
RUUMIRINLGUS

Palja
ssa

are te
e

10

11

12
3

4

5

7
8

9

6

2

1
START

0 400m 800m

Katariina kai

Peeter Suure 
Merekindluse 

rannakaitsepatarei 
nr 12

mõnus vaade

postid, postid, 
postid..

põldmarjad

A

B

Saartevahe haak

Paljassaare laht

Tallinna laht

Väike Paljassaare poolsaarSuur Paljassaare poolsaar

mis linde siin näed?

N

Kitsarööpmelise raudtee tamm 

mis linde siin näed?

maailma 
lõpp

kibuvitsa 
oaas

vaarikad

Valge torni varemed

rannaniidud

vanad AS Franz 
Krulli pollarid

PALJASSAARE MAASTIKUMÄNG

HOIUALA. Millal ei tohi lindude kaitsealal 
viibida ja miks?

AJALUGU. Mõõda kaardilt 
kitsarööpmelise raudtee tammi pikkus 
meetrites. Võta abiks mõõtkava kaardi 
servas. 

LINNARUUM. Leia kaardile märgitud 
kontrollpunkti alalt tühi hoone. Mis 
sellest hoonest võiks saada? Mida võiks 
siin teha? Kirjuta või joonista vastuse 
ruutu.

NÄHTAVUS. Leia kontrollpunktis koht, 
kus foto on jäädvustatud. Mis on fotolt 
välja lõigatud? Täienda fotot vastuse 
ruudus, joonistades, mida vaatepunktist 
näed!

TOITUMINE. Märgi maastikul sammudes 
8x10m suurune maa-ala, mille ulatuses 
üks veis rannaniidul päeva jooksul 
ligikaudu sööb ja “heina niidab”. 

ENERGIA. Asud mereradari kõrval. 
Määra hetke tuule suund. Liigu selles 
suunas seni, kuni jõuad takistuseni. Mis 
sind takistas? Joonista või kirjuta see 
looduselement/objekt vastuse ruutu.

KESKKOND. Vali üks betoonpost ja 
nõjatu või leia puu ning kallista teda. 
Ole minut aega vaikuses, silmad kinni. 
Lihtsalt kuulata. Mis helisid kuuled? 
Kirjuta vastuse ruutu, mis looduslikke ja 
tehislikke helisid kuulsid.

MAASTIK. Kõnni punktist A punkti 
B märgates võimalikult erinevaid 
pinnakatteid ja maastikuvorme. Mitu 
erinevat kokku loendad?  

REOVESI. Asud Tallinna 
veepuhastusjaama õhueraldus- ja 
rõhutasanduskaevu kõrval. Mis on selle 
tünni ümbermõõt (U)? Mis võiks olla 
kõrgus (h)?  Kas suudad arvutada tünni 
ligikaudse mahu (V)? 

KEHARUUM. Milliseid kehaasendeid 
need inimeste loodud betoonobjektid 
võimaldavad/ajendavad? Leia kõige 
huvitavam/mugavam poos ning tee 
endast või sõbraga koos mälestuseks 
foto. 

SÕNAMÄNG. Mängi sellel teelõigul 
sõnamängu, kasutades linnu-, looma- ja 
taimeliike, mida enda ümber märkad 
või tead. Alusta ühe sõnaga, järgmine 
inimene ütleb uue sõna eelmise sõna 
viimase tähega jne. 

LINNUA VAATLUS - Mitut torni ja kraanat 
näed Tallinna siluetil? Joonista vastuse 
ruutu.
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Matkamängu kontrollpunkte võib läbida vabalt valitud järjekorras.  
Matkamängus osalejate arv ei ole piiratud, soovituslik 2-5 liikmeline grupp.
Ole tähelepanelik ja vastutustundlik, järgi hoiualal viibimise reegleid.
Ole liikudes ettevaatlik - hoiualal on mahajäetud objekte ja varisevaid matkaradu.



Teadmiseks: Paljassaare hoiuala 
on üle-Euroopalise tähtsusega 
linnuala, kus on registreeritud 233 
liiki linde.

Mõtlemiseks: järgmisesse punkti 
liikudes arutle, mis on müra ja 
kuidas helid meie igapäevaelu 
mõjutavad.

Proov: Mitmekesi sinna peale 
mahute? 

Teadmiseks: Paljassaarel on 
mitmeid kaitserajatisi, sealhulgas 
1915. aastal ehitatud Peeter Suure 
Merekindluse suurtükipatarei 
nr 12. Kitsarööpmeline raudtee 
ehitati aastatel 1913-1917 patarei 
ühendamiseks Katariina kaiga. 
Pane tähele, kas märkad mängu 
jooksul raudteetammi asukohta 
maastikus?

Proov: Püüa järgmisesse punkti 
liikuda ainult mööda kive, kaugele 
jõuad?

Vihje: Inimese käte 

siru
ulatus on võrdne 

tema pikkusega.

Mõtlemiseks: järgmisesse punkti 
liikudes arutle, kuidas vett 
kokkuhoida? Kuidas vesi reostub või 
puhastub looduses?

Mõtlemiseks: järgmisesse punkti 
liikudes arutle, mida söödavat 
leidub looduses inimese 
toidulauale? Aga mida saab 
kasvatada linnas?

Teadmiseks: See hoone oli NSV Liidu 
mereväe abihoone, arvatavasti 
sigala.

Mõtlemiseks: järgmisesse punkti 
liikudes arutle, millised võimalusi 
loodus energia tootmiseks pakub?
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