, haljasalade rajamine 

Probleemid Lahendused



5.1. EUROOPA JA EESTI 
MAJANDUSRESSURSID 

 
Inimestele vajalike toodete valmistamine, jaotamine, vahetamine 
ja tarbimine on majandus.

Igasuguseks majandustegevuseks on vaja mingisuguseid 
vahendeid, varasid, aineid või materjale ja energiat, millest 
midagi valmistada või tarbida. Need on tootmistegurid ehk 
majandusressursid. 

Majandusressursid võivad olla looduslikud või inimeste loodud. 
Majandusressursid võivad olla

looduslikud tegurid (loodusvarad):
• maavarad
• kliimatingimused
• pinnamood
• muld
• vesi 
• taimed
• geograafiline asend jm 

Veisekasvatus EestisEuroopa Keskpanga asukoht 
Saksamaal Frankfurdis
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inimeste loodud tootmistegurid (ehk kapital): 
• tööga valmistatud tootmisvahendid: masinad, tööriistad, 

hooned, teed jm
• raha
• tööjõud, inimeste teadmised ja oskused

Majandusressursid kas soodustavad või takistavad majanduse 
arengut.

Loodusvara on looduskeskkonna osa, mida inimene vajab oma 
eluks ja kasutab majandustegevuses.
Loodusvarasid rühmitatakse ka selle järgi, kas neid on piiramatult 
või saavad need rohke kasutamise tõttu otsa.

Tuleta loodusvarade rühmitamist meelde  
7. klassi loodusõpetusest.

LOODUSVARAD

loodusvarad,  
mis ei saa otsa

loodusvarad,  
mis saavad otsa

taastuvad  
loodusvarad  

neid saab taastada

taastumatud  
loodusvarad  

neid ei saa taastada

päikese-energia

vee-energia

tuule-energia

õhk

vesi

muld

taimed

loomad

maavarad:

kütused

metallimaagid

ehitusmaterjalid

muud maavarad
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ÜLESANNE 1
Täida teksti abil mõistekaart majandusressursside kohta. 

MAJANDUSReSSURSID

ÜLESANNE 2
Kuidas mõjutavad majanduse arengut alljärgnevad 
looduslikud või inimestest olenevad tegurid? Lisa näiteid. 
1. Jahe kliima

Majadesse tuleb ehitada ahjud või küttesüsteemid, 

2. Tasane pinnamood
Lihtne rajada teid, 

3. Metsade rohkus
Saab arendada paberitööstust, 

4. Väheste oskustega töötajad

5. Puuduvad ühendusteed suuremate linnadega 

Arutlege klassis majanduse arengut mõjutavaid tegureid.
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Eesti majandusressursid

Majandus oleneb suuresti piirkonna 
geograafilisest asendist ja kliimast. 
Eesti asub parasvöötme põhjaosas. 
See tähendab, et meie kliima on 
küllaltki jahe, suvi on lühike. 
Kliimast sõltub eelkõige põllu-
majandus. Eestis ei saa kasvatada 
taimi, mis vajavad rohkesti päikest ja soojust. Seetõttu 
ostetakse meile banaanid jt soojamaa-viljad teistest riikidest. 
Samuti jäävad taimesaagid väiksemaks, sest mullad ei ole nii 
viljakad kui lõunapoolsetes riikides.

Põllumajandust mõjutab ka pinnamood. Kõrgustikel on põldu 
harida tunduvalt raskem kui tasandikul. Kõrgustike nõlvadel on 
põllud väikesed ja on suur mulla erosiooni oht.

Eesti asub segametsavööndis. See määrab ära siin kasvavad 
puuliigid. Sellest omakorda sõltub metsatööstus ja sellega 
tegelevate ettevõtete asukoht.

Maavarasid on Eestis vähe. Siin leiduvate maavarade baasil 
on arendatud selliseid tööstusharusid nagu energiatööstus, 
ehitusmaterjalide tööstus, keemiatööstus jm.
Näiteks on põlevkivi leiukohad Kirde-Eestis tinginud seal piirkonnas 
elektri ja põlevkiviõli tootmise.

Majanduse edukus oleneb palju inimeste teadmistest ja 
oskustest. Eestis on kirjaoskuse ja kõrghariduse tase kõrge, aga 
ametioskustega töölisi vähe.

Pool aastat on ilm Eestis 
taimekasvatuseks liiga külm.
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ÜLESANNE 3
Vaata Eesti maapõuerikkuste kaarti.  
Uuri maavarade leppemärke.  
Kus paiknevad Eesti peamised maavarad? Lõpeta laused.

1. põlevkivi leiukohad paiknevad 

2. turvast leidub 

3. Lubjakivi leidub 

4. Graniiti leidub 

5. Liiva ja kruusa leiukohad paiknevad 

6. Mineraalvee leiukohad on: 

lubjakivi, dolokivi

ravimuda

graniit

turvas

põlevkivi

liiv, kruus

fosforiit mineraalvesi

savi

Eesti 
maapõuerikkused

Mis ajast on pärit aluspind (miljonit aastat tagasi)
419–359443–419488–443541–488635–541

AIDU

ASERI
KUNDA

PÄRISPEA

TOOLSE
TSITRE

HAAPSALU

IKLA
HÄÄDEMEESTE

ARUMETSA

LAVASSAARE

ANELEMAKOONGA

KUREVERE

VÄRSKA

VOOREMÄE
SANGLA

JOOSU
PIUSAKAKU

KÜLLATOVA

KURESSAARE

KAARMA

HELLAMAA

KÄINA

KÄRDLA

HIIUMADALA
ELLAMAA

VASALEMMA
NABALA

VÕHMUTA

METSLA
AAVERE

KARINU
EPU-

KAKERDI
ORGITA-
HAIMRE ENDLA

HARKU

NAISSAARE
PRANGLI

MAARDU

VÄOSAKU

MULLUTU-
SUURLAHE

KALLAVERE
VIRU

ESTONIA

SIRGALA
NARVA
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ÜLESANNE 4
Kus oleks kasulik tegeleda alljärgnevate 
majandusharudega? Tee järeldus eelmise ülesande ja Eesti 
maapõuevarade kaardi abil. 
Märgi sobiv vastus.
1. Põlevkivitööstus: kagu-eestis | kesk-eestis | kirde-eestis
2. Turba tootmine: kärdlas | Sanglas | Värskas
3. Lubjakivi tootmine: kundas | pärnus | Vooremäel
4. Mudaravilad, spaad: paides | piusal | Haapsalus

 
ÜLESANNE 5
Täida tabel õpitu põhjal.

Tööstusharu Tooraine Tooted

energiatööstus elekter

turbabrikett

ehitusmaterjalide tööstus tsement

telliskivid

killustik

aknaklaas, 
ukseklaas

keemiatööstus põlevkiviõli

toiduainetööstus mineraalvesi
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Euroopa majandusressursid

Euroopa looduslikud tingimused on väga mitmekesised. Euroopa 
asub nii külm- kui ka parasvöötmes. Ta ulatub jäävööndist põhjas 
kuni lähistroopikani lõunas. 
Ka pinnamood on Euroopas väga vaheldusrikas, esineb nii 
kõrgmäestikke kui ka madalikke. Vanad mäestikud on rikkad 
maavarade poolest. 

Euroopas on olemas ka inimeste loodud tootmistegurid ehk kapital. 
On head ühendusteed asulate ja riikide vahel, saab arendada 
tootmist. Selleks on olemas ka tööjõud oma teadmiste ja 
oskustega, on olemas masinad ja raha. 

See kõik tähendab, et Euroopas tervikuna on head eeldused 
majandustegevuseks. Piirkonniti on majandustegevuse eeldused 
aga erinevad nagu Eestiski.

Euroopa suurim kaubasadam Rotterdam Hollandis
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Moskva

Nižni-
Novgorod

Peterburi

Helsingi

Arhangelsk

Stockholm

Riia

Vilnius
Gdansk

Kaliningrad

Göteborg

Oslo

Kopenhaagen
Hamburg

Rotterdam

Pariis
Strasbourg

Bordeaux

Lyon

München

Milano

Rooma

Marseille
Barcelona

Valencia

Madrid

Zaragoza
Bilbao

Oviedo

Porto

Lissabon

Torino

Firenze

Amsterdam

Antverpen
London

Newcastle

Liverpool

Dublin

Varssav

Minsk

Kiiev

Odessa

Bukarest

Zagreb

Budapest

Bratislava
KrakowPraha

Frankfurt
Stuttgart

Berliin

Sofia

Istanbul
Thessaloniki

Ateena

Rostov
Doni ääres

Tallinn

Tampere

Oulu
Trondheim

Reykjavik

Volgograd

SaratovTuula

Donetsk

Harkiv

kivisüsi
põlevkivi

maagaas
nafta

uraanimaak

vasemaak
tinamaak
alumiiniumimaak
kaalisool

rauamaak

Euroopa maavarad

0–1 
2–10 
11–25 
26–50 
51–75 
76–100 
andmed puuduvad

Metsa osakaal

protsent 
1 km2 kohta

Euroopa majandus

metalli- ja masinatööstus
suurem tööstuspiirkond

autotööstus
lennukitööstus

keemiatööstus

tekstiilitööstus

elektroonikatööstus
puidutööstus

suuremad
toidutootjad riigid

suuremad kaubasadamad

suuremad lennujaamad

raudtee

suuremad 
hüdroelektrijaamad

suuremad elektrijaamad

suuremad 
tuumajaamad
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ÜLESANNE 6
Kuidas on seotud loodusvarad ja majandus?  
Uuri Euroopa majanduse kaarti. Täida tabel.  
Vajadusel kasuta interneti abi.

Loodusvara Riigid, kus seda 
loodusvara leidub

Majandusharud, kus 
seda loodusvara  

kasutatakse

Nafta

kivisüsi

Rauamaak

Uraan

Suured vee-
rikkad jõed

Mets

Arutle klassikaaslastega.
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ÜLESANNE 7
Vaata pilte. Nimeta tegureid, mis soodustavad või  
ei soodusta majanduse arengut piltidel näidatud kohtades.  
Kas need majandustegurid esinevad ka Eestis?  
Arutage koos õpetajaga klassis.

 

Skandinaavia mäestik Norras

Lasnamäe Tallinnas

Päevalillepõld Itaalias

Saaremaal

Teemandikaevandus Venemaal



5.2. TÖÖSTUSHARUD 

 
Tööstus
Inimestel on oma eluks ja tegevuseks vaja väga paljusid erinevaid 
asju. 
Tööstus on valdkond, mis tegeleb 
• loodusvarade kaevandamise ja töötlemisega 
• energia tootmisega 
• masinate, seadmete ja tööriistade tootmisega 
• tarbekaupade tootmisega 
• põllumajandussaaduste töötlemisega 
• tööstuse enda valmistatud toodete töötlemisega

 
ÜLESANNE 1
Ühenda tööstuse valdkond ja tooted.  
Vajadusel kasuta interneti abi.

energia tootmine traktor, mobiiltelefon
masinate ja seadmete tootmine toiduõli, villane lõng
tarbekaupade tootmine elekter, kütused
põllumajandussaaduste töötlemine šampoon, seep

Naftatööstus Austrias
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Tööstusharud

Kuna tööstuse toodang on väga mitmekesine, siis jaguneb tööstus 
omakorda mitmeks tööstusharuks. 

Tähtsamad tööstusharud on
• energeetika ja kütusetööstus 

toodetakse elektrit ja kütuseid
• metallurgia 

sulatatakse metallimaakidest metalle
• masinatööstus 

toodetakse autosid, traktoreid, lennukeid, arvuteid, 
kodumasinaid, mõõteriistu jpt masinaid ja seadmeid

• keemiatööstus 
toodetakse värve, plasti, kodukeemiat, kosmeetikat,  
ravimeid jm

• kergetööstus 
toodetakse riideid, jalatseid, kotte jm

• toiduainetööstus 
toodetakse liha-, piima- ja jahutooteid, konserve jm

• puidutööstus 
toodetakse mööblit, paberit, puitmaju jm

• ehitusmaterjalitööstus 
toodetakse ehitusmaterjale – ehituskive, tsementi, plaate, 
killustikku jm

Tööstuses kasutatakse 
masinliku liinitöö peal 
järjest rohkem roboteid.
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ÜLESANNE 2
Vaata digiõpikust videot  
eesti puidutööstuse ettevõttest

Vasta video põhjal küsimustele.
1. Kus asub Eesti (ja kogu Baltikumi) suurima 

puidutöötlemis-ettevõtte Stora Enso Eesti  
suurim saeveski?

2. Mitu inimest töötab Imavere saeveskis? 
3. Mis on põhilised puuliigid, mida töödeldakse?

4. Mis mandritele ehk kontinentidele müüakse tooteid?

5. Mida tehakse kõikide jäätmetega?  
Neist toodetakse biokütusena puidugraanuleid ehk
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Moskva

Nižni-
Novgorod

Peterburi

Helsingi

Arhangelsk

Stockholm

Riia

Vilnius
Gdansk

Kaliningrad

Göteborg

Oslo

Kopenhaagen
Hamburg

Rotterdam

Pariis
Strasbourg

Bordeaux

Lyon

München

Milano

Rooma

Marseille
Barcelona

Valencia

Madrid

Zaragoza
Bilbao

Oviedo

Porto

Lissabon

Torino

Firenze

Amsterdam

Antverpen
London

Newcastle

Liverpool

Dublin

Varssav

Minsk

Kiiev

Odessa

Bukarest

Zagreb

Budapest

Bratislava
KrakowPraha

Frankfurt
Stuttgart

Berliin

Sofia

Istanbul
Thessaloniki

Ateena

Rostov
Doni ääres

Tallinn

Tampere

Oulu
Trondheim

Reykjavik

Volgograd

SaratovTuula

Donetsk

Harkiv

kivisüsi
põlevkivi

maagaas
nafta

uraanimaak

vasemaak
tinamaak
alumiiniumimaak
kaalisool

rauamaak

Euroopa maavarad

0–1 
2–10 
11–25 
26–50 
51–75 
76–100 
andmed puuduvad

Metsa osakaal

protsent 
1 km2 kohta

Euroopa majandus

metalli- ja masinatööstus
suurem tööstuspiirkond

autotööstus
lennukitööstus

keemiatööstus

tekstiilitööstus

elektroonikatööstus
puidutööstus

suuremad
toidutootjad riigid

suuremad kaubasadamad

suuremad lennujaamad

raudtee

suuremad 
hüdroelektrijaamad

suuremad elektrijaamad

suuremad 
tuumajaamad
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ÜLESANNE 3
1. Vaatle Euroopa majanduskaarti. 

Täida tabel Euroopa tähtsamate tööstusharude kohta.  
Vastamisel kasuta ka teksti, atlase majanduskaardi ja  
interneti abi.

Tööstus- 
haru Toodang Tooraine Keskused Ette- 

võtted

keemia- 
tööstus

kerge- 
tööstus

puidu- 
tööstus

ehitus- 
materjali- 
tööstus

2. Jooni tabelis Eestis toodetav toodang, keskused, 
ettevõtted.  
Võrdle saadud tulemusi kaaslaste tulemustega.

3. Loe saadud tulemused. 
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ÜLESANNE 4. PRAKTILINE TÖÖ
Leia teavet masinatööstuse kohta.  
Kasuta internetti jt teabeallikaid.  
Teosta töö õpetaja juhendite järgi (kirjalikult vihikusse, 
referaat, PowerPointi esitlus vm). 
Abina kasuta kava:
1) masinatööstuse jagunemine; 
2) vali üks masinatööstuse haru ja iseloomusta seda;
3) tooraine;
4) toodang;
5) suuremad keskused ja ettevõtted eestis;
6) suuremad keskused ja ettevõtted euroopas.

ÜLESANNE 5
Millise tööstusharu toodet on kujutatud piltidel?  
Märgi sobiv vastus.

• energeetika 
• masinatööstus
• keemiatööstus
• puidutööstus
• toiduainetööstus

• energeetika 
• masinatööstus
• keemiatööstus
• puidutööstus
• toiduainetööstus



III OSA  5. peAtükk 161

• energeetika 
• masinatööstus
• keemiatööstus
• puidutööstus
• toiduainetööstus 
 

• energeetika 
• masinatööstus
• keemiatööstus
• puidutööstus
• toiduainetööstus

• energeetika 
• masinatööstus
• keemiatööstus
• puidutööstus
• toiduainetööstus

• energeetika 
• masinatööstus
• keemiatööstus
• puidutööstus
• toiduainetööstus



LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE162

ÜLESANNE 6
Uuri koduste ja tuttavate käest, millises majandusharus  
ja kellena nad töötavad.  
Kasuta majandusharu tuvastamisel interneti abi. 
Oma tulemusi jaga klassis kaaslastega. Täitke ühiselt tabel.

Meie klassi tuttavate tööalad

Majandus- 
haru

Majanduse 
allharu Amet

Mitu inimest sinu 
tuttavatest selles 
ametis töötab?

põllumajandus

ehitaja

mööblitööstus

teenindus müüja

Tehke tulemuste põhjal järeldused.  
Arutlege klassis, mis majandusharus töötab  
teie tuttavate hulgas kõige rohkem inimesi. 
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*Ettevõtte külastamine
(tööstus-, põllumajandus-, teenindus- või transpordiettevõte)

Ettevõtte külastuse jooksul kuula hoolega giidi juttu. 
Täida tööleht.
1. ettevõtte nimi: 

2. Majandusharu, allharud: 

3. Asukoht (asula, maakond, millises eesti osas):

4. ettevõte töötab alates  aastast.

5. töötajaid on .  

tööjõudu on vähe | piisavalt.
6. toodetakse:

7. toodangust tehakse: 

8. toodang müüakse (kuhu, kellele?):

9. tooraineks on: 

tooraine saadakse (kust?): 
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10.  ettevõtte tegevusega kaasnevad keskkonnaprobleemid:

 
11.  ettevõtte probleemid: 

 

12.  Mulle meeldis kõige rohkem: 

 



5.3. ENERGIAALLIKAD,  
NENDE KASUTAMISE EELISED 

JA PUUDUSED 

  

 
Energiaallikad
Tööstusharu, mis tegeleb kütuste, elektri- ja soojusenergia 
hankimise, tootmise ja tarbijatele edastamisega, on 
energiamajandus ehk energeetika.

Loodusvarad või loodusnähtused, mida inimene kasutab energia 
saamiseks, on energiaallikad.

Nagu kõik loodusvarad jaotatakse ka energia-allikad  
taastumatuteks ja taastuvateks energiaallikateks: 

Narva soojuselektrijaam Pakri tuulepark Loode-Eestis

Taastuvad energiaallikad Taastumatud energiaallikad

biomass geotermiline
energia

hüdro-energia päikese-
energia

nafta

maagaas
kivisüsi

tuuma-
energia

tuule-energia
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Taastumatud energiaallikad 
Taastumatud energiaallikad saavad rohke kasutamise tõttu otsa. 
Taastumatud energiaallikad on kõik kütused. Nendeks on nafta, 
maagaas, kivisüsi, pruunsüsi, põlevkivi ja turvas. 
Kütused on maapõues tekkinud miljonite aastate jooksul. Turvas 
on tekkinud tuhandete aastate jooksul, aga ka see on väga pikk 
aeg. 

Tuumaenergiat saadakse peamiselt uraanist. Ka see on taastumatu 
energiaallikas. 

Taastuvad energiaallikad 

Taastuvaid energiaallikaid (ehk alternatiiv-energia allikaid) võib 
kasutada piiramatult, sest need ei saa otsa või taastuvad õige 
hoolitsuse korral kiiresti. 
Taastuvad energiaallikad on suurte veerikaste jõgede või pais-
järvede voolava vee energia, päikese-, tuule-, tõusu-mõõnalainete 
(ehk loodete) energia, maasoojus- (ehk geotermiline) energia ja 
bioenergia (ehk biomassi energia). 
Kõiki nimetatud taastuvaid energiaallikaid Eestis ei esine.

• Tõusu-mõõnalainetus (ehk looded) tekib Atlandi ookeani 
rannikul Kuu külgetõmbejõu mõjul iga päev kindlatel kella- 
aegadel. Kui meri liigub kalda poole, siis on tõus. Kui meri liigub 
kaldast eemale, siis on mõõn. 
Kuna meri tõuseb või taganeb kiiresti, siis on veel suur jõud. 
Seda jõudu ehk energiat kasutatakse ära elektri tootmisel. 

• Neis kohtades, kus maapõu on rahutu, esinevad vulkaanid, 
kuumaveeallikad ja tugevad maavärinad. Seda maasisest 
energiat ja kuuma vett kasutatakse kütteks ning elektri 
tootmiseks. Sellist energialiiki nimetatakse maasoojus- ehk 
geotermiliseks energiaks. Maasoojus-energiat kasutatakse 
palju Islandil. 
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Miks kasutatakse Islandil maapõues olevat 
soojusenergiat kütteks ja elektri tootmiseks?

• Bioenergia (ehk biomassi energia) saadakse orgaanilise 
aine (biomassi) põletamisest. Biomass on näiteks hakkpuit ja 
-jäätmed, saepuru, põõsad, pilliroog, põhk jms. 

 
ÜLESANNE 1
Koosta mõistekaart energiaallikatest.  
Tõmba joon alla Eestis leiduvatele energiaallikatele. 
Vajadusel kasuta interneti abi.

taastumatud 
energiaallikad

kütused: 
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Energiaallikate eelised ja puudused 

Et säästa taastumatuid energiaallikaid (kütuseid), võetakse järjest 
rohkem kasutusele taastuvaid energiaallikaid (ehk alternatiiv-
energia allikaid). 
Loodust säästavad taastuvad energiaallikad rohkem kui 
taastumatud energiaallikad. Sest taastumatute energiaallikate – 
kütuste – põletamisel paiskub õhku hulgaliselt süsihappegaasi ja 
saasteaineid. 

Vaata pilte peatüki alguses. Võimalusel vaata mõne 
kodulähedase tehase korstnast eralduvat suitsu.

Igal energiaallikal on teistega võrreldes oma eelised ja ka 
puudused. 

 
ÜLESANNE 2
Valige paarilisega üks taastuv energiaallikas: 
voolava vee energia, päikese-energia, tuule-energia,  
tõusu-mõõnalainete (ehk loodete) energia,  
maasoojus- (ehk geotermiline) energia või  
bioenergia (ehk biomassi energia).  
Uurige selle kohta internetist ja leidke vastused.

1. Valitud taastuv energiaallikas:  

2. Selle energiaallika eelised: 

3. Selle energiaallika puudused:

4. kus seda eestis kasutatakse? 
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5. kus seda euroopas kasutatakse?

 
6. Mis mõju on sellel keskkonnale?

 

Esitlege oma tööd klassis. Arutlege koos õpetajaga. 

ÜLESANNE 3
Täida tabel taastuvenergia eelistest ja puudustest. 
Vastamiseks kasuta eelmist ülesannet ja ühist arutelu.

Taastuv- 
energia  
allikas

Kasutamise 
eelised

Kasutamise 
puudused

Kus  
kasutatakse?

Voolava vee 
energia 

tuule- 
energia

päikese- 
energia

tõusu-mõõna- 
lainete (loo-
dete) energia

Maasoojus- 
(geotermiline) 
energia

Bioenergia
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ÜLESANNE 4
1. Milliseid energiaallikaid kasutatakse sinu kodus?  

Kust see energia tuleb? Uuri kodustelt ja lõpeta laused. 

1) elekter tuleb , 

energiaallikaks on 

2) toasoe tuleb , 

energiaallikaks on 

3) pliit kasutab , 

energiaallikaks on 

4) Autos kasutatakse , 

energiaallikaks on  

2. Kas kõikides kodudes kasutatakse  
samu energiaallikaid?  
Arutle klassikaaslastega. 



5.4. EESTI ENERGIAMAJANDUS 

Eesti elektritoodang

Eesti toodab oma energiavajadusest ise umbes 90%. 

 

ÜLESANNE 1
Uuri diagrammilt Eesti elektri-tootmist kütuseliikide kaupa. 
Lõpeta laused.
1. eestis kasutatakse kütusena kõige rohkem  
2. Mittetaastuvad energiaallikad on veel (nimeta kolm)

 
3. taastuvad energiaallikad on (nimeta viis)

 
4. taastuvatest energiaallikatest kasutatakse kõige rohkem

 

Eesti elektritoodang
kütuseliigiti 2019. aastal

põlevkivi
71%

biomass,
jäätmed
18,2%

tuul 9,1%

maagaas 0,5%
turvas 0,3%

vesi 0,3%

muu taastuv 0,6%
(biogaas, päike) 

ALLIkAS: StAtIStIkAAMet
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Soojuselektrijaamad

Enamik elektrist toodetakse veel soojus-elektrijaamades. Soojus-
elektrijaamad kasutavad sooja saamiseks ja elektri tootmiseks 
taastumatutest maavaradest kütuseid.

Eestis leidub kütustena kasutatavatest maavaradest (ehk 
energeetilistest maavaradest) ainult põlevkivi ja turvast. Need 
mõlemad on väikese kütteväärtusega (annavad vähe sooja), eriti 
turvas. Põlevkivi on naftast neli korda väiksema kütteväärtusega. 
Naftat aga Eestis ei leidu. Seepärast kasutatakse meil elektri-
energia tootmiseks peamiselt põlevkivi. 

Miks kasutatakse Eestis elektrienergia tootmiseks 
peamiselt põlevkivi? 

Põlevkivi leidub Kirde-Eestis.  
Seega on ka põlevkivil töötavad elektrijaamad Kirde-Eestis.

 
Tuhamäed
Tuhamägi on tehismägi, mis tekib soojuselektrijaamades  
ära põletatud põlevkivi jäätmetest.
Eestis on tuhamäed levinud Ida-Virumaal (Kohtla-Järve soojus-
elektrijaama tuhamäed, Narva tuhamägi, Püssi tuhamäed jt). 

Põlevkivi kaevandamise käigus ei saa ainult puhast põlevkivi. 
Selle hulka satuvad ka teised kivimid. Enamasti on kaasnevaks 
kivimiks lubjakivi.

Teised kivimid eemaldatakse põlevkivist kaevandamise järel 
töötlemise käigus. Seda protsessi nimetatakse põlevkivi 
rikastamiseks. 
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Kaevandamis- ja töötlemisjäägid kuhjatakse kokku. Need 
kuhjatised moodustavad aherainemäed. 

Eestis on kokku 40 tuha- ja aherainemäge. 

          

Põlevkivi põletamisel eraldub sellest keskkonnale kahjulikke gaase 
ja tolmu. Suurem osa põletamisel tekkinud gaasidest ja tolmust 
püütakse vastavate filtrite ja seadmetega kinni.

Tuletage klassis ühiselt meelde  
8. klassi III osa peatükis 4.2 õpitut. 

Vaata digiõpikust videot  
põlevkivi kaevandamisest eesti energia kaevandustes

Kiviõli tuhamägi Kohtla-Nõmme aherainemägi 
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ÜLESANNE 2
Kuidas saab põlevkivist elekter?  
Järjesta laused. Kirjuta järjenumber lause ette punktiirile. 
Vajadusel kasuta interneti abi.
1. põlevkivist eemaldatakse teised kivimid.  
 Seejärel purustatakse see tolmu-suurusteks osakesteks.

 turbiin paneb pöörlema elektrigeneraatori  
 ja tekib elektrivool.

 purustatud põlevkivi põletatakse väga suures katlas.

 Saadud veeaur juhitakse turbiini.  
 Aur paneb turbiini pöörlema.

 katlas vesi kuumutatakse ja aurustatakse.

Eesti Energia

Eesti suurim elektritootja ettevõte on Eesti Energia. 
Eesti Energia tegevusvaldkonnad on põlevkivi kaevandamine, 
elektri tootmine, elektri jaotamine üle Eesti ja ka elektri välismaale 
müümine.

Eesti Energia kasutab elektri tootmiseks mitmeid võimalusi. 

Ida-Virumaal Narvas 
asuvad Eesti suuremad 
soojuselektrijaamad.
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Vaata joonist ja nimeta võimalusi,  
mida Eesti Energia elektri tootmiseks kasutab.  

Eesti Energia ettevõtteid on üle kogu Eesti. Oma toodangut 
müüakse ka Eestist väljapoole. 

1

2
3

4

5

6

7

9

8

1. põlevkivikaevandused
2. soojuselektrijaamad
3. õlitehased
4. hüdroelektrijaam
5. koostootmisjaamad

6. tuulepargid
7. päikeseelektrijaamad
8. elektri jaotusvõrk
9. energiakaubandus ja energiamüük

Eesti Energia tegevusvaldkonnad

Eesti Energia tootmisüksused Energiamüügi koduturud

estonia
kaevandus

Narva karjäär

estonia
piimafarmi
päikese-
elektrijaam 

paide
koostootmisjaam

Aulepa
tuulepark

Narva tuulepark

Virtsu
tuulepark

õlitehased

keila-Joa
hüdroelektrijaam

soojuselektrijaamad

Iru koos-
tootmisjaam

Valka koostootmisjaam

paldiski
tuulepark

Soome

Läti
Leedu

Poola

Rootsi Eesti

Jordaania
Utah, USA

Eesti Energia arendused
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ÜLESANNE 3
Uuri Eesti Energia kohta eelnevalt pildilt ja kaartidelt.  
Vasta küsimustele.
1. Mida kasutatakse elektri tootmiseks?

 
2. Kus asuvad tuulepargid? 

3. Miks asuvad tuulepargid just neis kohtades?

 
4. Kuhu müüakse elektrit? 

 
Taastuvad energiaallikad
Elektri tootmisel kasutatakse veel palju põlevkivi. 
Põlevkivi on taastumatu energiaallikas.
Tänapäeval toodetakse üha rohkem elektrit taastuvatest 
energiaallikatest. 

Nimeta taastuvaid energiaallikaid. 

Miks kasutatakse elektri tootmiseks üha enam 
taastuvaid energiaallikaid?  

 Tuleta meelde, mida õppisid eelmises peatükis 5.3.
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ÜLESANNE 4
Vaata digiõpikust videot  
Loode-eesti meretuulepargist 

Vali õige vastus video põhjal.  
Õigeid vastuseid võib olla mitu.
1. Miks kasutatakse energia tootmiseks tuuleenergiat?  

tuul on tasuta | on kallis | ei saa kunagi otsa |  

tuulikud ei saasta õhku.
2. Miks on hea kasutada just meretuult?  

Merel on nõrgad tuuled | tugevamad tuuled |  
vähem ruumi | rohkem ruumi | ei sega inimesi.

3. Kuidas oleneb energia tootmine tuulekiirusest?  
Mida suurem on tuulekiirus, seda  

rohkem on võimalik energiat toota |  

vähem saame energiat |  
aeglasemalt liiguvad tuuliku labad.

4. Kuidas oleneb energia tootmine tuuliku laba suurusest? 
Mida suurem on tuuliku laba, seda  

rohkem on võimalik energiat toota |  

vähem saame energiat | väiksem on tuulik.
5. Kus saab Eestis meretuule-energiat toota?  

kõige soodsamad meretuuled on eestis  

Narva | Tartu | Kärdla | Haapsalu lähedal.
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ÜLESANNE 5
Vaata kaarti. Nimeta taastuva energia tootmise kohad.  
Miks asuvad taastuva energia jaamad just neis kohtades? 
Täida tabel.

tuulepark
biogaasijaam prügilagaasijaam

hüdroelektrijaam
Ruhnu

Nasva

Jööri
Virtsu

Aulepa

paldiski

Õisu

tartu
Sangla

Saesaare

Linnamäe Joaveski

Jägala
Sillaoru

kunda
keila-
Joa

kaunissaare

Räpina

tambla

Ambla

Ojaküla
Aserioru

kohtla-
Järvepääsküla

Vinni

 

Elektrijaama tüüp Asukoht Paiknemise põhjus

tuulikud,  
tuulepargid

Hüdroelektrijaamad 
(voolava vee energia)

Biogaasijaamad  
(bioenergia)

prügilagaasijaamad 
(uuri vajadusel inter netist 
sõna tähendust)

Arutage paiknemise põhjusi klassikaaslastega.



III OSA  5. peAtükk 179

ÜLESANNE 6
Miks kasutatakse Eestis vähe alljärgnevaid energiaallikaid? 
Miks Eestis ei kasutata üldse alljärgnevaid energiaallikaid? 
Vajadusel meenuta eelmist peatükki 5.3.
1. Päikese-energia: 

2. Tõusu-mõõnalainete ehk loodete energia:

3. Maasoojus- ehk geotermiline energia:

Arutle koos õpetajaga.

Elekter igapäevaelus

Tänapäeval ei kujuta me enam ettegi elu ilma elektrita. Kõik meie 
igapäevased kodumasinad töötavad elektriga. 

Eesti asub parasvöötme põhjaosas. See tähendab, et meil on palju 
pimedat ja külma aega. Järelikult on meil vaja ka palju valgus- ja 
soojusenergiat. 

Meie kodudes on palju mitmesuguseid elektritarviteid. 

Tuleta meelde elektritarviti tähendust, kasutamist ja 
ohutust tööraamatu II osa peatükist 4.1.
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ÜLESANNE 7
Milliseid elektritarviteid (elektriseadmeid) kasutatakse  
sinu kodus? Vasta küsimustele. 
Minu kodus olevatest elektriseadmetest 

1) kasutatakse mitu korda päevas:  

2) kasutatakse üks kord nädalas:  

3) kasutatakse kord kuus:  

4) kasutatakse väga harva:   

5) vajame me kõik kõige rohkem:  

6) on ainult ühel pereliikmel vahel vaja:  

7) on meil kõige kauem kasutatud:   

8) on kõige uuem:   

9) tarbib kõige rohkem elektrit:  

10) tarbib kõige vähem elektrit:  

Tõmba jooned alla eespool kirjutatud seadmete 
nimetustele, mida sina isiklikult kasutad. 
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ÜLESANNE 8
Kui palju elektrit kasutatakse sinu kodus nädala jooksul?
1. Selleks vaata elektriarvesti näitu täna ja nädala pärast. 

• elektriarvesti näit täna: 

• elektriarvesti näit nädala pärast: 

• Näitude vahe (arvuta): 

Näitude vahe näitabki elektri tarbimist nädala jooksul.
2. Arvuta, kui palju elektrit keskmiselt kulutab sinu pere 

ühes kuus (võta aluseks tarbimine ühe nädala jooksul):

3. Arvuta, kui palju elektrit keskmiselt kulutab sinu pere 
ühes aastas:

4. Arvuta elektri tarbimise hind nädala jooksul.  
Uuri elektri hinda elektriarvelt.  
Vajadusel kasuta interneti abi.

5. Arvuta elektri tarbimise hind  
ühe kuu jooksul.

6. Arvuta elektri tarbimise hind ühe aasta jooksul. 

Elektriarve
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ÜLESANNE 9
Kirjelda ühte oma kodu elektriseadet täpsemalt.  
Uuri selle seadme kasutusjuhendit ja tee selle põhjal 
uurimistöö.
Tööd abistab kava.
1. Seadme nimetus. 
2. kus on seade toodetud?
3. Milleks seadet kasutatakse?
4. kuidas saaks seadme kasutusaega pikendada?
5. Mida tehakse vana kasutuskõlbmatu seadmega?
6. Lisa ...

ÜLESANNE 10
Kirjuta kolm reeglit, kuidas peab elektrit kodus ohutult 
kasutama.

1. 

2. 

3. 

Arutlege kaaslastega. 
Täienda oma reegleid kaaslaste pakutud oluliste reeglitega.

4. 

5. 
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ÜLESANNE 11
Kirjuta kolm reeglit, kuidas peab elektrit kodus  
säästlikult kasutama.

1. 

2. 

3. 

Arutlege kaaslastega. 
Täienda oma reegleid kaaslaste pakutud oluliste reeglitega.

4. 

5. 



5.5. EUROOPA 
ENERGIAMAJANDUS JA 
ENERGIAPROBLEEMID 

 
Euroopa energiaressursid
Euroopas leidub elektri ja kütuste tootmiseks võrreldes Eestiga 
mitmekesisemaid energiaallikaid.

kivisüsi, pruunsüsi

põlevkivi

maagaas
nafta

uraanimaak
Vahemeri

Must
meri

At
la

nd
i o

ok

ea
n

Euroopa energiaressursid



III OSA  5. peAtükk 185

ÜLESANNE 1
Vaata Euroopa energiaressursside kaarti.  
Uuri kaardi legendi. 
1. Kus leidub kivisütt? 

2. Kus leidub naftat? 

3. Kus leidub maagaasi? 

4. Kust tuuakse Eestisse naftat?

 
5. Miks on Prantsusmaal palju tuumaelektrijaamu? 

6. Miks on Suurbritannias otstarbekas kasutada elektri ja 
kütuste tootmiseks naftat, maagaasi ja kivisütt?

 
Arutle kaaslastega.

Elektri tootmine

Euroopas on ainult kolm riiki, kes toodavad kogu oma energia ise. 
Need on Venemaa, Norra ja Taani. 
Ka Eesti toodab umbes 90% oma vajaminevast energiast ise. 
Samas Küpros, Malta ja Luksemburg saavad peaaegu kogu oma 
energia teistest riikidest.
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Elektrit toodetakse erinevalt. Eestis ja Poolas toodetakse suurem 
osa elektrit soojuselektrijaamades. 
Prantsusmaa toodab aga suure osa oma elektrienergiast tuuma-
jaamades.

Miks toodetakse Eestis ja Poolas enamasti elektrit 
soojuselektrijaamades?

Järjest rohkem kasutatakse soojuselektrijaamade asemel taastuv-
energial töötavaid elektrijaamu. 
Norras ja Austrias toodetakse suur osa elektrist vee-energia abil. 

Miks toodetakse enamik Norra ja Austria elektrist  
vee-energia abil hüdroelektrijaamades?

ÜLESANNE 2
Vaata Euroopa päikese-
energia leviku kaarti.  
Millistesse riikidesse 
on kasulik rajada 
päikeseelektrijaamu? 
Märgi õiged.

• poola
• Hispaania
• Suurbritannia
• Itaalia
• kreeka
• Soome
• küpros

Põhjenda valikuid. Miks on kasulikum rajada päikese-
elektrijaamu pigem Itaaliasse kui Eestisse? Arutle klassis.

Aastane 
päikese-
kiirgus
kilovatt-tundi
ruutmeetrile
(kWh/m2)

<600

1200

1600

>2200

Päikese-
elektrijaam
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ÜLESANNE 3
Vaata diagramme elektrijaamade tüüpidest  
Eestis, Prantsusmaal ja Rootsis.  
Võrdle elektrienergia tootmise jagunemist eri riikides. 

 

Energia tootmise struktuur
Eesti Rootsi Prantsusmaa

põlevkivi 96% tuumaenergia 38% hüdroenergia 11% tuumaenergia 76%

taastuvenergia 4% taastuvenergia 4% taastuvenergia 7%hüdroenergia 48%

süsi 10% süsi 6%

Rootsi üks suuremaid 
hüdroelektrijaamu 
Stornorrfors

Prantsusmaa 
üks suuremaid 
tuumaelektrijaamu 
Cattenom Luksemburgi 
piiri lähedal
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ÜLESANNE 4
Missuguseid energiaallikaid on otstarbekas kasutada 
elektri tootmiseks allnimetatud riikides? Tee valik.  
Vastamiseks kasuta  
Euroopa loodus- ja 
energiaressursside kaarti.

Vajadusel tuleta meelde 
energiaallikaid peatükist 5.3.

 
1. Taani

• kütused (kivisüsi, nafta, 
maagaas)

• tuumaenergia
• vee-energia
• tuule-energia 
• päikese-energia
• tõusu-mõõnalainete  

ehk loodete energia 
• maasoojus- ehk geotermiline energia

2. Island
• kütused (kivisüsi, nafta, maagaas)
• tuumaenergia
• vee-energia
• tuuleenergia 
• päikese-energia
• tõusu-mõõnalainete ehk loodete energia 
• maasoojus- ehk geotermiline energia

kivisüsi, pruunsüsi

põlevkivi

maagaas
nafta

uraanimaak
Vahemeri

Must
meri

At
la

nd
i o

ok
ea

n

Euroopa energiaressursid
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3. Suurbritannia 
• kütused (kivisüsi, nafta, maagaas)
• tuumaenergia
• vee-energia
• tuuleenergia 
• päikese-energia
• tõusu-mõõnalainete ehk loodete energia 
• maasoojus- ehk geotermiline energia

4. Prantsusmaa 
• kütused (kivisüsi, nafta, maagaas)
• tuumaenergia
• vee-energia
• tuuleenergia 
• päikese-energia
• tõusu-mõõnalainete ehk loodete energia 
• maasoojus- ehk geotermiline energia

5. Bulgaaria
• kütused (kivisüsi, nafta, maagaas)
• tuumaenergia
• vee-energia
• tuuleenergia 
• päikese-energia
• tõusu-mõõnalainete ehk loodete energia 
• maasoojus- ehk geotermiline energia

Põhjenda oma valikuid. Arutlege klassikaaslastega.
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Euroopa energiaprobleemid

Iga tootmine ja tarbimine toob kaasa probleeme.

Soojuselektrijaamades kasutatavad kütused on taastumatud 
loodusvarad, mis saavad kunagi otsa. Seepärast tuleb neid 
kasutada säästlikult. Võimalusel võiks need asendada hoopis 
taastuvate energiaallikatega, mis ei saa otsa. 

Kütuste põletamine toob kaasa mitmeid probleeme. 
Õhku eraldub palju süsihappegaasi ja teisi saasteaineid. 
Põlemisel jääb järele rohkesti tuhka, mis tuleb kuskile panna. 
Nii tekivad tuhamäed. Kütustega kaasnevad kivimid, mis ei põle. 
Ka need tuleb kuskile panna. Tekivad aherainemäed. 
Mägede tekitamisega muutub paratamatult pinnamood. Kasutus-
kõlbmatuks muutuvad suured maa-alad. 

Teadlased otsivad neile probleemidele lahendusi. 

Tegelikult on igal elektrijaama tüübil nii oma eelised kui ka 
puudused. 

Euroopa lähiajaloo 
üks suuremaid 
katastroofe oli plahvatus 
Ukrainas Tšornobõli 
tuumaelektrijaamas 
1986. aastal. 
Selle põhjustatud 
kiiritushaigusesse suri 
sadu inimesi, piirkond 
on saastunud ja 
mahajäetud.
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ÜLESANNE 5
1. Uuri internetist, mis probleeme toob kaasa 

• tuumaenergia kasutamine?

• tuuleenergia kasutamine

2. Missuguse energia kasutamist sina eelistad? 

Mina eelistan -energia kasutamist. 

Põhjenda oma valikut.

Aruta klassis koos õpetajaga.

Maailma suurim merre 
rajatud tuulepark 
Suurbritannia rannikul

Tuumajaam Belgias
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ÜLESANNE 6
Mängi internetimängu Säästev Shaun 
ec.europa.eu/environment/sustainableshaun/game_et.htm 
Mäng õpetab, kuidas luua puhtamat, tervislikumat ja jätku-
suutlikumat keskkonda.
Mängus tuleb ehitada uus keskkonnasõbralik linn  
Suure Linna kodututele loomadele. Selleks tuleb jälgida 
maavarade, toidu, energia, transpordi ja loodushoiuga seotud 
probleeme.
Ehita oma linn kümne päeva jooksul, kui talunik on  
kodust ära. Proovi probleemi lahendamiseks juhtida Shauni 
ja tema karja ning päästa oma linn.



6.1. PÕLLUMAJANDUSE 
ARENGUT MÕJUTAVAD 

LOODUSLIKUD TEGURID 

 
Põllumajandus on majandusharu, kus inimesed kasvatavad 
taimi ja loomi. Põllumajandusest on võimalik saada kõike, mida 
inimene vajab toiduks ja kehakatteks. 
Toiduainetööstus saab oma tooraine põllumajanduselt.

 
ÜLESANNE 1
Kas väide põllumajandusharude kohta on tõene või väär? 
Paranda väär väide tõeseks ilma eitust kasutamata. 
1. Põllumajandus jaguneb  

taime- ja loomakasvatuseks. TÕENE VÄÄR

2. Taimekasvatus jaguneb teravilja-, kartuli-,   
köögivilja- ja söödataimede kasvatuseks. TÕENE VÄÄR

LambakasvatusSügistööd põllul 
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Põllumaa Prantsusmaal

3. Teraviljadest kasvatatakse Eestis  
nisu, rukist, kaera, otra, tatart. TÕENE VÄÄR

4. Köögiviljad on  
kapsad, porgandid, sibulad jt. TÕENE VÄÄR

5. Loomadest kasvatatakse Eestis  
veiseid, sigu, lambaid, kanu jt. TÕENE VÄÄR

Kasutamiseks sobiv maa

Maailmas on iga inimese kohta ligikaudu kaks hektarit maad, 
sellest üks kolmandik on kõrbed ja üks neljandik on igijää. 
Kasutamiseks sobib ainult üks kolmandik kogu maakera mais
maast. Sellest omakorda sobib põllumaaks ainult väike osa, 
suurem osa sobib heinamaaks.

Kõige suuremad põllumaad on parasvöötme rohtlates. Seal on 
suured tasased maaalad ja maailma kõige viljakamad looduslikud 
mullad. 
Ka troopilistes rohtlates – savannides – on põllumaad suhteliselt 
palju.
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ÜLESANNE 2
Uuri maailma haritava maa kaarti.  
Kirjuta lause number sobivasse kohta kaardil.
1. Kõige rohkem haritavat maad inimese kohta (üle 1,9 ha)  

on Austraalias.
2. Gröönimaal on haritavat maad alla 0,13 ha.
3. Kesk-Euroopas on inimese kohta 0,13–0,3 hektarit  

haritavat maad.
4. Põhja-Euroopas on inimese kohta 0,3–0,54 hektarit 

haritavat maad.
5. Eestis on inimese kohta  ha haritavat maad.

MÕTLE JA ARUTLE!
Miks ei ole haritavat maad igal pool võrdselt? 
1. Gröönimaal on haritavat maad väga vähe.
2. Austraalias on ühe inimese kohta kõige rohkem 

haritavat maad.
3. Euroopas on haritavat maad ühe inimese kohta 

suhteliselt vähe.

<0,13
0,13–0,3
0,3–0,54
0,54–0,9
0,9–1,9
>1,9

andmed
puuduvad

Haritav maa
hektarites
inimese kohta

ALLIKAS: MAAILMAPANK, 2016
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Põllumajanduse arengut mõjutavad tegurid

Põllumajanduse arengut mõjutavad paljud tegurid:
• maa-ala geograafiline asend
• looduslikud tegurid:

• kliima, sealhulgas päikesekiirgus ja soojuse hulk, niiskus, 
taimekasvuks sobiv aeg 

• mullastik
• pinnamood

Põllumajanduse arengut mõjutab oluliselt paikkonna kliima. 
Taimede kasvuperioodi kestus oleneb päikesekiirguse, soojuse ja 
niiskuse hulgast. 
Taimekasvu- ehk vegetatsiooniperioodiks nimetatakse aega, 
mis soojuse ja niiskuse poolest sobib taimede kasvuks.
Eestis algab taimede kasv (vegetatsioon), kui ööpäeva keskmine 
temperatuur tõuseb üle +5 °C. 
Paljud taimed vajavad aga kasvuks palju rohkem soojust, kui 
on Eestis. Eestis on taimekasvuperiood 180 päeva (pool aastat), 
Vahemere ääres aga kolmveerand aastat (260 päeva).

Nimetatud tegurid määravad omakorda taimed, mida on võimalik 
mingis piirkonnas kasvatada.

Miks kasvatatakse Eestis kartuleid, aga banaane  
ei kasvatata?

Ka pinnamood mõjutab oluliselt põllumajandust. 
Tasase pinnamoega aladel saab rajada suuremaid põlde, seal on 
lihtsam masinatega tööd teha. Tasastel aladel on hea kasvatada 
taimi, mägistel aladel on aga otstarbekam kasvatada loomi. 

Miks tasub mägistes piirkondades kasvatada loomi, 
tasastel aladel aga taimi? Arutlege koos õpetajaga.
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Põllumajanduse arengut mõjutavad veel 
• inimestega seotud tegurid:  

tööjõud, turgude paiknemine, inimeste ostujõud
• majanduslikud tegurid: 

raha, tehnoloogia areng, rahvusvaheline kaubandus, 
geograafiline tööjaotus

• poliitilised tegurid: 
põllumajanduspoliitika, toetuste maksmine, kokkuostuhinnad, 
Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika, eksporditoetused

 
ÜLESANNE 3 
Kirjuta põllumajanduse arengut mõjutavad tegurid  
tabelis õigesse veergu.
soojuse hulk, Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika, 
rahvusvaheline kaubandus, tehnoloogia, niiskus, toetuste 
maksmine, taimekasvuks sobiv aeg, kokkuostuhinnad, raha, 
tasane või mägine pinnamood

Looduslikud  
tegurid

Majanduslikud 
tegurid

Poliitilised  
tegurid
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ÜLESANNE 4
Koosta tööraamatu teksti ja interneti abil mõistekaart 
põllumajanduse arengut mõjutavatest teguritest.

Inimestega seotud 
tegurid

kokkuostu- 
hind



6.2. EESTI PÕLLUMAJANDUS 

 
Maakasutus Eestis

Põllumajandus on üks vanemaid ja tähtsamaid majandusharusid. 
Sealt saame oma toidu ja kehakatte.

Põllumajandus jaguneb taimekasvatuseks ehk põllunduseks ja 
loomakasvatuseks ehk karjanduseks. 
Taimekasvatuses kasvatatakse kultuurtaimi.
Loomakasvatus hõlmab koduloomade pidamist.

Põllumajandus sõltub väga suurel määral ilmast. 
Eesti asub parasvöötme põhjaosas. Ilmaolud on eri aastatel väga 
muutlikud. Mõni aasta on väga kuiv ja põuane, mõni liiga niiske 
ja vihmane. Seepärast on meie kliima sobivam just loomade 
pidamiseks. Eesti taimekasvatuses moodustab väga suure osa 
loomasööda kasvatamine.

Eesti põllumajandusmaast moodustab haritav maa 73% ja 
looduslikud rohumaad 27%. Kogu Eesti pindalast on haritavat 
maad 14%.

Põllumajanduslik maa
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ÜLESANNE 1
Vaatle diagrammi Eesti maakasutusest. 
Arutlege klassis:
1) mis liiki maid  

on kõige rohkem?
2) miks on Eestis kõige 

rohkem metsamaad?
3) kui palju on 

põllumajandusmaad?
4) kui suur osa maast on 

linnade ja külade all?
5) mis võiks olla „muu maa“?

 
ÜLESANNE 2
Vaatle pilte ja tabelit.  
Kuidas on 
põllumajanduslikud 
majapidamised aastatel 
2001–2016 muutunud? 
Kirjelda.

Põllumajanduslike majapidamiste arv

Aasta
Põllumajanduslikke 

majapidamisi 
kokku

Eraisikutele 
kuuluvaid  

majapidamisi

Firmadele 
kuuluvaid 

majapidamisi

2001 55 702 54 881 821

2005 27 688 26 856 832

2010 19 460 17 787 1673

2016 16 079 12 926 3153

Eesti pindala jagunemine
maakasutuse järgi

metsamaa
50,3%

põllumajandus-
maa 28,7%

siseveed
5,6%

sood 5,3%
asustus 4% muu maa

6,1%

Suur piimafarmTalumajapidamine
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1. Kuidas on muutunud põllumajanduslike majapidamiste 
arv aastatel 2001–2016?  
Mis võis olla selle põhjus?

2. Kuidas on muutunud eraisikute põllumajanduslike 
majapidamiste arv aastatel 2001–2016?  
Mis võis olla selle põhjus?

3. Kuidas on muutunud firmade põllumajanduslike 
majapidamiste arv aastatel 2001–2016?  
Mis võis olla selle põhjus?

Arutage klassis koos õpetajaga.

Taimekasvatus Eestis

Taimekasvatus on põllumajandusharu, kus tegeletakse taimede 
kasvatamise ehk põllundusega.

Taimekasvatus jaguneb omakorda mitmeks haruks.

Teraviljakasvatus 
Kasvatatakse teravilju.
Peamised Eestis kasvatatavad teraviljad 
on rukis, nisu, oder, kaer, tatar.
Rukis on leivavili. Sellest valmistatakse 
peamiselt rukkijahu. 
Nisujahust valmistatakse saia,  
mannat, makarone jm. 
Kaerast valmistatakse kaerahelbeid, müslit ja kaerajahu, millest 
omakorda tehakse kaeraküpsiseid. 
Tatar ja oder on head pudruviljad. 
Suur osa teraviljast läheb aga loomasöödaks.

Rukis
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Köögiviljakasvatus  
Kasvatatakse köögivilju. 
Peamised Eestis kasvatatavad 
köögiviljad on kartul, porgand, 
kapsas, sibul, kurk, hernes, till jt.

Marja- ja puuviljakasvatus 
(aiandus) 

Mis marju kasvatatakse Eestis?  
Nimeta Eestis  

 kasvatatavaid  puuvilju.  
 Miks ei kasvatata meil  
 banaane, ananasse, kiivisid?

Söödataimede kasvatus
Kasvatatakse söödataimi loomadele. Söödataimed on peamiselt 
heintaimed. Et ka talvel saaksid loomad heina süüa, selleks 
heintaimed kuivatatakse. Värskelt niidetud rohust tehakse ka silo. 
Maisist tehakse samuti Eestis silo. 

Miks kasvatatakse Eestis maisi  
loomadele silotaimena? 

Väärtuslikud ja mahlased on loomakartul, loomapeet, loomakapsas 
jt söödataimed. Hea söödataim on ka raps. 

Milleks rapsi veel kasvatatakse?

Köögiviljad

Eestis kasvatatavaid marju

Söödapeet Õitsev rapsipõld
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Vaata digiõpikust videot  
silo valmistamisest Estonia Oü-s

ÜLESANNE 3
Tunne Eestis kasvatatavaid peamisi teravilju. 
Kirjuta nimetus teravilja pildi juurde.
NISU RUKIS KAER ODER

Mille järgi otsustasid? Arutage klassikaaslastega.
 
ÜLESANNE 4
Mis taimekasvatusharuga on tegemist – 
teraviljakasvatusega (T), söödataimede kasvatusega (S), 
köögiviljakasvatusega (K) või aiandusega (A)? 
Kirjuta taime nime taha sobiv täht.

kaer  kapsas  nisu  rukis 

ristikhein  söödapeet  aroonia  ploom 

must sõstar  söögipeet  hernes  timut 
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Loomakasvatus Eestis

Loomakasvatus on põllumajandusharu, kus tegeletakse loomade 
kasvatamisega.

Loomakasvatus jaguneb omakorda mitmeks haruks.

Veisekasvatus
Kasvatatakse lehmi, pulle ja vasikaid. 
Veiseid kasvatatakse peamiselt  
piima ja liha saamiseks. 
Veisenahast valmistatakse riideid ja 
jalanõusid.

Seakasvatus
Sigadelt saab peale liha veel 
nahka ja harjaseid. Seaharjastest 
valmistatakse harju.

Lambakasvatus
Lammastelt saadakse liha,  
villa ja nahka. 
Lambanahast valmistatakse kasukaid, 
mütse ja kindaid. Lambanahksed 
tooted on hästi soojad.  
Lambavillast kedratakse lõnga,  
millest kootakse kampsuneid, salle, mütse, kindaid, sokke.

Linnukasvatus
Eestis kasvatatakse peamiselt kanu, 
hanesid, parte, kalkuneid, vutte. 
Lindudelt saadakse mune, liha ja 
sulgi.

Milleks kasutatakse sulgi?

Veised

Sead

Lambad

Kanad
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Hobusekasvatus
Meil kasvatatakse hobuseid 
ratsutamise ja sportimise eesmärgil. 
Veo ja tööloomana kasutatakse meil 
hobuseid vähesel määral. 

Milleks hobuseid mujal 
maailmas veel kasvatatakse?

Kitsekasvatus
Kitsedelt saadakse piima, liha, nahka 
ja villa.

Mesindus
Kasvatatakse mesilasi, 
et saada mett. Ravimi ja 
kosmeetikatööstusele on väga 
väärtuslikud ka mesilasmürk ja 
muud tarusaadused, nagu taruvaik, 
mesilasvaha, suir ja mesilaspiim.

Milliseid loomi ja linde Eesti põllumajanduses veel 
kasvatatakse?

Eesti tähtsamad põllumajanduspiirkonnad paiknevad Kesk
Eestis Viljandimaal, Tartumaal, Jõgevamaal, LääneVirumaal ja 
Järvamaal. Seal on põllumajanduseks kõige sobivam pinnamood 
ja kõige viljakamad mullad.

Leia internetist Eesti kaartidelt (haldusjaotuse, looduse  
 ja mullastiku kaardid) Kesk-Eesti maakonnad. 

 Nimeta sealsed pinnavormid.  
 Nimeta sealsed peamised mullad.

Hobusekasvatus Hanilas

Võrumaa kitsetalu kitsed

Mesinik meekärjega
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ÜLESANNE 5
Kuidas on muutunud Eesti loomakasvatussaaduste 
toodangu maht aastatel 2010–2018?  
Vaatle tabelit. Vasta küsimustele.

Toodang 2010 2015 2018

Liha, tonnides 75 410 83 152 74 377

Piim, tonnides 675 970 783 172 797 624

Munad, miljon tk 181,9 204,4 205,6

Vill, tonnides 154 108 117

Mesi, tonnides 682 1117 1253

1. Kas loomakasvatussaaduste toodang on enamasti 

suurenenud või vähenenud?  

2. Piimatoodang oli kõige suurem aastal 

3. Lihatoodang oli kõige suurem aastal 

4. Kõige rohkem on kasvanud  -toodang.

5. Kõige vähem on kasvanud  -toodang.
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ÜLESANNE 6
Täida mõistekaart põllumajanduse jagunemise kohta. 
Kirjuta õigesse kohta

• põllumajandusharud
• kummagi põllumajandusharu jagunemine
• taimekasvatusharu saadus

 
nisu, loomakasvatus, seakasvatus, kartulikasvatus, 
oder, taimekasvatus, veisekasvatus, köögiviljakasvatus, 
teraviljakasvatus, linnukasvatus, mesindus,  
söödataimede kasvatus

PÕLLUMAJANDUS



LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE208

ÜLESANNE 7
Ühenda pilt ja põllumajandusharu nimetus. 
Kirjuta pildi alla sobiv põllumajandusharu.
seakasvatus teraviljakasvatus söödataimede kasvatus 
hobusekasvatus lambakasvatus kartulikasvatus
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ÜLESANNE 8
Uuri internetist oma kodumaakonna põllumajanduse 
kohta. 

1. Mina elan  maakonnas.

2. Minu kodumaakonnas tegeletakse rohkem 

taimekasvatusega | loomakasvatusega.

3. Taimekasvatusharud, millega rohkem tegeletakse, on:

 
1) Kui palju saaki saadakse eri taimeliikidelt? 

(taimeliik)   – 

   – 

   – 

   – 
2) Kuhu toodangut põhiliselt müüakse?

 
3) Kui palju inimesi maakonnas on  

seotud taimekasvatusega? 

4) Kas taimekasvatus on maakonnale kasulik?  
5) Mis laadi keskkonnaprobleemid taimekasvatusega 

kaasnevad?
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4. Loomakasvatusharud, millega rohkem tegeletakse, on:

 
1) Milliseid tingimusi vajab loomade kasvatamine – 

kas loomad on laudas, farmis, terve aasta õues, 
vabapidamisel vm?

2) Kui suur on maakonna loomakasvatustoodang?

3) Kuhu toodang müüakse? 

 
4) Kui palju inimesi on maakonnas  

seotud loomakasvatusega? 

5) Kas loomakasvatus on maakonnale kasulik?  
6) Mis laadi keskkonnaprobleemid loomakasvatusega 

kaasnevad? 



6.3. TOIDUAINETÖÖSTUS 

 
MÕTLE JA ARUTLE!

Kas oled kuulnud ütlust  
„Hommikusöök söö ise, lõuna jaga sõbraga ja  
õhtusöök anna vaenlasele!“? 
Arutlege kaaslastega selle lause tähenduse üle.

Toiduainetööstuse tooraine

Inimene vajab elamiseks iga päev mitmekesist toitu. 
Eestis juuakse ühe inimese kohta kaks klaasi piima päevas. 
Aastas söövad Eesti inimesed keskmiselt 32 kilogrammi sealiha ja 
38 kilogrammi leibasaia.

Taimekasvatus ja loomakasvatussaadused on tooraineks 
toiduainetööstusele. Toiduainetööstus on üks Eesti suuremaid 
tööstusharusid. See annab 14 protsenti kogu töötleva tööstuse 
toodangust.

Odrast ja kaerast valmistatud toidud
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ÜLESANNE 1
Vaata pilti peatüki alguses.  
Mille tooraineks on kaer, oder ja nisu?
1. Kaerast valmistatakse: 

2. Odrast valmistatakse: 

3. Nisust valmistatakse: 

 
Toiduainetööstuse jagunemine
Toiduainetööstus jaguneb selle järgi, mis on tooraineks ja mida 
seal valmistatakse. Nii on toiduainetööstusel palju harusid.

Piimatööstus
Hõlmab peaaegu ühe kolmandiku toiduainetööstusest.
Piimatööstuse tooraine on piim. Piimast valmistatakse 
mitmesuguseid piimatooteid. Piimatooted on näiteks mitmed 
erinevad joogipiimad, keefir, koor, või, kohupiim, jogurt, juust, 
jäätis jne. Piimatööstusettevõtteid on kõikjal Eestis. Suuremad 
piimatööstusettevõtted on Farmi, Tere, Valio, Alma, Balbiino jt.

Valio piimatööstus  
Lõuna-Eestis Laevas
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ÜLESANNE 2
Uuri Eesti piimatööstust.  
Kasuta interneti abi.

1. Täida tabel.

Firma 
või bränd

Asu- 
koht

Kolm  
peamist  
toodet

Kas tooted 
sisaldavad 

e-aineid

Säilivusaeg 
(mitu päeva/

nädalat/ 
kuud/aastat)

Tere

Alma

Farmi

Valio

Balbiino

2. Leia nende firmade asukohad ka Eesti kaardilt.
3. Mis ettevõtte piima teie peres kõige rohkem tarbitakse?
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Lihatööstus
Lihatööstuse tooraine on sea, veise, lamba, kitse ja linnuliha.  

Nimeta 
lihatooteid. 

Lihatööstusettevõtteid 
on kõikjal Eestis.  
Suuremad lihatööstus 
ettevõtted on Rakvere Lihakombinaat LääneVirumaal, Nõo 
Lihavürst Tartumaal, Tallegg Tallinnas, Maks & Moorits Valgas jt.

ÜLESANNE 3
Uuri oma kodule lähimast kauplusest,  
mis lihatööstusettevõtete toodangut on müügil.  
Kui palju maksab üks kilogramm Rakvere Lastevorsti? 
Lõpeta laused.

1. Minu kodule lähim toidukauplus on

 

2. Kaupluses müüakse alljärgnevate ettevõtete lihatooteid: 

3. 1 kg Rakvere Lastevorsti maksab 

Arutage kaaslastega:
1) kas igas poes on samade ettevõtete toodang müügil?
2) kas 1 kg Rakvere Lastevorsti maksab igas poes  

sama palju?

Eesti lihatooted

G
R

IL
LI

M
E

S
S
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Jahutööstus
Jahutööstuse tooraineks on teravili. 
Kui teravilja jahvatatakse vähe, saadakse suuremate osakestega 
tooted – tangud ja helbed. Mida rohkem teravilja jahvatatakse, 
seda peenemaks muutuvad selle osakesed. Nii saadakse manna 
ja lõpuks mitmesugused jahusordid. 
Jahust toodetakse jahutööstuses ka erinevaid pastatooteid. 
Eesti suurim jahutööstusettevõte on Tartu Mill.

Vaata digiõpikust videot  
toodangu valmimisest Tartu Millis

Arutlege klassikaaslastega  
videos nähtu üle. 

 
Pagaritööstus
Pagaritööstuses küpsetatakse leiba, 
saia, sepikut, kooke, küpsiseid jm. 
Pagaritööstuse ettevõtteid on kõikjal 
üle Eesti. Suuremad pagariettevõtted 
on Leibur Tallinnas, Eesti Pagar Paides,  
Eesti Leivatööstus Tartus jt.

 
ÜLESANNE 4
Uuri kauplusest, mis ettevõtted valmistavad  
koorikleiba ja teraleiba.

1. Koorikleiba valmistavad  

2. Teraleiba valmistavad  

Mis ettevõtte leiba eelistab teie pere? 
Mis vahe on koorikleival ja teraleival?  
Arutlege koos õpetajaga.

Tartu Milli jahutööstus

Nii valmivad leivakesed 
Leiburis.



LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE216

Kalatööstus
Kalatööstuse tooraineks on nii mere kui mageveekogude kalad. 
Peamised kalad, millest Eestis mitmesuguseid tooteid 
valmistatakse, on kilu, räim, heeringas, latikas, haug ja ahven.
Kaladest valmistatakse mitmesuguseid tooteid kohe söömiseks, 
konserve, kalapulki jm.

Suuremad kalatööstusettevõtted on 
Tallinnas Paljassaarel, Saaremaal, 
Hiiumaal, IdaVirumaal Toilas.

Miks asuvad kalatööstus-
ettevõtted just neis kohtades?

 
Kondiitritööstus
Kondiitritööstuses valmistatakse maiustusi – komme, šokolaadi, 
martsipani, küpsiseid jm. 
Šokolaadi tooraine on kakao, mida ostetakse välismaalt. Ka paljud 
marjad ja puuviljad ostetakse välismaalt.

Miks on vaja palju kondiitritööstuse toorainet  
osta välismaalt?

Eesti suurim maiustuste tootja on Orkla Eesti Kalevi kommivabrik 
Tallinna lähedal Jüris.

Vaata digiõpikust videot  
Kalevi kommivabrikust

Vici kalapulkade valmimine 
Paljassaares

Orkla Eesti Kalevi kommivabriku 
šokolaadiliin
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Konservitööstus
Konservitööstuses toodetakse 
köögiviljadest, puuviljadest, lihast 
ja kaladest konserve ja purgisuppe, 
lastetoite, smuutisid, keediseid jm. 
Suuremad ettevõtted on Salvest 
Tartus ja Orkla Põltsamaa tehas.

Joogitööstus

Tuleta meelde ettevõtteid,  
mis toodavad erinevaid jooke.

Joogitööstus toodab mahla ja 
karastusjooke ning õlut, veini ja teisi 
alkohoolseid jooke.
Tooraineks on nii kodumaised kui ka  
välismaalt sisseostetud marjad, puuviljad ja teraviljad. 
Suuremad joogitööstused on A. Le Coq Tartus, Saku Õlletehas, 
CocaCola Eesti ja Tallinna Karastusjoogid Tallinnas. 

ÜLESANNE 5
Uuri oma kodule lähimast kauplusest,  
mis joogitööstus-ettevõtete toodangut on müügil.  
Lõpeta laused.

1. Mahlad on toodetud 

2. Limonaadid on toodetud 

3. Mina eelistan (mis ettevõttes toodetud)  
limonaadi. 

Tooraine ja valmistoodang

Mahlapakendid A. Le Coqi 
tootmisliinil
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ÜLESANNE 6
Missugune oli toiduainetööstuse eri harude osatähtsus 
Eestis 2011. aastal? 
1. Täida lüngad diagrammi järgi.

1) Piim ja piimatooted moodustasid kogu toiduainetööstuse 

toodangust %.

2) Liha ja lihatooted moodustasid %.

3) Jahu- ja tangaineid toodeti %.

4) Kõige suurema osatähtsusega oli 

 tootmine.

5) Kõige väiksema osatähtsusega oli  

 tootmine.

Toiduainetööstuse harude osatähtsus Eestis 2011. aastal

piim ja
piimatooted
31%

kala ja
kalatooted
18%

liha ja
lihatooted
13%

pagari- ja
kondiitritooted
8%

jahu ja tangained
4%

muu 9%

joogid 17%



III OSA  6. PEATüKK 219

2. Reasta tootegrupid osatähtsuse järgi.  
Alusta kõige suuremast.  
Kirjuta järjenumber tootegrupi ette punktiirile

 jahu- ja tangained

 liha ja lihatooted

 pagari- ja kondiitritooted

 piim ja piimatooted

 kala ja kalatooted

 muud tooted

 joogid

 
ÜLESANNE 7
Mis toiduainetööstuse harus valmistatakse alljärgnevaid 
tooteid? Ühenda tooted õige tööstusharuga.
 
hapukoor 
sink 
kaerahelbed
sepik
jäätis
vorst 

makaronid
sai
juust
pasteet
manna
küpsised

PIIMATÖÖSTUS

LIHATÖÖSTUS

JAHUTÖÖSTUS

LEIVATÖÖSTUS
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Eelista eestimaist

Tervislikum, värskem ja tihti ka odavam on kasutada Eestis 
kasvatatud puu ja köögivilju. 
Eestis kasvatatud puu ja köögiviljad on puhtamad. Need ei sisalda 
nii palju taimekaitsevahenditest pärinevaid mürgiseid aineid. 
Välismaine saak korjatakse enamasti ära enne valmimist ja 
töödeldakse säilitusainetega. Nii on võimalik neid küllaltki kaugele 
tarbijani transportida. 
Kui ostame rohkem eestimaist kaupa, siis toetame sellega ka 
meie põllumehi. 

Kas oled märganud toodetel sellist märki? 
See on rahvuslipu märk, mis viitab pakendil 
sellele, et toode on valmistatud Eestis. Toote 
valmistamisel on silmas peetud eestimaalaste 
maitseeelistusi ja toitumise traditsioone.

Vaata digiõpikust videot „Meie toit on südamega tehtud“

ÜLESANNE 8 
Märgi, kas toiduainetööstuse toode on eestimaine (E) või 
välismaine (V).  
Valio jogurt E V
Fazeri šokolaad E V
Vilma jahu E V
Lavazza kohv E V 
Maksi & Mooritsa sink E V
Liptoni tee E V
Hagari koogid E V 
Dan Sukkeri suhkur E V
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Toidukaupade märgistus

Toidukaupade pakenditelt saame lugeda mitmesugust infot toote 
kohta. Info on kas pakendile kirjutatud või esitatud mingi kindla 
tähendusega märkidega. 

Toidukauba märgistusse 
kuuluvad:
• toidu nimetus
• toidu kogus selles 

pakendis
• koostisosade  

loetelu ja kogus,  
kindlasti ka lisaained

• säilimisaeg ja 
säilitamisjuhis/ 
hoiutingimused

• valmistaja ja pärit
olumaa, maaletooja 
(kes on kauba  
Eestisse toonud)

• pakendamise kuupäev
• hind

 
Pakendi märgistus

Mõnede ainete (näiteks mitmesugused jahud, külmutatud 
tooted, lastetoidusegud jt) müügipakendile on lisatud toodangu 
tarvitamisjuhis. 
Eestis müüdava toidu pakenditel peab kõik vajalik info olema 
kirjas ka eesti keeles.

Peale eelpool märgitu annavad toidutoote kohta informatsiooni 
veel toidumärgised.

    

                   
  

   

  

              

säilimisaeg

partii
tähistus

toidu netokogus

toidu
nimetus 

toidu
koostisosad

tarvitamis-
juhis

tootja 
päritolumaa, 
maaletooja 

säilitamis-
tingimused

Partii: L 03/121201
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Loe lisaks
Kiiresti riknevate toitude pakendil kasutatakse märget  
„Kõlblik kuni“ ehk tarvitamise tähtpäev. See tähistab 
kuupäeva, milleni võib toitu ohutult süüa. Kinni tuleb pidada 
pakendil märgitud säilitamise tingimustest. Pärast „kõlblik 
kuni“ kuupäeva möödumist ei tohi toitu enam süüa, sest 
selles võivad hakata kasvama ja paljunema tervisele ohtlikud 
mikroorganismid.

Pikema säilimisajaga toitudel kasutatakse pakendil märget 
„Parim enne“ ehk minimaalse säilimisaja tähtpäev. 
Pärast märgitud kuupäeva möödumist võib selle toidu söömine 
olla veel mõnda aega ohutu.

Tarbi targalt! Prügikasti visatakse tihti ka selliseid 
toiduaineid, mis tegelikult kõlbavad veel süüa.
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ÜLESANNE 9
Missuguseid toidumärgiseid kasutatakse?  
Uuri internetist:  

 agri.ee/et/eesmargid-tegevused/pollumajandus-ja-toiduturg/ 
 kvaliteedimargid
Täida tabel.

Toidumärgis Tähendus Mis toodetel 
kasutatakse

Riik, kes 
kasutab

Kokkuvõte  

Toidupakenditel kasutatakse toidumärgiseid sellepärast, et
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ÜLESANNE 10
Mis oli Eesti parim toiduaine aastal 2019?  
Leia internetist: toiduliit.ee/tegevused/parim 

1. Eesti parim toiduaine 2019. aastal oli 

2. Parim puu- ja köögiviljatoode oli 

3. Parim piimatoode oli 

4. Parim lihatoode oli 

5. Rahva lemmik oli 

ÜLESANNE 11
Külasta ühte toidupoodi.  
Koosta alljärgneva kava abil uurimuslik ülevaade  
ühest tootegrupist. 

1. Toidupoe nimi: 
2. Asukoht (asula, maakond, millises Eesti osas)

3. Mis kaupu müüakse? 

4. Vali üks tootegrupp: 
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5. Leia selle tootegrupi toodete kohta tabelisse vastused.

Valitud  
tootegrupi 

sordid
Kaal Hind Päritolu- 

maa
E-ainete 
sisaldus

Säilivus-
aeg

Toidu-
märgis

Tee tabeli põhjal kokkuvõte.

1. Kõige odavam on 

2. Kõige vähem e-aineid sisaldab 

3. Kõige kauem säilib 

4. Kõige meeldivam pakend on 

5. Kõige keskkonnasõbralikum pakend on 

6. Mina ostaksin sellest tootegrupist (mis toote?) 

Põhjenda oma valikut.



6.4. PÕLLUMAJANDUS 
JA TOIDUAINETÖÖSTUS 

EUROOPAS 

Tehnoloogia ning sordi ja tõuaretuse edusammud on viinud 
selleni, et põllumajanduses vajatakse tänapäeval vähe tööjõudu. 
Varasematel aegadel tegutses enamikus riikides 50–70% 
inimestest põllumajanduses.

Eestis tegeleb põllumajandusega umbes 4,7% inimestest. See on 
ligikaudu 30 000 inimest. Rumeenias tegeleb aga peaaegu üks 
kolmandik inimestest põllumajandusega.

Põllumajanduse osakaal tööhõives

alla 5%

üle 15%

5–10%
10–15%
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ÜLESANNE 1
Missugune on Euroopa riikides  
põllumajanduse osakaal tööhõives?  
Leia vastused kaardi abil. Lõpeta laused.
1. Kõige rohkem inimesi tegeleb põllumajandusega (kus?)

Seal on põllumajanduses töötajate osakaal %.
2. Kõige vähem inimesi tegeleb põllumajandusega järgmistes 

Euroopa riikides (nimeta neli):

 jt.  

Seal on tööhõive osakaal %.
3. Neis riikides on tööhõive osakaal põllumajanduses 5–10% 

(nimeta kolm):

 jt.
4. Nimeta riike, kus tööhõive osakaal põllumajanduses on 

10–15%:

 jt.
Järeldus:  
Riikides, kus töötleva tööstuse ja teeninduse osakaal on suurem, 
tegeleb põllumajandusega rohkem | vähem inimesi.
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Põllumajanduse arengut mõjutavad tegurid 

Tuleta meelde põllumajanduse arengut mõjutavaid 
looduslikke, majanduslikke ja poliitilisi tegureid.  

 Sellest on kirjutatud peatükis 6.1. 

Euroopa geograafiline asend, kliimatingimused ja loodusvööndid 
on väga mitmekesised. Euroopa ulatub jäävööndist põhjas kuni 
lähistroopiliste poolkõrbeteni lõunas. 
Samuti on pinnamood väga vahelduv. Euroopas on kõrgmäestikke 
(Alpid), madalamaid mäestikke (Skandinaavia, Karpaadid, Uural) 
ja madalikke (PõhjaSaksa ja Poola, Kesk ja AlamDoonau) jt.

Leia nimetatud pinnavormid Euroopa looduskaardilt!  
Kanna need pinnavormid ka tööraamatu lõpus olevale  

 kontuurkaardile. 

Kõige paremad looduslikud eeldused põllumajanduse arenguks 
on sega ja lehtmetsavööndis. Seal on sobiv õhutemperatuur ja 
piisavalt niiskust. 

Kõige suuremad põllumaad on parasvöötme rohtlates. Seal on 
suured tasased maaalad ja maailma kõige viljakamad looduslikud 
mullad. Rohtlates esineb aga tugevaid põudasid. 
Mägistel aladel on raske põldu harida. 
LõunaEuroopas on suvel liiga kuiv ja seetõttu on vaja põlde 
niisutada. PõhjaEuroopas on aga liiga külm.

Põllud mägedes Põld rohtlas
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Majanduslikest teguritest on põllumajanduse arengus olulised 
tehnoloogia rakendamise võimalused, raha olemasolu ja võimalus 
müüa oma toodangut ka teistesse riikidesse (rahvusvaheline 
kaubandus).

 
ÜLESANNE 2
Jaota riigid looduslike tingimuste järgi.  
Kirjuta riigi nimi õigele punktiirile. 
Kasuta atlase või interneti kaarte.
Norra, Itaalia, Ukraina, Šveits, Eesti, Hispaania, Saksamaa, 
Ungari, Suurbritannia

1. Kõrged mäed:

2. Rohtlad:

3. Sega- ja lehtmetsad:

4. Vahemerelised alad:

Tõmba joon alla nende riikide nimedele, 
kus on hea kasvatada lambaid.  
Põhjenda oma valikuid.
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Taimekasvatus

Põllumajandust mõjutavad tegurid on riigiti väga erinevad. Seega 
on ka põllumajandus riigiti erinev.

Näiteks on Norras haritavat maad vähe, sest pinnamood on seal 
mägine. Haritavat maad on Norra pindalast kõigest 2,6%.

Suuremad kartuli ja teraviljakasvatuse riigid toodangu suuruse 
järgi on Venemaa, Prantsusmaa, Ukraina ja Saksamaa. 

Tomatit ja kurki kasvatatakse rohkem lõunapoolsetes riikides –
Hispaanias, Itaalias, Ukrainas ning Venemaal. 

Hispaanias, Kreekas ja teistes 
Vahemere maades kasvatatakse 
palju viinamarju ja õlipuid ehk 
oliivipuid.

Suurimad päevalillekasvatajad on 
Ukraina ja Rumeenia.

Suhkrupeeditoodangult on riikidest 
esirinnas Venemaa, Prantsusmaa, 
Saksamaa.

Õunu kasvatatakse palju Poolas ja 
Prantsusmaal.

Kas teadsid, et päevalilled keeravad oma õisiku  
 alati päikese poole?

 

Õlipuu vili oliiv

Päevalillepõld Rumeenias
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ÜLESANNE 3
Mis riigid on olulisemad taimekasvatusriigid Euroopas? 
Leia tekstist.

 
Loomakasvatus
Ka loomakasvatus on Euroopas riigiti väga erinev.

Lehmapiima ja veiseliha kogutoodang on suurim Venemaal, 
Saksamaal ja Prantsusmaal. 
Sealiha toodetakse kõige rohkem 
Saksamaal, Hispaanias ja Venemaal.
Kanalihatoodangult on eesotsas 
Venemaa, Suurbritannia ja 
Prantsusmaa.
Lambaid kasvatatakse palju  
Šveitsis, Norras, Islandil ja Iirimaal.

Miks kasvatatakse Šveitsis, 
Norras, Islandil ja Iirimaal 

palju lambaid? Arutlege klassis.

ÜLESANNE 4 
Mis riigid on olulisemad loomakasvatusriigid Euroopas? 
Leia tekstist.

Miks enamasti nimetatakse ainult suurte riikide  
taime- ja loomakasvatuse toodangut?  
Arutlege klassis.

Lambakasvatus mägedes
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ÜLESANNE 5 
Võrdle Saksamaa  
ja Rumeenia  
põllumajandust.  
Täida tabel kaartide  
ja interneti abil.

Saksamaa Rumeenia

Asend  
Euroopas

Asend  
loodusvööndis

Suuremad  
pinnavormid

Taimekasvatus  
(tähtsamad taimed ja 
nende saagikus)
Taimekasvatuse  
osatähtsus  
Euroopas
Loomakasvatus  
(tähtsamad loomad  
ja nende kogus)

Loomakasvatuse  
osatähtsus Euroopas

Põllumajanduses  
hõivatud elanike  
protsent
Põllumajanduse  
osatähtsus riigi  
majanduses

  

Doonau

Must
meri

Bukarest
V A L A H H I A
T A S A N D I K

M
O L D O VA

P L AT O O

K A R P A A D
I D

Elbe

Rein

P Õ H J A - S A K S A
M A D A L I K

B A I E R I  A L P I D

T Ü
Ü R I N G I  M E T S

Berliin
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Kokkuvõte. Lõpeta laused.

1. Mõlemas riigis kasvatatakse (mis taimi?)

2. Mõlemas riigis kasvatatakse (mis loomi?)

3. Suuremad saagid on (kus?) 

4. Loomakasvatuse toodang on suurem (kus?) 

5. Rohkem elanikke töötab põllumajanduses (mis riigis?) 

6. Põllumajandus on olulisem (mis riigile?)  

7. Arenenum riik on Saksamaa, sest seal tegeletakse rohkem

(millega?) 

 

Põllud Saksamaal Rumeenia farmer
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pagaritööstus
kalatööstus
piimatööstus
lihatööstus
konservitööstus
jahu- ja õlitööstus
kondiitritööstus
joogitööstus

Toiduainetööstus

Toiduainetööstus on Euroopa üks tähtsamaid majandusharusid. 
Euroopa Liidu liikmesriikides toodetakse ligikaudu 16% kogu 
maailma toiduainetest. Suurema osa sellest moodustavad joogid, 
järgnevad liha ja piimatooted.

 
ÜLESANNE 6 
Need tooted on tuntud kogu maailmas.  
Ühenda iga toode sobiva toiduainetööstuse haruga. 
Vajadusel kasuta interneti abi.

Belgia ja Šveitsi šokolaad 

Hollandi, Šveitsi, Itaalia,  
Kreeka ja Prantsusmaa juust

Kreeka ja Hispaania oliiviõli

Šoti ja Iiri viski

Norra lõhe

Saksa ja Tšehhi õlu

Prantsuse konjak ja šampanja

Itaalia pastatooted ja pitsa

Vahemere maade veinid

Vahemere maades toodetakse palju veini jt  
alkohoolseid jooke. Millega seda põhjendada?  

 Arutlege koos klassikaaslastega.
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ÜLESANNE 7
Võrdle Eesti ja Norra põllumajandust ja toiduainetööstust. 
Otsusta, kas väide on tõene või väär.

Väide Eesti Norra

Asub tervikuna  
segametsavööndis TÕENE | VÄÄR TÕENE | VÄÄR

Taimekasvatuses on  
oluline osa kasvuhoonetel. TÕENE | VÄÄR TÕENE | VÄÄR

Taimekasvatuses on tähtsaim 
söödataimede kasvatamine. TÕENE | VÄÄR TÕENE | VÄÄR

Loomadest kasvatatakse  
kõige rohkem veiseid. TÕENE | VÄÄR TÕENE | VÄÄR

Loomadest kasvatatakse  
kõige rohkem lambaid. TÕENE | VÄÄR TÕENE | VÄÄR

Tähtsaim toiduainetööstuse 
haru on piimatööstus. TÕENE | VÄÄR TÕENE | VÄÄR

Tähtsaim toiduainetööstuse 
haru on kalatööstus. TÕENE | VÄÄR TÕENE | VÄÄR

Põhjenda oma valikuid. Arutage klassikaaslastega.

Eesti talu Farm Norras
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ÜLESANNE 8 
Tee kokkuvõte peatükist riikide kontuurkaardile.  
Kasuta vajadusel ka atlase või interneti kaarte.
1.  Märgi Euroopa riigid,  

kellest oli juttu seoses taimekasvatusega. 
2. Märgi iga riigi juurde leppemärgiga sealsed tähtsamad 

taimekasvatusharud.  
(Leppemärgid leiad atlasest Euroopa majanduskaardilt.)

3. Märgi Euroopa riigid, kellest oli juttu seoses 
loomakasvatusega. 

4. Märgi iga riigi juurde leppemärgiga sealsed tähtsamad 
loomakasvatusharud.  
(Leppemärgid leiad atlasest Euroopa majanduskaardilt.)

5. Märgi Euroopa riigid, kellest oli juttu seoses 
toiduainetööstusega.
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ÜLESANNE 9 
Kirjuta toiduainetööstuse harud.  
Mõtle ja joonista igale harule oma märk.

1) piimatööstus 

2) 

3) 

4) 

5) 

Märgi ülesande 9 kontuurkaardile iga  
märgitud toiduainetööstuse riigi juurde oma leppemärgiga 
sealsed tähtsamad toiduainetööstuse harud.



6.5. PÕLLUMAJANDUSEGA 
SEOTUD 

KESKKONNAPROBLEEMID 

 
Põldude rajamisega seotud probleemid
Põllumajanduse mõju keskkonnale on eri piirkondades erinev. 
Põldude rajamise ja nende harimisega kaasnevad mitmesugused 
keskkonnaprobleemid. Suuremad neist on:

• paljude looma- ja taimeliikide elupaikade vähenemine – 
uute põldude rajamisega kaovad looduslike taime ja loomaliikide 
elupaigad

• metsa pindala vähenemine – uute põldude rajamisega 
raiutakse maha palju metsa

• erosioon – tugevate 
sadude tagajärjel uhub vesi 
pindmise lahtise mullakihi 
minema; tekivad uhtorud, 
mis iga järgmise sajuga üha 
suurenevad. 

Erosioon küntud põllul



III OSA  6. PEATüKK 239

Järjest suuremate põldude rajamine soodustab ka tuule
erosiooni, mis kannab küntud põldudelt pealmise kuiva ja 
lahtise mullakihi minema.
See on eriti tõsine probleem mägistes piirkondades. 
Mulla erosioon ohustab eriti Vahemere maid, kus pärast pikka 
kuivaperioodi sajab tugevalt vihma.

Erosiooni kaitseks istutatakse põldude vahele tuuletõkkeid
metsakaitseribasid. Mägisematel aladel küntakse vaod ja 
tehakse peenrad nõlvaga risti, järsematele nõlvadele rajatakse 
terrasse.

• maade kuivendamine – kuivendamisega rikutakse märg
alasid ja metsi

• liigne niisutus – maailmas kasutatavast veest läheb põldude 
niisutamiseks ligi 70%, mõnes kohas isegi 90%. Sellega seoses 
vähenevad põhjaveevarud. Euroopas on niisutus probleemiks 
rohkem LõunaEuroopas.

Põllud Itaalias

Kuivenduskraavide kaevamine 
põllul Prantsusmaal

Terrasspõllud
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ÜLESANNE 1
Kuidas eelnimetatud probleemidega toime tulla 
ja keskkonda säästa?  
Nimeta võimalusi.  
Vastamiseks kasuta teksti ja interneti abi.
1. Taime- ja loomaliikide elupaikade säästmine

2. Metsa pindala säilitamine

3. Vee- ja tuule-erosiooniga võitlemine

 
4. Märgalade, soode säästmine

5. Põhjaveevarude säästmine

Arutage koos õpetajaga.

Lendorav on üks 
loomaliike, kelle elupaigad 
on Eestis ohustatud.
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Väetamise, umbrohu- ja kahjuritõrjega  
seotud probleemid
Suuremate saakide saamiseks kasutatakse põllunduses üha 
rohkem mineraalväetisi. 
Umbrohtude ja põllukahjurite hävitamiseks kasutatakse mürk
kemikaale. 
Ülemäärase väetamise ja mürkkemikaalide kasutamisega 
kaasnevad mitmed probleemid:

• mulla saastumine ja mullaviljakuse vähenemine

• põhjavee reostumine 

• veekogude reostumine – mürgiste ainete sattumisel 
veekogudesse võivad hukkuda sealsed loomad või veetaimed 

• ülemäärane toitainete kasv veekogudes – toitainete liigne 
sattumine veekogusse paneb ka sealsed taimed hoogsalt 
vohama ning veekogu võib kinni kasvada

• inimeste terviseprobleemid – väetiste ja mürkkemikaalide 
liigse kasutamisega satuvad need lõpuks ka meie toidu sisse. 
Selliste toodete söömine võib tekitada allergiat jt tervise
hädasid.

Põldude mürgitamine 
lennukilt on Eestis keelatud.
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ÜLESANNE 2
Põllunduses kasutatakse mitmesuguseid aineid  
saagi suurendamiseks ja kahjurite hävitamiseks.  
Otsusta, kas väide on tõene või väär. 
1. Mineraalväetisi kasutatakse põllunduses  

taimesaagi suurendamiseks.  TÕENE VÄÄR
2. Põhjavesi võib reostuda kapsapeenra  

kastmise tagajärjel.  TÕENE VÄÄR
3. Veekogusse sattunud väetised  

panevad ka veetaimed kasvama.  TÕENE VÄÄR
4. Rohke väetamise tulemusel võivad  

toitained sattuda ka veekogusse,  
seetõttu hakkavad seal veetaimed  
kiiresti vohama ja veekogu kasvab kinni.  TÕENE VÄÄR

5. Koos üleväetatud taimedega satuvad 
kasulikud toitained ka inimese kehasse  
ning tugevdavad meie tervist.  TÕENE VÄÄR

6. Rohkete kemikaalidega kasvatatud  
taimede söömine põhjustab inimestele  
ja loomadele mitmeid tervisehädasid. TÕENE VÄÄR

Loomakasvatusega seotud probleemid

Loomakasvatus võib keskkonnale samuti probleeme tekitada. 

• Farmide reovesi võib sattuda põhjavette või veekogudesse.

• Liigne karjatamine ühel maaalal 
võib sellelt kohalt taimed hävitada 
ja maa kõrbeks muuta. See on 
ülekarjatamine ja kõrbestumine. 

Farmi reovesi voolab jõkke.
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ÜLESANNE 3
Kuidas võivad veekogud põllumajanduse tõttu reostuda? 
Koosta toodud sõnadest reovee kolm võimalikku teekonda 
farmist veekogusse. 
veekogU farm kraav pinnas põhjavesi maapind

1. reovee teekond:

veekogu

2. reovee teekond:

3. reovee teekond:

 

Võõrliigid

Teistest piirkondadest või loodusvöönditest võib Euroopa riikidesse 
sattuda võõrliike.

Võõrliik on teisest piirkonnast või loodusvööndist sisse toodud 
taime või loomaliik. Neid pole seni selles piirkonnas esinenud.
Mujalt tulnud liigid kohanevad sageli uute tingimustega hästi. Nad 
levivad kiiresti ja paljunevad takistamatult. Nii võivad võõrliigid 
isegi kohalikud liigid välja tõrjuda või tekitada keskkonnale suurt 
kahju. 

pinnas
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Eestisse on võõrliikidena sattunud näiteks kartulimardikas, 
kährik, ameerika naarits ehk mink, karuputk jt. 

Portugalis kasvatatakse näiteks eukalüpte, et saada paberi 
toorainet. Eukalüpt on Portugalis võõrliik. 
Eukalüptid tarvitavad palju vett. Selle tulemusena alaneb põhjavee 
tase ja kohalikud taimeliigid ei saa enam vajalikul hulgal vett. 
Need hukkuvad, loodus kuivab ja kõrbestub.

 
ÜLESANNE 4
Leia Eestis elavaid ja hästi kohanenud võõrliike.  
Mis probleemid on Eestis seoses nendega tekkinud?  
Täida tabel interneti abil.

Võõrtaimeliik Liigi kodumaa Liigiga seotud 
probleemid

Kartulimardikad Karuputk
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Võõrloomaliik Liigi kodumaa Liigiga seotud 
probleemid

Vali võõrliik, mis sinu arvates on kaasa toonud  
kõige suuremaid probleeme. Põhjenda oma valikut. 
Arutage klassikaaslastega.

 
Mahepõllundus
Suuremate saakide saamiseks võetakse kasutusele järjest 
uuemaid võtteid ja vahendeid. Hakatakse senisest rohkem 
kasutama väetisi ja mürkkemikaale. 
See omakorda tähendab, et need mürgid satuvad toidu ja 
söödataimedesse ning sealtkaudu ka inimestesse ja loomadesse. 
Ka loodus põldude ümbruses muutub liigivaesemaks.

Loodust säästa ja tervislikke põllusaadusi kasvatada võimaldab 
mahepõllundus. Mahepõllunduses kasutatakse mitmesuguseid 
loodust vähem kahjustavaid võtteid.

• Mineraalväetiste asemel kasutatakse laudasõnnikut.

• Umbrohtu ja põllukahjureid tõrjutakse looduslike vahenditega. 
Näiteks pritsitakse taimi kõrvenõgese leotisega või pannakse 
taimede ümber puutuhka.

• Umbrohi hävitatakse kõplaga või käsitsi kitkudes. 
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• Kartulimardikad, kapsaussid ja muud kahjurid korjatakse 
põllult ära käsitsi. 

• Põldudel ei kasutata suuri raskeid masinaid.  
Sellega hoidutakse põllu tallamisest ja säästetakse mulda.

Selline põllupidamine on väga 
töömahukas, raske ja kallis. Ka 
saagid jäävad väiksemaks, kuid 
on tervislikumad kui suurtootmise 
puhul. 
Seetõttu saab mahepõllundust 
kasutada vaid väiksematel aladel.

ÜLESANNE 5
Kuidas saab mürkkemikaale kasutamata vabaneda 
umbrohust ja kahjuritest aias või põllul?  
Uuri selleks sobivaid võtteid vanaemalt-vanaisalt.  
Kasuta ka interneti abi. 
Võtted, kuidas vabaneda umbrohust aias või põllul:

1) 

2) 

3) 

Võtted, kuidas vabaneda kahjuritest aias või põllul:

1) 

2) 

3) 

Arutage klassikaaslastega saadud tulemusi.

Valik Eesti mahetootjate tooteid

M
A

H
E

K
LU

B
I
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ÜLESANNE 6
Kuidas ja mida toota, et kõikidel inimestel oleks  
sellest kasu?
Korraldage rollimäng „Külakoosolek“.  
Jaotage klass neljaks rühmaks.  
Iga rühm peab kaitsma oma seisukohta.  
Leidke ja pange kirja koosoleku ühine otsus.
Rollimängu rühmad ja nende seisukohad on järgmised.
• Suurtalunik. Kasvatame rapsi suurtel põldudel.  

Nii on hea harida suurte masinatega. Kasutame palju väetist, 
et saagid oleksid võimalikult suured. Umbrohu ja kahjurite 
tõrjeks on head kemikaalid olemas. Rapsi müüme õlitehasele.

• Mahetalunik. Kasvatame mahemaasikaid ja mesilasi. 
Iga majapidamine saab seda teha oma kodus väikesel maa-
alal. Külas on palju lapsi, kes on rõõmuga nõus aitama 
maasikasaaki korjata. Saagi ülejäägi ja meega kaupleme ise 
linnas turul. Säästame loodust ja inimeste tervist.

• Valla esindaja. Vald on huvitatud, et kõikidel inimestel  
oleks tööd ja kõik oleksid rahul. Vald soovib, et rohkem inimesi 
elaks maal, et valda tuleks elanikke juurde. 

• Küla esindaja. Küla on ka huvitatud, et kogukond püsiks ja 
kasvaks, et külas oleks kõigil hea elada.

 
Koosoleku ühine otsus: 



7.1. TEENINDUS JA  
SELLE JAOTUMINE

 

 
MÕTLE JA ARUTLE!

Vaata pilte. Tuleta meelde 7. klassis 2. peatükis õpitut.  
Mis vahe on tootmisel ja teenindusel?

 
Teenindav majandus
Majandus on inimeste tegevus, kus valmistatakse, jaotatakse, 
vahetatakse ja tarbitakse inimestele vajalikke tooteid. 

Majandus jaotatakse tootmiseks ja teeninduseks. 
Tootmises toodetakse midagi, teeninduses ei toodeta midagi. 
Teenindus on majandusharu, kus pakutakse, edastatakse, 
vahendatakse inimestele või ettevõtetele tootmises toodetut.

Teenindus – kaubandusTootmine – puuviljakasvatus
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ÜLESANNE 1
Mis majandusharuga on tegemist?  
Vali õige selgitus. Kirjuta sõnad õigesse veergu.
kaubandus, tööstus, põllumajandus, tervishoid, pangandus, 
ehitus, kalandus, haridus

Tootmine
toodetakse | ei toodeta midagi

Teenindus
toodetakse | ei toodeta midagi

Põhjenda valikuid. Arutage õpetajaga.

ÜLESANNE 2
Kas tootmine või teenindus?  
Vaata pilti. Selgita, mis on pildil seotud tootmisega,  
mis on seotud teenindusega.
1. tootmisega on seotud 

2. teenindusega on seotud 

Arutage kaaslastega. Liiklus Indias Kolkata linnas
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Teeninduse harud

Teenindus on muutunud Euroopa riikides peamiseks majandus-
haruks. 
Üle 80% inimestest töötab teeninduses Suurbritannias, Belgias, 
Hollandis. Eestis töötab teeninduses üle 60% inimestest. 
Mida rohkem inimesi töötab teeninduses, seda majanduslikult 
arenenum on riik. Seega on Suurbritannia, Holland ja Belgia 
Eestist arenenumad riigid.

Teenindus täidab inimeste igapäevaseid vajadusi. 
Teeninduse alad on: 
• veondus ehk transport
• kaubandus 
• toitlustus 
• tervishoid 
• sot siaalteenused
• pangandus
• puhketeenused
• kultuur  ja meelelahutus
• haridus ja teadus jm

 
ÜLESANNE 3
Ühenda sobiv mõiste ja selgitus.
kaubandus inimese reisimine väljapoole alalist elukohta 
pangandus inimeste ja kaupade vedu
tervishoid teadmiste ja oskuste õpetamine koolis
haridus tervise edendamine, haiguste ennetamine,  
 ravi, taastusravi 
turism kaupade müügiga seotud tegevus
transport rahaga seotud tehingud
Loe saadud laused.

Pangaautomaadid
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ÜLESANNE 4
Nimeta nendes teenindusharudes töötavate inimeste 
ameteid. Vajadusel kasuta interneti abi.

1. Kaubandus: 

2. Pangandus:  

3. Tervishoid: 

4. Haridus: 

5. Turism: 

6. Transport: 

Arutage klassikaaslastega,  
mis koolis on võimalik neid ameteid õppida.

 
ÜLESANNE 5
Mis teenuseid ja milleks kasutate sina ja su pere

1) iga päev: 

2) kord nädalas: 

3) kord kuus: 

4) kord aastas: 

5) harvem kui kord aastas: 

Arutage klassikaaslastega.
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ÜLESANNE 6
Ka haridus kuulub teeninduse alla.  
Koosta mõistekaart koolitüüpide kohta.  
Kirjuta nimetatud koolitüübid õigesse kastikesse.  
Kasuta vajadusel interneti abi.
üldhariduskoolid, kõrgkoolid, algkool, ülikool, ametikool, põhikool, 
10.–12. klass, 1.–6. klass

KOOLID

kutseharidus- 
koolid

gümnaasiumid

rakendus- 
kõrgkoolid

 7.–9. klass

Mis tüüpi koolis õpid sina? 
Arutage saadud tulemusi klassikaaslastega. 
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ÜLESANNE 7
Mis on huvikoolid? 
Selgita sõna tähendust, too näiteid. 
1. Huvikoolid on sellised koolid, kus 

2. Huvikoolis saab näiteks (mida teha?)

Nimeta huvikoole:

Mina käin | olen käinud

Arutage koos õpetajaga.

Kunstikooli kunstitunnis Rahvatantsuringi esinemine
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Sotsiaalhoolekanne ja sotsiaalteenused

Sotsiaalhoolekanne on riigi kehtestatud abi andmise süsteem 
inimestele, kes iseseisvalt toime ei tule. 
Sotsiaalhoolekande hulka kuuluvad 
• sotsiaalteenused – riigi või kohaliku omavalitsuse pakutav 

mitterahaline abi isiku või perekonna toimetulekuks. Näiteks 
töötukassa teenused töötutele, nõustamised jm.

• sotsiaaltoetus – riigi või kohaliku omavalitsuse pakutav 
rahaline abi. Näiteks lastetoetused, erivajadustega inimeste 
abiraha jm. 

 

Eesti Töötukassa on asutus, 
mis tegeleb töötajate ja 
töötute kaitsmisega seotud 
probleemidega.

Lastehoiuteenus on samuti 
sotsiaalteenus.
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ÜLESANNE 8
Mis on sotsiaalteenused?  
Lõpeta laused interneti abil:  
et.wikipedia.org/wiki/Sotsiaalteenus 
1. Sotsiaalteenused on riigi või kohaliku omavalitsuse pakutav 

abi (milleks?), et

2. Sotsiaalhoolekanne pakub (mis abi?)

3. Millise toetuse abivajaja saab, otsustab (kes?) 

4. peale riigiasutuste pakuvad sotsiaalteenuseid veel (kes?)

5. Sotsiaalteenuste saamiseks tuleb pöörduda (kuhu?) 

6. Sotsiaalkindlustus-süsteemi kaudu makstakse  
järgmisi riiklikke toetusi: 

7. Riiklikult rahastatud peretoetused on:

Vali üks sotsiaaltoetuse liik. Iseloomusta seda. 
Arutage koos õpetajaga.
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ÜLESANNE 9
Kaubandusettevõte on teenindusettevõte. 
Vali üks kaubandusettevõte ja uuri selle kohta.  
Kui sul ei ole võimalik mõnda kauplust külastada,  
täida ülesanne interneti abil.

1. Kaubandusettevõtte nimi: 

2. Asukoht (asula nimi, maakond, millises eesti osas asub):

3. Kaubandusettevõtte kirjeldus  
Kaubandusettevõte asub 
• käidavas kohas | kõrvalises kohas
• asula keskel | servas
• töökohtade | kodu lähedal
• suurte teede ääres | teedest kaugel
kauplust reklaamitakse hästi | reklaam puudub.
tarbijaid on palju | vähe.

Järeldus
Minu arvates on ettevõte rajatud  
sobivasse | mittesobivasse kohta, sest 

4.  Mis kaupu müüakse valitud kaubandusettevõttes? 

5. Milliseid kaupu on kõige rohkem ostetud?
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6. Uuri valitud kaupluse külastatavust. 
• Mine poodi. 
• Mitu inimest on veel poes peale sinu? 
• Ole viis minutit välisukse juures. 
• Mitu inimest selle aja jooksul poodi sisenes? 
• Mitu inimest selle aja jooksul poest väljus? 

7. Mis ameteid täidavad poetöötajad?  
Keda neist poes nägid? 

 

Esita saadud teave kaasõpilastele. 
Arutage tulemusi klassis koos õpetajaga.

Poes ostude eest maksmas



7.2. TRANSPORT JA 
TRANSPORDILIIGID 

 
Veondus ehk transport 
Üks tähtsamaid teeninduse harusid on veondus ehk transport, 
mis tegeleb inimeste ja kaupade veoga. 
Transport ühendab kõiki teisi majandusharusid. Tootmiseks vajalik 
tooraine veetakse tehasesse. Valmistoode või kaup veetakse 
tarbijateni ja poodidesse. Inimesed kasutavad transpordi-
vahendeid kooli, tööle või puhkusele sõitmiseks. 
 
ÜLESANNE 1
Nimeta transpordivahendeid. Vasta küsimustele.

1. Millega käid iga päev koolis? 

2. Millega sõidad sugulastele külla? 

3. Millega sõidaksid Itaaliasse? 

4.  Milline transpordivahend on sinu meelest  

kõige keskkonnasõbralikum?  
Põhjenda. 

Arutlege koos kaaslastega.

Tallinna sadamasLiiklus maismaal
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Transpordiliigid

Transport liigitatakse mitmeti olenevalt sellest, keda, mida, millega 
või kuhu veetakse.
On olemas reisijate vedu ja kaubavedu, lähi- ja kaugvedu.

Selle järgi, kus ja millega midagi või kedagi veetakse, liigitatakse 
veondus:

VEONDUS

maismaa- 
transport

maantee- 
transport

raudtee- 
transport

mere- 
transport

sisevee- 
transport

toru- 
transport

vee- 
transport

õhu- 
transport

Et ühest kohast teise jõuda või kaup kohale toimetada, on võimalik 
valida mitme liikumisviisi vahel. 
Näiteks võib Tallinna ja Kuressaare vahel liikuda mööda maanteed, 
lennuteed või hoopis mereteed. 
Suurbritannia pealinna Londonit ja Itaalia pealinna Roomat 
ühendavad lennuliinid, maanteed ja raudteed, kuid nende linnade 
vahel saab liikuda ka mööda veeteed meretranspordi-vahendiga. 
Samuti on võimalik sõita osa teekonnast ühe transpordivahendiga, 
osa teise transpordivahendiga.

See, mis transpordiliiki kasutada, oleneb kaupade veo või reisi 
eesmärgist ja sihtpunkti kaugusest.
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ÜLESANNE 2
Mis transpordiliigid valiksid alljärgnevate kaupade veoks? 
Mis transpordiliigi välistad?  
Märgi välistatavale transpordiliigile vastav number  
kauba nimetuse järele.  
Valikuid võib olla ka mitu. Põhjenda oma valikuid.
1 – maanteetransport, 2 – raudteetransport, 3 – torutransport,  
4 – õhutransport, 5 – meretransport, 6 – siseveetransport

• nafta 

• lõikelilled 

• puit    

• mööbel   

• maagaas    

• liiv   

• vanaraud 

Arutage oma valikuid koos õpetajaga.

Maantee- ehk autotransport

Maanteetransport on reisijate või kaupade vedu tee del. See on 
kõige rohkem kasutatav transpordiliik väiksemate vahemaade 
puhul. 
Enamikus Lääne-Euroopa riikides teevad inimesed autoga enam 
kui 90% (protsenti) maismaasõitudest. 
Iirimaal tehakse maanteed mööda koguni 99%, Kreekas 97% ja 
Hispaanias 96% kaubavedudest. 
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Maanteetranspordil on teiste transpordiliikidega võrreldes 
mitmeid eeliseid. Nendeks on:
• tihe teedevõrk
• kiire kohaletoimetamise 

võimalus lühemate 
vahemaade korral

• hea manööverdamis-
võimalus

• „uksest ukseni“ teenuse võimalus 
• mugavus
• kauba asukoha lihtne jälgitavus

Maanteetranspordi puudused 
võrreldes teiste transpordiliikidega:
• sõltuvus ilmast
• kallis hind
• vähene mahutavus 
• takistused teel (ummikud)
• vajab korralikke teid, aga teede ehitamine on kallis

Vaata digiõpikust videot  
autotranspordist. 

 Arutage nähtut kaaslastega.

ÜLESANNE 3
Mis on autovaba päev?  
Miks korraldatakse autovabu päevi?  
Arutlege klassis koos õpetajaga.

Maanteetransport
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Raudteetransport

Pikkade vahemaade ja mahukate 
kaupade korral kasutatakse kauba-
veoks pea miselt raudteetransporti. 
Raudteetranspordis toimub vedu 
rongidega mööda raudteid. 

Raudteetranspordi eelised,  
võrreldes teiste transpordiliikidega: 
• mahutab palju kaupa või reisijaid
• kiire 
• energia säästlik
• tekitab vähem õhusaastet
• turvaline
• ei sõltu eriti ilmast
• raudteejaamad asuvad tavaliselt linnade keskustes

Raudteetranspordil on teiste transpordiliikidega võrreldes ka 
puudusi:
• kaupade laadimine ja ümberlaadimine on ajamahukad
• raudteid ei ole igal pool
• raudteede ehitamine on kallis

Üldiselt kasutatakse ronge vedudeks siiski vähe. 
Euroopas veetakse kaupadest rongidega ainult umbes 20%. 
Euroopa Liidu liikmesriikide seas veetakse vaid Eestis ja Lätis 
raudteedel rohkem kaupa kui maanteedel. Seda sellepärast, et 
Eestisse ja Lätisse tulevad Venemaalt suured kaubakogused. 
Eestist ja Lätist liiguvad need merd mööda edasi teistesse 
riikidesse. Eesti ja Läti vahendavad kaubavedu. 

Sellised veod, kus ühest riigist pärit kaupu veetakse teise riiki läbi 
kolmandate riikide, on transiitveod. Kaupu sel juhul vahepeal 
ümber ei laadita ega töödelda.

Kaubarongid Ülemiste jaamas



III OSA  7. peAtükk 263

Suuremates Euroopa riikides 
kasutatakse järjest rohkem ülikiireid 
ronge. Uuematel raudteelõikudel 
sõidetakse nendega isegi kiiremini 
kui 300 kilomeetrit tunnis. 
Selliste ülikiirete rongide firmad 
on näiteks ICE Saksamaal, TGV 
Prantsusmaal ja LAV Hispaanias. 

 
Torutransport
Toru- ehk torujuhtme-transport on veondusliik, kus kaupa 
veetakse mööda torusid. Mööda torusid transporditakse naftat, 
naftasaadusi, gaasi ja vedelikke. 
Lühikeste vahemaade korral transporditakse mööda torusid ka 
osasid tahkeid aineid. Näiteks konservikarpe, ravimeid, prügi jm. 
Jäätmete torutransport võimaldab oluliselt vähendada prügiveoga 
seotud keskkonnaprobleeme. 

Euroopas transporditakse mööda torusid eelkõige maagaasi. 
Suurimad gaasijuhtmed kulgevad Venemaalt Kesk- ja Lääne-
Euroopasse. 
Uus suur Venemaalt alguse saav gaasijuhe on Nordstream, mis 
kulgeb piki Läänemerd. Kavas on rajada ka Musta merd läbiv 
gaasijuhe Southstream. 

TGV kiirrong Prantsusmaal

Torujuhtmetransport Alaskal USAsNordstreami gaasijuhtme 
paigaldamine Läänemerre
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Aafrikast (Alžeeriast ja Liibüast) jõuab merealuste gaasijuhtmete 
kaudu maagaas Euroopasse (Itaaliasse). Põhjamerest ammutatav 
maagaas juhitakse Lääne-Euroopasse mööda gaasijuhtmeid. 

Torutranspordi eelised, võrreldes teiste transpordiliikidega: 
• odavam
• keskkonnasõbralikum
• kõige automati seeritum
• torujuhtmeid saab paigaldada nii maa peale kui ka vee alla
• ei sõltu ilmast 

Torutranspordi puuduseks teiste transpordiliikidega võrreldes on 
see, et ta sobib ainult teatud kaupadele.

 
Õhutransport
Õhu- ehk lennutranspordis veetakse inimesi ja kaupa lennukite 
või helikopteritega.
Euroopa suurimad lennujaamad on Heathrow Londonis, Charles 
de Gaulle Pariisis, Frankfurt Maini ääres ja Schiphol Amsterdamis. 

Õhutranspordil on rida eeliseid, võrreldes teiste transpordiliikidega: 
• väga kiire
• võimaldab vedada kaupa või reisijaid lühikese ajaga  

väga kaugele
• võimaldab vedada kiiresti riknevat kaupa
• ei vaja teede ehitamist 

Õhutranspordi puudused, võrreldes teiste transpordiliikidega:
• kallis
• kütuse- ja energia kulu on suur 
• sõltub ilmast
• kaupade laadimine ja ümberlaadimine lennujaamas võtab 

aega
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ÜLESANNE 4
Vaata digiõpikust videot  
euroopa lennuliiklusest

Lõpeta video põhjal laused. 
Küsimuste 1–4 vastusevariandid:
• lähimaades ja euroopa riikide vahel 
• euroopast põhja-Ameerikasse 
• euroopast Lõuna-Ameerikasse ja Aasia suunas 
• põhja-Ameerikast euroopa suunas

1. kella 00.00 ja 09.00 vahel on ülekaalus lennusõidud 

2. kell 9.00–12.00 on ülekaalus lennusõidud 

3. kell 15.00–18.00 on ülekaalus lennusõidud 

4. kell 18.00–00.00 on ülekaalus lennusõidud 

5. Väga tihe lennuliiklus on Suurbritannias Londoni lähedal 

(Lutoni/Gatwicki/Dublini/Heathrow)  

lennujaamades.

Kuidas põhjendad just selliseid kellaaegasid ja 
lennusuundi?

Arutage tulemusi koos õpetajaga.
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ÜLESANNE 5
Vaata digiõpikust videot  
maailma kõige suurematest lennukitest.  

 Näed, kuidas lennukid õhku tõusevad ja maanduvad.
Leia videost, mis lennufirmade lennukitega on tegemist. 
Otsi internetist, mis riigi ja mis lennujaamadega on 
tegemist.

Lennufirma Riik ja lennujaam

1.

2.

3.

4.

5.

Arutage klassikaaslastega.  
Jutusta oma kokkupuudetest lennukite või 
lennujaamadega.

Frankfurti lennujaamTallinna lennujaam
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Meretransport 

Mandrite ja maailmajagude vahel veetakse kaupa peamiselt 
mööda merd.
Hiidtankerite (suurte merelaevade) või konteinerlaevadega 
tuuakse Euroopasse:
• Pärsia lahe äärsete riikide naftat ja veeldatud maagaasi 
• Lõuna-Aafrika rauamaaki 
• Jaapani ja Hiina tööstustoodangut

 

Turistid armastavad käia pikkadel merereisidel suurte reisi-
laevadega (kruiisilaevadega). 
Kuna Tallinna sadam on piisavalt suur ja sügav, siis külastab 
suve jooksul ka Tallinna mitu suurt kruiisilaeva koos tuhandete 
turistidega. 

Kaubalaev

Lennukiemalaev 

Naftatanker

Quantum of the Seas on maailma 
üks suuremaid kruiisilaevu.
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Meretranspordi eelised, võrreldes teiste transpordiliikidega: 
• väga mahukas
• pole vaja teid ehitada

Meretranspordi puudused, võrreldes teiste transpordiliikidega:
• aeg lane
• sõltub ilmast
• sadamates peab kauba ümber laadima
• sadamate ehitamine on kallis

Euroopa ja ühtlasi ka maailma 
suurimad sadamad on 
• Rotterdami ja Amster da mi 

sadam Hollandis 
• Antwerpeni sadam Bel gias
• Hamburgi ja Bremerhaveni 

sadam Saksamaal

 
ÜLESANNE 6
Vaata Euroopa looduskaarti. 
1. Leia alljärgnevad mered ja nende suuremad sadamad.

1) Läänemeri: 

2) Põhjameri: 

3) Vahemeri: 

4) Must meri: 

Rotterdami sadam
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2. Märgi leitud mered ja sadamad kaardile.

At
la

nd
i o

ok
ea

n

Lä
än

em
er

i

Norra
meri

Vahemeri

Must meri

 Kaspia meri

La Manche

Gibraltari  väin

Biskaia
laht

Põhjameri

Taani väinad

UURALI M
ÄESTIK

AAFRIKA

KAUKASUSE MÄESTIK

ALPID

Peterburi
Tallinn

Riia

Gdansk
Kaliningrad
Klaipeda

HelsingiTuru
Stockholm

Kopenhaagen

Bremerhaven
Hamburg

Rotterdam
London

Amsterdam
Frankfurt

Antwerpen

Barcelona
Valencia

Marseille

Genova

Napoli

Tunis Pireus

Istanbul

Bursa

Sevastopol
OdessaVeneetsia

Algeciras

Tangiers
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Siseveetransport 

Siseveetransport ehk jõetransport kulgeb mööda jõgesid, järvi ja 
kanaleid.

 
Siseveetranspordi eelised, võrreldes teiste transpordiliikidega: 
• odav
• võimaldab vedada palju kaupa 
• pole vaja ehitada teid
• keskkonnasõbralik

Siseveetranspordi puudusteks on:
• aeg lus
• sõltuvus ilmast
• piiratud liikumisvõimalused 
• ümberlaadimine sadamas
• sadamate ehitamine on kallis

Jõetransporti saab arendada ainult seal, kus on suured jõed. 
Euroopas on suured ja laevatatavad jõed Rein, Elbe, Doonau ja 
Volga. 

Hollandis, Belgias, Saksamaal, Venemaal, Bulgaarias ja Rumeenias 
laaditakse (lossitakse) kaup enamasti suurtelt merelaevadelt 
jõepraamidele, mis mööda jõge kaupa edasi veavad.

Sadam Venemaal Volga jõelEuroopa üks suuremaid 
laevatatavaid jõgesid on Doonau.
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ÜLESANNE 7
1. Leia Euroopa kaardilt (vt ülesanne 6) tekstis nimetatud 

veondusega seotud objektid: Frankfurt, Hamburg, 
London, Rotterdam, Iirimaa, Saksamaa, Venemaa.

2. Ühenda nimi vastava numbriga. 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

5
3 4

1 6

7

2



7.3. EESTI TRANSPORT 

 
MÕTLE JA ARUTLE! 

Vaata pilti.  
Mis transpordiliike on Tallinnas kasulik arendada? 
Põhjenda. Arutage koos õpetajaga.

Eestis on kasutusel kõik transpordiliigid. Umbes 90% kõikidest 
vedudest moodustavad rahvusvahelised veod.
Suurem osa riigisiseseid kaubavedusid ja reisiliiklust toimub 
maanteedel.
Eesti tähtsaim transpordisõlm on Tallinn . Tallinnas asuvad 
maantee- ja raudteetranspordi reisi- ja kauba jaamad (terminalid), 
rahvusvaheline meresadam ja Lennart Meri nimeline Tallinna 
lennujaam.

Tallinn on Eesti tähtsaim transpordisõlm

Tallinna Vanasadamas 
randuvad reisilaevad.
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ÜLESANNE 1
Vasta küsimustele. Arutle koos õpetajaga.
1. Miks toimub enamik riigisisestest vedudest 

maanteetranspordi abil?
2. Mis on transpordisõlm?  

(Õppisid seda 7. klassi loodusõpetuses.)
3. Miks on Tallinn tähtsaim transpordisõlm Eestis?  

Jooni tekstis seda selgitavad kohad. 
4. Nimeta veel Eesti suuremaid transpordisõlmi:

TALLINN
Paldiski

Muuga
Kunda

Sillamäe

Ämari

Türi

Viljandi

Rapla

Rakvere

Mustvee

Kohtla-Järve
Narva

Tapa

Haapsalu
Kärdla

Kuressaare
Pärnu

Ikla

L Ä T I

V
E

N
E

M
A

A

Valga

Tartu

Võru

Otepää

Põltsamaa

Luhamaa

Koidula

Munalaiu

Kihnu

Ruhnu

Roomassaare

Triigi

Sõru

Saaremaa

Rohuküla

Sviby

Heltermaa

Kappelskär

Kuivastu
Virtsu

H
el

si
ng

i

Peterburi

Stockholm, Rostock

põhimaantee rahvusvaheline lennuväli sadam
torutransport

Väinamere praamisadam

piiri- ja tollipunkt

kõvakattega lennuväli

murukattega lennuväli

tugimaantee
elektriraudtee
raudtee
kavandatav Rail Baltica 

laeva- ja 
praamiliinid

Eesti veondus
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Maanteetransport

Eesti-sisesed reisijate- ja kaubaveod toimuvad põhiliselt maantee-
transpordi abil. 
Maantee- ehk autotransport on tähtis linnaliikluses. 
Mõnede linnade tänavatel toimib lisaks autotranspordile veel ka 
rattaringlus, kus saab sõita elektrijalgratta või -tõukerattaga 
(Tartu, Tallinn, Pärnu).

Eestis on palju autoteid – maanteedevõrk on suhteliselt tihe. 
Kiiresti kasvab autode arv. 

Eesti olulisemad maanteed on:
• Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee, mis on Eesti pikim 

autotee 
• Tallinn–Pärnu–Ikla maantee, mis on osa Soomest Prahasse 

kulgevast Via Balti ca maanteest
• Tallinn–Narva maantee
• Jõhvi–Tartu–Valga maantee

Liiklus tipptunnil Tallinnas

Reisijaid veetakse peamiselt 
bussidega.

Rattaringlus Tartus

Elektritõukerattad
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ÜLESANNE 2
Vaata Eesti veonduse kaarti.  
Leia neli peamist maanteed. Näita need kaardilt. 

Kanna peamised maanteed kontuurkaardile  
tööraamatu lõpus.

Raudteetransport

Riigisisestel raudteeliinidel veab 
reisijaid Elron. Ettevõte kasutab kiireid 
ja mugavaid elektri- ja diiselronge.
Tähtsamad raudteeliinid on: 
• Tallinn–Tapa–Tartu 
• Tallinn–Tapa–Narva 
• Tartu–Valga 
• Tallinn–Paldiski

Rahvusvaheline reisijatevedu  
toimub liinidel Tallinn–Peterburi ja 
Tallinn–Moskva. 
Alustatud on uue rahvusvahelise 
raudteeliini Rail Baltic ehitamist.  
See on kiire raudteeühendus 
Tallinnast Leedu–Poola piirile. 

Raudteetrans pordis on suurem osatähtsus kaubaveol. 
Eesti majandusgeograafiline asend soodustab transiitvedusi d. 
Läbi Eesti kulgevad transiitveod Lääne-Euroopa ja Venemaa 
vahel. Ülekaalus on naftatransiit.

Tuleta meelde, mis on transiitvedu.  
Õppisid seda peatükis 7.2.

Elroni reisirong

Kaubarong sõidab Muuga 
sadamasse.
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ÜLESANNE 3
Vaata Eesti veonduse kaarti.  
Leia neli peamist raudteed. Näita need kaardilt. 

Kanna peamised raudteed kontuurkaardile  
tööraamatu lõpus.

Meretransport

Transiitvedudega on tihedasti seotud raudtee- ja mere trans port. 
Narva–Tallinna raudteeliin on seotud Paldiski, Muuga ja Sillamäe 
sadamatega.

Vaata Eesti kaarti ja pilti Muuga sadamasse sõitvast 
kaubarongist. Selgita, kuidas ja miks on omavahel  

 seotud Narva–Tallinna raudteeliin ning  
 Paldiski, Muuga ja Sillamäe sadam.

TALLINN
Paldiski

Muuga
Kunda

Sillamäe

Ämari

Türi

Viljandi

Rapla

Rakvere

Mustvee

Kohtla-Järve
Narva

Tapa

Haapsalu
Kärdla

Kuressaare
Pärnu

Ikla

L Ä T I

V
E

N
E

M
A

A

Valga

Tartu

Võru

Otepää

Põltsamaa

Luhamaa

Koidula

Munalaiu

Kihnu

Ruhnu

Roomassaare

Triigi

Sõru

Saaremaa

Rohuküla

Sviby

Heltermaa

Kappelskär

Kuivastu
Virtsu

H
el

si
ng

i

Peterburi

Stockholm, Rostock

põhimaantee rahvusvaheline lennuväli sadam
torutransport

Väinamere praamisadam

piiri- ja tollipunkt

kõvakattega lennuväli

murukattega lennuväli

tugimaantee
elektriraudtee
raudtee
kavandatav Rail Baltica 

laeva- ja 
praamiliinid

Eesti veondus
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Meretransporti kasutataksegi eelkõige rahvusvahelisteks 
vedudeks. Samuti on oluline inimeste- ja kaubavedu Mandri-Eesti 
ja saarte vahel. 

Eesti suurim ja üks Euroopa 
moodsamaid kaubasa damaid on 
Muuga sadam Tallinna külje all. 
Muuga sadama kaudu veetakse 
umbes 80% kogu Eesti mere-
transpordi kaubamahust. 
Suure mad sadamad on veel 
Sillamäel, Paldiskis, Paljassaarel, 
Kundas ja Pärnus. 
Saartega pee takse ühendust 
Heltermaa–Rohuküla ja Virtsu–
Kuivastu sada mate kaudu.

Kas tead, kust on pärit parvlaeva Kihnu Virve nimi?

Rahvusvahelised laevaliinid kulgevad Tallinna ja Paldiski 
sadamatest Soome, Rootsi, Venemaale Peterburi, suvekuudel ka 
Saksamaale Rostocki sadamasse.

Eesti meretranspordil ja sadamatel on mitmeid eeliseid, võrreldes 
teiste Euroopa riikidega:
• sadamad on aasta ringi laevatata vad
• sadamad on Läänemere süga vai mad ja saavad vastu võtta ka 

suuri ookeanilaevu
• sadamates kasutatakse kõige moodsamat tehnoloogiat 

Euroopas 
• kaupade ümber laadimine toimub kiiremini kui teistes  

Euroopa sadamates
• tollivabad tsoonid on otse sadamates 

Uuri internetist, mida tähendab tollivaba tsoon.

Parvlaev Kihnu Virve

Muuga sadam



LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE278

ÜLESANNE 4
Vaatle Eesti looduskaarti.  
Mis saartega toimub ühendus alljärgnevate laevaliinide 
kaudu?

1. Rohuküla–Heltermaa 

2. Virtsu–Kuivastu 

3. Rohuküla–Sviby 

4. Sõru–Triigi 

5. Ringsu–Roomassaare 

6. Laaksaare–Piirissaare 

Näita need sadamad ja saared kaardilt.  
Kanna nimetatud sadamad ja saared  

 kontuurkaardile tööraamatu lõpus.

TALLINN
Paldiski

Ämari

Türi

Viljandi

Rapla

Rakvere

Mustvee

Kohtla-Järve
Narva

Tapa

Haapsalu
Kärdla

Kuressaare
Pärnu

L Ä T I

V
E

N
E

M
A

A

Valga

Tartu

Võru

Munalaiu

K I H N U

P I I R I S S A A R E

Ringsu

Laaksaare

Roomassaare

Triigi

Sõru

S A A R E M A A

H I I U M A A

V O R M S I

M U H U

R U H N U

Rohuküla

Sviby
Heltermaa

Kuivastu
Virtsu
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ÜLESANNE 5
Miks toimuvad kaubaveod peamiselt laevade ja rongidega? 

Arutlege kaaslastega.

ÜLESANNE 6
Vaata Eesti veonduse kaarti.  
Mis transpordiliike kasutatakse järgmisel lehel olevas 
tabelis märgitud linnades?  
Täida tabel. 

TALLINN
Paldiski

Muuga
Kunda

Sillamäe

Ämari

Türi

Viljandi

Rapla

Rakvere

Mustvee

Kohtla-Järve
Narva

Tapa

Haapsalu
Kärdla

Kuressaare
Pärnu

Ikla

L Ä T I

V
E

N
E

M
A

A

Valga

Tartu

Võru

Otepää

Põltsamaa

Luhamaa

Koidula

Munalaiu

Kihnu

Ruhnu

Roomassaare

Triigi

Sõru

Saaremaa

Rohuküla

Sviby

Heltermaa

Kappelskär

Kuivastu
Virtsu

H
el

si
ng

i

Peterburi

Stockholm, Rostock

põhimaantee rahvusvaheline lennuväli sadam
torutransport

Väinamere praamisadam

piiri- ja tollipunkt

kõvakattega lennuväli

murukattega lennuväli

tugimaantee
elektriraudtee
raudtee
kavandatav Rail Baltica 

laeva- ja 
praamiliinid

Eesti veondus
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Tartu Narva Pärnu Põltsa-
maa

Ote- 
pää

Kures-
saare

Maantee- 
transport

Raudtee- 
transport

toru- 
transport

Mere- 
transport

Jõe- 
transport

Õhu- 
transport

ÜLESANNE 7
Vasta küsimustele ülesande 6 põhjal. 
1. Mis transpordiliik on kasutusel kõigis nimetatud 

linnades? 

2. Mis on ühist Tartu ja Pärnu transpordis? 

3. Mis on Tartu ja Pärnu transpordis erinevat?

 
Arutage koos õpetajaga.
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ÜLESANNE 8
Täida koos paarilisega tabel ühistranspordiga liikumise 
võimaluste kohta
1) oma kodukohast Tallinnasse;
2) Tartust Tallinnasse.
Abiks kasuta transpordifirmade kodulehti internetis.

(minu koduasula)
Tartu

Bussiga:

saabumisaeg tallinna 10.00

sõiduks kuluv aeg

pileti hind

Rongiga:

väljumisaeg

saabumisaeg tallinna 9.33

sõiduks kuluv aeg

pileti hind

Lennukiga:

väljumisaeg

saabumisaeg tallinna

sõiduks kuluv aeg

pileti hind
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Kokkuvõte

1) kõige rohkem aega kulub (millega?) 

 sõites.

2)  kõige kiiremini saab 

3)  kõige odavam on 

4) kõige kallim on 

Mina valin sõiduks 
Põhjenda oma valikut. Arutage koos õpetajaga. 

ÜLESANNE 9. PRAKTILINE TÖÖ 
Uuri lähemalt oma koduasula transporti. 
Kasuta alljärgnevat kava.  
Esitle oma töö tulemusi kaasõpilastele.

1. Ma viin uuringu läbi  

asulas  tänaval.

2. Minu koduasulas on (mis transpordiliikide?)

  

-peatused ja -jaamad. 

3. Seisa oma kodutänavas. Loenda viie minuti jooksul,  
mitu masinat ja mitu jalakäijat sinust möödus. 

Möödus  masinat, neist  

 sõiduautot,  veoautot,  bussi. 

Möödus  jalakäijat. 
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4. Minu koduasula peamised transpordiliigid, millega veetakse 

kaupu ja millega saavad inimesed liigelda, on

5. Liiklus minu koduasulas on hõre | tihe.

ÜLESANNE 10
Võrdle kaaslastega oma uurimuse tulemusi.  
Tee kokkuvõtted kogu klassi uurimistööst  
oma koduasulate ja -tänavate transpordi kohta.

1. kõige rohkem sõiduautosid liikus viie minuti jooksul 

 asulas 

 tänaval.

2. kõige rohkem veoautosid liikus viie minuti jooksul 

 asulas 

 tänaval.

3. kõige rohkem busse liikus viie minuti jooksul 

 asulas 

 tänaval.

4. kõige suurem transpordisõlm on 

. 

Seal on (loetle transpordiliigid)

. 



7.4. EUROOPA PEAMISED 
TRANSPORDIKORIDORID 

Euroopas on tihe teedevõrk. Kiireks riikidevaheliseks kauba- ja 
reisijate-veoks on vaja korras maanteid, raudteid, sadamaid, 
lennujaamu. 

Euroopas luuakse üle eu roo paline ühtne transpordivõrgustik 
(TEN-T – Trans-European Trans port Network), mis ühendab kõik 
Euroopa Liidu liikmesriigid ja eri transpordiliigid. 
Selleks ühendatakse või rajatakse kümme põhilist transpordi-
koridori. Iga transpordikoridor hõlmab vähemalt kolme transpordi-
liiki, kolme Euroopa Liidu liikmesriiki ja kahte riigipiire ületavat 
lõiku. 

Transpordikoridorid võimaldavad
• suurendada liikumiskiirust 
• suurendada liikluse sujuvust ja turvalisust 
• vähendada veokulusid
• säästa keskkonda

Liiklussõlm Poolas
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ÜLESANNE 1
Vaatle Euroopa transpordikoridoride kaarti.  
Jagage klass kolme rühma.  
Iga rühm leiab kolm transpordikoridori. 
Kirjutage koos oma rühmakaaslastega 3–4 riiki ja  
3–4 linna, mida need transpordikoridorid ühendavad.

1. Läänemere – Aadria mere koridor ühendab 

2.  –Balti koridor ühendab 

Põhjameri

Biskaia laht

Vahemeri

Must meri

Helsingi
Turu

Stockholm

Oslo

Göteborg

Kopenhaagen Malmö
Gdansk

Varssavi

Rostock
Bremen

Amsterdam
London

Liverpool

Edinburgh

Dublin

Belfast

Pariis

Brüssel Frankfurt

Berliin

BratislavaViin

Budapest

Sofia

Ateena

Thessaloniki

Limassol

Bukarest
Zagreb

Praha

Burgas

Constanta

Sulina
MünchenStrasbourg

Genova

Lyon

Marseille

Bordeaux

Barcelona

Valencia
Madrid

Algeciras

Sevilla

Zaragoza

Bilbao

Lissabon

Porto

Rooma

Veneetsia

Napoli

Palermo

Valletta

Poznan

Katowice

Riia
Ventspils

Vilnius
Kaunas

Klaipeda

Tallinn

Euroopa transpordikoridorid

Läänemere – Aadria mere koridor 

Põhjamere–Balti koridor

Vahemere koridor

Ida-Euroopa–Vahemere koridor

Skandinaavia–Vahemere koridor

Reini–Alpide koridor

Atlandi koridor

Põhjamere–Vahemere koridor

Reini–Doonau koridor

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
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3. Vahemere koridor ühendab

    

4. Ida-euroopa–Vahemere koridor ühendab

 

5.  Skandinaavia–Vahemere koridor ühendab

 

6. Reini–Alpide koridor ühendab

 

7. Atlandi koridor ühendab

 

8. põhjamere–Vahemere koridor ühendab

 

9. Reini–Doonau koridor ühendab

 
Arutlege vastuste üle koos õpetajaga.

ÜLESANNE 2
Mis transpordikoridor on Eestile kõige olulisem?  
Põhjenda. Arutage koos õpetajaga.
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ÜLESANNE 3
Vaatle Euroopa transpordikoridoride kaarti.  
Milliseid transpordikoridore saab kasutada alljärgnevatesse 
sihtkohtadesse jõudmiseks? 
1. Tallinnast Bukaresti (Rumeeniasse) jõudmiseks  

saab kasutada transpordikoridore number 
2. Brüsselist (Belgiast) Tallinnasse jõudmiseks  

saab kasutada transpordikoridore number 
3. Londonist (Suurbritanniast) Madridi (Hispaaniasse) 

jõudmiseks  

saab kasutada transpordikoridore number 

Põhjameri

Biskaia laht

Vahemeri

Must meri

Helsingi
Turu

Stockholm

Oslo

Göteborg

Kopenhaagen Malmö
Gdansk

Varssavi

Rostock
Bremen

Amsterdam
London

Liverpool

Edinburgh

Dublin

Belfast

Pariis

Brüssel Frankfurt

Berliin

BratislavaViin

Budapest

Sofia

Ateena

Thessaloniki

Limassol

Bukarest
Zagreb

Praha

Burgas

Constanta

Sulina
MünchenStrasbourg

Genova

Lyon

Marseille

Bordeaux

Barcelona

Valencia
Madrid

Algeciras

Sevilla

Zaragoza

Bilbao

Lissabon

Porto

Rooma

Veneetsia

Napoli

Palermo

Valletta

Poznan

Katowice

Riia
Ventspils

Vilnius
Kaunas

Klaipeda

Tallinn

Euroopa transpordikoridorid

Läänemere – Aadria mere koridor 

Põhjamere–Balti koridor

Vahemere koridor

Ida-Euroopa–Vahemere koridor

Skandinaavia–Vahemere koridor

Reini–Alpide koridor

Atlandi koridor

Põhjamere–Vahemere koridor

Reini–Doonau koridor

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
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4. Stockholmist (Rootsist)  
Frankfurti (Saksamaale) jõudmiseks

saab kasutada transpordikoridore number 

Mis transpordiliike oleks otstarbekam kasutada  
nendesse sihtkohtadesse jõudmiseks?  
Arutlege koos õpetajaga.

ÜLESANNE 4
Kuidas nimetatakse kohta, kust saab liigelda  
mitme transpordiliigiga?  
Vali õige vastus.
1) lennujaam
2) autopark
3) transpordisõlm
4) lennu-autopark
5) transpordikoridor

ÜLESANNE 5
Kuidas nimetatakse mitut Euroopa Liidu liikmesriiki  
ja eri transpordiliike ühendavaid transpordivõrgustikke? 
Vali õige vastus.
1) ühistransport
2) rongi-autoteed
3) transpordisüsteem
4) transpordikoridor
5) transporditunnel

Leipzigi lennuväljal Saksamaal 
kulgeb lennukite stardi- ja 
maandumisrada autotee kohal.
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ÜLESANNE 6
Kuidas nimetatakse ühtse sõidugraafiku alusel toimuvat 
reisijate vedu? Vali õige vastus.
1) liiklussõlm
2) ühistransport
3) reisitransport
4) rongi-autoteed
5) sõiduplaan

ÜLESANNE 7
Mis riike läbib Põhjamere–Balti transpordikoridor? 
Vali õige vastus.
1) eesti–Läti–Ukraina
2) Saksamaa–Valgevene–Itaalia
3) Leedu–Ungari–Belgia
4) eesti–poola–Holland
5) Norra–Rootsi–Itaalia

Trammiliiklus Tallinnas



7.5. TURISM JA SELLE LIIGID 

MÕTLE JA ARUTLE!
1. Milliseid pildil olevatest kuulsamatest turismikohtadest 

sa ära tunned?
2. Nimeta kohti, kus sa oled käinud väljaspool  

oma kodukohta.  
Mis sulle seal kõige rohkem meeldis?

 
Inimestele meeldib reisida, avastada 
uusi ja põnevaid kohti.
Turism on inimeste liikumine ehk 
reisimine oma kodukohast teise kohta. 
Inimene, kes reisib ja viibib väljaspool 
oma igapäevast kodukohta, on turist.
Inimesed reisivad väga erinevatel 
põhjustel.

Turismiga seonduvat õppisid  
7. klassi loodusõpetuse  

 peatükis 2.12.

Turisti skulptuur Austrias Badenis
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MÕTLE JA ARUTLE!
Miks inimesed reisivad?  
Arutlege kaaslastega.

 
Turismi eesmärgid
Turismi eesmärkideks võivad olla 
• puhkamine 
• sõprade-sugulaste külas ta mine
• vaatamisväärsuste külastamine 
• kultuuriürituste külastamine
• seikluste ja elamuste kogemine 
• jahilkäik 
• sportimine (suusata mine, lumelauasõidud, matkamine) 
• tervise parandamine või tugevdamine 
• palverännakud
• tööga seotud reisid ehk äriturism (koolitused, konverentsid, 

laadad jm) 

Puhkusereis

Vaatamisväärsustega 
tutvumine

Palverännak Santiago de Compostelasse 
Hispaanias

Seiklusreis Ärireis
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ÜLESANNE 1
Kus saad täita järgmisi reisi eesmärke?  
Nimeta ka täpsem põhjus.  
Täida tabel interneti abil.

Reisi eesmärk Eestis Välismaal

puhkamine

Sportimine

Vaatamisväärsustega 
tutvumine

kultuuriürituste  
külastamine

palverännakus 
osalemine

Leia oma nimetatud kohad ka kaardilt. 
Arutlege klassikaaslaste ja õpetajaga.

Turismi liigid

Turismil on palju eesmärke, nendega on seotud turismi liigid. 
Turism jaotatakse:

asukohariigi järgi
• siseturism – reisitakse oma kodumaal
• välisturism – reisitakse teistes riikides
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reisi eesmärgi järgi
• rannaturism  

Reisitakse soojadesse maadesse,  
et rannas puhata, ujuda, 
sukelduda.  
Näiteks Vahemere maadesse  
ja Egiptusesse.

• suusaturism  
Sõidetakse maadesse, kus on 
head võimalused suusatamiseks.  
Näiteks Soome, Austriasse ja 
Šveitsi.

• kultuuriturism ehk linnaturism 
Reisitakse tutvuma 
linnades asuvate ajalooliste 
vaatamisväärsuste ja 
muuseumitega, käiakse teatris. 
Näiteks Londonisse, Pariisi, Viini ja 
Istanbuli. 

• loodusturism 
Korraldatakse jalgsi-, paadi-, 
ratta- ja ratsamatku, linnuvaatlusi, 
peetakse jahti, viibitakse 
turismitaludes.  
Näiteks Horvaatias, Tšehhis ja 
Tansaanias.

• spaaturism 
Reisitakse tervise parandamiseks 
spaadesse.  
Näiteks Saksamaale, Ungarisse, 
Itaaliasse, Islandile.

• jm
 

Rannaturism

Suusaturism

Linnaturism

Loodusturism

Spaaturism Islandil
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ÜLESANNE 2 
Iseloomusta ühte turismiliiki alljärgneva kava abil.  
Koosta esitlus.  
Reklaami oma valitud turismiliiki kaaslastele.

Kasuta vajadusel interneti abi:  
et.wikipedia.org/wiki/turism 

1. Turismiliik: 
2. Mida see sisaldab?  

Miks see inimestele meeldib?
3. Kuulsamad piirkonnad, kus on see turismiliik levinud?
4. Millal on kõige sobivam aeg nendesse piirkondadesse 

minna? Põhjenda.

Pärast esitlust arutage koos õpetajaga. 

 
Puhkemajandus
Turistidele teenuste pakkumisega tegeleb puhkemajandus ehk 
turismimajandus.
Puhkemajanduse hulka kuuluvad paljud teenused: majutus ja 
toit lus tus, transport, vaatamisväärsuste tutvustamine, reisi-
korraldus reisibüroodes, asukohaga seotud meenete müümine, 
reklaamiagentuurid, meelelahutus jm. 
Turism on majandusharu, mis on tihedalt seotud peaaegu kõigi 
teiste majandusharudega. Seetõttu on turism väga oluline 
majandusharu ning toob riigile rahalist kasu. 

Turistid Hispaanias 
Kataloonia pealinna 

Barcelona rannas
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Turiste teenindavates ettevõtetes on arvukalt töökohti. 
Turistide jaoks luuakse transpordisõlmi, kau ban dus- ja spordi-
keskusi. Kõiki neid saavad kasutada ka kohalikud elanikud.
Turism aitab kaasa väike-ettevõtete loomisele eriti maa- 
piirkondades. 
Turistidelt laekuvate maksude abil saab arendada kohalikku 
majandust.

Paljudele riikidele on turism olulise tähtsusega. 
Nendeks riikideks on: 
• Prantsusmaa, Kreeka, Hispaania, Itaalia,  

Austria, Küpros, Malta 
• Egiptus 
• USA 
• Tai, Indoneesia, Maldiivid, Filipiinid jt

Et turismi soodustada, on paljud riigid 
loobunud turistidelt viisa nõudmisest.
Viisavabaks liikumiseks sõlmisid 
paljud Euroopa riigid Schengeni 
lepingu, mille järgi reisivad inimesed 
neis riikides ilma piiri-kontrollita. 
Schengeni lepinguga on liitunud ligi 30 riiki. 
Ka Eesti kuulub nende riikide hulka. 

Viisa-kokkuleppeid sõlmitakse ka riikidega, mis ei ole Schengeni 
lepinguga seotud. Nii saavad Eesti inimesed ilma viisata reisida 
120 riiki.

Vaata internetist, mis viisanõuded Eesti inimestele  
eri riikides kehtivad: 

 estravel.ee/viisainfo

Viisa märgitakse 
templina reisija passi 

(reisidokumenti). 
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ÜLESANNE 3
Leia kaardilt tuntud turismimaad.  
Vasta teksti järgi küsimustele. Kasuta ka interneti abi.
1. Mis võib olla põhjuseks, et inimesed reisivad 

Prantsusmaale, Kreekasse, Hispaaniasse, Itaaliasse, 
Küprosele, Maltale? 

2. Miks reisitakse palju Austriasse, Šveitsi, Soome?

3. Mis on ühist Tai, Indoneesia, Maldiivide, Filipiinide 
turismil?
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ÜLESANNE 4 
Milliste riikidega on Eestil sõlmitud viisavabadus? 
1. Uuri viisanõuete kaarti.  

Arutage koos õpetajaga, mida erinevad viisanõuded 
tähendavad.

2. Vaata kaarti ja leia vastused internetist. Täida tabel.

Riik Viisa- 
vabadus

Viisa  
vajalik

Turistiviisa 
maksumus

Saksamaa

Venemaa

Hispaania

egiptus

tai

Viisanõuded Eesti kodanikele

liikumisvabadus,
Schengeni viisaruum
viisavaba
viisa saab riiki saabumisel

e-viisa (elektrooniline viisa)
viisa saab internetist või 
riiki saabumisel
viisa on nõutav enne saabumist
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ÜLESANNE 5 
Koosta mõistekaart turismiliikide kohta.  
Kirjuta iga liigi juurde üks populaarsem koht Eestist ja  
kaks kohta mujalt Euroopast.

TURISMI LIIGID



7.6. EESTI JA EUROOPA  
PEAMISED 

VAATAMISVÄÄRSUSED 

 
MÕTLE JA ARUTLE!

Vaata pilte. Vali oma lemmik.  
Põhjenda oma valikut kaaslastele.

 
Maailmas on väga palju ilusaid ja huvitavaid kohti, mida külastada. 
Selliseid kohti nimetatakse vaatamisväärsusteks.
Vaatamisväärsuseks võib olla omapärane looduse osa, vana ja 
suur põlispuu, suur kivi – rändrahn, mõni huvitav ja ilus loss või 
muu hoone, muuseumid jm.

Pakri pank

Keila juga

Alatskivi loss
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Eesti vaatamisväärsused

Eestis leidub igas maakonnas palju vaatamisväärsusi. 

 
ÜLESANNE 1
Missuguses Eesti osas asuvad need vaatamisväärsused? 
Tee märge tabeli õigesse veergu.  
Leia igasse piirkonda veel üks vaatamisväärsus. 
Vajadusel kasuta interneti abi.

Vaatamis- 
väärsus

Loode-  
Eesti

Kirde- 
Eesti

Kagu-
Eesti

Edela- 
Eesti

pakri pank

taevaskoja

Valaste juga

pokumaa

tori põrgu

Nõva liivikud

Lottemaa

Ontika

x

x

x

x
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ÜLESANNE 2
Leia Eesti looduskaardilt ja kanna kontuurkaardile 
ülesandes 1 nimetatud vaatamisväärsuste asukohad.
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ÜLESANNE 3
Koosta alljärgneva kava abil kahepäevase reisi kava  
oma kodumaakonna tutvustamiseks külalistele. 

Kasuta internetiaadressi: 
puhkaeestis.ee/et/reisi-eestis.

Esitle tööd klassikaaslastele.

Kahepäevase reisi kava  maakonna kohta

1. Reisi marsruut (teekond)  
Kanna see ülesande 2 kontuurkaardile. 

2. Reisi pikkus kilomeetrites
3. Reisi 1. päev:

1) 1. päeva marsruut
2) väljasõidu kellaaeg
3) vaatamisväärsused, peatused, peatumise aeg
4) lõunasöök (kus?, mis kell?)
5) öömaja
6) õhtused tegevused

4. Reisi 2. päev:
1) 2. päeva marsruut
2) väljasõidu kellaaeg
3) vaatamisväärsused, peatused, peatumise aeg
4) lõunasöök (kus?, mis kell?)
5) öömaja
6) koju saabumise kellaaeg

Pärast kõikide töödega tutvumist leidke ühiselt  
meeldivaim ekskursioonimarsruut. 
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ÜLESANNE 4
Ühenda vaatamisväärsuse pilt selle nimetusega.  
Kirjuta nimetus pildi alla.
Suur Munamägi, Viru raba Lahemaa rahvuspargis,  
Rocca al Mare vabaõhumuuseum, Ontika pankrannik,  
tartu toomemägi, Taevaskoda
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ÜLESANNE 5
Miks võiks külastada ja näidata meie maa külalistele 
alljärgnevaid kohti?  
Arutlege klassikaaslaste ja õpetajaga.

• Rocca al Mare vabaõhumuuseum
• tallinna teletorn
• tartu toomemägi
• Ontika paekallas
• Lahemaa rahvuspark
• Saaremaa
• Suur Munamägi
• taevaskoda

Euroopa vaatamisväärsused

Palju põnevat ja avastamisväärset 
leidub ka Euroopa teistes riikides. 

Põhjamaa inimestena ihkame 
sooja päikest. Seda leiame 
Vahemere maadest.  
Peale ilusate liivarandade 
pakuvad kindlasti nii silmailu kui 
ka põnevust mäed, koopad, joad, 
Vana-Kreeka- ja Vana-Rooma-
aegsed ehitised.

Madala ja tasase maa elanikena vaimustume mägedest 
Austrias, Šveitsis ja Norras.

Palju põnevat on Islandil, Šotimaal, Iirimaal, Rumeenias jm.
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ÜLESANNE 6 
1. Leia interneti abil 2–3 kuulsamat vaatamisväärsust 

alljärgnevates riikides:

• Soome 

• Rootsi 

• Ungari

• Saksamaa

• Prantsusmaa

• Suurbritannia

•   

2. Arutlege leitu üle koos kaaslaste ja õpetajaga.
3. Täienda oma loetelu kaaslaste märgitu põhjal. 
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4. Vali igale riigile iseloomulikum vaatamisväärsus.  
Märgi need Euroopa kaardile.
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ÜLESANNE 7
Vali ülesandest 6 üks vaatamisväärsus.  
Uuri selle kohta teavet internetist.  
Koosta alljärgneva kava abil esitlus ja  
esitle seda klassikaaslastele.

1. (vaatamisväärsus)   

asub (kus?) 
2. Mis liiki vaatamisväärsus see on?  

(Ilus maastik, mägi, juga, suur kivi, põlispuu,  
ajalooline hoone, kuulsa inimese kodu, muuseum vm.)

3. Mille poolest see on huvitav?
4. Mõni huvitav fakt selle kohta.
5. Millega on seda kõige parem külastada?
6. Millega peaks seda külastades kindlasti arvestama? 

(Külastusaeg, riietus, raha vm.)

ÜLESANNE 8
Suurbritannia üks vaatamisväärsusi on  
salapärane Stonehenge.  
Uuri Stonehenge'i kohta internetist: rome2rio.com.  
Täida lüngad.
1. Leia lehelt valik „London to Stonehenge (Mountain)“.

1) Londonist Stonehenge'i on  kilomeetrit.

2) Autosõit Londonist Stonehenge'i kestab  tundi. 
3) Londonist saab Stonehenge'i sõita veel (millega?) 
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4) kõige kiiremini jõuab kohale (millega?) ,  

kõige odavam on sõita  

2. Keri lehte edasi kuni kaardini. 
Ava viimase küsimuse juures kaart  
(kaarti saad ka vajadusel suurendada) ja leia: 
1) millises bussijaamas ja peatuses tuleb Londonis bussile 

minna? 

2) mis peatuseni tuleb sõita? 

3. Millal ehitati Stonehenge?
4. Miks ehitati Stonehenge? 
Arutlege koos õpetajaga.

Stonehenge



7.7. TURISMIGA KAASNEVAD 
KESKKONNAPROBLEEMID

 

 
MÕTLE JA ARUTLE!

Arutage klassis, kas turistid on kasulikud riigi majandusele 
või hoopis probleem keskkonnale.

 
Turism on väga oluline ja kasvav majandusharu, kuna on riigile 
suur sissetulekuallikas. 

Tuleta meelde peatükist 7.5, miks on riigid üldiselt 
huvitatud turismi arendamisest.

Turiste vastu võtvatel riikidel ja piirkondadel tuleb arvestada, et 
liiga suur turistide hulk võib hakata kohalikku elu ja keskkonda 
kahjustama. Nii võib turism hakata mõju avalda ma piirkonna 
vee-, kütuse-, toorainete-, toidu- jm varudele, sest suur osa neist 
läheb külastajate tarbeks. 

Turistid Hispaanias Kataloonia linna Barcelona 
peatänaval La Ramblal
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Suure hulga turistidega kaasnevad mitmed keskkonnaprobleemid:
• õhusaaste
• veereostus
• põhjaveevarude vähenemine
• looduslike maastike vähenemine, loomade ja taimede elupaikade 

ning liikide hävimine
• liiklusummikud, parkimiskohtade puudus
• müra suurenemine
• prügi tekkimine
• kohalike elanike häirimine
• piirkonna omapära vähenemine
• kuritegevuse kasv
• hinnatõus jne

Iga riik või piirkond peab arvestama, kui palju turiste suudetakse 
ilma keskkonda kahjustamata vastu võtta. 

Turistid Tallinna vanalinnas

Vahemere ääres on ranna-alad 
täis ehitatud puhke-komplekse 
turistidele.

Gibraltaril varastab ahv turistidelt 
asju ja toitu. 
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ÜLESANNE 1
Missugune on turismi positiivne mõju?  
Missugune on turismi negatiivne mõju?  
Ühenda mõju õigete väidetega.

• Ajalooliste paikade ja  
ehitiste kordategemine

• Vee- ja toiduvarude  
kahanemine

• Liikluse tihenemine,  
parkimise probleemid

• Looduslike kohtade hooldamine
• Võimalused sissetulekuks  

kohalikule kogukonnale
• Reostuse ja müra suurenemine 
• prügikoguste suurenemine
• kohaliku kogukonna  

elutingimuste paranemine
• Suurem tähelepanu  

keskkonna hoidmisele
• Loomade ja taimede  

elupaikade vähenemine

 
ÜLESANNE 2
Vali eelnevast üks negatiivne probleem.  
Iseloomusta seda alljärgnevate punktide alusel.
1. Milles probleem avaldub?
2. Mida see kohalikule kogukonnale kaasa toob?
3. Kuidas probleemi vähendada või vältida? 

Paku lahendusi.
Arutlege koos õpetajaga.

tURISMI  
pOSItIIVNe 

MÕJU

tURISMI  
NeGAtIIVNe 

MÕJU
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ÜLESANNE 3
Vaata digiõpikust videot  
St Maarteni lennukite maandumisrajast

Kirjelda videos nähtud turismi mõjusid.  
Arutage koos õpetajaga.
 
ÜLESANNE 4
Millised probleemid võivad esineda turistidel reisil olles?

Vaata digiõpikust videot  
turisti probleemidest

Arutage klassikaaslaste ja õpetajaga.

Vaata digiõpikust videot  
näpunäidetega reisikoti pakkimiseks 

 
Turismi negatiivse mōju vähendamine
Keskkonna kaitsmiseks turismi negatiivsete mõjude eest püütakse 
leida lahendusi.
Turismi negatiivse mōju vähendamiseks võetakse kasutusele 
mitmeid abinõusid.

• Turistidele pakutakse võimalust külastada vaatamisväärsusi 
aasta ringi, mitte ainult turismi kõrghooajal suvel. 

• Loodusradadel ja teiste 
vaatamisväärsuste 
juures suunatakse turiste 
keskkonda võimalikult vähe 
kahjustavatesse kohtadesse.

Matkarada ja viidad looduse 
säästmiseks

V
IS

It
 S

A
A

R
e

M
A

A
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• Loodusmatkajatele  
määratakse ära lubatavad 
telkimis- ja lõkkekohad.

• Piiratakse käijate arvu mõne 
vaatamisväärsuse juures või 
looduskaunis kohas.  
Paljusid varem ligipääsetavaid vaatamisväärsusi saab vaadata 
vaid kaugelt. 

 
ÜLESANNE 5
Kuidas püütakse vähendada turismi negatiivseid mõjusid? 
Loe artiklit „Kuus paika maailmas,  
mis soovivad turistide arvu vähendada“: 
reisile.postimees.ee/4113761/kuus-paika-maailmas-mis-
soovivad-turistide-arvu-vahendada
Arutlege loetu põhjal kaaslaste ja õpetajaga. 
Mis abinõusid ja miks rakendatakse  
turistide arvu vähendamiseks
1) Hispaanias Kataloonia pealinnas Barcelonas?
2) Hollandis Amsterdamis?
3) Kreeka saarel Santorinil?
4) Itaalias Cinque Terre rahvuspargis?

Laagriplats Osmussaarel
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ÜLESANNE 6
Vaatle pilte.  
Mõtle, milliseid turismi mõjusid keskkonnale  
on piltidel kujutatud? 

Vali üks pilt ja kirjelda sellel kujutatud  
turismi positiivset ja negatiivset mõju. 
Põhjenda oma valikut. Arutlege koos kaaslastega. 

Turistidele rajatud piirkond Dubais

Suveniiripood

Turistid Itaalias Roomas

Korallriffide vähenemine

Turistid Naissaarel
IY

O
R

20
18



8.1. REISISIHT EUROOPA 

 
MÕTLE JA ARUTLE! 

Milliseid vaatamisväärsusi on kujutatud pildil?  
Mis riigis need asuvad? 

Teema tutvustus

Sinu eelolevate tundide ülesanne on valida endale meelepärane 
reisisiht Euroopas ja koostada selle kohta esitlus. 
Hiljem tutvustad seda kaaslastele. 

Esitluse koostamiseks sobiva kava ja internetiaadressid leiad 
käesolevast peatükist. Järgmistes tundides hakkadki oma valitud 
reisi sihtriiki kava alusel kirjeldama. 

Euroopas on väga palju vaatamisväärset. 
Reisisihi valik sõltub eelkõige reisi eesmärgist. 

Turismi eesmärke ja turismi liike õppisid peatükis 7.5.
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ÜLESANNE 1
Tuleta meelde olulisemad turismiga seotud mõisted. 
Ühenda sobiv mõiste ja selgitus.

• luba teise riiki sisenemiseks
• reisitakse teistes riikides
• inimeste liikumine ehk 

reisimine oma kodukohast 
teise kohta

• huvitav ja ilus koht, mis kutsub 
end vaatama

• majandusharu, mis tegeleb 
puhkamisvõimaluste loomise 
ja puhkuse korraldamisega.

• inimene, kes reisib ja viibib 
väljaspool oma igapäevast 
kodukohta

ÜLESANNE 2
Vaata pilte. Mis riike neil on kujutatud?  
Kirjuta riigi nimi pildi alla punktiirile. 
Kas valiksid need riigid oma reisisihiks?  
Põhjenda oma arvamust.

Turism

Turist 

Vaatamisväärsus

Viisa

Välisturism

Puhkemajandus ehk  
turismimajandus
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Mille põhjal otsustasid, mis riiki on pildil kujutatud? 
Arutlege klassis koos õpetajaga.
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ÜLESANNE 3
Mis riikide kontuurid ja lipud on piltidel?  
Märgi riigid koos pealinnaga kontuurkaardile.  

Lisa internetist veel kahe riigi lipuga kontuurid ja  
märgi need Euroopa kontuurkaardile. 

 commons.wikimedia.org/wiki/Category: 
	 SVG_flag_maps_of_Europe?uselang=et
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Abiks esitluse koostamisel 

Valikute tegemisel ja oma töö koostamisel saad kasutada 
interneti abi. Alljärgnevatelt aadressidelt leiad teavet oma esitluse 
koostamiseks.

Uuri Euroopa riikide kaarte: europeetravel.com/maps 

Materjali nii riigi valikuks kui ka valitud riigi kirjeldamiseks leiad 
alljärgnevatelt interneti-lehekülgedelt:
• hetked.ee  

Reisimisega seotud sihtkohad, hinnad, öömaja, mitmesugused 
kasulikud nipid 

• trip.ee  
Reisihuviliste foorumid

• reisitargalt.vm.ee 
Palju vajalikku reisiks ja reisil olles 

• rome2rio.com  
Reisiplaneerija, kaardid jm (ingliskeelne)

• lonelyplanet.com 
Reisisihid, vaatamisväärsused, hinnad jm (ingliskeelne)

• mapcarta.com/Europe 
Interaktiivne kaart, palju andmeid (ingliskeelne)

Google soovitab, mida 
vaadata Euroopa riikides.
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Sinu valikut aitab lihtsustada see, kui selgitad välja
• põhjused, miks sellesse riiki reisida – need on turismi 

arengut soodustavad tegurid 
• põhjused, mis on seal turisti jaoks rasked või 

ebameeldivad – need on turismi takistavad tegurid

ÜLESANNE 4
Mis riigi valisid esitluse tegemiseks? Täida lüngad.

1.  Minu valitud riik on 

2. Minu reisi eesmärk on 

Riigi kirjeldamise kava
Kirjelda valitud riiki järgmiste tundide jooksul  
alljärgneva kava alusel.  
Koosta kirjelduse põhjal esitlus.  
Kindlasti kasuta oma töös kaarte ja pilte.
1. Üldandmed ja sümboolika
2. Geograafiline asend
3. Loodus
4. Rahvastiku paiknemine
5. Maavarad ja majandus
6. Traditsioonid ja kultuur
7. Vaatamisväärsused   
8. Transpordivõimalused valitud riiki jõudmiseks
9. Tervise- ja turvalisuse riskid 
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3. Riigi turismi arengut soodustavad tegurid on

• 

• 

• 

4. Turismi takistavad tegurid on 

• 

• 

• 

5. planeerin reisi pikkuseks  
Põhjenda oma valikut klassikaaslastele.

Otsusta, millise vahendiga hakkad
oma esitlust tegema. 

Alusta esitlust:
1) tiitelleht (riigi nimi, koostaja nimi, koostamise kuupäev)
2) reisi eesmärk

Salvesta oma töö koolis oma kausta  
(vajadusel õpetaja juhendamisel),  
siis saad järgmises tunnis pooleliolevat tööd jätkata.



8.2. ÜHE VALITUD RIIGI 
ÜLDANDMED JA SÜMBOOLIKA 

 
Üldandmed
Riigi üldandmed on kõige üldisemad ja iseloomulikumad andmed 
selle riigi kohta. Nende andmete järgi on võimalik valitud riiki 
teiste riikidega võrrelda.

Riigi üldandmed on:
• riigi nimi – riigi ametlik täielik nimetus
• pealinn – asula, kus asuvad riigi kõrgemad riigivõimu- ja 

valitsusasutused – parlament, valitsus, riigipea (presidendi, 
monarhi) residents

• pindala – riigi suurus
• riigikeel – keel, mis on ametlikult selleks määratud.  

Paljudes riikides on riigikeeleks see keel, mida räägib enamik 
riigis elavatest inimestest. Osas riikides on mitu riigikeelt.

• rahvaarv – riigis elavate inimeste arv (tuleta meelde ptk 4.1)
• rahvastiku tihedus – ühel ruutkilomeetril elavate  

inimeste arv (tuleta meelde ptk 4.5)
• riigikord – riigi võimukorraldus, kas vabariik või monarhia
• riigipea – kes on riigi eesotsas (president, kuningas vm)
• rahaühik – riigis kehtiv põhivaluuta, võrdlus euroga
• ajavöönd – riigis kehtiva kellaaja vöönd

Tuleta meelde ajavööndi tähendust  
8. klassi loodusõpetuse peatükist 1.4.

Maailma avastamas
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ÜLESANNE 1
1. Vaata eelnevat kaarti koos nelja riigi üldandmetega.  

Täida selle järgi tabel.

Näitaja Eesti Taani Šveits Albaania

Asend euroopas 
(mis	ilmakaares?)

Suurus

Rahvaarv

Riigikeel(ed)

Riigikord

Rahaühik

Eestist väiksemaid riike Euroopas

Taani Kuningriik
• kopenhaagen
• 43 098 km2

• taani keel
• üle 5 miljoni in
• monarhia
• Taani kroon

Šveitsi Liitvabariik
• Bern
• 41 285 km2

• saksa, prantsuse, 
 itaalia, romanši keel
• üle 8 miljoni in
• liitvabariik
• Šveitsi frank
     

Eesti Vabariik
• Tallinn
• 45 339 km2

• eesti keel
• ≈ 1,3 miljonit in
• vabariik
• euro

Albaania Vabariik
• Tirana
• 28 748 km2

• albaania keel
• ≈ 3 miljonit in
• vabariik
• Albaania lekk
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2. Võrdle neid riike. Täida lüngad.
1) Reasta riigid suuruse järjekorras,  

alates kõige suuremast.  
Kirjuta järjenumber riigi nime ette.

 Albaania  Taani  Šveits  eesti 

2) kõige rohkem inimesi elab   

Oma	suuruselt	on	see	riik	(mitmes?)	

3) kõige vähem inimesi elab   

Oma	suuruselt	on	see	riik	(mitmes?)	

4) Riigikorralt on kolm riiki ,  

ühes riigis on . See riik on 

5) kolmes riigis on kasutusel oma raha,  

ühes riigis on kasutusel euro. See riik on 

Arutlege koos kaaslaste ja õpetajaga  
saadud tulemuste üle.
 
 

Taani kuningliku pere 
residents

Mägiküla Šveitsi 
Alpides

Kindlus Albaanias
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ÜLESANNE 2
Leia oma valitud riigi üldandmed. Täida lüngad.

 riigi üldandmed on:

1. Riigi täielik nimi: 

2. Pealinn: 

3. Pindala:  km².

4. Riigikeel:  

Mis keeli veel räägitakse?  

Kuidas on riigikeeles „tere“? 

5. Rahvaarv:  inimest.

6. Rahvastikutihedus:  in/km². 

7. Riigikord: 

8. Riigipea, tema nimi: 

9. Rahaühik, võrdlus euroga:  
Leiad rahaühiku ja vahetuskursi internetist: 
convertworld.com/et või tavid.ee

10. Ajavöönd:  

Kellaaja erinevus Eesti ajast:  tundi ees | taga.
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Riigi sümboolika

Igal riigil on oma sümbolid, märgid ja tunnused, mille järgi teda 
tuntakse ja teistest riikidest eristatakse.

Riigi sümbolid on 
• riiklikud sümbolid –  

ametlikud riigi kinnitatud sümbolid.  
Riiklikud sümbolid on riigilipp, vapp, hümn, ordenid.  
Riiklike sümbolite kasutamisel on oma kindel kord,  
mis on kindlaks määratud seadustega. 

Riiklikud sümbolid
Taani Kuningriik

Šveitsi Liitvabariik

Eesti Vabariik

Albaania Vabariik

riigilipp

riigilipp

riigilipp

riigilipp

riigivapp

riigivapp

riigivapp

riigivapp
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Oskar Kallise maal 
Eesti rahvuseepose 
kangelasest Kalevipojast

Eesti rahvuslill on rukkilill. Eesti rahvuskivi on paekivi.

Taani rahvuslind on kühmnokk-luik.

Šveitsi rahvuspill on alpisarv.

Soome rahvusloom on karu.

Albaania rahvuslind on kaljukotkas.

• rahvussümbolid –  
rahva valitud ja rahvuslikest 
traditsioonidest välja kasvanud  
rahvust tunnustavad sümbolid. 
Rahvuslikud sümbolid on näiteks 
rahvuslind, rahvuslill, rahvuskala, 
rahvusloom, rahvusliblikas, rahvuskivi, 
rahvuskangelane jm. Rahvussümbolite 
kasutamine ei ole reguleeritud 
seadustega. Inimesed võivad neid 
igal ajal vabalt kasutada.
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ÜLESANNE 3
Kirjuta Eesti rahvussümbolid.  
Vajadusel kasuta interneti abi.

1.  Rahvusvärvid: 

2. Rahvuslind:  

3. Rahvuslill: 

4. Rahvuskivi: 

5. Rahvuskala:  

6. Rahvustoit: 

7. Igal aastal valitakse Eestis  
üks aasta loom.  
2020. aasta loom oli  

Lisa siia ka selle looma pilt.

8. Igal aastal valitakse Eestis  
üks aasta puu.  
2020. aasta puu oli 

Lisa siia ka selle puu pilt.

Arutlege kaaslastega,  
kus teie olete näinud või kasutanud rahvussümboleid.
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ÜLESANNE 4
Leia oma valitud riigi riiklikud ja rahvussümbolid.  
Täida lüngad. Leia sümbolitest ka pildid.

1.  riigi riiklikud sümbolid on: 

• lipp 

• vapp 

• hümn  

Kirjuta siia hümni asukoha internetilink:  

• 

2.  riigi rahvuslikud sümbolid on:

• rahvuslind  

• rahvusloom 

• rahvuskivi 

• 

Jätka oma esitlust. 
Kanna leitud andmed oma esitlusse.

3) riigi üldandmed
4) riigi sümboolika

Lisa esitlusele juurde pilte ja kaarte. Kirjuta iga pildi või 
kaardi alla internetiaadress, kust sa selle leidsid.
Salvesta oma töö. 



8.3. RIIGI GEOGRAAFILINE 
ASEND 

 
Õppisid geograafilist asendit  
7. klassi loodusõpetuse I osas.

Geograafiline asend on mingi maa-ala või piirkonna (nt riigi, 
maakonna) asukoht maakeral. Asendit vaadatakse kaardilt või 
gloobuselt. 

Geograafilist asendit iseloomustatakse alljärgnevate näitajate 
abil:

• asend ekvaatori suhtes – tehakse kindlaks, kas uuritav koht 
asub põhja- või lõunapoolkeral. 
Näiteks Eesti asub põhjapoolkera põhjapoolsemas osas.

• asend nullmeridiaani suhtes –  
tehakse kindlaks, kas uuritav koht 
asub ida- või läänepoolkeral. 
Näiteks Eesti asub idapoolkera 
läänepoolsemas osas.

• asend mandril ja  
maailmajaos –  
tehakse kindlaks, mis mandril ja 
mis maailmajaos uuritav koht asub.
Eesti asub Euraasia mandri loodeosas  
ja Euroopa maailmajao põhjaosas. 

• asend ookeanide ja merede suhtes – tehakse kindlaks, kas 
on mereriik, mis ookeani või mere ääres uuritav koht asub. 
Eesti asub Läänemere idakaldal. Läänemeri on Atlandi ookeani 
osa.

Eesti asukoht Maal

e U R O O p A

A A F R I k A

pÕHJA-AM

e
e

R
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A

A A S
I A

põhja-
poolus

30°

30°

60°

60°
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ÜLESANNE 1
Iseloomusta oma valitud riigi geograafilist asendit.  
Täida lüngad.

 riigi geograafiline asend:

1) (riigi	nimi)	  asub  

(põhja-/lõuna-)	 poolkera  

(mis	ilmakaar?)	 osas.

2) (riigi	nimi)	  asub  

(ida-/lääne-)	 poolkera  

(mis	ilmakaar?)	 osas.

3) (riigi	nimi)	  asub  

(mis?)	  mandri  

(mis	ilmakaar?)	 osas ja  

(mis?)	  maailmajao  

(mis	ilmakaar?)	 osas. 

4) (riigi	nimi)	 	riik	(on	/	ei	ole)	  mereriik. 

5) (riigi	nimi)	  asub  

(mis?)	  mere  

(mis	ilmakaar?)	  kaldal. 
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Suurus 

Maa-ala geograafilise asendi iseloomustamisel räägitakse ka selle 
suurusest ja võrreldakse seda teiste maa-alade suurustega.

Eesti on väike riik, Eesti pindala on 45 339 km². 
Euroopas on aga veel väiksemaid riike. Eestist väiksemad on 
Taani, Belgia, Holland, Šveits jt. 
Mõni riik on nii väike, et seda nimetatakse kääbusriigiks. Kääbus-
riigid on näiteks Malta, Küpros, Luksemburg, Vatikan jt.

Eesti suurim ulatus põhjast lõunasse on 250 kilomeetrit ja 
läänest itta 350 kilomeetrit.
Mandri-Eesti keskpunkt asub Adaverest natuke lõuna pool  
Tallinna–Tartu maantee äärses metsatukas. 
Mandri-Eesti keskpunkt on tähistatud suure kiviga.

SOOME

ROOTSI

NORRA
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LEEDU
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SAKSAMAA
HOLLAND

BELGIA
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ÜLESANNE 2
Leia oma valitud riigi suurus.  
Täida lüngad.

1)  riigi suurus on  km².

2) Võrreldes teiste euroopa riikidega, kuulub ta  
(suurte/keskmiste/väikeste/	väga	väikeste	ehk	kääbusriikide)	

 riikide hulka.

3)  riigi suurim ulatus põhjast lõunasse on 

 km. 

4)  riigi suurim ulatus läänest itta on 

 km.

*Äärmuspunktid

Mingi maa-ala äärmuspunkt on selle maa-ala kõige kaugemale 
põhja, lõunasse, itta või läände ulatuv koht. 
Kui tegemist on mereriigiga ja lisaks mandriosale on riigil ka 
saared, siis võib olla ühes ilmakaares kaks äärmuspunkti – üks 
mandriosal ja teine saarel.

Nii on Eesti äärmuspunktid (vaata Eesti äärmuspunktide kaarti)
• põhjas Purekkari neem Pärispea poolsaarel mandriosas ja 

Vaindloo saar
• lõunas Karisöödi küla
• idas Narva linn
• läänes Ramsi neem Noarootsi poolsaarel mandriosas ja 

Nootamaa saar  
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Narva
28°13' ip

Purekkari neem
59° 40' pl

Vaindloo saar
59° 49' pl

Adavere,
Mandri-Eesti
keskpunkt

Karisöödi küla
57° 30' pl

Nootamaa saar
21° 46' ip

Ramsi neem
23° 24' ip

≈ 350 km

≈ 
25

0 k
m

piir maismaal
piir merel

Eesti läänepoolseim äärmuspunkt 
Nootamaa saar

Eesti põhjapoolseim 
äärmuspunkt Vaindloo saar

Eesti lõunapoolseim 
äärmuspunkt Karisöödil

Eesti idapoolseim äärmuspunkt Narva  
asub vasakul pool Narva jõge.  
Paremal pool jõge on juba Venemaa. 
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ÜLESANNE 3
Vaata kaarti Euroopa äärmuspunktidega.  
Leia Euroopa mandriosa äärmuspunktide nimetused.  
Mis riigis need asuvad?  
Kirjuta äärmuspunktide ja riikide nimetused.

1)  põhjas 

2) lõunas 

3) idas 

4)  läänes 

Nordkinni neem
71° 8' 2'' N
27° 39' 0'' E

Roca neem
38° 47' N
9° 30' W

Marroquí neem
36° 0' 1'' N
5° 36' 37'' W

68° 18' 37'' N
66° 37' 5'' E

≈ 5200 km

≈ 3900 km

Atlandi
ookean

Põhjameri

Norra meri

Vahemeri

Must meri
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ps
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Euroopa läänepoolseim 
äärmuspunkt Roca neem

Euroopa põhjapoolseim 
äärmuspunkt Nordkinni neem

Euroopa idapoolseim äärmuspunkt 
Polaar-Uuralis

Euroopa lõunapoolseim 
äärmuspunkt Marroquí neem 

G
O
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ÜLESANNE 4
Leia oma valitud riigi äärmuspunktid.

 riigi äärmuspunktid on: 

1)  põhjas 

2) lõunas 

3) idas 

4)  läänes 
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Rannajoon

Suuremate veekogude (merede ja suurte järvede) vee ja maismaa 
vaheline piir on rannajoon. 
Rannajoon on riigiti väga erinev. 

Vaatle Eesti looduskaardil Eesti rannajoont.  
Mida märkad?

Eesti rannajoon on väga tugevasti liigestatud. Siin leidub palju 
poolsaari, saari, lahtesid ja väinasid. Seetõttu on ka rannajoon 
hästi pikk. 

Vaatle Läti rannajoont. Milliseid erinevusi märkad, 
võrreldes Eesti rannajoonega? 

Kaardi vaatluse põhjal näed, et Läti rannajoon on kohati peaaegu 
sirge ja seetõttu ka lühem.
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ÜLESANNE 5
Leia ja märgi Euroopa looduskaardile üks

1) poolsaar 

2) saar 

3) laht 

4) väin 
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ÜLESANNE 6
Leia looduskaardilt oma valitud riigi rannajoon.  
Kirjelda seda.

1)  riigi rannajoon on 

2) Rannajoone pikkus on  km.

3) Suuremad saared on: 

4) Suuremad poolsaared on: 

5) Suuremad lahed on: 

6) Suuremad väinad on: 

Piirid ja naaberriigid

Maa-ala geograafilise asendi iseloomustamisel räägitakse ka 
maa-ala piiridest ja naabritest. 
Eesti põhja-, lääne- ja edelapiir on merepiir. 
Idas ja lõunas on maismaapiir, mis kulgeb suures osas piki järvi 
ja jõgesid. 
Eesti piir Venemaaga on 
ühtlasi ka Euroopa Liidu 
idapiir. SOOME

ROOTSI

NORRA

EESTI

LEEDU

LÄTI
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VALGEVENE

UKRAINA

POOLA
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Euroopa riigid
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ÜLESANNE 7
Vaata Eesti looduskaarti. Leia riigipiir.  
Lõpeta laused.

1. eesti põhjapiir kulgeb mööda  

üle mere naaberriik on 

2. eesti läänepiir kulgeb mööda  

üle mere naaberriik on 

3. eesti idapiir on maismaapiir, mis kulgeb enamasti  

piki veekogusid: piki ,  

 ja  järve ning  

piki  jõge. 
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4. eesti idanaaber on 

5. Lõunas	on	Eestil	maismaapiir	(mis	riigiga?) 

ÜLESANNE 8
Leia oma valitud riigi piirid ja naaberriigid.

 riigi piirid ja naaberriigid on:

1) põhjas 

2) lõunas 

3) idas 

4) läänes 

Jätka oma esitlust. 
Kanna leitud andmed oma esitlusse.

Selle teema lõpuks on valmis alljärgnevad slaidid:
5) Geograafiline asend

• suurus
• *äärmuspunktid
• rannajoon
• piirid ja naaberriigid

Ära unusta lisada pilte ja kaarte. Lisa kindlasti igale pildile 
ja kaardile juurde internetiaadress, kust need leidsid.

Salvesta töö arvutis oma kausta.



8.4. VALITUD RIIGI LOODUS 

 
Ühe riigi looduse iseloomustamisel räägitakse selle riigi 

• pinnamoest ehk reljeefist – pinnamoe eripära, suuremad 
pinnavormid, kõrgemad mäetipud 

Tuleta meelde pinnamoega seonduvat.  
Õppisid seda 6. ja 7. klassi loodusõpetuse I osas.

• kliimast – valdav kliimavööde, keskmine temperatuur suvel ja 
talvel, sademete hulk, valitsevate tuulte suund

Tuleta meelde kliimaga seonduvat.  
Õppisid seda 7. klassi loodusõpetuse I osas.

• veestikust – veestiku hulk, suuremad järved, pikemad jõed 

Tuleta meelde veestikuga seonduvat.  
Õppisid seda 6. klassi loodusõpetuse III osas.

D
o o n au

Vo
lg

a

Ska
nd

in
aa

v ia
 p

s
I i r imaa

Jüüt i
ps

Pürenee
ps

IDA-EUROOPA
LAUSKMAA

KESK-EUROOPA
TASANDIK

KASPIA
MADALIK

Ba lkan i
ps

Is land

Suur -
b r i tann ia

A t land i
ookean

Vahemer i

Lä
än

em
er

i

Põh ja -
mer i

B iska ia
lah t

Nor ra
mer i

Must  mer i

Laadoga

Kasp ia  m
er i

K A R PA A D I D

S
K

A
N

D
I N

A AV I A
 M

Ä E S T I K

U
U

R
A

L

A P E N N I I N I D

K A U K A S U SP Ü R E N E E D



III OSA  8. peATükk 343

• loodusvöönditest – millises loodusvööndis valitud riik asub, 
iseloomulikud taimed ja loomad

Tuleta meelde, õppisid loodusvööndeid  
 8. klassi loodusõpetuse III osas.

ÜLESANNE 1
Iseloomusta Eesti loodust kaartide abil.  
Lõpeta laused.

1. Eesti pinnamood on vahelduv,  
esineb nii tasandikke kui ka kõrgustikke.

1) keskmine kõrgus on  m.

2) Suuremad madalikud on 

Suur Munamägi
318 m
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3) Suuremad kõrgustikud on 

 

4) kõrgeim tipp on   

Selle kõrgus on  m.

2. Kliima iseloomustamiseks kasuta  
Eesti atlase või interneti kliimakaarte.

1) eesti asub  kliimavöötmes. 

2) keskmine temperatuur suvel juulikuus on 	⁰C.

3) keskmine temperatuur talvel veebruarikuus on 		⁰C.

4) keskmine sademete hulk on  mm aastas.

5) Valitsevad	tuuled	puhuvad	(mis	ilmakaarest?)	

3. Veestik

1) eestis on vähe | palju jõgesid, järvi ja soid.

2) kõige suurem järv on 

  

Minu kodule lähim järv on 

 

3) eesti kõige pikem jõgi on    

Selle pikkus on  km. 

Minu kodule lähim jõgi on 

4) Minu kodule lähim soo on 

Peipsi järv on suuruselt 
neljas järv Euroopas.
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4. Loodusvööndeid vaata  
Euroopa loodusvööndite kaardilt.

1) eesti asub  

 vööndis.

2) Meie metsade levinumad puud on

 

3) Meie tavalisemad metsloomad on

ÜLESANNE 2
Iseloomusta oma valitud riigi loodust  
kaartide ja interneti abil. Lõpeta laused.

 riigi looduse iseloomustus.
1. Pinnamood

1) On tasane | künklik | mägine | vahelduv  

(esineb nii  kui ka .).	

2) keskmine kõrgus on  m.

3) Suuremad madalikud on 

 

4) Suuremad kõrgustikud on 

 

Segamets sügisel
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5) Suuremad mäestikud on 

 

6) kõrgeim tipp on   

Selle kõrgus on  m.

2. Kliima 

1)  riik asub  

kliimavöötmes. 

2) keskmine temperatuur suvel juulikuus on 	⁰C.

3) keskmine temperatuur talvel jaanuarikuus on 	⁰C.

4) keskmine sademete hulk aastas on  mm.

5) Valitsevad	tuuled	puhuvad	(mis	ilmakaarest?)	
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Millal on kõige sobivam aeg sinu valitud riiki 
sõitmiseks? (Vaata oma reisi eesmärki!) 

3. Veestik

1)  riigis on vähe | palju jõgesid, järvi.

2) kõige suurem järv on 

3) kõige pikem jõgi on   

Selle pikkus on  km.

4. Loodusvööndid

1)  riik asub  vööndis.

2) Iseloomulikumad taimed on

3) Iseloomulikumad loomad on

Volga jõgi Venemaal on Euroopa kõige pikem jõgi. 
Tema pikkus on 3530 km.
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ÜLESANNE 3
Võrdle Eesti ja oma valitud riigi loodust  
ülesannete 1 ja 2 tulemuste, kaartide ning interneti põhjal. 
Täida tabel. 

Näitaja Eesti 
andmed

 
riigi andmed

Erinevus/ 
vahe

Pinnamood

keskmine kõrgus  m  m  m

kõrgeim tipp  m  m  m

Kliima

keskmine  
temperatuur suvel  ⁰C  ⁰C  ⁰C

keskmine  
temperatuur talvel  ⁰C  ⁰C  ⁰C

keskmine sademete 
hulk aastas  mm  mm  mm

Valitsevate tuulte 
suund    

Veestik 

pikima jõe pikkus  km  km  km

Loodusvöönd
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Võrdle Eesti ja oma valitud riigi loodust.
1) Mille poolest on kahe riigi loodus sarnane?  

Jooni need tabelis.
2)  Leia kahe riigi looduse erinevused.
Arutlege Eesti ja sinu valitud riigi looduse  
sarnasuse ja erinevuse üle klassikaaslaste ja õpetajaga.

Jätka oma esitlust.
Kanna leitud andmed oma esitlusse.

Teema lõpuks on valmis järgmised slaidid:
6) Loodus

• pinnamood
• kliima
• veestik
• loodusvööndid

Ära unusta lisada pilte ja kaarte. Lisa kindlasti igale pildile 
ja kaardile juurde internetiaadress, kust need leidsid.
Salvesta töö arvutis oma kausta.



8.5. VALITUD RIIGI 
RAHVASTIKU PAIKNEMINE 

 
Enne reisile minekut peaks teadma ka seda, kes selles riigis 
elavad. Kas on tegemist rohkem linna- või maaelanikega? 
Millises riigi osas ja miks elab rohkem, millises vähem inimesi jm 
rahvastiku paiknemisega seonduvat.

Õppisid rahvastikuga seonduvat peatükis 4,  
rahvastiku paiknemist peatükis 4.5.

Inimesed elavad väga ebaühtlaselt. 
Eluks sobivates kohtades elab palju inimesi. Seal on asustus tihe. 
Inimesed elavad enamasti seal, kus kliima on parajalt soe ja niiske, 
leidub piisavalt magedat vett ning tasast ja viljakat maa-ala põllu 
harimiseks. 

Euroopa on maailmajagudest kõige tihedamalt asustatud. 
Euroopas elab linnades rohkem inimesi kui maal. 

Prantsusmaa pealinnas Pariisis elab ühel ruutkilomeetril üle 20 000 inimese.
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ÜLESANNE 1
Vaatle Euroopa rahvastiku tiheduse kaarti.  
Leia vastused küsimustele.
1. Kas rahvastik paikneb Euroopas  

ühtlaselt või ebaühtlaselt? 
2. Mis riikides elab vähe inimesi? 

3. Hõredalt asustatud piirkondades on rahvastiku 

keskmine tihedus  in/km². 
4. Mis riikides elab palju inimesi? 

5. Tihedalt asustatud 
piirkondades  
on rahvastiku  
keskmine tihedus 

 in/km².

Arutage koos õpetajaga
1) miks elab 

küsimuses 2 
nimetatud kohtades  
vähe inimesi?

2) miks elab 
küsimuses 4 
nimetatud kohtades  
palju inimesi?

Rahvastiku tihedus Euroopas
inimesi ruutkilomeetril

< 50 50–100 100–500 500–1000 üle 1000 andmed
puuduvad
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ÜLESANNE 2
Vaatle Eesti rahvastiku tiheduse kaarti. Lõpeta laused. 

1. Rahvastik paikneb ühtlaselt | ebaühtlaselt.

2. Rahvastiku keskmine tihedus on eestis  in/km². 

3. kõige tihedamini asustatud piirkonnad on 

 

Seal on tihe asustus, sest need kohad asuvad  

4. kõige hõredamini on asustatud 

Seal on hõre asustus, sest need kohad asuvad 

Rahvastiku 
paiknemine
in/km2

0

1–9

10–99

100–999

üle 1000
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ÜLESANNE 3
Iseloomusta oma valitud riigi rahvastiku paiknemist 
kaartide ja interneti abil. 

Euroopa riikide rahvastiku tiheduse leiad internetist:  
indexmundi.com/map/?v=21000&r=eu&l=en

 riigi rahvastiku paiknemine

1. Rahvastik paikneb ühtlaselt | ebaühtlaselt.

2. Rahvastiku keskmine tihedus on  in/km².

3. kõige tihedamini on asustatud riigi  osa/osad. 

Rahvastiku tihedus on selles piirkonnas  in/km². 

Seal on tihe asustus, sest need kohad asuvad 

 

4. kõige hõredamini on asustatud riigi  osa/osad. 

Rahvastiku tihedus on selles piirkonnas  in/km². 

Seal on hõre asustus, sest need kohad asuvad 

5. Linnades elab % rahvastikust.
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ÜLESANNE 4
Turistide arv eri kohtades on väga erinev. 

Loe selle kohta artiklit ja uuri tabelit internetist: 
trip.ee/uudised/maailma-suurima-turistide- 

 tihedusega-paigad
Lõpeta tabeli põhjal laused Euroopa kohta.  
Nimeta kolm piirkonda.
1. kõige rohkem turiste külastab aasta jooksul  

euroopas alljärgnevaid kohti:

 

	(sinu	valitud	riiki)	külastab	  turisti. 

(Kui	andmeid	ei	ole,	jäta	vastamata.)

2. päevas külastab kõige rohkem turiste

 

	(sinu	valitud	riiki)	külastab	  turisti.

3. kõige rohkem turiste ühe pindalaühiku kohta on

	(sinu	valitud	riigis)	on	 

ühe pindalaühiku kohta  turisti.

Arutlege tulemusi koos õpetajaga.  
Miks on küsimuste vastused erinevad? 
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Jätka oma esitlust.
Lisa leitud andmed oma esitlusse.

Teema lõpuks on valmis järgmine slaid:
7) Rahvastiku paiknemine

• rahvastiku keskmine tihedus
• tihedamini asustatud piirkonnad
• hõredamini asustatud piirkonnad
• linnarahvastiku osatähtsus
• turistide hulk aastas/päevas

Ära unusta lisada pilte ja kaarte. Lisa kindlasti igale pildile 
ja kaardile juurde internetiaadress, kust need leidsid.

Salvesta töö oma kausta.

Turistide üks lemmikpaiku 
Prantsusmaal on Pariisi 
Eiffeli torn.

Turistide üks lemmikpaiku 
Itaalias on Milano toomkirik.



8.6. VALITUD RIIGI  
MAAVARAD JA MAJANDUS 

Sihtkohariigi inimeste majandustegevus

Enne reisile minekut peaks teadma, millega inimesed selles riigis 
tegelevad. Mida seal toodetakse? Kas ka Eestis on võimalik selle 
riigi tooteid osta? Ehk on sul endalgi kodus mõni sealt pärit toode? 

Õppisid majandusega seonduvat 5. peatükis.

Igasuguseks majandustegevuseks on vaja majandusressursse. 
Euroopas tervikuna on head eeldused majandustegevuseks, kuna 
on olemas väga mitmekesised majandusressursid. 
Piirkonniti on majandusressursid aga väga erinevad. Seega on eri 
piirkondades ka majandus erinev.

Majandusressursside kohta õppisid peatükis 5.1. 
Tööstusest õppisid peatükis 5.2  

 ja põllumajandusest peatükis 6.1.  
 Turismimajandust saad meelde tuletada peatükist 7.5.

Šveitsi loodus
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ÜLESANNE 1
1. Kuidas mõjutavad majanduse arengut 

1) geograafiline asend?
2) tasane pinnamood?
3) mägine pinnamood?
4) soe kliima?
5) oskustega töötajad?
6) maavarade rohkus?

2. Milliseid majandusharusid on nende 
majandusressurssidega hea arendada?  
Too näiteid. Arutlege koos õpetajaga.

ÜLESANNE 2
Vaatle Euroopa looduse  
ja maavarade kaarti.  
Täida korraldused,  
vasta küsimustele.
1. Leia nafta leppemärk. 

Kus leidub Euroopas 
naftat? 

kivisüsi
põlevkivi

maagaas
nafta

uraanimaak

vasemaak
tinamaak
alumiiniumimaak
kaalisool

rauamaak
Vahemeri

Must
meri

At
la

nd
i o

ok

ea
n

D
o o n au

Vo
lg

a

Ska
nd

in
aa

v ia
 p

s

I i r imaa

Jüüt i
ps

Pürenee
ps

IDA-EUROOPA
LAUSKMAA

KESK-EUROOPA
TASANDIK

KASPIA
MADALIK

Ba lkan i
ps

Is land

Suur -
b r i tann ia

A t land i
ookean

Vahemer i

Lä
än

em
er

i

Põh ja -
mer i

B iska ia
lah t

Nor ra
mer i

Must  mer i

Laadoga

Kasp ia  m
er i

K A R PA A D I D

S
K

A
N

D
I N

A AV I A
 M

Ä E S T I K

U
U

R
A

L

A P E N N I I N I D

K A U K A S U SP Ü R E N E E D



LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE358

2. Leia maagaasi leppemärk.  
Kus leidub maagaasi? 

3. Leia kivisöe leppemärk.  
Kus on suuremad kivisöe leiukohad?

4. Leia rauamaagi leppemärk.  
Kus on suuremad rauamaagi leiukohad?

 
5. Leia vasemaagi leppemärk.  

Kus leidub Euroopas vasemaaki?

 
6. Leia alumiiniumimaagi leppemärk.  

Kus leidub alumiiniumimaaki?

 

Tee kokkuvõtted.
1) Nafta,	maagaas,	kivisüsi	on	 

kütused | metallimaagid | ehitusmaterjalid.
2) kütuseid leidub rohkem  

tasandike aladel | vanades mäestikes | noortes mäestikes.
3) Rauamaak, vasemaak ja alumiiniumimaak on  

kütused | metallimaagid | ehitusmaterjalid.
4) Metallimaake leidub rohkem  

tasandike aladel | vanades mäestikes | noortes mäestikes.

Arutlege saadud tulemusi  
koos klassikaaslaste ja õpetajaga.
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ÜLESANNE 3
Milliseid majandusharusid on nimetatud maavaradega  
hea arendada ja kus?  
Täida tabel. Kasuta ülesandes 2 saadud tulemusi.

Maavara Riik,  
kus leidub

Majandusharu,  
kus kasutatakse

Nafta

Maagaas

kivisüsi

Rauamaak

Vasemaak

Alumiiniumimaak

ÜLESANNE 4
Selgita, kas sinu valitud riigi majandusressursid  
sobivad ja soodustavad majanduse arendamist.  
Kasuta kaartide ja interneti abi.

 riigis esinevad  
alljärgnevad majandusressursid.

1. Looduslikud tegurid (loodusvarad)
1) Nimeta seal leiduvaid maavarasid: 
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2) Kirjelda
• kliimatingimusi:

 
• pinnamoodi:

 
• vett: 

 
• taimi: 

 
• geograafilist asendit:

 

2. Inimeste loodud tootmistegurid (kapital) 

1) Nimeta riigis kasutatav raha: 
2) Kirjelda

• riigis valmistatud tootmisvahendeid  
(masinad, tööriistad, hooned, teed jm):

 
• tööjõudu:
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ÜLESANNE 5
Mis majandusharusid arendatakse valitud riigis?  
Otsusta ülesandes 4 leitud tulemuste põhjal.  
Kasuta vastamiseks ka kaartide ja interneti abi.

 riigis on head eeldused arendada 
alljärgnevaid majandusharusid.

1. Tööstus 
Peamised tööstusharud  
(mida toodetakse; kus toodetakse; kuulsamad firmad): 
Näiteks:  
energeetika – elekter; Narva, Narva Soojuselektrijaam.

2. Põllumajandus 
Peamised põllumajandusharud  
(mida kasvatatakse;  
millises riigi piirkonnas kasvatatakse):  
Näiteks:  
kartulikasvatus – kõikjal Eestis.
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3. Teenindus
• Tähtsamad teenindusharud: 

• Tähtsamad turismiettevõtted: 

• Kuidas on arenenud turismimajandus?

4. Riik müüb teistele riikidele (ekspordib):

 
Riik müüb Eestisse: 

5. Mida võiks suveniiriks koju kaasa osta?  
Uuri ka hindasid. 

Arutlege koos õpetajaga:
1) miks on sinu valitud riigis just sellised majandusharud? 
2) miks müüakse teistele riikidele just selliseid tooteid? 
3) miks ostaksid suveniiriks just neid tooteid?

Itaalia linnas Veneetsias pakuvad 
suveniiripoed traditsioonilisi 
karnevalimaske.

Venemaa tuntuim suveniir on 
matrjoška – lahtivõetav nukk, mille 
sees on väiksemad nukud.
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Jätka oma esitlust.
Lisa leitud andmed oma esitlusse.

Teema lõpuks on valmis järgmised slaidid:
8) Majandusressursid

• maavarad
• muud loodusvarad
• kapital

9) Majandus
• tööstus
• põllumajandus
• teenindus
• eksport	(väljavedu)

Slaidide arv oleneb konkreetsest riigist,  
selle majandusressursside hulgast ja  
majanduse mitmekesisusest

Lisa pilte ja kaarte. Igale pildile ja kaardile kirjuta juurde 
internetiaadress, kust need leidsid.

Salvesta oma töö.



8.7. VALITUD RIIGI 
TRADITSIOONID JA KULTUUR 

 
Traditsioonid
Et reis õnnestuks, tuleb pöörata tähelepanu sihtkoha-riigi 
kultuuritaustale. Me mõistame selle riigi elanikke paremini, kui 
õpime tundma nende kultuuri, kombeid, traditsioone. 
Erinevatel rahvastel on erinevad tavad. Asjad, mis on meie jaoks 
tavalised, ei pruugi olla tavalised valitud reisi-sihtkohas. 

Eri kultuurides võivad paljud tavad olla meile võõrad ja me võime 
nende kommete vastu eksida. Viisakas inimene austab ja järgib 
riigis kehtivaid tavasid. 

Enne reisi tuleks uurida sihtriigi kõige tavalisemaid kombeid:

• tervitamine – rahvastel on väga erinevaid tervitamise viise. 
Enamik rahvaid suruvad tervituseks 
kätt.  
Eestlased ütlevad tervituseks 
tavaliselt lihtsalt „tere“. Lõuna-
poolsed rahvad annavad tervituseks 
põsele musi. 

Traditsiooniline jaanipäev  
Kihnu saarel 

Hispaanias on olulised kirikupühad 
ja nendega seotud traditsioonid.
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• riiklikud ja rahvuslikud tähtpäevad – tavaliselt on igal 
rahval oma tähtpäevad. Tähtpäevade tähistamise kombed 
erinevad ka nn rahvusvaheliste tähtpäevade (näiteks jõulud, 
emadepäev jms) puhul.

• riietumine – millal kantakse rahvariideid, kuidas riietuda 
kirikuid külastades jms

• toidukultuur – mida ja kuidas on kombeks süüa. Nii on 
näiteks teiste rahvaste leib teistsugune kui meie rukkileib.

 

ÜLESANNE 1
Mis on eestlaste tähtsamad riiklikud tähtpäevad?  
Need on ka päevad, kui heisatakse riigilipp.

Eesti lipupäevadest saad ülevaate internetist: 
euro26.velvet.ee/est/riigi-symbolid  

 Eesti rahvakalendri tähtpäevad leiad: 
 folklore.ee/Berta/kalender.php	
Nimeta sinu arvates kolm olulisemat Eesti riigi tähtpäeva. 

Ukraina traditsioonid – külalisi 
võetakse vastu ja külla minnakse 
soola-leivaga.

Reisil käies tasub proovida sealse 
riigi rahvustoite. Fotol Hispaania 
üks rahvustoite paella.
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Kirjelda neist ühte tähtpäeva lähemalt.

1. Nimetus: 

2. Millal tähistatakse? 

3. Milline on tähtpäevaga seotud riietus? 

4. Nimeta tähtpäevaga seotud toite. 

5. Nimeta tähtpäevaga seotud ettevalmistusi. 

6. Kuidas tähtpäeva tähistatakse? 

Arutlege koos õpetajaga. 

ÜLESANNE 2
Uuri internetist Euroopa rahvaste tervitamisviise.  
Tervitage üksteist klassis erinevate rahvaste kombel. 
Nimeta ka piirkond või riik, kus nii tervitatakse.

Erinevaid tervitamise viise leiad internetist:  
maailmakool.ee/tervitused-umber-maailma
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ÜLESANNE 3
Tutvu oma valitud riigi tavalisemate kommetega.  
Kasuta interneti abi. Täida lüngad.

 riigi tavalisemad kombed on
1) tervitamine: 

2) toidukultuur: 

3) rahvustoidud:

Mis toite võiks reisil proovida? 

4) Olulisemad tähtpäevad:

5)  Kas on riietumisega seotud tavasid? 

Missuguseid riideid on vaja reisile kaasa võtta?  
Arvesta sihtkoha tavadega ja ka ilmaoludega.

6) :
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Kultuur

Tavad on seotud kultuuriga. 
Kõik, mida inimesed on loonud 
või välja mõelnud, on kultuur. 
Tavaliselt mõeldakse kultuuri 
all kirjandust, muusikat, teatrit, 
kujutavat kunsti jms. 
Igal rahval on oma kultuur. Eestlasi nimetatakse laulurahvaks. 
Meil on laulu- ja tantsupidude traditsioon.

Enne reisile minekut on hea, kui tutvud ka selle riigi kultuuriga. 
Missugune muusika on seal populaarne, kes on kuulsamad 
muusikud? Kes on kuulsamad kirjanikud, näitlejad, kunstnikud? 
Mis on traditsioonilised spordialad jm?

 
ÜLESANNE 4
Nimeta Eesti kultuuri suurkujusid.  
Vajadusel kasuta interneti abi.

1. Meeskirjanik: 

2. Naiskirjanik: 

3. Meesnäitleja: 

4. Naisnäitleja: 

5. Meeslaulja: 

6. Naislaulja: 

7. Meeshelilooja: 

8. Naishelilooja: 

Laulupidu
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9. Meessportlane: 

10. Naissportlane: 

 

ÜLESANNE 5
Tutvu oma valitud riigi kultuuriga. Kasuta interneti abi. 
Lõpeta laused.

Andmeid  riigi kultuuri kohta

1. Millised on rahvarõivad? Lisa pilt.

2. Mis usk seal on? Nimeta usuga seotud kombeid.

 
3. Traditsioonilised spordialad,  

mida inimesed seal harrastavad:

 
4. Tuntud kultuuritegelane  

(kirjanik, kunstnik, muusik, näitleja, sportlane):

 

Ekstreemsportlane Kelly Sildaru
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Jätka oma esitlust.
Lisa leitud andmed oma esitlusse.

Teema lõpuks on valmis järgmised slaidid: 
10)  Tavalisemad kombed

• tervitamine
• toidukultuur, sh rahvustoidud
• olulisemad tähtpäevad
• riietumine

11)  Kultuur
• rahvarõivad
• usk ja sellega seotud kombed
• traditsioonilised spordialad 
• tuntud kultuuritegelased (kirjanik, kunstnik, muusik, 
näitleja,	sportlane)	

Lisa pilte ja kaarte. Igale pildile ja kaardile kirjuta juurde 
internetiaadress, kust need leidsid.
Salvesta oma töö.

Rootsi lastekirjaniku 
Astrid Lindgreni skulptuur 
Stockholmis

Eesti helilooja  
Gustav Ernesaksa skulptuur 
Tallinna lauluväljakul



8.8. VALITUD RIIGI 
VAATAMISVÄÄRSUSED

 

ÜLESANNE 1
Mis Euroopa riikide vaatamisväärsusi märkad pildil? 
Vajadusel kasuta interneti abi.  
Kirjuta riigi nimi ja vaatamisväärsus.

1. : 

2. : 

3. : 

4. : 

5. : 

Euroopa riikide vaatamisväärsusi
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Vaatamisväärsused

Reisile minnes huvitavad turisti selle piirkonna vaatamisväärsused, 
mida kindlasti peaks nägema. 
Sellepärast tutvu juba eelnevalt oma valitud sihtriigi peamiste 
vaatamisväärsustega interneti, tutvustavate brošüüride ja teiste 
inimeste reisikogemuste põhjal. 

Kasuta internetiaadresse peatükist 8.1.  
Vaatamisväärsustest õppisid peatükis 7.6.

ÜLESANNE 2
Piltidel on kujutatud Euroopa kuulsaid vaatamisväärsusi.  
Märgi järgmisel lehel olevale Euroopa kaardile,  
kus need vaatamisväärsused asuvad.  
Kirjuta õigesse ruutu pildi juures olev täht ja riigi nimi.

A

C

B

D
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ÜLESANNE 3
Tutvu oma valitud riigi peamiste vaatamisväärsustega. 
Kasuta interneti abi.  
Kirjuta vaatamisväärsus ja mille poolest see huvitav on.

 riigi peamised vaatamisväärsused:

1)  

2) 

3)  
 

E

F
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 Jätka oma esitlust.  
Lisa leitud andmed oma esitlusse.

Teema lõpuks on valmis järgmine slaid:
12)  Vaatamisväärsused

• 

• 

• 

• 

Lisa pilte ja kaarte. Igale pildile ja kaardile lisa kindlasti 
juurde internetiaadress, kust need leidsid.
Salvesta oma töö.



8.9. TRANSPORDIVÕIMALUSED 
VALITUD RIIKI JÕUDMISEKS 

 
Reisi korraldamisel on abiks reisibürood. 
Paljud inimesed tahavad oma reisi aga ise korraldada. Sel juhul 
saab igaüks olla oma aja peremees ja saab käia enda välja valitud 
kohtades.

Reisi korraldamine vajab eeltöö tegemist. 
Esiteks tuleb uurida, millega saab valitud riiki sõita. 

Euroopa transpordikoridoridest õppisid peatükis 7.4. 
Sobivaid internetiaadresse saad vaadata peatükist 8.1.

Erinevaid transpordivõimalusi

Omal käel reisimine 
nõuab eeltööd.



LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE376

ÜLESANNE 1
Vaata Euroopa transpordikoridoride kaarti.  
Mis transpordiliike saad kasutada oma valitud sihtkohta 
jõudmiseks? 
Täida lüngad.

1. Tallinnast	(kuhu?)	  sõitmiseks  

saab	kasutada	(milliseid?)	  

 transpordikoridore.
Saab kasutada järgmisi transpordiliike: 

 

Põhjameri

Biskaia laht

Vahemeri

Must meri

Helsingi
Turu

Stockholm

Oslo

Göteborg

Kopenhaagen Malmö
Gdansk

Varssavi

Rostock
Bremen

Amsterdam
London

Liverpool

Edinburgh

Dublin

Belfast

Pariis

Brüssel Frankfurt

Berliin

BratislavaViin

Budapest

Sofia

Ateena

Thessaloniki

Limassol

Bukarest
Zagreb

Praha

Burgas

Constanta

Sulina
MünchenStrasbourg

Genova

Lyon

Marseille

Bordeaux

Barcelona

Valencia
Madrid

Algeciras

Sevilla

Zaragoza

Bilbao

Lissabon

Porto

Rooma

Veneetsia

Napoli

Palermo

Valletta

Poznan

Katowice

Riia
Ventspils

Vilnius
Kaunas

Klaipeda

Tallinn

Euroopa transpordikoridorid

Läänemere – Aadria mere koridor 

põhjamere–Balti koridor

Vahemere koridor

Ida-euroopa–Vahemere koridor

Skandinaavia–Vahemere koridor

Reini–Alpide koridor

Atlandi koridor

põhjamere–Vahemere koridor

Reini–Doonau koridor

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
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2. Riiast	(kuhu?)	  sõitmiseks  

saab	kasutada	(milliseid?)	  

 transpordikoridore.
Saab kasutada järgmisi transpordiliike: 

  

3. Helsingist	(kuhu?)	  sõitmiseks 

saab	kasutada	(milliseid?)	  

 transpordikoridore.
Saab kasutada järgmisi transpordiliike: 

 

Kust sulle meeldiks reisi alustada?  
Põhjenda. Arutage klassikaaslastega.

Tallinna lennujaam

Riia lennujaam Lätis

Helsingi Vantaa lennujaam 
Soomes



LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE378

ÜLESANNE 2
Võrdle lennufirmade lennuhindu sinu valitud sihtkohariigi 
linna algusega erinevatest lennujaamadest. Vali sama linn 
(või selle lähedane lennujaam), mille valisid ülesandes 1. 

Abiks kasuta internetilehti:  
avia.tickets.ee,	lennufirmade	kodulehed	

Täida tabel.

Sõidu aeg 28. dets– 
7. jaan

3.–10. 
mai

3.–10. 
aug

3.–10. 
okt

Hinnad Tallinnast

 Nordica  €  €  €  €

 Air Baltic  €  €  €  €

 Ryanair  €  €  €  €

 Lufthansa  €  €  €  €

 €  €  €  €

Hinnad Riiast

 Nordica  €  €  €  €

 Air Baltic  €  €  €  €

 Ryanair  €  €  €  €

 Lufthansa  €  €  €  €

 €  €  €  €
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Sõidu aeg 28. dets– 
7. jaan

3.–10. 
mai

3.–10. 
aug

3.–10. 
okt

Hinnad Helsingist

 Nordica  €  €  €  €

 Air Baltic  €  €  €  €

 Ryanair  €  €  €  €

 Lufthansa  €  €  €  €

 €  €  €  €

Kokkuvõte. Lõpeta laused tabeli põhjal.
1. kõige soodsam on lennata  

Nordicaga	|	Air	Balticuga	|	Ryanairiga	|	Lufthansaga	|		  

(mis	linnast?)	    

(mis	kuupäeval?)	

2. kõige kallim on lennata 

Nordicaga	|	Air	Balticuga	|	Ryanairiga	|	Lufthansaga	|		  

(mis	linnast?)	    

(mis	kuupäeval?)	

3. Mina	otsustan	lennata	(mis	lennufirmaga?)	   

(mis	linnast?)	 	(mis	kuupäeval?)	  

Lend väljub kell  ja kohale jõuab kell 
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ÜLESANNE 3
1. Kirjuta oma valitud riigis sihtkoht, kuhu soovid reisida. 

Minu sihtkoht on 
2. Leia internetist Eesti reisibürood,  

kes korraldavad valitud sihtkohta 7-päevaseid reise.
3. Märgi reisi kuupäev (7-päevane ajavahemik): 

4. Märgi tabelisse reisibüroode reisipakettide hinnad.

Reisi- 
pakett

Tensi- 
Reisid

Wris  
reisibüroo

Nova- 
tours

Tez  
Tour

Ainult lend  €  €  €  €

Lennureis +  
3*-hotell ilma 
hommiku-
söökideta

 €  €  €  €

Lennureis +  
3*-hotell  
hommiku-
söögiga

 €  €  €  €

Lennureis +  
5*-hotell, 
3 toidukorda  
hinnas ehk  
kõik hinnas

 €  €  €  €
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Võrdle tulemusi.
1. kõige kallim reis maksab  eurot.

Kõige	kallim	on	(reisibüroo)	  

(pakett)	
2. kõige odavam reis maksab  eurot.

Kõige	odavam	on	(reisibüroo)	  

(pakett)	

Majutus reisil

Reisile võib minna ka nii, et ei kasuta reisibüroo teenust. 
Sel juhul pead enne reisile minekut välja selgitama, kus reisil olles 
ööbida. Valikuvõimalusi on palju (hotell, hostel, külalistemaja, 
kodumajutus, kämping jm). 

Majutusasutuste mõisteid uuri vajadusel internetist: 
et.wikipedia.org/wiki/kategooria:Majutusasutused

Ööbimiskoha valik sõltub paljudest asjaoludest.

• Reisi eesmärk  
Kui reisi eesmärk on matk looduses,  
siis ööbitakse tavaliselt telkides või 
kämpingutes.  
Linnapuhkusel viibija ööbib hotellis,  
hostelis või mõnes muus 
majutusasutuses.  
Rannapuhkusel olija eelistab aga 
rannalähedast majutust.

Kui otsustad ööbida telgis, 
pead enne uurima, kus 
on sinu valitud sihtkohas 
lubatud telkida.
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• Sihtkoht  
Kui on tegemist väikese külakesega,  
ei tasu oodata majutust kõrghoones. 

• Majutusasutuse asukoht sihtkohas 
Mõni inimene eelistab majutust kesklinnas,  
metroo- või bussijaama lähedal, mõni äärelinnas vm.

• Isiklikud eelistused ja vajadused 
Mõni inimene soovib, et ööbimiskoht oleks kõigi mugavustega 
ning toitlustamine kolm korda päevas.  
Mõni eelistab aga hoopis mujal söömas käia ning vajab 
ööbimiskohta ainult magamiseks.

• Hind 
Erinevate võimaluste ja asukohaga majutusasutustel on väga 
erinevad hinnad.  
Arvestama peab ka seda, kui mitmekesi toas kavatsetakse 
ööbida. Ühekohaline hotellituba on alati kallim kui 
kahekohaline tuba.  
Võõraid inimesi ühte hotellituppa ei majutata.

Ööbimine maakohas:  
Koke külalistemaja Lõuna-Eestis

Ööbimine kesklinnas:  
Viru hotell Tallinnas
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ÜLESANNE 4
Kus sihtkohas ööbida?  
Leia ööbimiskoht internetis: booking.com  
Täida tabel.

Ööbin  linnas.

Majutusasutuse 
tüüp

Majutusasutuse 
nimi 

Hind üheks ööks 
(eurot)

Hostel,  
neljakohaline tuba

Hostel, 
12-kohaline tuba

3*-hotell  
ilma hommiku- 
söögita

3*-hotell  
hommikusöögiga

5*-hotell,  
3 toidukorda hinnas 
ehk kõik hinnas

Mina	valin	(majutusasutuse	nimi)	  

Põhjenda oma valikut.  
Arutage klassikaaslaste ja õpetajaga.



LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE384

ÜLESANNE 5
Kuidas jõuda võõras linnas lennujaamast sihtkohta?  
Kasuta internetiaadressi:  
google.com/maps 

Õppisid Google Mapsi kasutamist  
8. klassi loodusõpetuse peatükis 1.2.

Täida lüngad.

1. Marsruut on  lennujaam –  

(majutusasutuse	nimi)	

2. Sihtkohta on  kilomeetrit.
3. Majutusasutusse saan sõita 

• autoga	(kui	kaua)	  minutit.

• bussiga  minutit.  

Sinna sõidavad bussid number   

iga	(mitme?)	  minuti järel.

• rongiga  minutit.  

Sinna	sõidavad	rongid	(mis	kell,	kui	tihti?)	 

 

• jalgsi  minutit.

Vaata oma teekonda ka satelliidipildilt.  
Kirjelda.
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ÜLESANNE 6
Kuidas saad majutusasutusest kesklinna?  
Otsi oma majutusasutus üles  
Google Earthi programmi abil. 

Õppisid Google Earthi kasutamist  
8. klassi loodusõpetuse peatükis 1.2. 

Täida lüngad.

1. Olen  linnas.

2.  nimeline majutusasutus  

asub  tänaval.

3. kesklinn asub  tänaval.

Kirjelda oma teekonda kaaslastele.

Google Street View abil on hea enne reisi sihtkohaga tutvuda –  
näiteks vaadata, milline on majutusasutus ja selle ümbrus.  
Nii on kohapeal kergem orienteeruda.
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 Jätka oma esitlust.  
Lisa leitud andmed oma esitlusse.

Teema lõpuks on valmis järgmised slaidid:
13)  Transpordivõimalused

Minu lend toimub 

• (mis lennufirmaga?)  

• (mis linnast mis linna?)  

• (mis kuupäeval?) 

Lend väljub kell  ja jõuab kohale kell 

Lend kestab (kui kaua?) 

14)  Majutusvõimalused
Majutun	(majutusasutuse	tüüp	ja	nimi,	asukoht)	

Lisa pilte ja kaarte. Igale pildile ja kaardile lisa kindlasti 
juurde internetiaadress, kust need leidsid.

Salvesta oma töö.



8.10. TERVISE- JA 
TURVALISUSE RISKID 

Terviseriskid

Igale inimesele on tema tervis väga oluline. 
Reisil saavad käia eelkõige terved inimesed. 
Ravimid ja ravikulud on turisti jaoks võõras riigis väga kallid. 
Reisil olles tuleb tähelepanu pöörata sellele, et tervis ka korras 
püsiks. 
Selleks tuleb iga päev hoolikalt 
esmaseid hügieeninõudeid järgida.

Tuleta meelde  
igapäevased hügieeninõuded!

Milliseid ravimeid peaks reisile  
kaasa võtma? 
Kas lasta ennast nakkushaiguste vastu kaitsesüstida? 
Ravimid ja vaktsiinid olenevad eelkõige inimese tervislikust 
seisundist, sihtkoha-riigist ja reisi eesmärgist.

Enne puuviljade söömist 
pese need alati puhtaks.
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Reisil peaksid igaks juhuks kaasas 
olema kõige tavalisemad ravimid: 

• valuvaigistid pea-, hamba- ja 
kõhuvalu vastu

• palavikualandajad
• seedimist korrastavad 

ravimid – seedimine võib reisil 
kergesti korrast ära minna, kuna tegemist võib olla võõra ja 
harjumatu toiduga. Samuti on väga oluline täita esmaseid 
hügieeninõudeid – pesta käsi ja toorest puuvilja enne selle 
söömist.

• plaastrid – reisil olles pead palju liikuma ja jalanõud võivad 
hõõruma hakata 

• hügieeniline huulepulk
• hügieenilised niisked salvrätikud ja/või desinfitseeriv käte-

pesugeel
• allergiaravimid, kui sa oled allergiline mõne aine suhtes
• iiveldusvastased ravimid, kui sul on esinenud iiveldust mõnel 

sõidul
• kroonilise haiguse ravimid inimesele,  

kellel esineb krooniline haigus
• kaitse- ja hooldusvahendid sääse- jt putukate hammustuste 

korral 
• päikesekaitse- ja päikesepõletuse vastane kreem ranna-

puhkusele või mägedesse minekul

Pea meeles, et ravimid tuleb reisile kaasa võtta  
nende originaalpakendis.
Nõuandeid juhuks, kui vajad reisil olles arstiabi,  
leiad internetiaadressilt: 

 reisitargalt.vm.ee/onnetusjuhtumite-ja-vagivalla-ohvrid 

Mis ravimeid peaks  
reisile kaasa võtma?

e
e

N
e

T
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ÜLESANNE 1
Uuri järele, kas sinu valitud riik asub  
nakkushaiguste riskipiirkonnas.  
Mis nakkushaigustesse võib seal haigestuda? 

Faili soovitustega nakkushaiguste ennetamiseks  
leiad internetiaadressilt:  

 terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/ 
 Soovitused/riskipiirkonnad.taweb_18.10.2019.xls 
Lõpeta laused.

1.  riik on | ei ole nakkushaiguste 
riskipiirkonnas.

2. Seal võib esineda alljärgnevaid nakkushaigusi:

3. Riskide ennetamiseks soovitatakse: 

ÜLESANNE 2
Uuri järele, milliseid ravimeid on vaja reisile kaasa võtta.  
Kasuta teksti, vanemate, apteegi käsimüügi ja interneti abi.  
Kirjuta ka, milleks iga ravimit vajatakse.

1. Reisin	(kuhu?)	

2. Reisi eesmärk on 

3. kaasa pean võtma alljärgnevad ravimid:

• (ravimi	nimetus)	  –  

(milleks	kasutatakse?)	
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•  – 

•  – 

•  – 

Milliste juhtumite korral on vaja neid ravimeid kasutada? 
Arutlege kaaslaste ja õpetajaga.

 
Turvalisuse riskid
Sihtkohariigi kohta peab uurima, millised turvalisuse riskid võivad 
seal esineda. Samuti tuleb uurida, kas turistide julgeolekule on 
pööratud piisavalt tähelepanu või mitte.
Reisiturvalisus oleneb poliitilisest ja sotsiaalsest olukorrast riigis. 

Turvalisuse riskid võivad olla
• rahutused, terrorism, sõda, usu- ja rahvuste vaheline vägivald
• kuritegevuse kõrgem tase
• üldine transpordi olukord ja liiklustihedus – tihti on liiklus 

reisijale ohtlikum kui üldine turvaolukord ja kuritegevus. 
Ettevaatlik peab olema ka meile harjumatu vasakpoolse 
liiklusega riikides, kus autod sõidavad meie liiklusele 
vastupidisel teepoolel.  
Vasakpoolne liiklus on näiteks Suur-
britannias, Iirimaal, Küprosel ja Maltal.

Vaata digiõpikust videot
Londoni liiklusest õhtusel tipptunnil

• loodusõnnetuste tõenäosus – maa- 
värinad, vulkaanipursked, üleujutused, 
orkaanid jms

Vasakpoolne liiklus 
Londonis

Üleujutus Itaalias Veneetsias
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Et reis kulgeks turvaliselt, täida alljärgnevaid põhimõtteid: 
• järgi ja austa kohalikke kombeid
• riietu sealsete tavade kohaselt
• käitu viisakalt ja ümbritsevatega arvestades 

Reisil olles 
• ole ümbritseva suhtes ettevaatlik ja tähelepanelik 

rahvarohketes kohtades, kus võib esineda kuritegevust.
• ära jäta oma isiklikke asju järelevalveta. Lennujaamades ja 

teistes rahvarohketes kohtades manitsetakse inimesi pidevalt 
hoolitsema oma pagasi turvalisuse eest. 
Eriti hoolega peab hoidma raha 
ja dokumente, sest ilma nendeta 
on võõras riigis väga keeruline 
toime tulla. Ka kojusõit on sellisel 
juhul raskendatud ja vajab palju 
asjaajamist.  
Seepärast on soovitatav teha 
reisidokumentidest koopiad ja 
hoida neid reisil olles erinevates kohtades.

Ohutus ja turvalisus sõltub paljuski reisijast endast. 

Turvalisuse tagamise soovitusi loe internetist: 
estravel.ee/blog/turvalise-reisimise-abc  

 estravel.ee/blog/sinu-turvalisus-reisil 
Arutle kaaslastega,  
milliseid soovitusi pead eriti oluliseks.  

 Põhjenda.

Hoia oma dokumendid ja 
raha pahatahtliku võõra 
eest kaitstuna.
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ÜLESANNE 3
Vaatle turvalisuse kaarti. Lõpeta laused.

1. euroopa on üldiselt ohtlik | ohutu piirkond.

2. kõige turvalisemad euroopa riigid on 

3. kõige ohtlikumad euroopa riigid on 

4. Minu valitud  riik on 

ALLIkAS: INTeRNATIONAL SOS

Norra
Taani

Soome

Venemaa
Ukraina

kosovo

Island
Luksemburg

Šveits
Sloveenia

Turvalisusriski tase

väga väike
madal
keskmine
kõrge
väga kõrge
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ÜLESANNE 4
Loe artiklit „Taskuvaraste lemmiklinnad“: 
trip.ee/uudised/top-10-edetabel-taskuvaraste-lemmiklinnad 

Nimeta taskuvaraste lemmiklinnad Euroopas,  
kus peab oma asjadega eriti hoolas olema.  
Mis riigis need linnad asuvad?

1. (linn)	 	–	(riik)	

2.   –  

3.   –  

4.   –  

5.   –  

6.   –  

7.   –  

8.   –  

ÜLESANNE 5
Kirjuta viis võimalust,  
kuidas oma asju reisil riskide eest kaitsta. 

Kasuta vastamiseks interneti abi: 
trip.ee/uudised/top-10-edetabel-taskuvaraste-lemmiklinnad

1. 

2. 

3. 

Ettevaatust – 
taskuvargad!
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4. 

5. 

Arvesta neid võimalusi ka oma reisikoti pakkimisel.  
Arutage koos õpetajaga.

Reisi ettevalmistamine 

Reisi ettevalmistamine nõuab eeltööd. 
Enne reisi on kindlasti vaja teha ja kontrollida alljärgnevaid asju.

• Reisidokumendid 
Isikutunnistuse (ID-kaart ja/või pass) olemasolu ja selle 
kehtivusaeg, koopiad reisidokumentidest,  
Euroopa ravikindlustuskaart, reisikindlustus, vajadusel viisa.

Reisikindlustus peaks koosnema 
• tervisekindlustusest – hüvitab ravi- ja haiglakulud 
• reisitõrkekindlustusest – hüvitab reisi tühistamise,  

reisi katkestamise, reisile hilinemise kulud 
• pagasikindlustusest – kindlustab pagasi ja isiklikud asjad

• Mida võib lennureisile kaasa võtta? 

Tutvu reisile mitte lubatud esemete ja ainetega
internetilehel: 

 ecaa.ee/et/reisimine-ohutus-lennundusjulgestus/ 
 mida-ei-tohi-reisile-kaasa-votta 

Turvakontroll Tallinna lennujaamas Le
N

N
U

A
M

e
T
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• Tervis
Pea nõu oma perearstiga. Lase teha tervisekontroll ja 
vajadusel kaitsesüstid. Olenevalt sihtkohariigist on vajalik 
eelnev vaktsineerimine (kaitsesüstimine),  
et vältida haigestumisi. 

• Pagas
Paki oma pagas ise (eriti reisilt tagasi tulles / enne kojusõitu), 
ära võta edasi toimetamiseks endaga kaasa esemeid ega asju 
võõrastelt inimestelt. 
Veendu, et pakitavad asjad ei sisalda keelatud esemeid või 
aineid.

• Oluline info
Kirjuta üles ja võta kaasa olulised telefoninumbrid ja aadressid: 
peatuspaiga andmed, sihtkohariigi Eesti konsulaadi andmed, 
hädaabinumber, koduste andmed. 

Enne reisile minekut loe kindlasti läbi ka  
Eesti Turismifirmade Liidu kümme soovitust:  

 reisijuht.delfi.ee/news/news/10-soovitust-mida-enne-reisile- 
	 minekut-kindlasti-jargida?id=75254603

ÜLESANNE 6
Vaata videot ja loe, kas oled reisiks valmis: 
 reisitargalt.vm.ee/sihtkoha-info	

Arutlege kaaslaste ja õpetajaga:
1) miks pead reisil olles turvalisusele suurt tähelepanu 

pöörama?
2) kust saad sihtriigi kohta palju kasulikku teavet?
3) miks on kasulik oma välisreis välisministeeriumi 

kodulehel registreerida?
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4) miks pead kontrollima oma reisidokumendi 
kehtivusaega?

5) miks on kasulik teha reisidokumendist koopiad ja  
kus neid hoidma peaks?

6) mida vajab laps, kui ta reisib ühe vanemaga või  
täiskasvanu(te)ga, kes ei ole tema vanemad?

7) mis number on 6000 112 ja millal seda kasutada?

 Jätka oma esitlust.  
Lisa leitud andmed oma esitlusse.

Valmivad järgmised slaidid:
15)  Terviseriskid

Võtan reisile kaasa järgmised ravimid:

•  
16)  Soovitused ohutuks reisimiseks 

• Järgin ja austan kohalikke kombeid.
• käitun ümbritsevaid arvestavalt.
• Oma reisikoti pakin hoolikalt ja hoian sellel silma peal.

• 

• 

Lisa pilte. Kirjuta iga pildi juurde kindlasti  
internetiaadress, kust need leidsid.
Salvesta töö. 
Vaata kogu esitlus veel kord üle.  
Vajadusel tee parandusi ja täiendusi.
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Kokkuvõtteks mõtle:
1) miks valisid just selle riigi?
2) mille poolest oli see lemmikriik?
3) kas oled reisiks valmis? Põhjenda.

Esitle oma valminud ettekannet kaaslastele.

ÜLESANNE 8
Koosta koos klassikaaslastega  
ühine poster reisisihiks valitud riikidest.  
Aluseks kasutage  
Euroopa riikide kontuurkaarti.
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Kokkuvõte uurimistöödest
Vasta küsimustele.

1. Mitme riigi kohta koostati uurimistöö?   
2. Mis riik oli populaarseim? 

 

3. Mitu õpilast tegi uurimistöö sellest riigist? 
4. Milline oleks marsruut, kui sõidaksid  

läbi kõigi nende valitud riikide? 


