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rojekt “Ohtlike ainete vähendamise uuenduslikud
lahendused Läänemere linnapiirkondades” (NonHazCity) on jõudnud lõpusirgele, see kestis 2016. aasta märtsist 2019. aasta veebruarini. Projekti tegevusi toetas
Euroopa Regionaalarengu Fond.
NonHazCity eesmärgiks oli vähendada ohtlike ainete sattumist Läänemerre ja selle ümbrusesse. Selle eesmärgi täitmine on võrdlemisi keeruline, kuna veekeskkonnale ja inimese tervisele ohtlikke aineid satub kanalisatsioonisüsteemi
ja sealtkaudu pinnavette praktiliselt igast majapidamisest ja
ettevõttest. Samuti on
omavalitsusel oluline
Projekti käigus toimunud
roll ohtlike ainete heittegevuste ja valminud
mete suunamisel, oma
infomaterjalidega saab tutvuda
allasutuste töö koordiwww.thinkbefore.eu.
neerimisel ja erinevate
Pärnu linnas tehtu nimekiri on
riigihangete läbiviimiaukartust äratav.
sel.
Projekti partneriteks

olid Läänemere äärsete linnade omavalitsused, nende seas takse ja millised neist tuleks välja vahetada ohutumate vastu.
Pärnu, teadusasutused, reoveepuhastusettevõtted, keskkon- Samuti vaadati üle lasteaedades kasutatavad köögitarbed, lauanakaitsega tegelevad MTÜd. Kokku 18 partnerit seitsmest nõud, ehitusmaterjalid, mööbel ja mänguasjad ning anti nõu,
riigist.
milliseid materjale oleks tervislikum vältida.
Esiteks analüüsiti elamu- ja ettevõtKuuendaks koostati juhendmaterjal
„Kemikaalivaba lasteaed“.
luspiirkondade reovett, sadevett, reoveeSeitsmendaks külastati vabatahtlikke
puhasti väljalaset ja reoveepuhasti muda
ohtlike ainete ja nende koguste tuvastamiPärnu linna elanike kodusid ja väikeettevõtSamuti on omavalitsusel
seks. Kahjuks sai kinnitust, et ka Pärnus
teid, kus viidi läbi kemikaalide inventuur
oluline roll ohtlike ainete
heitmete suunamisel,
ja anti soovitusi keskkonnasõbralikumate ja
jõuab reovee ja sadevee/pinnavee kaudu
oma allasutuste
tervislikumate valikute tegemiseks.
loodusesse mitmeid erinevaid ohtlikke
töö koordineerimisel
Kaheksandaks toimusid mitmed anaineid (nt ftalaadid, bisfenool A, tsink,
ja erinevate riigihangete
tud
teemale pühendatud avalikud üritused
vask, kaadmium) täiesti arvestatavas
läbiviimisel.
koguses.
nagu Pärnu päev ja teadlaste öö Pernovas.
Teiseks koostati andmebaas Pärnus
Rõõmsate laste festivalil tutvustati ohtlike
tegutsevatest puhastus-, autohooldus- ja ehitusettevõtetest, ainete temaatikat Pernova tegevusalal. Juulis Pärnu rannailusalongidest, spaadest ja hotellidest, et oleks teada, kui pal- pargis tegutsenud keskkonnatelgis sai samuti selle teemaga
ju nimetatud tegevusalaga tegelejaid on ning oleks võimalik tutvuda. Pärnu taimetoidupäeval õpetati tegema keskkonnasõbralikumaid olmekaupade valikuid. Eelpool nimetatud
nendega hõlpsalt ühendust võtta ja vajalikku infot jagada.
Kolmandaks koostati juhend omavalitsustele keskkonna- üritustel ja paaril korral eraldiseisva ettevõtmisena toimusid
sõbralike hangete läbiviimise kohta.
looduskosmeetika ja keskkonnasõbralike puhastusvahendite
Neljandaks peeti volikogu liikmetele loeng tutvustamaks valmistamise töötoad.
Üheksandaks ilmus kodumajapidamises kasutatavate ohtohtlike ainete probleemi olemasolu Pärnu piirkonnas, probleemi lahendamise vajalikkust ja võimalusi, sh keskkonnasõb- like ainete teemat tutvustav Pärnu Postimehe vaheleht „Mõtle,
ralike hangete teemat.
mida tarbid“.
Viiendaks viidi kõigis Pärnu linna lasteaedades läbi kemiKümnendaks toimus jõulude eel sotsiaalmeedia kampaakaalide inventuur tuvastamaks, milliseid kemikaale kasuta- nia, et juhtida tähelepanu mõistlikule tarbimisele.

Vähem on rohkem!

http://nonhazcity.eu

Aeg läks
käima!

Eksperiment: kaks kod
Karoliine Aus
Ajakirjanik

Siiri Erala
Roheväljakutse vilistlane

T

avalisel detsembrikuisel reedel nägi Külli Petkeri kodu
välja selline, nagu seal hakataks ette võtma üht suuremat kevadkoristust. Tegelikult oodati külla hoopis
keskkonnaeksperte, kelle tarvis keemiatootedki lauale olid
olme kuuga roheliseks! Taoline lubadus meelitas mind laotud. Lisaks Petkeri perele külastati Taavi Kääride elamist.
osalema Pärnu linna ja Balti keskkonnafoorumi korraldatud roheväljakutse esimeses laines. Kas minust Miks keskkonnaeksperdid külla tulid?
sai siis ökoemme?
Pean tunnistama, et arvasin endast enne ülesande võtmist Keskkonnaeksperdid ei läinud visiidile mitte sellepärast, et
üsna hästi. Aeg-ajalt ostsin mahemärkidega toiduaineid, pesin kellelegi ettekirjutusi teha, vaid see oli Petkeri ja Kääride vaba
rõivaid vahendiga, millele kirjutet “sensitive”, tarvitasin aeg- tahe saada teada, millist keemiat nende kodudes leidub. Igal
ajalt pärnaka koduköögis kokku keedetud seepi, sorteerisin pärnakal oli võimalus kandideerida osalejaks programmi
prügi.
“Mõtle, mida tarbid”.
Aga võta näpust! Keskkonnafoorumi ekspertide esimene
Petker oli veendunud, et kindlasti soovisid projektis
külaskäik tekitas korraliku ehmatuse: mul oli kodus kosmee- osaleda paljud. Ise leidis ta kuulutuse Facebookist ning antikatarbeid-kodukeemiat nii palju, et kohvilaud sai pea äärest dis kohe endast märku, kõhklemata. Nimelt lasteaias, kus
ääreni täis. Siltide uurimine tõestas, et nende koostises oli kor- ta töötab, käisid eksperdid eelmisel kevadel ning tulemus
ralikult lõhnaaineid, naftat, silikoone, säilitusaineid …
oli põnev ja kasulik. Käärid sai pakkumise programmis
Juba enne, kui asjatundjad minekule asutasid, tekkis minus kaasa lüüa personaalselt.
hasart tormata ökopoodi ja kõik pudelid-purgid rohemärke
Kaks eksperti vaatasid luubiga etikette, et väikesest peikandvate vastu vahetada. Aga jälle, võta näpust! Enne ukse detud kirjast leida koostisosi, mis on kahjulikud nii keskkinni vajumist kõlas reegel: midagi ära visata ei tohi, kõik konnale kui inimesele endale. Üle vaadati kodukeemia,
tooted tuleb tarvitada lõpuni.
kosmeetika, šampoonid ja dušigeelid. Petker imestas, et isegi
See oli pulbitsevat uut tarbimissoovi arvestades piinav. Tei- apteegist ostetud kallist spetsiaalsest kreemist leiti aineid, mis
seks oli üsna ebameeldiv määrida endale hommikuti kaenla ei ole soovituslikud.
alla naftapulka ja kanda juustele pärast pesu silikooni. Kol“Need ainete nimetused olid väga keerulised,” nentis Petmandaks: pudelid-purgid ei tühjenenud kuu või paariga. Alles ker, et ega ausalt peas tal need kemikaalid ei ole. Küll aga anti
väljakutse viimasel kuul sain taas ostelda.
neile infokirjad pikkade nimekirjadega, mida vältida. Kaval
Selleks ajaks oli aga mulle pärale jõudnud väljakutse peamine mõte: tarbi vähem. Nii piirdusin kolme-nelja uue vahendiga. Kusjuures vähemalt rõivapesu geeli puhul leidsin
võimaluse säästa loodust pakendigi võrra: käin vahendi lõppedes ühtsama pudelit täitmas ning pood premeerib mind nii
toimides lisaallahindlusega. Võit:võit!
Tunnistan, et minust ei saanud 100protsendilist ökoemmet, kes segaks ise kokku pesupulbrit, deodoranti ja kehakoorijat. Samuti tunnistan, et aeg-ajalt libastun, kuid enamasti
järgin ikka aastataguseid õppetunde.
Üks mõttearendus lõpuks.
Ma arvan, et eestlastele, sh pärnakatele pole võõras maailma
Teiseks oli üsna
parandamise soov. Seda kinniebameeldiv määrida
tavad annetused vähiravifondile,
endale hommikuti
kaenla alla naftaharuldasi haigusi põdevate laste
pulka ja kanda
heaks jms. Samuti pole kahtjuustele pärast pesu
lust, et hoolime loodusest. Nii
silikooni.
ei tohiks tunduda võõras siht vähendada keskkonnale kahjulike
kemikaalide tarvitamist. Veelgi enam, et eesmärgi saavutamine
ei nõua lisaraha, pigem on võtmeks tarbimise vähendamine.
Ja päris viimaseks küsimus: kas teie võtaksite vastu väljakutse muuta oma kodu kolme kuuga keskkonnasõbralikumaks?
Aeg läheb käima nüüd!

K

nipp on hoopiski jätta meelde ohutute toodete tähised, mida
märgates ei peagi koostisosi üle kontrollima.
Kuigi ühtegi toodet ei kästud otsejoones prügikasti visata,
siis soovitati lahti saada paarist üsna tuntud nimega ja sageli
reklaamitavast küürimisvahendist. “Soovitus ise oli selline, et
kasutage need ära ja siis mõelge teistele alternatiividele,” meenutas Petker – midagi teha ei kästud, vaid jagati kasulikke
nõuandeid, kuidas oma tarbimisstiili muuta.
Kahjulikke osi leiti Petkeri kosmeetikastki. Eksperdid lohutasid, et kui neid iga päev paksu kihina näole ei määri,
pole hullu midagi. Küll aga on neil, kes meiki tihedamini
teevad, soovituslik kontrollida, millist keemiat oma hellale
nahale kantakse.
Kääride majapidamises leiti hambapasta, milles oli titaanium. Äsja avastati, et see aine võib olla kantserogeenne. Uue
hambapasta kasutusele võtmine ei ole keeruline, lihtsalt on
harjumuspärane haarata letilt kõige populaarsem ja hinna
poolest odavam toode. Petker ja Käärid end reklaami ohvriteks ei pea, populaarsete toodete puhul on hind see, mis neid
ostma meelitab.
Petkerit üllatas, et kuulsa kaubamärgi soovitusturunduse kaudu levivad tooted, mida nemad ohutuks pidasid ja peamiselt
kasutavad, ei olegi niivõrd ohutud.
Iseenda tervise
Sealtki leidsid eksperdid aineid, mis
hind on vast kõrgem,
keskkonnale head ei ole. Nende endi
kui see kolm eurot
kallim toode.
kodulehelt võib aga lugeda: “See unikaalne valem sisaldab naturaalseid
Taavi Käärid
komponente, mis mitte ainult puhastavad tõhusalt, vaid on ka keskkonnasõbralikud.” See näitab, et kindluse mõttes tasub siiski
otsida kas vastavat märgistust või kontrollida koostisosi.
Kas pered said ekspertidelt ka mõne kiidusõna? Käärid rääkis uhkelt, et ökomärgisega pesuvahendid, mida nende majas
kasutatakse, olid täielikult keemiavabad. “Selles kategoorias
saime viie,” naeris ta.

Taavi Käärid majapidamisest leiti hambapasta,
mis sisaldas titaaniumi.
FOTO: KAROLIINE AUS

Eelista looduslikku!

du keskkonnasõbralikumaks
Mis on muutunud?
Keskkonnaeksperdid külastasid kodusid eelmise aasta viimasel
kuul, mistõttu ei ole olnud vajadust veel uusi potsikuid osta.
Siiski Petker tunneb, et käib poes teadlikuma pilguga ringi.
Ta on märganud, et nn roheliste pesuvahendite sarjade hinnad on kõrgemad kui sageli reklaamitud toodetel. Eksperdid
soovitasid oodata ära soodusmüügid.
“Iseenda tervise hind on vast kõrgem, kui see kolm eurot
kallim toode,” ütles Käärid otsesõnu. Tervis on oluliselt kallim.
Varem ei olnud kumbki poes ringi käinud hindu juurdleva
pilguga, kuid Petkeril tekkis kartus, et äkki mõnes peres tõesti
jääb asi raha taha. Siiski pikemas perspektiivis vaadates ei tule
keskkonnasõbralikkusele viitava märgistusega toodete kasutamine teab mis kulukam. Tegu on asjadega, mida nii tihti osta
pole tarvis ning selle raha võib näiteks võtta mõne kohvikus
einestamise arvelt.
Millega tuleb arvestada?
Osal pakenditel jäetakse koostisosad tõlkimata ning kui tõlgitakse, kasutatakse mõnd teist alternatiivset sõna, mida ekspertide antud nimekirjast ei leia. Samuti tuleb arvestada sellega, et
paljud etiketid avanevad nagu raamatud ning sildi teisel pool
on kirjas veelgi informatsiooni.
Kääridel suuri üllatusi visiidi käigus ei tulnud. Küll aga jäi
meelde, et mõnest laialt levinud tootest leidsid spetsialistid
palju kahjulikke aineid. Eesti toodetele Käärid seda kommentaari ei lisa, sest neid tal parasjagu kodus ei olnud.
Päris iga asi ei saa siiski keemiavaba olla. Näiteks vahend,
millega saapaid vee eest hoitakse. “Seal peabki olema miski,
mis jalanõu veekindlaks teeb,” tõdesid eksperdid Petkerile. Parem variant pihustile on mesilasvahaga hoolduskreem, milles
on ka keemiat, aga vähem.
Üks, millele tähelepanu pöörati, on lihtsalt tarvitada vähem spetsiaalseid aineid koristustöödel. Lihtsam, soodsam
ja tervisele ohutum on hankida mikrofiiberlapp, keraamilise
pliidi puhastamisekski on loodud spetsiaalsed nuustikud.
“Akende ja muude pindade jaoks polegi tegelikult vaja erinevaid tooteid,” lisas Käärid. Piisab ühest puhastusvahendist,
kui seda üldse tarvis.

Külli Petker ei mõista, miks peaksime
tarbimisega kahjulike ainete osakaalu
keskkonnas suurendama.
FOTO: KAROLIINE AUS

Need ainete
nimetused olid väga
keerulised.
Külli Petker

See on eelarvamus, et tegu on lihtsalt segase jutuga. “Oleksin seda võib-olla isegi arvanud, kui eksperdid poleks meil
enne lasteaias käinud,” tunnistas Petker.
Lisaks sisule võib ka pakend ise kurjategija olla. Täpsemalt plastkarbid, millega võtame kaasa oma lõunasöögi või
kus hoiustame jääke. Samuti plastist joogipudelid. Plasttoodetel on põhja peale kirjutatud numbrid, mis näitavad selle
kahjulikkust või kahjutust.
Kuidas paremini?
Numbrid on ühest seitsmeni. Ohutumale plastile viitavad
numbrid
1, 2, 4 ja 5 ning vältima peaks plastnõusid, mille
Selle lugemise käigus on nii mõnelgi tekkinud võib-olla küsimus, mis need kemikaale sisaldavad tooteid meile ikkagi halba põhjalt leiab numbri 3, 6 või 7. Viimased lekitavad toidu ja
teevad, kogu aeg neid ju kasutatud. Keemilised koostisosad joogi sisse potentsiaalselt ohtlikke kemikaale.
Eksperdid soovitasid veel vältida plekkpurkidesse konseron üldjuhul kantserogeensed ehk vähkitekitavad. “See kõik
veeritud
hoidiseid nagu ananass või tomatipasta. Samuti ei
satub meie hingamisteedesse,” seletas Käärid. Petker lisas, et
niikuinii hingame igapäevaselt linnakeskkonnas keemiat sisse, ole soovituslik edasi kasutada odavaid teflonpanne, mille põhi
juba silmnähtavalt kriibitud.
miks seda mahtu siis veel ise suurendada?
Sagedamini ette tulevad ökomärgised Eestis müüdavatel toodetel:

Märgised,

mis garanteerivad
keskkonnasõbraliku
toote:

Ökomärgist on lihtne märgata ja see annab
tarbijale kinnituse toote või teenuse tervise- ja keskkonnasõbralike omaduste kohta. Selle saamiseks
koostatud kriteeriumid on kokku pannud ja nende
täitmist kontrollivad sõltumatud eksperdid.
Ökomärgisega toodete ja teenuste keskkonnamõju
kogu olelusringi (tooraine hankimine, tootmine, pakendamine, kasutamine, utiliseerimine jmt) jooksul
on väiksem kui teistel samaväärsetel
toodetel. Ökomärgisega tooted sisaldavad vähem
ohtlikke aineid.

Mõtle, mida tarbid!
http://thinkbefore.eu
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ma muusikaga eestlaste südamesse pugenud NOËP
ehk Andres Kõpper soovib nüüd kaasmaalaste südametunnistusele koputada, et keskkonda tuleb hoida
isegi siis, kui probleem ei tundu üüratu. “Tekib illusioon, et
meil on kõik hästi, tänavatel ei ole palju prügi,” seletas muusik,
lisades, et tegu on üleilmse kitsaskohaga ja sellele tähelepanu
juhtida on oluline.
Kõpperil tärkas idee Balil puhates. “Kõigepealt ma olin
nädal aega haige ja kui ma siis lõpuks suure hurraaga randa
jõudsin, oli see ookeaniprügi täis,” mäletab ta oma hämmeldust. Kohalikud sõbrad isegi olid šokeeritud. Surfateski jäi
Kõpperil käe alla plasttopse ja muud prahti. “Tekkis ikka suur
vastikus selle asja vastu küll.”
Olukord avas tema silmad. Kõpper hakkas oma tarbimismustrit muutma: ei võta poes kilekotti ega osta ülearu palju
riideid. Kuid kindlasti ei pea ta end musternäidiseks. “Ma
ikkagi tarbin palju. Kui käin poes, ostan ikka näiteks kilesse

Sütevaka õpilased arutlesid
ühes NOËPiga keskkonna üle

P

pakendatud juustu,” märkis ta. Eriti raske on muusiku sõnutsi
plastivaba püsida reisides. Esiteks peavad vedelikud turvakontrolli ajal olema Minigripi kotis ja pudel vettki tuleb lennujaamast osta. “Ma ei ole leidnud veel sellist kohta, kus saaks
veepudelit täita,” ütles Kõpper imestunult, lisades, et Tallinna
lennujaamas tuleb kraanist vaid sooja vett.
“Ma näen poes tihti, kuidas kõik eraldi kotikesse topitakse
– see on arusaamatu,” nentis Kõpper, kes leiab, et on absurdne
panna ingver ühte kilekotti ja õun teise. Tema soovitusel võiks
ühe esimese sammuna poekoti kaasaskandmist harjutada.
Kogu maailmas keskendutakse väga palju taaskasutusele.
“Mingist hetkest tuleb sealgi piir ette,” ütles muusik, täpsustades, et taastöötlemiselegi kulub ohtralt ressursse.
Riideid, mida enam tarvis ei lähe, viib Kõpper taaskasutusse. “Taaskasutus on jällegi kergelt lühinägelik,” muigas staar.
“Üks õhtu tuli mul selline Twitteri postituse idee: taaskasutus
kui indulgents,” rääkis noormees, kellel Twitteri kontot tegelikult ei ole ja pelgalt mõttevälgatuseks see jäigi. Kõpper seletas
idee lahti: “Kui kunagi käidi kirikuisa juures patte lunastamas,
siis nüüd viiakse impulsiivselt soetatud riided taaskasutuseks.”
Peale kilekotimaania ei mõista Kõpper, miks on vaja söögikohtades kasutada nõnda palju plastkõrsi. “Üliväike asi
ilmselgelt, aga siiski olen liigsele kõrrekasutusele tähelepanu
pööranud,” rääkis muusik. Ta soovitab söögikohtadel kasutada
alternatiive,
näiteks pillirookõrsi.
tihti,
n poes
Ma näe eraldi kotiõik
kuidas k pitakse – see
e to
.
kestess
aamatu
on arus
Kõpper
Andres

lihtsat soovitust noortelt:
• taaskasutage kilekotte või hankige poekott
• ärge kasutage joogikõrsi
• ärge ostke emotsiooni ajel

FOTO: MIHKEL MARIPUU

ärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi õpilased kirjutasid rahvusvahelise projekti “Sireen”, mille lõppüritusel võeti õpitu aruteluga kokku. Ühes õpilastega osales
arutelus Andres Kõpper, kes vahele paar lugugi esitas.
Projektimeeskonda kuulus 13 gümnasisti. “Pärast projekti
hakkasin märkama, kuidas igal pool on plasti,” tõdes projektimeeskonna liige Kristin Tamm, kes nüüd tarbimisharjumusi
hoolega jälgib. Teine liige Tõnn Viik tunneb muret selle üle,
et suures ostuhullustuses ei mõtle inimesed tagajärgedele. Kolmas projektimeeskonna liige Mark Matteus Murru lisas, et
inimesed ei ole teadlikud probleemi suurusest, seega ei tule
mõttele harjumusi muuta.
• kontrollige, mis on kirjas hambapasta sildil – valige
selline, mis ei sisalda polüetüleeni
• sortige prügi
• kasutage korduvkasutatavaid veepudeleid või üht
plastpudelit mitu korda
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NOËP: absurdne on panna poes ingver
ühte kilekotti ja õun teise

Nipinurk
Eriti lihtne
• Joo vett korduvkasutatavast (soovitavalt klaasist või roostevabast terasest) pudelist. Pärnu linna kraanivesi on väga hea
kvaliteediga ja nii väldid plastpudelitest eralduvaid plastiosakesi.
• Osta kohvi kaasa oma korduvkasutatavasse topsi. Sedasi väldid nii jäätmeteket kui ühekordsetest topsidest jooki
sattuvaid ebavajalikke aineid.
• Kasuta kilekoti asemel riidest kotti.
Tasub proovida
• Üldpuhastusvahend
o 0,5 dl söögisoodat
o 0,25 dl sidrunhapet
o 0,25 dl soola
o mõned tilgad eeterlikku õli
Sega kõik koostisosad omavahel kokku ning säilita kinnises
purgis. Kasutamiseks raputa niiskele lapile või lahusta pesuvees.
• Õhuvärskendaja
o 50 ml destilleeritud vett
o 25 ml viina
o 5 tilka eeterlikku õli
Sega kõik koostisained omavahel ning pane pihustipudelisse.
Võib panna ka väikese avaga purki, kus on näiteks bambusest lõhnapulgad, kuid sellisel juhul suurendada viina kogust
võrdseks veega.
Alternatiiv
• Kraanikausist ummistuse eemaldamiseks puista Torusiili
kasutamise asemel kraanikaussi soodat ning vala peale natukene äädikat. Loputa segu kraanikausist alla keeva veega.
Nippe leiad veel aadressilt
http://thinkbefore.eu/nipinurga-pohileht

Infoleht valmis Pärnu Linnavalitsuse
ja Pärnu Postimehe koostöös

