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SISSEJUHATUS 

Vahel arvatakse, et kunstil pole midagi pistmist poliitikaga. Arvamust, et kultuuriinimesed 

ärgu poliitikasse trügigu, on avaldanud aastaid tagasi isegi mõni minister. Kunsti ülesanne aga 

ongi muuhulgas heita valgust murekohtadele ühiskonnas, et neist võitu saada, mistõttu on 

poliitika ja kunst, sealhulgas teater, tihedalt seotud. Hea näide sellest seotusest on poliitiline 

teater, millega alates vabariigi loomisest ka Eestis tegeletakse. 

Olles sagedane teatrikülastaja ja samas huvitatud ühiskonnaelust, valisin töö teemaks 

„Poliitiline teater Eestis NO99 näitel“, kuna pean NO99 silmapaistvaimaks poliitilise teatri 

esindajaks Eestis. Uurin nii viimaseid poliitilisi lavastusi kui ka mitme aasta taguseid NO99 

ühiskondlikke suurprojekte, millele on sobiv aeg tagasi vaadata ja hinnanguid anda. Kuigi 

Eesti poliitilist teatrit on hiljuti käsitletud isegi doktoritöös, pole viimastel aastatel antud 

kokkuvõtlikku ülevaadet NO99 ühiskondlikust loomingust ja mõjust. 

Uurimistöö on jaotatud kolme ossa. Esimeses osas käsitletakse poliitilist teatrit maailmas nii 

enne kui ka pärast mõiste „poliitiline teater“ kasutuselevõttu ning selle termini eri 

definitsioone. Teine peatükk annab ülevaate Eesti poliitilisest teatrist 20. sajandi algusest 

tänapäevani, käsitledes seejuures eraldi ka teatrit NO99. Kolmas osa ehk töö uurimuslik pool 

vaatleb NO99 poliitilist teatrit teatriteadlaste pilgu läbi, et selgitada välja NO99 eesmärgid ja 

mõju. 

Töö otsib vastuseid eeskätt küsimusele, milline on NO99 poliitilise teatri mõju Eesti 

ühiskonnale ja kuidas see saavutatud on. Hüpoteesiks seatakse, et NO99 on mõjutanud nii 

üksikisikute arvamust kui ka vallandanud märkimisväärseid protsesse poliitilises elus, 

kasutades lavastuslikke suurprojekte. Samuti on töö eesmärgiks anda kokkuvõtlik ülevaade 

poliitilise teatri ajaloost maailma ja Eesti mastaabis. 

Kasutatud on Eesti teatriajaloo ülevaateteoseid, „Oxfordi illustreeritud teatriajalugu“, 

teatriteadlase Madli Pesti magistri- ja doktoritööd ning erinevaid internetiallikaid, artikleid. 

Usaldusväärset materjali jätkus töö jaoks palju, sest teatriajalugu on nii maailmas kui ka Eestis 

käsitletud põhjalikult.  
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1. POLIITILINE TEATER MAAILMAS 

Järgnev peatükk annab üldise ja kokkuvõtliku ülevaate poliitilisest teatrist ning selle ajaloost 

nii enne poliitilise teatri mõiste kasutuselevõttu kui ka pärast seda. Käsitletakse veel poliitilise 

teatri erinevaid definitsioone, mis põhinevad peamiselt Madli Pesti magistritöös „Poliitiline 

teater Eestis ja Saksamaal 20.–21.sajandil“ esitatul. 

 

1.1. Poliitilise teatri defineerimine 

Poliitilise teatri eri definitsioonid eksisteerivad paralleelselt ega välista üksteist, sest sõltuvad 

mõiste „poliitiline“ kasutamisest. Erinevad teatriteadlased on defineerinud poliitilist teatrit nii 

laialt ja paljuhõlmavalt, neist üks tuntuim Erika Fischer-Lichte, kui ka võrdlemisi kitsalt, 

näiteks Baz Kershaw ja Madli Pesti. 

Saksa teatriteadlase Erika Fischer-Lichte Metzleri teatriteooria leksikonis esitatud poliitilise 

teatri määratlust võib pidada kõige laiemaks. Fischer-Lichte jagas poliitilise teatri tähenduse 

neljaks osaks: teatri struktuurne poliitilisus, teatri temaatiline poliitilisus, teatri poliitilisus 

ajaloo jooksul ja uus esteetika. (Pesti 2009: 8–11) 

Teatri struktuurse poliitilisuse all peab Fischer-Lichte silmas etendust kui poliitilist 

situatsiooni, sest etendus mõjutab osavõtjaid ja ka vastupidi. Samuti tekivad osavõtjate ehk 

tegijate ja vaatajate vahel teatud võimusuhted, mis on poliitikale omased. Teatriteadlane 

Matthias Warstat täpsustab seejuures, et võimusuhted tekivad esiteks laval nii näidendi 

tegelaste kui ka näitlejate endi vahel. Teisalt kujunevad võimusuhted välja näitlejate ja 

publiku vahel, sealjuures on oma roll ka lavastajal, kes on loonud pinna, millel osatäitjad 

tegutsevad. (Ibid.) 

Teatri temaatilise poliitilisuse juures märgib Fischer-Lichte ära, et osa euroopa teatrist on alati 

olnud poliitiline, sest poliitilisi küsimusi põlise elu kohta käsitlesid juba Vana-Kreeka 

tragöödiad ja komöödiad. Alates 20. sajandist sai teatrist poliitilise ideoloogia levitamise üks 

tööriistu, nii Euroopas kui ka mitte-lääne kultuurides. Näiteks Oktoobrirevolutsiooni järel 

loodi Venemaal massivaatemänge, mis kiitsid revolutsiooni heaks, ning 

natsionaalsotsialistide võimuletuleku alguses ehitati Saksamaale Thingspiel-tüüpi 

vabaõhuteatreid propagandistlike etenduste esitamiseks. (Pesti 2009: 10; Thingspiele 2016) 

Kolmas Fischer-Lichte käsitletud aspekt ehk teatri poliitilisus ajaloo jooksul ühtib teatud 

määral teatri temaatilise poliitilisusega. Nagu mainitud, leidus sellist tüüpi teatrit juba 

teatrikunsti hällis ehk Vana-Kreekas umbes 2000 aastat enne, kui mõiste „poliitiline teater“ 

kasutusele võeti. Põhjenduse juba sajandeid teatris leidunud poliitilisusele andis Richard 

Wagner, öeldes, et tõeline etendus ei ühenda ainult laulu-, luule- ja tantsukunsti, vaid peab 

mõjutama ka inimese mõistust, tundeid ja keha. Selle idee alusel tegutsesid hiljem ka 20. 

sajandi poliitilise teatri tegijad. (Pesti 2009: 9) 

Tänapäevast poliitilise teatri vormi nimetab teatriteadlane Fischer-Lichte uueks esteetikaks, 

kuna ei näe teatris niivõrd enam poliitilis-ühiskondlikku temaatikat, vaid poliitilise teksti ja 

uudse vormi (poliitilise esteetika) ühendamist. See tähendab, et teatrikunst toimub näiteks 
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loengu ja arutelu vormis poliitilistel teemadel. Mingis mõttes vastandub uus esteetika 

poliitilisele temaatikale – selle eesmärgiks ei ole vastuhakk valitsevale ideoloogiale või 

vabastamine allasurutusest, vaid igast ideoloogiast üleastumine. Samas leidub ka poliitika 

teatraliseerimist, sest poliitika levib tänu televisioonile sageli show’na. (Pesti 2009: 10–11) 

Erika Fischer-Lichte uue esteetika mõistega haakub inglise teatriuurija Baz Kershaw’ mõiste 

„radikaalne teater/etendus“. Kershaw sõnul peab radikaalne teater äratama vabadust, mis 

jõuab võimusüsteemide taha, mitte ainult ei vabasta allasurutusest ja ahistamisest. Tähtis ei 

ole laval vabaduse esitamine, vaid vabaduse „tootmine“ kõigi osavõtjate jaoks. Samamoodi 

arutleb ka Fischer-Lichte, kasutades seejuures „radikaalse“ asemel sõna „poliitiline“. (Pesti 

2009: 13–14) 

Ameerika teatriuurija Michael Kirby defineerib poliitilist teatrit kui valitsevast poliitilisest 

korrast sõltumatut teatrit, mis teadlikult ja tahtlikult puudutab riigi valitsemisega seotud 

teemasid ning valib sealjuures pooli. Poliitiline teater lahkab poliitilisi ideid eesmärgiga 

mingit ideoloogiat rünnata või toetada, kuid peab seda tegema põhjendatult ja mõistuslikult, 

mitte ainult emotsionaalselt. (Kirby 1975: 129–135) 

Eesti teatriteadlane Madli Pesti võtab poliitilise teatri mõiste kokku nelja kriteeriumi alusel, 

millest peab olema täidetud rohkem kui üks, et teost poliitiliseks nimetada. Esimene 

kriteerium on poliitiline teema ehk kunstiteos, mis tegeleb poliitiliste ja ühiskonnakriitiliste 

teemadega. Ainult poliitilise temaatika põhjal teatrilavastust poliitiliseks nimetada aga ei 

tohiks, sest peaaegu kõiki teemasid kunstis võib käsitleda poliitilistena. (Pesti 2013: 84–86) 

Teiseks kriteeriumiks võib pidada eesmärki muuta maailma. Näiteks poliitilise teatri suurkuju 

Bertolt Brechti eesmärgiks oli jagada teavet ja panna inimesed mõtlema ning tema kolleeg 

Erwin Piscator sõnastas sihiks ühiskonna muutmise. Seejuures on poliitiline teater efektiivne 

juhul, kui ta provotseerib nõustumise asemel mittenõustumist ehk dissensust. (Pesti 2013: 86–

87) 

Kolmandana mainib Pesti selge ideoloogia. Poliitiline teater on tavaliselt olnud domineerivate 

ideoloogiate vastane, mistõttu seostatakse seda tihti vasakpoolsusega. Ka viimastel 

aastakümnetel on teatrilavadele jõudnud Lääne ühiskonnas süvenev kapitalismi ja 

suurkorporatsioonide kriitika. Sellegipoolest ei ole poliitilise teatri eesmärk enam sama, mis 

tema algusaastatel, ehk ühiskonna sotsiaalne muutmine. See ei püüdle niivõrd kindla 

ideoloogia või poliitilise muutuse algatamise poole, vaid astub vastu üldisele konformismile. 

(Pesti 2013: 87–88) 

Viimasena tuuakse välja nüüdisaegse esteetika aspekt, sest Pesti sõnul on lavastuse 

nüüdisaegsel esteetikal tänapäevase maailma kujutamisel võrdne roll teatri ühiskonnakriitilise 

sisuga. Lavastuse vastuvõtustrateegia tingib just lavastuse esteetika ning et teater saaks 

tekitada tänapäevasele poliitilisele teatrile omast erimeelt ja isegi debatti, tuleb kasutusele 

võtta postdramaatiline esteetika. Postdramaatilises teatris saab vaataja suurema võimu kui 

dramaatilises teatris, sest peab ise rohkem otsuseid langetama, järeldusi tegema. Sellises 

teatris tehtud järeldusi on lihtsam igapäevaellu üle kanda, kuna postdramaatiline esteetika 

peegeldab meid ümbritsevat maailma tõenäoliselt kõige paremini. (Pesti 2016: 57) 

Poliitilise teatri mõistega sarnaselt on kasutatud ka väljendit „sotsiaalne teater“. Sotsiaalse 

teatri eesmärk on tegeleda ühiskondlike probleemidega. Seda mõistet eelistati Venemaal ja ka 

Nõukogude Eestis „poliitilisele teatrile“, sest „poliitiline“ pidi võrduma kommunistliku partei 
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ideoloogiat järgivaga. „Sotsiaalne teater“ on jäänud kasutusele ka peale taasiseseisvumist ning 

enamasti tähendab see sama, mis mõiste „poliitiline teater“. Madli Pesti sõnul on siiski 

tegemist kahe erineva nähtusega: mõlemad küll käsitlevad ühiskondlikke murekohti, aga 

poliitiline teater pakub seejuures välja kindlad seisukohad ja lahendused, sotsiaalne teater 

ainult tõstatab küsimusi ja „kaardistab“ probleeme. Samas ei soovita Ott Karulin „sotsiaalse 

teatri“ mõistet selles tähenduses kasutada, kuna tema väitel on sel juhul hoopis tegu 

poolelijäänud poliitilise teatriga. (Karulin 2007; Pesti 2006; Pesti 2009: 17–19) 

Samuti tuleks hoiduda kasutamast mõistet „sotsiaalne teater“ selle keelelise laialivalguvuse 

pärast. „Eesti keele seletavas sõnaraamatus“ defineeritakse sõna „sotsiaalne“ kui ühiskondlik, 

ühiskonnasse puutuv, seega peaks sotsiaalne teater olema ühiskonnasse puutuv teater. 

Ühiskonnasse puutub aga pea kogu teater, sest suur osa inimtegevusest on sotsiaalne: 

ühiskonnast tingitud või seda mõjutav. Inimene kui sotsiaalne olevus on teatri keskpunkt, 

järelikult on ka teater igal juhul sotsiaalne nähtus. (Pesti 2009: 18) 

Fischer-Lichte jagab poliitilise teatri definitsiooni nelja osasse: teatri struktuurne poliitilisus, 

temaatiline poliitilisus, poliitilisus ajaloo jooksul ja uus esteetika. Uue esteetika tähendusega 

haakub ka Kershaw’ mõiste „radikaalne teater“. Mõlemal juhul on tegu teatriga, mille 

eesmärk on jõuda võimusüsteemi taha ja nii-öelda piiluda võimu teostamise tagatubadesse, 

seejuures mingit kindlat ideoloogiat propageerimata. Michael Kirby kirjeldab poliitilist teatrit 

avaralt: teater, mis käsitleb riigi juhtimisega seotud teemasid sõltumatult. Madli Pesti aga 

esitab poliitilise teatri defineerimiseks nelja kriteeriumit, millest peaks täidetud olema 

vähemalt kaks kriteeriumit, et lavastust saaks nimetada poliitiliseks. Need kriteeriumid on 

poliitiline teema, eesmärk muuta maailma, selge ideoloogia ja nüüdisaegne esteetika. Sageli 

kasutatakse Eestis poliitilise teatri tähenduses ka mõistet „sotsiaalne teater“, kuid selle 

laialivalguvuse ja ebatäpsuse tõttu eelistatakse sõna „poliitiline“. 

Uurimistöös käsitletakse edaspidi poliitilist teatrit lähtuvalt Madli Pesti nelja kriteeriumi 

teooriast, kuna see koondab endas kõige paremini ka ülejäänud mainitud teatriteadlaste ideed. 

 

1.2. Poliitiline teater maailmas enne 20. sajandit 

Mõiste „poliitiline teater“ võeti kasutusele tänapäevases tähenduses 20. sajandil, kuna sellel 

aastasajal alustasid tegevust antud žanri tuntuimad nimed. Sellest hoolimata võis poliitilise 

teatri jooni leida näidendites ja lavastustes juba enne meie ajaarvamist. Muuhulgas saab 

tänapäevase poliitilise teatri eelkäijateks pidada Antiik-Kreeka autorite, nagu Aristophanes, 

teoseid, aga ka mõnda Shakespeare’i tükki. Järgnev ülevaade poliitilise teatri ajaloost enne 

20. sajandit ei ole kindlasti täielik ega ammendav, kuid toob välja märkimisväärsemaid 

poliitilise teatri omadustega teoseid ja autoreid sellest ajastust. 

Esimesed teadaolevad poliitilise teemaga näidendid pandi kirja Vana-Kreekas Atika 

piirkonnas ja žanr sai seetõttu nimeks vana-atika komöödia. Kreeka põlisest elust pärit 

poliitilised teemad esitati sageli fantaasia võtmes. Seejuures olid näidendid pilkavad, visates 

nalja ühe konkreetse silmapaistva poliitiku üle. Tuntuim vana-atika komöödia autor on 

Aristophanes. (Kosk 2017) 

Aristophanese teostes leidub tema ajale omast sõjalispoliitilist temaatikat, kuna käimas oli 

Peloponnesose sõda Ateena ja Sparta vahel. Heaks näiteks antud teemast on tema kõige 

varasem säilinud komöödia „Ahharnlased“, kus ootab Aristophanes pikisilmi rahu sõlmimist 
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kahe linnriigi vahel, sest sõda pole Ateenale midagi head toonud. Samas puudutavad 

komödiograafi teosed ka naiste õigusi, näiteks näidend „Naised rahvakoosolekul“: Ateena 

naised tõmbavad selga meeste riided ning haaravad rahvakoosolekul võimu, et lõpuks endale 

sobivate seaduste poolt hääletada. Samuti annab ta komöödias „Lysistrate“ peakangelase osa 

naise kanda, kelle eesmärk on koos sookaaslastega meestega manipuleerides sõda lõpetada, 

ühendades seega kaks varem mainitud temaatikat. (Oxfordi… 2006: 48–50) 

Poliitilise sisuga Kreeka teatri kuldaeg lõppes hellenistliku ajajärguga, kui domineerivaks sai 

uusatika komöödia. Uusatika komöödia jutustas enamasti naljakaid juhtumisi tavainimeste 

igapäevaelust ja keskendus üksikisikule, mitte kogu ühiskonna toimimisele. (Ancient Greek 

Comedy 2016; Theatre of ancient Greece 2017) 

Vana-Rooma aegsest dramaturgiast on säilinud kahe komöödiakirjaniku, Plautuse ja 

Terentiuse ning ühe tragöödiakirjaniku, Seneca teosed. Plautuse ja Terentiuse näidendid 

põhinesid peamiselt uusatika komöödial, Seneca võttis eeskuju Euripidese loomingust, kelle 

teostest võis sageli ühiskonnakriitilisust leida. Sellest hoolimata said Seneca teoste peamisteks 

teemadeks siiski õnne järjekindlusetus, kuritegevus ning vaesuse ja lihtsuse ülistamine. Seega 

ei leidunud meile teadaolevalt vana-rooma näitekirjanduses niivõrd poliitilist nooti. (Revenge 

play 2017; Seneca the Younger 2017; Terence 2017; Wild 2010)  

Rooma riigi languse ja kristluse laialdase levikuga 5. sajandil pKr sai teatris alguse uus 

ajajärk: keskaegne teater. Keskaegne teater tõrjus välja antiigi mõjud kui ebajumalate 

kummardamise ning keskendus algselt ainult vaimulikkonnale ja religioossele sisule. Alles 

kõrgkeskajal ehk 12. sajandil jõudsid näitemängud taas laiema publiku ette, kui etendusi 

hakati esitama linnaplatsidel või kiriku ees. Näidendid olid siiski liturgilised, kuigi 

lihtsustatud ja lühendatud. Esitati ka moraliteesid ehk allegoorilise sisuga õpetlikke 

näidendeid. (Medieval theatre 2017; Newman 2017; Wild 2010) 

Poliitilist sisu, mis keskaja teatris puudus, võib ühena esimestest välja tuua aga 

renessanssiaegse itaalia näitekirjaniku Niccoló Machiavelli 1518. aastal ilmunud komöödias 

„Mandragora“. Machiavelli kasutab aristophaneslikku satiirilis-poliitilist allegooriat, et 

kritiseerida Itaalia pankuri- ja valitsejasuguvõsa Medicit. (Oxfordi… 2006: 126–127; The 

Mandrake 2016) 

Poliitilise teatri üheks kuulsaimaks eelkäijaks on tõenäoliselt renessansiaegne William 

Shakespeare. Kuigi Shakespeare’i looming tundub pealtnäha pigem olmeline, rääkides sageli 

armastusest, peitub selle taga ka poliitiline idee. Shakespeare’i loomingu poliitilisus avaldub 

esmalt teema valikus: 10 näidendit on ajaloolise sisuga ja puudutavad erinevaid Inglise 

kuningaid. Kuningatest rääkides kerkivad esile küsimused sõjast ja rahust ning religiooni 

rollist valitsemises. Samuti arutleb Shakespeare, milline on hea kuningas ja milles valitsejad 

eksivad. Mitme näidendi, sealhulgas „Othello“, tegevuspaigaks saab Vana-Rooma riik, mis 

lubab kirjanikul luua võrdluse sealsest kaasaegsest vabariigist ja monarhiast, milles ise elab. 

(Introduction: Shakespeare and Politics 2017) 

Ka oma komöödiates ei saa Shakespeare poliitikast üle ega ümber: nii „Veneetsia kaupmees“ 

kui ka „Mõõt mõõdu vastu“ käsitlevad pingeid poliitika ja religiooni vahel. Romantiline 

tragikomöödia „Torm“ ühendab endas aga poliitilised teemad eelmistest teostest, näiteks n-ö 

vennamõrvarlikkuse „Hamletist“, valitseja reetmise „Kuningas Learist“ ja türanluse 

„Macbethist“. (Ibid.) 
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Shakespeare jõuab oma loomingus arusaamale, et monarhia ei ole ainus toimiv 

valitsemisvorm. Vabariikide eluolu tutvustas kirjanik lootuses, et ka tema kodumaal 

hakatakse poliitikast enam huvituma. Tõenäoliselt oli Shakespeare’i ideaaliks kahe 

valitsemisvormi vahepealne variant. (Introduction: Shakespeare and Politics 2017) 

Poliitilise teatri eelkäijana nimetab teatriteadlane Erika Fischer-Lichte Shakespeare’i 

kaasaegset 16. ja 17. sajandi jesuiidi teatrit. Jesuiidi teater pühendas end katoliku kiriku 

poliitilise ideoloogia teenistusse ning levis üle kogu Euroopa, Hispaaniast Baltimaadeni. 

Samuti reageeris jesuiidi teater sageli nii kohalikele kui ka kogu Euroopa poliitilistele 

muutustele. Näiteks on juba 1582. aastast teada Vilniuse jesuiitliku ülikooli professori Kasper 

Pentkovski näidend „Rahust“, mis sündis peale Poola kuninga ja Leedu suurvürsti 

rahusõlmimist võidetud tsaari Ivan Julmaga. Näidend kõneleb sõjaaegsetest ja –järgsetest 

raskustest, religioossest lõhenemisest ning arutleb suurvürsti sõlmitud rahulepingu oodatavate 

tagajärgede üle. (Pesti 2009: 9–10; Ulčinaitė 2004) 

Klassitsistlikust ajajärgust 18. sajandil on vähe märke poliitilise sisuga teatrist, kirjutati 

näiteks mõned kreekapärased poliitilised satiirikomöödiad. Protesti kodanliku ja feodaalse 

sotsiaalse korralduse süsteemi ning poliitilise reaktsiooni vastu väljendasid aga romantikud 

19. sajandil. Samas ei tehtud seda alati otsesõnu, näiteks tsensuuri tõttu: valitsused kartsid 

teatrit kui võimalikku ideoloogia õõnestajat. Protest väljendus romantistlikes 

näidenditegelastes, kes olid sageli pärit utoopilisest maailmast, unistasid vabadusest ja 

õiglusest. Romantistliku tegelase eesmärk oli asuda võitlusesse võimulolijate püüetega 

takistada uuendusi riigi- või ühiskonnakorralduses. (History of theatre 2017; Goldstein 1987; 

Romantism 2016) 

19. sajandi teisel poolel valitsesid kirjandusmaailmas realism ja sellest arenenud naturalism, 

mis keskendusid pigem tavainimeste, eriti vaeste igapäevaelule, mitte riigikorraldusele. Seega 

ei leidunud sellel perioodil teatris otsest poliitilist nooti, kuid kaasaja probleeme käsitledes 

tekitas naturalistlik draama siiski foorumit. Aktiivselt ühiskonnaga suhestuvat naturalistlikku 

teatrit võib seetõttu samuti poliitilise teatri eelkäijaks nimetada. (Naturalism (theatre) 2016; 

Pesti 2009: 21; Realism (theatre) 2017) 

Peatükk maailma poliitilise teatri ajaloost enne 20. sajandit andis ülevaate ajastust, mil mõistet 

„poliitiline teater“ polnud veel käibele võetud, kuid sellele omaseid jooni juba leidus. 

Poliitilise teatri esimene eelkäija oli teater Antiik-Kreekas, kus kirjanikud ei peljanud 

kasutada poliitilist satiiri, eesotsas Aristophanesega. Hellenistliku ajajärgu alguse ja hiljem 

kristliku kultuuri levikuga kadus poliitiline teema teatrist kuni renessansini. Renessansiajastul 

paistsid poliitiliste küsimuste kujutajatena silma näiteks Machiavelli, Shakespeare ja jesuiidi 

teater, mis tegutses ka renessansi järel. Klassitsismi tulekuga jäi poliitika teatris tagaplaanile, 

kuid tõusis jälle esile 19. sajandil romantikute vabaduse eest võitlevate tegelaste näol. Sajandi 

lõpus aga domineerisid suunad, kus esmatähtis polnud mitte poliitika, vaid sotsiaalsete 

probleemide kujutamine – realism ja selle haru naturalism. 

 

1.3. Poliitiline teater maailmas 20. ja 21. sajandil 

Järgmine alapeatükk annab ülevaate poliitilise teatri suurkujudest 20. ja 21. sajandil, kui antud 

mõiste oli juba tänapäevases tähenduses kasutusele võetud. Poliitilise teatri epitsentriteks said 

20. sajandi alguses Saksamaa, eesotsas Piscatori ja Brechtiga, ning Venemaa, kus alustati 
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nõukoguliku teatri loomisega. Sajandi keskpaigast alates levis poliitiline teater üha enam 

Ameerika Ühendriikidesse, hiljem ka arengumaadesse.  

Saksa teatriteadlane Manfred Brauneck eristas 20. sajandi alguses välja arenenud poliitilises 

teatris nelja suunda: poliitiline ja agitaatorlik lihtne revüü (kergesisulistest lavanumbritest 

koosnev etendus, mida seob laulev ja tantsiv staar), Erwin Piscatori algatatud 

dokumentaalteater, Bertolt Brechti eepiline teater ja traditsiooniline poliitilise sisuga realistlik 

teater. Viimast tüüpi poliitilises teatris on parteiline kuuluvus selgelt märgatav ning 

sotsialismimaades kanda kinnitades sai sellest 1930ndatel sotsialistlik realism. (Pesti 2009: 

23) 

Venemaal sai poliitilise teatri üheks esmalavastajaks Moskva Kunstiteatri stuudioteatri 

juhataja ja bolševistlike ideede pooldaja Vsevolod Meierhold, kelle lavastustes kujutati 

poliitilisi seisukohti liikumise abil. Meierhold lõi mitme näitleja ülitäpset koostööd eeldavaid 

võimlemisharjutusi (nt „hoop näkku“, „hobune ja ratsanik“), millest said hiljem virtuoossed 

etendusepisoodid, täis katkematut ja jõulist kehalist tegevust. Meierholdi konstruktivistliku 

kunstiloome eesmärk oli väljendada kommunistlikke ideid ka materiaalsete struktuuride 

kaudu: tühjale lavale lisati ainult platvormid, kaldteed ja redelid, loomaks nn 

näitlemismasinat, näitlejad said selga töömundrilaadsed kostüümid. (konstruktivism – 

1920ndail aastail tekkinud kunstisuund, mis kajastas tehnikavaimustust ning taotles 

väljendusvahendite lakoonilisust ning vormide geomeetrilist lihtsust) (Oxfordi… 2006: 428–

429) 

Meierholdi 1918. ja 1921. aastal lavastatud Majakovski näidendit „Müsteerium-buff“ nimetati 

omal ajal esimeseks selgelt nõukogulikuks näidendiks ehk uue draamavormi eelkäijaks. 

Tänapäeval tituleerivad teatriteadlased niimoodi pigem Nikolai Jevreinovi 1920. aasta 

massilavastust „Talvepalee vallutamine“. Antud lavastus sai Petrogradis revolutsiooni auks 

loodud hiigelvaatemängude kulminatsiooniks: bolševistlik revolutsioon esitati selle tegelikus 

toimumiskohas kolm aastat hiljem uuesti, valgekaartlasi kehastas 2865 osatäitjat ning 

revolutsionääre oli kolm-neli korda rohkem. Lisaks kasutati Punaarmee jalaväge ning jõele 

ankurdatud sõjalaevu. (Oxfordi… 2006: 429–430) 

Peale kommunistliku korra püsimajäämist riigis tekkis massilavastustest üleküllastatus ning 

proletaarse kultuuri liikumine läks üle agitatsioonilisele propagandale (ehk agitprop). 

Agitpropi põhiteemaks said kohtuprotsessid kommunismivastaste ja muude põlualuste üle 

ning selle minimaalsest lavaseadest, karikatuursusest ja temaatikast võtsid 1920ndatel eeskuju 

sakslased Erwin Piscator ja Bertolt Brecht. (Oxfordi… 2006: 430–431) 

Saksa Kommunistliku Partei liige, lavastaja Erwin Piscator alustas agitpropiliku teatriga, 

üritades Proletaarse teatri abil populariseerida töölisliikumist ja luues „Punaseid revüüsid“, 

milles astusid lavale töölised ning kõlasid satiirilised laulud. Jevreinovlikke masse ei olnud 

Piscatoril võimalik kasutada, mistõttu asendas ta esmakordselt lavalist tegevust hoopis 

filmilõikudega. Karjääri edenes arendas ta välja dokumentaaldraama žanri, mille parim näide, 

1927. aastal esietendunud „Rasputin, Romanovid, sõda ja nende vastu ülestõusnud rahvas“, 

piilub tsaarivõimu tagatubadesse. Lavastus demonstreerib tsaari egoistlike ja ülespuhutud 

korralduste mõrtsukalikke tagajärgi. Oma „peakorteris“ saadab vägedele innustavaid 

sõnumeid ja flirdib Nikolai II põetajatega, kuid samal ajal näidatakse ekraanil sõjakoledusi ja 

statistikat Vene vägede kaotustest. Dokumentaalteatri žanrile oli originaaldokumentide ja 

statistika kasutamine laval omane, kuid objektiivseks kujutamiseks seda nimetada ei saa, kuna 
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autorid väljendasid valitud andmetega siiski isiklikke poliitilisi vaateid. (Oxfordi… 2006: 

431–433; Pesti 2009: 23–25; Pesti 2016: 31) 

Piscatori võib pidada tänapäevases tähenduses mõiste „poliitiline teater“ esmakasutajaks, 

kuna 1929. aastal kirjeldas ta seda oma kogumikus „Das politische Theater“ („Poliitiline 

teater“) mitte kui enda leiutist või 1918. aasta sündmuste tulemit, vaid naturalismi tagajärge. 

(Pesti 2016: 25) 

Marksistlikke mõjutusi saanud Bertolt Brecht alustas ekspressionistlike näidenditega, milles 

poliitilised teemad juba käsitlemist leidsid. Näiteks kujutas „Trummid öös“ sihilikku 

solvangut kõikide poliitiliste erakondade aadressil, mis 1922. aastal eksisteerisid. Pärast 

noorpõlve ekspressionistlikke paroodiad, osalust kommunistlikus agitpropis ja koostööd 

Erwin Piscatoriga, töötas Bertolt Brecht 1920ndatel välja uue eepilise teatri kontseptsiooni. 

Brecht kasutas ka seda tüüpi teatri kontseptsiooni, loomaks poliitilisi lavastusi. Eepiline teater 

sündis kahtlusest, kas teatri vahenditega on võimalik taasluua tänapäeva sündmusi, ning võttis 

eesmärgiks kujutada muutuvat maailma ja inimest. Eepilist teatrit vastandatakse 

dramaatilisele teatrile, sest kui dramaatiline teater tekitab vaatajas tundeid ja paneb ta 

huvituma lõpptulemusest, siis eepiline teater teeb vaatajast uurija, kes huvitub sündmuste 

käigust. (Eepiline teater 2014; Epic theatre 2017; Oxfordi… 2006: 422, 439, 441) 

Tagakiusamise kartuses lahkus Brecht peale Hitleri võimuletulekut Saksamaalt ning jätkas 

teatritööd eksiilis. 1938. aastal esietendus Pariisis tema esimene natsivastane lavastus 

„Kolmanda Reichi hirm ja kurbus“ („Furcht und Elend des Dritten Reiches“), mille sketšid 

demonstreerid elu 1930ndate Saksamaal, sealhulgas natside võimuletulekut ning SS-i ja SA 

sõdurite tegevust. Näiteks jutustab sketš „Heategevus algab kodust“ loo vanaprouast, kellele 

SA liikmed koju toiduabipaki tõid. Vanaproua tänas ning ütles tütrele, et Saksamaal pole olud 

järelikult sugugi nii halvad kui tütar arvas. Seda kuuldes arreteerisid SA sõdurid tütre ja viisid 

ta minema. (Epic theatre and Brecht 2017; Fear and Misery... 2016)  

1939. aastal kirjutatud ja 1941 lavale toodud Bertolt Brechti näidendit „Ema Courage ja tema 

lapsed“ peetakse kõigi aegade parimaks sõjavastaseks tükiks ning sageli ka 20. sajandi 

silmapaistvaimaks teatriteoseks. Teose tegevus toimub 17. sajandil kolmekümneaastase sõja 

ajal. Peategelane ema Courage rändab Kesk-Euroopas kolme lapsega ringi, et sõjast 

müügitööga kasu teenida, kuid tema vanemaroll jääb seetõttu tagaplaanile. Näidendi lõpuks 

on ema Courage kaotanud kõik kolm last. (Bradford 2016; Mother Courage... 2017)  

Brechti ja Piscatori mõjudest sündisid uued teatrid teisel pool Atlandi ookeanit Ameerika 

Ühendriikides, kuhu mõlemad mõneks ajaks natsirežiimi eest põgenenud olid. Üks tuntumaid 

on 1947. aastal asutatud ja tänapäevalgi tegutsev The Living Theatre, mille asutas endine 

Piscatori õpilane Judith Malina. The Living Theatre seadis enda eesmärgiks võidelda 

hierarhilise võimusüsteemi vastu ja kogukondliku ühisvalitsemise poolt. Oma ideede 

levitamiseks reisib teater Euroopas ja Ameerika Ühendriikides ringi, andes etendusi nii 

saalides, tänavatel kui ka isegi vanglates. (History 2017; The Living Theatre 2016) 

Bertolt Brechti, aga ka commedia dell’arte mõjutustest sündis USA-s veel sotsialistlikke ideid 

propageeriv The San Francisco Mime Troupe. See eksperimentaalprojektina alguse saanud 

poliitilise satiiri teatritrupp asutati 1959 ning tegutseb tänapäevalgi. Ajal, mil see loodi, oli 

tegu väga avangardse trupiga, tänapäeval võib nende lavastusi lahterdada „etenduskunstide“ 

alla. Teatri algusaegadel tegeleti klassikalise pantomiimiga, ent trupi liikmed on öelnud, et 

nende ideed olid sellega jätkamiseks juba varsti liiga valjuhäälsed. Tänapäeval on nende 
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lavastused täis poliitilist satiiri, sisaldades lisaks liikumisele kõnet, laulmist, kõikvõimalikku 

müra. Etendusi toimub kõikjal: avalikest parkidest kultuuriasutusteni. (About the Troupe 

2017; Doyle 2002; History… 2017; SFMT FAQs 2017) 

Nii The Living Theatre’i kui ka The San Francisco Mime Troupe’i saab ühendada guerrilla-

teatri ehk n-ö sissiteatri mõiste alla. Tegemist on 1960ndate keskpaigas esile kerkinud 

teatrižanriga, mis kasutas laval dadaistlikke ja tolle aja mõistes šokeerivaid vahendeid – 

alastust, vandumist ning palju muud tabulist. Guerrilla-teatri „etendused“ leidsid aset 

enamasti avalikus ruumis juhusliku publiku ees. Kuna guerrilla-teatri eesmärk oli võidelda 

kapitalismi ja Vietnami sõja vastu ning pöörata tähelepanu olulistele poliitilistele 

probleemidele, tuli juhuslikult etendusele sattunud publiku ees esinemine neile kasuks. Nimelt 

nägid etteasteid seetõttu väga erinevate vaadetega inimesed, mitte ainult teatritegijatega 

nõustujad, nagu poliitiliste etenduste puhul kahjuks sageli juhtub. (Guerrilla theatre 2017; 

Kirby 1975: 134) 

Pärast Vietnami sõja lõppu võtsid guerrilla-teatri formaadi üle feministid, näiteks grupp 

Guerrilla Girls, kelle eesmärk oli avalikkuse ette tuua fakt, et Ameerika Ühendriikide 

muuseumites ja galeriides näidatakse häbiväärselt vähe naiskunstnike teoseid. (Guerrilla 

theatre 2017) 

Poliitilist teatrit viljeleti Ameerika Ühendriikides ka enne guerrilla-teatri sündi, näiteks 1935. 

aastal algatatud riiklik teatriprojekti ehk The Federal Theatre Projecti (FTP) raames. The 

Federal Theatre Projecti algatas nn uue kursi valitsus ühe meetmena suurest depressioonist 

taastumiseks, andes nii nelja aasta jooksul tööd enam kui 13 tuhandele töötule näitlejale, 

dramaturgile ja muudele teatritöötajale. FTP algusajal etendati publikule „elavaid ajalehti“ 

ehk hiljutised uudised kirjutati ümber näidenditeks ja pandi siis lavale. Hiljem aga ilmusid 

repertuaari poliitilisema sisuga näidendid, nagu Sinclair Lewise tükk fašismist USA-s „It 

Can’t Happen Here“ („See ei saa siin juhtuda“) ning Marc Blitzsteini „The Cradle Will Rock“ 

(„Häll kiigub edasi“), mis rääkis korruptsioonist ja aktsiaseltside ahnusest. Taolise temaatika 

tõttu hakkas esindajatekoda aga projekti pigem Ameerika-vaenulikuna nägema, mistõttu 

1939. aastal selle rahastamine ka lõpetati. (History of Political Theatre 2005; The Cradle Will 

Rock 2017) 

Poliitiline teater ei levinud aga ainult lääneriikides, vaid hakkas 1970ndatel ja 1980ndatel 

suurt rolli mängima ka Aasia, Aafrika ja Lõuna-Ameerika arengumaades. Toetudes kohalikele 

nukuteatri, jutuvestmise ja laulu-tantsu traditsioonidele, alustasid tegutsemist väikesed trupid, 

kellest said poliitiliste muutuste eestkõnelejad. Need teatritrupid kujutasid Aafrika ja Lõuna-

Ameerika diktaatoreid ja sõjaväepolitseid tihti koletistena, mistõttu lavastuse osalisi hiljem ka 

arreteeriti. Aasias, näiteks kommunistlikus Hiinas, oldi ettevaatlikumad ning piirduti vaid 

üksikute ametnike vigade kritiseerimisega, julgemata õhutada radikaalsemaid muutusi. 

Sellegipoolest kaotas teater Hiina valitsuse usalduse ja seega ka rahastuse. 1990ndateks oli 

suurimasse linna Shanghaisse jäänud alles vaid üks regulaarselt tegutsev teatritrupp. 

(Oxfordi… 2006: 577–579) 

Läänemaailmas hakkas 1990ndatel levima Suurbritannias sündinud in-yer-face tüüpi 

ekspressiivne teater, mille eesmärk on vaataja meeli ärritada. Lava täidetakse seksi, vägivalla, 

surma, alandamise, ropendamise ja muu sellisega, häirimaks ning šokeerimaks publikut. 

Pealtvaatajais üritatakse tekitada tülgastust piirini, kus talle tundub, et peab ise midagi ette 

võtma. In-yer-face’i kasutati ka poliitilises teatris, näiteks rääkis selle teatrivoolu suurkuju 
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Sarah Kane’i näidend „Blasted“ („Õhitud“) Jugoslaavia sõdadest, šoti näitekirjaniku Gregory 

Burke’i teos „Gagarin Way“ („Gagarini tee“) kapitalismivastasest protestist. (Edgar 2010; 

Mänd 2008) 

21. sajandi esimese kümnendi poliitilist teatrit mõjutasid suuresti aga 11. septembri 

terrorirünnak ning Iraagi sõda, läänemaailmas kirjutati nii terroristide kinnipidamiseks loodud 

Guantanamo vanglast kui ka ameeriklaste Iraaki tungimisest. Teatritegijate eesmärgiks sai 

näidata, et poliitika tapab, kasutades sageli dokumentaalteatri vormi verbatim. Verbatim-

meetodi jaoks tehakse kindlal teemal intervjuud ja tuuakse siis öeldu sõna-sõnalt lavale, 

mistõttu on näitekirjaniku roll seejuures väike. Verbatim-meetodit on kasutatud ka 2010ndate 

poliitilises teatris palju: näiteks sai 2014. aastal kuulsaks Tess Berry-Harti näidend „Sochi 

2014“ („Sotši 2014“), mis käsitles seksuaalvähemuste esindajate elu Putini Venemaal, kus 

neid taga kiusatakse. (Edgar 2010; Verbatim theatre 2017) 21. sajandist on aga keeruline esile 

tõsta poliitilise teatri ühiseid suundumusi või tuntud suurkujusid, sest poliitiline teater on 

levinud niivõrd laialt.  

Poliitilise teatri tõus sai hoo sisse esimese maailmasõja lõpust 20. sajandi alguses. Venemaal 

tõusis esile Moskva Kunstiteatri stuudioteatri juhataja Vsevolod Meierhold, kelle käe all 

sündisid ühed esimesed nõukogulikud lavastused, mis said hiljem aluseks sotsialistliku 

realismi sünnile. Saksamaal paistsid aga silma kaks samuti marksismist innustunud 

teatrimeest: Erwin Piscator ja Bertolt Brecht. Brechti vaimustus levis ka Ameerika 

Ühendriikidesse, kus temast hakkasid eeskuju võtma mitmed erinevad väiketeatrid. 20. 

sajandi viimases neljandikus jõudis poliitiline teater ka arengumaadesse Aasias, Aafrikas ja 

Lõuna-Ameerikas. 1990ndatel hakkas läänes aga levima in-yer-face tüüpi ekspressiivne 

poliitiline teater, 2000ndatest alates üha enam terrorismitemaatika. Olgugi et poliitiline teater 

on levinud üle kogu maailma ja selle esindajaid leidub palju, ei saa 21. sajandist välja tuua 

üleilmseid suurkujusid nagu sajand tagasi.  
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2. POLIITILINE TEATER EESTIS JA TEATRIS NO99 

Teises uurimuslikus peatükis uuritakse lähemalt poliitilist teatrit Eestis, sealhulgas teatrit 

NO99. Materjali kogumiseks kasutati erinevaid Eesti teatriajaloo ülevaateteoseid, Madli Pesti 

magistritööd, NO99 kodulehekülge ning muid internetiallikaid.  

 

2.1. Poliitiline teater Eestis 

Järgnev alapeatükk annab ülevaate poliitilise teatri ilmingutest Eestis, alustades 20. sajandi 

algusest ning lõpetades aastaga 2017. Antav kokkuvõte ei ole taas täielik ega ammendav, kuid 

toob välja olulisemaid Eesti lavastajaid ja lavastusi poliitilise teatri vallast. Kasutatud on Jaak 

Rähesoo teost „Eesti teater“, Anneli Saro „100 Eesti teatrisündmust“, Reet Neimari „Sajandi 

sada sõnalavastust“, kogumikteost „Eesti sõnateater 1965–1985“, Madli Pesti magistritööd 

ning erinevaid internetiallikaid.  

Esimeseks poliitilise teatri ilminguks Eestis võib pidada 20. sajandi alguses sündinud 

töölisteatreid. Need teatrikatsetused olid osa töölisliikumise programmist, mille ülesanne oli 

tööliste ideelis-poliitiline arendamine. Repertuaari valiti seega ühiskonnakriitilisi teoseid, 

millele lavastades revolutsiooniliselt meelestatud alltekst lisati. (Pesti 2009: 35) 

Aastate jooksul võrsus töölisteatreid üle kogu Eesti, kuid pärast 1930ndate alguse 

majanduskriisi jäi püsima ainult Tallinna Töölisteater. Tallinna Töölisteatri põhiideena 

rõhutati proletariaadi ajaloolist võitlusrolli ja erilist klassivaimu, mistõttu lavastati 

tööliskeskkonda ja töölisvõitlust kujutavaid näidendeid, sealhulgas iga hooaeg üks 

nõukogulik näidend. Aga ainult proletariaadile suunatud lavastustega ei oleks suutnud 

töölisteater püsima jääda, seega leidus repertuaaris ka klassikalisemaid tükke, näiteks Vilde 

„Mäeküla piimamees“ ja isegi Shakespeare’i „Romeo ja Julia“. Pikapeale oli Tallinna 

Töölisteatri hulgas märgata vaikset kodanlustumist nii repertuaari tõttu kui ka põhjusel, et 

tööliskihid hakkasid ise väikekodanlustuma. (Rähesoo 2011: 206–213) 

Lühikest aega tegutses 1930ndate lõpus ka Tartu Töölisteater, kelle lavastusi võib nimetada 

aktuaalseteks, revolutsioonimeelseteks ja ühiskonnakriitilisteks. 1939. aastal teater aga suleti 

kommunistliku ässitustöö süüdistusel. (Pesti 2009: 36; Rähesoo 2011: 206) 

1921–1924 tegutsenud katsetusliku Hommikteatri keskmes tegutsesid samuti vasakpoolsed, 

nimelt moodustasid trupi tuumiku Üle-eestimaalise Noorproletaarlaste Ühingu ühed 

aktiivseimad liikmed. Hommikteatri ideeliseks tuumaks oli sotsialistlik ja kommunistlik 

idealism: nad unistasid kunstnike äratatud maailmarevolutsioonist, uskusid võrdsusesse ja 

vendlusesse ning soovisid õigluse riiki, kus puudub ebavõrdsus, sõda ja kapitali ülemvõim. 

(Aaslav-Tepandi & Tepandi 2012a) 

Kolm neljast näidendist, mis Hommikteatris lavastati, oli saksa ekspressionistide kirjutatud. 

Saksa ekspressionistide looming oli sündinud sõja õudustest ja selle järgsetest 

majanduskriisidest, seega pakkus huvi patsifistlikele ning sotsialistlikele hommikteaterlastele. 

Näiteks sai esimeseks lavastuseks Alfred Brusti „Igavene inimene“ ehk sõjavastane 

allegooriline lugu, mis õpetab inimesi andestama ja armastama. Maailmasõjajärgses Euroopas 
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ja Eestis kõlas näidend revolutsiooniliselt, otsekui üleskutsena. (Aaslav-Tepandi & Tepandi 

2012b) 

Vanemad teatrid, nagu Estonia ja Draamateater, tõid ka 1920ndatel lavale vähesel määral uut 

revolutsioonilisemat dramaturgiat, et peegeldada ühiskondlikku rahulolematust, kuid 

keskendusid siiski klassikalisele materjalile. Noortel kutselistel teatritel (v.a Hommikteater ja 

töölisteatrid) puudus enamasti soov poliitilistest sündmustest osa võtta. (Pesti 2009: 38, 39) 

1930. aastatest alates hakkas riik üha enam teatriellu sekkuma, üritades luua sellest 

rahvuspedagoogilist asutust ning soosides ametliku kultuuripoliitika seisukohalt sobivat 

materjali. Poliitilisust 1930ndate Eesti teatris ei peetud sobivaks. (Pesti 2009: 39) 

1940ndatel alanud Nõukogude okupatsiooni ajal hakati rõhutama Stanislavski ja realismi 

tähtsust, mis olid juba varemgi Eesti teatris olulisel kohal olnud, kuid raske oli kohaneda 

teatritesse rajatud punanurkade ja parteiajaloo õppimiseks loodud poliitõpperingidega. 

Võimumuutus hakkas edaspidi tugevalt ilmnema ka repertuaaris, massiliselt levisid 

nõukogude näidendid, pakkumaks kohustuslikku maailmavaadet. Rahvuslikult ja 

antikommunistlikult mõtlejate jaoks jäi teater siiski üheks sümboolse õõnestustöö 

võimaluseks, lavastustes leidus nii-öelda kahekordne politiseeritus. (Pesti 2009: 42; Rähesoo 

2011: 228–230) 

Nõukogude aja teatris leidus küll pea alati selge ideoloogia, kuid tegemist ei olnud valitseva 

korra vastase ega sellest sõltumatu ideoloogiaga, mistõttu ei käsitleta selles töös suuremat osa 

Nõukogude aja poliitilise tooniga teatrist kui poliitilist teatrit.  

Esimesi lavastusi, mida Nõukogude ajast on võimalik käsitleda kui poliitilist teatrit, saab välja 

tuua 1960ndate ja 70ndate teatriuuenduse perioodist, mille alguseks loetakse „Ühte laulu 

tahaks laulda...“. Sellest revolutsioonist sündinud teatrilaadi ehk nn metafooriteatrit hakkas 

iseloomustama vaoshoitud pinge, raev ja võimetus. 1960ndate ja 70ndate metafooriteatris 

mõjusid poliitiliselt ka puhtinimlikud filosoofilised teemad, mida ümbritsevas õhustikus 

poliitiliselt kasutada sai. (Eesti sõnateater... 2015: 19–20, 455; Pesti 2009: 43) 

„Ühte laulu tahaks laulda...“ oli Evald Hermaküla, Jaan Toominga ja veel mõne lavakooli 

lõpetaja või õppuri koostöös 1969. aastal sündinud lavastatud luulekava, esitamaks Gustav 

Suitsu loomingut. Aja survel mõjus napilt tsensuuri võrkudest pääsenud luulekava protesti ja 

karjena vabaduse järele ning omandas poliitilise allteksti. (Pesti 2009: 43; Rähesoo 2011: 369; 

Saro 2017: 134) 

Samuti mõjus poliitilisena Evald Hermaküla 1969 Vanemuises esietendunud lavastus 

„Tuhkatriinumäng“, mis pidi lavale jõudma juba 1968. aasta kevadel, kuid keelati ära. 

Ärakeelamine tekitas Tartu üliõpilaskonnas rahulolematust, mistõttu plaanitud esietenduse 

õhtul tehti ka protestikatse ning kanti ametlike üliõpilaspäevade tõrvikurongkäigus lavastust 

toetavaid loosungeid. Hiljem lavale lubatud tükki oluliselt ei muudetud. (Neimar 2007: 102–

103; Saro 2017: 137) 

Paul-Eerik Rummo näidend „Tuhkatriinumäng“ jutustab tõe otsimisest ja leidmatusest, aga 

analüüsib ka võimu mehhanismi. See demonstreerib, et võim toetub küll bürokraatiale, 

hierarhiale ja salastamisele, kuid kuulub sellele, kes end riigimasina käigule allutada suudab. 

Sellegipoolest ei ole võim kõikvõimas. (Neimar 2007: 102–103) 

1970. aastal lavastas Evald Hermaküla Paul Kuusbergi romaani instseneeringu „Südasuvi 

1941“. Kuusbergi romaan oli teise maailmasõja aegset ajastut võrdlemisi ausalt käsitlenud ja 
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seetõttu sai ka Hermaküla lavastusest poliitiliselt tundlik ja riskantne tükk, mis uuris rahva 

kollektiivse alateadvuse mälestusi aastatest 1940–41. Lavale toodi sinimustvalge lipp ning 

hävituspataljonlased ja metsavennad laulsid isamaalisi laule. Ametnikud kartsid, et lavastus 

võib õhutada natsionalismi ja jätta mulje petetud rahvast, kuid Hermaküla tõrjus kahtlustusi. 

Tema sõnul oli teemaks müüt kaunist ja ühtsest eesti rahvast. (Eesti sõnateater... 2015: 461; 

Neimar 2007: 106) 

Teise tuntud teatriuuendaja Jaan Toominga käe all toodi 1976. aastal lavale „Polonees 1945“, 

mis sündis Jerzy Andrzejewski romaani „Tuhk ja teemant“ ainetel. Lavastusel oli kaks 

poolust, ühest küljest kujutas see romantilist armastuslugu ja üllast patriotismi, kuid teisalt 

farsina lahendatud kommunistliku korra tulekut ja nõukogulikke kombeid. Tegemist oli ühega 

vähestest Toominga otseselt poliitilise ainega lavastustest, mille väljatulekut saatis väike 

ametkondlik pahameel, sest Andrzejewski oli just Nõukogude Liidus musta nimekirja kantud. 

Jaak Alliku ettepanekul vahetati lavastuse nimi „Tuhk ja teemant“ „Polonees 1945“ vastu ja 

väideti, et teos sündis hoopis NSVLis tunnustatud Poola režissööri Andrzej Wajda filmi 

alusel. (Eesti sõnateater... 2015: 70, 119; Rähesoo 2011: 385) 

Poliitilist teatrit ei tehtud aga ainult Vanemuises, vaid eeskätt tänu Kalju Komissarovile ka 

Noorsooteatris. Komissarovi esimeseks tõsisemaks poliitiliseks lavastuseks sai Abby Manni 

filmistsenaariumi „Kohus Nürnbergis“ põhjal loodud „Protsess“ (1975). „Protsess“ kujutas 

natsikurjategijate üle peetavat kohtuistungit ja arutles nii isikliku kui ka kollektiivse süü ja 

vastutuse ning kollaboratsiooni üle. Kaasaegsele poliitilisele teatrile omaselt võeti lavastuses 

kasutusele palju erinevaid väljendusvahendeid: luule, etendamine, pantomiim, 

projitseeringud ja loomulikult muusika, mida esitas rokkansambel Ruja. Olgugi et saali 

eraldas lavast metallvõre, mida võis pidada vangilaagri, aga ka ajabarjääri sümboliks, suhtles 

trupp publikuga, käskides näiteks ohvrite mälestuseks püsti tõusta. (Saro 2017: 152–153) 

Kriitikud iseloomustasid seda uuenduslikku lavastust kui julget, rämedat, groteskset, füüsilist 

ja plakatlikku, mis ka selgitab, miks Komissarov etenduse alguses repliigiga „Kes tahab, 

mingu kohe minema!“ publiku poole pöörduda võis. Sellegipoolest saatis lavastust 

enneolematu edu: etendusi käis vaatamas üle 40 000 inimese. (Ibid.) 

1976. aastal ilmus Kalju Komissarovilt „Veri mullal“, üks esimesi metsavendadest kõnelevaid 

lavastusi eesti teatris. Komissarov võttis aluseks Heino Väli monoloognovellid „Mina, Lauri 

Pent – künnimees“ ja „Veri mullal“ (ehk „Mina, Helmuth Aas – põletusohver“) ning lõi sellest 

kahe antagonisti dramaatilise dialoogi. Lavastus analüüsis enneolematu avameelsuse, 

intensiivsuse, kujundijulguse ja õiglase vihaga 1940.–1950. aastate sündmusi Eestis. 

Käsitlemist leidsid murrangulise aja uued sotsiaalsed suhted ja omandivormi kujunemine. 

(Eesti sõnateater... 2015: 554) 

Lisaks lavastustele „Protsess“ ja „Veri mullal“ tõi Komissarov Noorsooteatrisse veel palju 

poliitilist repertuaari, näiteks repressioonidest rääkiva „Prokuröri“, groteskse satiiri 

„„Hamleti“ lavastamine Alamkolka külas“, poliitilise ohuteatri žanri kuuluvad „Sinised 

hobused punasel luhal“ ja „Nii me võidame“. Tema töödes avaldusid uusvasakpoolsed 

hoiakud, mis olid valitseva süsteemi suhtes opositsioonilised. Olles aga kommunistliku partei 

liige ja osates võimude ning Moskva teatrikriitikutega suhelda, õnnestus Komissarovil 

esitusload saada. (Eesti sõnateater... 2015: 124; Saro 2017: 153)  

1980. aastatel levis Eestis publitsistlik teater, mis kajastas valusaid probleeme, millest 

ajakirjandus ei rääkinud, tuues lavale eesti ja teiste nõukogude autorite päevakajalisi 
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näidendeid. Käsitleti nii majandusprobleeme, olmeviletsust kui ka juhtimisvigu. Üks 

silmapaistvamaid teoseid sellest perioodist on Pärnumaa parteisekretäri Valter Udami 

kirjutatud ja Ingo Normeti lavastatud „Vastutus“. „Vastutuse“ tegelased on partei- ja 

majandusjuhid, kes arutlevad kolhoosimajanduse halva olukorra põhjuste ja lahenduste üle. 

(Pesti 2009: 46–47) 

1980ndatel hakkas inimesi üha enam huvitama aga tänavatel toimuv pärispoliitika: 

rahvakoosolekud parkides ja lauluväljakul, ühislaulmised ja üleskutsuvad kõned. Käimas oli 

laulev revolutsioon ning teater ei suutnud muutuvates oludes enam piisavalt kiiresti 

reageerida, seega hakkasid publikunumbrid peale 1987. aastat järsult langema. (Pesti 2009: 

47–48) 

Poliitilise sisuga lavastused välja ei surnud, teatrilavale jõudsid nii vene klassika 

päevakajaliste rõhutustega esitused kui ka algupärandid, näiteks fosforiidisõja ja 

kolhoseerimise teemal. Silma paistsid mitu küüditamisteemalist näidendit: Jaan Kruusvalli 

„Vaikuse vallamaja“ Draamateatris (lavastaja Mikk Mikiver) ja Vanemuises (lavastaja Ago-

Endrik Kerge), Rein Saluri „Minek“ Endlas (lavastaja Priit Pedajas) ja Draamateatris 

(lavastaja Mikk Mikiver) ning Merle Karusoo „Aruanne“ (lavastaja Merle Karusoo) Pirgu 

Arenduskeskuse mälusektorilt. 1980ndate lõpus kerkis poliitilise teatri vallas esile Mati Unt, 

kes esitas poliitilist sisu koomilis-groteskselt. (Pesti 2009: 49)  

Peale Eesti taasiseseisvumist jäi teater ilma nende endisest vaikse opositsioonikanali rollist, 

hinnad tõusid ja saalid tühjenesid. 1992. aastaks oli Eesti teater kaotanud miljon vaatajat 

võrreldes viie aasta taguse ajaga: aasta jooksul külastati teatreid 700 000 korda. Rasketes 

majanduslikes oludes näitlejad pidid hakkama otsima teatriväliseid kõrvalteenistusi, mistõttu 

muutus teater pealiskaudsemaks ega toonud välja midagi tõeliselt silmapaistvat. (Pesti 2009: 

50–51) 

Sageli jääb silma aga ka näiteks Merle Karusoo, kes viljeleb dokumentaalset teatrit, tegeleb 

ühiskondlike ja poliitiliste probleemidega. 1990ndatel jätkas ta okupatsioonitemaatikaga, 

näiteks „Sügis 1944“ (1997) jutustas ebaõnnestunud põgenemiskatsetest Nõukogude 

okupatsiooni eest, „Küüdipoisid“ (1999) küüditamisest küüditajate vaatepunktist. 1999. aastal 

käsitles ta lavastuses „Kes ma olen?“ integratsiooni, sama teema juurde jõudis Karusoo tagasi 

aastal 2006 lavastusega „Küpsuskirjand 2005“. „Küpsuskirjand 2005“ heitis valgust Eesti-

Vene suhetele laiemalt: käsitles ajaloo tõlgendamist, piiritüli ja Keskerakonna lepet Ühtse 

Venemaaga. (Pesti 2009: 95, 97; Rähesoo 2011: 476) 

2005. aastal tõi Merle Karusoo lavale „Misjonärid“, võttes aluseks intervjuud Afganistanis 

sõdinud meestega. Kuigi lavastus kujutas eeskätt 1979. aastal alanud sõda Afganistanis, 

millest pidid osa võtma ka eestlased, arendas Karusoo teemat edasi, püstitades küsimuse, 

millise süü saab Eesti ühiskond endale 21. sajandil meie Iraagis hukkunud ja ellujäänud 

meeste pärast. Lavastaja kritiseeris seejuures otseselt Riigikogu otsust pikendada Eesti 

missiooni Iraagis. (Laasik 2005; Pesti 2009: 96) 

Poliitilist teatrit on palju tehtud ka teatris Von Krahl. Peeter Jalakas ja teater Von Krahl on 

enda sõnul üritanud hoida kätt elu pulsil, olla kaasaegsed ja sotsiaalkriitilised ning 

iseloomustada eesti kultuurilis-poliitilist olukorda juba 1990ndatest alates. (Ajalugu 2017) 

2001. aastal lavastas soomlane Erik Söderblom Von Krahlis näiteks Jouko Turkka näidendi 

„Connecting People“, mille peategelaseks on Nokia peadirektor Jorma Ollila. „Connecting 
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People“ on justkui ühe väikeriigi heaoluühiskonna vastuolude aus analüüs. Lavastuses olid 

olulisel kohal teemad, nagu lõhed Soome ja Eesti ühiskonnas, tipprikkurite ja 

prügikastiinimeste vahel laiuv kuristik, aga ka suurfirmade suhted Hiinaga. (Laasik 2001; 

Visnap 2007) 

2008. aastal tõi samuti soome kunstnik Teemu Mäki seal lavale võimu- ja 

tarbimisühiskonnavastane näidendi „Harmoonia“. Teos analüüsis majanduse, viha ja 

naudingu suhteid, pakkudes välja lahendusi ja utoopiaid kapitalismivabast maailmast. 

Lavastusega sooviti näidata, kui palju inimesi kannatab või isegi sureb selle nimel, et lääne 

inimeste, sealhulgas eestlaste elu elamisväärseks teha. (Harmoonia 2017; Kübar 2008) 

Von Krahl on poliitikaga suhestunud ka üsna ebatavaliste formaatide abil. Eesti Vabariigi 90. 

aastapäeval ehk 2008. aastal loodi Peeter Jalaka algatusel Von Krahli Akadeemias loengute, 

filmide ja etendustega tegevuskunsti sari „Kas on elu pärast kapitalismi?“. Projekt vältas kaks 

kuud, mille jooksul algas iga nädal ühe loenguga, kus lektorid tutvustasid erinevaid teemasid 

maailma majandusest vaba meedia olukorrani, üritades leida vastust küsimusele „Kas on elu 

pärast kapitalismi?“. Kümme projekti raames Von Krahlis resideerinud kunstnikku võtsid 

lektorite räägitu aluseks, et nende kunstilised vasted iga nädala reedel ühekordsesse etendusse 

panna. (Akadeemia etendused 2017) 

Viimastel aastatel on poliitilise teatri vallas silma paistnud ka Vaba Lava. 2016/2017 hooaja 

kuraatoriprogrammi „In | Out“ koostajad Madli Pesti ja Thomas Frank valisid välja kaheksa 

lavastust, mis kõik tegelevad lõimumise ja kohanemisega. Programmi valitud projektid 

otsivad riikide ja rahvuste üleseid väärtusi, uurivad nii identiteedikriisi kui ka eestlaste- 

venelaste kooselamist ning vaatavad Eesti tulevikku. Vaba Lava kuraatorprogrammi eesmärk 

on kunsti abil ärgitada ühiskondlik-poliitilisi arutelusid, mis jõuaksid teatrisaalist välja ja 

mõjutaksid võib-olla isegi Eesti elu. (Lavastused ja visioon 2016/2017 2017) 

2016/2017 hooaja kuraatorprogrammi raames on 2017. aasta märtsi seisuga lavale jõudnud 

Jürgen Rooste lavastus „sugu: M“ meheks olemisest, Oleg Soulimenko „Ma pigem tantsiksin 

sinuga“ eestlaste ja venelaste sarnasustest ning erinevustest, Helen Rekkori „Süüria 

rahvalood“, Simon Mayeri „Sissy pojad“ rahvakultuurist ja -identiteedist, Sveta Grigorjeva ja 

Siim Tõniste „Hulgakesed“ põlemisest. Tulemas on Urmas Vadi „Furby tagasitulek“ üksteise 

vajamisest ja mõistmisest, Artjom Garejevi „IDEM“ identiteedikriisist, Chris Kondeki ja 

Christiane Kühli „Eritunnused“ samuti identiteedist. (Lavastused ja visioon 2016/2017 2017) 

Ka eelneval hooajal ehk 2015/2016 võeti vaatluse alla mõned poliitikaga tihedalt seotud 

teemad, nagu demokraatia ja  sugudevahelised võimusuhted ühiskonnas, aga ka vaegnägijate 

integreerimine. Programmi valitud lavastused uurisid muuhulgas, milline on kunstikogemuse 

poliitiline ja sotsiaalne potentsiaal ning millised on kogukondlikud sidemed tänapäeva 

killustunud ühiskonnas. (Lavastused ja visioon 2015/2016 2015) 

Poliitilise teatri vallas võiks eelmisest hooajast välja tuua eeskätt Tiina Sööti „Tõelised naised, 

tõelised mehed ja tõelised teised“ soolisest ebavõrdsusest, Christophe Meierhansi „Ühendus 

paratamatu ületamiseks. Sada sõda üleilmse rahuni” demokraatiast, Jaanika Juhansoni „Kes 

kardab pimedat?“ vaegnägijatest ning „Sugu: N“ naiseks olemisest. „Sugu: N“ ei ole ainult 

lavaleseadjate Priit Võigemasti ja Henrik Kalmeti teos, vaid kogu trupi ühislooming, kuna 

teksti autorid on Maria-Lee Liivak ning näitlejad ise: Mari-Liis Lill, Evelin Võigemast, Ursula 

Ratassepp ja Hilje Murel. (Lavastused ja visioon 2015/2016 2015; Sugu: N 2017) 
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Mainitud Mari-Liis Lill on lisaks teosele „Sugu: N“ loonud ka muid poliitilise tooniga 

lavastusi, neist hiljutisim Endla teatris koos Maria-Lee Liivakuga lavale toodud „Väljast 

väiksem kui seest“. „Väljast väiksem kui seest“ lahkab Eesti ühiskonna probleeme 10 

eluloointervjuu abil, mis tehti Pärnumaal elavate inimestega 2016. aasta jooksul. Käsitlemist 

leiavad sealhulgas nii vaesus, vihakõne kui ka Euroopa liit. (Väljast väiksem kui seest 2017) 

Varem on Mari-Liis Lill aga silma paistnud, tehes koostööd dramaturg-lavastaja Paavo 

Piigiga. 2016. aastal esietendus ühiselt lavale toodud teatrirännak „Teisest silmapilgust“, mis 

Tallinna Linnateatrisse ja Vene Teatrisse kogunenud publiku lõpuks Lindakivi 

kultuurikeskuses kokku viis. Tegemist oli integratsiooniteemalise teosega, uurimaks, kuidas 

kahte rahvust ehk eestlasi ja venelasi üksteisele lähemale tuua. Nende eelmine ühistöö, 

intervjuude põhjal loodud lavastused „Harakale haigus...“ (Tallinna Linnateater) ja „Varesele 

valu...“ (Eesti Draamateater) depressioonist, väärib samuti äramärkimist poliitilise teatri 

ilminguna. (Harakale haigus... 2017; Teisest silmapilgust 2017) 

Eelnenud alapeatükis tuli juttu poliitilisest teatrist Eestis, mis algas vabariigi esimesel 

kümnendil õitsenud vasakpoolsete töölisteatrite ja Hommikteatriga. 1944. aastal alanud 

Nõukogude perioodil läbis teatrit kohustuslik ideoloogia, aga 1969 alanud teatriuuenduse 

lavastustes oli juba näha teatavat mässumeelsust ja vabamat poliitilisust. Poliitilisusest saab 

rääkida okupatsiooni ajal eeskätt Hermaküla, Toominga ja Komissarovi lavastustes. Peale 

taasiseseisvumist on selles vallas aga silma jäänud näiteks Merle Karusoo, kes oli juba tegev 

ka 1980ndatel, teater Von Krahl, Vaba Lava kuraatoriprogrammid ning Mari-Liis Lill ja 

Paavo Piik. Üks olulisemaid poliitilise teatri tegijaid on viimasel kümnendil olnud aga teater 

NO99, mida käsitleb järgmine alapeatükk.  

 

2.2. Teater NO99 

Järgnev alapeatükk annab lühiülevaate NO99 ajaloost ning teatri lavastustest, mida võib 

pidada poliitiliseks. Kasutatud on materjale NO99 koduleheküljelt, uurimistöid, arvustusi ja 

uudiseid NO99 lavastustest ning filmi „Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha?“.  

Teater NO99 loodi 2005. aastal Tallinnas. Teater sündis Vanalinnastuudiost, mille juhiks oli 

saanud 2004. aasta suvel Tiit Ojasoo. Enamik Vanalinnastuudio näitetrupist koondati ning 

Ojasoo pani kokku enda meeskonna. (Meist 2017; Vanalinnastuudio 2010) 

NO99 teatri keskmes on lavastaja Tiit Ojasoo, kunstiline juht Ene-Liis Semper ja 10-

liikmeline trupp. Tegijate sõnul ei ole tegemist ainult teatri, vaid ka seriaalse kunstiteosega, 

sest teatris lavastub kokku 99 lavastust ning nende järjekorranumbrid liiguvad nulli suunas. 

(Meist 2017) 

19. veebruaril 2005 esietendus NO99 avalavastus, Yukio Mishima tekstidel põhinev teos, 

„Vahel on tunne, et elu saab otsa ja armastust polnudki“. 2017. aasta märtsi seisuga on NO99s 

lavale jõudnud kokku 67 lavastust ja 22 korra või kaks mängitud aktsiooni. Lavastused 

sünnivad enamasti lavastajate ja näitlejate koostöös, kasutades improvisatsioonitehnikaid. 

Loomeprotsessi käigus kohtutakse sageli erinevate elualade esindajatega, et lavastuse jaoks 

materjali koguda. (Lavastused 2017; Reemann 2013: 6) 

Lisaks improvisatsioonist sündinud tükkidele tuuakse lavale klassikalist dramaturgiat, näiteks 

Shakespeare’i, Tšehhovit ja Albee’d. Samuti on NO99 teatris lavastatud filmistsenaariume: 
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Akira Kurosawa „Seitse samuraid“, Micheal Cimino „Hirvekütt“ ja Andrei Tarkovski 

„Stalker“. (Reemann 2013: 6) 

Teatri repertuaari teemadering on olnud lai, kuid selgelt paistavad silma ka poliitilise sisuga 

lavastused. Vahemikus 2006–2011 sündis näiteks 5-osaline Eesti-teemaliste lavastuste 

tsükkel, mille eesmärk oli tegeleda Eesti ühiskonna erinevate murekohtadega. Esimeseks 

lavastuseks selles tsüklis sai televisiooni- ja muusikalivormi põimiv „Nafta! Ver 1.2“, mida 

loojad ise nimetasid dokumentaalseks ohumuusikaliks. „Nafta! Ver 1.2“ jutustas 

liigtarbimisest, mugavusest ja priiskamisest tänapäevases naftaajastu lõppjärgus. 

Loomeprotsessi jooksul konsulteerisid lavastajad Ojasoo ja Semper Eestimaa Roheliste 

kunagise juhi Marek Strandbergiga, saamaks probleemiga lähemalt tuttavaks. Lavastuse 

pealkirjale lisati „ver 1.2“ põhjusel, et pool aastat peale esietendust tehti tükis muudatusi, kuna 

taolise päevakajalise teema puhul kaob värskus ja aktuaalsus kiiresti. (Reemann 2013: 8) 

 „Nafta! Ver 1.2“ mõtteliseks järjeks saab pidada lavastust „ГЭП ehk Garjatšije estonskije 

parni“, mis otsib lahendust Eesti iibeprobleemile. Grupp noormehi asutab klubi, mille liikmed 

üritavad võimalikult paljudele eesti naistele lapsi teha. Ideega kaasnevad mured, kuidas leida 

need naised, kuidas lahendada rahamured, kuidas olla isaks kümnetele lastele. Lavastus loodi 

näitlejate improvisatsiooni, võrgutusõpikute ja eestlastega toimunud kohtumiste 

stenogrammide põhjal. Muuhulgas kasutati ka stereotüpiseeritud ja lihtsustatud folkloorset 

materjali. Kokku sündis koomiline kabareevõtmes lavastus, millest jäi siiski kõlama eeskätt 

mure eestlaste väljasuremise pärast. (NO88... 2017; Reemann 2013: 8) 

Tsükli kolmas osa on Ojasoo ja Semperi lavastus „Kuidas seletada pilte surnud jänesele?“. 

„Kuidas seletada pilte surnud jänesele?“ arutleb kunstiloome, selle mõistmise, loomekriisi 

ning kultuuripoliitika üle. Saanud impulsi majanduskriisist tulenevatest kultuurieelarve 

kärbetest, demonstreeris lavastus negatiivsete emotsioonide ülekandumist kultuuri. 

Rahulolematu ja ründav pool ehk teater suutis seejuures säilitada ka eneseiroonia, mitte ainult 

süüdistada poliitikuid, näiteks toonast kultuuriministrit Laine Jänest. Lavastus näitab kahe 

lepitamatu arusaama põrkumist: paremliberalistliku tõekspidamise järgi ei tohiks ühiskonnas 

olla mittetootlikke sfääre, teisalt aga eksisteerib idealistlik usk, et kunst võib olla kõik, mida 

ta soovib. (Reemann 2013: 9; Treier 2009: 14–15) 

Suurim lavastus Ojasoo ja Semperi pentaloogias on „Ühtne Eesti suurkogu“, mille ainus 

etendus tõi saali kokku 7200 pealtvaatajat. „Ühtne Eesti“ oli 44 päeva väldanud poliitiline 

teatriprojekt, mis tipnes 2010. aasta 7. mail suurkoguga Saku Suurhallis. 24. märtsil olid 

tegijad pressikonverentsil välja kuulutanud, et peale kohtumisi Eesti poliitikaga kursis olevate 

inimestega otsustasid nad korraldada liikumise „Ühtne Eesti“ suurkogu. Nende eesmärgiks 

oli muuhulgas peegeldada kõigi suuremate parteide negatiivseid ja populistlikke jooni ka enda 

käitumises, retoorikas, programmis ja kampaaniates. Avalikkus pööras projektile väga suurt 

tähelepanu, pidevalt ilmusid selleteemalised juhtkirjad, arvamusartiklid ja analüüsid. Oma 

arvamust „Ühtse Eesti“ teemal kutsuti telesaadetesse avaldama nii idee autoreid Ojasood ja 

Semperit kui ka poliitikuid, arvamusliidreid ning ajakirjanikke. Õhus oli küsimus, kas 

suurkogul sünnibki päriselt uus erakond või mitte. (NO75... 2017) 

Pressikonverentsi ja suurkogu vahele jäänud 44 päeva jooksul toimusid „Ühtse Eestiga“ 

seotud ühekordsed aktsioonid „NO76,6: Lahedam on kaasa teha kui vaadata“ ja „NO76,8: 

Kui 200st tehakse 6500“ ning lavastuse „Tallinn – meie linn“ etendused. „Tallinn – meie linn“ 
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oli Eva Klemetsi juhitud ekskursioon läbi vanalinna, mille jooksul tuli juttu Tallinnast ja 

poliitikast, eeskätt Keskerakonnast. (NO76... 2017; NO76,6... 2017; NO76,8... 2017) 

Lisaks sellele salvestas teater NO99 enne suurkogu kuueosalise videoloengute sarja 

„Valimiskool“. Iga nädal riputati Youtube’i üles üks videoloeng, mille eesmärgiks oli 

vaatajatele lihtsalt ja selgelt poliitilisi mehhanisme tutvustada. Videotes esinev Jaak Prints 

avaldas kohati väga kompromiteerivat informatsiooni, kuid ükski kõnealune isik või partei ei 

kutsunud seda hiljem laimuks ega protesteerinud. (NO75... 2017; Reimann 2013: 10) 

Suurkogu kestis umbes neli tundi, mille käigus tutvustati erinevaid poliittehnoloogiaid, peeti 

kõnesid ja valiti uus esimees. Lisaks näitlejatele said sõna ka näiteks Rein Einasto, Indrek 

Tarand ja Allar Jõks, kelle Tarand esimehe kandidaadiks üles seadis. Esimeheks valiti Tiit 

Ojasoo, kuid parteid ei loodud. (Miil 2013; NO75... 2017; Ühtne Eesti suurkogu 2014) 

Projektist „Ühtne Eesti“ loodi täispikk dokumentaalfilm „Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha“, 

mis esilinastus kolm aastat hiljem ehk 2013. Lisaks kaadritele etendusest saab filmis näha 

kogu projekti ettevalmistusi ning intervjuusid tuntud poliitikutega, näiteks Ain Seppiku ja 

Indrek Saarega. Filmis leiab kajastamist ka 2012. aastal puhkenud Reformierakonna 

rahastamisskandaal, mille algataja Silver Meikar nimetab ühe ajendina „Ühtse Eesti“ projekti. 

(Miil 2013; NO55... 2017) 

„Ühtse Eesti suurkogule“ järgnes tsükli viimane osa ehk „The Rise and Fall of Estonia“. „The 

Rise and Fall of Estonia“ sai tõuke küsimusest, kas Eesti ja Euroopa on vaid poliitilised, 

majanduslikud ja geograafilised mõisted või hoiab neid koos näiteks kultuur. Lavastus arutleb 

selle vaimse kapitali olemuse ja püsimajäämise üle, keskendudes üksikisikule, mitte 

poliitikale ega meediale. Etenduse käigus toodi publiku silme ette n-ö kollaaž eesti inimesest: 

ahnest, õelast ja kangekaelsest, kuid allaheitlikust, ambitsioonitust ja pahurast õgardist. 

Tragikoomilised episoodid tekitasid vaatajas nii äratundmisrõõmu kui ka ebameeldivust, 

brechtilikku võõristusefekti. Brechtist ja tema ideekaaslasest Kurt Weillist on inspireeritud ka 

tüki pealkiri, nimelt viitab see nende poliitilis-satiirilisele ooperile „The Rise and Fall of the 

City of Mahagonny“. (Jõevere 2010; Reemann 2013: 10–11) 

2012. aastal ilmus NO99 teatris aga Lauri Lagle lavastus „NO65: Suur õgimine“. Lavastus sai 

inspiratsiooni Marco Ferreri filmist „La Grande Bouffe“, kus kolm meest ennast surnuks 

õgida soovivad ning mille aluseks on 1940ndate alguses sündinud kurioosum. Kolm 

üksteisele võõrast meest läksid koos vabasurma, süües, kuni nende magu lõhkes või süda üles 

ütles. Kahe mehe motiivid pole kindlad, kuid kolmanda kohta tekkis teooria, et ta otsustas 

enesetapu kasuks, võitlemaks tollase Saksa okupatsiooni vastu. Lagle lavastuse mõte ei seisne 

aga taolises ebaharilikus märterluses, vaid demonstreerib pigem hedonistliku jõudeelu 

hukatuslikkust. See kritiseerib kapitalistlikku ajajärku, kus liigsest tarbimisest ehk õgardlusest 

saab elu mõttetusest põgenemise vahend. (Epner 2012; Pesti 2013: 88–89; Talts 2012: 34) 

2012. aasta 5. juunil alustas teater NO99 aktsioonisarjaga „Esimene lugemine“, mille algust 

märkis aktsioon „Reformierakonna juhatuse koosolek“. NO99 trupp luges ette nn algupärandi 

Reformierakonna juhatuse koosolekust peale Silver Meikari paljastust meedias, et nii tema 

ise kui ka teised erakonna liikmed on korduvalt partei kassasse viinud tundmatu päritoluga 

raha. Tüki kokkupanemisel kasutati Reformierakonna siselisti ja partei liikmete Rain 

Rosimannuse, Jürgen Ligi, Silver Meikari, Kalev Lillo ja Kristjan Karise tekste. Lisaks 

põimiti lavastusse ettevõtja Karli Lamboti, Kaur Kenderi, Ingo Normeti ja erakonnaga seotud 

anonüümsete inimeste kirjutisi/ütlusi. (Epner et al. 2012) 
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Järgmine „Esimese lugemise“ aktsioon jõudis publiku ette 25. novembril 2013, pealkirjaga 

„Ministri viimased päevad“. Ajendatuna kultuurilehe Sirp skandaalist, heitis NO99 kriitilise 

pilgu Eesti ühiskonnas ja kultuurielus toimuvale ning tõi lavale tegelasteks kultuuriminister 

Rein Langi, Kaur Kenderi, Rain Rosimannuse, Kristen Michali ja emotsionaalse kunstniku. 

Esitatud Eero Epneri tekstis kasutati seejuures ka Kaur Kenderi originaalkirja, mis teatas Sirbi 

peatoimetaja kohusetäitja ametikohalt tagasiastumisest. (Aasaru 2013) 

Aktsioon näitas koha kätte nii ajakirjanikele, poliitikutele kui ka kultuurirahvale, kuid kutsus 

samal ajal üles lepitusele, sest inimesed on vihkamisest väsinud. Tollane Eesti Teatri 

Agentuuri juhataja ja praegune Sirbi peatoimetaja Ott Karulin märkis ära, et selle aktsiooniga 

täitis NO99 teatri ülimat eesmärki ehk peegeldada ühiskonnas toimuvat. (Aasaru 2013) 

Kolmandana „Esimese lugemise“ seerias toodi 2014. aastal lavale aktsioon „Savisaare kõne 

rahvale“, mis tegijate sõnul käsitles ühiskonnas aktuaalseid sotsiaal-poliitilisi probleeme. 

Aktsioon toimus Draamateatri suures saalis samal ajal, kui Edgar Savisaar Estonia teatris 

kõnet pidas. Kohavalikut põhjendati faktiga, et Savisaar räägib alati rahvaga, mitte väikese 

inimgrupiga, järelikult oli vaja aktsioonile suuremat publikut. (Sibrits 2014a) 

Lisaks Marika Vaarikule, kes Savisaart kehastas, astus Draamateatri laval üles segakoor Vox 

Populi. Aktsiooni lõpetaski koor võimsa „Tuljaku“ fonogrammi taustal suud liigutades, mida 

Ott Karulin tõlgendas kui Savisaare nägemust teistest parteidest: räägitakse, et ollakse 

eestlased, aga mõeldakse väikselt ja vaid teeseldakse eestlust. (Sibrits 2014b) 

„Savisaare kõne rahvale“ oli sissejuhatuseks poolteist kuud hiljem esietendunud lavastusele 

„NO46 Savisaar“. „Savisaar“ põimis antiiktragöödia ja muusikali, et jutustada lugu võimust. 

Lavastus arutles, mida teeb inimene võimuga, mida võim inimesega, kuidas ja miks tuleks 

sellest lahti lasta ning kas on elu väljaspool võimu. Kuigi peategelaseks oli Savisaar, ei ole 

lavastus temast, vaid Tallinna linnapea on ainult näide sellest, et antiiktragöödiatest tuttavad 

saatused kehtivad ka tänapäeval. Nimelt on „kuningas“ Savisaar pandud valimiste eel raske 

valiku ette – kas võim või elu? (NO46... 2017) 

Lavastuse eesmärk ei olnud kedagi rünnata, vaid pakkuda mõtteainet teemadel, millest teos 

jutustas. Nii Kadri Simson kui ka Vilja Toomast, kelle tegelaskujusid laval jälgida võis, võtsid 

kriitika hästi vastu ning kiitsid neid kehastanud näitlejaid. Esietendusele kutsuti ka Edgar 

Savisaar, kuid kohale ta ei ilmunud. Meest kehastanud Marika Vaarik pälvis rolli eest aasta 

parima naispeaosatäitja preemia. (Makko 2015; Ristoja 2015a; Ristoja 2015b; Sibrits 2016) 

Kõige hiljutisem NO99 lavastus, mida võib poliitiliseks pidada, esietendus 2014. aasta suvel 

Arvamusfestivalil ja 2015. aasta veebruaris NO99-s. Selle lavastuse pealkiri on „NO45 

Kodumaa karjed“. Tegemist on Jaak Printsi soololavastusega, võtmaks kokku 25 aastat Eestit 

erinevate tekstide abil. Kajastamist leiavad spordikommentaarid, poliitikute kõned, 

lugejakirjad, reportaažid, laulud, loosungid, intervjuud ja reklaamid, mis puudutavad Eesti 

ühiskonnas olulisi teemasid. „Kodumaa karjed“ osutab sealhulgas eestlaste ja venelaste 

puudulikule kommunikatsioonile, sest ühiskonnas valitsevad keele-, kultuuri- ja 

märkamisbarjäärid. (NO45... 2017; Pool 2016) 

Teater NO99 loodi 2005. aastal ning sellest ajast saati on teater lavale toonud palju erinevat 

materjali – nii klassikalist dramaturgiat, improvisatsioonist sündinud lavastusi kui ka 

filmistsenaariume. Poliitilise sisuga lavastused moodustavad NO99 repertuaarist olulise osa, 

näiteks lavastasid Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper terve viieosalise tsükli Eesti ühiskonna 
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probleemidest. Samuti on NO99 teatris kajastatud äsjatoimunud poliitilisi sündmusi nagu 

Reformierakonna rahastamisega ja Sirbi peatoimetajaga seotud skandaale, aga toodud lavale 

ka tervet kapitalistlikku ajajärku kritiseerivat materjali. 

  



Karin Allik, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2017 

POLIITILINE TEATER EESTIS NO99 NÄITEL 

25 

 

 

 

 

3. TEATRITEADLASTE VAADE NO99 POLIITILISELE TEATRILE 

Selles peatükis käsitletakse teatrit NO99 ja uuritakse teda kui poliitilist teatrit. Uurimuslik osa 

otsib vastust eeskätt küsimustele „Kas NO99 on poliitilise teatriga kuidagi Eesti ühiskonda 

mõjutanud?“ ja „Kuidas on teater NO99 seda teinud?“. Arutletakse ka laiemas plaanis, mis 

on poliitiline teater, kuidas saaks selle mõju ühiskonnale üldse hinnata või mõõta ning kes 

sellega Eesti teatrimaastikul veel on tegelenud.  

 

3.1. Teatriteadlaste vastused NO99 ja poliitilise teatri kohta 

Uurimusliku osa elluviimiseks intervjueeriti viit Eesti teatriteadlast e-kirja teel või suuliselt 

vesteldes. Küsimustele (Lisa 1) vastasid Tartu Ülikooli teatriteaduse magister ja teatriteaduse 

lektor Riina Oruaas (kirjalik intervjuu 09.03.2017); teatriteaduse doktor, Tartu Ülikooli 

teatriteaduse lektor ja EMTA Lavakunstikooli teadur Madli Pesti (kirjalik intervjuu 

07.03.2017); Tallinna Ülikooli kultuuri uuringute doktorant, EMTA Lavakunstikooli teadur 

ja lektor Eva-Liisa Linder (kirjalik intervjuu 14.03.2017), teatriteaduse doktor Hedi-Liis 

Toome (suuline intervjuu 22.03.2017) ning teatriteaduse magister Piret Verte (kirjalik 

intervjuu 24.03.2017).  

Esmalt paluti vastajatel selgitada, mida tähendab nende arvates poliitiline teater. Vastajad 

defineerisid poliitilist teatrit nii laiemalt kui ka kitsamalt. Laiemat definitsiooni mainis näiteks 

Riina Oruaas, kelle sõnul on kogu kunst poliitiline, sest see on suunatud avalikkusele ehk 

polis’ele, tuues arutelu objektiks ka eraelulised teemad. Eraeluliste teemade juures viitas 

Oruaas teise laine feminismi seisukohale, mille kohaselt sõltuvad inimeste eraelulised valikud 

otseselt sotsiaalsest süsteemist ja poliitikast ehk the personal is political.  

Samuti kasutas pigem avarat definitsiooni Eva-Liisa Linder, öeldes, et poliitiline teater on 

lavastused ja aktsioonid, mis tegelevad ühiskondlikult aktuaalse teemaga ja on oma 

seisukohavõtus vabad, enamasti kriitilised. Madli Pesti lisas, et poliitiline teater on teater, mis 

tekitab vaatajas erimeelt, konfliktseid ja põrkuvaid arusaamu ning avab midagi senitundmatut 

või tuntut uue nurga alt. Piret Verte võttis enda jaoks poliitilise teatri kokku kui teatri, mis 

võtab endale eesmärgiks osutada tähelepanu päevakajalistele teemadele ja probleemidele 

kaasaja ühiskonnas ehk reageerida kiiresti toimuvale, kasutades teatri väljendusvahendeid. 

Vajadusel ohverdatakse selle nimel isegi kunstilised ambitsioonid.   

Kitsamat definitsiooni mainis aga Hedi-Liis Toome, kelle sõnul on praegu tõenäoliselt kõige 

täpsem Madli Pesti doktoritöös avaldatud definitsioon, sest 21. sajandi poliitilises teatris ei 

ole oluline mitte ainult ühiskondlik või poliitiline temaatika, vaid ka uut tüüpi esteetika. Seda 

esteetikat võis tegelikult juba näha eelmise sajandi poliitilise teatri suurkujude puhul (näiteks 

kasutas Erwin Piscator videolahendusi, Bertolt Brecht muusikat), kuid tänapäeval on esteetika 

poliitilise teatri definitsiooni juures tähtsamaks saanud kui varem. Seda põhjusel, et poliitikat 

leidub nii palju igal pool ja nüüdisaegne esteetika aitab eristada poliitilist teatrit ainult 

poliitilise teemaga teatrist. Toome ei nimetaks kindlasti aga kogu teatrit poliitiliseks või 
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sotsiaalseks ainult seetõttu, et inimesed tulevad ühte saali kokku ning seal toimub suhtlus kahe 

poole, lavalolijate ja publiku vahel.  

Kitsama poliitilise teatri definitsiooni tõi ka välja Riina Oruaas, kelle jaoks tähendab see 

teatrit, mis tegeleb aktuaalsete sotsiaalsete või poliitiliste protsesside uurimise ja esitamisega. 

Oluline tunnus sealjuures on kriitiline suhtumine – protsesside läbivalgustamine ja küsimuste 

esitamine.  

Seejärel uuriti teadlastelt, kuidas saaks hinnata või mõõta poliitilise teatri mõju. Kõik vastajad 

tunnistasid, et mõju hindamine on väga keeruline, kuid näiteks Madli Pesti tõi välja võimaluse 

teha publikuküsitlus, sest teater saab muuta ühiskonda üksiku publikuliikme mõjutamise 

kaudu. Riina Oruaas selgitas, et uurida saaks inimeste teadlikkust: millistest autoritest, 

lavastajatest, lavastustest või teatritest on kuuldud. Teisalt võiks vaadelda hoiakute 

muutumist: kas teatri tegevuse tulemusel on ühiskonnas mõni arusaam muutunud, näiteks 

suhtumine soolisesse võrdõiguslikkusesse, rahvusküsimustesse, demokraatiasse. Kahjuks on 

hoiakute uurimine aga väga keerukas, sest teater liigub kaasa laiemate protsessidega ning ei 

saa kindlaks teha, millised arvamused on muutunud just teatri tõttu. Ainus, mida seejuures 

saab kontrollida on küsimus, kas inimene seostab enda uut nägemust või hoiakut teatriga. 

Hedi-Liis Toome tõi välja, et poliitiline teater ei peagi alati midagi muutma või seda vähemalt 

mõõdetavalt tegema. Samas saab Toome sõnul siiski poliitilise teatri mõju mõõta näiteks 

sellega, kui palju teater või lavastus ühiskonnas ja meedias vastukaja saab. Sarnase meetodi 

nimetab ka Piret Verte, pakkudes välja võimaluse jälgida lavastuste kajastamist päevalehtedes 

väljaspool kultuurilehekülgi. Lisaks sellele on mõju märgata juhul, kui lavastus algatab 

diskussiooni, mis keskendub tõstatatud teemadele ja probleemidele, mitte lavastuse kui 

kunstiteose analüüsile, ning seega kaasab ka inimesi, kes ei ole etendusi näinud. 

Konkreetselt teater NO99 poliitilise teatri mõju nimetas Eva-Liisa Linder suureks ja 

epohhiloovaks. Nagu Madli Pesti täpsustab, on kõige selgem mõju olnud kindlasti „Ühtsel 

Eestil“, sest sellest sai 2012. aastal tõuke Reformierakonna rahastusskandaal. Üldisemat mõju 

võib näha asjaolus, et tänu NO99-le on teater kui kunstiliik jõudnud ajalehtede 

kultuurilehekülgedelt esikülgedele, mis näitab, kuivõrd oluline kultuur ühiskonnas ikkagi on. 

Seda kinnitas ka Hedi-Liis Toome, kelle sõnul on NO99 suutnud kogu aeg nii-öelda pildil 

olla, tegeledes väga oluliste teemadega. Teater saab palju vastukaja ning ajab vihale sageli ka 

neid, kes ise etendust näinud ei ole.  

Riina Oruaasa väitel on NO99 puhul lihtsam hinnata mõju teatriväljale: see on 

märkimisväärne juba põhjaliku ja järjekindla esteetilise keele uuenduse pärast. Rääkides aga 

mõjust ühiskonnale, saab kõige rohkem mõjutada aktiivseid ühiskonnaliikmeid, kes 

moodustavad umbes 20% kõigist inimestest. Sealjuures viitab Oruaas Marju Lauristini 

töörühma korraldatud sotsioloogilistele uuringutele „Mina. Maailm. Meedia“, kus selline 

järeldus tehti. Poliitiliste ja ühiskondlike protsesside aktiivsete jälgijate hulgas oli näiteks 

„Ühtse Eesti suurkogu“ projekt endiselt aktuaalne ning avaliku arutelu teema ka neli või viis 

aastat peale etenduse toimumist. Samuti huvitusid sellest paljud haritud ja aktiivsed inimesed, 

kelle tegevusvaldkonnaks ei ole kultuur. Järelikult oli vähemalt aktiivse ühiskonnagrupi 

hulgas „Ühtse Eesti“ mõju märkimisväärselt oluline, isegi niivõrd, et sarnaseid juhtumeid 

saab Eesti teatrist välja tuua väga-väga vähe.  

Teisalt sekkus NO99 ka Reformierakonna rahastamisskandaali, tuues lavale aktsiooni 

„Reformierakonna juhatuse koosolek“, kuid sama teema tõttu alguse saanud kodanikualgatus 
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Harta 12 on tänaseks sumbunud. Teravama sekkumisena poliitilisse protsessi mõjus aga Sirbi 

skandaali ajal sündinud aktsioon „Ministri viimased päevad“: kultuuriminister Rein Lang 

astus tagasi õige pea.  

Piret Verte hinnangul on NO99 mõju ühiskonnale veidi ülehinnatud. Teater paistab küll silma 

kiirreageerimisega ühiskonnas toimuvale ja pälvib sellega tähelepanu ka teatriringkondadest 

väljaspool, kuid see tähelepanu on pigem seotud eristumisega Eesti üldisest teatripildist. Suur 

osa lavastusi ei kanna tema sõnul aga poliitilise teatri mõõdet välja, pakkudes sellegipoolest 

tugevat kunstilist elamust.  

Seejärel paluti teatriteadlastel kommenteerida, milliste poliitiliste ja ühiskondlike murede 

kujutamisega on NO99 kõige paremini hakkama saanud ja välja paistnud. Riina Oruaasa sõnul 

on selleks võimuliialdus ja võõrandumine ning poliitiline korruptsioon, mida mainib ka Eva-

Liisa Linder. Lisaks sellele toob Linder välja teemad, nagu iibeprobleem ning Eesti ajalugu, 

identiteet ja tulevik ehk tsiteerides Lennart Merit: „kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me 

läheme?“. Madli Pesti jaoks on NO99 kujutatud probleemide juures esmatähtsad 

rahastamisküsimuste valgustamine ja parteisüsteemi toimimise demonstreerimine. Sellega 

nõustub Hedi-Liis Toome, kelle sõnul on kõige olulisem olnud parteikultuuri käsitlemine nii 

ühekordsetes aktsioonides kui ka Valimiskoolis. 

Hedi-Liis Toome selgitas aga ka, et näiteks NO99 üks esimesi poliitilisi lavastusi „Nafta!“ 

võis jääda eestlastele kaugeks, sest tegeles nii laiade teemadega nagu energiapoliitilised 

valikud. „Nafta!-le“ järgnenud „ГЭП ehk Garjatšije estonskije parni“ oli vastupidiselt väga 

otsekohene ja konkreetne, tõstatades probleemi Eesti riigi väljasuremisest ning jõudis 

tõenäoliselt inimestele seetõttu lähemale. Mida rohkem erinevaid ühiskondlikke teemasid 

käsitleti, seda rohkem hakati NO99-lt ka poliitilisust eeldama. Võis juhtuda, et poliitilisust 

leiti ka seal, kuhu autorid seda tahtlikult niivõrd pannud ei olnud. Näiteks jäi teatriteadlasele 

lavastuse „Kuidas seletada pilte surnud jänesele?“ kriitikast mulje, nagu oleks tegemist 

isikliku rünnakuga kultuuriminister Laine Jänese vastu, kuid etendust nähes mõistis ta seda 

hoopis teisiti.  

Iibeprobleemi kujutamist, aga ka naftat ja keskkonnatemaatikat toob olulisena välja Piret 

Verte, öeldes, et nende lavastuste puhul ei lugenud NO99 moraali ega kandnud ühest 

ideoloogilist sõnumit. „Nafta!“ ja „ГЭП ehk Garjatšije estonskije parni“ puhul jäi NO99 

selgelt teatriks ja pakkus ka elamust.  

Rääkides teemadest, mida on siiani kujutatud vähem ja mille käsitlemist võiks Eesti teatrilt 

oodata, sealhulgas NO99-lt, ütleb Toome, et millegi originaalsega väljatulemine on raske, sest 

inimesi on üha keerulisem šokeerida. Samuti ei oska ka Madli Pesti ühtegi konkreetset ootust 

välja tuua. Riina Oruaas nimetab aga siinkohal nii-öelda vaikijate hääle kuuldavaks tegemise 

ehk näiteks puuetega inimeste ja rahvusvähemuste käsitlemise. Need teemad pole veel lavale 

jõudnud või on seda teinud kitsas ringkonnas, nagu pimedate harrastusteatris Terateater. 

Peavooluteatrite lavadel on siiani olnud ka vaid üksikuid näiteid soolise võrdõiguslikkuse 

kriitilisest käsitlusest, mistõttu nendib Oruaas, et pikk maa on veel minna.  

Eva-Liisa Linder aga seab küsimuse alla, kas selliseid ootusi üldse saab NO99-le panna, sest 

nad on kinnitanud, et ei plaani jääda „valvekoeraks“. Ootused on pigem suunatud uutele 

truppidele ja lavastajatele, kes samuti ühiskonnakriitiliste teemadega tegelevad või tegeleda 

võiksid, näiteks siinkohal Paavo Piik ja Mari-Liis Lill. Probleeme, mida käsitleda, on Linderi 

sõnul palju, mõned neist seotud otseselt Eestiga, mõned laiema maailmaga. Eestiga seotud 
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teemadest nimetab teadlane Eesti asendit maailmas ja meie vaimset geograafiat, identiteeti, 

minevikku ja tulevikku, aga ka reaktsioone pagulaste saabumisele ja keskerakondliku 

valitsemise tulevikustsenaariume. Laiematest teemadest võiks analüüsida ja kajastada näiteks 

Euroopa migratsioonikriisi, Brexitit, Ameerika tõejärgset Trumpi valitsust, Ukraina 

kriisisituatsiooni, Venemaa infosõda, postmodernistlikku diktatuuri, tsivilisatsioonide 

kokkupõrget ja rahvusluse tõusu.  

Lähtudes teatri käsitletud teemadest ja kasutatud esteetikast, paluti teatriteadlastel 

kommenteerida, millised võiksid olla NO99 eesmärgid ning kas neid on täidetud. Madli Pesti 

väitel püüdleb teater NO99 kriitilise mõtteviisi edendamise ja publiku teadlikkuse tõstmise 

poole ning on usutavasti sellega ka hakkama saanud, saavutades laia ühiskondlikku 

tähelepanu mujalgi kui kultuurilehekülgedel ja -saadetes.  

Riina Oruaas aga näeb, et NO99 püüdleb ka kõrge kunstilise kvaliteedi poole, kasutades 

kujundeid ja teostust alati idee teenistuses. Kunstilised eesmärgid on teater kindlasti täitnud 

ja seda tänu kompromissitule tööle selgete ja jõuliste kujundite loomisel ning teema–konteksti 

tundmaõppimisel. Sisuliste ehk poliitiliste eesmärkide osas ei ole küsimusele nii selget 

vastust, kuid NO99 on kindlasti nähtavaks teinud teemasid, mis seda vajasid (korruptsioon, 

võimu võõrandumine). Seda eesmärki täitsid kindlasti viis lavastust Eesti ühiskonna 

teemalisest pentaloogiast, kuid edaspidist on Oruaasal raske kommenteerida, sest tunneb, et 

ei nõustu kõigi NO99 poliitiliste ideedega. Vastuolude heaks näiteks oli lavastus „The Rise 

and Fall of Estonia“, millel on väga tugev kunstiline teostus, kuid jätab teadlase terviksõnumi 

suhtes distantseerituks. Lavastuse kandvaks kujundiks on võõrandumine: publik on trupiga 

kontaktis ainult hiigelsuure ekraani vahendusel ning määratakse vaikima. Etenduse 

kommunikatsiooniakt on seega kommunikatsiooni ebaõnnestumise demonstreerimine, kuid 

see olukord oli vaataja jaoks konfliktne, sest temasse ei suhtutud kui dialoogipartnerisse.  

Olgugi et NO99-s on palju tugevaid mõtlejaid, varjutab Tiit Ojasoo peksmisskandaal Oruaasa 

arvates nende poliitilist tegevust, sest vägivaldset inimest on keeruline tõsiselt võtta. Sellega 

nõustub ka Hedi-Liis Toome, kelle sõnul oli varem poliitiliste ideede konkreetne seostamine 

lavalolijatega pigem häiriv ehk ei oleks olnud õige peale „Nafta!-t“ küsida, kas Mirtel Pohla 

või Jaak Prints oma elus keskkonnateadlikult käituvad. Ojasoo skandaali puhul aga tekib 

tugevam vastuolu inimese eraelu ja loomingu vahel. 

Hedi-Liis Toome väitel püüdleb NO99 üldiselt aga maksimalismi poole, tehes igat ettevõetud 

projekti sajaprotsendilise pühendumusega. Teisalt on nende juures oluline ka 

eksperimentaalsusepüüdlus, teater NO99 ei soovi ennast korrata ning üritab alati midagi uut 

proovida, kuigi alati ei pruugi selle eesmärgi täitmine õnnestuda. Piret Verte täheldab, et 

NO99 üritab kõnetada kaasaega, tabada kaduvat hetke siin ja praegu, mistõttu kasutatakse seal 

vähem valmis tekste. Tekstid luuakse trupi koostöös või osaleb dramaturg loomeprotsessis 

tunduvalt enam kui Eesti teatris kombeks.  

Seejärel uuriti, kas NO99 saaks nimetada Eesti kõige olulisemaks teatriks ning millises plaanis 

ta kõige olulisem oleks. Kõik teadlased kinnitasid, et teatreid üldisesse edetabelisse panna ei 

saa, sest igaühel on erinev eesmärk ja funktsioon teatrimaastikul, kuid teatud kategooriates 

võib NO99 kõige olulisemaks pidada küll. Eeskätt paistab NO99 välja eesti kultuuri 

tutvustamisega Euroopas ning see on Madli Pesti sõnul väga tänuväärne. Viimase kümne aasta 

jooksul on NO99 kindlasti Eesti teatritest rahvusvaheliselt kõige nähtavam olnud, põhjustades 

välismeedias ka enim vastukaja. Riina Oruaasa sõnul on mõne aasta taguse ajaga võrreldes 
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NO99 nähtavus mõnevõrra taandunud, esiteks seetõttu, et ei vaimselt ega füüsiliselt pole 

võimalik pidevalt „suurkogusid“ teha, teisalt on teatri mainet räsinud ka Ojasoo 

vägivallaskandaal ja kuulujutud teatri halvast sisekliimast.  

Rääkides aga teistest poliitilise teatri vallas silmapaistvatest Eesti teatritest, truppidest ja 

lavastajatest nimetasid kõik teadlased Mari-Liis Lille, kes dokumentaalteatri lavastajana kiiret 

tõusu teeb. Samuti mainiti ära ka Paavo Piik ja aeg-ajalt teravusega välja paistev Kinoteater. 

Noortest teatritegijatest tõi Eva-Liisa Linder veel välja Andra Teede, Laura Metsa, Hendrik 

Toompere jr jr-i ja teatri Must Kast, mille näitlejat Märt Koiki mainis ka Riina Oruaas. Nimelt 

paistab ta silma Youtube’i videotes poliitiliselt aktuaalsete teemade avameelse kajastamisega 

ning on seega ajastu märgina väga huvitav nähtus, kuid Oruaas pole kindel, kas tema looming 

jõuab ka kõrgemale analüütilisele tasemele. Samuti märkis teadlane ära Siim Maateni ja Kaisa 

Rooveri ON teatrist, kelle lavastus „Maailma ilusaim tüdruk“ näitab tundlikku suhtumist 

naistevastasesse vägivalda. 

Konkreetsetest teatritest tuuakse välja Von Krahl, kes on Hedi-Liis Toome sõnul läinud üle 

teistsuguste teemade käsitlemisele, kuid tegi aastaid tagasi eelmise trupiga samuti poliitilist 

teatrit. Madli Pesti nimetab ka Vaba Lava, kes liigub väga mitmesuguste ühiskondlike 

küsimuste käsitlemise joonel ja n-ö vanameistreid Merle Karusood, Kalju Komissarovit ja 

Peeter Jalakat. Eva-Liisa Linder märgib veel ära VAT teatri, Tartu Uue Teatri ja RAAAMi.  

 

3.2. Teatriteadlaste analüüs NO99 poliitilise teatri lavastustest 

Järgnevas alapeatükis kirjeldavad Riina Oruaas, Madli Pesti ja Hedi-Liis Toome lähemalt 

NO99 poliitilise teatri lavastusi „Ühtne Eesti suurkogu“, „The Rise and Fall of Estonia“, 

„Reformierakonna juhatuse koosolek“ ja „Savisaar“. Teatriteadlastel paluti kommenteerida 

lühidalt iga lavastuse võimalikku eesmärki ja mõju ning hinnata Madli Pesti (2009) poliitilise 

teatri definitsioonis esitatud kriteeriumite täitmist. Kriteeriumite täitmist hinnati viie punkti 

süsteemis: 1 – kindlasti ei täida, 2 – pigem ei täida, 3 – ei saa välja tuua, kas täidab või mitte, 

4 – pigem täidab ning 5 – kindlasti täidab.  

Rääkides „Ühtne Eesti suurkogust“, olid teatriteadlased ühel meelel, et lavastusel on kindlasti 

selge ideoloogia ning see käsitleb poliitilisi ja ühiskondlikke teemasid, kasutades 

nüüdisaegset esteetikat. Kriteeriumit „eesmärk muuta maailma“ täidab lavastus kindlasti 

Riina Oruaasa ja Hedi-Liis Toome sõnul, Madli Pesti arvates pigem täidab (Joonis 1). 

 

Joonis 1. Poliitilise teatri kriteeriumite täitmine lavastuses „Ühtne Eesti suurkogu“ 
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„Ühtse Eesti suurkogu“ eesmärgiks peab Riina Oruaas sama, mida NO99 teatri üldiseks 

püüdluseks: osutada olulistele teemadele ja probleemidele ning teha abstraktselt teadaolev 

nähtavaks ja konkreetseks. Madli Pesti viitab samuti publiku teadlikkuse tõstmisele ja 

kriitilise mõtteviisi arendamisele, mida näeb NO99 üldise eesmärgina.  

Hedi-Liis Toome sõnul oli „Ühtse Eesti suurkogu“ eesmärgiks kindlasti ka meediakriitilisus, 

sest tol ajal ei tegeletud ajakirjanduses piisavalt poliitiliste parteide programmide sisulise 

analüüsiga ning uudised poliitikast kirjutati väga lihtsustatult. Vahel jäi lausa mulje, nagu 

oleks mõni partei ajalehe ära ostnud. Suutmatus poliitilisi programme analüüsida avaldus ka 

„Ühtse Eesti“ populistlike reklaamide puhul, kui keegi ei arutanud, kas need oleks realistlikud. 

Meedia peaks olema n-ö valvekoer, kes suudab süveneda ja poliitikast nõrgad kohad välja 

tuua, kuid ta ei suutnud seda ülesannet siis täita.  

„Ühtse Eesti suurkogu“ mõju hindab Madli Pesti NO99 poliitilistest lavastustest kõige 

selgemaks, sest see projekt ajendas Silver Meikarit avaldama Reformierakonna ebaseadusliku 

rahastamise skeemi, mistõttu puhkes skandaal. Tegemist oli Riina Oruaasa sõnul ka viimase 

NO99 lavastusega, millel oli publikule selge sõnum, nimelt „Te olete vabad“. 

Kogu projekt tekitas ühiskonnas ja poliitilises elus suure segaduse ning Hedi-Liis Toome 

väitel meedias enneolematult suure vastukaja. Kultuur oli väga harva jõudnud ajalehtede 

esilehekülgedele ja arvamusartiklitesse, kuid „Ühtse Eesti suurkogu“ projekti ajal hakkasid 

sel teemal sõna võtma ka inimesed, kes seda tavaliselt ei tee, näiteks Priit Pullerits. Võimalik, 

et pärast NO99 meediakriitilisust muutus ka poliitika kajastamine ajakirjanduses 

analüüsitumaks ning valimisreklaamid läbimõeldumaks. Toome lisab veel, et „Ühtse Eesti“ 

projektist sai õppematerjal Tartu Ülikoolis, kuna Ene-Liis Semper oli seal 2010/2011. 

õppeaasta vabade kunstide professor. 

Järgmisena analüüsiti lavastust „The Rise and Fall of Estonia“. Riina Oruaasa ja Madli Pesti 

hinnangul leidus lavastuses kindlasti selge ideoloogia, kuid Hedi-Liis Toome jäi arvamusele, 

et seda pigem ei olnud, vähemalt ei paistnud see publikust vaadatuna selge, igaüks võis leida 

erineva sõnumi. Pesti ja Toome sõnul ei olnud kindlasti lavastusel ka eesmärki muuta 

maailma, Oruaasa sõnul seda pigem ei leidunud. Siiski on kõik teatriteadlased ühel meelel, et 

„The Rise and Fall of Estonia“ puhul võib kindlasti rääkida ühiskondlikust ja poliitilisest 

temaatikast ning nüüdisaegsest esteetikast (Joonis 2). 

 

Joonis 2. Poliitilise teatri kriteeriumite täitmine lavastuses „The Rise and Fall of Estonia“ 

 

Lavastuse "The Rise and Fall of Estonia" puhul oli Madli Pesti väitel eesmärgiks peegeldada 

Eesti ajalugu, mitte mõjutada kuidagi poliitilist maastikku. Sellega nõustub Riina Oruaas, 
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öeldes, et lavastus tegeleb kriisi nähtavaks tegemise ja väljaütlemisega, kuid ainult osutab 

probleemile ega ürita maailma muuta. Hedi-Liis Toome pakub välja, et NO99 eesmärk võis 

olla ka esteetiline katsetus ehk kasutada uut formaati, kus publik on ühes ruumis ja trupp 

teises. Kasutatud formaadil oli ka oma mõju, sütitades diskussiooni teemal, kas sellist 

lavastust võib teatriks nimetada. 

Järgmisena analüüsiti aktsiooni „Esimene lugemine: Reformierakonna juhatuse koosolek“. 

Kolm teatriteadlast nõustuvad, et aktsioonil oli kindlasti selge ideoloogia ja ühiskondlik-

poliitiline teema. Rääkides eesmärgist muuta maailma, väidab Madli Pesti, et kriteeriumit 

pigem täideti, aga Hedi-Liis Toome, et pigem ei täidetud, sest aktsioon jõudis nii väikese 

hulga publikuni. Riina Oruaasa sõnul ei saa kindlalt öelda, kas aktsioon täitis kriteeriumit või 

mitte. Nüüdisaegset esteetikat ei kasutatud aktsioonis kindlasti Pesti ja Toome sõnul, kuid 

Oruaas näeb, et pigem kasutati (Joonis 3). 

 

Joonis 3. Poliitilise teatri kriteeriumite täitmine aktsioonis „Reformierakonna juhatuse 

koosolek“ 

 

„Reformierakonna juhatuse koosoleku“ eesmärgiks peab Riina Oruaas musta huumorit ja 

sarkasmi poliitilise korruptsiooni üle ning taas kord tehti nähtavaks see, mida kõik abstraktselt 

teadsid. Mõju oli lavastusel kiire ja terav, kuid ilmselt mitte pikaajaline. Madli Pesti nimetas 

eesmärgina juhtida tähelepanu ühe erakonna sisemisele toimimisele, aga ka teha üldistusi 

võimupartei käitumise kohta. Sellest lähtuvalt võis lavastusest jääda kõlama soov 

parteisüsteemi läbipaistvamaks muuta. Hedi-Liis Toome sõnul oli eesmärk tõestada, et ka 

teater võib kiiresti reageerida olulisele probleemile ühiskonnas, ning sellega saadi hakkama. 

Viimasena käsitleti lavastust „Savisaar“, mille puhul Riina Oruaas ja Madli Pesti nägid 

kindlasti selget ideoloogiat, kuid Hedi-Liis Toome sõnul ei saa täpselt välja tuua, kas 

lavastustes seda oli või mitte, sest tegijad üritasid näidata Savisaare loo inimlikumat külge, 

mitte niivõrd rõhuda mingile sõnumile. Käsitledes eesmärki muuta maailma, ei olnud seda 

lavastusel kindlasti Pesti väitel ning pigem Oruaasa sõnul. Hedi-Liis Toome jääb 

eriarvamusele, öeldes et selline eesmärk pigem oli. Ühiskondlikku ja poliitilist teemat nägid 

„Savisaares“ kindlasti Pesti ning Oruaas, seda käsitleti pigem Toome sõnul, sest kuigi lavastus 

rääkis näiliselt ühest Vana-Kreeka valitsejast, lõi kontekst eestlastele tuttava poliitilise teema. 

Nüüdisaegset esteetikat saab kindlasti välja tuua Oruaasa väitel, Pesti ja Toome jaoks pigem 

täidab lavastus seda kriteeriumit, olgugi et tegemist on kõige klassikalisema vanakreeka 

tragöödiaga (Joonis 4). 
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Joonis 4. Poliitilise teatri kriteeriumite täitmine lavastuses „Savisaar“ 

 

Lavastuse „Savisaar“ eesmärk oli Pesti väitel osutada, mida võim inimesega teha võib. Oruaas 

kirjeldas seda kui ühe inimese tragöödiat, mille teemaks on kreeka tragöödiast pärit hybris 

ehk liigne uhkus, mis teeb inimese pimedaks ja lõpuks hukutab. Tema jaoks mõjusid aktsioon 

„Savisaare kõne rahvale“ ja „Savisaare“ lavastus ambivalentselt, sest esimene mõjus 

teravmeelse mõnitamisena, teine aga empaatiliselt, isegi austusavaldusena. Sõnum oli siiski 

selge: Savisaare aeg poliitikas on läbi ja kõiki tema tegusid ei saa heaks kiita. Kuna Savisaare 

poliitiline langus oli juba alanud, demonstreeriti seda, mida kõik teadsid.  

Hedi-Liis Toome väitel oli lavastuse eesmärk näidata ühe suure eestlase ehk traagilise 

kangelase Edgar Savisaare keerulist elukäiku. Olgugi et „Savisaar“ ei püüelnud tõenäoliselt 

maailma muutmise poole, kinnitavad Pesti ja Toome, et lavastus osutus hirmuäratavalt 

prohvetlikuks, vaadates Edgar Savisaare järgnenud elukäiku.  

 

3.3. Kokkuvõte teatriteadlaste vastustest 

Uurimuslikus osas kasutatud küsimustele NO99 ja poliitilise teatri kohta vastasid Madli Pesti, 

Riina Oruaas, Hedi-Liis Toome, Eva-Liisa Linder ja Piret Verte, kellest kolm esimest 

analüüsisid ka eraldi nelja NO99 lavastust. 

Uurimusest selgus, et arusaam poliitilisest teatrist on väga erinev ka Eesti teatriteadlaste 

hulgas, leidub nii laiemaid kui ka kitsamaid definitsioone. Laiematest definitsioonidest jäi 

kõlama poliitilise teatri eesmärk käsitleda ühiskondlikke ja poliitilisi teemasid kriitiliselt, 

põhjustades erimeelt. Kitsamat definitsiooni kasutades lisandub sellele eesmärgile 

nüüdisaegse esteetika kriteerium.  

Rääkides poliitilise teatri mõju hindamisest või mõõtmisest, ei ole samuti olemas ühtset 

lahendust, sest poliitiline teater töötab koos ülejäänud protsessidega ühiskonnas. Pakuti välja 

näiteks küsitlusi, hindamaks, kuivõrd inimesed seostavad enda muutunud arvamust 

teatrilavastuste teemaga. Küsitlusi saaks korraldada nii nende hulgas, kes on etendusi näinud 

kui ka nende seas, kes ei ole. Teisel juhul võiks mõju ilmneda isegi selgemini, tõestades et 

lavastuse sõnum on jõudnud teatrisaalist kaugemale. Samuti on oluline jälgida vastukaja 

meedias, mida rohkem lavastustest kirjutatakse väljaspool kultuurilehekülgi, seda suurem 

võib olla tema mõju.  

Küsitlusi NO99 mõju hindamiseks ühegi teadlase sõnul tehtud ei ole, kuid vastukaja meedias 

ja ühiskonnas on olnud kindlasti märgatav. NO99 poliitilistest lavastusest on kirjutatud palju 

arvamusartikleid ning teatri kajastamine on jõudnud ajalehtede esikaanele, kuid märkimata ei 
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saa jätta ka sündmusi poliitikas, mida saaks otseselt NO99-ga seostada. Näiteks sai Silver 

Meikar projektist „Ühtne Eesti“ tõuke Reformierakonna ebaseadusliku rahastusskeemi 

paljastamiseks ning Rein Lang astus peagi peale aktsiooni „Ministri viimased päevad“ tagasi.  

Ühiskondlikud teemad, mille kajastamisega NO99 hästi toime on tulnud, hõlmavad nii partei-

ja võimukultuuri kui ka keskkonna- ja iibeprobleemi. Uurides aga probleeme, millega NO99 

võiks tulevikus tegeleda, tõstatakse küsimus, kas on sobilik üldse teatrile selliseid ootusi 

seada. Siiski selgub, et senikujutamata probleeme on palju: rahvusvähemuste ja puuetega 

inimeste mured, sooline võrdõiguslikkus, eestlaste minevik ja tulevik, rahvusluse tõus, 

migratsioonikriis, tsivilisatsioonide kokkupõrge, tõejärgne ajastu, Ukraina kriis, Brexit. 

Teatri NO99 eesmärkideks peetakse sisulisest küljest kriitikameele arendamist, oluliste 

teemade valgustamist ja publiku teadlikkuse tõstmist, teostuslikust küljest aga kõrget 

kunstilist taset, millega on kindlasti suudetud säilitada. NO99 üritab teha kõike täie 

pühendumusega, ennast kordamata ning kõnetades kaasaega, hetke siin ja praegu. Nähes, kui 

suur vastukaja NO99 lavastustele meedias on olnud, järeldavad teatriteadlased, et NO99 on 

ka oma poliitilisi püüdlusi pigem täitnud. Kahjuks varjutavad teatri mainet aga 

vägivallaskandaal ja kuuldused halvast sisekliimast.  

Teatriteadlaste sõnul ei saa küll teatritest edetabeleid teha, kuid NO99 on olnud tõenäoliselt 

üks olulisemaid Eesti kultuuri tutvustajaid Euroopas, põhjustades sealses meedias samuti 

palju vastukaja. 

Poliitilise teatri vallas on lisaks NO99-le silma paistnud näiteks lavastajad Mari-Liis Lill ja 

Paavo Piik ning teater Von Krahl, kes seda žanri enam küll nii palju ei viljele. Samuti märgiti 

ära noored teatritegijad Andra Teede, Laura Mets, Hendrik Toompere jr jr, Siim Maaten, 

Kaisa Roover ning n-ö vanameistrid Peeter Jalakas, Merle Karusoo ja Kalju Komissarov. 

Konkreetsetest teatritest toodi välja veel Must Kast, VAT teater, Tartu Uus Teater ja 

RAAAM. 

Küsimustiku teises pooles käsitleti Madli Pesti poliitilise teatri definitsioonist lähtudes nelja 

NO99 poliitilise teatri lavastust: „Ühtne Eesti suurkogu“, „The Rise and Fall of Estonia“, 

„Esimene lugemine: Reformierakonna juhatuse koosolek“ ning „Savisaar“.  

„Ühtne Eesti suurkogu“ puhul leidsid teatriteadlased, et lavastus kasutab kõiki poliitilise teatri 

kriteeriume – poliitilist-ühiskondlikku teemat, eesmärki muuta maailma, selget ideoloogiat 

ning nüüdisaegset esteetikat. Lavastuse eesmärk oli tõenäoliselt tõsta publiku teadlikkust ja 

teha nähtavaks probleemid partei- ja võimukultuuris, samuti kritiseerida meediat suutmatuse 

eest poliitikat analüüsida. „Ühtne Eesti suurkogu“ mõju oli märgatav nii ühiskonnaelus ja 

meedias lahvatanud diskussiooni kui ka Reformierakonna rahastusskandaali näol.  

Lavastus „The Rise and Fall of Estonia“ kasutas nüüdisaegset esteetikat, poliitilist teemat ning 

selget ideoloogiat, mis ei olnud küll nii konkreetne kui „Ühtne Eesti suurkogu“ puhul. Teose 

eesmärk ei olnud aga maailma muuta, sest üritas pigem ainult osutada 

võõrandumisprobleemile ning katsetada uuenduslikku esteetikat. Mõju avaldus pigem 

diskussioonis, kas kasutatud esteetikat saab teatriks pidada.  

„Esimene lugemine: Reformierakonna juhatuse koosolek“ sisaldas teatriteadlaste hinnangul 

kindlasti selget ideoloogiat ning poliitilist teemat, kuid pigem mitte nüüdisaegset esteetikat. 

Kriteeriumi „eesmärk muuta maailma“ osas jäädi eriarvamustele, mistõttu ei saa täpselt välja 

tuua, kas selline eesmärk aktsioonil oli või mitte. Aktsioon üritas aga tõestada, et teater suudab 
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ühiskonna sündmustele kiiresti reageerida, tehes musta huumorit poliitilise korruptsiooni üle 

ja juhtides tähelepanu erakonna toimimisele. Teose mõju võis olla lühiajaline ning tekitada 

soovi parteisüsteemi läbipaistvamaks muuta. 

Lavastust „Savisaar“ nähti pigem täitvat kriteeriume „poliitiline teema“, „selge ideoloogia“ 

ja „nüüdisaegne esteetika“. Tõenäoliselt ei olnud teosel aga eesmärki muuta maailma, pigem 

sooviti kujutada ühe suure eestlase tragöödiat ning näidata, mida teeb inimesega võim ja 

uhkus. Jälgides Edgar Savisaare praegust elukäiku, osutus lavastus teatriteadlaste sõnul 

ootamatult prohvetlikuks.  
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KOKKUVÕTE 

Uurimistöö „Poliitiline teater Eestis NO99 näitel“ jaguneb kolmeks osaks: „Poliitiline teater 

maailmas“, „Poliitiline teater Eestis ja teatris NO99“ ning uurimuslik „Teatriteadlaste vaade 

NO99 poliitilisele teatrile“. Esimeses osas kasutati eeskätt „Oxfordi illustreeritud 

teatriajalugu“ ja erinevaid internetiallikaid, teine peatükk tugines suuresti Eesti teatriajaloo 

ülevaateteostele, Madli Pesti magistritööle ja NO99 koduleheküljele. Uurimusliku osa 

elluviimiseks intervjueeriti viit teatriteadlast Madli Pestit, Riina Oruaasa, Eva-Liisa Linderit, 

Hedi-Liis Toomet ja Piret Vertet.  

Peatükist „Poliitiline teater maailmas“ selgus, et poliitilist teatrit võib defineerida nii laialt kui 

ka kitsalt. Mõne laiema definitsiooni kohaselt võib nimetada isegi kogu teatrit poliitiliseks. 

Samuti lähtutakse laiema definitsiooni puhul suuresti poliitilisest temaatikast lavastuses, kuid 

kitsamate selgituste juures lisandub sellele nüüdisaegne esteetika. Uurimistöös otsustati 

lähtuda Madli Pesti esitatud definitsioonist, mille kohaselt peab poliitiline teater täitma 

vähemalt kahte järgmistest kriteeriumitest: poliitiline teema, eesmärk muuta maailma, selge 

ideoloogia ja nüüdisaegne esteetika. 

Poliitilise teatri eelkäijaid võib leida juba Vana-Kreeka teatrist, kus näitekirjanikud kasutasid 

julgesti poliitilist satiiri, eesotsas Aristophanesega. Hellenistliku ajajärgu alguse ja hiljem 

kristliku kultuuri levikuga kadus poliitiline teema teatrist kuni renessansini, mil poliitilisi 

küsimusi kujutasid näiteks Machiavelli, Shakespeare ja jesuiidi teater. Klassitsismiperioodiga 

jäi poliitika taas tagaplaanile, kuid paistis uuesti silma 19. sajandi romantikute vabaduse eest 

võitlevate tegelaste näol. Sajandi lõpus said aga domineerivaks realism ja selle haru 

naturalism, kus ei ole esmatähtis poliitika, vaid sotsiaalsete probleemide kujutamine.  

Poliitilise teatri tõus algas esimese maailmasõja lõpus, mil alustasid tegutsemist suurkujud, 

nagu esimene nõukogulik lavastaja Vsevolod Meierhold ning marksistlikud 

dokumentaalteatri looja Erwin Piscator ja eepilise teatri algataja Bertolt Brecht. Nende 

vaimustus levis peagi Ameerika Ühendriikidesse, kus hakkasid eurooplastest eeskuju võtma 

väiketeatrid. Sajandi lõpul jõudis poliitiline teater ka arengumaadesse Aasias, Aafrikas ja 

Lõuna-Ameerikas ning läänes hakkas levima in-yer-face tüüpi ekspressiivne poliitiline teater. 

2000ndatel sai poliitiline teater palju ainest hoopis sõjast terrorismiga. Kuigi poliitiline teater 

on nüüdseks levinud üle maailma ja selle esindajaid leidub palju, ei saa 21. sajandist välja 

tuua üleilmseid suurkujusid nagu sajand tagasi.  

Teine peatükk käsitles poliitilise teatri lugu Eestis, mis algas vabariigi esimesel kümnendil 

õitsenud vasakpoolsete töölisteatrite ja Hommikteatriga. Nõukogude perioodil läbis teatrit 

küll kohustuslik ideoloogia, aga 1969 alanud teatriuuenduse lavastustes oli juba näha teatavat 

mässumeelsust ja vabamat poliitilisust, eeskätt Hermaküla, Toominga ja Komissarovi 

lavastustes. Peale taasiseseisvumist on selles vallas aga silma jäänud näiteks Merle Karusoo, 

kes oli juba tegev ka 1980ndatel, teater Von Krahl ja NO99, mida käsitleti eraldi alapeatükis. 

Viimastel aastatel võib poliitilise teatri ilminguna märkida veel Vaba Lava 

kuraatoriprogramme ning Mari-Liis Lille ja Paavo Piigi töid. 



Karin Allik, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2017 

POLIITILINE TEATER EESTIS NO99 NÄITEL 

36 

2005. aastal loodi teater NO99, mis on nüüdseks lavale toonud palju erinevat materjali. 

Olulise osa repertuaarist moodustavad poliitilised lavastused, näiteks loodi NO99-s terve 

viieosaline lavastustsükkel Eesti ühiskonna probleemidest. NO99 teatris on kajastatud 

äsjatoimunud poliitilisi sündmusi, nagu Reformierakonna rahastamisega ja Sirbi 

peatoimetajaga seotud skandaale, aga kritiseeritud ka tervet kapitalistlikku ajajärku.  

Uurimuslikust osast selgus, et teatriteadlaste hinnangul saab poliitilise teatri mõju uurida 

küsitluste või meediakajastuse põhjal. Kuna NO99 poliitiliste lavastuste kohta küsitlusi tehtud 

pole, tuleb selle mõju hindamisel lähtuda eeskätt meediast. Teatriteadlaste sõnul on NO99 

viinud kultuuri esilehekülgedele ja arvamusartiklitesse ning suutnud enda lavastustest 

huvituma panna ka teiste valdkondade inimesed. Mõju avaldub ka poliitika meediakajastuses 

ja sündmustes poliitikamaastikul, näiteks saab NO99 lavastustega seostada Reformierakonna 

rahastusskandaali ja Rein Langi tagasiastumist.  

Teatriteadlaste sõnul on NO99 silma paistnud partei- ja võimukultuuri, iibe- ja 

keskkonnaprobleemi osava kujutamisega ning püüdlusega kõrge kunstilise taseme poole. 

Samuti peetakse teatri eesmärgiks publiku kriitikameele arendamist ja teadlikkuse tõstmist. 

Teatrit NO99 võib kindlasti nimetada eesti kultuuri visiitkaardiks Euroopas.  

Uurimistöö alguses seatud hüpotees, et NO99 on mõjutanud üksikisikute arvamust ja 

vallandanud märkimisväärseid protsesse poliitilises elus, kasutades lavastuslikke 

suurprojekte, pidas osaliselt paika. Teatriteadlaste sõnul saab mitut poliitilist sündmust 

seostada NO99 lavastustega, kuid üksikisikute arvamust on väga raske hinnata, sest teater 

töötab koos teiste protsessidega ühiskonnas. Kuna NO99 teatrit on meedias väga laialdaselt 

kajastatud, on siiski võimalik, et ka üksikisikute seisukohta mõjutati. Samuti selgus, et mõju 

ei ole mitte ainult suurprojektidel, aga ka ühekordsetel aktsioonidel.  

Kvalitatiivne uurimismeetod ehk intervjuud teatriteadlastega õigustasid end, kuna nende abil 

jõuti töö alguses seatud eesmärgini vastata küsimusele, milline on NO99 poliitilise teatri 

mõju. Uurimusliku osa kitsaskohaks oli aga asjaolu, et NO99-ga seotud inimesed ei soovinud 

küsimustele vastata, mistõttu saab töös kajastada ainult ühe poole vaatenurka.  

Soovides uuritud teemat edasi arendada, oleks võimalik teha kvantitatiivne küsitlus, kuivõrd 

seostavad inimesed enda seisukohti poliitilise teatri lavastusega. Samuti saab laiendada 

lähemalt uuritavate lavastuste arvu ning neid läbi teadlaste ja teatritegijate pilgu käsitleda.  
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Lisa 1. Küsimused teatriteadlastele 

1. Palun sõnastage lühidalt, mis on poliitiline teater. 

2. Kuidas hinnata/mõõta poliitilise teatri mõju ühiskonnale? 

3. Hinnake oma kogemusest ja arvamusest lähtuvalt teater NO99 mõju ühiskonnale. 

4. Milliste poliitiliste/ühiskondlike murede kujutamisega on NO99 hästi hakkama saanud? 

5. Milliste senikujutamata oluliste teemade kajastamist ootaksite Eesti teatrilt, sealhulgas NO99 teatrilt? 

6. Millised on (olnud) NO99 eesmärgid, mille poole see teater teie hinnangul püüdleb? 

7. Kas NO99 on oma eesmärgid täitnud? Kui jah, siis kuidas? 

8. Kas NO99 võib pidada Eesti kõige olulisemaks teatriks? Põhjendage. 

9. Millised Eesti teatrid/trupid/lavastajad lisaks NO99-le on teile poliitilise teatri vallas silma jäänud? 

Madli Pesti poliitilise teatri definitsiooni järgi peab poliitiline teater täitma rohkem kui ühte neist 
kriteeriumeist: selge ideoloogia; eesmärk muuta maailma; ühiskondlik/poliitiline teema ja nüüdisaegne 

esteetika. Nüüdisaegse esteetika all peetakse silmas eeskätt postdramaatilist esteetikat, uute formaatide 

kasutamist (näiteks toimub teatrikunst loengu või arutelu vormis). 

Palun hinnake nelja teater NO99 lavastuse puhul mainitud kriteeriume viie punkti skaalal ja kirjeldage, 
milline oli selle lavastuse eesmärk ja võimalik poliitiline mõju. (1 – lavastus ei täida antud kriteeriumit, 

2 – pigem ei täida, 3 – ei saa hinnata (neutraalne), 4 – pigem täidab, 5 – kindlasti täidab). Lavastused: 

„Ühtne Eesti suurkogu“; „The Rise and Fall of Estonia“; „Reformierakonna juhatuse koosolek“; 
„Savisaar“. 
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SISSEJUHATUS 

Teema valikus mängis peamist rolli see, et autori perefirma on tegev meditsiinitarvikute 

tootmise ja müügiga, mis on mõeldud eelkõige haiglainfektsiooni vähendamiseks, kuid 

sobivad ka allergikutele ja astmaatikutele. Teema aktuaalsus seisneb mitmes aspektis. Esiteks 

kasvab arenenud riikides allergikute ja astmaatikute osakaal pidevalt (eriti laste seas). 

Allergikute seisukohalt peaks väga tähtis olema nende kodu puhtus, eriti voodikeskkonnas, 

kuid seda ei ole piisavalt teadvustatud. Ometigi veedame me kõik umbkaudu ühe kolmandiku 

oma elust voodis. Teine oluline aspekt on see, et järjest rohkem teadvustatakse 

meditsiinivaldkonnas, et haiglas kasutatavad pehmed materjalid (sealhulgas padjad, tekid, 

madratsid) võivad olla haiglainfektsiooni edasikandjateks. Igal aastal sureb maailmas läbi 

haiglainfektsiooni sadu tuhandeid inimesi ja selle tagajärjel tekkinud haiguste raviks 

kulutatakse kümneid miljardeid eurosid. 

Uurimistöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk käsitleb kodudes kasutatavate 

magamispatjade mikrobioloogilist saastatust ning patju kui võimalikke infektsiooni 

edasikandjaid meditsiiniasutustes. Teine peatükk on uurimuslik. Autor analüüsib tavalise ning 

Pneumapure filtriga kodupatjade sisu, viies läbi uuringu Tartu Ülikooli Kliinikumi 

mikrobioloogialaboris. Testitakse kahte erinevat tüüpi patjade sisemust, püüdes tuvastada 

võimalike bakterite ja teiste mikroorganismide olemasolu. 

Uurimistöö eesmärgiks on eelkõige näidata, et nii kodu kui ka meditsiiniasutustes 

kasutatavate magamispatjade sisud on koloniseeritud mikroorganismide poolt. Teatud 

inimgruppidel (allergikud, astmaatikud) ning meditsiinisektoril võiks olla huvi võtta selle 

ennetamiseks kasutusele teist tüüpi vooditooted. 

Uurimistöö käigus viidi ka läbi intervjuu Lyane Linnuga, kes on Tallinna Tehnikaülikooli 

materjalitehnoloogia magistrant ning on töötanud 15 aastat erinevate vooditoodetes 

kasutatavate materjalidega, sealhulgas kõrgtehnoloogiliste kangaste ja nanopoorsete filtritega. 

Töö kirjutamisel kasutati erinevaid elektroonilisi allikaid ja teabekirjandust, suuremat rolli 

mängisid ingliskeelsed allikad ning uurimistööd. 

Uurimistöö võiks jätkuda sellega, et uurida Eesti haiglates kasutatavate patjade ja madratsite 

sisusid, leidmaks lahendusi efektiivsemate ja haiglainfektsiooni ennetavate toodete 

arendamiseks. 
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1. PROBLEEM KODUS JA MEDITSIINIASUTUSTES 
KASUTATAVATE PATJADEGA 

Järgnevas peatükis käsitletakse patjade sees leiduvaid kodutolmulesti, baktereid ja seeni. 

Selgitatakse, kuidas tekib tolmulestade vastu allergiline reaktsioon. Tuuakse välja 

infektsioone, mida tekitavad bakterid ja seened patjades. Tutvustatakse erinevaid 

allergiavabade patjade tüüpe, eelkõige Pneumapure filtriga. Samuti selgitatakse 

haiglainfektsioonis seisnevat probleemi ning selle otsest majanduslikku mõju 

tervishoiusüsteemile. 

 

1.1. Iirimaa esimene kodupatjade uurimus 

2013. aastal algatas RTÉ Radio 1 raadiosaade „The Mooney Show“ uuringu Iirimaal ja selle 

ümbruses. Kuulajad saatsid enda padjad, mis olid vähemalt kaks aastat kasutusel olnud, 

Airmid Healthgroupi laboritesse analüüsimisele, kus mõõdeti hallituse, allergeenide ja 

bakterite taset patjades. Tulemused näitasid, et ühes kolmandikus patjades oli tolmulesti. 

Kõikides patjades leiti varjatud baktereid, millest veidi alla kolmandiku patjades olid need 

kõrgel tasemel. Pooled patjadest sisaldasid tuvastataval tasemel hallitust. Erinevate hallituse 

bakterliikide hulgas tuvastati Candida, Aspergillus, Rhodoltorula ja Streptococcus. Kõige 

mustemaks padjaks osutus 34-aastane padi, milles leidus suures koguses kodutolmulesta 

allergeene ning baktereid, näiteks S. aureus, S. epidermidis, E. coli ja Bacilluse liike. (Tarbox 

2013) 

 

1.1.1. Tolmulestad 

Kodutolmulestad on loomulik osa inimtsivilisatsioonist, kuid nad jäävad silmale nähtamatuks, 

sest on vaid 0,2–0,4 mm pikkused ja peaaegu läbipaistvad. Nende keha on ovaalne ning selle 

külge kinnituvad suuaparaat, karvajätked ja kaheksa jalga (Joonis 1). Lestadel pole silmi, kuid 

sellegipoolest eristavad nad valgust, samuti on neil kompimis-, haistmis- ja maitsmismeel. 

Emane lest muneb elu jooksul 60–100 muna. Lesta elutsükkel kestab 3–4 kuud. (Annus & 

Voor 2007) 

Tolmulestad ei nõela, hammusta ega kanna edasi haigusi – nad on täiesti kahjutud. Lestade 

toit koosneb inimnahast eraldunud tükikestest, majatolmust, taimekudedest, seeneeostest, 

õietolmu osakestest ja putukakestadest. (Howarth & Reid 2002: 36–37) 

Allergiline reaktsioon (organismi immuunsüsteemi vastus allergianähte põhjustava allergeeni 

toimele) ei teki inimesel tolmulestade, vaid nende väljaheidetes sisalduvale valgule (Ibid.: 

130). See on agressiivne seedimisensüüm, mis võib rünnata ning sulatada „liimi“, mis hoiab 

õrnemaid rakke koos. Need rakud on ninas, kopsudes, silmas ja nahal. Lesta ensüüm on 

piisavalt võimas, et hävitada rakke ning rikkuda sellega organismi kaitsevõimet. Tolmulestale 

tundlikul inimesel võib tekkida immuunreaktsioon, mis kahjustab ka terveid naaberrakke. 

Sellest põhjustatud ahelreaktsiooni tõttu tekibki allergiline reaktsioon. (Why... 2017) 
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Joonis 1. Tolmulest. (House... 2017) 

 

Elamispaigaks valib tolmulest sellised materjalid, kuhu koguneb tolmu ning jätkub seega 

piisavalt toitu. Sellepärast leidub neid kõige enam voodites ja voodiriietes. Inimeste kodudes 

elavad suured tolmulestade populatsioonid ning vaid ühes grammis tolmus võib leida kuni 

1000 lesta. Voodist võib leida üle 10 000 tolmulesta ning rohkem kui kaks miljonit tolmulesta 

väljaheidet. Nende väljaheited satuvad meie kehasse tavaliselt läbi kokkupuute silmade 

sisekestaga, nina limaskestaga või hingamisteede seinte kaudu. (Howarth & Reid 2002: 36) 

Tolmulestade hulk sõltub kahest faktorist: niiskusest ja temperatuurist. Nad imavad vett otse 

õhust läbi oma nahas paiknevate eriliste näärmete kaudu. Paljunemiseks on nende jaoks 

ideaalne suhteline niiskus 75–80%. Suhteline niiskus sõltub aga temperatuurist, soojemas 

õhus võib olla rohkem vett. Kui suhteline niiskus väheneb, pole seal enam putukate jõudsaks 

kasvamiseks ja paljunemiseks piisavalt veeauru. Tolmulestad võivad jääda ellu, kui suhteline 

niiskus on 45% (15 °C), 55% (25 °C) ja 65% (30 °C). Teine tolmulestade arvukust reguleeriv 

faktor on temperatuur. Kuna lestad ei saa väriseda külmast ega higistada selleks, et reguleerida 

oma kehatemperatuuri, sõltub nende ellujäämine täielikult neid ümbritseva õhu 

temperatuurist. Kõige parem temperatuur nende heaoluks on 25 °C. (Ibid.) 

Tolmulestad elavad enamasti madratsites ning voodipatjades. Allergeenid lenduvad õhku, kui 

heidetakse voodisse või pööratakse öösel külge: siis hingatakse sisse suurim kogus allergeeni 

või saadakse maksimaalne kogus nahale. Tolmulestad asustavad uue madratsi tavaliselt 

umbes nelja kuu jooksul. (Gamlin 2009: 114) 

Tolmulesta allergeen on suhteliselt tugev, võrreldes näiteks kassi või hallitusseene 

allergeeniga. Veidi sellest hõljub õhus, kuid kõige suurem kokkupuude on allika lähedal 

padjast, madratsist. Seetõttu on õhufiltritest vähe kasu tolmulesta allergiaga inimestele. (Ibid.) 

 

1.1.2. Tolmulestaallergia nähud 

Kodutolmulestadest tingitud allergiahaigustest on sagedasemad allergiline riniit ja astma. 

Lestade laialdase levikuga piirkondades ongi kodutolmulest nende haiguste puhul peamine 
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allergeen. Lestade suhtes tundlikumaks muutumine on astma tähtsaim riskitegur. (Boner et al. 

2002) 

Lestade hulk madratsitolmus korreleerub tundlikuks muutunud isikutel astma kujunemise 

riskiga ja mida suurem on lestade arv, seda varasemas eas astmanähud ilmnevad. Välja 

kujunenud astma korral korreleerub lestade hulk sümptomite raskuse, kopsufunktsiooni 

languse, bronhide hüperreaktiivsuse ja põletikumarkeritega. (Langley et al. 2003) 

 

1.1.3. Stafülokokk 

Enamus stafülokokiliike põhjustavad väidetavalt infektsioone, mõned liigid esinevad 

sagedasemate ja tõsisemate patogeenidena. Kõige märkimisväärsem on Staphylococcus 

aureus, mis on ohtlik patogeen ning võib põhjustada tõsiseid ja eluohtlikke haiguseid nagu 

raske sepsis, kopsupõletik, toksilise šoki sündroom ja endokardiit (südame sisekesta põletik). 

Muud stafülokokiliigid põhjustavad subakuutseid ja kroonilisi infektsioone. Staphylococcus 

saprophyticus on teine kõige olulisem põhjus kuseteede infektsiooniks. (Otto 2010) 

Staphylococcus hominis ei põhjusta tavaliselt inimestele haiguseid, kuid see on järjest rohkem 

tuntud kui potentsiaalselt oportunistlik patogeen, mis võib aeg-ajalt põhjustada infektsiooni 

nõrgema immuunsüsteemiga inimestel. On leitud, et need võivad kaasa tuua võimalikke 

eluohtlikke infektsioone, nagu infektsioosne endokardiit. (Jiang et al. 2012) 

Staphylococcus aureus on sage infektsioonide põhjustaja. Nende ravimine on ülemaailmne 

probleem, sest käsitletaval patogeenil on tekkinud suurenev resistentsus mitmetele 

antibiootikumidele. Seetõttu on hädavajalik võtta kasutusele uusi meetmeid, et ennetada S. 

aureuse infektsioone. (Wertheim et al. 2005) 

 

1.1.4. Hallitus 

Hingamiselundite haigestumise seisukohalt olulised bioloogilised ehk orgaanilised tolmud on 

hallituste ja termotaktiliste aktinomütseetide (hallitusetaolisi eoseid moodustav bakter) 

niidistiku osad ja eosed. Tüüpiline näide on Aspergillus fumigatus. (Laaniste 2002: 225) 

Manchesteri Ülikooli teadlased on leidnud oma uuringus, et inimene puutub kokku miljonite 

seenteeostega endale väga lähedal – oma padjas. Aspergillus fumigatus – liik, mida leidub 

kõige enam just patjades, on tõenäoline haigusetekitaja. Sellega kokkupuutel tekkinud seisund 

aspergillioos on saanud olulisimaks nakkusliku surma põhjuseks leukeemikutel ja luuüdi 

transplantatsiooni järgse patsientidel. Seened süvendavad astmat ka täiskasvanutel. Uuringut 

juhtinud professor Ashley Woodcock kommenteeris: „Me teame, et padjad on asustatud 

kodutolmulestade poolt, kes toituvad seentest, ning üks teooria on, et seened omakorda 

toituvad tolmulestade fekaalidest. Seepärast võib öelda, et meie padja sees elab „miniatuurne 

ökosüsteem““. (Pillows... 2005) 

Aspergillus fumigatus on hallitusseen, mis võib põhjustada nii põletikulisi kui ka allergilisi 

kopsuhaigusi. Atoopikuil võib antud hallitusseen põhjustada astmat või allergilist 

bronhopulmonaarset aspergilloosi (ABPA) ja mitte-atoopikuil nii saprofüütilist- kui ka 

üldinfektsiooni või allergilist alveoliiti. Viimase sümptomid on hingamisraskused, palavik, 

köha ning mitmesugused lihase- ja liigesevalud. ABPA korral võib A. fumigatus kasvada 

bronhide limas, moodustades seal sageli pikaajalise ja intensiivse allergeenikolde, ning 

põhjustada nii kopsukoe kui ka bronhide allergiat. (Laaniste 2002: 225–226) 
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Pidev kokkupuude hallitusseenega võib osutuda problemaatiliseks, kuna aspergilloos võib 

halvendada astmat, eriti täiskasvanutel, kellel on haigus olnud aastaid. Samuti võib 

aspergilloos tekitada allergilist sinusiiti allergiliste tendentsidega inimestel. Lisaks võib see 

sattuda tuberkuloosist tingitud kopsuõõnsustesse, mis mõjutab kolmandikku maailma 

populatsioonist, põhjustades üleüldist halba tervist ning verejooksu kopsus. Ashley 

Woodcock lisas: „Inimene veedab kolmandiku oma elust magades ja hingates suure ning 

mitmekesise seente allika lähedal. Seepärast on need leiud tähtsad, eriti hingamisteede 

haigustega inimeste puhul“. (Pillows… 2005) 

 

1.1.5. Pärmseen 

Seeneinfektsioonide esinemissagedus on oluliselt kasvanud ning põhjustanud haigestumusi ja 

suremusi. See on tingitud mikroobide resistentsuse kasvu tõttu. Samuti leidub vähe ravimeid 

seente vastu ning nendega kaasneb palju kõrvaltoimeid. Candida liigid on põhilised 

patogeensed seened inimeste jaoks, põhjustades nii limaskesta ja sügavkudede infektsioone. 

(Mayer et al. 2013) 

Kõige olulisem liik Candida perekonnas on C. albicans (Singh et al. 2013). Candida albicans 

kuulub normaalse inimese mikrobioomi. Enamasti on see kahjutu, kuid teatavatel asjaoludel 

võib C. albicans siiski põhjustada põletikke, mis ulatuvad pindmistest nahainfektsioonidest 

eluohtlike infektsioonideni. (Mayer et al. 2013) 

 

1.1.6. Escherichia coli 

Escherichia coli (E. coli) resideerub tavaliselt inimeste ja loomade soolestikus. Enamik E. 

coli bakterid on ohutud, kuid mõned on patogeensed, põhjustades haiguseid, kas kõhulahtisust 

või haigusi väljaspool seedekulglat. (E. coli… 2014) 

Escherichia coli on üks sagedasemaid bakteriaalse infektsiooni põhjustajaks, nagu kuseteede 

infektsioon, reisija kõhulahtisus ja teiste kliiniliste infektsioonide, näiteks vastsündinu 

meningiit ja kopsupõletik (Madappa & Go 2016). 

 

1.2. Haiglainfektsioon 

Tervishoiuga seotud nakkused (ingl HCAI Healthcare-Associated Infection) on infektsioonid, 

mis tekivad patsientidel tervishoiuteenustest ravisaamise ajal. Need levivad haiglatest ja 

teistest tervishoiuasutustest, näiteks ambulatoorse kirurgia keskustest ning pikaajalistest 

hooldusasutustest, milleks on hooldekodud, rehabilitatsioonikeskused ja kogukonna 

kliinikud. Haiglainfektsiooni võivad põhjustada bakterid, seened ja viirused. (Healthcare… 

2016) 

Haiglainfektsiooni olemus seisneb selles, et patsiendid, meditsiinipersonal ja teised tervishoiu 

asutuses viibivad inimesed võivad nakatuda erinevate bakterite ja viirustega, mis resideeruvad 

ja levivad haiglate, kliinikute ja teiste meditsiiniasutuste territooriumil. (HAI… 2016) 

Üks suurem haiglainfektsiooni probleem seisneb selles, et üks osa mikroobidest on 

muundunud resistentseks antibiootikumidele, teiste seas näiteks methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycin-resistant Staphylococcus aureus (VRSA), 

extended spectrum beta-lactamase (ESBL), vancomycin-resistant Enterococcus (VRE), 
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multidrug-resistant A. baumannii (MRAB). Seega on antud mikroorganismide hävitamine 

ülimalt keerukas. (Biggest… 2016) 

Teadus pole suutnud sammu pidada bakterite kasvava resistentsusega antibiootikumide 

suhtes. Uut tüüpi antibiootikume pole avastatud ligi 25 aastat (Joonis 2) ning mõned 

bakteritüved on nüüdseks omandanud teatud kaitsevõime. Nende hävitamiseks mõeldud 

ravimid ei suuda neid enam tappa ja see muudab nende bakterite tekitatud 

infektsioonipuhangutega võitlemise väga keeruliseks. Kõige ilmsemad looduslikult esinevad 

antibiootikumid on praeguseks ära kasutatud ning uute loomine nõuab palju aega ning 

leidlikkust. (Bonnin 2017) 

 

Joonis 2. Uute antibiootikumide klasside avastamised erinevatel aastakümnetel (Silver, 

viidatud Bonnin 2017 vahendusel) 

 

Infektsioonide levimise probleem on globaalne väljakutse. Hinnatakse, et suremus 

antibiootikumiresistentsuse tõttu ületab 2050. aastaks vähki suremuse (üks surm iga kolme 

sekundi jooksul). (Center… 2017) 

Maailmas mõjutab haiglainfektsioon sadu miljoneid patsiente igal aastal. Sajast 

haiglapatsiendist saavad vähemalt ühe tervishoiuga seotud teenusega infektsiooni seitse 

inimest arenenud riikidest ja kümme inimest arengumaadest. Lisaks suremusele on see viinud 

tõsise rahalise kahjuni tervishoiusüsteemis. Sellised infektsioonid moodustavad Euroopa 

Liidu liikmesriikides aastas kokku umbes 37 000 surmajuhtumit ning USAs 99 000 juhtumit. 

(WHO 2011) 

Aastane rahaline kaotus tervishoiuga seotud nakkuste tõttu on hinnanguliselt seitse miljardit 

eurot Euroopas. Selle ravimiseks kulub 16 miljonit lisapäeva haiglas. USAs kulutatakse HCAI 

ravimiseks ligikaudu kuus ja pool miljardit. (Ibid.) 

Haiglainfektsiooniga võitlemiseks kasutatakse erinevaid meetodeid nagu näiteks 

antibiootikumide manustamine, kätepuhastuse protseduur, pindade desinfitseerimine 
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(peamiselt alkoholi või kloori lahused), personali koolitamine ja vaktsineerimine. Järjest 

rohkem tehakse riiklikke investeeringuid uurimistöödesse ja arendatakse tooteid, mis on 

disainitud infektsiooni ennetamiseks. 

Patjade tootmisel kasutatakse enamasti puuvilla- ja polüesterkiududest valmistatud kangaid 

ja sisumaterjalidena sünteetilisi kiude, poroloone või naturaalseid sisumaterjale, näiteks 

lindude sulgi. Patjade valmistamiseks kasutatakse erinevaid õmblustehnoloogiaid. Seetõttu on 

õmblusnõela poolt tekitatud augud, kangakonstruktsioon, padjakatte lukud või teised õhuavad 

sobivad sissepääsud mikroorganismidele. (Joonis 3) (Clinically… 2017) 

 

Joonis 3. Mikroorganismide võimalik tee patja. (Clinically... 2017) 

 

1.3. Levinumate kasutuses olevate allergipatjade võrdlus 

Kaubanduses on väga suur nomenklatuur erinevatest antiallergeensetest ja 

hüpoallergeensetest patjadest. Inimesele, kes on allergik ja teeb vale valiku, võib see olla aga 

suur terviserisk. (How... 2017) Hüpoallergeenne tähendab, et toode on vähem allergiaid 

põhjustav ehk allergiaohutu. Antiallergeenne toode tähendab aga, et see on töödeldud 

kemikaalidega vähendamaks tolmulestade ja nende allergeenide tekkimist. (Ibid.) 

Levinumad on allergikutele soovitatud padjad, mille: 

1. sisuks on looduslikud täitekiud, sest nende pinnal ei teki tolmulestade jaoks soodsat 

keskkonda. Kasutatakse näiteks villakiudu, bambuse kiudu, linnusulgi ja lateksit. (How... 

2017) 

2. täitekiud või kangas on töödeldud biotsiididega (mis tahes aine või segu niisuguses 

vormis, nagu see tarnitakse kasutajale, ning mis sisaldab või tekitab üht või enamat 

toimeainet ja mille eesmärk on kahjulike organismide hävitamine, tõrjumine, kahjutuks 

muutmine, nende toime ärahoidmine või muul viisil nende vastu võitlemine mis tahes 

muude vahenditega peale puhtfüüsikaliste või -mehhaaniliste toimingute. 

Üks levinumatest tekstiilides kasutatavatest antibakteriaalsete biotsiidide kaubamärkidest on 

Aegis. Aegis on täitekiu pinnale või kanga pinnale mõeldud töötlus, mis kujutab endast kui 
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väikseid mõõkasid, mikroobi saabudes lõhuvad selle raku membraani. (Joonis 4) (Aegis... 

2017) 

 

Joonis 4. Kuidas Aegis töötab. A – Aegise molekul; B – kui mikroob maandub Aegise 

pinnale; C – kuidas Aegise molekul lõhub mikroobi (Aegis... 2017) 

 

Lisaks Aegisele on palju erinevaid antibakteriaalseid töötluseid, mis on erineva keemilise 

koostisega. 

3. ümber on tiheda koega kaitsepüürid ehk protektorid. Padja ja teki kangas on nii tiheda 

koega, et tolmulestal on raske läbi kanga struktuuri padja sisse pääseda. Keskmine 

tolmulesta suurus on 10 mikronit, seega valides padjakanga tihedama ja väiksema 

pooriga kui 10 mikronit, aitab vähendada tolmulestade sattumist padja sisse. (Ibid.) 

4. kaitsepüürid on veekindla lukuga. Kangas on kaetud polüuretaani, polüetüleeni või 

vinüüli kihiga, mis annab tootele veekindluse ja sellega ka tolmulestad ei saa läbi kanga 

minna, kuna kangas puuduvad augud. Sellised kaitsepüürid on levinud pigem madratsite 

katmiseks, aga kasutatakse ka patjade puhul. (Ibid.) 

5. tootmisel kasutatakse Pneumapure filtertehnoloogiat. Pneumapure filtriga SleepAngel 

padi on läbinud erinevad laboratoorsed testid ning Airmid Healthgroup on selle 

valideerinud kui 100% barjääri mikrobioloogilise saastatuse vastu. (Arenella & Mahon 

2015) 

 

1.4. Pneumapure filter 

2010. aastal patenteerisid iirlased David Woolfson ja William Navan Pneumapure filter 

tehnoloogia ja võtsid kasutusele sellel tehnoloogial põhinevad vooditooted. Sellise 

fundamentaalse tootearenduse põhjuseks oli vajadus vähendada haiglainfektsiooni (HCAI). 

(Clinically… 2017) 

Infektsioonikontroll ja haiglainfektsioon on üks põhilisi haiglate probleeme, mis tõstab 

haigestumise riski ja põhjustab arvestatavaid kulusid. Vooditoodete sisudest, mis on bakterite 

poolt koloniseeritud, saavad infektsiooni reservuaarid, tõstes seeläbi haiglainfektsiooni 

tasemeid. (Creamer & Humphreys 2008) 

Sageli kui tekivad infektsioonipuhangud, siis uuritakse ainult haiglavoodite raame selle 

asemel, et uurida hoopis potentsiaalsemaid infektsioonireservuaare nagu madratsid ja padjad, 
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mis on otseses kontaktis patsientidega. On ülimalt oluline, et need tooted ja teised voodi 

komponendid oleksid adekvaatselt puhastatud. 

PneumaPure filter on pinnafilter, mis koosneb kolmest kihist. Pealmine ja alumina kaitsekiht 

on erinevatest kiusegudest koosnev tehniline lausmaterjal (polüester, polüetüleen, 

polüpropüleen), mille pind on hüdrofoobne (vett tõrjuv) ning oleofoobne (õli tõrjuv). 

Kaitsekihtide vahel on lamineeritud mikropoorne mitmetasapinnalise käänulise struktuuriga 

membraan (sellised membraane kasutatakse näiteks autodes elektroonika kaitsmiseks). 

Selline filtri konstruktsioon hoiab vedeliku filtri pinnal ning hõlbustab filtri pinna 

puhastamist. Samas on tagatud õhu liikumine läbi filtri membraani. (Clinically… 2017) 

Filtri poorsus on viidud väga väikeseks, see on väiksem kui tolmulesta allergeen, bakter ning 

isegi viiruseosake, mille diameeter on 0,08 mikronit. Võrreldes juuksekarva läbilõikega on 

see rohkem kui 600 korda väiksem. (Joonis 5) (Clinically… 2017) 

 

Joonis 5. Filtri poorsuse suurus võrreldes teiste objektidega. (Clinically… 2017) 

 

Kõik läbi viidud uuringud ja testid filtriga erinevate mikroorganismidega, on andnud 

tulemuseks selle, et neid ei ole võimalik normaaltingimustes padja sisemusse viia. Eelpool 

mainitud teste on läbi viidud muuhulgas alljärgnevate mikroorganismidega: MRSA 
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(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus), Pseudomonus Aeruginosa, Bacillus 

Atrophaeus (surrogaadina Clostridium Dificile-le), Bacteriophage PhiX174 (surrogaadina 

noroviirusele), Human Coronavirus 229E. (Ibid.) 

 

1.5. Pneumapure tehnoloogiaga padi 

Järgnev alapeatükk põhineb intervjuul Lyane Linnuga. Pneumapure tehnoloogial põhinevatel 

vooditoodetel on kolm barjäärikomponenti (Joonis 6). Need on valmistatud 

kõrgtehnoloogilistest kangastest, mis on kaetud polüuretaankihtidega. Läbi selliste kangaste 

on mikroobidel põhimõtteliselt võimatu pääseda padja sisse. Teiseks komponendiks on 

tootmistehnoloogia, mis põhineb keevitusel, mitte õmblustehnoloogial. Tootmises 

kasutatakse kuumkeevitust, kõrgsageduslikku keevitust ja ultrahelikeevitust. Läbi sellise 

tootmistehnoloogia tagatakse see, et tootel puuduvad augud, läbi mille tavapadja sisud 

saastuvad. Kolmandaks komponendiks on nanopoorne filter, mis laseb õhul liikuda sisse ja 

välja. Filtri olemasolu on vajalik, kuna õhuvooluta muutuks padi „ballooniks“ ja seda ei saaks 

mugavalt kasutada. 

 

Joonis 6. Pneumapure tehnoloogiaga padja kolm olulist komponenti (Clinically... 2017) 

 

Padja sisuks kasutatakse erinevaid täitematerjale, näiteks kiudusid või poroloone. Ainuke 

sisu, mida kasutada ei saa, on suled. Sule roots võib torkida kanga või filtri sisse augu. 

Tavalistes kodupatjades leidub erinevaid mikroorganisme, kes võivad tekitada inimestele 

allergilisi reaktsioone ning infektsioone. Olukord muutub ohtlikuks probleemiks, kui ei 

pöörata tähelepanu patjade ning üleüldse vooditarvete puhtusele haiglates või 

tervishoiuasutustes. Allergikutele ning hingamisraskustega inimestele on disainitud erinevaid 

patju, mis on töödeldud spetsiifiliste kemikaalidega või omavad teatud ulatuses mehaanilist 

barjääri. Pneumapure filtri tehnoloogial põhinevad padjad on aga sajaprotsendiline barjäär, 

mis blokeerib mikroorganismide sissepääsu toote sisemusse. 
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2. LABORATOORNE UURING TAVAPADJA JA FILTRIGA PADJA 
VÕRDLUSEKS 

Õpilase poolt läbi viidi läbi uuring Tartu Ülikooli mikrobioloogialaboris. Juhendas Silver 

Türk, meditsiinilise mikrobioloogia teadur, dr. med (arstiteadus). Uurimise objektideks oli 

viis tavalist kodupatja ning viis Pneumapure filtriga patja. Kõik 10 patja olid kasutusel olnud 

vähemalt kaks aastat. Kõikide patjade sisust võeti padjamaterjali, mis külvati veriagarile ning 

Saboraud Emmons söötmele. Pesad loendati ning MALDI-TOF määras ära bakterite liigid. 

 

2.1. Materjalid ja meetodid 

Proovide võtmine padjast toimus UV-steriliseeritud laminaarkapis. Valmistati ette 50 ml 

tsentrifuugituubid 20 ml destilleeritud veega. Padi pandi laminaarkappi ning selle pinda 

töödeldi desinfektandiga. Seejärel lõigati leegis ja piirituses steriliseeritud kääridega padi 

katki kahe diagonaalis asetseva nurga juurest. Leegis ja piirituses steriliseeritud pintsettidega 

võeti ligikaudu 20 ml padjamaterjali, mis pandi eelnevalt kaalutud tsentrifuugituubi. Seejärel 

lõigati katki padja teine nurk ning võeti sealt samuti ligikaudu 20 ml padjamaterjali. 

Tsentrifuugituub kaaluti. Pärast materjalide kogumist võeti tsentrifuugituubid laminaarkapist 

välja, neid raputati 20 sekundit, raputati vortex-seadmel 1 minut ning raputati veel 20 

sekundit. Tsentrifuugituubist võeti 200 μl materjali ning külvati kiiresti veriagarile (5% 

hobuse verega) ja Saboraud Emmons söötmele (Joonis 7). Veriagar söötmed inkubeeriti 37 °C 

kraadi juures 48 tundi, Saboraud Emmons söötmed inkubeeriti toatemperatuuril 48 tundi. 

Pesad loendati, morfoloogia dokumenteeriti ning isoleeriti puhaskultuurid. Puhaskultuuridest 

määrati MALDI-TOF meetodiga bakterite liigid. Puhaskultuurist võeti bakterimass, seda 

töödeldi 0,8 μl sipelghappega, lasti kuivada, töödeldi 0,8 μl maatriksiga (α-tsüano-4-

hüdroksükaneelhape), lasti kuivada ning kolme tunni jooksul teostati MALDI-TOF 

spektromeetriga (Bruker) mõõtmised. 

 

Joonis 7. Esmakülvist välja kasvanud kolooniad veriagaril. (foto S. Türk) 
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T-test teostati tarkvaraga MS Excel (2-tailed, two-sample unequal variance), Fisher’s Exact 

test (statistilist erinevust ei ilmnenud ilmselt just uuritud patjade väikese arvu tõttu) jaoks 

kasutati tasuta tarkvara, mis on Internetis kättesaadav veebiaadressil 

http://www.quantitativeskills.com/sisa/statistics/fisher.htm. Pesade arv (tehniline termin on 

pesa moodustav ühik, PMÜ) arvutati vastavalt valemile: 

pesa/g = pesi veriagaril *lahjendusfaktor / padjamaterjali mass (g).  

Lahjendusfaktor on 20 ml / 0.2 ml = 100. 

 

2.2. Tulemused ja diskussioon 

Olgugi, et SA TÜK kliinikumi MALDI-TOF seade ja selle andmebaas on suunitletud 

kliiniliselt oluliste ja mittekliiniliselt mitteoluliste keskkonnamikroobide samastamiseks, olid 

siiski üllatavalt vähesed mikroobid MALDI-TOF abil samastatavad (no organism 

identification possible). Samastada õnnestus ainult kolm liiki: Caulobacter sp, 

Staphylococcus hominis ja Micrococcus luteus. (Miltiadous & Elisaf 2011) 

Enamustest patjadest kasvas välja vähemalt üks koloonia (Tabel 1). Patjade mikroobisisalduse 

(Tabel 2) osas oli gruppide vahel statistiliselt oluline erinevus (T-test: mediaan 52 vs 381 

PMÜ/g, p=0,03). Negatiivse külvi ja positiivse külvi sageduste võrdluses Fishers’ Exact 

testiga erinevust ei olnud. 

Tabel 1. Patjadest väljakasvanud pesad veriagaril ja Emmons söötmel 

 Veriagar Emmons  Veriagar Emmons 

FP1 0 0 TP1 1 kollane, 3 halli 0 

FP2 0 0 TP2 5 halli 0 

FP3 2 halli 0 TP3 2 valget 3 valget 

FP4 0 0 TP4 2 halli 0 

FP5 2 halli 0 TP5 4 halli 0 

FP – filtriga padi, TP – tavapadi  

 

Tabel 2. Mikroobide kontsentratsioonid patjades ja MALDI identifikatsioon 

Padi PMÜ/g Liik Padi PMÜ/g Liik 

FP1 0  TP1 541 Micrococcus luteus + tuvastamata liik 

FP2 0  TP2 704 Tuvastamata liik 

FP3 104 Tuvastamata liik TP3 198 Tuvastamata liik + Staphylococcus hominis 

FP4 0  TP4 136 Tuvastamata liik 

FP5 154 Tuvastamata liik TP5 328 Caulobacter sp. 

 

Kõik kolm on suhteliselt ohutud liigid, kuigi igaühe kohta neist on teada vähemalt üks juhtum, 

kus need on põhjustanud infektsiooni immuunpuudulikkusega patsiendil. Micrococcus luteus 

on teaduslikult üsna hästi uuritud liik, mis tekitab infektsioone väga harva, eelistab võõrkehi. 

(Ibid.) 

Staphylococcus hominis on stafülokokk, mis kaitseb inimest Staphylococcus aureus’e eest 

(Nakatsuji et al. 2017). S. hominis puhul on kirjeldatud operatsioonijärgset silmainfektsiooni 

üksikjuhtumit (Wong & Rhodes 2011), samas kui S. aureus on tüüpiline, üks kõige 

levinumaid mädaste infektsioonide tekitajaid. Caulobacter on vähenõudlik 
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keskkonnamikroob, kes ei põhjusta üldiselt haiguseid, aga on kirjeldatud infektsioone (Penner 

et al. 2016). 

Veriagaril kasvasid kõikidest tavapatjadest välja pesad, filtriga patjadest kahest. Sabouraud 

Emmons söötmel kasvas tavapatjadest kolm pesa, filtriga padjast mitte ühtegi. Järeldus: 

filtriga padja sisemusest sai isoleerida maksimaalselt neli pesa, tavapadjal 21. Järeldus: 

tavapadja sisemusest kasvab välja minimaalselt kaks ning maksimaalselt viis pesa padja 

kohta, erinevaid liike kokku on minimaalselt neli. 

Testi tulemused näitasid, et 100% juhtudest leiti tavapatjade sisudest bakterite 

liike/mikroorganisme. Kokku leiti tavapatjadest 1907 PMÜ/g (pesa moodustavat ühikut 

grammi kohta). Pneumapure filtriga patjade sisudest leiti 40% juhtudest bakterite 

liike/mikroorganisme. Filtriga patjades oli kokku 258 PMÜ/g. 

 

2.3. Kahe padjatüübi võrdlus 

Teaduslikuks statistikaks on testitud patjade kogus ebapiisav. Kodupadja sees ei leidunud 

oodatavat tulemust, mida võis loota Iirimaal tehtud kodupadja testide põhjal. Siin võib olla 

põhjus testmeetodis, mis tuleks järgmise uurimistöö juures üle vaadata ja vajadusel 

kohandada. 

Tulemustest selgus, et Pneumapure filtriga padjad on rohkem steriilsed ja filtriga padja 

tulemuste seas on kahel padjal unikaalsed pesad ehk tuvastamata liik (unikaalseid pesi ei saa 

tõlgendada padjast tulnud pesadeks, selline pesade arv ja PMÜ/g võib olla tekkinud labori 

keskkonnast). 

Oluline on arvesse võtta tootja väide, et Pneumapure filtriga padi on mehaaniline barjäär, et 

toode saaks hingata ja puhas õhk patja ja padjast välja liikuda, samal ajal blokeerides 

patogeenide läbimise. Seega ei väideta, et padi peaks seest steriilne olema, kuna padja sisusid 

ei toodeta steriilses keskkonnas. 
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KOKKUVÕTE 

Uurimistöös uuriti erinevate kodupatjade sisusid, seal elutsevaid mikroorganisme ja nende 

mõju inimesele. Töö eesmärk, näidata patjade koloniseeritust mikroorganismide poolt, täideti. 

Uurimistöös selgus, et tavalised kodupadjad on asustatud erinevate mikroorganismide poolt. 

Küll aga ei saa antud uurimuse põhjal väita sama Pneumapure filterpatjade kohta. 

Adekvaatsemate tulemuste saamiseks võiks muuta kahte uurimismetoodikat. Esiteks võiks 

eelistada tsentrifuugimist vortex-seadmel raputamisele, sest tsentrifugaaljõud aitab paremini 

sadestada rakke katseklaasi põhja. Teiseks peaks suurendama patjade valimit. See võiks kaasa 

aidata täpsemate tulemuste saamisele. 

Uurimistöö ülesandeks oli lisaks eesmärgi täitmisele uurida ka haiglainfektsiooni olemust 

ning selle probleemi ulatust tänapäeval. Huvipakkuvaks oleks uurimistööd jätkata patjadega, 

mida kasutatakse haiglakeskkonnas, kolmes perspektiivses suunas. Esiteks võiks teha 

mikrobioloogilisi uuringuid Eesti suuremate haiglate patjadega. Teiseks võiks uurida seda, 

kas padi on infektsiooni edasikandja haiglakeskkonnas, ning kolmandaks võrrelda haiglates 

kasutatavate tavapatjade ja Pneumapure filtriga patjade ülalpidamiskulusid. 

Uurimistöö jaoks valitud allikad ja materjalid olid usaldusväärsed. Materjalid olid enamjaolt 

ingliskeelsed. 
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Lisa 1. Intervjuu küsimused 

1. Mis on Pneumapure filter ja selle eripära? 

2. Mis on filtri tähtsus? 

3. Millised on levinumad allergikutele mõeldud padjatüübid? 

4. Kuidas pääsevad mikroorganismid padja sisse? 

5. Mis on haiglainfektsioon? 

6. Millised on tänapäeval kasutatavad erinevad meetmed meditsiiniasutustes, et võidelda 
haiglainfektsiooniga? 

7. Millised suunad on meditsiiniliste vooditoodete arendamisel? 
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SISSEJUHATUS 

Tänapäevase haridusmaailma lahutamatuks osaks on muutumas digitaalne õppevara. Selle 

kasutusalad varieeruvad lihtsamate matemaatikatehete õpetamisest kuni anatoomia ning 

astronoomiani välja. Digitaalset õppevara on mitmeid tüüpe ning nende loomiseks on olemas 

suurel hulgal digivahendeid. Aina enam luuakse digiõppevara aitasid ehk repositooriume, 

kuid nende sisu ei pruugi alati olla vastav hea digitaalse õppevara nõuetele.  

Töö teemavalik oli ajendatud selle aktuaalsusest, uudsusest ja lähikokkupuutest digiõppevara 

kasutamisega. Kuna digiõppevara rakendatakse aina rohkem ja rohkem, on oluline teada, mis 

teeb digiõppevarast kvaliteetse õppevara ning mida digitaalne õppevara endast üldse kujutab. 

Teema uudsusest annab märku asjaolu, et siiani pole asjakohane sõnavara veel üheselt 

defineeritav. Käesolev uurimistöö annab lühikese ülevaate digiõppevara ajaloost, digitaalsete 

õppematerjalide tüüpidest ja digiõppevara puudutavatest litsentsidest. Samuti puudutatakse 

õppematerjali loomise põhimõtteid erinevate mudelite baasil ning digiõppevara kasutamist 

Eestis. Pärnu pedagoogidelt saadud vastuste põhjal tutvutakse õpetajate pädevuste ning 

teadlikkusega digitaalse õppevara loomisest ja kasutamisest.  

Esimeses peatükis uuritakse ning seletatakse lahti, mis on digiõppevara. Erinevad mõisted, 

mis tulevad ette digiõppevara käsitledes, nagu õpiobjektid, metaandmed ja repositoorium, 

saavad lahti seletatud. Käsitletakse digiõppevara ajalugu ehk kuidas jõudis õppevara 

digikeskkonda. Järgnevalt tutvustatakse lähemalt õpiobjekte. Lisaks tuuakse välja kuus 

tunnust, millele õpiobjekt peab vastama. Samuti mainitakse ära mõned olulisemad 

repositooriumid. Järgnevas alapeatükis uuritakse erinevaid digiõppevara tüüpe ning nende 

kasutamist. Tuuakse välja, kuidas saab liigitada digiõppevara. Viimase alapeatükina esimeses 

peatükis tutvustatakse e-kursust MOOC ning miks on MOOC oluline. 

Teises peatükis käsitletakse digiõppevara loomise põhimõtteid ning erinevaid standardeid, 

mille järgi kvaliteetset õppematerjali peaks looma. Kõigepealt antakse ülevaade ühest 

tuntuimast mudelist ADDIE. Seejärel võetakse vaatluse alla Merrili Pebble-in-the-Pond 

digiõppevara loomise juhend, mille põhjal on tehtud ka töös hiljem esinev õppevara 

prototüüp. Kolmandaks uuritakse EstCORE’i, mis on Tartu Ülikooli haridustehnoloogia 

vanemteaduri Mart Laanpere spetsifikatsioon standardite sätestamiseks õppevara 

kirjeldamisel digitaalsetes andmebaasides. Neljandaks on LORI digiõppevara hindamise 

mudel, mis näitab mis põhimõtete alusel tuleks määrata õppevara kvaliteeti. Järgnev 

alapeatükk räägib õppematerjalidega seonduvatest autoriõiguslikest sätetest. Samuti 

tutvustatakse lähemalt tuntuimat avatud sisulitsentsi Creative Commons. 

Kolmas peatükk uurib digiõppevara kasutust Eestis. Lähemalt uuritakse digiõppevara 

hetkeseisust Mart Laanperelt. Samuti viidi läbi küsitlus seoses digiõppevara kasutamisega 

Pärnu linna õpetajate seas, mis näitas, mida arvavad Pärnu õpetajad digiõppevarast ning kui 

palju seda kasutatakse.  

Neljas peatükk kirjeldab praktilist tööd seoses digiõppevara prototüübi testimisega ja 

analüüsib vastavat digiõppevara. Esimeses alapeatükis tutvustatakse digiõppevara ülesannete 

katsetust ja analüüsitakse nende ülesannete raames kogutud infot. Esimene uuring toimus 
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Pärnu linna sildade kasutussageduse kohta. Teine uuring toimus veebiküsitlusena ja küsitluse 

lõppeesmärk oli välja selgitada, milline on inimeste arvamus Pärnu kolmanda silla 

vajalikkusest ning kus oleks kolmandale sillale kõige parem koht. Kolmanda praktilise 

uuringu raames antakse kokkuvõte linnaarhitektiga toimunud intervjuust, kus uuriti, millised 

on peamised probleemid Pärnu kesklinna sillaga, miks on kolmas sild Pärnus vajalik ning kus 

on selle jaoks parim koht. Seejärel analüüsitakse käesoleva õppevara kvaliteeti ning tuuakse 

välja suuremad head ja vead nii oma arvamuse kui ka õppevara koostamise ja hindamise 

mudeli põhjal. 

Töö peamised eesmärgid on: 

• anda ülevaade digitaalse õppevara tüüpidest ja digitaalse õppevara loomise vahenditest 

ja mudelitest; 

• testida ja hinnata koostöös TLÜ magistrantidega valminud digitaalse õppevara 

prototüüpi vastavalt LORI mudelile; 

• uurida, milline on Pärnu õpetajate arvamus digitaalsest õppevarast. 

Kõige suurem hulk kasutatud materjali saadi internetist. Allikaid oli internetist lihtne leida 

ning leidus ligipääs ka väga sisukatele ning kasulikele tekstidele/juhenditele, kuna teema on 

väga aktuaalne. Olulised autorid selles töös on Mart Laanpere ja Hans Põldoja, kelle mitmeid 

kirjutisi sai uurimistöös kasutada. Töö käigus viidi läbi küsitlus, intervjuu Mart Laanperega, 

kes on digiõppevara ekspert, ning etteantud digitaalse õpiobjekti analüüs, kus testiti ja hinnati 

TLÜ magistrantide digiõppevara prototüüpi õppevara loomise ja hindamise mudelite põhjal. 

Uurimistööd peaks jätkama, et saaks hiljem võrrelda eksperdi intervjuu vastuseid hilisemate 

vastustega ning teha vastavaid järeldusi digiõppevara arengu kohta. Samuti saaks küsitluse 

kordamisel koguda väärtuslikku informatsiooni Pärnu õpetajate pädevuse ja aktiivsuse kohta 

digitaalse õppevara alal. 
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1. MIS ON DIGIÕPPEVARA? 

Digiõppevaraks ehk digitaalseks õppevaraks ehk e‐õppevaraks (ingl digital learning 

resources või digital educational resources) nimetatakse tarkvara, mis haarab enda alla 

õppeotstarbelise tarkvara ja digitaalse õppematerjali (Joonis 1). Õppeotstarbeline tähendab 

siin nii õppimise kui ka muu eesmärgiga konteksti jaoks loodud, kuid õpetamiseks kohast 

õpitarkvara ja õppematerjale. Õppetarkvara ehk õpitarkvara (ingl educational software) on 

rakendustarkvara (s.h. arvuti‐, serveri‐ ja mobiilirakendused), mis on loodud õpilase ja õpetaja 

töö hõlbustamiseks, nagu GeoGebra ja Wiris, mis on mõlemad loodud matemaatika õpetamise 

ja õppimise lihtsamaks tegemiseks. Tarkvaral ja õppematerjalil vahet tegemine on mõne 

digitaalse õppevara puhul kerge. Näiteks võib tuua Moodle, mis on tarkvara ja selle 

keskkonnas olev test on õppematerjal, mida saab jagada ja rakendada ka mõnes teistsuguses 

keskkonnas. Samas võib õppevara ja tarkvara eristamine olla kohati mittevajalik ja ka 

keeruline. Näitena sobib siia mobiilirakendusena loodud õpimäng, mille korral on tarkvara ja 

õppematerjal omavahel seotud nii, et neid lahutada pole võimalik, nagu 2012. aastal Kersti 

Klauksi loodud sõnamängud „Mukimuri“. (Laanpere 2015; Villems et al. 2016) 

 

Joonis 1. Digitaalse õppevara jagunemine. (Villems et al. 2016) 
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Digiõppevara on võimalik koostada ja leida internetiruumis erinevatel kujudel. Selleks võib 

olla näiteks esitlus, harjutus, test, video- või audioloeng. See on õppeotstarbeline materjal, 

mis kätkeb teksti, nii graafilisi kui ka multimeediumi elemente ning võib olla samaaegselt 

interaktiivne. E-õppevara võib seista ühtse tervikuna, mis ei vaja teise materjali tuge, nagu 

õpiobjekt, või olla valmistatud mingi spetsiifilise tegevuse toetamiseks, nagu ülesanne. 

(Laanpere 2015)  

Korralik digiõppevara annab tuge õppimisel, on motiveeriv, mugandatav, kvaliteetse sisuga, 

interaktiivne, autoriõigusi järgiv, lihtne kasutada, tehniliselt veatu ja ühilduv teiste 

materjalidega ning internetis kergelt leitav. (Leacock & Nesbit 2007)  

Metaandmed (ingl metadata) on andmeid kirjeldavad andmed. Tavapärane näide on 

raamatukogu kataloogikaart, mis kätkeb endas teavet raamatu sisu ning asukoha kohta. Failide 

korral võivad metaandmeteks olla teadmekogumi autor, loomise kuupäev, selle loomiseks 

kasutusel olnud tarkvara jne. Selline informatsioon võib asetseda faili enda sees. 

(Metaandmed 2014) 

Serverirakendusi, mis on spetsiaalselt eelnimetatud eesmärgiga loodud, nimetatakse 

õppematerjalide aitadeks ehk repositooriumiteks (Laanpere 2015). 

 

1.1. Digiõppematerjalide ajalugu 

Tänu eelmise sajandi kiirele tehnoloogia arengule saab õppematerjali levitada ka muul viisil, 

kui paberkandjal, näiteks slaidid, raadio- ja telesaated, õpetusliku sisuga filmid, helikassetid, 

CD plaadid, arvutipõhised õppematerjalid ning õpitarkvara (Põldoja 2015). 

Esimeseks katseks arvutite toomiseks õppetöösse peetakse PLATO projekti, mis sai alguse 

1959. aastal Illinoisi ülikoolis. Nimelt nähti 1960-ndatel, et arvutite eesmärk õppetöös on 

peamiselt programmeerimise õpetamine. Selleks arendati ka esimesed lihtsad 

programmeerimiskeeled BASIC (1964) ning Logo (1967). 1970-ndate lõpuks olid USA 

koolides personaalarvutid laialdaselt levinud ning neile hakati looma spetsiaalset õpitarkvara. 

Sel ajal oli populaarseim õpitarkvara intelligentne tuutorsüsteem ehk intelligent tutoring 

system. Kuna 1990-ndate alguseks oli personaalarvutite riistvaraline võimekus üpris heale 

tasemele jõudnud, siis sai hakata looma multimeediapõhist tarkvara, mis võimaldas lisaks 

tekstimaterjalile esitada õpitarkvaras ka fotosid, heliklippe ning interaktiivseid teste. (Ibid.) 

Eesti koolidesse jõudsid arvutid 1980-ndate lõpus. Eesti esimeseks koolide arvutiseerimise 

projektiks oli personaalarvuti JUKU. Algselt olid personaalarvutid kasutusel 

programmeerimise õpetamiseks, kuid hiljem lisandus ka kontoritarkvara õpetamine. 

Õpitarkvara jõudis Eesti koolidesse Tiigrihüppe ja Phare ISE projektide toel 1990-ndate 

lõpus. Õpitarkvara levis sel ajal enamasti CD-ROM plaatidel. Enamtuntumad näited sellel ajal 

levinud õppetarkvaradest on keeleõppetarkvara „EuroPlus+Reward“ ning keemiatarkvara 

„The Chemistry Set“. Kahjuks selline välismaine õppetarkvara ei sobinud Eesti riiklikule 

õppekavale ning seega said õpetajad kasutada võrdlemisi vähe õppetarkvara sisust. (Ibid.) 

Selleks, et vältida probleeme õppekavaga, tuleb levitada õppematerjale interneti kaudu ning 

sellisel viisil, et õppematerjalid on jagatud eraldiseisvateks osadeks ehk õpiobjektideks. 

Esimesed õpiobjektid ilmusid 1990-ndate esimesel poolel. (Ibid.) 
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1.2. Õpiobjektid 

Õpiobjekti mõiste võttis kasutusele e-õppe ekspert Wayne Hodgins. Teda inspireeris ta laps, 

kelle klotsidega mängimisest tuli Hodgins mõttele, et e-õpe üleüldiselt võidaks, kui 

õppematerjale saaks nagu klotse lahti võtta ning erinevates õppesituatsioonides uuesti 

kasutada. (Ibid.) 

Õpiobjektil on mitmeid erinevaid definitsioone, millest esimesi pani paika James J. L’Allier. 

1997. aastal öeldud seletuse järgi on õpiobjekt „väikseim iseseisev õpikogemus, mis sisaldab 

eesmärki, õpitegevust ja hindamist“. (Põldoja 2015) 

Samas 2002. aastal valminud õpiobjektide metaandmete standardi IEEE Learning Object 

Metadata järgi on õpiobjekt „mistahes digitaalne või mittedigitaalne objekt, mida võib 

kasutada õppimiseks, hariduses või koolituses“. Selle definitsiooni põhjal võiks olla õpiobjekt 

ükskõik mis, seega on seda definitsiooni palju kritiseeritud. Alternatiivse seletusega tuli välja 

2000. aastal David Wiley, kes defineeris õpiobjekti kui „mistahes digitaalset materjali, mida 

saab kasutada õppimise toetamiseks“. (Ibid.) 

Digitaalse õpiobjekti (ingl digital learning object) all mõeldakse väiksemaid terviklikke 

didaktilisi objekte, mida on võimalik liita suuremateks seostega õppematerjalideks ja uuesti 

kasutada erisugustes õppekontekstides. Õpiobjektid sisaldavad universaalseid metaandmeid, 

mis teevad võimalikuks õpiobjektide otsingu automatiseerimise ning nendest tervikliku 

õppematerjali kokkupaneku. Õpiobjekti alla võib lugeda nii aastapikkuse e-kursuse kogu selle 

lisamaterjalidega kui ka ühe ülesande e-eksamil. Õpiobjektid on terviklikud, taaskasutatavad, 

kestvad ja interaktiivsed. Need on tavaliselt leitavad repositooriumites, kus neid on võimalik 

sirvida ja kindlate tunnuste, nagu aine, teema, klass, põhjal filtreerida. (Laanpere & Pata 2009; 

Laanpere 2015)  

Õpiobjekt peab vastama kuuele tunnusele õpiobjektide standardi SCORM järgi (An 

introduction… 2010; Laanpere 2015): 

• Käideldavus: võimalus pääseda ligi õpiobjektile ning võimalus selle edastamiseks 

• Kohandatavus: võimalus muuta objekti vastavalt vajadusele 

• Kokkuhoid: võimalus efektiivsuse ja tootlikuse suurendamiseks, samaaegselt 

vähendades õppematerjali edastamise aega ja maksumust 

• Vastupidavus: tehnoloogia arengule võimalikult tugev vastupidavus, et õpiobjekti ei 

peaks ümberdisainima ega ümberprogrammeerima 

• Koostalitusvõime: võimalus tõsta õpiobjekte ühelt programmilt teisele nii, et õpiobjekt 

ka teisel tarkvaraplatvormil töötaks 

• Korduvkasutus: võimalus kasutada õpiobjekti erinevates õpikontekstides  

Õpiobjekte peetakse kasulikuks, sest neid on enamjaolt lihtne taaskasutada, näiteks saab 

mõnda erinevat ainet õpetades kasutada sama õpiobjekti. Samuti on õpilastel mõnedel 

juhtudel kasulikum õppimiseks kasutada pigem õpiobjekte kui õpikuid, sest õpiobjekti kaudu 

jõuab oluline info kiiremini ja kindlamalt kasutajani. Veel aitavad õpiobjektid õpilasel samm-

sammult areneda, liikudes ühelt harjutuselt teisele ja vajadusel pöörduda tagasi eelnevalt 

lahendatud ülesannete juurde, et tuletada meelde saadud teadmisi. Õpiobjekte on ka võimalik 

loojal hõlpsalt parandada või uuendada, samas kui paberkandjal õpikus ilmunud viga saab 

parandada vaid uue trükiga. (Instructional… 2017) 
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1.3. Tuntuimad õppematerjalide aidad 

Kõige enam uuendatav Eesti repositoorium on e-Koolikott. Selle keskkonna ülesanne on 

kasutajale anda ligipääsu digitaalsele õppevarale ühest keskkonnast, et mugavdada õppevara 

leidmist. Sarnaselt Koolielule saab keskkonnas e-Koolikott otsida õppevara erinevate 

tunnuste ja kriteeriumite järgi. Lisaks saab e-Koolikott keskkonnas luua õpikogumikke, et 

süstematiseerida õppevara. Samuti saab anda õppevarale tagasisidet. E-Koolikoti poolt on 

määratud ainetele õppevara modereerivad aineeksperdid. (Digitaalse… 2017) 

Üks Eesti tuntuim õppematerjalide ait on Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt hallatud Koolielu, mis 

sarnaneb üsna keskkonnaga e-Koolikott. Koolielu portaalis on õppematerjalid 

süstematiseeritud vastavalt õppeainetele, valdkondadele ja teemadele. Samuti on iga materjali 

kirjelduse juures ka sellele vastav klass või kooliaste ning materjali tüüp ja nende tunnuste 

järgi saab otsida vastavaid õppematerjale. Suurem osa Koolielu portaalis olevatest 

materjalidest on koostatud tegevõpetajate poolt. Sarnaselt e-Koolikoti keskkonnale vaatavad 

enne materjalide avaldamist ainemoderaatorid materjali üle, et tagada materjalide parim 

kvaliteet. (Laanpere & Pata 2009) 

Eesti aitadest on veel märkmisväärt Miksike. Selles keskkonnas on erinevaid klasside ja ainete 

kaupa sorteeritud töölehti, mis on mõeldud enamasti väljatrükkimiseks. Miksikesel on ka 

tasuline osa, kus saab lahendada interaktiivseid harjutusi, mille lahendamisel saab õpilane 

kohese tagasiside. (Ibid.) 

Merlot on rahvusvaheline õppematerjalide ait, kus leidub üle 20000 õppematerjali. Merlot 

erineb teistest aitadest seepoolest, et ta sisaldab viiteid teistele, väljaspool paiknevatele, 

õppematerjalidele. Merlotiga sarnaseid keskkondi nimetatakse viidakogudeks. Merloti 

keskkonna kasutajana saab sinna lisada viiteid enda õppematerjalidele, mis võivad asuda 

näiteks eelpool mainitud Koolielu keskkonnas või hoopis isiklikul kodulehel. (Ibid.) 

 

1.4. Digiõppevaratüübid ja nende kasutamine 

Digiõppevara annab liigitada mitmel moel. Seda tehakse näiteks materiaalse väärtuse 

seisukohalt vaadates – tasulised, osaliselt/kaudselt tasulised (näiteks freemium‐mudeli alusel 

üles ehitatud, nt kus põhivara saadakse tasuta, kuid maksma peab lisaomaduste kasutamise 

eest) ja tasuta ehk avatud õppematerjalid. (Villems et al. 2016)  

Freemium on kombinatsioon kahest sõnast – free (eesti keeles tasuta) ja premium (eesti keeles 

esmaklassiline). Seda kasutatakse, et kirjeldada ärimudelit, mis pakub nii tasuta kui ka tasulisi 

teenuseid. See mudel töötab, pakkudes kasutajale lihtsamat baasvara tasuta ning küsides raha 

lisateenuste eest, mis on tavaliselt rohkem arendatud. Tegemist on üldlevinud viisiga oma 

toote tutvustamiseks potentsiaalsetele kasutajatele. (Freemium 2017) 

Rakendamise eesmärgi või teostuse žanri järgi tehakse õppematerjalide põhitüüpidel vahet 

järgmiselt: enesekontrollitest, esitlus, graafiline organisaator (mõiste-, idee-, järelduskaart), 

helimaterjal (audioloeng või illustratiivne helimaterjal), juhendmaterjal, simulatsioon, test, 

tööleht, videomaterjal (loengusalvestis, videoloeng, õppevideo, animatsioon), õpimäng 

(rollimäng, simulatsiooni- ehk matkimismäng, strateegiamäng, mõtlemis- ja loogikamängud), 

ülesanne või harjutus (uurimuslik või harjutuslik ülesanne) (Laanpere 2015; Villems et al. 

2016). 
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Enesekontrollitest on interaktiivne meede, mis abistab õpitu omandamisel ja annab 

kontrollitavale kohest tagasisidet tulemuse kohta. Enesekontrollitesti sooritamisel võivad 

õppijad läbida testi piiramatul arvul kordi. Parimal juhul on õigele vastusele lisatud ka 

selgitus, mis aitab õppijal oma veast aru saada. Enesekontrollitesti on sobiv kasutada nii laialt 

erinevates õpiolukordades, auditoorselt kui ka väljaspool seda keskkonda. (Villems et al. 

2016) Enesekontrolliteste on võimalik lihtsalt ja tasuta luua, näiteks vahenditega Google 

Forms, Quizlet ja LearningApps. 

Test luuakse õpitulemuste saavutamise taseme mõõtmiseks. Seda saab sooritada vaid piiratud 

arv kordi ning selle tulemused on arvestuslikud. Selle abil on võimalik kindlaks määrata 

õppija teadmiste ja oskuste taset. Testides tarvitatakse erinevaid küsimuste tüüpe, nagu 

valikvastustega küsimused, lünkade täitmine, lahtised küsimused jne. Reeglina toimub testide 

sooritamine kinnistes keskkondades, nagu Moodle ja Socrative. (Villems et al. 2016) Suletud 

õpihaldussüsteemid on sellised, millele igaüks ei saa ligi. Avatud keskkond on näiteks 

LearningApps. Need kõik on tasuta digivarad, mida on lihtne kasutada ja milles on kerge oma 

loodud sisu hallata. 

Esitlus on digiõppevara materjal, mis toetab avalikku esinemist ning võib sisaldada 

erisuguseid multimeediumi elemente (video, pilt või heli) ning mille kõige levinum vorm on 

slaidid (näiteks kasutades Microsoft Powerpointi). Seda saab kasutada nii ettekande 

illustreerimiseks, tunni andmiseks ja muu töö või projekti tulemuse esitlemiseks/kaitsmiseks. 

Esitlusi saab kasutada ka õpitu kordamiseks või iseseisvaks õppimiseks. (Villems et al. 2016) 

Esitluste loomiseks on aastate jooksul välja töötatud palju erinevaid programme ja keskkondi, 

näiteks Microsoft Powerpoint, Prezi ja Google Slides. Nendest kolmest on tasuline rakendus 

vaid Powerpoint. Kõiki kolme on väga lihtne kasutada ning kerge leida. Samuti on neil väga 

palju loomingulisi võimalusi slaidide loomisel (näiteks erinevad slaidi disainimudelid). 

Graafilisi organisaatoreid saab kasutada seoste esitamiseks. See on visuaalne viis mõistete ja 

ideede või järelduste võrgustiku kujutamiseks. Nende alla kuuluvad mõistekaart, ideekaart ja 

järelduskaart. Mõistekaardi (ingl concept map) abil saab graafiliselt esitada õpitud mõisteid, 

protsesside kirjeldust, teadmiste liigendamist jpm ning näidata nendevahelisi seoseid. 

Mõistekaardis esitavad erisuguste mõistete vahelisi korrelatsioone erinevad tegusõnad. 

(Kollom 2013b; Villems et al. 2016) Näiteks Taimi Dreieri mõistekaart teemal „Enesejuhitud 

õppimine“ joonisel 2. 

Ideekaarti ehk mõttekaarti (ingl mind map) on võimalik kasutada ühe idee, keskse teema või 

sõna kohta seonduvate mõtete, sõnade ja konteksti lisamiseks. Seda kasutatakse tihti 

ajurünnaku (ingl brainstorming) käigus mõtete kogumiseks või mõnele probleemile 

lahenduse leidmiseks. (Kollom 2013b; Villems et al. 2016) Näiteks Ingrid Maadvere 

ideekaart teemal „Ideekaart“ (Joonis 3). 

Järelduskaart (ingl consequence map) on diagramm, mis toob esile aspektid, mis seostuvad 

tegeliku või kujuteldava juhtumi, probleemi, trendi või arenguga. Järelduskaart võb suunata 

õppijaid analüüsima võimalikke tulevikusündmusi ja vajalikke muudatusi. (Kollom 2013b; 

Villems et al. 2016) Näiteks Taimi Dreieri loodud järelduskaart teemal „Päike“, mis on loodud 

Bubble.us abil (Joonis 4). 
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Joonis 2. Mõistekaart. (Dreier 2013a) 

 

Joonis 3. Ideekaart. (Maadvere 2008) 

 

Joonis 4. Järelduskaart. (Dreier 2013b) 
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Mõiste-, idee- ja järelduskaartide loomiseks saab kasutada näiteks rakendusi Dabbleboard, 

Bubble ja Draw.io. Bubble on freemium mudeli rakendus ning Dabbleboard ja Draw.io on 

tasuta programmid. Kõik on tavalisele arvutikasutajale väga lihtsad ja loogilised.  

Helimaterjal on materjal, mis on loodud helisalvestusmeetodil ning esitatakse heli kujul. Seda 

on võimalik kasutada alternatiivina tekstipõhisele materjalile ning ka illusteeriva või toetava 

lisamaterjalina. Need on eriti sobivad puhkudel, kus õppijal on nägemispuue. Alternatiiviks 

kasutatakse näiteks audioloengut. See on helisalvestus, mille abil on võimalik kas loengut 

järele kuulata või kasutatada iseseisva õppevahendina multimeediaesitlusega. Illustratiivset 

audiomaterjali võib kasutuses olla lisamaterjalina, näiteks linnulaul bioloogiatunnis ja 

muusikainstrumentide kõlanäited muusikatunnis. See on ka sobiv kasutuseks toetava 

materjalina, nt juhendid, intervjuud, meloodia ja rütmiga tutvumine. (Aru 2014; Villems et al. 

2016) Audiomaterjali on võimalik luua näiteks Audacityt, Adobe Auditionit või Vocarood 

kasutades. Audacity on tasuta programm, mille kasutamine on kerge, samuti on see programm 

auhindadega pärjatud. Adobe Audition on tasuline ning keerulisem, rohkem 

professionaalidele mõeldud programm. Vocaroo on lehekülg, mis on nendest kõige 

lihtsakoelisem. Seal on võimalik tasuta salvestada helimaterjali, kuid antud programm on veel 

pidevas arengus.  

Juhendmaterjal annab ülevaate ja kirjelduse mingi tegevuse sooritamisest või objekti 

kasutamise etappidest ning annab nende tegevuste teostamiseks vajalikud juhised. 

Juhendmaterjali eesmärgiks on tavaliselt iseseisva õppimise toetamine. See võib olla loodud 

nii teksti-, heli- või videovormis, isegi nende kombinatsioonina. Näiteks on selleks 

käsiraamat, instruktsioon või ekraanisalvestisi sisaldav materjal. (Villems et al. 2016) HITSA 

on loonud hea näitena juhendmaterjali „Õpiobjekt ja selle omadused“ (Kampus et al. 2013).  

Simulatsiooni kui õppevara defineeritakse juhendis „Digitaalse õppematerjali loomise 

soovitused“ alljärgnevalt: „Simulatsioon on nähtust, protsessi või süsteemi kujutav 

interaktiivne mudel. Simulatsioon on reaalelulise nähtuse lihtsustatud, kuid struktuurne, 

funktsionaalne ja käitumuslik peegeldus, mida õppija saab suunata protsessi parameetreid 

muutes. Simulatsioonid sobivad analüüsi-, sünteesi- ja hindamisoskuste kujundamiseks, nt 

protsessi analüüsimine, õigete käitumismudelite treenimine, omandatud teadmiste süntees. 

Simulatsiooniprotsessist saadud kogemust on võimalik rakendada reaalses elus.“ (Villems et 

al. 2015) Lisas 1 on näide simulatsioonist, mille on teinud Tartu Ülikool teemal 

„Rakumaailm“ (Villems et al. 2016). Simulatsiooni loomise vahendeiks on lihtsamad 

esitlustarkvarad või programmeerimistarkvarad, nagu Microsoft Powerpoint ja Pythoni 

programmeerimisvara. Pythoni kasutamiseks on vaja osata Pythoni programmeerimiskeelt, 

mis võib olla takistuseks, kui simulatsiooni soovib luua keegi, kes seda keelt veel kasutada ei 

oska. 

Tööleht on ühtne ülesandeid ja tööjuhendit hõlmav kogum õpetamiseks. See hõlmab endas 

informatsiooni, nagu seaduspärasused, mõisted, nende definitsioonid. Samuti leiab töölehel 

tööprotsessi kirjelduse ja lahendamise vormi, mis tuuakse õppijani teksti, tabeli, joonise, 

video, pildimaterjali või muu sarnase abil. Töölehe kasutamine õpetamisel soodustab õpitu 

kinnistamist, abistab uue teadmise loomist, praktilise ülesande lahendamist või õppekäigu läbi 

tegemist. Soovitatav on lisada töölehele ka täiendavaid ülesandeid individuaalsuse 

toetamiseks, näiteks vabatahtlikud ülesanded. Näiteks on loonud Ettevõtlusteater MTÜ 

„Tööleht õppijale: õppefilm Maksutarkus“ maksudega seonduva informatsiooni 

omastamiseks (Maksutarkus, 2013). (Villems et al. 2016) Töölehti saab luua näiteks kõige 
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lihtsamate tekstitöötlusprogrammidega, nagu Microsoft Word ja LibreOffice. Word on 

tasuline ning LibreOffice tasuta programm. Samuti on võimalik luua interaktiivseid töölehti 

Google Slidesi kasutades. Selle kohta on lihtne juhend vaadatav YouTube’s 

(https://www.youtube.com/watch?v=dj-3dtdOUs4). 

Videomaterjal on materjal, mis on loodud videosalvestusmeetodil ning mida võib ette kanda 

mitmel kujul nii õppevideo, loengusalvestise, videoloengu, animatsiooni kui ka paljudel 

muudel kujudel. See võimaldab edastada õppijatele kogemusi ja teadmisi, mis neile harilikult 

ligipääsetavad pole. Nendeks võivad olla loodusainete katsed, spetsialisti ettekanded või 

intervjuud, videojuhised, kultuuri- ja loodusnähtusi jäljendavad mudelid animatsiooni kujul 

jpm. Loengusalvestis on auditoorselt aset leidva loengu mõjutamata salvestis, mida on õppuril 

võimalik järele vaadata. Videoloengu salvestamine toimub kindla stenaariumi järgi. See 

luuakse materjali täielikuks esitamiseks ning seda on võimalik vaadata osade kaupa ja sobival 

ajal ning kohas korduvalt vaadata. Videoloengu saab sobivaks teha kuulmispuudega 

õppuritele, kui lisada loengutele subtiitreid. Õppevideo aitab tutvustada protsesse või olukordi 

video abil. Neid luuakse (Villems et al. 2016):  

1) kui tahetakse näidata protsessi, mis on reaalajas raskesti jälgitav, näiteks 

evolutsiooniprotsesside kiirendamine.  

2) kui protsessis osalemine on teostamatu või komplitseeritud, nagu elu ookeanis või 

vulkaaniline tegevus. 

3) kui on vajalik juhtida tähelepanu protsessi arengule, näiteks lumehelbe tekkimine või 

vaktsineerimisejärgne immuunsuse kujunemine. 

4) kui on liiga kulukas tegevust läbi viia õpperuumis, nagu restaureerimine, 

elektronmikroskoobi kasutamise õppimine. 

5) kui on vajalik anda juhiseid õppijale objekti kasutamisel või tegevuste teostamisel.  

Video monteerimiseks on lihtsamaid programme nagu Shotcut, Windows Movie Maker ja 

CyberLink Powerdirector. Windows Movie Maker on tasuta programm, mida leiab vanemates 

arvutites, millel on Windows 7 või vanem operatsioonisüsteem. CyberLink Powerdirector on 

tasuline programm, mida on ka vähese kasutamiskogemusega lihtne kasutada. Laiemate 

monteerimisvõimalustega on näiteks programm Sony Vegas, mille puhul võtab rakenduse 

kasutamise õppimine rohkem aega. Teine vabavaraline programm on Shotcut, mis ei ole 

ülemäära keeruline programm, kuid vajab siiski õppimist. Näiteks paneb kokku 

ajalooõppevideoid Kristo Siig (https://www.youtube.com/user/kristosiig).  

Animatsioon on pettekujutelm liikumisest, mis on loodud staatiliste ülesvõtete järjestikuse 

ettekandmisega. Nende ülesandeks on illustreerida, selgitada ja demonstreerida mõisteid ja 

nähtusi. Tihtipeale on see reaalelu mudel, mis abistab väga aeglaselt või kiiresti toimuvate 

protsesside tutvustamist, nagu molekulaarsel või astronoomilisel tasandil toimuvad 

protsessid. Animatsioone on lihtne luua näiteks programmidega Moovly ja Google Web 

Designer. Moovly ja teiste sarnaste rakenduste puhul on kasutaja jaoks palju ette ära tehtud 

ning on vaid vaja lisada isikupärane informatsioon, mida soovitakse animatsioonis kasutada. 

Kuid seegi on tasuline programm. Google Web Designer on tasuta ning väga laia 

võimalusteruumiga programm, aga seegi vajab harjutamist ning tundmaõppimist. Tabel, mis 

võtab kokku käesolevas töös mainitud digiõppevarade loomise vahendid, on lisas 2.  
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1.5. MOOCid 

Üldiselt annab MOOCidest väga hea ülevaate Laura Vetiku (2016) artikkel „Mõned mõtted 

MOOCidest“ portaalis Koolielu, seetõttu on kirjutatud kogu järgnev alapeatükk selle põhjal. 

MOOC on suurtele inimhulkadele internetis kättesaadav tasuta e-kursus (ingl Massive Open 

Online Course). Muust avatud digiõppevarast erinevad MOOCid selle poolest, et kui tavalised 

õpimoodulid ja materjalid on mõeldud iseseisvaks läbimiseks, siis MOOCid pakuvad ka 

õppejõu juhendamist ja hindamist. Samuti on võimalik osadest MOOCidest saada lõpetamist 

näitav tunnistus, mis on kasulik edasistel õpingutel või ka tööelus. 

Hetkel pakuvad väga paljud maailma suurematest ülikoolidest MOOCe, kuid see ei ole alati 

nii olnud. Kui aastal 2011 valmisid tuntumad MOOCide keskkonnad nagu Coursera, Udacity 

ja edX hakkasid äkki kuulsamad ülikoolid oma kursusi avalikkusele tasuta kättesaadavaks 

tegema ning miljonid inimesed ruttasid nendega tutvuma. MOOCide populaarsust võis näha 

sellest, et Courserat kasutas esimesel aastal juba lausa miljon inimest ning järgmisel aastal 

veel kaks korda nii palju. Samuti läks hästi teisel kahel keskkonnal. MOOCide kasutajate 

arvust olid vaimustuses ka mitmed investorid ning panustasid suuresti eelmainitud 

keskkondade arendamiseks. Samas toimus suurem MOOCide areng ja kasutus siiski USA-s 

ning Euroopas ei olnud kasutajate arvud kaugeltki nii suured. Selle põhjuseks võis olla 

erinevate riikide keelebarjäär või partnerite vähesus. Samas on ka Euroopas suuri MOOCide 

pakkujaid, neist üks tuntum on Alisonʼi keskkond Iirimaalt. 

Aastat 2012, kui MOOCide kasutus kõige rohkem kasvas, peetakse nüüd murranguajaks 

kõrghariduses ning seda just tänu MOOCide populaarsuse tõusule. Ohio Ülikooli professor 

Bill Sams ennustab lausa, et aastaks 2020 muutub ülikooliharidus tundmatuseni. Suurem osa 

õpingutest hakkab toimuma võrguvahendusel ning ülikoolidest saavad vaid sotsiaalsed 

keskkonnad. Ka seda peab ta MOOCide tekkimise otseseks tulemuseks. 

2014. aastal alustas Tartu Ülikool ka Eestis MOOCide loomist. 2016. aasta seisuga oli seal 

loodud 10 sellist kursust ning nüüdseks on see arv tõusnud kuskile 20 juurde. Kõik, kellel 

vähegi soovi on, saavad osaleda Tartu Ülikooli loodud MOOCidel ning edukalt läbinutele 

väljastatakse sellekohane tunnistus. 2017. aasta aprilli seisuga oli Tartu Ülikoolis 20 vaba 

juurdepääsuga e-kursust, millest 12 on inglise ja üheksa eesti keeles, samuti on üks MOOC 

kakskeelne. Tartu Ülikooli MOOCe on lõpetanud 11 976 õppijat, mis moodustab 54,6% 

kõikidest kursustel osalejatest. Kursuste lõpetajate protsent on väga kõrge, võttes arvesse, et 

maailmas on lõpetanute osakaal tavaliselt 5–15%. Pakutakse kursusi programmeerimise, 

kitarrimängu, elektroonika, poliitika, bioloogia jpm alal. (Piir 2017; Vetik 2016) 

MOOCe peetakse oluliseks, kuna need annavad erinevatele inimestele lihtsa juurdepääsu 

kõrgharidusele ning tutvustavad tulevastele õpilastele ülikoolide võimalusi. Samuti aitavad 

nad tõsta juba praeguste õpilaste õpikvaliteeti ja tulemusi, pakkudes tasuta ja lihtsat 

juurdeõppe võimalust.  
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2. DIGITAALSE ÕPPEVARA LOOMISE PÕHIMÕTTED 

Digiõppevara loomisel on paika pandud teatud standardid, mille järgi peaks head digitaalset 

õppematerjali looma ning digitaalse õppevara kvaliteeti hindama. Selliseid erinevate 

standardite kogumeid ehk loomise mudeleid on mitmeid ning käesolevas peatükis käsitletakse 

mõnda neist. 

 

2.1. ADDIE digiõppevara loomise mudel 

Üks tuntumaid digiõppevara loomise mudeleid on ADDIE mudel ning seetõttu antakse 

käesolevas töös sellest ka ülevaade. Selle nimi tuleneb eri etappidest, mis kirjeldavad materjali 

koostamise käiku. Nendeks on analüüsi (ingl Analysis), kavandamise (ingl Design), 

väljatöötamise (ingl Development), kasutamise (ingl Implementation) ja hinnangu andmise 

etapp (ingl Evaluation). Iga etapp hõlmab endas digiõppevara loomiseks vajalikke tegevusi. 

(Eskla 2017) 

Analüüsi etapis tuleb esmalt kindlaks teha, kas käesoleval teemal on üldse vaja inimesi 

koolitada. Seejärel tuleks määratleda, mida täpsemalt soovitakse õpetada ehk mis on 

õpieesmärgid. Samuti on vajalik analüüsida, kellele soovitakse oma materjal suunata ning kas 

õppevara loomiseks on vaja ka mingeid lisaressursse. Peale seda saab juba valida platvormi, 

kuhu oma digikursus ehitada ning luua täpsem projektiplaan. (Põldoja 2016b) 

Digiõppevara kavandades peaks analüüsima, milliseid tegevusi materjal hõlmata võiks ning 

samuti mõtlema välja ja sõnastama õpiväljundid, ehk mis oskusi või teadmisi loodetakse 

õppijale edasi anda. Veel oleks hea luua strateegia õpilaste oskuste testimiseks, et hinnata 

tulemusi ja materjali kvaliteeti. Tuleks ka välja arvutada digiõppevara koostamise eelarve. 

(Ibid.) 

Väljatöötamise etapis toimub põhiline õppevara loomine. Kõigepealt töötatakse välja üldine 

sisu ning materjal, millest õpiobjekt üldiselt koosneb. Tuleks ka valida välja või võimalusel 

ise luua täiendav meediasisu nagu õppevideod või animatsioonid. Koostama peab veel 

juhendmaterjalid nii õppijale kui ka õpetajale, et õppevara kasutamine ja läbimine oleks 

võimalikult selge ja lihtne. Seejärel tuleks veel sisse viia viimased muudatused või täiendused 

ning seejärel anda koostatud materjal piloottestijatele. Teisisõnu lasta esmastel testijatel 

proovida õppevara kasutada ning leida suuremaid ja väiksemaid vigu või probleeme, et enne 

materjali päris õppijate kätte andmist saaks neid veel parandada ja korrigeerida. (Põldoja 

2016b) 

Kasutamise etapp hõlmab alguses materjali kasutajate ette valmistamist. Ehk nii õpetajatele 

kui õppijatele materjali tutvustamist ja seejärel selle kasutama õpetamist. Peale selle hakkab 

selles etapis ka koostatud materjali järgi õppimine ning kogu materjali peab rakendama 

reaalsete õpilastega. Seetõttu peetakse seda ka üheks kõige raskemaks etapiks. (Ibid.; Eskla 

2017) 

Viimases, hinnangu andmise etapis tuleb üldiselt anda materjalile mingi hinne. Tuleb määrata 

kriteeriumid, mille järgi soovitakse hinnang anda, seejärel valida välja, mis vahendite abil on 
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kõige parem hinnata. Lõpuks tuleks hinde andmine läbi viia valitud kriteeriumite ja meetodite 

abil. (Põldoja 2016) 

Kolmandat väljatöötamise etappi on veel võimalik jagada eraldi etappideks. Populaarne 

sellise jagamise viis on SCATE mudel, mille nimi tuleneb jällegi kirjeldatavate etappide 

esitähtedest. Etapid on sissejuhatus (ingl Scope), õppematerjalid (ingl Content), kinnistamine 

(ingl Activity), arutlemine (ingl Thinking) ja lisamaterjalid (ingl Extra). (Ibid.) 

Sissejuhatuse all tuleks tutvustada õppijale käesoleva õpiobjekti eesmärke ja õpiväljundeid, 

et ta teaks, mida kursuselt oodata ning mis oskusi on lootust omandada. Samuti tuleks ära 

märkida, mida oleks õppijal vaja kursuse läbimiseks eelnevalt teada või osata, et hiljem hätta 

ei jäädaks. Sama põhjuse pärast tuleb teavitada õppijat ka vajalikest tehnilistest nõuetest või 

programmidest kursuse läbimiseks. Õppematerjalide koostamise etapis toimub suurem osa 

päris informatiivse osa koostamisest. Kirjutatakse valmis tekst ning lisatakse illustreerivad 

pildid ning muu meedia nagu videod jms. Kinnistamine hõlmab õpilasele õpitu niiöelda läbi 

praktika selgeks tegemist. Teiste sõnadega tuleks luua erinevaid ülesandeid ja teste, et õpilane 

saaks oma teadmisi kontrollida ja teemat veel paremini endale selgeks teha. Arutlemise etapp 

tähendab teksti lisatud mõtlemisülesannete ja küsimuste koostamist, kus õpilane saab 

vabatahtlikult teema üle mõelda ning seeläbi paremini aru saada. Lisamaterjalid hõlmavad 

kõige muu täiendava lisamist, näiteks võib selles etapis innukamatele õppijatele põhjalikumat 

materjali pakkuda. (Põldoja 2016b) 

 

2.2. Pebble-in-the-Pond digiõppevara loomise juhend 

Peale ADDIE mudeli on kasutusel ka näiteks Merrilli Pebble-in-the-Pond digiõppevara 

loomise juhend. Selle mudeli põhjal on koostatud ka käesolevas uurimistöös kasutatav 

digitaalne õppematerjal („Kaasav planeerimine“) ning seetõttu antakse siinkohal ka sellest 

mudelist ülevaade. Merrill propageerib tugevalt probleemipõhist õpet, sest nii on õppijatel 

tulevikus lihtsam teadmisi ja oskusi kasutada. Merrilli sõnul eristab erinevaid mudeleid see, 

kui palju nendes õppijale tuge ja juhendamist pakutakse. Pebble-in-the-Pond mudel näeb ette 

õppija iseseivuse järjest suurenemist ning õpetaja poolt pakutava toe vähenemist. Samuti 

rõhub see mudel pigem demonstreerimisele kui avastamisele ja uurimisele ning alustab elulise 

probleemi sõnastamisest, millest lähtuvad mudeli järgmised etapid. Järgnev on kirjutatud 

Merrilli enda koostatud juhendi põhjal. (Merrill 2007) 

Üldiselt lähtub Merrilli mudel õpetamisel viiest tähtsamast printsiibist. Oluliseim on elulise 

probleemi või ülesannete püstitamine. Lähtudes tema uskumusest, et õppimine on kõige 

tulemuslikum, kui see toimub läbi eluliste ülesannete lahendamise, tuleb kogu õpiprotsess 

disainida just selle printsiibi peale. Merrili sõnul on eluline materjal kasulik just seetõttu, et 

see motiveerib õppijat, kuna ta saab aru oma eesmärkidest ning sellest, kuidas saadavaid 

teadmisi on võimalik tulevikus ära kasutada. 

Oluliseks põhimõtteks on ka demonstreerimine. Õpetaja peab õppijale näitama selgelt ja 

arusaadavalt, mida ta temalt soovib ning kuhu loodab jõuda. Materjal peab olema selgeks 

tehtud kooskõlas eluliste näidetega. Lisaks peaks õpetades aktiveerima õppija varasemad 

teadmised. Edasi on vajalik, et õpilane saaks oma uusi teadmisi tuttavas olukorras rakendada. 

Õpitut kasutades võiks õpetaja poolt pakutav abi õppijale järk-järgult kahaneda, et liikuda 

iseseisva tegutsemise poole samm-sammult. Lõpuks tuleb õpilast innustada oma õpitut 

kasutama ka edasises elus. 
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2.3. EstCORE 

EstCORE on Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia vanemteadur Mart Laanpere poolt loodud 

tehniline spetsifikatsioon, mille eesmärk on sätestada teatud standardid, kuidas tuleks 

õppevara digitaalsetes andmebaasides kirjeldada. Teisisõnu on see metaandmete 

rakendusprofiil ning eriliseks teeb selle tõsiasi, et see on kohandatud Eesti üld-, kutse- ja 

kõrghariduse kontekstile. EstCORE baseerub rahvusvahelisel standardil IEEE 1484.12.1-

2002 „Standard for Learning Object Metadata“ (lühend LOM). (Laanpere 2016a) 

Mart Laanpere jaoks on EstCORE loomise konkreetsemateks eesmärkideks (Laanpere 

2016a): 

• Levitada rahvusvahelise standardi LOM süntaksi ja semantika korrektset kasutamist 

Eesti õppematerjalide valdajate ja arendajate seas.  

• Kohandada LOM standardid Eesti õppekavale ja haridussüsteemile. 

• Panna paika kohustuslik metaandmete miinumum, mida kõik õppevara loomise või 

pakkumisega seotud isikud kasutama peaksid. 

• Luua Eestis järgmise põlvkonna õppimisega seotud tehnoloogia normide tekkimiseks 

eeldused, mis oleksid pärit rahvusvahelistest algatustest LTI (ingl Learning Tools 

Interoperability), QTI (ingl Question & Test Interoperability, LRMI (ingl Learning 

Resource Metadata Initiative), Common Cartridge jne. 

Peale selle loodi EstCORE Eesti digiõppevara maastiku arendamiseks, kuna ühtse 

metaandmete rakendusprofiili loomine peaks selle poole püüdlema. Nimelt tänu ühtsele 

metaandmete kirjeldamisele saavad erinevad infosüsteemid, mis haldavad, kasutavad või 

vahendavad digiõppevara, paremini koos töötada. Selle tulemusena on materjal õpetajatele ja 

õpilastele kättesaadavam, suureneks digiõppevara kasutamine, kuna kvaliteetsete materjalide 

leidmine on hõlpsam ning see motiveeriks kindlasti inimesi neid rohkem õppetöös rakendama. 

Samuti paraneks sellega kvaliteet, kuna need standardid panevad ka mingil määral paika 

materjali enda kvaliteedinormid. Peale selle saaks suurendada õppekava kaetust, kuna 

õppevara loojatel on lihtsam leida, milliseid ained või teemad veel digitaalsete kursustega 

kaetud ei ole ning seda viga parandada. Veel paraneks olukord õppematerjalide 

autoriõigustega ning väheneks nende reeglite rikkumine. (Laanpere 2016b) 

EstCORE struktuur jagab õppevara metaandmed seitsmesse rühma. Nendeks on üldandmed 

(nt ID, pealkiri, keel jne), elukaar (nt versioon, panustajad jne), meta-metaandmed (andmed 

ülejäänud mainitud andmete kohta), tehnilised andmed, hariduslikud andmed (nt tüüp, 

sihtrühm, kontekst jne), õigused (nt litsentsid) ning klassifikatsioon (nt õppekava, õppeaine, 

teema jne). (Laanpere 2016b) 

 

2.4. LORI digiõppevara hindamise mudel 

Kasutusel on ka erinevaid digiõppevarale hinnagu andmise mudeleid, kus on näidatud, 

milliste põhimõtete alusel tuleks nende kvaliteeti hinnata (Kollom 2013a). Üks tuntumaid 

neist on LORI-mudel (ingl Learning Objective Review Instrument), kus on kirjeldatud 

digitaalsete õppematerjalide soovituslikke omadusi. Käesolev alapeatükk tutvustab selle 

formaadi põhimõtteid, mis on jaotatud kolme kategooriasse – õppimist toetavad, 

vormistuslikud ning tehnilised põhimõtted. Kogu alljärgnev peatükk on kirjutatud HITSA 
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digitaalse õppematerjali loomise juhendi (Villems et al. 2016) põhjal, kuna see annab LORI 

mudelist põhjaliku ülevaate. 

Õppimist toetavad põhimõtted väljendavad õppematerjali eesmärki saavutada võimalikult 

head õpitulemused, seejuures arvestades sihtrühma eelteadmisi, vajadusi ja võimalusi. 

Õpetamiseks valitud vahendid ja õppemeetodid peaksid toetama õppeprotsessi erinevaid 

etappe tähelepanu haaramisest ja motiveerimisest kuni õpitu kinnistamiseni. Meedia valikul 

ja õppematerjalide koostamisel arvestab hea digitaalne õppematerjal erinevate õpistiilidega 

ning annab vajadusel õppijale juhiseid õppematerjali kasutamiseks. 

Õppematerjalil peab olema selgelt sõnastatud ja kirja pandud õpieesmärk, mis peaks andma 

ülevaate õppijale tutvustatava kohta ja näitama, kuidas õppijat arendatakse. Eesmärk kajastab 

ka õpilase õpitulemusi, mis näitavad materjali abil miinimumtasemel omandatavaid teadmisi, 

oskusi ja hoiakuid, mida peab olema võimalik õppimise tulemusel omandada ja olema 

võimeline näitama. Kui eesmärk on hästi sõnastatud, on õppematerjali kasutajal lihtne 

otsustada selle sisu ja õppeprotsessi sobivuse üle. 

Õppematerjal peab olema õppijale raskusastmelt ja sisult eakohane ning arvestama õppija 

eelteadmistega ning toetama õpioskuste arendamist. Samuti peab materjal olema huvitav ja 

õppimist motiveeriv. Sellega aitab materjali mitmekesisus, tagasiside saamise võimalus, 

elulised ja põnevad näited ning huvitavad interaktiivsed ülesanded. Samuti seegi, kui õppija 

näeb, et materjal võimaldab tõhusalt õpitulemusi saavutada. 

Digitaalne õppematerjal peab olema ainealaselt tõene ja ei tohi sisaldada faktivigu. Materjalis 

esitatavad andmed peavad olema õiged ja esitatud korrektses ning eakohases terminoloogias. 

Õppesisu esitatakse materjalis võimalikult lühidalt, aga samas nii pikalt kui vajalik. Õppesisu 

ja tegevuste sobiv jaotumine on oluline, sest see peab tagama ülevaatlikkuse ning hoidma ära 

õpilaste tähelepanu hajumise. Tuleb arvestada õppija arvutist vaatamise omapära ja 

harjumustega ning vältida liiga pikki tekste, heli- või videoklippe. 

Digitaalse õppematerjali üks eeliseid on selle võimalus kasutada interaktiivseid ülesandeid ja 

konspekte. Seetõttu peaks hea digitaalne õppematerjal seda võimalust ka ära kasutama, ehk 

andma õppijale võimaluse suhelda õppematerjali, õpetaja ja kaasõppijatega. Õppematerjali 

võib kutsuda interaktiivseks, kui see reageerib õppija tegevusele (valikud, teksti sisestus jms), 

st õpilasel on võimalik ise suunata õppematerjali kasutamist ja selle toimimist. Näiteks 

vaadata videot, sisestada simulatsiooni andmeid või täites valikvastuste ja automaatse 

tagasisidega teste. See annab materjali kasutajale võimaluse valida ise viise teadmiste 

omandamiseks ning nii on õppijal lihtsam õpitavat omandada, kuna tal on võimalik saada 

tagasisidet oma tegevusele ja kontrollida oma teadmisi. Head interaktiivsed elemendid on 

kasutajasõbralikud ja toimivad. Nende antav tagasiside peab oleme selge ja üheselt mõistetav. 

Samuti peab kasutajaliides õppijale märku andma, kuidas interaktiivset materjali kasutada. 

Peale õppematerjali sisulise kvaliteedi tuleks kindlasti pöörata tähelepanu ka vormistusele. 

Kergesti loetav, liigendatud, ühtse kujundusega, tehniliselt toimiv ning visuaalselt haarav 

digitaalne materjal aitab õpitavat paremini omandada. Õppematerjali loomisel tuleks 

arvestada liigendatuse, kujunduse ja keelelise korrektsusega. 

Kui õppematerjal on sobivalt ja selgelt liigendatud, teeb see õppijale materjali omandamise 

palju lihtsamaks. Soovitatav on lisada õppematerjali osade vahele süsteem, mis lihtsustab 

selle omandamist ja erinevate osade leidmist (näiteks menüü või sisukord). Kuna digimaterjali 
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loetakse tihti ekraanilt, tuleks määrata alapunktide maht ekraani suuruse järgi (üks alapunkt 

võiks olla 1–2 ekraanitäit). Alapeatükkide kasutamisega ei tohi aga liiale minna. 

Õppematerjal peab olema ka visuaalselt atraktiivne, sest see motiveerib õppijaid materjali 

kasutama. Samuti peaks kõik peatükid kujundama ühtses stiilis. Kujunduse all peetakse silmas 

sisu paigutust, värvilahendusi, põhimõtteid graafika kasutamisel, teksti stiili ja suuruse valikut 

jne. Hea kujundus peaks soodustama õppematerjali loetavust ja jälgitavust ning tegema 

materjali omandamise lihtsamaks. Oluline info võiks olla tekstist hästi eraldatav, sest see aitab 

kaasa selle meelde jäämisele. 

Korralikus materjalis peab olema järgitud kirjakeele grammatika reegleid ning kasutatud 

üldtunnustatud sõnavara, mis on õppijale arusaadav ja soodustab sisu omandamist. 

Digitaalse õppematerjali juures on oluline ka tehniline korrektsus, see tähendab, et materjal 

peab toimima eesmärgipäraselt ja olema probleemideta kasutatav erinevates seadmetes ja 

veebilehitsejates. Kui lingid avanevad, vajalikud vahendid töötavad ettenähtult ja viidatud 

veebipõhine kirjandus on kättesaadav, on materjal tehniliselt töökorras. 

Soovitatav on materjali meediaga rikastamisel kasutada võimalikult vähe väliseid hüperlinke, 

kuna kuigi neid on lihtne ja kiire kasutada, siis peab nende kättesaadavust regulaarselt 

kontrollima, sest materjal jääb sõltuvusse välistest keskkondadest. Samas suuremahulisi 

meediume võiks siiski esitada linkidena, et vähendada materjali laadimiseks kuluvat aega. 

Tähtis on kindlaks teha, et kogu materjal on avatav ja kasutatav võimalikult paljudes 

seadmetes ja veebilehitsajates. Tuleks eelistada võimalikult üldlevinud failivorminguid, kui 

materjalis on vaja kasutada veebilehitsejas mittevaadeldavaid faile. 

 

2.5. Õppematerjalid ja autoriõigused 

Tänu tänapäevastele internetipõhistele vahenditele on enda materjalide avaldamine lihtne ja 

jõukohane. Kahjuks tehakse tihti vigu autoriõiguste vastu, avaldades enda materjale, mille 

juures on kasutatud ilma loata kellegi teise illustratsioone või tekste. (Laanpere & Pata 2009) 

Eesti seadused, rahvusvahelised lepingud ja Euroopa Liidu dokumendid on peamised faktorid, 

mis juhivad autoriõiguste valdkonda. Eestis kehtib autoriõiguse seadus alates 1992. aastast, 

samuti taasliitus Eesti 1994. aastal Eesti Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse 

konventsiooniga. Autoriõigus kaitseb erinevaid teoseid. Teost defineeritakse kui mis tahes 

originaalset tulemust, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi 

kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. (Põldoja 

2016a) 

Autori õigused jagatakse isiklikeks ehk moraalseteks õigusteks ning varalisteks õigusteks. 

Isiklikud õigused on näiteks õigus esineda üldsuse ees teose loojana, õigus otsustada, kuidas 

on tähistatud autori nimi teosel, nõuda teose tagasi võtmist ja nii edasi. Autori isiklikke õigusi 

ei saa müüa ega ära võtta, sest need on lahutamatult seotud autoriga. Samas võib autor anda 

litsentsi ehk isiklike õiguste kasutamiseks loa. (Laanpere & Pata 2009; Põldoja 2016a) 

Teine õiguste grupp on varalised õigused, mis puudutab õigusi seoses teose 

reprodutseerimise, levitamise, avaliku esituse, tõlkimise, kohandamisega jne. Kui isiklikke 

õigusi ei saa autorist lahutada, siis varalisi õigusi võib loovutada ning anda ka litsentsi nende 

kasutamiseks. Siinkohal saab tuua näite õpikute ja töövihikute koha pealt, kus tihti on autor 
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oma varalised õigused andnud õpikukirjastusele ja seega saanud autoritasu oma töö eest. 

Internetis leiduvate õppematerjalide varalised õigused kuuluvad enamjaolt materjali autorile. 

Autoriõiguse seaduse kohaselt lähevad tööülesannete täitmisel loodud teose varalised õigused 

tööandjale, kuid õpetajate poolt valminud õppematerjalid on loodud tavaliselt omal soovil 

ning mitte töö ajal. (Laanpere & Pata 2009; Põldoja 2016a) 

Oluline on ära märkida õppematerjalide seisukohalt autoriõiguse seaduse § 19, mis toob välja 

punktid seoses teose vaba kasutamisega teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja 

õigusemõistmise eesmärkidel. Kui autori nõusolekut pole ning autoritasu ei ole makstud, aga 

kasutatud on teose autori nime, kui see on teosel olemas, siis teose nimetuse ja avaldamisallika 

kohustusliku äranäitamisega on lubatud järgnevad tegevused (Autoriõiguse… 2012; Põldoja 

2016a): 

• õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus, järgides 

refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust; 

• õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel 

eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi 

eesmärke; 

• õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel 

motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke. 

Hariduslikuks ja teaduslikuks eesmärgiks võib olla näiteks teose koolitunnis või loengus 

kasutamine. Kui aga illustratsiooni sisaldavat õppematerjali või reprodutsiooni avaldada 

internetis, siis ei saa kindlustada, et materjal on kasutusel vaid hariduslikul ja teaduslikul 

eesmärgil. Kui aga kursus on suletud õpikeskkonnas, kuhu on ligipääs vaid mingi kindla klassi 

õpilastel, siis võib selle liigitada klassiruumi laienduse alla. (Põldoja 2016a) 

Probleem seisneb suuresti selles, et autoriõiguste põhimõtted on pärit 19. sajandi lõpust, mil 

Berni konventsioon vastu võeti. See tähendab, et põhimõtted pole kooskõlas Internetiga, mis 

on teinud lihtsamaks teoste avaldamise, kopeerimise, muutmise ja levitamise. Kui õpetaja 

soovib koostada esitlust ning kasutada selles internetis leitud joonist, siis autoriõiguse seadus 

lubab illustratsioone kasutada hariduslikel ja teaduslikel eesmärkidel. Kuid kui see õpetaja 

tõlgib ingliskeelsed tekstid pildil eesti keelde, siis rikub ta seadust, kuna teose tõlkimiseks on 

vaja autori nõusolekut. Kui esitlus avaldada internetis, siis tekib järgmine probleem, sest 

hariduslikul eesmärgil teose kasutamine peaks lõppema klassiruumis. Kui õpetaja soovib 

siiski tõlkida kirjutisi ning avaldada esitlus internetis, siis ta peaks kontakteeruma teose 

autoriga. (Põldoja 2016a) 

Avatud sisulitsentsi näol on tegemist loaga, mille kaudu saab autor anda kasutajale õiguse 

teostada isiklikke või varalisi õiguseid. Enamjaolt kuulub selle alla õigus teost kohandada, 

kopeerida ja levitada. Avatud sisulitsentsid võivad ka sisaldada piiranguid, näiteks ärilise 

kasutamise ja muutmise piirangu näol. (Põldoja 2016a) 

Kõige tuntumateks avatud sisulitsentsideks peetakse Creative Commonsi litsentse. Creative 

Commonsi taga on samanimeline Ameerika Ühendriikides 2001. aastal asutatud 

mittetulundusühing. Creative Commons ei ole vaid üks litsents, vaid kuus eri piirangutega 

litsentsi, milleks on (Avatud sisulitsentsid… 2017): 

• Attribution (CC BY) 

• Attribution-ShareAlike (CC BY-SA 

• Attribution-NoDerivs (CC BY-ND) 
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• Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) 

• Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA) 

• Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)  

Teose kasutaja peab järgima litsentsi nimes näidatud piiranguid (Avatud sisulitsentsid… 

2017): 

• Attribution – kohustus teose autori poolt määratud viisil viitamiseks 

• ShareAlike – kohustus sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel muudatuste ja 

tuletatud teoste levitamine 

• NonCommercial – kohustus teost mitte ärilisel eesmärgil kasutada 

• NoDerivs – kohustus teost mitte muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel  

Share õigus kaasneb kõigi Creative Commons litsentsiga, see laseb teose kasutajal seda 

kopeerida ja levitada. Samuti kaasneb teose muutmist lubavate litsentsidega (välja arvatud 

NoDerivs piiranguga litsentsid) õigus Remix, mis lubab teost tõlkida, kohandada ja kokku 

panna teiste ühilduva litsentsiga teostega. Creative Commonsi litsentse tunneb lihtsalt ära 

vastavate ikoonide järgi (Joonis 5). (Ibid.) 

  

Joonis 5. Creative Commonsi ikoonid. (Ibid.) 

 

Creative Commons litsentside kasutamine on viimase kümne aasta jooksul laienenud üle 

maailma ja mitmed riigid on viinud litsentsid oma autoriõigustega kooskõlla. Eesti 

lokaliseeris Creative Commonsi litsentsid 2010. aastal ja samuti kasutatakse litsentside puhul 

eestikeelseid tõlkeid (Ibid.):  

• Autorile viitamine (CC BY) 
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• Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel (CC BY-SA) 

• Autorile viitamine – Tuletatud teoste keeld (CC BY-ND) 

• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk (CC BY-NC) 

• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Jagamine samadel tingimustel (CC BY-NC-

SA) 

• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Tuletatud teoste keeld (CC BY-NC-ND) 

Küll aga pole lokaliseeritud litsentside kasutamine Eestis väga laialdaselt levinud. 

Lokaliseeritud litsentsid on kasulikud, kui teose peamine sihtgrupp on Eestis. Teoste puhul, 

mille sihtgrupp on välismaalt, on kasulikum valida kindla jurisdiktsiooniga sidumata litsents. 

(Avatud sisulitsentsid… 2017; Põldoja 2016a) 

Creative Commonsi litsentsid on tihtipeale kasutuses suure kasutajaskonnaga 

veebikeskkondades, kus kasutaja saab avaldada fotosid, õppematerjale, esitlusi ja enda loodud 

materjali. Kasutaja saab valida kuue Creative Commons litsentsi seast endale sobiva oma 

materjali tarbeks. Osad keskkonnad on valinud litsentsi pisteliselt ja kõik keskkonnas 

avaldatud materjalid ning teosed on sama litsentsi all. (Avatud sisulitsentsid… 2017) 

Peale Creative Commonsi litsentside on ka teisi sisulitsentse, millest tuntuim on Vikipeedia 

poolt kasutatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents. Samuti on olemas avalikus omandis 

olevad teosed. Need on teosed, mille autori surmast on möödunud 70 aastat või mille autor on 

oma õigustest loobunud seoses teosega. Avalikus omandis olevate teoste levitamisel ja 

kohandamisel ei ole piiranguid. (Ibid.) 
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3. DIGIÕPPEVARA KASUTAMINE EESTIS 

Digivõimalustega kursis kasutaja ning digivahendite nutikas lõimimine õppeprotsessi 

võimaldab digiseadmete rakendamisega rikastada õpetamist ja võtta paremini arvesse 

õppurite vajadusi ja potentsi, avitades neil saavutada paremaid õpitulemusi. 

 

3.1. Digiõppevara hetkeseis Eestis 

Töö käigus küsitleti Mart Laanpere, Tallinna Ülikooli vanemteadurit, kes on märkimisväärselt 

panustanud digikultuuri integreerimise Eesti õppeprotsessi. Intervjuu tekst (Laanpere 2017) 

on lisas 3. 

Eesti koolide hetkeseisu digiõppe valdkonnas hindamiseks käis Laanpere välja mitu erinevat 

viisi. Näiteks võib jälgida muutuseid, mis on 10 aasta jooksul toimunud ning need kõrvutada 

nüüdseks kavandatuga (nt Elukestva õppe strateegia Digipöörde programmis). Samuti võib 

võrrelda Eestit teiste riikidega. Laanpere usub, et kui võrdlusse võtta ka eKooli, isiklike 

nutiseadmete ning misiganes digivahendite ja tarkvara kasutamise, on seis Eestis positiivne. 

Ta leiab, et neid arvesse võttes on Eesti kool veidi paremas olukorras kui 10 aastat tagasi. 

Samas oleme planeerituga võrreldes natuke viletsamas situatsioonis, kuid veidi paremas 

seisus kui paljud naaberriigid. 

Kui aga võtta arvesse digiõppe puhul kitsamate digiõppevara vormide (nt e-õpikud, 

veebipõhised õppematerjalid, e-testid) tarvitamist, siis selle puhul on seis tööd nõudev nii 10 

aasta taguse, Eesti plaanide kui ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes.  

Kitsendades veelgi digiõppe mõistet IKT-erialaste teadmiste ja oskuste kujundamiseni, jääb 

olukord siiski kehvaks. Laanpere sõnul pakub omaette õppeainena Praxise andmetel ainult 

76% Eesti gümnaasiumidest informaatika (või muu sarnase pealkirjaga) lisakursust 

digioskuste õppimiseks ja õpetamiseks. Näiteks pakuvad 61% koolidest „Uurimistöö aluste“ 

ja/või „Arvuti kasutamist uurimistöös“ ja 21% „Informaatika“ valikkursust. Kuid ka nendes 

koolides ei vali neid kursuseid sugugi kõik õpilased. 

Laanpere peab kõige huvitavamaks pedagoogilises mõttes just mitte-innovatiivsemaid 

digilahendusi, nagu Google Sites või GeoGebra, mida kasutades on õpilased loovuse abil 

saavutanud põnevaid tulemusi. Veel toob ta näitena välja liitreaalsuse (ingl Augmented 

Reality), mis on omaette huvitav, kuid ka lihtsama QR-koodi tehnoloogia, mille abil on 

võimalik saada õppimisel huvitavamaid lahendusi. Talle on ka meeltmööda näiteks Kolga 

kooli õpilased, kes on rajanud looduse õpperadu, kasutades Google Mapsi rakendust.  

Laanpere usub, et õppimine ei saa muutuda „liiga digitaalseks“, vaid selle ebavajaliku 

kasutamise tulemusena võib see muutuda mõttetuks, näiteks kui kasutatakse digiõppe 

lahendusi vaid sellepärast, et need on „lahedad“. Selle tagajärjena võivad aga kannatada 

õpilaste teadmised ja oskused. Kuni õpetajad ja õpilased oskavad digilahendusi õigesti 

kasutada, seni ei ole piiri sellel, kui digitaalseks võib õppimine minna selle kasumlikkusest 

rääkides. Ta lisab, et õppimist on võimalik digivahendite abil praegusest veel tõhusamaks 

muuta.  
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Kõikvõimalike õppeotstarbeliste riist- ja tarkvaralahendustest peab Laanpere efektiivseimaks 

digiõppevaralahenduseks Google teenuseid, nagu Docs, Sheets, Slides, Sites, Forms.  

Laanpere leiab, et hetkel on digiõppe valdkonnas mitu olulist probleemi, mis otsivad 

lahendust. Ta tõdeb, et koostöövõime erisuguste haridusalaste infosüsteemide ja teenuste 

vahel (nt andmete automaatne ülekanne eKooli, Moodle, EHISe, EISi jms vahel) vajab 

paremaid lahendusi. Samuti on vajadus nupukate õpianalüütika süsteemide järele, mis 

tehisintellekti abil toimiksid soovitussüsteemidena, andes andmeid õpetajatele ja õpilastele 

ning säilitades nende privaatsuse. Samuti tuleks muuta õppekava ja õpitulemuste 

mõõtmist/hindamist käesoleval digiajastul, kus suure hulga informatsiooni pähe tuupimine on 

mõttetu. Laanpere väidab, et kõrgemas eas õpetajate ja lapsevanemate koolitamine „digiõppe“ 

alal oleks tänuväärne. 

 

3.2. Pärnu õpetajate arvamus digiõppevarast 

Uurimistöö raames viidi läbi küsitlus, millele vastasid 43 nii algklasside, põhikooli kui ka 

gümnaasiumi astme õpetajat Pärnu linnas vanusegruppides 20–30, 31–40, 41–50, 51–60, 61–

70. Nende seas leidus nii humanitaarainete, võõrkeelte, reaalainete, informaatika, kehalise 

kasvatuse, haridustehnoloogia, loodusainete kui ka klassiõpetajaid.  

Digitaalset õppevara leiavad enamik vastanutest iseseisvalt internetist, kuid suur osakaal oli 

ka koolitustel, kus erinevaid digiõppevaratüüpe näidatakse. Samuti oli laialt levinud ka 

kolleegide soovitusel digiõppevara leidmine. Umbes pool küsitlusele vastanutest kasutab 

õppevara leidmiseks repositooriume. Vaid üks vastaja nentis, et loob digiõppevara omal käel. 

Teine üksik vastaja väitis, et tema leidis e-õpiku, kui Avita selle talle saatis (Joonis 6). 

 

Joonis 6. Kuidas õpetajad leiavad digitaalset õppevara 

 

Küsimusele digitaalse õppevara kasutussageduse kohta vastasid ligi pooled küsitletavad, et 

nad kasutavad digivõimalusi 1–3 korda nädalas. Populaarsuselt teine kasutussagedus oli 

igapäevane digiõppevara rakendamine. Ülejäänud vastused jäid paari korrani, korrani kuus 

või koguni harvemini. Vaid üks vastaja tõdes, et ei kasuta mitte kunagi digiõppevara. Sellest 

on võimalik järeldada, et digiõppevara kasutatakse õpetades aktiivselt ning et õppimine ja 

õpetamine muutub järk-järgult aina digitaalsemaks. Samuti võib arvata, et kuna ~70% 
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õpetajatest kasutab digitaalset õppevara vähemalt kord nädalas, on selliste vahendite 

kasutamine võrdlemisi suure hulga õpetajate jaoks kas piisavalt mugav, lihtne ja/või 

efektiivne (Joonis 7). 

 

Joonis 7. Pärnu õpetajate digitaalse õppevara kasutamise sagedus 

 

Küsitluse tulemusena selgus, et kõige tihedamini (igapäevaselt) kasutavad digiõppevara 

pedagoogid, kes jäävad vanusevahemikku 41–60 aastat. Kõige vähem kasutavad digitaalset 

õppevara õpetajad, kelle vanus jääb 61–70 vahele. Enamik vastajatest igast vanusegrupist 

siiski pidas enda kasutussageduseks 1–3 korda nädalas. Vanusegrupis 21–30 ei vastanud 

keegi, et kasutab digiõppevara igapäevaselt, samas 41–50-aastaste ja 51–60-aastaste seas oli 

selliseid vastuseid mõlemas grupis umbes 30% ringis. Selliseid õpetajaid, kes mitte kunagi 

digiõppevara ei kasuta, oli ainult kõige vanemas vanusegrupis (Joonis 8).  

Õppimise ja/või õpetamise protsessis kasutatavatest digiõppevaravormidest peeti kõige 

kasulikumateks veebipõhiseid teste. Hindamiseks esitati seitse erinevat digitaalse õppevara 

vormi: e-õpikud, veebivideod, mobiilirakendused, elektroonilised töölehed, veebipõhised 

testid, veebipõhised õpiobjektid ja õpimängud. Kõige rohkem arvati täiesti kasutuks vormiks 

olevat e-õpikut, kuid puudus selline vorm, mida mitte keegi kasulikuks ei pidanud. Kõige 

vähem olid kasutuses õpetajate seas e-õpikud ning sellele järgnesid samal redelil veebipõhised 

õpiobjektid. Põhjus, miks õpilased ja õpetajad e-õpikuid kasutada ei soovi, võib olla 

paberõpiku kasutamise harjumus ning arvamus, et kasutajad suudavad informatsiooni 

paremini ammutada tekstist, mis on välja prinditud, mitte digiekraanil. Veel üks põhjus, miks 

koolides e-õpikuid vähe kasutatakse, võib olla ka digiõpikute liiga kõrge hind.  

Ligilähedaselt pool vastajatest olid ise sageli loonud digitaalset õppevara. Sellele järgnes 

suuruselt teine grupp, kes olid loonud digiõppevara, kuid harva. Üksik vastaja tõdes, et ta ei 

ole loonud digitaalset õppevara, kuid tal on soov seda teha. Ülejäänud kuus vastajat ei olnud 

loonud sellist vara ega soovi ka seda teha (Joonis 9). 

Üle poole vastajatest pidasid vajalikuks koolitusi digitaalse õppevara kasutamiseks. Samal 

ajal kui ligi 40% vastajatest pidasid enda teadmisi ja oskusi piisavaks ning väitsid, et nad ei 

vaja digiõppevara kasutamiseks koolitusi. Üks vastaja oli pigem huvitatud üks ühele stiilis 

õppimisest kui koolituste saamisest digiõppevara kasutamise õppimiseks. Teine üksik 
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küsitletav vastas: „Pigem üritaks digitaalsust kontrolli all hoida ja sellega mitte liialdada. 

Tegelikult meeldivad õpilastele väga õpikud, paber ja pliiats. Ja seda on öelnud gümnasistid“ 

ehk pigem ei ole see vastaja digiõppevara kasutamisest huvitatud (Joonis 10). 

 

Joonis 8. Kui tihti kasutavad Pärnu õpetajad digitaalse õppevara (vanusegruppide järgi) 
 

 

Joonis 9. Kas Pärnu õpetajad on loonud digitaalset õppevara 

 

61–70-aastaste õpetajate seas pidas kõige rohkem vastanuid vajalikuks digitaalse õppevara 

kasutamist õpetavaid koolitusi. 31–40-aastaste seas oli võrdselt arvamusi seoses koolituste 

vajamise ja mittevajamisega. Üllatavalt pidas 80% 20–30-aastastest koolituste läbimist endale 

vajalikuks. Noortel õpetajatel on erisuguseid oskusi ja kogemusi vähem ning nende 

motivatsioon õppida on kõrgem. Selliste andmete toel on võimalik öelda, et kuna nii 

nooremad kui ka vanemad õpetajad väljendavad vajadust koolitusteks, mis õpetaks neid 

kasutama digitaalset õppevara, siis tuleks hakata selliseid harimisvõimalusi laiendama ning 

viima läbi mitmeid erinevaid digiõppevarateemalisi koolitusi (Joonis 11). 
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Joonis 10. Pärnu õpetajade koolitusvajadus digitaalse õppevara loomiseks 

 

 

Joonis 11. Pärnu õpetaja koolitusvajadus digitaalse õppevara kasutamiseks (vanusegruppide 

järgi) 

 

Valdav enamus küsitletavatest tõdes, et nad vajaksid digiõppevara loomiseks koolitusi. 

Umbes 16% vastajatest pidas enda varasemalt omandatud teadmisi ja oskuseid piisavaks ning 

ei soovinud digiõppevara loomiseks eraldi koolitusi läbida. Üks vastaja ei pidanud nende 

läbimist oluliseks, kuid tal pole sel teemal koolituste saamise vastu midagi. Ligilähedaselt 

12% küsitletavatest ei soovinud ise digiõppevara luua ning seepärast ei soovinud vastavaid 

koolitusi. Üks vastaja pidas koolitusi vajalikuks, kuid pigem väikses ringis kui suures klassis 

ehk soovis selle õppimiseks individuaalsemat õpet (Joonis 12). 

31–40-aastaste seas oli enim neid, kes pidasid oma olemasolevaid teadmisi ja oskusi 

piisavateks. Samal ajal pidasid samaväärselt vajalikuks 20–30- ja 51–60-aastased koolituste 

saamist digitaalse õppevara loomisel. Neid, kes ei soovi ise digiõppevara luua, oli kõige 

rohkem 41–50-aastaste seas (Joonis 13). 
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Joonis 12. Pärnu õpetajate koolitusvajadus digitaalse õppevara loomiseks 

 

 

Joonis 13. Pärnu õpetajate koolitusvajadus digitaalse õppevara loomiseks (vanusegruppide 

järgi) 

 

Küsitluse tulemusena võib öelda, et Pärnu õpetajad kasutavad digiõppevara üsnagi tihti ning 

kasutust leiab see igas vanusegrupis. Kõige aktiivsemad ja pädevamad nii loomisel kui 

kasutamisel on keskealised pedagoogid. Digitaalset õppevara Pärnu õpetajate seas siiski ei 

looda, vaid see leitakse mujalt (kas internetist või kolleegide/koolitajate käest). Digiõppevara 

vormidest polnud ühtegi, mida peeti kasutuks ning kõige kasulikumaks peeti teste. Küll aga 

ei soovita eriti kasutada õpetamisel e-õpikuid. Ligilähedaselt 80% vastajatest oli loonud 

iseseisvalt digiõppevara. Enamus vastajatest pidasid oluliseks koolituste saamist digiõppevara 

kasutamise ja loomise teemal. Olukord Pärnu õpetajate seas tundub positiivne, kuna 

pedagoogid tunduvad õpihuvilised ning motiveeritud digiõppevara kasutama. Küll aga võiks 

nende seas olla rohkem digitaalse õppevara loojaid. Seda võib muuta, kui tutvustada 

pedagoogidele lihtsakoelisemaid digiõppevara loomise vahendeid, mida teeb ka käesolev töö.  
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4. DIGIÕPPEVARA „KAASAV PLANEERIMINE“ 

Käesoleva uurimistöö koostamise raames testiti ja analüüsiti TLÜ haridustehnoloogia eriala 

magistrantide koostatud digiõppevara prototüüpi kaasava planeerimise kohta, prototüübiga 

saab tutvuda aadressil https://sites.google.com/view/kaasavplaneerimine/avaleht. Selles 

peatükis antakse ülevaade kõnealuse õppevara katsetamisest ning hinnatakse õppevara 

lähtuvalt Merrilli Pebble-in-the-Pond mudelist ja LORI hindamismudelist. 

 

4.1. Digitaalse õppevara prototüübi katsetamine 

Õppevara prototüübi analüüsimiseks tegime läbi suurema osa õppematerjalis ettenähtud 

ülesannetest, mille teema on Pärnusse uue silla rajamine. Käesolevas alapeatükis on lühidalt 

kirjeldatud ülesannete lahendamist ja saadud tulemusi. 

Taustauuring: Pärnu sildade kasutussagedus 

Käesolevasse digiõppevarasse lõime ülesande välja selgitada, mil määral olemasolevaid sildu 

kasutatakse ning millist neist sildadest kasutatakse kõige enam. Ülesande testimiseks lasime 

lugeda kolmel täiskasvanul ja üheksal noorel Suur-Pärnu elanikul oma sillakasutusi ühe 

nädala jooksul. Selleks kasutasid osad mobiilirakenduste abi ning teised kirjutasid sillalkäigud 

üles märkmikusse. Samas ei saa selle statistika põhjal suuremaid järeldusi teha, kuna andmed 

tulid nii vähestelt inimestelt, kelle põhjal üldist sillaületuste sagedust määrata ei saa. 

Uuringust tuli välja, et vähemalt meie uuritavad ületasid kesklinna silda oluliselt sagedamini. 

144-st sillaületamisest meie 12 katsealuse seas oli tervelt 128 just seda silda silda kasutades. 

Samas ei saa selle järgi teha lõplikku järeldust, kuna Papiniidu silla kasutajad ongi peamiselt 

transpordisõidukid, linna sisenejad ning spetsiifiliselt sealpoolses linna osas igapäevaselt 

liiklevad inimesed. Meie uurimisaluste isikute toimetused linnas toimusidki pigem kesklinna 

osas ning sellest tuleneb ka nii suur selle silla ületamiste ülekaal. Samas võib väita loogika 

põhjal, et kesklinna sillal liiklejate osakaal on ka päriselt suurem. On ju kesklinn üldiselt 

atraktiivsem ja tegusam ning seetõttu on ka seal liiklejaid rohkem. 

Uuring näitab, et olenemata sillast jõge siiski ületatakse üsna palju. Pooled uurimisalustest 

käisid sildadel vähemalt korra edasi-tagasi iga päev ning kaks nendest tegid seda mõnel päeval 

mitmel korral. Oli vaid üks inimene, kes kasutas silda vaid ühe korra nädala jooksul. 

Ülejäänud ületasid jõge umbes pooltel päevadel nädala jooksul. Selle põhjal võib järeldada, 

et sildu kasutatakse kindlasti regulaarselt ja suure osa jaoks on see igapäevane. Peale nende 

on ka inimestel, kelle jaoks sillaületus päevarutiini ei kuulu, üsna tihti vaja pääseda teisele 

poole jõge. 

Kokkuvõttes tundub, et kolmanda silla järele siiski on vajadus. Kui kaheteistkümnest 

uuritavast peaaegu üksteist ületas silda regulaarselt, siis võib öelda, et suurem osa Pärnus ja 

selle lähistel elavaid inimesi teevad seda sama. Kuna neid inimesi on üsna palju, on loogiline 

järeldus, et kahest sillast jääb väheks ja nende ülekoormatus on vältimatu. Nii oleks kolmas 

sild kindlasti vajalik ning lihtsustaks liiklust jõe ületamisel. 
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Veebiküsitluse koostamine: Pärnu inimeste arvamus kolmanda silla vajalikkuse kohta 

Küsitluse lõppeesmärgiks on välja selgitada, milline on inimeste arvamus Pärnu kolmanda 

silla vajalikkusest ning kuhu oleks vastajate arvates kõige mõistlikum kolmas sild ehitada. 

Küsitlusele laekus 79 vastust ühe nädala jooksul ning küsitlust jagati Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilaste seas, seega ei pruugi olla selle küsitluse 

vastused kuigi põhjapanevad.  

Küsitlusest selgus, et vastanute arvates on kõige ülekoormatum kesklinna sild (77,2% 

vastanutest), kusjuures vaid üks vastanu arvas, et enim ülekoormatud on Ehitajate tee sild. 

Samas ei ole 15,2% vastanute arvates kumbki sild ülekoormatud ning 6,3% vastanutest leiab, 

et mõlemad sillad on ülekoormatud. Jalakäijate seas levis kõige rohkem arusaam, et kumbki 

sild ei ole koormatud. 

Pärnu sildu kasutavad igapäevaselt 41,8% vastanutest, vähem kui kord nädalas 21,5% 

vastanutest, 5–6 korda nädalas 13,9% vastanutest, 1–2 korda nädalas 12,7% vastanutest, 3–4 

korda 7,6% vastanutest ning kaks vastanut kasutavad Pärnu sildu pigem harva. 72,2% 

vastanutest leiavad, et Pärnusse peaks ehitama veel ühe silla, 27,8% aga arvavad, et kolmandat 

silda ei ole tarvis. Kui linnaelanike hulgast soovivad uut silda suurem enamus, siis linnast 

väljas elavatest inimestest soovivad uut silda vaid pooled. 

Küsimustikust selgus, mis põhjustel kolmandat silda enim soovitakse. Enim soovitakse 

kolmandat silda seal piirkonnas olevate ummikute ning sildade ülekoormuse vähendamiseks 

(44 häält). Sellele järgneb soov otseteele kahe olemasoleva silla vahelisse alasse (39 häält). 

Veel soovitakse uut silda, sest hetkel kasutusel olevate sildade kergliiklusteed on väga kitsad 

ning ebamugavad ratturite, kui ka jalgsi liiklejate jaoks (32 häält). Samuti leitakse, et 

ühistranspordile peaks ehitama eraldi silla (9 häält). Kaks vastajat on toonud välja probleemid 

sildadega seotud liiklusohutusega. Üks vastaja väitis, et Pärnusse on vaja veel üht silda 

Tallinna maantee ning Jannseni tänava liiklusummikute tõttu, sest nende ummikute pärast 

tekivad liiklusohtlikud olukorrad ning paljud autod ületavad teed punase tulega. Teine vastaja 

tõi välja selle, et avariide korral on liiklus raskendatud. 

Silla parimaks asukohaks on vastajate arvates kahe silla vahel asuv ala (35 häält). Suur osa 

vastajatest, kes leidsid, et sild tuleks ehitada kahe olemasoleva silla vahele, leidsid ka, et see 

peaks olema Raba tänava pikendusena toimiv sild. See vastus laekus nii linnaelanikelt kui ka 

väljaspool linna elavatelt vastajatelt, nii jalakäijatelt, ühistransporti kasutajatelt kui ka autoga 

liiklejatelt. Kuigi enamus vastuseid olid sama mõttega, siis mõni üksik teistest erinev plaan 

laekus ka. Üks vastanutest pakub välja kesklinna silla laiemaks tegemist, et silda ummikutest 

vabastada. Samuti soovib üks vastaja, et sild ehitataks Suurejõe Selveri läheduses olevasse 

alasse. Üks ambitsioonikas vastaja soovib otse „oma kodu ukse eest“ liigelda mööda uut silda 

Port Arturi kaubanduskeskusesse poodlema. 

Ülekaalukalt arvatakse seda, et kesklinna sild on kõige suurema ülekoormuse all kannatav 

sild. Suurem osa vastajatest leiab, et Pärnul on tarvis kolmandat silda, olenemata vastaja 

elukohast või liiklusvahendist. Probleeme lahendaks oluliselt Raba tänava pikendusena toimiv 

sild ning siinkohal nõustuvad kõik eri liiklejad, nii linnaelanikud kui ka linnast väljas elavad 

vastajad. 

Intervjuu: Kokkuvõte intervjuust Pärnu linnaarhitektiga 
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Viidi läbi intervjuu Pärnu linnaarhitekti Henri Eessaluga, intervjuu täistekst (Eessalu 2017) 

on lisas 4. Linnaarhitekt toob välja peamised probleemid seoses olemasoleva kesklinna 

sillaga. Oluline osa Pärnu linna transiitliiklusest toimub üle kesklinna silla ja seega juhitakse 

intensiivne liiklus otse Pärnu keskele, millest tulenevad sellised probleemid nagu katkestused, 

õhureostus, müra. Samuti peavad liiklejad, kelle sihtpunkt ei ole tegelikult kesklinn, siiski 

läbima selle niigi tiheda liiklusega kesklinna osa, sest muud mugavamat viisi ei ole pääsuks 

kahe silla vahelisele alale. 

Samuti tekivad erinevad riskid, mis on seotud ohutuse, abiandmiste ja muude 

riskistsenaariumitega, kui linna olulises piirkonnas on vaid üks sild. Lisaks tekiksid ka 

liikluses kohesed mõjud, kui kesklinna sild peaks minema pikemaks ajaks remonti. 

Linnaarhitekt leiab, et uue silla rajamine on tähtis kolmel põhjusel: 

1. Jõe ületamine muutuks mugavamaks 

2. Kesklinna teenuste kättesaadavus ning konkurentsivõime paraneks 

3. Kesklinna liiklusruum muutuks rahulikumaks 

Pärnu Linnavalitsus on algatanud Raba-Lai detailplaneeringu koostamise, samuti on töös 

liikluskorralduse paikasättimine silla otstes. Uus sild peaks mõjuma ka maamärgina, millele 

korraldatakse arhitektuurivõistlus. 

Olemasolevat kesklinna silda ei ole Eessalu hinnangul mõtet neljarealiseks teha, sest hetkel 

ei ole mahasõitudel piisavalt ruumi, kuid jalakäiate jaoks mõeldud ala laiendamise vastu 

linnaarhitekt ei ole. Uue silla ehitamine on veninud Henri Eessalu sõnutsi rahalistel põhjustel 

ja enamjaolt seetõttu, et jõe vasakkaldal on silla mahasõidu paigutamiseks tulenevalt 

maaomandist keeruline leida head asukohta. 

Kas kolmandat silda on vaja? 

Viinud läbi küsitluse linnaelanike seas, uurinud sildade kasutussagedust ning kuulanud ära 

Pärnu linnaarhitekti arvamuse jõudsime järeldusele, et kolmandat silda on siiski Pärnus 

hädasti vaja. Küsitlus ning uuring näitasid, et väga suur enamik inimestest kasutab sildasid 

väga regulaarselt ning pigem käiakse just üle kesklinna silla. See tõendab linnaarhitekti 

arvamust, et kesklinn on tänu ainukesele lähedalolevale sillale kohati ülekoormatud ning see 

tõstatab mitmeid probleeme. Samuti on näha linnaarhitekti kirjast, kuidas uue silla ehitamine 

parandaks nii liiklust kui ka üleüldist elu kesklinna piirkonnas. Seetõttu olekski kolmas sild 

vajalik, kuna on näha, et vana on ülekoormatud ning uus aitaks lahendada mitmeid probleeme. 

Kõige efektiivsem oleks sild ehitada siiski kuskile kesklinna lähedale, kuna vaid nii saab 

parandada linnaarhitekti poolt nimetatud probleeme ning parandada linna elu kõige 

tõhusamalt. Täpsemalt tundub siiski kõige optimaalsem Raba-Lai suunaga sild, kuna selle 

loomise osas on alustatud ka juba detailplaneeringuga. 

 

4.2. Hinnang digitaalse õppevara prototüübile 

Mis on kaasamine? Kaasamise tutvustus on väga hea ja lihtsalt arusaadav, kuna on selgitatud 

läbi väga igapäevaste olukordade, mis on igaühele tuttavad. Selgitus kodanike kaasamisest 

algab linkidega, millest üks viib õppija väga mahuka 40-leheküljelise materjalini, mis võib 

mõne õppija ära ehmatada. Ilmselt suur osa õpilastest sellega väga põhjalikult tutvuma ei 

hakkaks, kuna see võib neile tunduda liiga keeruline. Eriti kuna ülejäänud materjalis on 

kasutatud lihtsamini läbi töötatavaid infoallikaid. Samuti ei ole ilmselt kogu sealne 
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informatsioon ülesannete läbimiseks vajalik. Nii võiks juurde kirjutada kommentaari, et uusi 

õppijaid niiöelda „rahustada“. Samas on hea, et on ka antud detailsem materjal teemast 

rohkem huvitatud õpilastele. Ülejäänu kodaniku kaasamise materjalis on lihtsalt ja 

mõistetavalt sõnastatud ning hästi illustreeritud näidetega, mis üldpilti õppijale selgemaks 

teevad. Sama võib öelda kaasamiskava tegemist õpetava osa kohta ning veel on väga hea 

lisand mõttekaardi näidis, mis on ka väga kasulik järgnevate ülesannete lahendamisel. 

Ülesanded – enesekontrollitest on eriti gümnaasiumiõpilase jaoks natuke liiga lihtne ja 

ilmselge. Küsimused ei tundu sihtgrupile vastavad ning ei nõua vanemalt õpilaselt pikemat 

mõtlemist. Nii tundub see õpilaste jaoks nende tasemele mitte vastav ning alandab 

õppematerjali tõsiseltvõetavust. Test tuleks teha pikemaks ning kui võimalik muuta ka 

küsimusi huvitavamaks või raskemaks. Kui seda tunduvalt keerulisemaks teha ei ole 

võimalik, tuleks kaaluda selle ülesande eemaldamist. 

Mõistekaartide tegemise ülesanded olid üldiselt huvitavad ja aitasid hästi kaasamise 

kontseptsioonist aru saada. Miinusena võib välja tuua, et välja pakutud mõistekaardi 

koostamise programmid ei töötanud alati õigesti ning nõudsid kõikidele funktsioonidele ligi 

pääsemise eest tasu. Samas ei leidu internetis ka paremaid ning nendega sai hakkama algelise 

mõistekaardi tegemisega ja ilmselt käesolevates ülesannetes rohkemat vaja polegi. Samuti 

olid mõlemad ülesanded põhimõtteliselt samad ning nii võib mõnel õpilasel tekkida küsimus, 

miks ta peab tegema sama asja mitu korda. Nõnda võiks teisel mõistekaardi ülesandel olla 

mingi uus mõte või nüanss, mis selle õppijale huvitavamaks teeks. 

Lähtudes Merrilli Pebble-in-the-Pond digiõppevara loomise mudelist, mille põhjal kogu see 

materjal konstureeritud on, võib öelda, et selle põhimõtteid on üldiselt hästi jälgitud. 

Sõnastatud on eluline probleem ja ka seletused on läbi päris elus ette tulevate seikade ja 

näidete. Samuti on õpetus selge ja arusaadav õppijale ning on näha, mis on eesmärk. Samas 

ei järgi see materjal kõige paremini ülesannete järk-järgult raskenemise põhimõtet. Kõik 

ülesanded on raskustasemelt üsna sarnased ning õpetaja tugi õppijale on samuti üle kõigi 

ülesannete sama. 

Infootsing ja teabenõue – infootsingu küsimustik ja video suunab infootsingu kergemate ja 

kiiremate viiside poole. Küsimustiku vastused pole otseselt leitavad materjalist, vaid on 

loogiliselt välja mõeldavad. Siiski on nad üsnagi lihtsad ja noorte jaoks üldteatud vastustega. 

Teabenõude osa annab kindlasti juurde informatsiooni, mida ülesannete täitjatel vaja läheb 

ning mis on siin kergelt leitav. 

Infootsingu osa õppematerjalist on üldiselt konktreetne ja selgesti arusaadav. Õpilasel on hea 

saada informatsiooni lühikestest videotest, millele on kergem keskenduda. Juurde lisatud 

enesekontrollitest on aga jälle kuidagi liiga lihtne ja vastused on väga enesestmõistetavad. Nii 

jätab ka see veidra ja ebavajaliku mulje.  

Ülesanded on selged ja piisavalt järjest suureneva raskusastmega. Esimesed kaks tutvustavad 

hästi infootsingut üldisemalt igapäevasemate otsingutega. Kolmas aga annab ette keerulisema 

probleemi, millele tuleb interneti abil lahendus leida. 

Merrilli mudelit on üldises plaanis järgitud korralikult. Materjal on selgesti sõnastatud ning 

ülesanded lähevad järk-järgult raskemaks. Samuti on ülesandeid tehes järgitud elulisuse 

põhimõtet. Samas ei ole aga alguses sõnastatud igapäevast probleemi ning üldine materjal ei 

jookse läbi selle, nagu Merrili mudel ette näeb. Sellest aga üldine materjal ei kannata ning on 
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siiski hästi mõistetav ning elulise probleemi sõnastamine ei pruugigi selles kontekstis nii suurt 

tähtsust omada. 

Veebiküsimustiku loomine – küsimustiku loomise juhend on väga detailne ning teeb 

küsimustiku loomise selgeks igale ülesande täitjale olenemata nende üldisest 

arvutikasutamise oskusest. See on vajalik, sest kindlasti on neid, kellel võib sellega probleeme 

tekkida. Samuti on antud materjali lihtne jälgida, kuna on õpilastele meelepärases video ja 

listi formaadis. Veel on väga hea lisand piisavalt teadmisi proovile panev enesekontrollitest. 

Ülesanded on huvitavad ja õpilasele kaasahaaravad. Samuti ei ole need liiga kordavad, nagu 

alguses tunduda võib, kuna igas tuleb korraldada mingisugune küsitlus. Kõigis on käsitletud 

küsimustiku tegemist piisavalt erineva vaatenurga alt. Nimelt peab kasutama teises erinevalt 

esimesest keerukaimaid küsimuse vorme ning kolmandas ei anta enam ette nii täpseid juhiseid 

ning jäetakse õppija rohkem omapead. Veebiküsitluse koostamise osa õppevarast on hästi 

tehtud ja annab õpilasele hea ülevaate küsimustike koostamisest ning parema oskuse selliseid 

ka edasises elus läbi viia. 

Kasutatud õppevara loomise juhendit on jällegi väga hästi jälgitud sõnastades ülesanded läbi 

eluliste probleemide ja tehes neid samm-sammult raskemaks. Samuti on kõik selgitatu väga 

mõistetav. Jälle pole üldises seletavas osas välja toodud elulist probleemi, kuid taaskordselt 

on see pigem vähemtähtis ning materjali arusaadavus selle all ei kannata. 

Intervjuu – intervjuu alapeatüki tutvustus on hea ja kaasahaarav. Samuti tundub ülesannete ja 

muu toetava osa erineva värviga markeerimine kasulik ning teeb materjali struktuuri ja 

arusaadavuse palju paremaks. 

Ülesanded – on hea, et esimene ülesanne on alustuseks lihtsam, kus on võimalik intervjueerida 

hakatuseks tuttavamaid inimesi nagu emad-isad, vanaemad-vanaisad. Samas ei ole arusaadav, 

miks peab küsitletavaid olema nii palju. Kuue inimese leidmine ja kõigiga intervjuu kokku 

leppimine läheks üsna keeruliseks ning võib paljudele üle jõu käia. Kolme-nelja inimese käest 

küsimisega, peaks suutma saavutada sama efekti ning samas hoida ülesannet rohkem 

tehtavana. Samuti on pakutud materjalid head, kuna annavad informatsiooni edasi hästi 

õpilaste tähelepanu hoidval kujul. Nimelt ei pea lugema pikki tihedad tekste või tabeleid, vaid 

saab vaadata videot ja lugeda infot punktideks jagatud slaididelt, mida on samuti lihtsam 

jälgida. Samas ei kannata selle all materjali kvaliteet. 

Teine ülesanne on intervjueerimise harjutamiseks väga hea, kuna paneb õpilase väga 

erinevaid inimesi intervjueerima ning annab nii palju kogemust. Samuti on tänu oma 

mängulisemale vormile õpilaste jaoks ka atraktiivne. Samas ei ole väga arusaadav, kuidas 

selle ülesande läbi viimine siiski toimuma peaks. Jääb mulje nagu peakski toimuma 

mingisugune tuluõhtu, kus õppijad oma intervjuusid esitaks. Samas vist see siiski päris 

eesmärk ei ole, kuna kui kõiki õppevaras üles toodud üritusi päriselt ellu viia, läheks see vast 

liiga mahukaks. See, kuidas ülesande läbi viimine täpselt välja peaks nägema, võiks olla 

selgemini näidatud. 

Lisatud harjutus on jällegi huvitav, kuid selle põhimõte, mõelda küsimusi erinevate 

eluvaldkondadega inimestele, on üsna sama. Lihtsalt küsitletavad on ette antud ja intervjuud 

ei pea päriselt läbi viima. Siiski läheks see õpilase jaoks võib-olla natuke kordavaks. Pigem 

ei hakkaks õpilane harjutusega tegelema, kui peab nagunii samasugust asja ka ülesandes 
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tegema. Nii võiks lisaharjutus anda mingi uue vaatenurga intervjuu koostamisele, et 

rohkematele õpilastele huvi pakkuda. 

Viimane ülesanne paneb õpilase päriselt mõne ametnikuga suhtlema ning see on gümnasistile 

kindlasti väga hea ja kasulik kogemus. Samas võiks anda õppijale võimaluse teha intervjuu 

internetipõhiselt (e-maili teel vms), kuna praegune kohustus korraldada ametnikuga päris 

kokkusaamine võib olla mõnele õpilasele liiga keeruline ja aeganõudev. Kindlasti on vajalik 

ka inimestega silmast-silma suhtlemise oskus ja kui see on võimalik, üritaks õpilased ka 

niimoodi intervjuud läbi viia. Samas võiks jääda õppijal võimalus küsitleda muudmoodi, 

muidu võib see tervet õppeprotsessi pidurdada, kui kokkusaamise korraldamine siiski 

pikaldaseks osutub. Nimelt ei ole ju ametnikel alati aega teha päris näost-näkku intervjuusid 

või kui on, võib see vaba periood jääda pika aja taha ja nii võib õpilane jääda hätta intervjuu 

kokku leppimisega. Veebipõhise intervjuu jaoks on aga lihtsam aega leida ning nõnda on ka 

suurem võimalus, et õppija saab küsitluse probleemideta läbi viia. 

Üldiselt on intervjuude osa õppematerjalist hea ning annab õppijale erinevaid huvitavaid 

kogemusi ja oskusi intervjueerimise alal. Samas võiks teha mõned ülesanded selgemaks ning 

muuta kohati tehtavamaks. Merrilli õppevara loomise meetodi järgimine on taas olnud 

edukas. Kõiki tähtsamaid reegleid on silmas peetud, nagu igapäevased probleemid 

ülesannetes ning nende keerukamaks muutumine. Samas pole siiski jälle üldist elulist 

olukorda sõnastatud materjali selgituses ning probleemid muutuvad ülesandeti, jättes 

ebaühtlase mulje. 

Üldine kommentaar LORI hindamisjuhendi põhjal. 

Õppimise toetamise vaatenurgast on õppevara hea. Materjal on huvitavalt ja informeerivalt 

esitatud ning arvestatud on erinevate õpistiilidega, pakkudes erinevate struktuuride ja 

mahtudega infoallikaid õppimiseks. Samuti on õppimine põnevamaks tehtud läbi eluliste 

ülesannete ning see annab motivatsiooni ka materjali läbimiseks. Õppevaras esitatud andmed 

on õiged ning selgitatud lühidalt, kuid siiski piisavalt pikalt, et need oleks arusaadavad. Samas 

annab internetikeskkonnas loodud ülesandeid teha palju interaktiivsemaks, mis on ka üks 

käesoleva õppevara puudus. Nimelt on ülesanded suuresti sarnased tavaliste 

õpikuülesannetega ning interaktiivseid vahendeid väga palju kasutatud ei ole. Samas võib see 

tuleneda kasutatud keskkonnast, kuhu õppevara loodi, mis ei anna väga palju võimalusi 

interaktiivsete ülesannete koostamiseks. Samuti oleks seda konkreetset õppevara raske ka 

väga palju interaktiivsemaks teha ning üldiselt selliste ülesannete vähesus suur probleem ei 

ole. 

Üldiselt on kogu materjal arusaadav ja suuremaid probleeme ei teki, kuid kohati on vormistus 

ja kujundus ebaühtlane. Näiteks on erinevates peatükkides kasutatud erinevaid kirjasuurusi ja 

taustasid, mis teeb selle mitteühtlaseks ning kohati imelikuks. Samuti on peatükkide ja 

sisukorra süsteem kohati segane. 

Tehniliselt on üldpildis kõik korras. Videod ja lingid avanevad kõik hästi ning samuti on 

keskkond kasutatav mitmetes seadmetes ja brauserites.  

  



Karl-Enrik Kriis, Eliisabet Kuslap, Tom Suiste, 11. ja 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2018 

DIGIÕPPEVARA LOOMINE 

91 

 

 

 

 

KOKKUVÕTE 

Töö eesmärgiks oli anda ülevaade digitaalse õppevara tüüpidest ja digitaalse õppevara 

loomise vahenditest ja mudelitest, testida ning hinnata koostöös TLÜ magistrantidega 

valminud digitaalse õppevara prototüüpi vastavalt digiõppevara koostamise mudelitele ja 

uurida, milline on Pärnu õpetajate arvamus digitaalsest õppevarast. Need kõik kolm eesmärki 

täideti edukalt internetiallikate ning intervjuu läbi. 

Antud uurimistöö läbiviimine möödus probleemideta – küsitlustele vastas piisav hulk inimesi 

järelduste tegemiseks, intervjueeritavad vastasid pikalt ja sisukalt ning allikaid leidus piisavalt 

eri keskkondades.  

Töö käigus oldi piloottestijad TLÜ magistrantide digiõppevara prototüübile „Kaasav 

planeerimine“ ning analüüsiti selle kvaliteeti läbi erinevate mudelite ning oma arvamuse 

põhjal. Magistrantide digitaalse õppevara prototüübi testimisel uuriti ka Pärnu kolmanda silla 

probleemi.  

Selles prototüübis leiduvate ülesannete lahendamisel kogutud andmete põhjal jõutakse 

kokkuvõtvale järeldusele, et kolmas sild on Pärnu jaoks vajalik ning optimaalseim koht oleks 

silla paigutamiseks kesklinna lähedale, näiteks Raba-Lai suunaga sild. 

Kuna digiõppevara on uus ja pidevas muutumises, siis saaks uurimistööd jätkata, kui 

täpsustada andmeid ning tutvustada lisandunud vahendeid/lahendusi ja teha uus küsitlus 

Pärnu õpetajatega nende digitaalse õppevara kasutuse ning selle loomise kohta. On võimalik 

hinnata seisu näiteks 10 aasta pärast ja täheldada, millise arengu me läbi oleme teinud 

digiõppevara alal. Hiljem on võimalik teha ülevaade ka praeguste probleemide lahenemisest 

ja välja tuua need probleemid, mis on lahenduseta jäänud või juurde tekkinud selle aja jooksul. 
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Lisa 1. Tartu Ülikooli simulatsioon „Rakumaailm“ 

 

 

Selles simulatsioonis on vaja ükshaaval replikatsiooni edasiseks toimumiseks vajalikud molekulid 

asetada õigele kohale.  
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Lisa 2. Digiõppevara tüübid ja loomise vahendid 

Digiõppevaratüüp Loomise vahendid 

Enesekontrollitest, test Socrative (tasuta, lihtne); Moodle (Tasuta, veidi 

keerulisem süsteem); Learning Apps (tasuta, 

lihtne); Google Forms (tasuta, lihtne); Quizlet 
(tasuta, lihtne) 

Esitlus Microsoft PowertPoint (tasuline, lihtne); Prezi 

(tasuta, lihtne); Google Slides (tasuta, lihtne) 

Mõiste-, idee-, järelduskaart Dabbleboard (tasuta, kerge); Bubble (tasuline, 

lihtne); Draw.io (tasuta, lihtne) 

Helimaterjal Audacity (tasuta, kergekoelisem); Adobe 
Audition (tasuline, keerulisem); Vocaroo (tasuta, 

lihtne) 

Simulatsioon Microsoft PowerPoint (tasuline, kerge); Python 
(tasuta, keeruline) 

Tööleht Microsoft Word (tasuline, kerge); LibreOffice 

(tasuta, kerge); Google Slides (tasuta, kerge) 

Videomaterjal Shortcut (tasuta, keskmise raskusega); Windows 
Movie Maker (tasuta, kerge); CyberLink 

Powerdirector (tasuline, keeruline) 

Animatsioon Moovly (tasuline, kerge); Google Web Designer 
(tasuta, keerulisem) 

 

Lisa 3. Intervjuu Mart Laanperega, 25.11.2017 

1. Milline on Eesti koolide seis digiõppe valdkonnas? 

Esiteks tuleks määratleda, mida mõistate digiõppe all. See pole sugugi enesestmõistetav, sest seda terminit 

kasutavad pigem ajakirjanikud metafoorina kui teadlased terminina. Teiseks, usaldusväärse vastuse 

nähtuse X kohta Eesti koolides saaks anda uuring, aga sellist pole tehtud.  

Teatud mõttes oleks suhteliselt lähedal „digiõppe“ hetkeseisu uurimisele ju Praxise uuring 
(http://www.praxis.ee/tood/ikt-haridus/), aga jällegi – see sõltub antud mõiste defineerimisest.  

Hetkeseisu hindamiseks on erinevaid viise – hetkeseis võrreldes 10 aasta taguse seisuga, võrreldes 

tänaseks kavandatuga (nt Elukestva õppe strateegia Digipöörde programmis) või siis võrreldes teiste 

riikidega. Oma kõhutunde järgi võiksin öelda, et kui „digiõppe“ alla paigutada ka eKooli, isiklike 
nutiseadmete ning misiganes digivahendite ja tarkvara kasutamine, siis on Eesti kool pisut paremas seisus 

kui 10 aastat tagasi, pisut kehvemas seisus kui strateegias tänaseks plaanitud ja pisut paremas seisus kui 

paljud naabermaad.  

Kui „digiõppe“ all mõista kitsamalt digiõppevara (nt e-õpikud, veebipõhised õppematerjalid, e-testid) 
kasutamist, siis siin on seis suhteliselt nutune, seda nii 10 aasta tagusega, meie plaanidega kui ka teiste 

EL riikidega võrreldes. Kui „digiõppe“ all mõista veel kitsamalt IKT-erialaste teadmiste-oskuste 
kujundamist (nagu Praxise uuring seda teeb), siis sellega on veelgi kehvem seis. Eraldi õppeainena pakub 

Praxise andmetel vaid 76% Eesti gümnaasiumidest informaatika (vms pealkirjaga) valikkursust 

digioskuste õpetamiseks, kokku siis: 

• 61% koolidest valikkursusel „Uurimistöö alused“ ja/või „Arvuti kasutamine uurimistöös“ 

• 33% valikkursusel „Joonestamine“ 

• 21% valikkursusel „Informaatika“ 

• 17% valikkursusel „Programmeerimine“ 

• 16% valikkursusel „Robootika“ 

• 12% valikkursusel „3D modelleerimine“ 
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• 12% valikkursusel „Rakenduste loomine ja programmeerimise alused“ 

• 11% valikkursusel „Geoinformaatika“ 

• 8% valikkursusel „Arvutiõpetus“ 

• 6% valikkursusel „Meediaõpetus“ 

Loomulikult ei vali nendes koolides sugugi mitte kõik õpilased antud kursuseid.  

2. Mis on kõige huvitavam/innovatiivsem digilahendus, mida mõni Eesti kool on rakendanud? 

Tihtilugu tehakse pedagoogilises mõttes kõige huvitavamaid asju just pigem vägagi mitte-innovaatiliste 
digilahenduste abil. Näiteks Google Sites või GeoGebra on ju „igavad“ digilahendused, aga Tallinna 

Kesklinna Vene Gümnaasium on nende abil jube põnevaid asju teinud õppetöös. Veel üks näide – 

liitreaalsus (Augmented Reality) võib tunduda lahe, aga tegelikult on koolid samas funktsioonis palju 
huvitavamaid asju teinud lihtsa QR koodi tehnoloogia abil. 

Mulle meeldivad need õpilaste tehtud asjad, mis on esile tõstetud HITSA konkursil „Lahe asi“: 

https://www.innovatsioonikeskus.ee/et/20142015-lahe-asi-tulemused. 

Mulle meedlib ka see, kuidas näiteks Väätsa kooli õpilased kasutavad oma uue koolimaja super-

kliimaautomaatika andmebaasi oma õpikeskkonna uuringutes. Või siis see, kuidas Kolga kooli õpilased 
on teinud looduse õpperadasid Google Mapsi kasutades.  

Igasugu uusi digividinaid sünnib haridusturu jaoks täna kiiremini kui neid katsetada jõutakse, aga ootan 

põnevusega, mida näiteks GAG võtab ette äsja saadud Micro:bit’idega või milliseid rakendusi leiavad 

Innovatooriumi projekti partnerkoolid Asjade Interneti õppekomplektidele (see projekt käivitub 
loodetavasti jaanuarist). Ka SmartZoos.eu projekti tulemusena sündiv nutirakendus võiks paraja 

innovatsiooni kaasa tuua koolides.  

3. Kui suures ulatuses on otstarbekas digitaalset õppevara kasutada? Kas õppimine võib muutuda ka „liiga 

digitaalseks“? 

Ma ei usu, et õppimine võiks muutuda „liiga digitaalseks“, aga suhteliselt lihtsalt võib see muutuda 

„tobedalt digitaalseks“. S.t probleemiks võib osutuda mitte „digiõppe“ kvantitatiivne osakaal, vaid selle 
„digiõppe“ kvaliteet – tehakse midagi digivahendite abil, sest see on „lahe“, aga tegelikult õpilaste 

teadmised-oskused kannatavad. Digiõppe osakaalu otstarbekuse piir sõltub eelkõige õpetajate ja õpilaste 

oskusest digilahenduste abil nutikamalt õpetada ja õppida, aga siin ma piiri ei näe (sky is the limit). 
Õppimist saab alati praegusest veel paremaks/tulemuslikumaks/tõhusamaks muuta, sealhulgas 

digivahendite abil.  

4. Milline on kõige efektiivsem digiõppevara vorm? 

Niimoodi püsitatud küsimusele ma ei oska vastata. Digiõppevara all mõistan mina kõikvõimalikke 
õppeotstarbelisi riist- ja tarkvaralahendusi. Mul endal puudub mõistlik klassifikatsioon digiõppevara 

„vormide“ osas, mille hulgast saaksin nende efektiivsuse põhjal üritada mingit pingerida luua. Kui 

annaksite mulle ette loetelu nendest „digiõppevara vormidest“, mis teil seda küsides mõttes olid, siis ehk 

oskaksin vastata. Samas peaksite ka määratlema, mida mõtlete „efektiivsuse“ all – kas see on mõõdetav 

riigieksami skooriga? Aga nii umbropsu vastates pakun, et Google teenused (Docs, Sheets, Slides, Sites, 

Calendar, Forms) võiks küll täna ilmselt taolise nimekirja top-10 seas olla.  

5. Millised on praegusel hetkel peamised probleemid digiõppe valdkonnas, mis otsivad lahendust? 

• Erinevate hariduslike infosüsteemide ja teenuste koosvõime (nt andmete automaatne ülekanne 

eKooli, Moodle, EHISe, EISi jms vahel); 

• nutikad õpianalüütika süsteemid ja nende põhjal tehisintellekti baasil toimivad soovitussüsteemid 

õpetajatele-õpilastele (mis samas säilitaks õppijate privaatsuse); 

• õppekava, õpitulemuste ja nende mõõtmise ümbermõtestamine praegusel digiajastul, kus tohutu 

hulga vananenud info pähetuupimisel puudub mõte; 

• eakamate õpetajate ja lapsevanemate harimine „digiõppe“ alal. 
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Lisa 4. Henri Eessalu, linnaarhitekt 

1. Kas (ja millised) Pärnu sillad on ülekoormatud? 
2. Kas Teie arvates on Pärnusse uue silla rajamine vajalik? Miks (mitte)? 

3. Kuhu oleks Teie arvates kõige mõistlikum uus sild planeerida? 

4. Kas eelistaksite juurdeehitust praegusele „vanale sillale“ (nt teha see neljarealiseks) või ehitada 
hoopiski kõrvale eraldi sild nt ühistranspordi jaoks? 

5. Millised komplikatsioonid tekiks või millega peaks arvestama uue silla ehitamisel? 

6. Kas on toimunud uue silla projekteerimise konkurss? Kui jah, siis kas konkurss oli edukas (st leiti 
sobiv projekt)? Kas selline konkurss on plaanis läbi viia? 

7. Miks on uue silla ehitamise plaani nii kaua vaid ideena hoitud? 

 
Käesoleval ajal toimub oluline osa Pärnu linna ja linna läbivast transiitliiklusest üle olemasoleva 

kesklinna silla, mis juhib intensiivse liikluse otse Pärnu südalinna põhjustades selliselt intensiivsest 

liiklusest ja ekstensiivsest liiklusruumist tingitud probleeme (katkestused, õhureostus, müra jne). Samuti 
on suur osa sellest liiklusest läbiv liiklus, mille sihtpunkt ei ole kesklinnas, mis omakorda eraldab (Pikk 

tn) vanalinna ja jõe poole jääva kesklinna osa. Vaid raskeveokite transiitliiklus on suunatud üle Papiniidu 

silla, vähendades kesklinnas raskeliiklusest ja transiidist põhjustatud koormust. 

Olemasoleva kesklinna silla näol on tegemist ainsa pääsuga üle jõe olulises linna piirkonnas, mis kätkeb 
endas mitmeid riske, mis on seotud ohutuse, abiandmise ja erinevate riskistsenaariumitega. Lisaks 

ilmnevad olulised mõjud olukorras, kus olemasolev sild on vajalik sulgeda pikemaks ajaks (nt remont). 

Üle olemasoleva kesklinna silla kulgev liiklus on teeäärsetele aladele üsna oluliseks liiklusmõjude 
allikaks (OÜ Stratumi 2009. aastal läbi viidud loenduse alusel 932 + 794 sõidukit tunnis hommikusel 

tipptunnil). 

Uue silla rajamine on kindlasti vajalik järgnevatel põhjustel: 

• Pärnu jõe ületamine muutub mugavamaks, odavamaks ja taristu korrektsel rajamisel 

kättesaadavamaks erinevatele liikumisviisidele (jalgsi, kergliiklusvahendiga); 

• Kesklinna teenuste kättesaadavus paraneb, mis lisaks positiivsele mõjule elanikele parandab ka 

kesklinna konkurentsivõimet; 

• Kesklinna liikumisruumi saab rahustada, sest autoliiklust on võimalik jaotada enamate sildade, mis 

avab kesklinnas inimsõbraliku ruumi arendamiseks uued võimalused. Samuti väheneb 

transiitliiklus. 

Täna on Pärnu Linnavalitsus algatanud Raba-Lai silla detailplaneeringu koostamise (Pargi tn sihis). 

Liikluskorralduse väljatöötamine on töös. Eelnevalt on arutluse all olnud ka Raba-Aia ja Raba-Vingi 
variandid. Raba-Vingi sihis silla planeerimine jääb keskusest juba küllaltki kaugele, mis ei täidaks enam 

eesmärki siduda Rääma asumit kesklinnaga. Uue silla planeerimisel tuleb tähelepanu pöörata 

liikluskorraldusele silla otstes. Uus sild peaks teatud mõttes mõjuma maamärgina, mille jaoks 
korraldatakse arhitektuurivõistlus. Eelnevalt on vaja detailplaneeringuga paika panna silla täpne asukoht. 

Olemasolevat silda ei ole mõtet täna neljarealiseks muuta kuna silla mahasõitudel ei ole täna piisavalt 

ruumi (Jannseni tn – Tallinna mnt ristmik). Ristmiku ümberehitamine ei oleks majanduslikult aga 

otstarbekas. Küll aga on tervitatav olemasoleva silla peal jalakäijate ala laiendamine. 

Uue silla ehitamine on veninud rahalistel põhjustel ja eelkõige põhjusel, et Pärnu jõe vasakkaldal on silla 
mahasõidu paigutamiseks tulenevalt maaomandist keeruline leida sobivat asukohta. 
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SISSEJUHATUS 

Uurimistöö eesmärgiks on sulgpallide uurimine. Valisin selle teema kuna olen sulgpalli 

mänginud juba viis aastat. Samuti soovisin püüda koolis õpitut füüsikateadmisi ka päriselus 

rakendada. Kuna sulgpalli mängides on pallide omadused väga suure tähtsusega, siis soovisin 

antud teemat lähemalt uurida. 

Uurimistöös keskendutakse sulgpallidele mõjuva õhutakistuse uurimisele ja erinevate 

sulgpallide omavahelisele võrdlemisele. Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada 

sulgpallidele mõjuv takistusjõud. Samuti soovitakse töö käigus võrrelda sulgedest valmistatud 

sulgpalle sünteetilisest materjalist sulgpalliga. Püstitatud hüpotees on, et õhutakistus pidurdab 

sulgpalli lendu õhus. 

Uurimistöös refereeritakse varasemalt antud teemal avaldatud kirjandust ja kirjeldatakse 

läbiviidud katseid ning tehakse katsete tulemuste põhjal järeldused. Katsete käigus 

mõõdetakse viie erineva sulgpalli lennuaegu, kui neid lastakse vabalt langeda või kui neid 

tulistatakse teatud algkiirusega maapinnaga paralleelselt või 45° nurga all. 

Töös on kasutatud mitmeid allikaid. Hea ülevaate sulgpalli ajaloost, reeglitest ja 

mängutehnikast annab Sverre Lasni koostatud sulgpalliõpik „Sulgpall. Mängutehnika 

alused“. Lisaks on allikatena kasutatud mitmeid sulgpalli lennu uurimist käsitlevaid 

teadusartikleid. Näiteks Alison J. Cooke'i 1999. aastal avaldatud artikkel „Shuttlecock 

aerodynamics“ ja Firoz Alami jt poolt 2015. aastal avaldatud artikkel „Effect of porosity of 

badminton shuttlecock on aerodynamic drag“. 

Töö on jaotatud kolmeks osaks. Esimeses osas antakse ülevaade sulgpalli ajaloost, sulgpallist 

tänapäeval, sulgpalli reeglitest ja sulgpalli põhilöökidest. Teises osas tuuakse välja nõuded 

sulgpallide füüsikalistele omadustele ja kirjeldatakse sulgpalli lennutrajektoori ja 

aerodünaamikat. Kolmandas osas kirjeldatakse ja analüüsitakse läbiviidud katseid. 

Soovin tänada oma juhendajat füüsikaõpetajat Elmu Mägi, kes alati aitas mul uurimistöö 

tegemise käigus tekkinud küsimustele vastamisel. Lisaks soovin tänada Pärnu Spordikooli 

sulgpallitreenerit Anneli Kõrget, kes lubas mul katsete jaoks kasutada sulgpalli pallimasinat, 

ja oma venda Hans-Kristjan Pilvet, kes aitas mind katsete läbiviimisel. 

  



Karl-Johan Pilve, 11. klass, Pärnu Koidula Gümnaasium, 2017 

ÕHUTAKISTUSE MÕJU SULGPALLI LENNULE 

100 

 

 

 

 

1. SULGPALLI TUTVUSTUS 

1.1. Sulgpalli ajalugu 

Sulgpall sai alguse umbes 2000 aastat tagasi. Sellesarnast mängu harrastati mitmetes 

piirkondades üle kogu Euraasia. 17. sajandi Inglismaal tunti seda mängu nimede Battledore 

ja Shuttlecock all. Mängu mängisid kõrgklassi inimesed peamiselt aja veetmiseks ja 

meelelahutuseks. Eesmärk oli lüüa sulest palli reketiga ühelt mängijalt teisele ilma, et pall 

maha kukuks, võimalikult palju kordi. Kaasaegne sulgpall pärineb 19. sajandi Indiast, kus 

sellise mängu nimi oli poona. Selle mängu tõid Indiast Inglismaale Briti ohvitserid 19. sajandi 

keskel ja tutvustasid seda oma kodumaal usinalt. Suurem huvi sulgpalli vastu tekkis 1873. 

aastal, kui Beauforti hertsogi Badmintoni nimelises maamajas peetud peol seda mängiti. Sealt 

pärinebki sulgpalli ingliskeelne nimetus – badminton. Mäng sai kiiresti populaarseks ning 

1899. aastal peeti esimesed Inglismaa meistrivõistlused. 1930. aastatel kasvas sulgpalli 

populaarsus ka USAs, Kanadas ja Taanis. Aastal 1934 moodustatigi Rahvusvaheline 

Sulgpalliföderatsioon. Esimene tähtis rahvusvaheline sulgpallivõistlus oli 1948. aastal 

toimunud Thomas Cup (meeste võistkondlikud maailmameistrivõistlused). Sealt alates on 

lisandunud mitmeid rahvusvahelisi võistlusi nagu Uber Cup (naiste võistkondlikud 

maailmameistrivõistlused), Sudirman Cup (segavõistkondlikud maailmameistrivõistlused), 

maailmameistrivõistlused (individuaalsed võistlused), juunioride MM ja maailma GP-finaal. 

Olümpiaalaks sai sulgpall Barcelona olümpiamängudel 1992. aastal. (Rahvusvahelise 

Sulgpalliföderatsiooni kodulehekülg) 

On teada, et esimese Eesti Vabariigi ajal mängiti sulgpalli Tallinna Kommertskoolis kehalise 

kasvatuse tundides. Varustus laenutati tolleaegsest Inglise saatkonnast. Sulgpall jõudis Eesti 

NSVsse, kui 1957. aastal kingiti Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) õppejõud Harri Ermile 

komplekt sulgpallivarustust, kes hakkas seejärel tudengitele sulgpallitreeninguid korraldama. 

Esimesed võistlused Eestis olid 1963. aastal toimunud TPI lahtised võistlused. 1964. aastal 

asutati Eesti NSV Sulgpalliföderatsioon ning esimesed Eesti meistrivõistlused peeti 1965. 

aastal. Aastast 1992 on Eesti Rahvusvahelise Sulgpalliföderatsiooni ja Euroopa Sulgpalli 

Liidu liige. (Lasn 2011: 15–16) 

 

1.2. Sulgpall tänapäeval 

Tänapäeval eksisteerib kaks täiesti erinevat võimalust sulgpalli mängimiseks. Esimene on nn 

„ajaviitesulgpall“, mida mängitakse aedades ja randades. Selle mängu eesmärgiks on hoida 

palli maksimaalse arvu lööke õhus. Teine võimalus on sportsulgpall, kus on mängijate 

eesmärgiks sundida vastaspool võimalikult kiiresti eksima. (Lasn 2011: 17) 

Kui randades mängitakse sulgpalli enamasti puu- või metallreketitega, siis professionaalsed 

mängijad mängivad jäikade ja ülikergete karbonfiibrist valmistatud reketitega. Viimasel ajal 

on hakatud reketite valmistamiseks kasutama ka nanotehnoloogilisi materjale. 

Sulgpallireketite keelestatud osa ehk pea on tilga- või teemantikujuline. Selline kuju 
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võimaldab lüüa palli maksimaalse jõu ja täpsusega. Sulgpallireketite keeled on tänapäeval 

valmistatud nailonist või mõnest muust sünteetilisest materjalist. (Lasn 2011: 17–18) 

Tänapäeval valmistatakse sulest sulgpalle valgete hanede ja partide tiibade alt saadud 

sulgedest. Sulgi saadakse lindudelt, mida kasvatatakse toiduks. Peale linnu tapmist 

puhastatakse lind sulgedest. Parema ja vasaku tiiva alt saadud suled kogutakse eri 

hunnikutesse, sest erinevate tiibade alt saadud sulgi ei saa kasutada sama sulgpalli 

valmistamisel. Ainult 6–7 sulge mõlema tiiva alt on sobilikud sulgpalli valmistamiseks. Kuna 

ühe sulgpalli valmistamiseks on vaja 16 sulge, siis kahe sulgpalli valmistamiseks on vaja 

vähemalt kolm lindu. Seejärel suled kuivatatakse ja sorteeritakse. Järgneb sulgedele vajaliku 

kuju lõikamine. Seejärel valmistatakse sulgpallile korgist nupud ja kinnitatakse suled selle 

külge. Kõige lõpuks testitakse sulgpallide kiirust, lennutrajektoori ja vastupidavust. Peale 

seda jaotatakse sulgpallid tavaliselt kvaliteediklassidesse. Kuna iga sulgpalli pallide tootja 

jaotab pallid oma kvaliteedisüsteemi järgi, siis võivad erinevate tootjate pallide kvaliteet olla 

erinev. Sulgpallide kvaliteet võib halveneda ka sulgpallide valedel hoiutingimustel, sest 

sulgpallid on tundlikud nii temperatuuri kui ka õhuniiskuse muutumistele. (Eesti 

Sulgpalliliidu kodulehekülg) 

 

1.3. Sulgpalli reeglid 

Tänapäeval on sulgpall sportmäng, mida mängitakse kahe vastaspoole vahel. Kahe mängija 

puhul on tegemist üksikmänguga, nelja mängija puhul paarismänguga. Mängijad löövad 

reketitega sulgpalli edasi-tagasi väljakul pikkusega 13,41 m ja laiusega 5,18 m (üksikmängus) 

või 6,1 m (paarismängus), mille keskel on 1,55 m kõrgune võrk (Joonis 1). Mängijate 

eesmärgiks on panna vastaspool eksima. Kõige tihedamad eksimused on palli võrku löömine, 

palli väljakupiiridest välja löömine, palli oma väljakupoolele maha kukkuda laskmine või 

ebaõige palling. (Eesti Sulgpalliliidu kodulehekülg) 

 

Joonis 1. Sulgpalliväljak. Allikas: Badminton Doubles kodulehekülg 
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Sulgpalli mängitakse parem kolmest süsteemis. See tähendab, et mängu võitmiseks on vaja 

võita kaks geimi. Maksimaalselt on võimalik mängida kolm geimi. Iga geim mängitakse 21. 

punktini, välja arvatud juhul kui seis on 20:20. Sellel juhul mängitakse seni kuni üks mängija 

saavutab kahepunktilise edu või kuni üks mängija jõuab 30. punktini. Peale geimi lõppu 

vahetavad mängijad väljakupooled, kuid kolmandas geimis vahetavad mängijad 

väljakupooled ka peale eduseisus oleva mängija jõudmist 11. punktini. (Lasn 2011: 19) 

Enne iga mängu algust viiakse läbi loosimine. Loosimise võitjal on õigus valida kas 

pallinguõigus, väljakupool või anda valikuõigus vastaspoolele. Geimi alustatakse pallinguga 

paremast pallingukastist. Edasise mängu käigus pallitakse paremast pallingukastist, kui 

mängijal on paarisarv punkte, ja vasakpoolsest pallingukastist, kui mängijal on paaritu arv 

punkte. Pall peab lendama diagonaalselt üle väljaku vastaspoole pallingukasti. Peale pallingu 

sooritamist lüüakse palli edasi-tagasi üle võrgu kuni üks mängija eksib. Seejärel teenib 

vastaspool punkti ja kui eksis pallija, siis võidab vastaspool ka pallinguõiguse, kui aga eksis 

pallingu vastuvõtja, siis jätkab pallija pallimist. (Lasn 2011: 19–20) 

 

1.4. Sulgpalli põhilöögid 

Sulgpallis on suur hulk lööke, millel mäng põhineb. Lisaks põhilöökidele kasutatakse ka 

variatsioone, mida mängijad kasutavad erinevates mängusituatsioonides või vastavalt sellele, 

milline mängustiil mängijale sobib. Järgnevalt antakse ülevaade sulgpallimängus enim 

kasutatavatest löökidest ehk sulgpalli põhilöökidest: 

1) Ülevalt tagant taha ehk clear – pall lüüakse pikalt ülevalt oma väljaku tagaosast 

vastasväljaku tagajoonele. Eristatakse kaitsvat ja ründavat clearʼi. Kaitsva löögi puhul 

on palli lennutrajektoor kõrge, pall kukub otse ülevalt alla vastase tagajoonele. Ründav 

löök lüüakse lameda lennutrajektooriga vastasväljaku taganurka. Palli lennuaeg on 

väiksem, kui kaitsva löögi puhul. Joonisel 2 on kaitsev clear tähistatud numbriga 1 ja 

ründav clear numbriga 2. (Lasn 2011: 43) 

 

Joonis 2. Sulgpalli põhilöögid. Allikas: Prezi 

 

2) Tilkpall ehk drop – tilkpall on ründelöök, mille eesmärk on panna vastane raskesse 

olukorda ja saavutada mänguline initsiatiiv. Pall lüüakse vastasele võrgu ette kiiresti 
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väljaku tagumisest osast või võrgu juurest nn võrgu-dropʼina. Joonisel 2 on drop 

tähistatud numbriga 3. (Lasn 2011: 46) 

3) Rabak ehk smash – rabak on kõige tavalisem ründelöök sulgpallis. Rabakut kasutatakse 

tavaliselt palli punktiks löömiseks või otsustava eellöögina, et panna vastane väga 

raskesse olukorda. Pall lüüakse väljaku taga- või keskosast otse vastase väljakule maha. 

Smash on joonisel 2 tähistatud numbriga 4. (Lasn 2011: 55) 

4) Tõste ehk lob – tõste on kaitselöök, mis sooritatakse võrgu lähedalt. Tõstet kasutatakse 

siis, kui pall on löödud nii madalale, et muud löögid enam tulemust ei too. Pall lüüakse 

kõrgele üles ning see kukub vastase tagumisele väljakuosale. Lob on joonisel 2 tähistatud 

numbriga 5. (Lasn 2011: 53) 
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2. SULGPALL JA FÜÜSIKA 

2.1. Sulgpallide füüsikalised omadused 

Sulgpalle valmistatakse naturaalsetest sulgedest või sünteetilisest materjalist. Muust 

materjalist valmistatud sulgpallide lennuomadused peavad olema sarnased sulgedest ja 

õhukese nahkkattega korgist valmistatud sulgpallidele. Sulgedest valmistatud sulgpallidel 

peab korgi külge olema tugevalt kinnitatud 16 sulge. Palli sulgedest osa nimetatakse 

seelikuks. Korgi külge kinnitatakse suled niidi või mõne muu sobiva materjaliga (Joonis 3). 

Sulgede pikkus on vahemikus 62–70 mm. Suleotsad moodustavad ringi diameetriga 58–68 

mm. Korgi diameeter on 25–28 mm. Palli mass on 4,74–5,50 grammi. (Sulgpallireeglid. II 

osa...) 

 

Joonis 3. Sulest sulgpall ja sünteetilisest materjalist sulgpall. Allikas: erakogu 

 

Sünteetilisest materjalist sulgpallide puhul asendab sünteetiline materjal naturaalseid sulgi. 

Sünteetiliste sulgpallide korgi diameeter on sama, mis sulgedest sulgpallidel, kuid teiste 

omaduste poolest võivad sünteetilised sulgpallid erineda sulest sulgpallidest kuni 10%. 

(Sulgpallireeglid. II osa...) 

Vastavalt Maailma Sulgpalliföderatsiooni poolt kinnitatud reeglitele on mängijatel võimalik 

palli õiget kiirust testida. Mängija peab palli lööma tugeva altkäelöögiga väljaku tagumise 

äärejoone tagant. Palli peab lööma tõusva nurga all ja paralleelselt külgjoonega. Palli kiirus 

on õige kui pall kukub maha vähemalt 530 mm ja mitte rohkem kui 990 mm enne teist 

tagumist äärejoont. (Sulgpallireeglid. II osa...) 

 

2.2. Sulgpalli sule lennutrajektoor 

Kui õhutakistust mitte arvestada, siis oleks sulgpalli löökide clear ja lob lennutrajektooriks 

horisondiga kalduvisatud keha trajektoor. Seega õhutakistuse arvestamata jätmisel mõjub 

{ 
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horisondiga kaldu visatud keha liikumisele ainult raskusjõud. Horisondiga kaldu visatud keha 

liikumist saab vaadelda kui kahte teineteisest sõltumatut liikumist: üks liikumine on 

horisondiga paralleelselt ja teine üles-alla. Horisondiga paralleelse liikumise kirjeldamiseks 

kasutame x-telge ja üles-alla liikumise kirjeldamiseks h-telge. X-teljel liikumine on ühtlane 

sirgjooneline liikumine ja h-teljel liikumine allub vaba langemise seadustele. Nendest kahest 

liikumisvõrrandist moodustatakse süsteem: 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡cos𝛼 

ℎ = ℎ0 + 𝑣0𝑡sin𝛼–
𝑔𝑡2

2
 

Horisondiga kaldu visatud keha maksimaalse lennukauguse arvutamiseks kasutatakse 

valemit: 

𝑙 =
𝑣0
2sin2𝛼

𝑔
, 

kus l – keha lennukaugus, 

𝑣0 – keha algkiirus, 

g – gravitatsioonikonstant, 

α – nurk maapinna ja keha liikumissuuna vahel.  

Maksimaalne tõusukõrgus on: 

𝐻 =
𝑣0
2sin𝛼

2g
, 

kus  H – keha maksimaalne tõusukõrgus, 

𝑣0 – keha algkiirus, 

g – gravitatsioonikonstant, 

α – nurk maapinna ja keha liikumissuuna vahel. 

Maksimaalne lennuaeg arvutatakse valemiga: 

𝑡 =
2v0sin𝛼

𝑔
, 

kus  t – keha lennuaeg, 

𝑣0 – keha algkiirus, 

g – gravitatsioonikonstant, 

α – nurk maapinna ja keha liikumissuuna vahel. 

Kuna aga sulgpallile mõjub lennu ajal ka õhutakistus, siis on horisondiga kalduvisatud keha 

liikumisvõrrandid liiga ebatäpsed, et kirjeldada sulgpalli lennutrajektoori. Kuna õhutakistus 

pidurdab sulgpalli lendu, siis on palli langemise trajektoor järsem kui palli tõusu trajektoor. 

Cheni jt poolt 2009. aastal avaldatud artiklis töötatakse välja liikumisvõrrandid sulgpalli 

lennutrajektoorile. Samas artiklis jõutakse järeldustele, et sulgpallile mõjuv takistav jõud on 

võrdeline palli kiiruse ruuduga ja lisaks, et nurk horisondi ja löögi suuna vahel ning löögi 

tugevus mõjutavad samuti sulgpalli lennutrajektoori. (Chen jt 2009: 661) 

 

2.3. Sulgpalli sulgede aerodünaamika 

Aerodünaamika uurib õhus liikuvatele kehadele mõjuvaid jõude ja õhu liikumist ümber nende 

kehade. Peamine jõud, mida läbi õhu liikuva keha juures uuritakse on õhutakistus. 
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Õhutakistust mõjutavad keha kiirus, kehale mõjuv rõhk, keha tihedus ja õhu temperatuur. 

Valem õhutakistusjõu arvutamiseks on: 

𝐹𝑡 =
𝜌õ𝐶𝐷𝑆

2
𝑣2, 

kus  𝐹𝑡 – õhu takistusjõud, 

𝜌õ – õhu tihedus, 

𝐶𝐷 – takistustegur, 

S – pindala, millele õhk survet avaldab, 

v – eseme kiirus. 

Valem kehtib ainult siis, kui õhus liikuvad esemed on nürida eesosaga ja kui esemed liiguvad 

piisavalt kiiresti nii, et nende taha tekib turbulents. (Wikipedia 2017 sv Drag equation) 

Tänu sulgedest tagaosale mõjub sulgpallidele väga suur takistusjõud. Suure õhutakistuse tõttu 

aeglustub sulgpall õhus väga kiiresti. Kuna sulgpallide lennuomaduste osas täpsed reeglid 

puuduvad, siis erinevad sulgapallid käituvad õhus erinevalt. Väga suur omaduste vahe on 

sulgedest valmistatud sullgpallidel ja sünteetilisest materjalist sulgpallidel, kuigi sünteetilisest 

materjalist sulgpallid peaksid käituma sarnaselt sulest sulgpallidele. Sünteetiliste sulgpallide 

peamine erinevus seisneb selle seeliku suuremas poorsuses. See tähendab, et sünteetilistel 

sulgpallidel on seelikus rohkem avausi kui sulgedest sulgpallidel. Tänu suuremale poorsusele 

liiguvad õhujoad läbi sünteetilise sulgpalli seeliku. Samas sulgedest sulgpallil avaused 

seelikus praktiliselt puuduvad, kui välja arvata korgi ja sulgede vahel olevad avaused. Seetõttu 

liiguvad sulest sulgpallide puhul õhujoad üle suleotste. Joonisel 4 on näha õhujugade vool 

sulest ja sünteetilisest materjalist sulgpallide lennu ajal. (Alam jt 2015: 430–431) 

 
    A     B 

Joonis 4. Õhuvool üle sulest sulgpalli (A), õhuvool üle sünteetilise sulgpalli (B). Allikas: 

Cooke 1999 

 

Takistustegur iseloomustab pindasid, millele õhk liikudes survet avaldab. Sulgpallide puhul 

avaldab õhk survet nii korgi esiosale kui ka seelikule. Sulgpallide õhutakistustegurit on 

mõõdetud mitmete uurimistööde käigus ja saadud takistustegur on olnud umbes 0,5. Cooke 

1999. aastal avaldatud teadusartiklis tullakse järeldusele, et sulest ja sünteetilisest materjalist 

sulgpallide takistustegur on kuni kiiruseni 16 m/s umbes 0,48. Kui sulgpallide kiirus on 

suurem kui 16 m/s, siis sulest sulgpallide takistustegur on konstantselt 0,48, kuid sünteetilisest 

materjalist sulgpalli takistustegur vähenes seeliku deformeerumise tõttu. (Cooke 1999: 95) 
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3. KATSED 

3.1. Katses kasutatud sulgpallide kirjeldus 

Viidi läbi kolm erinevat katset, kus testiti viit erinevat sulgpalli. Nendest sulgpallidest neli 

olid sulgedest ja üks oli sünteetilisest materjalist. Kasutati kolme erineva firma toodetud 

sulgpalle – kaks sulgpalli olid Babolati valmistatud, kaks Yonexi ja üks FZ Forza valmistatud. 

Katsetes kasutatud sulgpallid olid: 

• Babolat 5 – Babolati kõige madalama kvaliteediklassiga sulgpall. Tootja kirjeldab seda 

palli kui väga vastupidavat ja ideaalset sulgpalli pikkadeks treeningsessioonideks. 

(Babolati kodulehekülg) 

• Babolat 1 – Babolati kõige kõrgema kvaliteediklassiga sulgpall. Tootja väidab, et see 

pall on valmistatud parimatest sulgedest ja puhtast korgist. Kuna see pall on välja 

töötatud võistlustel mängimiseks, siis olevat sellel väga hea lennutäpsus. (Babolati 

kodulehekülg) 

• FZ Forza VIP – FZ Forza kõige kõrgema kvaliteediklassiga sulgpall. Tootja väidab, et 

seda palli on ulatuslikult kontrollitud, et tagada palli väga hea kvaliteet. See pall on 

mõeldud ka võistluspalliks. (FZ Forza kodulehekülg) 

• Yonex AS-50 – Yonexi kõige kõrgema kvaliteediklassiga sulgpall. Tootja kirjeldab seda 

kui väga heade lennuomadustega sulgpalli. See sulgpall on ametlikuks võistluspalliks 

mitmetel maailma tugevamatel turniiridel. (Yonexi kodulehekülg) 

• Yonex MAVIS-350 Fast – nailonist sulgpall Yonexilt. Tootja kirjeldab palli kui hea 

vastupidavusega ja sulest sulgpallile lähedaste lennuomadustega. (Yonexi kodulehekülg) 

Enne katsete läbiviimist mõõdeti nihiku abil pallide korgi diameeter, pallide maksimaalne 

seeliku diameeter ja pallide sulgpalli pikkus. Mõõtmiste tulemused on tabelis 1. 

Tabel 1. Sulgpallide mõõtmed 

 Korgi diameeter 

(mm) 

Seeliku maksimaalne 

diameeter (mm) 

Sulgpalli pikkus 

(mm) 

Babolat 5 26 63 85 

Babolat 1  27 62 84 

FZ Forza VIP 26 63 86 

Yonex AS-50 26 63 86 

Yonex MAVIS-350 Fast 26 64 81 

 

Enne katset mõõdeti ära ka sulgpallide mass. Vastavalt mõõtmistulemustele on Babolat 5 

mass 4,59 g, Babolat 1 mass 5,25 g, FZ Forza VIP 5,17 g, Yonex AS-50 mass 5,15 g ja Yonex 

MAVIS-350 mass 5,48 g. 

Katses kasutatud pallid on välja toodud joonisel 5. Liikudes vasakult paremale on joonisel 5 

olevad pallid Babolat 5, Babolat 1, FZ Forza VIP, Yonex AS-50 ja Yonex MAVIS-350 Fast. 
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Joonis 5. Katses kasutatud sulgpallid 

 

3.2. Pallide õhutakistus valemi järgi 

Kõigepealt arvutati sulgpallide õhutakistuse valemi 𝐹𝑡 =
𝜌õ𝐶𝐷𝑆

2
𝑣2 järgi. Selleks oli vaja 

õhutihedust, takistustegurit, pallide pindala ja pallide kiirust. Katsete läbiviimise ajal oli 

õhutemperatuur 21° C. Sellise õhutemperatuuri ja normaalrõhu korral on õhutihedus umbes 

1,2 
𝑘𝑔

𝑚3. Pallide takistustegur on umbes 0,5. Pindala arvutatakse valemiga 𝑆 =
𝜋𝑑2

4
, kus d on 

seeliku diameeter. Pallide avaused seelikus on jäetud lihtsuse mõttes arvestamata. Pallide 

keskmine seeliku diameeter oli 63 mm. Pallide kiiruseks võeti 60 km/h, 80 km/h, 100 km/h, 

120 km/h ja 140 km/h. Kuigi sulgpallid lendavad mängu ajal ka kiiremini kui 140 km/h, siis 

oli 140 km/h kõige suurem algkiirus, mis pallidele katsete käigus anti, kuna kiirus 140 km/h 

oli maksimaalne algkiirus, mis palliviske masina abil sulgpallidele on võimalik anda. Pallide 

teoreetiline õhutakistus antud kiirustel on välja toodud joonisel 6. 

 

3.3. I katse 

I katse viidi läbi kasutades viit sulgpalli, mõõdulinti ja stopperit. Katse eesmärgiks oli leida 

vabal langemisel erinevatele sulgpallidele mõjuv õhutakistus ja võrrelda tulemusi. Katse 

käigus lasti sulgpallid kukkuda algkiiruseta 1 m, 2 m, 3 m, 4 m ja 5 m meetri kõrguselt. Pallide 

langemise aeg mõõdeti stopperiga. 

Joonisel 7 on välja toodud iga sulgpalli langemise aeg kõrguselt 1 m, 2 m, 3 m, 4 m ja 5 m. 

Lisaks on joonisele 7 märgitud ka pallide teoreetiline langemise aeg õhutakistust arvestamata 
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kasutades valemit 𝑡 = √
2ℎ0

𝑔
, kus t on palli langemise aeg, ℎ0 on algkõrgus ja g on 

gravitatsioonikonstant, mille väärtus on 9,81 
𝑚

𝑠2
. Valemi järgi 1 m kõrguselt õhutakistust 

arvestamata peaks sulgpall langema 0,45 s, 2 m kõrguselt 0,64 s, 3 m kõrguselt 0,78 s, 4 m 

kõrguselt 0,9 s ja 5 m kõrguselt 1,01 s. Katse mõõtmistulemused on tabelina välja toodud 

lisas  1. 

Joonis 6. Pallide teoreetiline takistusjõud 

 

 

Joonis 7. Pallide langemise aeg katses ja valemi järgi 

 

Kuna vabal langemisel on pallile mõjuv raskusjõud ja takistusjõud vastassuunalised, siis 

𝑚𝑎 = 𝑚𝑔–𝐹𝑡, kus m on palli mass, a on palli kiirendus, g on gravitatsioonikonstant ja 𝐹𝑡 on 

takistusjõud. Algkiiruse puudumisel arvutatakse palli kiirendus valemiga 𝑎 =
2h0

𝑡2
, kus ℎ0 on 

algkõrgus ja t on palli langemise aeg. Järelikult õhutakistusjõud arvutatakse valemiga 𝐹𝑡 =

𝑚(𝑔–
2h0

𝑡2
). 

Sulgpallide õhutakistus vabal langemisel on välja toodud tabelis 2. 
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Tabel 2. Sulgpallidele mõjuv takistusjõud vabal langemisel 

Kõrgus Babolat 5 Babolat 1 FZ Forza VIP Yonex AS-50 Yonex Mavis-350 

1 m 0 N 0 N 0,02 N 0 N 0 N 

2 m 0 N 0 N 0,007 N 0 N 0,016 N 

3 m 0 N 0,001 N 0,01 N 0,011 N 0,011 N 

4 m 0 N 0,019 N 0,003 N 0,008 N 0,025 N 

5 m 0,019 N 0,016 N 0,018 N 0,023 N 0,026 N 

 

Tabelisse 2 on märgitud takistusjõuks 0 N, kui palli katses mõõdetud langemise aeg oli 

väiksem teoreetiliselt saadud langemisajast. Kuna vabal langemisel mõjub pallidele väga 

väike takistusjõud ja kuna pallide langemise ajad on väga väikesed, siis on vaja täpsemaid 

mõõteriistu, et saada täpsemaid tulemusi. Seetõttu on I katse suures osas ebaõnnestunud. 

Saadud tulemuste põhjal saab järeldada, et sulgpallide vabal langemisel 1–5 m kõrguselt on 

õhu takistav mõju väga väike. Kõige väiksem takistusjõud mõjub pallile Babolat 5 ja kõige 

suurem sünteetilisest materjalist pallile Yonex MAVIS-350 Fast. 

 

3.4. II katse 

II katse viidi läbi kasutades viit sulgpalli, mõõdulinti, stopperit ja palliviske masinat. Katse 

eesmärgiks oli leida sulgpalli lennul pallile mõjuv õhutakistus. Sulgpallid tulistati masinast 

paralleelselt põrandaga välja algkiirustega 60 km/h ehk 16,7 m/s ja 140 km/h ehk 38,9 m/s. 

Sulgpall lendab sarnaselt mängus peale rabaku ehk smash'i löömist. Pallimasina kõrgus oli 

1,6 m. Mõõdeti stopperiga pallide lennuaeg ja mõõdulindiga pallide lennukaugus. Joonisel 8 

on välja toodud nii pallide lennukaugus kui ka pallide lennuaeg, kui pallidele anti algkiirused 

60 km/h ja 140 km/h. II katse mõõtmistulemused on tabelina välja toodud lisas 1. 

 

Joonis 8. Paralleelselt põrandaga tulistatud pallide lennukaugus ja lennuaeg algkiirustega 60 

km/h ja 140 km/h 
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Horisondiga kaldu visatud keha liikumisvõrrandi abil saab välja arvutada sulgpallide 

teoreetilise lennuaja ja lennukauguse: 

{

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 cos 𝛼

ℎ = ℎ0 + 𝑣0𝑡 sin 𝛼 −
𝑔𝑡2

2

 

Nurk α on 0°. Seega: 

{

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡

ℎ = ℎ0 −
𝑔𝑡2

2

 

Lennuaeg arvutatakse valemiga 𝑡 = √
2(ℎ0–ℎ)

𝑔
, kus ℎ0 on algkõrgus, mis on antud katses 

võrdne palliviske masina kõrgusega 1,6 m, h on lõppkõrgus, mis antud katses on 0 m ja g on 

gravitatsioonikonstant, mis on võrdne 9,81 
𝑚

𝑠2
. Seega õhu takistuseta lendab sulgpall umbes 

0,57 sekundit. 

Lennukaugus arvutatakse valemiga 𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡, kus 𝑥0 on algne lennukaugus, mis antud 

katses on 0 m, 𝑣0 on algkiirus, mis meie katses on 60 km/h või 140 km/h ja t on lennuaeg, mis 

on 0,57 sekundit. Seega on sulgpalli teoreetiline lennukaugus õhutakistust arvestamata umbes 

9,52 m, kui algkiirus on 16,7 m/s, ja 22,21 m, kui algkiirus on 38,9 m/s. 

Sulgpallile mõjub selle lennul peamiselt kaks jõudu – raskusjõud 𝑚𝑔⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ja takistusjõud 𝐹𝑡⃗⃗  ⃗. Kuna 

pall jõuab põrandani hiljem, kui ta teoreetiliselt jõudma peaks, siis mõjub sulgpallile 

takistusjõud ka vertikaalteljel. Joonisel 9 on välja toodud sulgpallile mõjuvate jõudude 

vektorid, kui sulgpall lendab põrandaga paralleelselt, ja resultantjõud, mis on joonisel 9  

tähistatud 𝐹 . 

 

Joonis 9. Sulgpallile mõjuvad jõuvektorid, kui pall lendab põrandaga paralleelselt 

 

Seega on resultantjõud 𝐹 = √(𝐹𝑥)
2 + (𝐹𝑦)

2, kus 𝐹𝑥 on sulgpallile x-teljel mõjuvate jõudude 

summa ja 𝐹𝑦 on y-teljel mõjuvate jõudude summa. X-teljel mõjuvate jõudude summa: 𝐹𝑥⃗⃗  ⃗ =

𝐹𝑡𝑥⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. Y-teljel mõjuvate jõudude summa: 𝐹𝑦⃗⃗  ⃗ = 𝑚𝑔⃗⃗⃗⃗⃗⃗ – 𝐹𝑡𝑦⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. Palli liikumisvõrrandid, kui nurk 

põranda ja liikumissuuna vahel on 0°: 



Karl-Johan Pilve, 11. klass, Pärnu Koidula Gümnaasium, 2017 

ÕHUTAKISTUSE MÕJU SULGPALLI LENNULE 

112 

{
 

 𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 −
𝑎𝑥𝑡

2

2

ℎ = ℎ0 −
𝑎𝑦𝑡

2

2

 

Seega on takistusjõud x- ja y-teljel: 

{
𝐹𝑡𝑥 =

2𝑚(𝑣0𝑡 − 𝑥)

𝑡2

𝐹𝑡𝑦 = 𝑚𝑔 −
2𝑚ℎ0
𝑡2

 

Kogu takistusjõud arvutatakse valemiga: 𝐹𝑡 = √(𝐹𝑡𝑥)
2 + (𝐹𝑡𝑦)

2. 

Sulgpallide õhutakistus, kui sulgpallidele anda algkiirused 60 km/h või 140 km/h on välja 

toodud tabelis 3.  

Tabel 3. Sulgpallide õhutakisus, kui sulgpall lendab horisondiga paralleelselt 

Algkiirus Babolat 5 Babolat 1 FZ Forza VIP Yonex AS-50 Yonex MAVIS-350 

60 km/h 0,105 N 0,115 N 0,113 N 0,116 N 1,09 N 

140 km/h 0,343 N 0,377 N 0,348 N 0,360 N 0,383 N 

 

Katse tulemuste põhjal saab järeldada, et sulgpallidele mõjub umbes 0,1 N suurune 

õhutakistusjõud, kui pallide algkiirus on 60 km/h. Kui algkiirus on 140 km/h, siis sulgpallidele 

mõjuv takistusjõud on umbes 0,3–0,4 N. Takistusjõudude erinevused sulgpallide lõikes olid 

väikesed. Kõige väiksem mõju mõlemal korral oli sulgpallile Babolat 5. Kui algkiirus oli 60 

km/h, siis kõige suurem takistusjõud mõjus sulgpallile Yonex AS-50, kui algkiirus oli 140 

km/h, siis mõjus kõige suurem takistusjõud sulgpallile Yonex MAVIS-350 Fast. 

 

3.5. III katse 

III katse viidi läbi kasutades viit sulgpalli, mõõdulinti, stopperit ja palliviske masinat. Katse 

eesmärgiks oli mõõta erinevate sulgpallide lennukaugusi ja võrrelda neid omavahel, kui 

sulgpallid tulistada masinast välja horisondiga kaldu. Sarnaselt lendab sulgpall mängus peale 

tõste ehk lobʼi löömist. Sulgpallid tulistati palliviske masinast välja kiirusega 140 km/h ehk 

38,9 m/s 45° nurga all. Pallimasina kõrgus oli 1,65 m. Stopperiga mõõdeti pallide lennuaeg 

ja mõõdulindiga pallide lennukaugus. 

Joonisel 10 on välja toodud sulgpallide lennukaugus ja lennuaeg, kui sulgpallid tulistati 

palliviske masinast välja 45° nurga all ja neile anti algkiirus 140 km/h. III katse 

mõõtmistulemused on tabelina välja toodud lisas 1. 

Kui arvutada 140 km/h algkiirusega ja 45° nurga all tulistatud sulgpalli lennukaugus 

õhutakistust arvestamata kasutades valemit 𝑙 =
𝑣0
2sin2𝛼

𝑔
, siis oleks sulgpalli lennukaugus 154 

m. See on umbes 17 korda suurem, kui katses mõõdetud sulgpallide lennukaugused. 

Teoreetiline maksimaalne tõusukõrgus valemi 𝐻 =
𝑣0
2sin𝛼

2g
 järgi on 54,5 m ja teoreetiline 

lennuaeg valemi 𝑡 =
2v0sin𝛼

𝑔
 järgi on 5,6 sekundit. 
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Joonis 10. Algkiirusega 140 km/h ja 45° nurga all tulistatud pallide lennukaugus ja lennuaeg 

 

Sulgpalli kaarega lennul mõjuvad pallile samuti kaks jõudu – raskusjõud 𝑚𝑔⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ja takistusjõud 

𝐹𝑡⃗⃗  ⃗. Joonisel 11 on välja toodud sulgpallile mõjuvate jõudude vektorid, kui nurk sulgpalli 

liikumissuuna ja põranda vahel on 45°, ja resultantjõud. 

 

Joonis 11. Sulgpallile mõjuvad jõuvektorid, kui pall lendab 45° nurga all 

 

Resultantjõud on 𝐹 = √(𝐹𝑥)
2 + (𝐹𝑦)

2. X-teljel mõjuvate jõudude summa: 𝐹𝑥⃗⃗  ⃗ = 𝐹𝑡𝑥⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. Y-teljel 

mõjuvate jõudude summa: 𝐹𝑦⃗⃗  ⃗ = 𝑚𝑔⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐹𝑡𝑦⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. Palli liikumisvõrrandid, kui nurk põranda ja 

liikumissuuna vahel on 45°: 

{
 

 𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 sin 𝛼 −
𝑎𝑥𝑡

2

2

ℎ = ℎ0 + 𝑣0𝑡 cos 𝛼 −
𝑎𝑦𝑡

2

2

 

Seega on takistusjõud x- ja y-teljel: 
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{
𝐹𝑡𝑥 =

2𝑚(𝑣0𝑡 sin 𝛼 − 𝑥)

𝑡2

𝐹𝑡𝑦 =
2𝑚(𝑦0 + 𝑣0𝑡 cos 𝛼)

𝑡2
−𝑚𝑔

 

Kogu takistusjõud arvutatakse valemiga 𝐹𝑡 = √(𝐹𝑡𝑥)
2 + (𝐹𝑡𝑦)

2. 

Sulgpallide õhutakistusjõud, kui sulgpallid tulistada 45° nurga all ja algkiirusega 140 km/h on 

välja toodud tabelis 4. 

Tabel 4. Sulgpallide õhutakistusjõud, kui palli liikumissuuna ja põranda vaheline nurk on 45° 

Algkiirus Babolat 5 Babolat 1 FZ Forza VIP Yonex AS-50 Yonex MAVIS-350 

140 km/h 0,133 N 0,156 N 0,165 N 0,159 N 0,188 N 

 

Katse tulemuste põhjal saab järeldada, et sulgpallidele algkiirusega 140 km/h mõjub umbes 

0,1–0,2 N suurune õhutakistusjõud, kui palle tulistada palliviskemasinast välja 45° nurga all. 

Selgelt on näha õhutakistuste erinevus madala kvaliteediklassiga sulgpalli Babolat 1 ja 

sünteetilisest materjalist sulgpalli Yonex MAVIS-350 Fast vahel võrreldes teiste 

sulgpallidega. 

 

3.6. Sulgpallide võrdlus 

Katsete tulemustest on selgelt näha, et sulgpallile Babolat 1 mõjub kõige väiksem õhutakistus. 

Väikese takistusjõu põhjuseks on tõenäoliselt see, et Babolat 1 on võrreldes teiste 

sulgpallidega hulga kergem. Samuti on selle sulgpalli lennukaugus teistest sulgpallidest 

mõnevõrra väiksem, kuid lennuaeg kõige pikem, kui sooritada kaarega tõste. Mängu ajal on 

vastasel seetõttu lihtsam pallini jõuda. Samas võib lennuomaduste erinevusi madala 

kvaliteediklassiga sulgpallis ka oodata. 

Võistluspallideks mõeldud sulgpallidele Babolat 1, FZ Forza VIP ja Yonex AS-50 mõjuv 

õhutakistus on peaaegu sama. Samas 45° nurga all lendab Babolat 1 ligi üle poole meetri 

kaugemale kui kaks teist palli. Seetõttu võib Babolat 1 peale tõste sooritamist mängus 

kergemini lennata üle tagumise väljakujoone. Huvitav oli ka palli FZ Forza VIP lennuaegade 

vahe II katses ja teistest pallidest suurem õhutakistusjõud I katses. Neid erinevusi võis aga 

põhjustada liiga ebatäpne ajamõõtmine. Oli oodatav, et sulgpall Yonex AS-50 millegi 

erilisega silma ei paista, kuna see pall on tipp-sulgpallis üks kõige laialdasemalt kasutatavaid 

sulgpalle. Antud pall on seetõttu ka mitmete rahvusvaheliste tippvõistluste ametlikuks palliks. 

Sünteetilisest materjalist pallile Yonex MAVIS-350 Fast mõjus teistest pallidest suurem 

takistusjõud. Seda võib seletada palli teistsugusest materjalist seelikuga. Siit saab järeldada, 

et nailonist seelik ei ole nii voolujooneline kui naturaalsetest linnusulgedest seelik. III katses 

lendas antud pall kaugemale kui teised pallid, kuid palli lennuaeg oli kõige lühem. See 

tähendab, et antud palliga on mängida raskem võrreldes sulepallidega, kuna pall on ebatäpne. 

Seetõttu mängivadki sünteetiliste pallidega peamiselt algajad. 
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KOKKUVÕTE 

Töö eesmärgiks oli sulgpallide lennu uurimine, nendele mõjuva õhutakistuse mõõtmine ja 

sulgpallide omavaheline võrdlemine. Sulgpall on sportmäng kahe või nelja mängija vahel. 

Sulgpallisarnaseid mänge on ajaviiteks mängitud pea 2000 aastat. Tänapäeval mängitakse 

sulgpalli lisaks nii meelelahutuseks kui ka võistlusspordina. Võistlusmängus on tähtis pallide 

hea kvaliteet ja head lennuomadused. Kuna õhutakistus pidurdab sulgpalli lendu, siis ei 

moodusta sulgpalli kaarega lennutrajektoor parabooli. Sulgpalli lennu kirjeldamiseks 

puuduvad täpsed valemid, iga sulgpall on erinevate lennuomadustega. Suur erinevus on 

naturaalsetest sulgedest ja sünteetilisest materjalist sulgpallide lennuomadustes. 

Püstitati hüpotees, et õhutakistus pidurdab sulgpalli lendu õhus. Hüpoteesi kontrollimiseks 

viidi läbi kolm katset. I katse käigus leiti pallidele mõjuv õhutakistus pallide vabal langemisel. 

Tulemustest selgus, et sulgpallidele mõjuv õhutakistusjõud vabal langemisel on väga väikesed 

(alla 0,03 N). Selleks, et leida pallidele mõjuv täpne takistusjõud peaks kasutama täpsemaid 

mõõtevahendeid. 

II katses tulistati pallid algkiirustega 60 km/h ja 140 km/h välja palliviske masinast. Pallid 

lendasid põrandaga paralleelselt. Mõõdeti pallide lennukaugus ja lennuaeg ning arvutati 

pallidele mõjuv õhutakistus. Katse tulemustest selgus, et algkiirusel 60 km/h mõjub 

sulgpallidele õhutakistusjõud umbes 0,1 N, algkiirusel 140 km/h õhutakistusjõud umbes 0,3–

0,4 N. 

III katses tulistati pallid algkiirustega 140 km/h välja palliviske masinast. Nurk pallide 

liikumissuuna ja põranda vahel oli 45°. Fikseeriti sulgpallide lennukaugus ja lennuaeg. 

Seejärel arvutati katse tulemuste põhjal sulgpallidele mõjuv takistusjõud. Selgus, et 

sulgpallidele mõjus keskmiselt õhutakistusjõud vahemikus 0,1–0,2 N. 

Võistluspallidele Babolat 1, FZ Forza VIP ja Yonex AS-50 mõjub umbes sama õhutakistus. 

Samas pallile Babolat 5 mõjub võistluspallidest väiksem takistusjõud ja sünteetilisele 

sulgpallile Yonex MAVIS-350 Fast kõige suurem takistusjõud. Kui tõste sooritamisel Babolat 

5 lennukaugus on kõige väiksem, siis pallide Babolat 1 ja Yonex MAVIS-350 Fast 

lennukaugus on kõige suurem. 

Püstitatud hüpotees, et õhutakistus pidurdab sulgpalli lendu leidis katsetes kinnitust. Antud 

teema väärib kindlasti edasiuurimist, kuna sulgpalli lendu on uuritud suhteliselt vähe. 

Täpsemate mõõteriistade abil on võimalik täpsemalt määrata sulgpalli õhutakistus ja arvutada 

välja ka takistustegur. 
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Lisa 1. Katsetulemused 

I katse mõõtmistulemused 

Kõrgus (m) 
Aeg (s) 

Babolat 5 Babolat 1 Forza VIP Yonex AS 50 Yonex Mavis 350 Fast 

1 

0,52 0,49 0,44 0,56 0,47 

0,39 0,48 0,61 0,34 0,35 

0,43 0,35 0,69 0,43 0,34 

Keskmine aeg 0,45 0,44 0,58 0,44 0,39 

2 

0,69 0,48 0,69 0,56 0,73 

0,60 0,43 0,69 0,69 0,82 

0,52 0,51 0,69 0,60 0,73 

Keskmine aeg 0,60 0,47 0,69 0,62 0,76 

3 

1,09 0,69 0,73 0,90 0,90 

0,48 0,91 1,04 0,69 0,83 

0,72 0,78 0,83 1,04 0,91 

Keskmine aeg 0,76 0,79 0,87 0,88 0,88 

4 

1,08 1,22 0,87 0,91 1,25 

0,83 1,21 1,09 1,00 1,04 

0,78 0,97 0,83 1,04 1,39 

Keskmine aeg 0,90 1,13 0,93 0,98 1,23 

5 

1,27 1,19 1,02 1,40 1,44 

1,33 1,36 1,40 1,34 1,44 

1,36 1,09 1,35 1,36 1,32 

Keskmine aeg 1,32 1,21 1,26 1,37 1,4 

 

II katse mõõtmistulemused 

Algkiirus 
(km/h) 

Babolat 5 Babolat 1 Forza VIP Yonex AS 50 
Yonex Mavis 

350 Fast 

Aeg 

(s) 

Kaugus 

(m) 

Aeg 

(s) 

Kaugus 

(m) 

Aeg 

(s) 

Kaugus 

(m) 

Aeg 

(s) 

Kaugus 

(m) 

Aeg 

(s) 

Kaugus 

(m) 

60 

0,87 6,20 0,78 6,36 0,65 6,15 0,83 6,23 0,61 6,74 

0,78 6,10 0,69 6,35 0,56 6,22 0,78 6,30 0,69 6,78 

0,69 6,11 0,69 6,45 0,69 6,10 0,56 6,26 0,74 6,80 

Keskmine 0,74 6,14 0,72 6,39 0,63 6,16 0,72 6,26 0,68 6,77 

140 

0,74 8,75 0,61 9,30 0,99 8,87 0,79 9,14 0,86 9,25 

0,65 8,76 0,83 9,27 0,77 9,08 0,79 9,07 0,65 9,04 

0,73 8,82 0,74 9,32 0,79 8,88 0,77 9,06 0,82 9,02 

Keskmine 0,71 8,78 0,73 9,30 0,85 8,85 0,78 9,09 0,78 9,10 

 

III katse mõõtmistulemused 

Algkiirus 

(km/h) 

Babolat 5 Babolat 1 Forza VIP Yonex AS 50 
Yonex Mavis 

350 Fast 

Aeg 
(s) 

Kaugus 
(m) 

Aeg 
(s) 

Kaugus 
(m) 

Aeg 
(s) 

Kaugus 
(m) 

Aeg 
(s) 

Kaugus 
(m) 

Aeg 
(s) 

Kaugus 
(m) 

140 

1,89 8,98 2,09 9,60 1,78 9,03 1,77 9,21 1,56 9,90 

2,34 9,00 1,99 9,71 1,87 8,94 2,01 8,73 1,78 9,92 

1,90 8,09 1,76 9,76 1,94 9,15 1,99 9,06 1,82 9,95 

Keskmine 2,04 8,69 1,95 9,69 1,86 9,04 1,92 9,00 1,72 9,92 
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SISSEJUHATUS 

Puhtad, reostamata jõed on eluks vajalikud loodusressursid tervetele ökosüsteemidele ja 

miljarditele inimestele. Nad on elupaigaks lugematutele organismidele, aidates kaasa 

loodusliku mitmekesisuse säilitamisele. Kui jõgede puhtust ei kontrollita, siis võib see endaga 

kaasa tuua liigirohkuse vähenemise. Jõe reostumisel võivad veeringe kaudu saasteained jõuda 

ka joogiveevarudesse. Käesolevas töös vaatluse all olev Pärnu jõgi on väga suure tähtsusega 

ümbritsevale piirkonnale ning selle korrashoid on oluline nii paljude elusorganismide heaolu 

tarbeks, mistõttu on oluline jõe puhtust kontrollida.  

Antud töö eesmärgiks on hinnata suurselgrootute järgi Pärnu jõe vee kvaliteeti. Töös 

kasutatakse hinnangu andmisel mitmesuguseid bioloogilisi indekseid. Leitud tulemused 

annavad aimu võimalikest probleemidest Pärnu jõe erinevates lõikudes. Lisaks saab võrrelda 

tulemusi teistes Eesti jõgedes tehtud uuringute tulemustega. Võrdluse põhjal saab anda 

hinnangu Pärnu jõe seisundile.  

Töö on jaotatud kaheks suuremaks osaks. Töö esimene osa on teoreetiline, kus käsitletakse 

vee kvaliteedi definitsiooni ja komponente. Samuti tuuakse välja erinevad indeksite 

kasutamise meetodid, mille abil teostatakse Eestis pinnavee seisundi uuringuid.  

Töö teine osa on praktiline, kus esmalt kirjeldatakse uurimismetoodikat – proovide võtmist ja 

nende analüüsimist. Kirjeldatud on kõik proovivõtukohad koos põhjendustega, miks just 

antud kohad valiti. Seejärel analüüsitakse saadud andmeid. Uuritakse ja kirjeldatakse 

proovides leidunud taksoneid. Lõpuks leitakse väärtus erinevatele bioloogilistele indeksitele, 

mille järgi saab teha järelduse Pärnu jõe puhtuse kohta. Saadud tulemust võrreldakse teiste 

Eesti jõgede tulemustega ning tehakse järeldus Pärnu jõe suhtelise puhtuse kohta. Kõige selle 

põhjal tehakse lõpuks järeldus, kas kasutatud meetod on sobilik Pärnu jõe puhtuse 

hindamiseks või mitte.  

Töö koostamiseks kasutati uurimismaterjali, mis on saadud varasematest uuringutest ning 

erinevatest struktureeritud ja poolstruktureeritud materjalidest. Peamiste allikatena kasutati 

Henn Timm ja Sirje Vilbaste „Pinnavee ökoloogilise seisundi hindamise metoodika 

bioloogiliste kvaliteedielementide alusel. Bentiliste ränivetikate kooslus jões. Suurselgrootute 

põhjaloomade kooslus jões ja järves“ ja Janice L. Metcalfe-Smith „8: Biological Water-

Quality Assessment of Rivers: Use of Macroinvertebrate Communities“.  
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1. BIOLOOGILISED KVALITEEDIELEMENDID 

1.1. Vee kvaliteet 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu Direktiiv 2000/60/EÜ (veepoliitika raamdirektiiv) defineerib 

„pinnavee seisundi“ kui üldmõiste, mis tähistab pinnaveekogu seisundit, mis määratakse 

kindlaks selle ökoloogilise või keemilise seisundi põhjal, olenevalt sellest, kumb on halvem. 

Hinnang ökoloogilisele seisundile antakse sõltuvalt inimtegevuse mõjust veekogu seisundile 

viie palli skaalal: „väga hea“, „hea“, „keskmine“, „mitterahuldav“ ja „halb“. Hinnang 

keemilisele seisundile antakse sõltuvalt erinevate keemiliste ühendite sisaldusele veekogus 

kahe palli skaalal: „hea“ ja „halb“. (VRD 2000) 

Raamdirektiiv nimetab mõningaid konkreetseid tegureid, mis mõjutavad keemilist seisundit 

ja ökoloogilist seisundit. Keemiline seisund sõltub teatud keemiliste ühendite hulgast 

veekogus (nt halogeenid, kantserogeensed ained ja eutrofeerumist soodustavad ained). 

Ökoloogiline seisund on laiem mõiste, see sõltub mitmetest kvaliteedielementidest (VRD 

2000):  

1) bioloogilised elemendid; 

a) veetaimestiku koosseis ja arvukus; 

b) selgrootute põhjaloomade koosseis ja arvukus; 

c) kalastiku koosseis, arvukus ning ealine struktuur; 

2) bioloogilisi elemente toetavad hüdromorfoloogilised elemendid; 

a) hüdroloogiline režiim; 

i) vee vooluhulk ja -dünaamika; 

ii) ühendus põhjaveekogumitega; 

b) jõevoolu tõkestamatus; 

c) morfoloogilised tingimused; 

i) jõe sügavuse ja laiuse vahelduvus; 

ii) jõesängi struktuur ja aluspõhi; 

iii) kaldavööndi struktuur; 

3) bioloogilisi elemente toetavad keemilised ja füüsikalis-keemilised elemendid; 

a) üldtingimused; 

i) temperatuuriolud; 

ii) hapnikusisaldus; 

iii) soolsus; 

iv) hapestumus; 

v) toitainetesisaldus; 

b) konkreetsed saasteained; 

i) reostus, mis on tingitud kõigist prioriteetsetest ainetest, mille veekokku 

juhtimine on kindlaks tehtud; 

ii) reostus, mis on tingitud muudest ainetest, mille olulises koguses veekokku 

juhtimine on kindlaks tehtud. 
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Pinnavee seisundi hindamisel on oluline eristada ökoloogilist seisundit ja keemilist seisundit. 

Samas on mõlema näitaja tulemused tihedalt seotud – keemilise seisundi kvaliteedielemendid 

mõjutavad veekogu ökoloogilist seisundit.  

 

1.2. Jõe puhtuse hindamise meetodid 

Vee puhtuse hindamiseks on erinevaid võimalusi. Lisaks keemilisele koostisele põhinevale 

analüüsile on võimalik vee puhtust hinnata ka bioloogilisi indikaatorliike kasutades. 

Indikaatorliike kasutatakse mõõdupuuna keskkonnatingimuste suhtes. Näiteks kui on teada, 

et üks liik ei suuda elada keskkonnas, mis on happeline, siis võib järeldada, et piirkond, kus 

selline liik elab, ei saa olla happeline. 

Üks bioloogilise meetodi eeliseid on see, et seda saab alati kasutada, sõltumata vee 

hetkereostusest. Keemiline analüüs võimaldab uurida vaid vett, kus reostus on ka uuringute 

hetkel olemas. See tähendab, et erinevalt hüdrokeemilistest mõõtmistest on suurselgrootute 

seisundihinnangud tagasiulatuva mõjuga ning on võimalik anda hinnang ka siis, kui reostus 

on eemaldatud, sest uuritavad taimed ja muud organismid antud veekogus annavad ka 

tagasiulatuva ülevaate vee seisust (Pratt & Coler 1976: 1019). Tundlike taksonite (liikide või 

suuremate süstemaatiliste rühmade) leidmine näitab, et mitte ainult kogumishetkel, vaid 

vähemalt nende senise eluaja jooksul pole veekogus olulisi kahjustusi toimunud. 

Suurselgrootud esinevad igal aastaajal ning reageerivad inimtegevusele tugevalt ja sageli 

ennustatavalt. Nad võimaldavad jälgida nii lühi- kui pikaajalist reostust. (Timm 2014: 2) 

Teine bioloogilise meetodi eelis on see, et keskmine näitaja on võimalik saada juba ühe 

prooviga, samas kui keemilise meetodi puhul tuleb võtta mitmeid proove ja pidevalt. Selle 

põhjuseks on tõsiasi, et keemiline analüüs uurib üksikuid reostuse parameetreid (nt 

halogeniidide sisaldus ja nitraatide sisaldus), mistõttu on hinnangu langetamiseks vaja 

sooritada mitmeid erinevaid mõõtmisi ja sellegi juures tuleb teha pidevalt kordusmõõtmisi, 

välistamaks ajutise reostuse (või reostuse ajutise puudumise) mõju andmetele. (De Pauw & 

Vanhooren 1983: 164) 

Bioloogiline meetod sobib väga hästi hajureostuse (KKS 2004) tuvastamiseks (Pratt & Coler 

1976: 1019). Kuna keemilise analüüsi tulemused näitavad meile üksnes valitud ainete 

sisaldust vees ning ei kajasta otseselt vee mõju organismidele (seal hulgas veeressurssidest 

sõltuval inimesele), siis tõenäoliselt ei kajastu teatud muutused bioloogilistes struktuurides, 

mis oleksid varajased indikaatorid alles tekkivast probleemist (Howmiller & Scott 1977: 809). 

Lisaks peab arvestama, et keemiline analüüs ei võta arvesse ka hüdromorfoloogilisi näitajaid, 

mis mõjutavad selliseid olulisi näitajaid nagu vee isepuhastusvõime ning elukoosluse 

bioloogiline tasakaal (Metcalfe-Smith 1994: 144). 

Kui on eelkõige soov hinnata vee koostise mõju keskkonnale, siis tuleks eelistada bioloogilist 

uuringut. Samas kui on soov leida reostumise või kahjulikkuse põhjust, siis üldiselt on 

keemiline analüüs parem (Campbell 2002: 5.1), kuna sellega on võimalik määrata kindel 

allikas. Ehkki on üritatud leida seoseid konkreetsete parameetrite ja indeksite väärtustele 

(Cook 1976: 269–288), on senised üritused olnud tulemusteta (Pallottini et al. 2015: 511–

520). 
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Bioloogiline analüüs sobib hästi määramaks, kui suur on vee reostuse ulatus ning tuvastamaks 

probleemseid kohtasid. Lisaks sellele on võimalik bioloogilise analüüsiga määrata ära vee 

isepuhastusvõime, mis keemilise analüüsiga ei ole võimalik. 

 

1.3. Suurselgrootud 

Üks võimalus ökoloogilise seisundi määramisel kasutades bioloogilisi kvaliteedielemente on 

suurselgrootutel põhinev uuring (VRD 2000). Suurselgrootute all mõeldakse selgrootuid 

(alamhõimkond Invertabrata) läbimõõduga üle 0,5 mm. Nende hulka kuuluvad peamiselt 

põhjaelulised olendid: putukad, ämblikulaadsed, vähid, limused, ümarloomad, lame- ja 

rõngussid, käsnad ning sammalloomad. Hõljumiloomadega võrreldes on nende eelisteks lai 

levik, suur liigiline ja toitumistüüpide mitmekesisus; kaladega võrreldes vähene liikuvus, 

pisikutega võrreldes pikk eluiga. Taimedest erinevalt leidub suurselgrootuid ka pimedas 

(võrade varjus või sildade all). Neid on kerge koguda ja lihtne määrata. (Timm 2014: 2) Sellest 

ka põhjus, miks valiti suurselgrootud töö teostamiseks.  

Lisaks sellele asustavad suurselgrootud veekogusid arvestataval hulgal igal aastaajal, küll aga 

välditakse kogumisajana suve, sest enamik putukaliike sigib suvel, viibides sel ajal hoopis 

valmikutena maismaal. Sobivaim proovivõtmisaeg on kevad 30. aprillini ja sügis 1. 

oktoobrist, seejuures peab veetemperatuur olema alla 10°C (Medin et al., viidatud Timm & 

Vilbaste 2010: 49 järgi). 

Suurselgrootute põhjal antakse jõele hinnang lähtuvalt viiest näitajast: taksonirikkus (T), 

Shannoni erisus (H'), EPT näitaja (Ephemeroptera, Plecoptera ja Trichoptera), ASPT indeks 

(Average Score per Taxon e taksoni keskmine tundlikkus) ja DSFI indeks (Taani indeks ehk 

Danish Stream Fauna Index). Hinnangu andmiseks määratakse kvaliteedinäitaja väärtusele 

vastav ökoloogiline seisundiklass, mille juures lähtutakse konkreetse vooluveekogu tüübist, 

mis on määratud lähtuvalt karedusest, magneesiumiindeksi KHTMn väärtusest ja valgala 

suurusest (Lisa 1). Kvaliteedinäitajale antakse hindepunkt skaalal 0–5 järgmiselt:  

• 5 – väga hea – pinnaveekogum on looduslikus seisundis; 

• 4 – hea – pinnaveekogum on looduslähedases seisundis; 

• 3 – kesine – inimmõju pinnaveekogumile on mõõdukas; 

• 2 – halb – pinnaveekogum on reostunud; 

• 1–0 – väga halb – pinnaveekogum on tugevasti reostunud. 

Suurselgrootute määranguks on kvaliteedinäitajatele antud hindepunktide summa. (RT 2009) 

 

1.3.1. Taksonirikkus 

Taksonirikkus (T) ehk tundlike taksonite koguarv proovikohas on proovis leidunud taksonite 

koguarvu järgi, sõltumata isendite arvust. Kõrgem taksonirikkus näitab reeglina paremat 

seisundit. Erandiks on looduslikult kehvade tingimustega veekogud (näiteks pehmeveelised 

järved, allikad, laukad), kus taksonirikkus võib mõõduka inimmõju tagajärjel hoopis 

suureneda. (Timm & Vilbaste 2010: 81) 
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1.3.2. Bioloogilise mitmekesisuse indeksid ja Shannoni erisus 

Üks kasutatumaid indekseid on Shannon-Wieneri indeks (H'), kuna see on stabiilne kõikide 

ruumiliste jaotumiste korral ja seda ei mõjuta haruldased liigid. Shannoni erisuse arvutamisel 

võetakse arvesse kõik leitud liigid. (Cairns & Pratt 1986: 173)  

Shannoni erisust arvutatakse valem 1 põhjal, kus H' on indeksi väärtus, N kõikide liikide 

isendite koguarv ja Ni i-ndasse liiki kuuluvate isendite arv (Cairns & Pratt 1986: 173). H´ on 

seda kõrgem, mida rohkem on proovis taksoneid ja mida väiksem osakaal on igal taksonil 

eraldi (Timm & Vilbaste 2010: 81). Mida kõrgem H' väärtus, seda suurem on liigirikkus ja 

seda puhtam on arvatavasti ka keskkond.  

𝐻′ = −∑
𝑁𝑖

𝑁
𝑙𝑜𝑔2

𝑁𝑖

𝑁
 

Valem 1. Shannoni erisus (Shannon 1948: 414) 

 

Shannoni erisus kuulub bioloogilise mitmekesisuse indeksite hulka. Bioloogilise 

mitmekesisuse indeksid on avaldised, mis, andmaks hinnangu koosluse struktuurile, võtavad 

arvesse kolme näitajat: leiduvate liikide arv, ühtlus isendite jaotumises liikide vahel ja 

organismide koguarv. Puutumatuid keskkondi iseloomustab suur liigirikkus, ühtlane isendite 

jaotumine liikide vahel ja keskmine kuni kõrge isendite arv. (Ghetti & Bonazzi 1977: 821) 

Orgaaniline reostus põhjustab liigirikkuse vähenemist, sest tundlikud organismid kaovad, 

vähetundlike organismide arvukuse suurenemist, mis on põhjustatud toitainete küllusest, ja 

võrdsuse vähenemist. Teistpidi, mürgine või happeline reostus võib põhjustada nii liigirikkuse 

kui ka isendite koguarvu vähenemist, kuna tundlikud organismid kaovad ja vähetundlikel 

isenditel puudub täiendav toiduallikas, ja võrdsuse suurenemist (Kovalak 1981: 256–259).  

Shannoni erisuse põhilisteks eelisteks peetakse järgnevaid:  

• Nad on puhtalt kvantitatiivsed, dimensioonitud ja statistilised (Cook 1976: 270, 274) 

• Üldiselt ei sõltu oluliselt proovi suurusest (Wilhm & Dorris 1968: 478) 

• Iga liigi suhtelise tundlikkuse kohta ei tehta mingisuguseid potentsiaalselt subjektiivseid 

oletusi. (Pinder et al. 1987: 207–226) 

Shannoni erisuse suurim probleem on see, et ta taandab ühe liigi numbriteks, mis ei arvesta 

nende keskkondlike kohastumistega. See võib teoreetiliselt põhjustada olukorra, kus reostuse 

suhtes vähetundlike liikide kogukond võrdsustatakse reostuse suhtes tundlike liikide 

kogukonnaga, mis toob kaasa vee puhtuse ebaadekvaatse hindamise. (France 1990: 180)  

Peale selle ei ole kõikidel puutumatutel kogukondadel loomupäraselt kõrget mitmekesisust ja 

seega ei ole alati võimalik seostada kindlaid väärtusi ökoloogilise kahjustusega (Jones et al. 

1981), näiteks suurte järvede oligotroofsed rannaäärsed alad (Howmiller & Scott 1977: 810–

812) ja jõgede ülemjooksud, mida toidab toitainetevaene põhjavesi (Pinder & Farr 1987: 619–

637), on loomult madala produktiivsusega. Kuna suur hulk indekseid on esitatud reostamata 

tingimuste kohta, ei ole väärtuste tõlgendamise standardid universaalselt rakendatavad (Cook 

1976: 270–272). 

Shannoni erisus võib teatud olukordades anda ka valenegatiivse tulemuse. Mõõdukas reostus 

võib põhjustada isendite arvu kasvu, mis toob kaasa indeksi väärtuse suurenemise (Cook 

1976: 282–286). Kuna Shannoni erisus on tundlikum muutustele isendite jaotumise ühtluses 
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liikide vahel, võib selle väärtus olla kõrge ka kohtades, mis on tugevalt saastatud (Kovalak 

1981: 256–259). 

 

1.3.3. EPT näitaja 

EPT on kolme putukaseltsi (ühepäevikulised – Ephemeroptera, kevikulised – Plecoptera, 

ehmestiivalised – Trichoptera) liikide arv proovis. Sõltumata isendite arvust on EPT samuti 

seisundiga võrdeline: mida rohkem liike on proovis, seda parem vee seisund (Lenat 1988: 

226–227). EPT indeks sobib antud suurselgrootute omaduste tõttu mitmeks otstarbeks. 

Enamik EPT seltside taksoneid on tundlikud nii loodusliku kui ka inimtekkelise reostuse 

suhtes. Kui midagi keskkonnas muutub, siis nende populatsioon muutub, mis toob kaasa 

kahjustatud või ebavõrdse koosluse. Selle järgi saab varakult ennustada võimalikku kahju 

veekogule. Kuna paljud liigid elavad terve elu vesikeskkonnas, peegeldavad nad nii füüsilisi 

muutusi, punkt- ja hajureostust kui ka kogu nende eluajal kuhjunud reostust. (Watershed… 

2017: 6–7) EPT liikide kasutamise eelised on järgnevad: 

• neid leidub kõikides vesikeskkondades, 

• nad on mitmekesised ja väga tundlikud reostusele, 

• nad reageerivad reostusele väga mitmekesiselt, 

• nad on paljudest teistest organismidest (nt kaladest) palju vähem liikuvad, 

• neid on tavaliselt lihtne koguda. 

Nagu ka teiste bioloogiliste indeksite puhul, saab EPT-d kasutada siis, kui keemiline analüüs 

oleks saasteainete rohkuse tõttu liiga keeruline. Peale selle reageerivad EPT putukaliigid 

mitmetele saasteainetele ja on tundlikud nii lühi- kui ka pikaajalistele vee puhtust 

mõjutavatele teguritele. (Watershed... 2017: 7)  

 

1.3.4. ASPT indeks 

ASPT (Average Score Per Taxon) (Armitage et al. 1983: 333–347) indeks on jagatis, mille 

lugejas on BMWP indeks (Biological Monitoring Working Party) ja nimetajas sugukondade 

arv proovis. Mida suurem tulemus, seda parem on seisund. BMWP võtab arvesse erinevate 

indikaatorliikide tundlikkust reostusele ja annab erinevatele sugukondadele selle põhjal 

tundlikkusväärtuse skaalal 1–10. BMWP indeks on kõikide leitud sugukondade 

tundlikkusväärtuste summa. (Zeybek et al. 2014: 603) Kui samast sugukonnast leidub proovis 

rohkem kui üks perekond või liik, siis läheb arvesse ainult üks neist. Erandina kasutatakse 

väheharjasusside klassi selles süsteemis sugukonna tähenduses, sest väheharjasusside 

tegelikke sugukondi pole alati lihtne ära tunda, samas on kogu rühm tervikuna seisundi 

hindamisel siiski oluline. (Timm & Vilbaste 2010: 81–82) BMWP indeksit on kasutatud ka 

iseseisva indeksina, aga kuna ASPT on mitmekülgsem, sest ei sõltu nii suurel määral proovi 

suurusest, kasutatakse seda rohkem. (Zeybek et al. 2014: 603) 

Indeksi moodustamisel lähevad arvesse ainult need rühmad, millele on lisas 2 omistatud 

indikaatorväärtus. (Timm & Vilbaste 2010: 81–82) 

 

1.3.5. Taani indeks 

Taani indeks DSFI (Danish Stream Fauna Index) on mõeldud orgaanilise reostuse 

hindamiseks väikestes ja keskmistes vooluvetes. Kuigi DSFI tundlikkus mitmete stressorite 
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suhtes (nt hüdromorfoloogilised muutused, madal pH jne) on tõestatud, on DSFI põhiliselt 

mõeldud orgaanilise reostuse avastamiseks. Kõik suurselgrootute taksonid, mida DSFI puhul 

kasutatakse on indikaatorliigid, olles tolerantsed või vastupidi tundlikud madala 

hapnikusisalduse suhtes. Seega on DSFI tundlikkus kõige kõrgem orgaanilise reostuse suhtes. 

(Skriver et al. 2000: 1823–1827) 

DSFI väärtus on reostustasemega pöördvõrdeline: mida suurem indeksi väärtus, seda 

madalam reostus. Indeksi arvutamiseks on lisa 3 järgi vaja määrata õige klass, rida ja veerg. 

Klassi saab kui tuvastada õiged võtmerühmad. Rida näitab leitud taksonite arvu. Õige veeru 

leidmiseks tuleb liita positiivsete ja negatiivsete rühmade arv (iga rühm annab vastavalt +1 

või –1 punkti). Saadud tulemus annab õige veeru, mille järgi saab leida indeksi väärtuse. 

Erinevalt ASPT-st tuleb DSFI puhul mõne rühma puhul (Asellus, Chironomus, Oligochaeta) 

lugeda kokku isendite arv. (Skriver et al. 2000: 1825–1827; Timm & Vilbaste 2010: 84) 
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2. PÄRNU JÕE ÖKOLOOGILISE SEISUNDI ANALÜÜS JA 
HINNANG 

2.1. Uurimisala 

Uuritud kohad paiknesid Pärnu jõe alamjooksul. Proovialasid oli 11. Proovid 1, 2, 3 ja 4 võeti 

Pärnu linnas, proovid 5 ja 6 Tammiste rajoonis, proov 7 Urumarja küla juures, proov 8 Toris, 

proov 9 Jõesuus, proov 10 Suurejõel ning proov 11 Türil. Allpool asuval joonisel 1 on näha 

kõikide nimetatud proovialade asukohta kaardil. 

 

Joonis 1. Proovialad (Allikas: Maa-ameti kaardiserver) 

 

Proovialad valiti lähtudes tähtsusest piirkonnale, ligipääsetavusest ning kaugusest võrreldes 

teiste punktidega. Proovikoha valikul lähtuti juhuslikkuse printsiibist, küll aga välditi 

suuremaid kive, vette langenuid puid, tehisrajatisi, mudaseid süvikuid jms. Lisaks sellele peeti 

silmas, et vee sügavus proovikohas ei ületaks 1 m (Timm & Vilbaste 2010: 54). 
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Esimesest proovialast (Joonis 2) allavoolu jääb Vanasild ning Pärnu jõe ja Pärnu lahe piir, 

ülesvoolu jääb Pärnu linakombinaadi endine pumpla. Kallas on ohtralt roostikuga kaetud. 

Vees oli palju prahti: töö käigus märgati mitmeid plekkpurke, plastpakendeid jms.  

Koht: Pärnu, Vanasilla ja sõudebaasi vahel 

Proovivõtuaeg: 18. märts 2017, kell 10:50 

Õhutemperatuur: 4,5 °C 

Veetemperatuur: 0,7 °C (RI 2017) 

Veekogu tüüp: III B (RT 2009) 

Vee läbinähtavus: läbipaistmatu, sogane 

Vee sügavus proovikohas: 70 cm 

Voolukiirus: aeglane (seisev) 

Aluspõhi: suhteliselt kõva, liivakivi 

Kaldataimestik: ohtralt roostikune 

Koht valiti järgnevatel põhjustel: 

• Piirkond on aastaringselt populaarne kalastuskoht. 

• Proov kajastab endise pumpla mõju vee kvaliteedile. 

 

Joonis 2. Prooviala 1 (Allikas: Maa-ameti kaardiserver) 



Kevin Post, Mihkel Annusver, Hendriico Merila, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2017 

PÄRNU JÕE ÖKOLOOGILISE SEISUNDI HINNANG SUURSELGROOTUTE ALUSEL 

128 

Teisest proovialast (Joonis 3) ülesvoolu jääb Pärnu Sõudeklubi. Kallas on ohtralt roostikuga 

kaetud. Vees oli palju prahti: töö käigus märgati mitmeid plekkpurke, plastpakendeid jms.  

Koht: Pärnu, Pärnu Sõudeklubi juures 

Proovivõtuaeg: 18. märts 2017, kell 11:30 

Õhutemperatuur: 4,5 °C 

Veetemperatuur: 0,7 °C (RI 2017) 

Veekogu tüüp: III B (RT 2009) 

Vee läbinähtavus: läbipaistmatu, sogane 

Vee sügavus proovikohas: 70 cm 

Voolukiirus: aeglane 

Aluspõhi: muda 

Kaldataimestik: ohtralt roostikune 

Koht valiti järgnevatel põhjustel: 

• Piirkond on populaarne supluskoht. 

• Proov kajastab endise suusavabriku mõju vee kvaliteedile. 

 

Joonis 3. Prooviala 2 (Allikas: Maa-ameti kaardiserver) 
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Kolmanda prooviala (Joonis 4) läheduses on tööstusettevõte. Prooviala juures suubub Pärnu 

jõkke oja. Veepinnal oli näha tuvastamata keemilise ühendi jälgi.  

Koht: Pärnu, endise suusavabriku juures 

Proovivõtuaeg: 18. märts 2017, kell 12:00 

Õhutemperatuur: 4,5 °C 

Veetemperatuur: 0,8 °C (RI 2017) 

Veekogu tüüp: III B (RT 2009) 

Vee läbinähtavus: läbipaistmatu, sogane 

Vee sügavus proovikohas: 60 cm 

Voolukiirus: aeglane 

Aluspõhi: kiviklibu, savi 

Kaldataimestik: hõre, puudulik  

Koht valiti järgnevatel põhjustel: 

• Piirkond on populaarne kalastuskoht. 

• Proov kajastab endise tööstusettevõtte vahetu läheduse mõju vee kvaliteedile. 

 

Joonis 4. Prooviala 3 (Allikas: Maa-ameti kaardiserver) 
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Neljanda prooviala (Joonis 5) läheduses on tööstusettevõte, mille heitveetorud suubuvad jõeni 

proovivõtukoha juures. Taimestik puudub. Piirkond on aastaringselt populaarne kalastuskoht. 

Koht: Pärnu, endise suusavabriku vastaskaldal 

Proovivõtuaeg: 18. märts 2017, kell 12:25 

Õhutemperatuur: 5,5 °C 

Veetemperatuur: 0,8 °C (RI 2017) 

Veekogu tüüp: III B (RT 2009) 

Vee läbinähtavus: läbipaistmatu, sogane 

Vee sügavus proovikohas: 60 cm 

Voolukiirus: aeglane 

Aluspõhi: kruus, kiviklibu 

Kaldataimestik: puudulik 

Koht valiti järgnevatel põhjustel: 

• Piirkond on aastaringselt populaarne kalastuskoht. 

• Proov kajastab endise tööstusettevõtte vahetu läheduse mõju vee kvaliteedile.  

• Proov võimaldab uurida kui suurt mõju omab see, kummalt kaldalt mõõta. 

 

Joonis 5. Prooviala 4 (Allikas: Maa-ameti kaardiserver) 
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Viiendast proovialast (Joonis 6) ülesvoolu jääb Tammiste rajoon. Kallas on ohtralt roostikuga 

kaetud. 

Koht: Tammiste rajoonist allavoolu 

Proovivõtuaeg: 18. märts 2017, kell 13:20 

Õhutemperatuur: 5,0 °C 

Veetemperatuur: 0,8 °C (RI 2017) 

Veekogu tüüp: III B (RT 2009) 

Vee läbinähtavus: läbipaistmatu, sogane 

Vee sügavus proovikohas: 60 cm 

Voolukiirus: aeglane 

Aluspõhi: muda 

Kaldataimestik: ohtralt roostikune 

Koht valiti järgneval põhjusel: 

• Proov võimaldab uurida Tammiste rajooni mõju vee kvaliteedile. 

 

Joonis 6. Prooviala 5 (Allikas: Maa-ameti kaardiserver) 
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Kuuendast proovialast (Joonis 7) allavoolu jääb Tammiste rajoon. Proovivõtu ajal toimusid 

piirkonnas ehitused, mille mõju oli näha ka veekogus: veepinnal oli näha tuvastamata 

keemilise ühendi jälgi. 

Koht: Tammiste rajoonist ülesvoolu 

Proovivõtuaeg: 18. märts 2017, kell 13:40 

Õhutemperatuur: 5,5 °C 

Veetemperatuur: 0,9 °C (RI 2017) 

Veekogu tüüp: III B (RT 2009) 

Vee läbinähtavus: läbipaistmatu, sogane 

Vee sügavus proovikohas: 60 cm 

Voolukiirus: aeglane 

Aluspõhi: liivane 

Kaldataimestik: puudulik 

Koht valiti järgneval põhjusel: 

• Proov võimaldab uurida ajutise reostuse mõju vee kvaliteedile. 

 

Joonis 7. Prooviala 6 (Allikas: Maa-ameti kaardiserver) 
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Seitsmenda prooviala (Joonis 8) juures asub Urumarja Noortelaager. Muud märkimisväärsed 

tunnused puuduvad. Piirkond on suviti populaarne puhkekeskus. 

Koht: Urumarja 

Proovivõtuaeg: 18. märts 2017, kell 14:55 

Õhutemperatuur: 6,0 °C 

Veetemperatuur: 0,9 °C (RI 2017) 

Veekogu tüüp: III B (RT 2009) 

Vee läbinähtavus: läbipaistmatu, sogane 

Vee sügavus proovikohas: 60 cm 

Voolukiirus: mõõdukas 

Aluspõhi: muda 

Kaldataimestik: vähe 

Koht valiti järgnevatel põhjustel: 

• Piirkonnas toimuvad tihti noortelaagrid – see on populaarne supluskoht. 

• Prooviala jäi parajalt kaugele eelmisest ja järgmisest proovist. 

• Proovis kajastub ka Sindi paisu mõju vee kvaliteedile. 

• Proovialale pääses kergelt ligi. 

 

Joonis 8. Prooviala 7 (Allikas: Maa-ameti kaariserver) 
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Kaheksanda prooviala (Joonis 9) juurde jääb Tori asula. Muud märkimisväärsed tunnused 

puuduvad. Piirkonda jääb tuntud vaatamisväärsus Tori põrgu. 

Koht: Tori 

Proovivõtuaeg: 22. märts 2017, kell 9:10 

Õhutemperatuur: 5,5 °C 

Veetemperatuur: 2,1 °C (RI 2017) 

Veekogu tüüp: III B (RT 2009) 

Vee läbinähtavus: läbipaistmatu, sogane 

Vee sügavus proovikohas: 80 cm 

Voolukiirus: mõõdukas 

Aluspõhi: muda 

Kaldataimestik: vähe 

Koht valiti järgneva põhjusel: 

• Kuna Tori põrgu on oluline looduslik vaatamisväärsus Pärnumaal, siis on tähtis olla 

varakult teadlik igasugusest reostusest selles piirkonnas, vältimaks piirkonna 

pöördumatut saastumist. 

 

Joonis 9. Prooviala 8 (Allikas: Maa-ameti kaariserver) 
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Üheksandast proovialast (Joonis 10) ülesvoolu jääb Jõesuu asula ning Navesti jõe 

suudmekoht. Proovikohas on väga kiire vool ja kallas on järsk. 

Koht: Jõesuu 

Proovivõtuaeg: 22. märts 2017, kell 9:33 

Õhutemperatuur: 6,0 °C  

Veetemperatuur: 2,1 °C (RI 2017) 

Veekogu tüüp: III B (RT 2009) 

Vee läbinähtavus: läbipaistmatu, sogane 

Vee sügavus proovikohas: 90 cm 

Voolukiirus: kiire 

Aluspõhi: muda 

Kaldataimestik: roostik 

Koht valiti järgnevatel põhjustel: 

• Proov võimaldab uurida Jõesuu asula mõju vee kvaliteedile. 

• Proov võimaldab uurida Navesti jõe mõju vee kvaliteedile. 

• Proovialale pääses kergelt ligi. 

 

Joonis 10. Prooviala 9 (Allikas: Maa-ameti kaardiserver) 
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Kümnendast proovialast (Joonis 11) allavoolu jääb Suurejõe asula, ülesvoolu jäävad erinevad 

metsamaad. Muud märkimisväärsed tunnused puuduvad.  

Koht: Suurejõe 

Proovivõtuaeg: 22. märts 2017, kell 10:27 

Õhutemperatuur: 6,0 °C 

Veetemperatuur: 2,1 °C (RI 2017) 

Veekogu tüüp: II B (RT 2009) 

Vee läbinähtavus: läbipaistmatu, sogane 

Vee sügavus proovikohas: 60 cm 

Voolukiirus: kiire 

Aluspõhi: muda 

Kaldataimestik: puudulik 

Koht valiti järgnevatel põhjustel: 

• Proovialale jäi parajalt kaugele eelmisest ja järgmisest proovist. 

• Proovialale pääses kergelt ligi. 

 

Joonis 11. Prooviala 10 (Allikas: Maa-ameti kaardiserver) 
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Üheteistkümnendast proovialast (Joonis 12) ülesvoolu jäi Türi jäätmejaam. Piirkonnas oli 

tunda teatud spetsiifilist õhusaastet. Vee pinnal oli näha tuvastamata õlilaadse keemilise 

ühendi jälgi. 

Koht: Türi jäätmejaamast allavoolu 

Proovivõtuaeg: 22. märts 2017, kell 11:15 

Õhutemperatuur: 6,5 °C 

Veetemperatuur: 2,9 °C (RI 2017) 

Veekogu tüüp: II B (RT 2009) 

Vee läbinähtavus: läbipaistmatu, sogane 

Vee sügavus proovikohas: 100 cm 

Voolukiirus: mõõdukas 

Aluspõhi: muda 

Kaldataimestik: puudulik 

Koht valiti järgnevatel põhjustel: 

• Proov võimaldab uurida Türi jäätmejaama mõju vee kvaliteedile. 

• Proov võimaldab uurida Türi asula mõju jäätmejaamale. 

• Proovialale pääses kergelt ligi. 

• Proovidega kaetud Pärnu jõe lõigu pikkus oli juba selleks hetkeks rahuldav. 

 

Joonis 12. Prooviala 11 (Allikas: Maa-ameti kaardiserver) 
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2.2. Proovivõtumeetodid 

Proovid võeti vastavalt Euroopa standardile EN 27828, kasutades suurselgrootute püüdmise 

kahva. Kahv oli 25×25 cm suuruse raamiga ja 0,5 mm sõelaavaga. Lisaks kuulusid varustusse 

purgid, kuhu paigutati proovid, suurem plastikust anum, veekindlad kummipüksid, mille abil 

sai proovi võtta, jäädes samaaegselt ise kuivaks. Veel oli kasutusel mõõdulint, mõõtmaks vee 

sügavust proovikohas, GPS ning kaamera, millega tehti proovikohtadest pilte.  

Kõigepealt leiti proovialal sobiv proovikoht. Seejärel tehti proovikohast pildid ning salvestati 

GPS süsteemi abil proovikoha geograafilised koordinaadid. Seejärel mõõdeti vee sügavus 

proovikohas. 

Kahv asetati vette nii, et kahva alumine osa oli sirgelt vastu põhja ning et kahva avaus oleks 

risti ja suunatud vastuvoolu. Seejärel löödi jalaga kahva avause ees vastu põhja (nn jalaproov), 

ning lasti voolul kogu materjal võrku kanda. Kui voolukiirus oli selleks liiga väike, kasutati 

teistsugust lähenemisviisi: pärast jalalööke liigutati kahva mööda põhja umbes 1 meeter 

vastuvoolu, et kompenseerida voolu puudumist.  

Peale proovi võtmist tõsteti kahv veest välja ja valati sisu ettevaatlikult suuremasse plastikust 

anumasse. Koos suurselgrootutega kaasnes igas proovis muud materjali, millest suuremad 

tükid eraldati koha peal. Küll aga pidi seejuures olema äärmiselt ettevaatlik, sest kogutud 

materjali peal võis olla ka väiksemaid suurselgrootuid. Seejärel korrati protseduuri viis korda, 

mille järel valati kogu plastikanumas olev sisu purki, mis märgistati prooviala numbriga ja 

suleti kindlalt. Kõikide protseduuride taustal oli vaja tegeleda ka proovikoha andmete üles 

kirjutamisega. 

 

2.3. Proovide analüüs  

Kokku võeti üksteist proovi, iga proov eraldi hoiustati ühe liitristesse purkidesse. Selleks, et 

proovides olevad elusorganismid kätte saada tuli esmalt eraldada suurem praht kasutades 

pintsette. Pintsettidega püüti kinni pinnal ujuvad putukad. Suuremaid tükke eraldades tuli olla 

hoolas, sest sageli olid erinevad selgrootud just kokku koondunud vetikapundardes ja isegi 

kõrkjate varte sees. Kui see sai tehtud, siis kallati purgi sisu läbi sõela teise, laiemasse 

anumasse, et oleks lihtsam selle sisu kätte saada.  

Ülejäänud materjali läbitöötamiseks oli mitmeid meetodeid ning see, millist kasutada, olenes 

muda ja muu materjali hulgast proovis. Üldiselt oli esimeseks sammuks korjata välja 

suuremad tükid ning erinevad eluvormid, mis nähtaval olid. Kui muda oli palju, siis nõrutati 

vesi anumast välja ning nii sai muda läbi uurida. Kui muda oli vähem polnud see vajalik. 

Järjest veehulka vähendades uuriti läbi terve proov. 

Tööks kasutatud vahendid olid erinevad anumad, sõel, pikem pulk ja lusikas. Viimased kaks 

on kasulikud muda laiali ajamiseks ja kätte saamiseks. Anumatesse sai vett ja muud materjali 

ümber paigutada ning hoiustada. Sõel oli abiks vee valamisel, sest aitas vältida võimalust, et 

mõni elusorganism satub veevalamise käigus uude kohta ning jääb märkamata. 

Kõik elusorganismid või elusorganismide jäänused eraldati uude purki, kuhu oli valatud 

natuke sama proovi vett. See tagas nende elukeskkonnalaadsete tingimuste säilimise. 

Erinevates proovides leidus erinev hulk elusorganisme. Kui üks purk oli läbi vaadatud, siis 

suleti purk ning sildistati see vastavalt. Sedelile märgiti lisaks proovi numbrile ja andmetele 
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ka arvatavad eluvormid, mis ja kui palju purgis leidusid. Ühes proovis leidus ka olend, kes 

esimesel vaatlusel tundus röövtoidulise eluviisiga, ning tema eraldati igaks juhuks eraldi 

purki. 

 

2.3.1. Tulemused 

Alljärgnev alapeatükk annab kiire ülevaate proovide sisust (andmed on kantud tabelisse 1). 

Suurselgrootud loetakse üle ja tehakse esialgsed määramised. Leitud taksonite illustratiivne 

materjal on lisas 4. Seejärel toimub põhjalikum taksonite määramine, mis tehakse nii täpselt, 

kui saadavalolevad allikad ja vahendid seda lubavad, otsitud tulemused saab kätte ka siis, kui 

liigini määrata ei ole võimalik. (Timm & Vilbaste 2010: 76–77) 

Tabel 1. Leitud taksonid 

Takson Isendite arv proovides 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bivalvia            

Dreissena polymorpha 1           

Sphaerium sp.   1   1    1 1 

Gastropada            

Bathyomphalus contortus        1    

Unio sp. 1           

Radix sp.          1  

Bithynia tentaculata  2          

Valvata piscinalis  1          

Ephemeroptera Gen. Sp.   1   1 1  3 12 1 

Trichoptera gen. Sp.     1    1   

Hydropsychidae sp.            

Rhynchobdellida            

Helobdella stagnalis     1       

Diptera            

Nematocera Gen sp.     6      2 

Crustacea            

Amphipoda gen. Sp.            

Asellus aquaticus     4  1 1 1  1 

Plecoptera gen. Sp.        1  1  

Megaloptera            

Sialis sp.          2  

 

Proov 1 oli suhteliselt tühi, leidus paar erinevat elanikuta karpi. Üks neist on väiksemat kasvu 

rändkarp (Dreissena polymoprha), kes arvatavasti on sinna sattunud mõne paadi küljest. 

Teine on hästi väikest kasvu jõekarp (Unio). 

Proov 2 ei olnud eelmisest palju rikkalikum, see sisaldas ühte tühja karbi koda ja kahte tühja 

teo koda. Karp kuulub koonusjale sulgteole (Valvata piscinalis). Teo kojad on ülespoole 

spiraalis ning suure tõenäosusega väikesed hariliku keeristeo kojad (Bithynia tentaculata).  

Proovi 3 esmavaatlusel võis täheldada bensiini/õli plekki selle pinnal ning lõhnas reostuse 

järele. Proov ise sisaldas surnud keraskarpi (perekond Sphaerium) ning surnud ühepäevikulise 

vastset (selts Ephemeroptera). 
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Proovis 4 puudusid otsitavad elusorganismid. 

Proov 5 oli rikkalik, esimesel vaatlusel oli veepinnal näha maismaaputukat (tõenäoliselt 

siklane, sugukond Cerambycidae), samuti leiti selle proovi uurimisel üks elanikuta 

ehmestiivalise vastse koda (ehmestiivaliste vastsete rahvapärane nimetus on puruvanad). 

Hiljem leiti ka elus ehmestiivalise vastne, kes oli oma kojaks valinud ühe pilliroo varre. See 

oli hea märk, sest enamik ehmestiivalise vastseid väldib reostunud vett, ehkki mõõdukas 

kogus orgaanilist ainet võib mõnede filtreerijate (sugukond Hydropsychidae) arvukust 

tunduvalt suurendada. (Timm 1996). Ehmestiivalise vastne eraldati teistest, sest nagu 

hilisemal uurimisel kinnitust leidis on nad segatoidulised, eelistades võimalusel olla 

röövtoidulised. 

Sellest proovist leiti ka neli vesikakandit (Asellus aquaticus), üks pisikaan (Helobdella 

stagnalis) ja kokku kuus punast värvi, kuni 1 cm pikkuseid ussikesi, kes hilisemal uurimisel 

osutusid sääsevastseteks (alamselts Nematocera). Lisaks kõigele muule oli proovis ka üks 

valget värvi nukkunud vastne. 

Proov 6 oli eriti spetsiifilise lõhnaga, aga sisaldas üht väikest tühja keraskarpi ja üht eriti 

aktiivselt ringi liikuvat elusolendit, kes lähemal uurimisel osutus ühepäevikulise vastseks. 

Proov 7 sisaldas surnud ühepäevikulise vastset ja surnud väikesekasvulist vesikakandit. 

Proov 8 sisaldas vesikakandit, rihmteo (Bathyomphalus contortus) tühja koda ja kevikulise 

vastset (selts Plecoptera). 

Proov 9 sisaldas vesikakandit, kolme ühepäevikulise vastset ja ühte ehmestiivalise vastset. 

Proov 10 oli elurikas, see sisaldas tühja keraskarpi, elusat punntigu (perekond Radix), üht 

väiksemat vähilaadset (klass Crustacea), ühte kevikulise vastset, kahte loidtiivalise vastset ja 

12 ühepäevikulise vastset suuruses 2 cm kuni 3 mm. 

Proov 11 sisaldas surnud vesikakandit, suurt (~2 cm) ühepäevikulise vastset ja kahte 

väiksemat sääsevastset. Lisaks kõigele muule ka üks tühi keraskarp. 

Kõik proovid sisaldasid ka purunenud karpide tükke. Proovides 1, 2, 3, 5, 6, 7 ja 9 oli ka palju 

pisikesi rihmteokarpide jäänuseid. Proovis 5 oli üks veelgi suurem rihmteokarbi jäänus ja üks, 

mis oli kinnitunud puruvana kojale. Laialdaselt oli esindatud ka keeristigu. 

 

2.3.2. Suurselgrootute määramine 

Rändkarp (Dreissena polymorpha) on rändkarplaste sugukonda kuuluv väike mageveekarp. 

Kirjanduses on teda nimetatud ka harilikuks rändkarbiks, tavaliseks rändkarbiks ja muutlikuks 

rändkarbiks. Rändkarbi algupärane levila oli Kagu-Venemaa järved, kuid inimese kaasabil on 

neid sattunud ka paljudesse teistesse maailma veekogudesse, kus nad on muutunud 

invasiivseteks (Rändkarp 2015).  

Rändkarbi koja eesots on teravnenud ja tagaosa laienenud. Rändkarpide eelistatav elupaik on 

kuni kümme meetrit vee all, kusjuures sageli moodustab ta kobaraid. Sagedasti leiab teda 

kividelt, veesolevatelt vaiadelt ja mitmesugustelt veetaimedelt. Rändkarbi vastupidavus 

ebasoodsatele tingimustele ja tema tohutu suur viljakus tähendavad seda, et paiguti tuleb tema 

arvukust piirata. (Birštein et al. 1982: 100–101) 
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Jõekarp (Unio) on jõekarplaste sugukonda kuuluv limuste perekond. Eesti veekogudes on nad 

üsnagi tavalised. Jõekarbil on tugev koda ning hästiarenenud koja lukk. Mantli servad liituvad 

teineteisega vaid ülemise (väljavoolu-) sifooni kohal, ülemine ja alumine (sissevoolu-) sifoon 

on teineteisest vaheseinaga eraldatud. Kõige sobivamaks elupaigaks jõekarbile on muda ja 

liivasegune põhi. Jõekarplased on ülitundlikud hapnikuvaeguse suhtes vees, kui hapniku hulk 

vees on ebapiisav, siis nad puuduvad (Birštein et al. 1982: 98–99). 

Järvedes ja aeglase vooluga jõgedes on üldlevinud harilik keeristigu (Bithynia tentaculata) 

(KKA 2017). Sageli võib neid leida veekogude kaldavetes olevatel kividel, mudas või 

veetaimedel. Nad on väikesed 10–12 mm suurused, kuid hästi märgatavad oma tornikujulise 

koja tõttu. Nagu teistelgi mageveetigudel, puudub ka keeristeo arengus vabaltujuva vastse 

staadium. Noorte keeristigude eluviis on sarnane täiskasvanute omaga. (Birštein et al. 1982: 

26) 

Järvedes ja aeglasevoolulistes jõgedes on üldlevinud ketasjas sulgtigu (Valvata cristata) 

(KKA 2017). Eesti mageveekogudes on üsna tavalised ka sulgteod, kes elavad jõgedes, 

järvedes ning tiikides mudasel põhjal ja veetaimedel. Sulgteod on väikesed teod, nende koja 

kõrgus ei ületa 8 mm. Ketasjal sulgteol asetsevad koja keermed peaaegu ühel tasapinnal. 

(Birštein et al. 1982: 26–27) 

Ühepäevikulised (Ephemeroptera) kuuluvad koos kiilidega ürgtiibsete rühma (selts 

Ephemeridea). Kui valmikute eluiga kestab vaid mõne tunni, siis vastsed elavad vees kaks 

kuni kolm aastat, vahetades selle aja jooksul paarikümnel korral kesta. Viimane vastsejärk – 

eelvalmik ehk neidis – ronib veest välja ning tõuseb lendu, et mõne minuti pärast uuesti 

kestuda, nüüd juba päris suguküpseks valmikuks (KKA 2017). Vastsetel (nagu valmikutelgi) 

on sale keha, mis lõpeb kolme pika peenikese sabaniidiga, pikkust on kuni 3 cm. 

Ühepäevikulise vastne elab mudas, eelistades savisemat põhja, ta on porikarva (KKA 2017). 

Vastsel on tugevad eesjalad, mis võimaldavad tal mutta kaevuda, mudast väljub vastne 

tagajalgade abil. Vastsed hingavad tagakehal paiknevate lõpuste abli. Vastsed on 

kõdutoidulised või kiskjad (McGavin 2005: 21). 

Teistest veeputukatest on neid võimalik eristada pikkade sabaniitide põhjal, mida üldiselt on 

kolm. Põhiline ühepäevikuvastsete iseärasus on see, et neil on esimesel seitsmel tagakehalülil 

trahheelõpused. Sabaniidid aitavad vastsetel ujuda, liikudes vertikaaltasapinnal, samal 

põhimõttel nagu delfiini saba. Toitumine ja elupaigad erinevad liigiti. Liikide suhtes, kes 

proovides esinesid, on raske midagi kindlat väita, sest neid on omavahel väga raske eristada 

(Giljarov et al. 1969: 187–188). Üldiselt on leida ka väga vähe kirjeldusi ja pildi materjali, 

mille põhjal minna sugukonnast täpsemaks, kuid trahheelõpuste erineva kuju järgi võib 

oletada, et proovis 10 oli liike kaks, vastavalt neli ja kaheksa isendit.  

Järgnevad lõigud, mis kirjeldavad ehmestiivalise vastseid põhinevad H. Timmi artiklil 1996. 

„Puruvanad, omaette olijad“. „Puruvanade“ teaduslik nimetus on ehmestiivaliste vastsed. 

Ehmestiivaliste hallikad või kollakad liblikataolised valmikud munevad kas veepinnale, 

veealustele kividele (vee alla sukeldudes) või vee kohal asuvatele taimeosadele (ka puudele), 

kust vihmasadu munakogumid vette uhub. Kui vesi ilmub, hakkavad munad arenema. 

Ehmestiivalistel on mõnikümmend kuni mõnisada muna.  

Vastsestaadium koosneb enamasti viiest vanusejärgust, mida eristavad kestumised. 

Nukkumiseks kinnitab vastne maja (kui see on kaasaskantav) substraadi külge, suleb 

väljapääsu detriidist või vetikatest tropiga ja ümbritseb end kitiinist nukukestaga. 7–28 päeva 



Kevin Post, Mihkel Annusver, Hendriico Merila, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2017 

PÄRNU JÕE ÖKOLOOGILISE SEISUNDI HINNANG SUURSELGROOTUTE ALUSEL 

142 

pärast närib nukk kesta ja majaseina läbi; vastavalt asupaigale kas ujub kaldale või ronib taimi 

pidi õhu kätte ja valmikuelu võib alata. 

On võimalik, et kookon, mis leiti proovist 5 kuulub samuti ehmestiivalise vastsele. 

Majast ulatuvad vastsel välja enamasti ainult pea ja rindmik, need on kaetud tugeva kattega. 

Suised on tugevad, kuid tundlad enamikul liikidel taandarenenud. Oma kuue jala abil võivad 

puruvanad kas kõndida, roomata, hüpata või ujuda.  

Lisaks pärisjalgadele asub keha tagaosas veel kaks konksjat jätket – anaaljalad. Ohu korral 

tõmbab vastne end nende jõul varju ja suleb ukseava oma kõva sileda pealaega. 

Edasiliikumisel kindlustavad anaaljalad, et maja keha ümbert ära ei kaoks. Mõnede 

sugukondade esindajatel asub kurgu all veel üks kõver konks, mis raskendab peremehe 

kättesaamist majast.  

Reostunud vett enamik puruvanasid väldib, ehkki mõõdukas kogus orgaanilist ainet võib 

mõnede filtreerijate (sugukond Hydropsychidae) arvukust tunduvalt suurendada. 

Suurbritannias on kasutusel vooluvee kvaliteedi hindamise süsteem (BMWP scoring – British 

monitoring Working Party), mille järgi kuulub kõige reostustundlikumate rühmade hulka (10 

palli) üheksa ehmestiivaliste sugukonda; kahe sugukonna tundlikkus on 8 palli, kolmel 7 palli 

ning ühel 5 palli. Seega, mida mitmekesisem on ehmestiivaliste fauna, seda puhtam on vesi.  

Kõik need sugukonnad on esindatud ka Eesti vooluvetes. Peale otsese reostuse on 

voolulembesed puruvanad pidanud kodusid maha jätma tammide ehitamise tõttu, eriti suurtes 

jõgedes. Proovidest leitud puruvanade kodade erinevuste alusel võib oletada, et kokku leiti 

kaks eri liiki, kuid liikides kindel olla ei saa. 

Harilik vesikakand ehk tavaline vesikakand (Asellus aquaticus) on kakandiliste seltsi kuuluv 

vähilaadne. Vesikakand on Euroopas üsna tavaline, teda leidub erinevates vooluveekogudes, 

aga ka seisuveekogudes. Eriti meelepärased on talle kohad, kus on palju kive, mille alla 

peituda. Nad on omnivoorid. (Urbas 2017) 

Harilik vesikakand on üsna tolerantne vee reostuse suhtes ja teda kasutatakse vee puhtuse 

hindamisel. Vesikakandid paljunevad aastaringselt, kui temperatuur on piisavalt kõrge. 

Täiskasvanuks saavad isendid mõne kuuga, eriti soojadel suvedel, aga pidevalt külmades 

tingimustes võib see võtta aega ka kuni kaks aastat. Eluiga varieerub üheksast kuust Lõuna-

Aafrikas, kuni kahekümne kuuni Põhja-Euroopas (AA 2017). Vesikakandid moodustavad 

olulise osa paljude mageveekalade toidus. (Urbas 2017) 

Pisikaan (Helobdella stagnalis) on lamekaanlaste (Glossiphoniidae) sugukonda kuuluv 

röövtoiduline kaani liik. Eesti veekogudes on ta sagedasti kohatav liik ning üldiselt on ta üks 

kõige laialdasema levialaga kaaniliike üldse. Pisikaan on 5–6 mm pikkune, kreemjas või 

tuhmkollane ja lameda kehaga. Tema eraldustunnuseks on kollakas või pruunikas 

läätsekujuline plaadike seljal, ees-iminapp on nõrgalt arenenud ja pisikaanil on kaks silma. 

Erinevalt paljudest teistest kaanidest on pisikaan hästi liikuv ja see võimaldab tal rünnata 

putukavastseid, väikesi vähilisi ja muid selgrootuid, keda ta sageli täiesti tühjaks imeb. Oma 

liikuvuse tõttu satub ta ka rohkem kalade toiduks. Pisikaani eluiga on ainult üks aasta. 

(Zenkevitš et al. 1981: 336–337; 355) 

Sääsevastsete puhul võib kindlalt väita, et tegemist on alamseltsiga sääselised (Nematocera). 

Edasine määramine muutub raskeks, kuna puudub ulatuslik pildi- või kirjeldav materjal. 

Vastsed, kes leiti, olid kõikides proovides punased ning kuni 1 cm pikkused. Üks suurimaid 
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sugukondi säärik-, piste- ja hallasääskede kõrval Eestis on surusääsklased. Chironomidae 

sugukonnas on üle 3000 liigi. Pistes läbi sõela portsu veepõhjast võetud muda võib peaaegu 

alati leida surusääskede vastseid. Nad ei vaja atmosfäärset õhku nagu paljud teised. Vees 

lahustunud hapniku hingamine toimub neil trahheelõpuste ja osalt kehapinna kaudu (Giljarov 

et al. 1969: 364–368). Kuna peale proovide analüüsimist oli näha, et vastsed ei pidanud 

hingamiseks veepinnale minema, muudab see surusääsklased väga võimalikuks sugukonnaks. 

Samuti meenutab surusääskede kohta leiduv pildimaterjal enim proovides leitud olendeid, 

kuid kindel olla ei saa. 

Keviklased (Nemouridae) on kevikuliste seltsi kuuluv putukate sugukond, kes on 

vooluveekogudes üsna tavalised. Ühepäevikulise vastsetest eristab neid see, et neil on kaks 

lühemat sabajätket. Üldiselt on nad pehme ja lapiku kehaga tagasihoidlikult värvunud 

putukad. Vastsed sarnanevad kehakujult valmikule, kuid tiivad puuduvad. Erinevalt 

valmikutest on vastsetel tugevad, hambulised lõuad. Vees lahustunud hapniku hingamine 

toimub trahheelõpuste kaudu, mis on harva lehtjad. Vastsete jalad on pikad ja haakuvad. Nad 

kinnituvad nii põhjakonarustele ja liiguvad seetõttu kiiresti. Lisaks on nad head ujujad. 

Enamus aega veedavad nad saaki varitsedes. Areng kestab aasta kuni neli aastat (Giljarov et 

al. 1969: 183). Vastsed eelistavad üldiselt jahedat vooluvett, millele lisaks sobivad ka kivised 

kaldad (Chinery 2005: 36, 296). Mõned vastsed on kõdu- või taimetoidulised, kuid enamus 

on röövtoidulised, toitudes erinevate teiste putukate vastsetest (McGavin 2005: 30).  

Eesti siseveekogudes on üsna tavaline ka punntigu (Radix), kes kuulub tigude perekonda ja 

mudatigulaste (Lymnaeoaide) sugukonda. Punnteod elavad põhjapoolkera mageveekogudes. 

ja eelistavad seisuveekogusid või aeglase vooluga veekogusid. Selles perekonnas on mitmeid 

liike, kuid liikide eristamine on keerukas ja malakoloogid pole punntigude liikide tasandilises 

taksonoomias üksmeelel (Birštein et al. 1982: 55). 

Oletuste kohaselt võiks proovist leitud suurselgrootu puhul olla tegu ülemvähkide hulka 

kuuluva kirpvähilisega. Kirpvähilised on kakandilistega üsna sarnased, kuid erinevalt nendest, 

külgedelt kokkusurutud ning seetõttu küljelt vaadatuna veidi küürus (komakujulised) kehaga 

vähid. Neid on väga arvukalt veekogude põhjal, eriti kaldapiirkonnas. Tavalisemad liigid 

mageveekogudes on järve kirpvähk (Gammarus lacustris) ja jõe kirpvähk (Gammarus pulex), 

kes moodustavad olulise osa kalade toidus (KV 2017). Täpsemaks on siinkohal raske minna.  

Enamik kirpvähilisi on kõigesööjad. Enamik magevees elavaid kirpvähilisi söövad nii elusaid 

kui ka surnud taimi, põhjasetteid, korjuseid ja võimalusel ka väikseid loomi. Kirpvähiliste 

seas on ka filtreerijaid. (Birštein et al. 1982: 304–305; 360) 

On täheldatud ka juhtumeid, kus näiteks Kaspia merest pärinevad kirpvähilised tõrjuvad oma 

uutes elupaikades välja seal eelnevalt elanud ürgseid mageveeliike. Mil viisil väljatõrjumine 

toimub, ei ole veel selge, kuid üksikutel juhtumitel on täheldatud hübridiseerumist. (Birštein 

et al. 1982: 363) 

Loidtiiblased kuuluvad suurtiivaliste seltsi (Megaloptera). Sugukond loidtiiblased (Sialide) 

on Eestis esindatud ühe perekonnaga – Sialis. Vastsed on röövtoidulised ja ise toiduks 

paljudele kaladele. Vastsete elu kestab kaks aastat, kolmanda aasta kevadel ronib vastne veest 

välja, kaevub kaldapinnasesse ja nukkub (Giljarov et al. 1969: 223).  
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2.3.3. Indeksite leidmine 

Saadud proovide põhjal arvutatakse indeksid kasutades alapeatükkides 1.3.1. kuni 1.3.5. 

toodut.  

Proov 1  

Proovis leidus kaks erinevat liiki, siis on taksonirikkuse väärtus T = 2 

Shannoni erisuse väärtuseks on 𝐻ʻ = −(
1

2
𝑙𝑜𝑔2(

1

2
) +

1

2
𝑙𝑜𝑔2(

1

2
)) = 1 

Kuna EPT jaoks ühtegi liiki proovis ei olnud, siis on EPT = 0 

Indikaatorväärtus oli esitatud ainult jõekarbile ja ASPT ongi jõekarbi tolerantsusväärtus ehk 

ASPT = 6 

DSFI arvutamiseks puudusid vajalikud indikaatorliigid.  

Proov 2  

Proov sarnaneb eelmisega, ka selle taksonirikkuse väärtus on T = 2 

Shannoni erisuse väärtuseks on 𝐻ʻ = −(
1

3
𝑙𝑜𝑔2(

1

3
) +

2

3
𝑙𝑜𝑔2(

2

3
)) = 0,92 

EPT määramiseks puuduvad jällegi proovis vajalikud liigid ja EPT = 0  

Indikaatorväärtus oli esitatud ainult koonusjale sulgteole (Valvata piscinalis) ning ASPT = 3 

DSFI arvutamiseks puudusid vajalikud indikaatorliigid.  

Proov 3  

Sisaldab kahte eri liiki ja taksonirikkuse väärtus T = 2  

Shannoni erisuse väärtus on sama, mis esimesel ehk 𝐻ʻ =  −(
1

2
𝑙𝑜𝑔2(

1

2
) +

1

2
𝑙𝑜𝑔2(

1

2
)) = 1 

EPT jaoks oli ainult üks ühepäevikuliste liik ja EPT = 1 

ASPT jaoks on indikaatorväärtus nii ühepäevikulisel (10) kui ka keraskarbil (3) ja 𝐴𝑆𝑃𝑇 =
10+3

2
= 6,5 

DSFI puhul on 1. klassi võtmerühmadest ühepäevikuline esindatud, saab jätkata 1. klassi 2. 

real. Õige veeru leidmiseks tuleb kokku liita positiivsete ja negatiivsete rühmade arv. 

Positiivseid (Ephemeroptera) ja negatiivseid rühmi (Sphaerium) oli mõlemaid üks ehk siis 

tulemuseks on 1 – 1 = 0, mis annab indeksi väärtuseks DSFI = 4 

Proov 4  

Proov oli tühi, indekseid määrata ei saa. Taksonirikkus, Shannoni erisus ning EPT on 

automaatselt 0. ASPT ja Taani indeksil väärtused puuduvad. 

Proov 5  

Proovis oli kokku neli erinevat liiki (sest sääsevastsed olid väga suure tõenäosusega kõik 

samast liigist) ja taksonirikkus T = 4 

Shannoni erisus on 𝐻′ =  −(
1

13
𝑙𝑜𝑔2(

1

13
) +

4

13
𝑙𝑜𝑔2(

4

13
) +

1

13
𝑙𝑜𝑔2(

1

13
) +

7

13
𝑙𝑜𝑔2(

7

13
) = 1,6 

EPT jaoks oli siin ainult üks ehmestiivalise vastne ja on EPT = 1 

ASPT jaoks oli indikaatorväärtus ehmestiivalisel (7), vesikakandil (3) ja pisikaanil (3), 

𝐴𝑆𝑃𝑇 =
7+3+3

3
= 4,3 

DSFI juures vaatame 2. klassi ja liidame kokku positiivsed ja negatiivsed rühmad. Positiivseid 

on 1 (Trichoptera) ja negatiivseid on 2 (Helobdella, Asellus), tulemuseks on 1 – 2 = –1 ja 

indeksi väärtus on DSFI = 4 

Proov 6  

Taksonirikkuse väärtus on T = 2  
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Shannoni erisus on 𝐻ʻ =  −(
1

2
𝑙𝑜𝑔2(

1

2
) +

1

2
𝑙𝑜𝑔2(

1

2
)) = 1 

EPT jaoks oli ainult üks ühepäevikuliste liik ja EPT = 1  

ASPT jaoks on indikaatorväärtus nii ühepäevikulisel (10) kui ka keraskarbil (3) ja 𝐴𝑆𝑃𝑇 =
10+3

2
= 6,5 

DSFI puhul on 1. klassi võtmerühmadest ühepäevikuline esindatud, saab jätkata 1. klassi 2. 

real. Õige veeru leidmiseks tuleb kokku liita positiivsete ja negatiivsete rühmade arv. 

Positiivseid (Ephemeroptera) ja negatiivseid rühmi (Sphaerium) oli mõlemaid üks, tulemus 

on 1 – 1 = 0, mis annab indeksi väärtuseks DSFI = 4 

Proov 7 

Taksonirikkus on T = 2 

Shannoni erisus on 𝐻′ =  −(
1

2
𝑙𝑜𝑔2(

1

2
) +

1

2
𝑙𝑜𝑔2(

1

2
)) = 1 

EPT leidmiseks on üks ühepäevikulise vastne ja indeks on EPT = 1 

ASPT jaoks on nii ühepäevikulisel (10) kui ka vesikakandil (3) olemas indikaatorväärtus ja 

sealt 𝐴𝑆𝑃𝑇 =
10+3

2
= 6,5 

DSFI puhul vaatame 1. klassi 2. rida. Positiivseid (Ephemeroptera) ja negatiivseid (Asellus) 

rühmi on mõlemaid üks ja tulemuseks on 1 – 1 = 0 ja indeksi väärtus DSFI = 4 

Proov 8 

Taksonirikkus on T = 3 

Shannoni erisus on 𝐻ʻ = −(
1

3
𝑙𝑜𝑔2

1

3
+
1

3
𝑙𝑜𝑔2

1

3
+
1

3
𝑙𝑜𝑔2

1

3
) = 1,6 

EPT jaoks on ainult üks kevikuline, indeksi väärtus EPT = 1.  

ASPT jaoks on indikaatorväärtus vesikakandil (3), rihmteol (3) ja keviklasel (7). 𝐴𝑆𝑃𝑇 =
7+3+3

3
= 4,3 

DSFI puhul tuleb vaadata 4. klassi 2. rida. Positiivseid (Plecoptera) ja negatiivseid (Asellus) 

rühmi oli mõlemaid üks, tulemus on 1 – 1 = 0 ja indeksi väärtus DSFI = 3 

Proov 9  

Taksonirikkus on T = 3 

Shannoni erisus on 𝐻ʻ = −(
1

5
𝑙𝑜𝑔2

1

5
+
3

5
𝑙𝑜𝑔2

3

5
+
1

5
𝑙𝑜𝑔2

1

5
= 1,4 

EPT jaoks on üks ühepäevikuliste liik ja üks ehmestiivaliste liik ehk siis EPT = 2  

ASPT jaoks on indikaatorväärtus vesikakandil (3), ühepäevikulisel (10) ja puruvanal (7). Sealt 

𝐴𝑆𝑃𝑇 =
3+10+7

3
= 6,7 

DSFI puhul tuleb vaadata 1. klassi 2. rida. Positiivseid rühmi on kaks (Ephemeroptera ja 

Trichoptera) ning negatiivseid rühmi üks (Asellus). Tulemus sealt 2 – 1 = 1 ja indeksi väärtus 

DSFI = 4 

Proov 10  

Proov sisaldas ühepäevikulistest kokku kahte liiki, taksonirikkuse indeksi väärtuseks on T = 

7 

Shannoni erisus on 𝐻′ = − (
1

18
𝑙𝑜𝑔2

1

18
+

1

18
𝑙𝑜𝑔2

1

18
+

1

18
𝑙𝑜𝑔2

1

18
+

1

18
𝑙𝑜𝑔2

1

18
+
1

9
𝑙𝑜𝑔2

1

9
+

2

9
𝑙𝑜𝑔2

2

9
+
4

9
𝑙𝑜𝑔2

4

9
) = 2,3 

EPT jaoks on meil kaks ühepäevikulise liiki ja üks kevikuline. Kokku on EPT = 3 
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ASPT jaoks on indikaatorväärtus keraskarbil (3), punnteol (3), kevikulisel (7), loidtiivalisel 

(4) ja mõlemal ühepäevikulisel (10). 𝐴𝑆𝑃𝑇 =
3+3+7+4+10+10

6
= 6,2 

DSFI puhul tuleb tänu kahele ühepäevikulise liigile vaadata 1. klassi 1. rida. Positiivseid 

rühmi oli kolm (Plecoptera ja mõlemad Ephemeroptera liigid ) ja negatiivseid rühmi oli 

samuti kolm (Sphaerium, Lymnaeidae, Sialidae). Tulemus on sealt 3 – 3 = 0 ja indeksi 

väärtuseks DSFI = 5  

Proov 11  

Proovi taksonirikkus oli T = 4  

Shannoni erisus oli 𝐻′ =  −(
1

5
𝑙𝑜𝑔2

1

5
+
1

5
𝑙𝑜𝑔2

1

5
+
2

5
𝑙𝑜𝑔2

2

5
+
1

5
𝑙𝑜𝑔2

1

5
) = 1,9 

EPT jaoks on ainult üks ühepäevikuline ja indeksi väärtuseks on EPT = 1  

ASPT jaoks on indikaatorväärtus vesikakandil (3), ühepäevikulisel (10) ja keraskarbil (3). 

Sealt 𝐴𝑆𝑃𝑇 =
3+10+3

3
= 5,3 

DSFI puhul tuleb vaadata 1. klassi 2. rida. Positiivseid rühmi on üks (Ephemeroptera) ja 

negatiivseid kaks (Asellus ja Sphaerium). Tulemus on 1 – 2 = –1 ja indeksi väärtuseks DSFI 

= 4  

Kõik saadud väärtused on esitatud tabelis 2. 

Tabel 2. Proovide tulemused 

Proovi number Lõigu tüüp Taksonirikkus H' EPT ASPT DSFI 

1 III B 2 1 0 6 - 

2 III B 2 0,92 0 3 - 

3 III B 2 1 1 6,5 4 

4 III B 0 0 0 - - 

5 III B 4 1,6 1 4,3 4 

6 III B 2 1 1 6,5 4 

7 III B 2 1 1 6,5 4 

8 III B 3 1,6 1 4,3 3 

9 III B 3 1,4 2 6,7 4 

10 II B 7 2,3 3 6,2 5 

11 II B 4 1,9 1 5,3 4 

Punane tähendab halb/väga halb klass, kollane tähendab kesine klass, roheline 
tähendab hea klass ning sinine tähendab väga hea klass. (RT 2009) 

 

2.4. Järeldus 

Võib öelda, et erinevate indeksite järgi oli Pärnu jõe seisund väga erinev. Esimesed kolm 

indeksit (taksonirikkus, Shannoni erisus ja EPT) näitasid, et vee seisund on „halb“. Shannoni 

erisus näitas paaris kohas ka natuke helgemat seisu ja oli üleüldiselt natuke parem kui 

eelnevalt mainitud indeksid. Seevastu viimased indeksid (ASPT ja Taani indeks) näitasid, et 

jõe olukord on pigem „hea“. Seda näitas eriti ASPT, kus 60% tulemustest oli kas „hea“ või 

koguni „väga hea“. Põhjused selleks on üsna lihtsad.  

EPT ja taksonirikkus on puhtalt kvantitatiivsed näitajad ehk nad arvestavad ainult seda, kui 

palju erinevaid liike veest leiti, mis Pärnu jõe puhul oli üsna väike. Ka Shannoni erisus 

arvestas suurel määral seda, kui palju oli erinevaid liike, aga ta võttis arvesse ka seda, kui 

ühtlaselt olid isendid liikide vahel jaotunud ning sealt ka mõnevõrra täpsemad tulemused.  
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Seevastu ASPT ei arvestanud leitud liikide arvu, vaid võttis arvesse ainult leitud liikide 

tundlikkust reostusele. Kuna Pärnu jõest leiti liike, kes olid üpris tundlikud reostuse suhtes, 

saadigi kõrged ASPT väärtused.  

Ka Taani indeks võttis arvesse leitud liikide tundlikkust reostuse suhtes, aga lisaks sellele oli 

oluline ka nende liikide arv. Kuna liike oli vähe, aga leitud liikide hulgas oli küllaltki 

reostustundlikke taksoneid, olid Taani indeksi tulemused püsivalt paremad kui kolme esimese 

indeksi puhul, aga kehvemad tulemused kui ASPT puhul.  

Võttes arvesse kõiki saadud indekseid, siis uuritud alale võib panna üldise hinde „kesine“. 

Võrreldes teiste samas vesikonnas olevate vooluveekogudega on tulemus kehv, kuid mitte 

oluliselt. Pärnu alamvesikonna keskmine tulemus jääb „hea“ ja „kesise“ vahele (21 mõõdetud 

ala, millest 15 puhul on tulemus „hea“, viie puhul tulemus „kesine“ ja ühe tulemusega „halb“. 

Võrreldes teiste III B ja II B vooluveekogudega on tulemus kehv: Peetri jõe seisund on „väga 

hea“, Emajõe seisund on „hea“, Sae-Paunküla kanal seisund on „hea“ ning Kohtla jõe seisund 

on „halb“. (RT 2009) 

Pärnu jõe kesise seisundi potentsiaalseteks põhjustajateks võivad olla lisaks üldisele argisest 

tegevusest tulenevale reostusele (praht, kütuselekked jne) ka ümbruskonna tootmistegevused 

(ER02 2017). Kõige halvem olukord oli proovil 4 (vt peatükk 2.3.3.), kus puudusid täielikult 

elusorganismid, mis tähendab äärmiselt kõrget saastetaset. Eriti halb oli olukord proovil 2, 

mille kõikide indeksite väärtused olid teistest proovidest madalamad (muidugi välja arvatud 

proov 4). Tulemus võib lisaks kõigele olla tingitud sellest, et vees oli palju prahti 

(plekkpurgid, plastpakendid jne). Olukord on eriti märkimisväärne põhjusel, et tegu on 

populaarse ujumiskohaga ning seega satuvad paljud inimesed otsesesse kontakti reostusega.  

Proovis 10 saavutati parimad tulemused kõikides indeksites (välja arvatud ASPT, kus oldi 

täpselt väga hea klassi piiri peal). See oli ilmselt tingitud sellest, et proovikoht asub Pärnust 

ja Türist ning seega ka nimetatud tootmistegevusest ja tihedamast asustusest üsna kaugel ning 

enne seda suubuvad Pärnu jõkke ka mitmed lisajõed, mis mõningal määral neutraliseerivad 

ära Türist tulnud reostuse. Kõige üllatavam oli aga vahest proovi 8 ehk Tori põrgu keskmisest 

nigelam seis. Põhjus võib olla selles, et tegemist on populaarse vaatamisväärsusega ja 

suurema külastajate arvu tagajärjel suureneb inimmõju jõelõigul. 
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KOKKUVÕTE 

Antud töö eesmärk oli koguda esialgseid andmeid Pärnu jõe vee kvaliteedi kohta ning saada 

aimu Pärnu jõe üleüldisest seisundist, kasutades selleks suurselgrootute põhist kvalitatiivset 

analüüsi. Lisaks püstitati eesmärgiks tutvuda nimetatud meetodi protseduuridega. Mõlemad 

eesmärgid said täidetud. 

Esimese osa raames käsitleti vee kvaliteedi hindamise võimalusi, võrreldi bioloogilise 

analüüsi ja keemilise analüüsi tugevusi ja nõrkusi. Seejärel käsitleti põgusalt töös kasutatavate 

indeksite tagamaad. 

Töö teine osa oli praktiline. Esmalt määratleti sobivad proovivõtukohad, lähtudes tähtsusest 

piirkonnale, ligipääsetavusest ning kaugusest võrreldes teiste punktidega. Kokku võeti 

üksteist proovi. Seejärel määrati leitud suurselgrootud ning kasutati saadud andmeid 

arvutamaks taksonirikkuse, Shannoni erisuse, EPT, ASPT ja DSFI. Nende väärtuste põhjal 

hinnatigi Pärnu jõe seisundit. 

Töö tegemist raskendasid kaks asjaolu. Esiteks kaasnes tööga küllaltki suur ressursikulu. 

Alguses oli vaja soetada töövahendid (või esemed, millest hiljem töövahendid valmistati). 

Seejärel tekkisid seoses ühest proovivõtukohast teise liikumisega transpordikulud. Teine 

raskendav asjaolu oli see, et proovivõtukoha valikul tuli arvestada sellega, kui ligipääsetav 

see koht on. Aja mõttes oleks ebapraktiline olnud valida selline proovivõtukoht, mis jääb 

autoga läbitavatest teedest oluliselt kaugele. Eriti teravaks muutus see probleem Türile 

lähenedes pärast Suurejõed. 

Võrreldes teiste sarnaste Eesti jõgedega näitavad saadud tulemused, et Pärnu jõe seisund on 

kesine, mille potentsiaalseks põhjustajaks võib olla argise inimtegevuse (praht, kütuselekked 

jne) ja/või ümbruskonna tootmistegevuse kui reostusallikate mõju, küll aga kindlamalt 

reostusallika määramiseks tasub teha uuringuid veelgi põhjalikumalt. Töö käigus õpitud 

meetodeid on võimalik rakendada edasiste andmete kogumisel. 
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LÜHENDID JA MÕISTED 

ASPT – taksoni keskmine tundlikkus (Average Score per Taxon) 

DSFI – Taani vooluveekogude fauna indeks (Danish Stream Fauna Index) 

EPT – tundlike suurselgrootute taksonite arv (Ephemeroptera, Plecopetra, Trichoptera) 

eutrofeerumine – veekogu rikastumine toitainetega (nitraatidega, fosfaatidega), mis toob kaasa 

veeõitsengu, mille tagajärjel võib tekkida veekogus hapnikupuudus 

hajureostus – keskkonnareostuskindla asukohata allikaist 

hübridiseerumine – kahe erineva liigi esindejate ristumine, mille tulemusel saadud järglaseid nimetatakse 
hübriidideks 

hüdromorfoloogia – veekogusid uuriv teadus 

indeks ehk kvaliteedinäitaja – numbriline väärtus, mille eesmärk on anda hinnang keskkonna seisundile 

invasiivsed liigid – sissetungivad võõrliigid, kes levivad inimese tahtlikul või tahtmatul kaasabil ning 

kinnistuvad uue levikuala elupaikades 

isepuhastumisvõime – reoained vees muutuvad järk-järgult kahjutuks organismide elutegevuse ning 
füüsikalis-keemiliste protsesside tulemustena 

kantserogeensed ained – keemilised ühendid, mis soodustavad halvaloomuliste kasvajate teket 

keemiline seisund – mõiste, mis näitab ohtlike ainete ja muude saasteainete sisaldust pinnavees 

oligotroofne järv – vähetoitelised, suure läbipaistvusega, puhta ja väga pehme veega seisuveekogud 

orgaaniline reostus – reostus, mis on põhjustatud teatud püsivatest orgaanilistest saasteainetest ehk POP-

ühenditest 

pehme vesi – väikese karedusega vesi 

pinnavee seisund - üldmõiste, mis tähistab pinnaveekogu seisundit, mis määratakse kindlaks selle 

ökoloogilise või keemilise seisundi põhjal, olenevalt sellest, kumb on halvem 

prooviala – laiem piirkond, kus toimusid proovide võtmised 

proovikoht – konkreetne punkt jõel, kust võeti üks proov 

punktreostus – kindla asukohaga seotud reostus, nt tööstusettevõttest, loomafarmist vms 

suurselgrootud – selgrootud (alamhõimkond Invertabrata) läbimõõduga üle 0,5 mm 

takson – ühte süstemaatika kategooriasse kuuluvate organismide rühm, nt liik, perekond, sugukond, selts, 
klass, hõimkond ja riik. 

vee karedus – mineraalide sisaldus vees (mida rohkem mineraale, seda karedam) 

ökoloogiline seisund – mõiste, mis tähistab veeökosüsteemide struktuuri ja funktsioneerimise kvaliteeti 

ÖKS – ökoloogiline kvaliteedisuhe 
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Lisa 1. Vooluveekogude pinnaveekogumite ökoloogiliste seisundiklasside piirid 

bioloogiliste näitajate väärtuste järgi 

Tüüp I A – tumedaveelised ja humiinaineterikkad (KHTMn 90%-ne väärtus üle 25 mg O/l) jõed valgala 

suurusega 10–100 km2; 

Tüüp I B – heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega (KHTMn 90%-ne väärtus alla 25 mg O/l) 
jõed valgala suurusega 10–100 km2; 

Tüüp II A – tumedaveelised ja humiinaineterikkad (KHTMn 90%-ne väärtus üle 25 mg O/l) jõed valgala 

suurusega >100–1000 km2; 

Tüüp II B – heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega (KHTMn 90%-ne väärtus alla 25 mg O/l) 

jõed valgala suurusega >100–1000 km2; 

Tüüp III A – tumedaveelised ja humiinaineterikkad (KHTMn 90%-ne väärtus üle 25 mg O/l) jõed valgala 

suurusega >1000–10 000 km2; 

Tüüp III B – heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega (KHTMn 90%-ne väärtus alla 25 mg 

O/l) jõed valgala suurusega >1000–10 000 km2. 

Kvaliteedinäitaja ÖKS 1–0 vastav 

väärtus 

Väga hea 

klass 

Hea 

klass 

Kesine 

klass 

Halb 

klass 

Väga halb 

klass 

Tüüp II B – valgala suurusega 100–1000 km2 

Kvaliteedielement: suurselgrootud 

Taksonirikkus 
(kiirevooluline) 

29–0 >26 26–23 22–17 <17 <17 

Taksonirikkus 

(aeglasevooluline) 
18–0 >16 16–14 13–11 

<11 

 

<11 

 

EPT 16,5–0 >12 12–10 9–8 <8 <8 

H' 3,0–0 >2,7 2,7–2,4 <2,4–1,8 <1,8 <1,8 

ASPT 7–1 >6,2 6,2–5,5 <5,5–4,1 <4,1 <4,1 

DSFI 7–1 7-6 5 4 <4 <4 

Allikas: RT 2009 

 
Kvaliteedinäitaja ÖKS 1–0 vastav 

väärtus 

Väga hea 

klass 

Hea 

klass 

Kesine 

klass 

Halb 

klass 

Väga halb 

klass 

Tüüp III B – valgala suurusega 1000–10000 km2 

Kvaliteedielement: suurselgrootud 

Taksonirikkus 33,5–0 >30 30–27 26–20 <20 <20 

EPT 16,5–0 >15 15–13 12–10 <10 <10 

H’ 3,0–0 >2,7 2,7–2,4 <2,4–1,8 <1,8 <1,8 

ASPT 6,9–0 >6,2 6,2–5,5 <5,5–4,1 <4,1 <4,1 

DSFI 7,0–0 7–6 5 4 <4 <4 

Allikas: RT 2009 

Kuna uurimisalasse jäävad üksnes II B (proovid 10 ja 11) ja III B (proovid 1–9) tüüpidest 

pinnaveekogumid (RT 2009), siis on ainult nende tüüpide piirväärtused välja toodud. 
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Lisa 2. Briti loomarühmade tolerantsusväärtused 

10 – Siphlonuridae, Heptageniidae, Leptophlebiidae, Ephemerellidae, Potamanthidae, Ephemeridae, 
Taeniopterygidae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae, Perlidae, Chloroperlidae, Aphelocheiridae, 

Phryganeidae, Molannidae, Beraeidae, Odontoceridae, Leptoceridae, Goeridae, Lepidostomatidae, 

Brachycentridae, Sericostomatidae  

8 – Astacidae, Lestidae, Calopterygidae, Gomphidae, Cordulegasteridae, Aeshnidae, Corduliidae, 
Libellulidae, Psychomyiidae ja/või Ecnomidae, Philopotamidae 

7 – Caenidae, Nemouridae, Rhyacophilidae ja/või Glossosomatidae, Polycentropodidae, Limnephilidae  

6 – Neritidae, Viviparidae, Ancylidae ja/või Acroloxidae, Hydroptilidae, Unionidae, Corophiidae, 

Gammaridae, Platycnemidae, Coenagriidae 

5 – Mesoveliidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae, Naucoridae, Notonectidae, Pleidae, Corixidae, 

Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae ja/või Noteridae, Gyrinidae, Hydrophilidae, Clambidae, Scirtidae, 
Dryopidae, Elmidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Hydropsychidae Tipulidae, Simuliidae, 

Planariidae, Dendrocoelidae 

4 – Baetidae, Sialidae, Piscicolidae 

3 – Valvatidae, Bithyniidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Sphaeriidae ja/või Pisidiidae, 

Glossiphoniidae, Hirudinidae, Erpobdellidae, Asellidae 

2 – Chironomidae 

1 – Oligochaeta  

 

ASPT = Σ (t)/ n, kus n on tolerantsuväärtust omavate loomarühmade arv proovis. 

Allikas: (Armitage et al. 1983) 

 

Lisa 3. Taani vooluvete fauna indeksi (DSFI) arvutamine 

Taani indeks  Indeksi väärtused 

Klassid ja võtmerühmad Esineb ≤(-2) (-1)–3 4–9 >9 

Klass 1. 

Brachyptera, Capnia, Leuctra, Isogenus, 
Isoperla, Isoptena, Perlodes, Protonemura, 

Siphonoperla; Ephemeridae, Limnius, 

Glossosomatidae, Sericostomatidae.  

≥2 võtmerühma  

 
 

ainult üks võtmerühm  

- 

 
 

- 

5 

 
 

4 

6 

 
 

5 

7 

 
 

6 

Klass 2.  

Amphinemura, Taeniopteryx, 

Ametropodidae, Ephemerellidae, 
Heptageniidae, Leptophlebiidae, 

Siphlonuridae; Elmis, Elodes, 

Rhyacophilidae, Goeridae, Ancylus.  
Kui Asellus ≥5 isendit, => klass 3;  

kui Chironomus ≥5 isendit => klass 4.  

 

4 4 5 5 

Klass 3.  
Gammarus 10 isendit. Caenidae; Trichoptera 

sugukonnad (v.a klassides 1 ja 2 nimetatud) 

≥5 isendit.  
Kui Chironomus >5 isendit, => Klass 4.  

 

3 4 4 4 
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Klass 4. 

Gammarus 10 isendit. Asellus, Caenidae, 

Sialis või Trichoptera sugukonnad (v.a 
klassides 1 ja 2 nimetatud).  

≥2 võtmerühma  

 

ainult 1 võtmerühm 

3 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

3 

- 

 

- 

Klass 5.  

Gammarus < 10 isendit. Baetidae; või 
Simuliidae ≥25 isendit. Kui Oligochaeta 

>100 isendit, => klass 5, 1 võtmerühm. 

Kui Eristalinae ≥2 isendit, => klass 6.  

≥2 võtmerühma  

 
ainult 1 võtmerühm  

2 

 
2 

3 

 
2 

3 

 
3 

- 

 
- 

Klass 6.  

Tubificidae, Psychodidae, Chironomidae, 

Eristalini.  

 

1 1 - - 

Allikas: Skriver et al. 2000 

 

P (positiivsed grupid): Tricladida, Gammarus, kõik Plecoptera perekonnad, kõik Ephemeroptera 
sugukonnad, Elmis, Limnius, Elodes, Rhyacophila; kõik kaasaskantava majaga Trichoptera sugukonnad; 

Ancylus fluviatilis.  

N (negatiivsed grupid): Oligochaeta (≥100), Helobdella, Erpobdella, Asellus, Sialis, Psychodidae, 

Chironomus, Eristalinae, Sphaerium, Lymnaea ( = Radix). 

Indeksi arvutamisel leitakse esmalt õige klass, seejärel õige veerg, liites kokku P ja N arvestusega, et iga 
P annab ühe pluss- ja iga N ühe miinuspunkti. 

 

Lisa 4. Töö käigus tuvastatud liigid 

Järvekarp (Unio) 

 

Allikas: http://www.animalbase.uni-goettingen.de/animalbaseimage/Unio-pictorum_01.jpg  
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Keeristigu (Bithynia tentaculata) 

 

Allikas: http://mollusca.sav.sk/malacology/img/bithynia-tentaculata/bithynia-tentaculata-1.jpg  

 

Sulgtigu (Valvata piscinalis) 

 

Allikas: http://www.ecosystema.ru/08nature/w-invert/064f1.jpg  
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Ühepäevikulise vastne (Ephemeroptera) 

 

Allikas: https://farm9.static.flickr.com/8673/15256419883_44704129f9_b.jpg  

 

Puruvana ehk ehmestiivalise vastne (Trichoptera) 

 

Allikas: http://static1.nagi.ee/i/p/00/33/01670033605cd0_m.jpg/1  
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Vesikakand (Asellus aquaticus) 

 

Allikas: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Waterlouse_(Asellus_aquaticus).jpg  

 

Pisikaan (Helobdella stagnalis) 

 

Allikas:  https://www.researchgate.net/profile/Irina_Kaygorodova/publication/280534636/figure/fig2/A

S:306759244763137@1450148511252/Figure-2-Glossiphonia-sp-1-below-and-Alboglossiphonia-
heteroclita-above-from-Kurma.png  
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Sääsevastsed (Chironomidae) 

 

Allikas:http://cdn1.arkive.org/media/5C/5CB8E9DE-95CF-4094-8360-
EAC086B4032A/Presentation.Large/Midge-larvae.jpg  

 

Keviklase vastne (Nemouridae)  

 

Allikas: http://i970.photobucket.com/albums/ae185/whingeingpom/WillowflyEuleuctrageniculata.jpg  
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Punntigu (Radix) 

 

Allikas: http://www.biolib.cz/IMG/GAL/202175.jpg  

 

Kirpvähiline (Crustacea) 

 

Allikas: http://nathistoc.bio.uci.edu/crustacea/Amphipoda/Amphithoe1.jpg  
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Loidtiiblase vastne (Megaloptera)  

 

Allikas:  http://www.shl.uiowa.edu/env/limnology/macroinvertebrates/Megaloptera/Sialidae/Sialis%20s
p16x12.jpg
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SISSEJUHATUS  

Toidupüramiidist moodustavad puu- ja köögiviljad suure osa. On teada, et antud toiduained 

on tervisliku toitumise aluseks, kuid neid tarbides tuleb arvestada nendes leiduvate 

nitraatidega, mis on teatud kogusest alates inimese organismile kahjulikud. Käesoleva 

uurimistöö raames uuritigi nitraate ehk kristallilisi hästi lahustuvaid lämmastikhappe soolasid 

ning nende sisaldust puu- ja köögiviljades. Teema valikul lähtuti tervisliku toitumise teema 

aktuaalsusest ja puu- ja köögiviljade söömise kasulikkusest. Samuti on oluline teada, milliseid 

aineid sisaldab toit, mida tarbitakse igapäevaselt. Tihti räägitakse puu- ja köögiviljade 

kasulikkusest, kuid vähe teatakse, et ka tervislikud toiduained võivad sisaldada ühendeid, mis 

on organismile ohtlikud.  

Töö eesmärk on anda ülevaade, mis on nitraadid, kas ja miks nad on inimese organismile 

kahjulikud ning mis mõjutab nende sisaldust puu- ja köögiviljades. Samuti otsitakse vastust 

küsimustele, kas oma aias kasvanud puu- ja köögiviljad sisaldavad vähem nitraate kui 

jaekaubanduses müüdavad puu- ja köögiviljad ning millised töös käsitletud toiduained 

sisaldavad nitraate kõige rohkem. Küsimustele vastuste leidmiseks viiakse töö käigus läbi 

katsed.  

Töö hüpoteesideks on, et oma aias kasvanud puu- ja köögiviljade nitraatide sisaldus on 

madalam kui poest ostetud puu- ja köögiviljadel ning et rohelised köögiviljad on kõige 

nitraadirikkamad.  

Antud uurimistöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis uuritakse nitraate: omadused, 

kahjulikkus organismile, sisaldus puu- ja köögiviljades ning seda mõjutavad tegurid. Teine 

peatükk toetub praktilisele tööle. Töö käigus viidi läbi katsed kasutades poolkvantitatiivset 

meetodit difenüülamiiniga.   
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1. NITRAADID 

Käesolev peatükk annab ülevaate nitraatidest, mis on kristallilised hästi lahustuvad 

lämmastikhappe soolad. Saadakse teada, kas nitraadid on kahjulikud ning kuidas nad 

mõjutavad inimese organismi. Samuti uuritakse, millised puu- ja köögiviljad sisaldavad 

nitraate kõige rohkem ja millised kõige vähem ning kuidas nende sisaldust toiduainetes 

vähendada.  

 

1.1. Nitraatide kasutamine  

Nitraadid on kristallilised vees hästi lahustuvad lämmastikhappe (HNO3) soolad, mis 

kuumutamisel lagunevad. Nitraate kasutatakse keemiatööstuses, lõhkeainetes 

oksüdeerimisreagendina ja toiduainetööstuses konservandina, peamiselt naatrium- või 

kaaliumsooladena. Nad on väga liikuvad ühendid, mille tõttu on raske määrata nende leviku 

allikat, kuid teiselt poolt põhjustab nende suur liikuvus looduslike objektide lokaalse 

saastumise kiiret üleminekut globaalseks saasteks. Põhiliselt kõik nitraadid on vees hästi 

lahustuvad, tavatemperatuuril püsivad ning üldjuhul lagunevad nad suhteliselt madalatel 

temperatuuridel (200–600 °C). (Köögiviljadega seonduvad... 2017; Нитраты 2016)  

Nitraate ehk salpeetreid leidub erinevate ainete ühenditena. Mõningatel nitraatidel on 

ajalooliselt kujunenud nimetused sõltuvalt nende leiualast või tootmiskohast. Tähtsamad 

lämmastikhappe soolad on järgmised (Karik 1991: 98, 105–106; Нитрат кальция 2016; 

Нитрат аммония 2017):  

• India salpeeter ehk kaaliumnitraat (KNO3) – efektiivne mineraalväetis, mida varem lisati 

keedusoolale, et anda lihale ja kalale omapärane pikantne maitse. Samuti on antud nitraat 

püssirohu komponent.  

• Tšiili salpeeter ehk naatriumnitraat (NaNO3) – efektiivne mineraalväetis, mida 

kasutatakse ka pürotehnikas, suitsupommides ning toidu konservandina. 

• Norra salpeeter ehk kaltsiumnitraat (Ca(NO3)2) – kasutatakse väetisena, lõhkeainetes ja 

on üheks betooni valmistamise lisandiks.  

• Baariumnitraat (Ba(NO3)2) ja strontsiumnitraat (Sr(NO3)2) – nende mõjul värvub leek 

vastavalt roheliseks ja punaseks, mille tõttu kasutatakse neid sooli signaalrakettides ja 

ilutulestikus.  

• Hõbenitraat (AgNO3) – värvuseta hõbenitraat omandab eraldunud hõbeda tõttu hallika 

või hallikasmusta värvuse. Sellel on põletikuvastane, söövitav ja baktereid hävitav toime. 

• Ammooniumnitraat (NH4NO3) – kasutatakse lämmastikväetisena ja produktina teiste 

väetiste valmistamisel. Samuti on see aktiivselt kasutusel tööstuses ja mäenduses.  

 

1.2. Nitraadid ja nitritid, nende mõju organismile  

Nitraatide toksilisus on suhteliselt madal, kuid nende ohtlikkus seisneb selles, et neist võivad 

kergesti moodustuda nitritid, mis on kümme korda mürgisemad. Osaliselt redutseeruvad 

nitraadid nii taimedes kui ka inimorganismis nitrititeks. Nitritid on lämmastikushappe (HNO2) 
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vees lahustuvad ja kuumtöötlemisel lagunevad toksilised kristallilised soolad, mis on 

nitraatide taandumisproduktiks. Taandumine toimub seedetrakti mikrofloora ja kudede 

fermentide mõjul. Looduses tekivad nitritid nitraatide bioloogilise redutseerumise vahelülina. 

Nad kogunevad mulda, veekogudesse, põhjavette ning sööda- ja toidutaimedesse. Kui taimed 

ei suuda nitriteid kasutada oma organite sünteesiks, satuvad nad inimese organismi, kus nad 

võivad muunduda nitrosoamiinideks, mis on organismile kahjulikeks kantserogeenseteks 

ühenditeks. Kantserogeensed nitrosoamiinid moodustuvad siis, kui nitritid reageerivad 

valkude ainevahetusel tekkivate amiinidega. Taimede kasvatamisel neis nitriteid ei leidu, need 

tekivad pärast saagi koristamist. Nitritite sisaldus suureneb, kui saaki hoitakse soojas, niiskes 

ja umbses ruumis, kui toitu säilitatakse kaua toas või soojendatakse korduvalt. Nende 

kahjulikkus seisneb vere punaliblede kahjustamises, mistõttu häiritakse kudede 

hapnikuvarustust. Lämmastikväetiste kasutamise tõttu satuvad nitraatid läbi toidu 

inimorganismi. Nitraatide mõjul muutub hemoglobiin methemoglobiiniks, mis ei seo 

õhuhapnikku, mis omakorda tekitab organismis hapnikupuuduse, väsimuse ja halva 

enesetunde. Kui veres on juba 10–15% methemoglobiini, saab häiritud südameveresoonkonna 

funktsioon ja kesknärvisüsteem, nõrgeneb organismi vastupidavus, tekivad 

ainevahetushäired, kuid kui sisaldus on umbes 50%, võib saabuda surm, mis sarnaneb 

lämbumissurmale. Nitraatide toksilisust tugevdab näiteks alkohoolsete jookide tarbimine. 

(Karik 1991: 106; Karik & Past 1996: 82–83; Köögiviljadega seonduvad... 2017; 

Токсичность нитратов... 2017)  

Maailma Terviseorganisatsioon on kehtestanud nitraatide sisalduse ööpäevase piirnormi, 

milleks on 3,7 mg nitraate ja 0,2 mg nitriteid 1 kg kehamassi kohta. Täiskasvanud inimese 

nitraatide päevane lubatud doos on 325 mg. Kui nitraatide sisaldus organismis on piirnormist 

suurem, siis tekib nitraadimürgistus, millega kaasneb köha, hingeldus, valu südames, iiveldus, 

kõhulahtisus ja peavalu, mis avalduvad 4–6 tunni jooksul. Esmaabi saab maoloputusest, 

lahtistite tarvitamisest või aktiivsöe tablettidest. Mürgistuse ära hoidmiseks ongi kehtestatud 

nitritite piirnormid, mille ületamine pole tegelikult võimalik, sest nitritit ei lisata eraldi ainena 

toitudesse. Arvatakse, et nitraadimürgistuse heaks kaitsevahendiks on ka rohke keefiri 

joomine ning hapukurkide ja hapukapsaste söömine, kus mürgistusevastaseks toimeaineks on 

piimhape. Kõige vastuvõtlikumad nitraatide suhtes on madala maohappelisusega inimesed: 

kuni aastased lapsed ja gastriidi haiged. On kindlaks tehtud, et methemoglobineemia esineb 

ka koolieelikutel, kuid selle erinevusega, et väikelastel kulgeb haigus raskelt, koolieelikud 

põevad aga seda kergelt, ilma kliiniliselt märgatavate sümptomiteta. (Kuiv & Karik 2007: 56; 

Köögiviljadega seonduvad... 2017; Токсичность нитратов... 2017)  

Osa nitraate ja nitriteid, sattudes seedekanalisse, mao ja soolte mikrofloora poolt 

metaboliseeritakse, aga ülejäänud kogus imendub kergesti organismi. Organismi sisenenud 

nitraatidest eraldub kaheksa tunni jooksul 42–90% nitraate uriiniga ning veres tõuseb 

methemoglobiini tase maksimaalseks juba 2–3 tundi pärast nitritite manustamist. 

(Köögiviljadega seonduvad... 2017)  

Enne 1960. aastaid arvati, et suurtes kogustes nitraatide sisaldus organismis põhjustab 

peamiselt methemoglobiini teket, kuid nüüd on uuringud näidanud, et peamiseks ohuks on 

vähi teke, eriti maovähi, kesknärvisüsteemi funktsiooni nõrgenemine ja südame-

veresoonkonna haiguste teke. (Нитраты и нитриты... 2009) 
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1.3. Lämmastikuringe  

Lämmastikuringe on lämmastiku tsükliline liikumine ja see on üks peamisi looduse 

aineringeid, mida inimene oma huvides mõjutab (Joonis 1). Lämmastik on tähtis taimede 

toitaine, nad vajavad seda kasvamiseks. Taimedel on raske lämmastikku otse kätte saada ning 

omastamiseks tuleb ta teiste elementidega sobivateks ühenditeks siduda. Välgu toimel võib 

lämmastik oksüdeeruda ja moodustada oksiide, mis lahustuvad vihmavees ja satuvad seejärel 

maapinda. Intensiivselt tegeletakse selliste katalüsaatorite leidmisega, mis suudaksid neid 

baktereid asendada ja toatemperatuuril lämmastikku siduda. Tänapäeval on peamiseks 

tööstuslikuks lämmastiku sidumise teeks ammoniaagi süntees. (Atkins & Jones 2008: 750; 

Lämmastikuringe 2017)  

 

Joonis 1. Lämmastikuringe skeem (Lämmastikuringe 2017)  

 

Põllumajanduses kasutatakse taimede kasvatamiseks lämmastiku peamise allikana 

mineraalväetisi ja sõnnikut. Lämmastikuringe tasakaalu rikub lämmastikväetiste järjest 

kasvav tootmine ja kasutamine, selle tagajärjel väheneb lämmastiku tagasipöördumine 

atmosfääri. Ülemäärased nitraatioonid põhjavees pärinevad taimede poolt kasutamata jäänud 

lämmastikust. Osa taimede poolt kasutamata jäänud lämmastikust kandub mullast välja 

sademetega. Üks osa lämmastikust läheb põhjavette, teine osa aga pinnaveekogudesse. 

Põhjavette sattunud lämmastikuühendid on võimelised denitrifitseeruma mikroorganismide 

toimel, mille tõttu lämmastiku ühendid lenduvad. See toimub siis, kui põhjavees või maa sees 

elavatel organismidel on anaeroobsed tingimused. Sademete hulk on tähtis tegur, sest sellest 

sõltub millises koguses vees mullakihist väljaleostuvad lämmastikuühendid lahjenevad. 

(Köögiviljadega seonduvad... 2017)   

Nitraadireostuse vältimiseks on mitmeid lahendusi:  

• sügiskünni pindade vähendamine;  
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• veevõrkude rajamine;  

• väetiste koguste vähendamine;  

• lämmastikväetiste liigkasutamise vältimine;  

• väetisesegude või liitväetiste kasutamine, mis sisaldavad lämmastiku-, fosfori- ja 

kaaliumiühendeid kindlas vahekorras;  

• heitvete puhastusseadmete korrasoleku kontrollimine;  

• mahepõllunduse leviku suurendamine.  

Lämmastikväetiste õigel kasutamisel on võimalik ära hoida pinna- ja põhjavee reostamine. 

(Köögiviljadega seonduvad... 2017)  

 

1.4. Nitraatide sisaldus puu- ja köögiviljades  

Mineraalväetistest rakendatakse kõige rohkem lämmastikväetisi. Taimed võtavad 

lämmastikku vastu peamiselt nitraatidena, millest osa kulub nende elutegevuseks, ülejäänu 

aga talletub. Kui taime kasvuperiood on pikk ja ilmastikutingimused soodsad, siis kasutatakse 

ära ka taimedesse talletunud nitraadivarud. Üleväetamisel võivad nitraadid säilida taimedes 

aga kaua ja sattuda nii toidulauale, kutsudes esile tervisehäireid. Erinevatel andmetel saadakse 

taimsete toiduainetega 40–80% üldisest nitraadikogusest. (Köögiviljadega seonduvad... 2017; 

Karik 1991: 106)  

Nitraadid kogunevad taimedesse ebaühtlaselt. Kiirelt kasvavates osades on neid tunduvalt 

rohkem kui säilitusorganites. Eriti nitraadirikkad on kasvuhoones kasvatatud ja liialt väetatud 

aedviljad (kapsas, redis, salat). Erinevates köögiviljades kogunevad nitraadid eri kohtadesse: 

rohkem on nitraate kurgi- ja kartulikoore all, porgandi- ja kapsasüdamikus ning kapsa 

välimistes lehtedes. Peakapsa välimised lehed võivad sisaldada kaks korda rohkem nitraate 

kui sisemised lehed, kartuli koorealune kasvukiht sisaldab 1,3 korda rohkem nitraate kui tema 

säilitusosa, punapeedi lehtede nitraatide sisaldus võib aga olla kuni kümme korda kõrgem 

tema juurika omast. Vähe on nitraate kaun-, tera- ja puuviljades ning marjades. Köögiviljadest 

põhiline osa nitraate satub organismi peedi, porgandi, kapsa, kartuli, sibulaga, samuti ka 

spinati ja salatiga. Märkimisväärsel hulgal nitraate sisaldavad ka köögiviljamahlad. Kuna 

nitraat on vees lahustuv, siis peaaegu kõik köögiviljades sisalduvast nitraadist kandub üle 

mahla. (Karik 1991: 106; Karik et al. 1996: 82–83; Köögiviljadega seonduvad... 2017; Zguro 

2015a)  

Nitraatide kogumise võime järgi liigitatakse puu- ja köögivilju viide rühma järgmiselt (Zguro 

2015a):  

• väga kõrge nitraadisisaldusega taimed (üle 2500 mg/kg): seller, salat, spinat, söögipeet, 

redis, rukola;  

• kõrge nitraadisisaldusega taimed (1000–2500 mg/kg): Hiina kapsas, till, nuikapsas, 

petersell, porrulauk;  

• keskmise nitraadisisaldusega taimed (500–1000 mg/kg): kapsas, kaalikas;  

• madala nitraadisisaldusega taimed (200–500 mg/kg): porgand, lillkapsas, kurk, kõrvits;  

• väga madala nitraadisisaldusega taimed (alla 200 mg/kg): tomat, kartul, mugulsibul, 

küüslauk, asparaagus, marjad, puuviljad, tera- ja kaunviljad.  

Järgnevas tabelis 1 on esitatud köögiviljades sisalduvate nitraatide piirkontsentratsioonid.  
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Tabel 1. Nitraatide piirkontsentratsioonid taimedes  

Taim Sisaldus, mg/kg 

Kartul  250 

Peakapsas varajane  900 

Peakapsas hiline  500 

Porgand varajane  400 

Porgand hiline  250 

Tomat  150/300 

Kurk  150/400 

Peet  1400 

Mugulsibul  80 

Rohelised lehtjad köögiviljad  2000 

Paprika  200 

Kabatšokk  400 

Melon  90 

Arbuus  60 

Viinamari  60 

Õun, pirn  60 

 

Kuna nitraatide sisaldus puu- ja köögiviljades on väga erinev, siis tuleb toiduainete tarbimisel 

arvestada järgnevate asjaoludega (Karik & Past 1996: 83; Zguro 2015a):  

• nitraadid kogunevad peamiselt puu- ja köögiviljade kooresse ja koorides on võimalik 

kontsentratsiooni vähendada;  

• porgandis kogunevad nitraadid südamikku;  

• melonis ja arbuusis kogunevad nitraadid koorelähedasse viljalihasse;  

• kurgis ja peedis on nitraate rohkem vilja otsades;  

• taimekõrs sisaldab nitraate rohkem kui lehed;  

• valmisvili sisaldab nitraate vähem kui poolküps vili;  

• köögiviljade keetmine vähendab nitraatide sisaldust 50% kuni 80% võrra ning nitraadid 

jäävad lahustunult keeduvette;  

• köögiviljade soolamine, hapendamine ja marineerimine vähendavad samuti nitraatide 

sisaldust;  

• puu- ja juurviljade kuivatamine, mahlade ja püreede valmistamine vastupidi suurendavad 

nitraatide kontsentratsiooni.  

 

1.5. Nitraatide sisaldust mõjutavad tegurid  

Kuna toiduained sisaldavad erinevas koguses nitraate, siis on ka mõjutavaid tegureid 

erinevaid (Köögiviljadega seonduvad... 2017):  

• Kultuuri bioloogilised erinevused – avamaadel on suurimad kontsentratsioonid redises, 

spinatis, salatis, kõrvitsas. Keskmiselt koguvad nitraate porgandid, seller, kurgid ja 

küüslauk. Võrdlemisi madalad nitraadikontsentratsioonid on omased tomatitele, 

rohelistele hernetele, piprale, sibulale.  

• Valgustus – nõrga valgustuse korral ei kasutata mineraalset lämmastikku taimedes 

orgaaniliste ühendite formeerimiseks. Nimelt valgusepuuduses on nitraatide taandumine 

tugevasti häiritud, seetõttu jääb neid saaki märksa rohkem kui tavaliselt.  
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• Mulla omadused – kui väetamine ja muud kasvutingimused on ühesugused, siis kõige 

vähem nitraate sisaldava saagi saab kergetelt liivmuldadelt. Kõige rohkem koguneb neid 

savikatel, huumusrikastel muldadel ning hästi lagunenud madalsoomuldadel.  

• Temperatuur – Šveitsi teadlaste arvates sisaldavad redis, salat, spinat ja sibul vähem 

nitraate kui neid kasvatatakse lühikese valguspäeva tingimustes temperatuuril 13–23 °C. 

Madalamate (8–18 °C) ja kõrgemate (20–28 °C) temperatuuride puhul on mõju 

vastupidine. 

• Niiskus – niiskuse puudusel mullas kujunevad optimaalsed tingimused nitrifikatsiooni 

protsessiks, tänu millele mõnedel perioodidel tekib mullas nitraatse lämmastiku ülejääk 

ning see koguneb taimedesse. 

• Taime vanus – mida noorem on taim, seda rohkem tavaliselt nitraate. Toidust saadavaid 

nitraatide koguseid on võimalik reguleerida näiteks salati, spinati ja maitserohelise 

lõikamiskõrgusega, eemaldades salatilehtedest jämedad roodud.  

• Saagi koristamise aeg – mittevalminud kultuurides on nitraatide sisaldus tavaliselt 

kõrgem. Kogu hooaja jooksul saaki andvate kultuuride puhul on nitraatide sisaldus 

kõrgem esimeses saagis. Samuti on oluline, et väetamine lõpetataks aegsasti enne saagi 

koristamist.  

• Säilitamise aeg ja tingimused – uurimused on näidanud, et porgandi ja peedi kuuekuulisel 

säilitamisel alanes nende nitraadisisaldus 1,5–2,0 korda. Ilmselt on see tingitud nitraatide 

taandumisega nitrititeks, mistõttu esimeste kontsentratsioon väheneb, teistel aga 

suureneb.  

Taimekasvatussaaduste nitraatide sisaldus sõltub paljudest asjaoludest. Teades kõiki neid 

faktoreid on võimalik teatud määral reguleerida nende kontsentratsiooni taimsetes 

toiduainetes ning ühtlasi ka vähendada organismi sattuvate nitraatide kogust. (Köögiviljadega 

seonduvad... 2017) 

Kui inimene tarbib nitraadirikast toiduainet või joogivett, siis inimese ainevahetuse käigus 

nitraat transformeeritakse nitritiks. Ka toiduainetes võivad toimuda muutused läbi bakterite, 

mille tulemusena nitraat muundub nitritiks ja sealt edasi nitrosoamiinideks. Nitrosoamiinide 

süntees võib toimuda ka toiduainetes kulinaarsel töötlemisel ja säilitamisel. (Ibid.)  

Nitraadid on kristallilised hästi lahustuvad lämmastikhappe (HNO3) soolad, mis 

kuumutamisel lagunevad. Neid on võimalik kasutada nii keemiatööstuses, lõhkeainetes 

oksüdeerimisreagendina kui ka toiduainetööstuses konservandina, kuid peamiselt kasutatakse 

nitraate naatrium- või kaaliumsooladena. Nitraatide enda toksilisus on suhteliselt madal, kuid 

kuna neist võivad kergesti moodustuda nitritid, mis on kümme korda mürgisemad, võivad nad 

inimese organismile olla ohtlikud. Nitritite kahjulikkus seisneb vere punaliblede 

kahjustamises, mistõttu häiritakse kudede hapnikuvarustust ning nitraatide mõjul muutub 

hemoglobiin methemoglobiiniks, mis ei seo õhuhapnikku, mis omakorda tekitab organismis 

hapnikupuuduse, väsimuse ja halva enesetunde. Tänapäeval on jõutud selgusele, et nitraatide 

suur kogus organismis põhjustab vähi teket, kesknärvisüsteemi funktsiooni nõrgenemist ja 

südame-veresoonkonna haiguste teket. Kuna nitraadid jõuavad inimese organismi üldjuhul 

läbi toidu, siis on oluline teada, et nitraadid kogunevad taimedesse ebaühtlaselt, mille tõttu 

tulebki teada, milline taimeosa sisaldab nitraate kõige rohkem ja milline mitte. Näiteks asub 

kurgis ja kartulis kõige rohkem nitraate koore all, kuid porgandis südamikus ja kapsas tema 

välimistes lehtedes. Nitraatide sisaldus sõltub erinevatest teguritest. Kui osata toiduainetega 

õigesti ümber käia, on võimalik neis nitraatide sisaldust vähendada. 
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2. PRAKTILINE TÖÖ  

Käesolevas peatükis kirjeldatakse lühidalt kvantitatiivset meetodit ja antakse ülevaade, mida 

on vaja, et viia läbi katsed kasutades poolkvantitatiivset meetodit difenüülamiiniga. Samuti 

leiab peatükist katsete käigud ja nende tulemused.  

 

2.1. Kvantitatiivne meetod  

Kvantitatiivne meetod on meetod, mida kasutatakse kromatograafias, et määrata proovis 

sisalduva komponendi kvantitatiivne sisaldus ehk ühendi kogus. Kromatograafia on 

tänapäeval keemias väga levinud analüüsimeetod. See on üldmõiste erinevate laboratoorsete 

füüsikalis- keemiliste meetodite kohta, mida kasutatakse uuritavate ainete segu komponentide 

lahutamiseks paljukordse sorptsiooni ja desorptsiooni tingimustes. Sorptsioon on gaasi või 

vedeliku komponendi neeldumine vedelikus või tahkes aines või kogunemine tahke aine 

pinnale ning desporptsioon on selle pöördprotsess. (Desorptsioon 2016; Kromatograafia 

2015; Kvantitatiivne kromatograafiline analüüs 2015; Sorptsioon 2013)  

Sisalduse määramiseks on mitu erinevat meetodit (Kvantitatiivne kromatograafiline analüüs 

2015):  

• Pindala normaliseerimine – antud meetodi täpsuse jaoks on oluline, et oleksid täidetud 

järgmised kriteeriumid: kõik analüüdid peavad olema elueerunud ehk eluent peab olema 

kolonni täidisest läbi voolanud; kõik analüüdid peavad olema detekteeritud ehk 

eraldunud; dektektori (teeb ainesegu komponendid nähtavaks) tundlikkus peab kõigi 

proovi komponentide suhtes olema sama. Need kolm tingimust on harva täidetud, kuid 

see meetod on lihtne ja tihti kasulik, kui poolkvantitatiivne analüüs on piisav või kui 

mõni analüüt pole identifitseeritud või pole saadaval puhtas vormis. 

• Välisstandardimeetod ehk kalibreerimisgraafiku meetod – üldjuhul kasutatakse 

graafiliselt. Teadaolevad analüüdikogused kromatografeeritakse, mõõdetakse piigi 

pindalad ja joonestatakse kalibreerimiskõver. Paremad tulemused saadakse proovi 

automaatsisestajaga, mis süstib vähemalt ühe mikroliitri.  

• Sisestandardimeetod – ei nõua täpset või järjepidavat proovi kogust või tundlikkusfaktori 

kasutamist, kuna see on juba meetodisse sisse arvestatud. Selle meetodi puhul ei tohi 

valitud standard olla proovi komponent ja ei tohi kattuda ühegi proovi piigiga. Teatud 

kogus standardit lisatakse igale proovile.  

• Lisamismeetod – selle meetodi puhul lisatakse proovile samuti standardit, kuid valitud 

kemikaal on sama, mis uuritav analüüt. Meetodi põhimõte on, et standardi poolt 

põhjustatud täiendav, kasvav signaal on proportsionaalne lisatava standardi kogusega ja 

seda võrdelisust saab kasutada analüüdi kontsentratsiooni määramiseks algses proovis.  

Antud katsete juures kasutatud analüüsimeetodi põhimõte seisneb nitraatide ja difenüülamiini 

reageerimisel tekkivate värvitud ühendite visuaalses hindamises. Selleks, et ühendile ilmuks 

värvus, kasutatakse difenüülamiini. Difenüülamiin on aromaatne amiin, mis kuulub Euroopa 

Liidu peamiste saasteainete hulka. See on toksiline nii inimesele kui ka keskkonnale. 

(Mikrofiltreerimine 2016; Moor 2017; Zguro 2015a)  
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Nitraatide määramise alumine piir analüüsitavas proovis on 100 mg/kg. Meetodit saab 

kasutada nitraatide määramisel taimekasvutoodangus. Nitraatide sisaldust proovis määratakse 

visuaalselt võrreldes tulemusi tabelis 2 toodud andmetega ja analüüsitava taimemahla värvuse 

intensiivsust. (Zguro 2015a)  

Tabel 2. Võrdlustabel 

Difenüülamiini värvus puu- või köögivilja lõikel 

või mahla pinnal 
Nitraatide sisaldus 

Helesinine, ilmub kiiresti Madal 

Sinine, aegamisi kaob Keskmine 

Tumesinine või tumevioletne, ilmub kiiresti, püsiv Kõrge 

 

2.2. Nitraatide määramine difenüülamiiniga poolkvanitatiivse meetodi 
abil  

Antud alapeatükis kirjeldatakse, mida on vaja, et määrata puu- ja köögiviljades nitraatide 

sisaldus kasutades difenüülamiini poolkvantitatiivset meetodit, kuidas kasutada antud 

andmeid ja milliseid järeldusi teha. Katsed viidi läbi nii koduaias kasvavate kui ka poest 

ostetud puu- ja köögiviljadega.  

 

2.2.1. Töö eeskiri 

Praktiliste tööde tegemisel on kasutatud TTÜ Virumaa Kolledži keemiatehnoloogia lektoraadi 

juhataja ja lektori Antonina Zguro eeskirju (2015a).  

Nitraatide määramiseks kasutatakse antud töös poolkvantitatiivset meetodit. Selleks on 

vajalik difenüülamiini lahuse olemasolu. Difenüülamiini lahuse lisamine puu- või köögivilja 

lõigule loob nitraatidega ühendi, mis värvub siniseks. Sinise värvuse intensiivsus ja püsimine 

näitavad, kui kõrge või madal on nitraatide sisaldus uuritavas objektis (Lisa 1).  

Kasutatavad reaktiivid:  

• difenüülamiini lahus kontsentreeritud väävelhappes 

• uuritavad puu- ja köögiviljad: porgand, õun, kartul, mugulsibul, peet, küüslauk, petersell, 

redis, paprika, porru, rukola, spinat, melon, kaalikas, lillkapsas, kapsas, lehtsalat 

Töövahendid:  

• nuga  

• Petri tass  

• uhmer koos uhmrinuiaga  

• mõõtesilinder  

• katseklaasid 

• klaaspulk 

• pipett  

 

2.2.2. Difenüülamiini lahuse valmistamine  

Difenüülamiini lahuse valmistamise eeskiri on koostatud TTÜ Virumaa Kolledži 

keemiatehnoloogia lektoraadi juhataja ja lektori Antonina Zguro materjalide põhjal (2015b).  
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Selleks, et oleks võimalik läbi viia katseid, on oluline valmistada difenüülamiini lahus, sest 

tänu sellele on võimalik määrata puu- või köögiviljades nitraatide sisaldus. Lahuse 

valmistamisel kasutati lisaks difenüülamiinile ka väävelhapet.  

Lahust valmistatakse järgmiselt:  

• 0,5 g või 1 g difenüülamiini niisutatakse 3–5 ml vees ja lahustatakse kas 100 ml 

väävelhappes või 100 ml 85% fosforhappes. Kasutatavad happed ei tohi sisaldada 

oksüdante (lämmastikku või lämmastikhapet), mis annavad difenüülamiini lahusele 

sinise värvuse;  

• 150–200 ml väävelhapet tuleb soojendada kuni vääveltrioksiidi (SO3) aurude 

tekkimiseni, et vabastada antud hape oksüdantidest;  

• difenüülamiini ja hapet tuleb pidevalt energiliselt segada.  

 

2.2.3. Nitraatide määramine aias kasvanud puu- ja köögiviljades  

Järgnevad katsed on läbi viidud, et uurida ja teada saada, millised koduaias kasvavad puu- ja 

köögiviljad sisaldavad nitraate ja kui suurel määral. Antud katsete töö käik põhineb Antonina 

Zguro eeskirjadel (2015a).  

1. Tehakse värske lõige puu- või köögivilja pinnal. Rohelised lehtjad köögiviljad (nt 

petersell) hõõrutakse uhmris peeneks kuni taimemahla tekkimiseni.  

2. Puu- või köögivilja tükk või taimemahl asetatakse Petri tassi.  

3. Puu- või köögivilja värskele lõikele või taimemahla pinnale tilgutatakse paar tilka 

difenüülamiini lahust kontsentreeritud väävelhappes.   

4. Võrreldakse värvust, mis tekkis puu- või köögivilja lõikele või taimemahla pinnale, 

tabelis 2 toodud andmetega.  

5. Võib viia läbi analoogilise eksperimendi keedetud köögiviljadega.  

Käesolevas praktilises töös kasutatud puu- ja köögiviljadega tehtud katsete tulemused on 

esitatud tabelis 3. Kõik katses kasutatud puu- ja köögiviljad on kasvanud oma aias ning katse 

on läbi viidud 2016. aasta detsembrikuus.  

Tabel 3. Katsete tulemused  

Puu- või köögivili 
Difenüülamiini värvus puu- või köögivilja 

lõikel või taimemahla pinnal 

Nitraatide sisaldus (madal, 

keskmine, kõrge) 

porgand puudub puudub 

õun puudub puudub 

kartul helesinine madal 

mugulsibul helesinine madal 

peet tumesinine kõrge 

küüslauk sinine keskmine 

petersell puudub puudub 

 

Katsete tulemused (Tabel 3) näitavad, et isegi oma aias kasvanud köögiviljades võib olla suur 

nitraatide sisaldus. Selgub, et antud töös käsitletud puu- ja köögiviljadest on kõige 

nitraadirikkam peet. Kuna nitraatide sisaldus sõltub väga erinevatest teguritest, siis peedi 

puhul saab välja tuua selle, et suur nitraatide kogus on seotud kultuuri bioloogiliste 

iseärasustega, sest tabelis on näha, et samas mullas kasvanud porgand ei sisalda nitraate. Kuna 
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katsete tulemused näitavad, et isegi puhtas mullas kasvanud puu- ja köögiviljad võivad 

sisaldada nitraate, siis on soovitatav teada, kuidas on võimalik nitraatide sisaldust vähendada.  

 

2.2.4. Nitraatide määramine poest ostetud puu- ja köögiviljades  

Töö käik nitraatide määramisel poest ostetud puu- ja köögiviljades on täpselt sama, mida 

kasutati eelmises alapeatükis, et määrata aias kasvanud puu- ja köögiviljade nitraatide 

sisaldus. Katses kasutatud puu- ja köögiviljad on ostetud Pärnu toidukauplusest Rimi 2016. 

aasta detsembrikuus (Tabel 4).  

Tabel 4. Katsete tulemused  

Puu- ja köögivili 
Difenüülamiini värvus puu- või 

köögivilja lõikel või taimemahla pinnal 

Nitraatide sisaldus (madal, 

keskmine, kõrge) 

porgand sinine keskmine 

õun puudub puudub 

kartul helesinine madal 

mugulsibul puudub puudub 

peet tumesinine kõrge 

küüslauk helesinine madal 

petersell tumesinine/must väga kõrge 

redis tumesinine kõrge 

paprika sinine keskmine 

porru helesinine madal 

rukola tumesinine kõrge 

spinat tumesinine kõrge 

melon puudub puudub 

kaalikas puudub puudub 

lillkapsas sinine keskmine 

kapsas (välimised lehed) helesinine madal 

lehtsalat tumesinine kõrge 

 

Võrreldes tabeleid 3 ja 4, on näha, et nitraatide sisaldus puu- ja köögiviljades võib sõltuda 

sellest, kas toiduained on aias kasvatatud või poest ostetud. Suurim erinevus tekkis petersellis. 

Oma aias kasvanud petersellis ei leitud nitraate, kuid katsed näitasid, et jaekaubanduses 

müüdav petersell sisaldab neid väga suurel määral (Lisa 2). Erinevus võib olla tingitud sellest, 

et jaekaubanduses müüdavad petersellid ja ka teised rohttaimed võivad olla kasvanud katte all 

ning samuti, et need poes säiliksid, kasvatatakse neid pottides, kus on väga vähe loomulikke 

mineraalained, mida üldjuhul leidub mullas, ja sellele vastukaaluks on palju väetist. Samas 

saab tabelitest välja lugeda ka seda, et kodus kasvanud mugulsibul sisaldab vähesel määral 

nitraate, kuid poest ostetud tootel nitraatide sisaldust ei leitud. Seda võivad põhjustada 

erinevad tegurid, näiteks mulla omadused, niiskus ja temperatuur.  

Üldiselt saab tabelist 4 välja lugeda seda, et nitraatide sisaldus rohelistes köögiviljades on 

tavaliselt suurem kui teistes. Selle põhjuseks võib olla see, et rohelised taimeosad on rohkem 

vastuvõetavamad nitraatidele. Selgub, et vähe on neid toiduaineid, kust nitraadid puuduvad.   

Selleks, et kaubad poes säiliksid ja näeksid head välja, kasvatatakse neid eritingimustes, 

näiteks katte all või kasutatakse suurel määral väetisi.  
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2.2.5. Nitraatide määramine keedetud köögiviljades  

Töö käik nitraatide määramisel keedetud köögiviljades on täpselt sama, mida kasutati 

alapeatükis 2.2.3., et määrata aias kasvanud puu- ja köögiviljade nitraatide sisaldus. Antud 

katses kasutati aias kasvanud porgandit ja kartulit ning poest ostetud peeti ja lillkapsast, mis 

keedeti pehmeks. Kuna nitraadid on vees lahustuvad ehk need peaksid keetmisel lagunema 

või sattuma vette, siis on alust arvata, et pärast keetmist on nitraatide sisaldus valitud 

köögiviljades minimaalne.  

Alapeatükis 1.4. on välja toodud viisid, kuidas on võimalik nitraatide sisaldust köögiviljades 

vähendada. Välja toodud oli ka keetmine ning katse läbi viimisel selgub, et antud lahendus on 

tõetruu (Lisa 3). Tulemused näitavad, et keetmine aitas vähendada nitraatide sisaldust 

miinimumini ning selle juures ei olnud oluline, kus oli köögivili kasvanud (Tabel 5). Samuti 

ei muutnud tulemusi see, kui suur oli nitraatide sisaldus köögiviljas enne keetmist. Selleks, et 

vähendada nitraatide sattumist inimorganismi, tuleb teada, millised on võimalused 

vähendamaks nende sisaldust toiduainetes.  

Tabel 5. Katsete tulemused  

Köögivili 
Difenüülamiini värvus puu- või köögivilja 

lõikel või taimemahla pinnal 

Nitraatide sisaldus (madal, 

keskmine, kõrge) 

porgand puudub puudub 

kartul puudub puudub 

peet puudub puudub 

lillkapsas puudub puudub 

 

Antud uurimistöös kasutati katsete läbi viimisel poolkvantitatiivset meetodit 

difenüülamiiniga. Kasutatud analüüsimeetodi põhimõte seisneb nitraatide ja difenüülamiini 

reageerimisel tekkivate värvitud ühendite visuaalses hindamises. Difenüülamiini lahuse 

lisamine puu- või köögivilja lõigule loob nitraatidega ühendi, mis värvub siniseks. Sinise 

värvuse intensiivsus ja püsimine näitavad, kui kõrge või madal on nitraatide sisaldus uuritavas 

objektis. Katsete tulemuste põhjal saab väita, et aias kasvanud puu- ja köögiviljad sisaldavad 

nitraate vähem kui jaekaubanduses müüdavad toiduained. Kõige nitraadirikkamateks 

toiduaineteks olid peet ja petersell ning kahe katse kokkuvõttes selgub, et õun sisaldab neid 

väga vähesel määral või üldsegi mitte. Kolmandas katses selgub, et köögiviljade keetmine 

vähendab nitraatide sisaldust ning selle juures ei ole oluline, kus on köögivili kasvanud või 

kui suur oli nitraatide sisaldus enne keetmist. 

  



Gerdi Põldsam, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2017 

NITRAADID JA NENDE MÄÄRAMINE PUU- JA KÖÖGIVILJADES DIFENÜÜLAMIINIGA POOLKVANTITATIIVSE MEETODI 
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KOKKUVÕTE 

Uurimistöös teemal „Nitraadid ja nende määramine puu- ja köögiviljades difenüülamiiniga 

poolkvantitatiivse meetodi abil“ käsitleti nitraate. Töö käigus viidi läbi katsed, kasutades 

poolkvantitatiivset meetodit difenüülamiiniga, mille abil oli võimalik määrata nitraatide 

sisaldust erinevates puu- ja köögiviljades.  

Nitraadid on kristallilised vees hästi lahustuvad lämmastikhappe (HNO3) soolad, mis 

kuumutamisel lagunevad. Kuna nitraadid jõuavad inimese organismi üldjuhul läbi toidu, siis 

on oluline meeles pidada, et nitraadid kogunevad taimedesse ebaühtlaselt, mille tõttu tuleb 

teada, milline taimeosa sisaldab nitraate kõige rohkem ja milline mitte. Näiteks porgandi 

südamik on nitraadirohkem kui tema välimine osa, samas kui kartulis leidub nitraate kõige 

rohkem koore all.  

Käesoleva töö eesmärgiks oli teada saada nitraatidest ning uurida, millised puu- ja köögiviljad 

neid kõige rohkem sisaldavad ning kas sisalduse erinevust võib mõjutada see, kas toiduaine 

on kasvanud oma aias või ostetud poest. Samuti selgus, et nitraatide enda toksilisus on 

suhteliselt madal, kuid kuna neist võivad kergesti moodustuda nitritid, mis on kümme korda 

mürgisemad, võivad nad inimese organismile olla ohtlikud. Nitritite kahjulikkus seisneb vere 

punaliblede kahjustamises, mistõttu häiritakse kudede hapnikuvarustust ning nitraatide mõjul 

muutub hemoglobiin methemoglobiiniks, mis ei seo õhuhapnikku, mis omakorda tekitab 

organismis hapnikupuuduse, väsimuse ja halva enesetunde. Läbi viidud katsete tulemusena 

selgus, et nii omas aias kasvanud kui ka poest ostetud peet on üks nitraadirikkamaid köögivilju 

ning et köögiviljade keetmine vähendab nitraatide sisaldust tunduvalt.  

Töö hüpoteesideks olid, et oma aias kasvanud puu- ja köögiviljade nitraatide sisaldus on 

madalam kui poest ostetud puu- ja köögiviljadel ning et rohelised köögiviljad on kõige 

nitraadirikkamad. Mõlemad hüpoteesid leidsid töö käigus osaliselt kinnitust. Võrreldes puu- 

ja köögiviljade nitraadisisaldust ei ole võimalik väita, et aias kasvanud toiduainete 

nitraadisisaldus on madalam, sest katsete tulemused näitasid, et koduaia mugulsibul ja 

küüslauk on nitraadirikkamad, kui jaekaubanduses müüdavad tooted. Lisaks rohelistele 

köögiviljadele (spinat, rukola, petersell, kapsas) on ka peedis väga kõrge nitraatide sisaldus 

ning seetõttu ei saa ka täielikult kinnitust teine hüpotees.  

Materjali antud töö koostamiseks oli piisavalt, informatsiooni saadi raamatutest ning nii eesti- 

kui ka venekeelsetest internetis leiduvatest artiklitest. 
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Lisa 1. Koduaia ja poest ostetud puu- ja köögiviljad  

 

 

Lisa 2. Vasakul poest ostetud petersell ja paremal koduaia petersell  
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Lisa 3. Keedetud köögiviljad pärast katset  
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SISSEJUHATUS 

Eesti golf on alles lapsekingades ja eestikeelset materjali selle ala kohta on üsna vähe. Ma 

valisin selle teema, kuna olen golfi mänginud alles kolm aastat ja tehnilisemad teadmised 

mängu kohta võivad kaasa aidata tulemuste parandamisel. Lisaks soovisin antud teemat 

uurida, et saada vastuseid eelnevalt tekkinud küsimustele. Töö eesmärgiks on saada rohkem 

teadmisi golfist, eriti golfipallidest, ning teha nendest järeldusi. 

Uurimistöö on suunatud golfipallide lennuomaduste uurimisele. Eesmärgiks on võrrelda 

kolme palli, milleks on Callaway Supersoft, Nassau Range Three ja Srixon 1-piece range. 

Püstitatud hüpotees on, et Callaway Supersofti lennuomadused on harjutuspallide omadest 

paremad ja kahe harjutuspallivahelised erinevused tulenevad erinevate konstruktsioonide 

mõjust. 

Uurimistöös antakse ülevaade golfist ja golfipallidest eelnevalt avaldatud kirjanduse põhjal, 

viiakse läbi katse hüpoteesi kontrollimiseks ja analüüsitakse katse käigus kogutud andmeid. 

Katse ajal mõõdetakse kolme palli lennuomadusi näitavaid suuruseid kahe erineva kepiga 

löömisel. 

Käesolevas uurimistöös on kasutatud mitmeid erinevaid allikaid. Hea ülevaate mängust 

endast saab K.I.S.S seeria raamatust „Guide to Playing Golf“, autoriks Steve Duno. 

Aerodünaamika osas olid tähtsamateks allikateks Burglundi ja Streeti koostatud „Golf Ball 

Flight Dynamics“ ning Jeff Scotti artikkel „Golf Ball Dimples & Drag“. 

Töö põhiosa koosneb neljast osast. Esimeses osas tuuakse välja golfi ajalugu, mängu 

lühitutvustus ja varustus. Teine osa keskendub pallile, selle ajaloole, konstruktsioonile ja 

aerodünaamikale. Kolmandas osas kirjeldatakse metoodikat ning neljandas analüüsitakse 

läbiviidud katseid. 

Soovin tänada oma juhendajat füüsikaõpetajat Elmu Mägi, kes aitas mind töö valmis 

kirjutamisel, teist juhendajat Valgeranna Golfiklubi Proʼd Gert Velsbergi, kes aitas läbi viia 

katset ning vastas tekkinud küsimustele ja Niitvälja Golfiklubi Proʼd Martin Toome, kes 

võimaldas golfiradarit kasutada. Lisaks soovin tänada ka Valgeranna golfiklubi head 

caddiemasterit Viljar Kõiva, kes lubas katset läbi viia Valgeranna golfiväljakul ja kasutada 

harjutuspalle ning pallide eest ka tänud Pärnu Bay Golf Links´ile. 
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1. GOLFI KUI SPORDIALA TUTVUSTUS 

1.1. Golfi ajalugu 

Golf sai mänguna alguse Šotimaa idarannikul umbes 15. sajandil, kui šoti talunikud ja 

lambakarjused hakkasid ümmargusi kive puutokkidega auku ajama. Just auk oli see, mis 

eristas golfi teistest aladest. Inglismaa invasiooni ajal, mis leidis aset 15. sajandi keskel, 

keelati Šotimaal ära golf ning ka jalgpall, kuna need segasid militaarset kasvatust. 

Sajandivahetuse järel keeld tühistati ning kuningliku soosimise tagajärjel mängu populaarsus 

kasvas. Aastal 1682 toimus esimene rahvusvaheline golfivõistlus kahe inglase ja kahe šotlase 

vahel. (A History of... n.d.a) 

Esimesed reeglid pandi kirja aastal 1744 esimese golfiklubi The Gentlemen Golfers of Leith 

poolt, et läbi viia iga-aastast võistlust. 19. sajandi keskel muutus juhtivaks klubiks The Royal 

and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A). Selleks ajaks kasutati juba spetsiaalseid keppe, 

mis olid tehtud viljapuudest või pöögist, mõnedel oli ka rauast kepilaba. Kasutati ka 

spetsiaalseid palle, mida valmistati tihedalt kokkupressitud linnusulgedest, mis mähiti 

ümmarguse läbiõmmeldud hobusenahatüki sisse. Kuna need kõik valmisid käsitööna, oli ka 

hind väga kõrge ning ainult kõige rikkamad võisid seda endale lubada. (A History of... n.d.b) 

Aastal 1776 loodi esimene golfiklubi väljaspoole Šotimaad ja ajaga tekkis neid aina juurde. 

Ka 19. sajandi tööstusrevolutsioon tõi endaga suuri muutusi golfis. Tehastes hakati tootma 

metallist kepilabasid ja -varsi ning gutapertšist palle, mis aitasid kaasa golfi levikule varustuse 

hinna alanemise tõttu. (A History of... n.d.c) 

1900. aastaks oli välja kujunenud profisport ja elukutselised golfarid, kes teenisid elatist oma 

võimete peale panustades. Selleks ajaks oli USA-s üle 1000 golfiklubi ning peeti suuri 

rahvusvahelisi võistluseid. Aastal 1900 kuulutati golf olümpiaalaks. (A History of... n.d.d) 

20. sajandi alguses tuli välja palju tehnoloogilisi uuendusi. Võeti kasutusele Haskelli 

üheosalised kummisüdamikuga pallid, soonelised raudkepid ja William Taylori leiutatud 

lohukestega pallid, mis kõik võimaldasid golfimängijatel lüüa palli täpsemini ja kaugemale 

kui kunagi varem. 1916. aastal loodi Ameerika profigolfimängijate organisatsioon The 

Professional Golfers Association (PGA). Mõned aastad hiljem, kui 1921. aastal seadis R&A 

piirangud golfipalli suurusele ja kaalule, tekkis 30 aastaks suur lõhe euroopa ja ameerika 

golfimängu. Tänaseks on USGA ja R&A oma jõud ühendanud ning nad reguleerivad golfi 

kogu maailmas ühiselt, et kõikidel mängijatel oleksid võrdsed võimalused. Ka II maailmasõja 

ajal olid lood golfiga halvad, kogu varustuse toormaterjal läks sõjatööstusesse. (A History of... 

n.d.e) 

Golf on laialt levinud üle kogu maailma. Seda saab mängida igal mandril kaasa arvatud 

Antarktikas, kuhu on rajatud üks golfiväljak. 2016. aasta seisuga mängitakse 245 riigist golfi 

kokku 208 riigis. Üle maailma on seda võimalik mängida 33161 kohas, radasid on kokku 

567111. (The R&A 2017: 5) 

Eestisse jõudis golf aastal 1931, kui New Consolitated Gold Fields LTD õlivabriku juhataja 

William Dunn lasi ehitada Roodu-Nõmmele golfiraja. Seda kasutasid peamiselt inglastest ja 
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eestlastest vabriku ametnikud. Kuid aastal 1941 hävitas nõukogude sõjavägi Eesti esimese 

golfiväljaku. Eestis taasavastati golf 1993. aastal, kui avati Niitvälja Golfikeskus. (Tamm 

2014) 

Kokku harrastab Eestis golfi umbes 4000 inimest, kellest aktiivseid klubiliikmeid on 2000. 

Siin on üheksa väljakut: Estonian Golf & Country Club, White Beach Golf, Niitvälja 

Golfiklubi, Ojasaare Golf, Otepää Golfikeskus, Pärnu Bay Golf Links, Rõuge Golf, Saare 

Golf, Golf X Rae ja Haapsalu Golf. (Väljakud s.a.) 

 

1.2. Golfimängu tutvustus 

Golf on sportlik ajaveetmise viis, kus veedetakse palju aega värskes õhus ja hea seltskonnaga. 

Ühe mänguringi (18 raja) jooksul, mis kestab kuni 4,5 tundi, kõnnitakse umbes 10 kilomeetrit, 

tehakse umbes 100 lööki ning selle jooksul võib kaotada 1500–2000 kilokalorit. (Golfi ABC 

s.a.) 

Golfi eesmärk on lüüa pall võimalikult väheste löökidega auku, nii 18 rada järjest. Rada 

koosneb avalöögialast, edenemisalast (fairway), rufist ja puttamisgriinist (Joonis 1). 

Alustatakse avalöögialalt ja lõpetatakse griinil, kus asub auk. Rajad on erinevate pikkustega. 

Tavaliselt on par-3 rada 77–210 m pikk, par-4 rada 210–420 m pikk ja par-5 rada pikem kui 

420 m. Raja par on löökide arv, millega peaks hea mängija raja läbima. Peamised abivahendid 

palli auku saamisel on erineva suurusega kepid. Mängu raskemaks tegemiseks on rajale 

paigutatud ka takistusi, näiteks bunkrid (liivatakistused) ja veetakistused. Lisaks tuleb ära 

märkida, et golf on eelkõige mäng iseenda ja väljaku vastu. See tähendab, et kohtunikud ei 

jälgi reaalajas väljaku pealt toimuvat ja sohki tehes ei peteta ainult teisi vaid ka iseennast. 

(Duno 2000: 36, 37, 38) 

 

Joonis 1. Väljaku ehitus. Allikas: Salgot et al. 2012: 395 

Golfis on palju erinevaid mängimisviise. Saab mängida üksi, mitmekesi, punktide peale, 

löökide peale ja raja võitude peale. Järgnevalt toon välja erinevad mänguvormid ja nende 

mängimise viisid (R&A Rules Ltd, USGA 2016: 35, 36, 38, 39, 121): 

1. Avalöögiala 

2. Veetakistus 
3. Ruff 

4. Tee 

5. Bunker 
6. Veetakistus 

7. Edenemisala 

8. Puttamisgriin 
9. Lipp 
10. Auk 
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1. Rajamäng – rajamängus mängitakse kaasmängijaga (-mängijatega) iga raja võidu peale 

ja terve mängu võidab mängija, kes kogub rohkem rajavõite 

a) Üksikmäng – üks mängija mängib teise vastu 

b) Üks kahe vastu – üks mängija mängib kahe teise vastu, iga pool mängib ühte 

palli 

c) Paarismäng – kaks paari mängivad teineteise vastu, kumbki ühe palliga 

d) Kolm-pall – kolm mängijat mängivad üksteise vastu, igaüks oma palliga. 

Mängitakse samaaegselt ühte mängu ühe kaasmängija ja teist teise vastu. 

e) Parim-pall – üks mängija mängib kahe teise mängija parema palli või kolme 

teise mängija parima palli vastu 

f) Neli-pall – kaks paari mängivad teineteise parema palli vastu 

2. Löögimäng – löögimängus on tulemuseks löödud löökide arv 

a) Individuaalne mäng – võistluse ajal mängib iga võistleja individuaalselt 

b) Paarismäng – kaks mängijat mängivad partneritena, mõlemad ühte palli 

c) Neli-pall – kaks mängijat mängivad partneritena, mõlemad enda palli 

3. Punktimäng – punktimängus arvestatakse tulemust punktides, mis antakse mängijale 

kindla arvu lööke tehes  

 

1.3. Golfivarustus 

Golfivarustusse kuuluvad kepid, pallid, kott, koti kate, käru, vihmavari, riided, jalanõud, 

pliiatsid, tiid, pallimärkijad ja griinikahvlid. 

Keppe on mitut erinevat liiki: puud, rauad ja putterid (Tabel 1). Puud on pika varre ja suure 

metallist või puust tehtud kepipeaga. Nende hulka kuuluvad driver ja fairwaypuud. Driverid 

on mõeldud avalöögi sooritamiseks. Nende labanurgad on 7°–12°. Fairwaypuud on 

driveritest natuke väiksemad ja neid kasutatakse peamiselt edenemisalal. Nende hulka 

kuuluvad puu-2, puu-3 ja nii kuni puu-11. Mida suurem number, seda suurem labanurk. 

Raudkepid on puukeppidest väiksemad ning need on tehtud metallist. Nende hulka kuuluvad 

rauad ühest üheksani, sandwedge ja pitching wedge. Numbritega raudu kasutatakse kõikjal 

väljaspool puttamisgriini vastavalt palli kaugusest lipust, sandwedgeʼi kasutatakse liiva seest 

löömisel ja pitching wedgeʼi griini lähedal griinile löömiseks või takistuste ületamiseks. Putter 

on kepp, mida kasutatakse griinil palli veeretamiseks auku. Neid on paljude erinevate kujude 

ja suurustega, nii et igaüks leiaks endale sobiva. Korraga võib rajal kaasas kanda kuni 14 

keppi. (Duno 2000: 98, 99) 

Peale keppide on golfis ühtedeks tähtsamateks asjadeks pallid, sest just need peavad auku 

jõudma. Kui golfi algusaegadel oli palliks ümmargune kivi, siis praeguseks on tehnoloogia 

arenenud nii kaugele, et ka kaks väljanägemiselt kõige sarnasemat palli võivad 

mänguomadustelt üksteisest väga palju erineda. Lähemalt saab tutvuda golfipallidega 

peatükis 2. (Ibid.: 82) 

Et kõiki asju kaasas kanda, on vaja ka kotti. Sõltuvalt sellest, kas tahetakse seda seljas kanda 

või kasutatakse käru, saab valida suure kärukoti või kergema ja jalgadega koti vahel. Neil 

mõlemal peavad olema keppide eraldamiseks pehmed vahed, et kepid üksteise vastu ei 

põrkaks ja et nad kahjustatud ei saaks. Vihma eest kaitsmiseks on olemas kotil kate ja suur 

vihmavari. (Ibid.: 105, 106) 
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Tabel 1. Erinevate keppide keskmised nurgakraadid ja palli löömise kaugused 

Kepp Labanurk Kaugus meestel (yd) Kaugus naistel (yd) 

Driver 8°–13° 200–230–260 150–175–200 

Puu-2 12°–15°  190–220–245 135–160–190 

Puu-3 12°–17°  180–215–235 125–150–180 

Puu-4 15°–19°  175–200–220 110–145–175 

Puu-5 2°–23° 170–195–210 105–135–170 

Raud-3 21°–24°  160–180–200 100–125–160 

Raud-4 25°–28° 150–160–170 90–120–150 

Raud-5 28°–32°  140–160–170 80–110–140 

Raud-6 32°–36° 130–150–160 70–100–130 

Raud-7 36°–40°  120–140–150 65–90–120 

Raud-8 40°–44°  110–130–140 60–80–110 

Raud-9 45°–48°  95–115–130 55–70–95 

Pitching Wedge 47°–53°  80–105–120 50–60–80 

Sand Wedge 54°–58° 60–80–100 40–50–60 

Allikas: Murdo Frazer Golf Course 2011 

 

Riietuma peab vastavalt ilmale, vihmase ilmaga on eriti tähtsad veekindlad riided. Kanda ei 

tohi dresse ja teksapükse, särk peab olema kraega. Riietuse juurde käib ka kinnas, 

paremakäelistel vasakus käes, et tugevdada haaret ja vältida ville. Golfijalanõud annavad 

svingi tehes maapinnaga hea haarde ja seetõttu on vähem möödalööke kui tenniste või teiste 

igapäevajalatsitega. Hea haarde põhjuseks on talla all asuvad naelad, mis on tehtud metallist, 

plastikust või kummist. Eelistatavad on kummist ja plastikust naelad, sest nendel ei ole nii 

kahjulik mõju griinidele ja need on jalas mugavamad. (Duno 2000: 107, 108) 

Väikesed asjad, mida kaasas kanda, on pliiatsid, tiid, pallimärkijad ja griinikahvlid. Pliiatsid 

on tulemuse ülesmärkimiseks. Tii ehk tikk on väike, kuni seitsme sentimeetri pikkune puust 

või plastmassist tikk, millega saab palli maapinnast kõrgemale tõsta, et palli tabamist 

lihtsustada. Palli märkimiseks kasutatakse münte, sellesarnaseid spetsiaalseid märkijaid või 

tiisid. Seda on vajalik teha, kui pall võetakse üles puhastamiseks või et teised sellele pihta ei 

lööks. Griinikahvleid kasutatakse palli kukkumisel griinile tekkinud jälje parandamiseks. 

Sellega saab kaasa aidata väljaku heale kvaliteedile. (Ibid.: 109, 110) 
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2. GOLFIPALL 

2.1. Golfipalli ajalugu 

Juba Rooma keisrid mängisid 80 a eKr golfilaadset mängu, mida tollal kutsuti nimega 

paganica ja milles kasutatav pall oli sulgedega täidetud. See pall oli praegusest golfipallist 

palju suurem – palli diameeter kuni 17,5 cm. Keskajaks oli mäng nii kaugele arenenud, et 

palli diameeter oli alanenud 10 cm. Järgmised viis sajandit arenes see maailma eri paigus 

erinevalt, kuni šotlased jõudsid tänapäeval tuntud golfini. 500 kuni 600 aastat tagasi leiutati 

esimene tänapäevase palliga sarnases suuruses pall, kui suled topiti nahast kotikesse, mille 

diameeter oli 3,75 cm. Selline pall jäi püsima umbes 450 aastaks. Kuna see pall oli käsitööna 

valminud, siis otsiti sellele odavamat alternatiivi. 19. sajandi 50. aastatel loodi Itaalias Kagu-

Aasiast pärit gutapertšist pallid. Need olid palju kättesaadavamad kui eelmised ja jäid turule 

kuni 1910 aastateks. Kuid kuna gutapertšist pallid olid ümaramad ja siledamad, siis nende 

lennuomadused olid kehvemad. Mõne aja pärast märkasid pallitegijad, et ebaühtlase pinnaga 

pallid on paremate aerodünaamiliste omadustega ning nad hakkasid pallidele noaga jälgi peale 

tegema. Hiljem tehti pallidele masinatega kindla mustriga lohukesi. Samal ajal uute 

materjalide otsimine jätkus. Prooviti paljude erinevate materjalidega, kuid selle õige leidmine 

oli raske. 20. sajandi algusaastatel leiutati kergem kummist kokku keeratud pall, millel olid 

süvendatud lohukesed. 1930. aastatel võtsid sellised pallid turu üle, kuna pall oli nii 

aerodünaamiliselt kui ka materjali poolest õnnestunud. Sellest ajast saati proovitakse täiustada 

pallide mustrit ja koostist täiuslikkuseni. (Sheppard 2006)  

 

2.2. Golfipalli regulatsioonid 

R&A Rules Ltd ja Ameerika Ühendriikide Golfiliidu (USGA) koostööl valmivad golfireeglid, 

mis võimaldavad mängida golfi maailma eri piirkondades suurte erinevusteta. Peamine, mida 

pallide valmistamisel järgida tuleb, on asjaolu, et pall ei tohi olla traditsioonilisest vormist 

erinev nii koostise, suuruse kui ka muu poolest. Tänapäeval on lisandunud ka tehnoloogiline 

aspekt. Kõik pallid, mis sobivad mängimiseks, on üles loetletud R&A kodulehel. Järgnevalt 

toon välja peamised tingimused, mis on kehtestatud pallidele, et neid saaks kasutada 

mängimisel (R&A Rules Limited 2016: 57, 58, 59): 

a) Pall võib valmistatud olla ainult elastomeersetest materjalidest (st viskoossed materjalid, 

millel on madal elastsusmoodul). 

b) Disainis ei tohi olla üksikuid elemente, mis liiguksid üksteise suhtes. 

c) Pall ei tohi kaaluda üle 45,93 g (1,620 untsi). Minimaalset piirangut ei ole peale pandud, 

seega võib tootja teha need nii kergeks, kui ise soovib. 

d) Palli läbimõõt ei tohi olla väiksem kui 42,67 mm (1,680 tolli). Maksimaalset piirangut 

ei ole, tähtis on, et see vastaks kõigile teistele standarditele.  
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2.3. Golfipallide tüübid 

Võistlustel ja ka tavamängus kasutatakse enamasti mängimiseks reeglitekohaseid 

mängupalle. Kõik sellised on üles loetletud USGA ja R&A poolt koostatud sobivate pallide 

nimekirjas (Conforming Ball List). Peale nende, on olemas ka teised pallid, mis erinevad 

üksteisest eesmärgi, tootmise vm poolest. Järgnevalt on välja toodud kolm eri liiki palle ja 

nende erinevused tavalisest golfipallist: 

a) Rangepall ehk harjutuspall – pall, mis on toodetud kasutamaks seda harjutusväljakul 

(driving range). Kuna seal käib harjutamas väga palju väga erineva tasemega inimesi, 

siis peavad need olema vastupidavad. Need on toodetud ka üsna odavalt, et väljakud 

saaksid neid suures koguses osta. Harjutuspallidel on tavalistest mängupallidest palju 

kõvem kate, et vältida sisselõikeid. Teine erinevus tavapallidest on see, et need ei lenda 

nii kaugele ja nende lennuomadustel on suur varieeruvus. (Kelley 2017a) 

Harjutuspallidega ei ole lubatud väljakul mängida (Tiitus 2013). 

b) Taaskasutatud pall – pall, mis on leitud veest või muust takistusest ja viidud see tagasi 

mängima. Selline pall võib olla natukene kehvem kui tavapall, kuid ei pruugi, ning see 

on palju odavam. Seetõttu mängivad nende pallidega madalamatasemelised mängijad. 

(Bailey 2014) 

c) X-Out pall – pall, mille tootmisprotsessis on tekkinud kosmeetiline viga. Need vead palli 

väga palju ei mõjuta, kuid neid müüakse palju odavamalt kui tavapalle. X-Out pallidega 

võistlustel mängimine on keelatud. (Kelley 2017b) 

 

2.4. Golfipallide liigitus kattematerjalide alusel  

Tänapäeval tehakse katteid mitmetest erinevatest materjalidest. Materjalid valitakse selle 

järgi, kelle jaoks on pall mõeldud, millised peavad palli mänguomadused olema ja kui 

kestvaks tahetakse seda teha. Järgnevalt on toodud välja ja kirjeldatud enim kasutatavaid 

kattematerjale alates 20. sajandist: 

a) Balata – loodusliku kautšuki liik, mis oli teistest kattetüüpidest pehmem, kuid vähem 

vastupidavam. Sellega kaetud palle oli võimalik kergemini pöörlema panna ja see andis 

parema kontrolli pallile. Niisuguseid palle kasutasid mängijad, kellele olid olulised palli 

pehmus ja hea kontroll. Tavaliselt olid nendeks professionaalsed mängijad. Balata pallid 

tulid kasutusele 20. sajandi alguses ja kadusid turult 1990. aastatel. (Kelley 2017c) 

b) Surlyn – ionomeer klassist materjal, millega tuli eelmise sajandi 80. aastatel välja 

ettevõte DuPont. Selle materjali põhiomadused on madalatel temperatuuridel 

löögikindlus, kulumiskindlus, keemiline vastupidavus ja läbipaistvus, mis loovad 

eeldused heaks mängitavuseks (DuPont 2003: 1). Kuid niisuguse materjaliga kaetud pall 

on palju kõvem ning seetõttu pöörleb ta palju vähem. Ometi kasutavad tavalised 

golfimängijad kasutavad surlyniga kaetud palle, sest nad on vastupidavamad. (Ball built-

up n.d.) 

c) Uretaan – kumm, mis on pehmem kui teised siin nimetatud materjalid ja ka kallim. See 

saavutab kepilabaga hea kontakti ning seetõttu on sellist palli kergem kontrollida. 

Pehmuse tõttu tekivad ka täkked kiiremini sisse ja palli eluiga väheneb. Sellist tüüpi palli 

kasutavad heatasemelised mängijad. (Pringle 2012) 

d) Ionomeer – väga elastne plastik, mida on odav toota. See on natuke kõvem kui uretaan 

ja kestab kauem. Kõvaduse tõttu pöörleb pall vähem ja aitab hoida sirget lennujoont. 

Ionomeerkatteid kasutatakse tavaliselt kahe- ja kolmeosalistes pallides. (OʼReilly 2015) 
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2.5. Golfipallide liigitus kihtide alusel 

Golfipallide erisus kihtide järgi (Golf Ball Details n.d.): 

a) Ühekihilised pallid – Niisugused pallid on kõige lihtsama ehitusega ning on valmistatud 

ainult ühest materjalist, tavaliselt surlynist. Need on väga pehmed, odavad, vastupidavad 

ja madalaima kvaliteediga. Nende peamine kasutusala on driving rangeʼl 

harjutuspallidena. 

b) Kahekihilised pallid – Need pallid koosnevad kõvemast plastist tehtud südamikust ja 

kattest. Kahekihilised pallid lendavad kaugele, on odavad, vastupidavad ja vähese 

pöörlemisega. Nende lennutrajektoor on suhteliselt madal. Samas on selliseid palle saada 

raskem griinile ning seda seal kontrollida. Kaheosalisi palle kasutavad paljud 

tavamängijad eelkõige vastupidavuse ja hinna pärast. 

c) Kolmekihilised pallid – Nendel pallidel on pehme kate, üks sisemine kiht ja vedel 

südamik või kaks sisemist kihti. Kihid annavad pöördeid rohkem juurde, mis aitavad 

parandada kontrolli nii griini peal kui ka mujal. Kuid sellistele pallidele tulevad täkked 

kiiresti sisse ja seetõttu kaotavad nad oma esialgsed omadused. Nende pallide hinnad on 

eelmistest märkimisväärsemalt kõrgemad. Kolmekihilisi palle eelistavad paljud hea- ja 

kõrgetasemelised mängijad. 

d) Neljakihilised pallid – Need pallid on kolmekihilistele väga sarnased, kuid neile on katte 

alla lisatud mantelkiht. See kiht võtab pikkade löökide puhul endasse rohkem energiat, 

mis vähendab pöörlemist, kuid griini lähedal tõstab väiksemate kiirustega löökides 

pöörlemissagedust, mis parandab kontrolli selle ümber. Neid palle kasutavad mängijad, 

kelle svingikiirus ületab 170 km/h, sest muidu ei too mantel kasu. 

e) Viiekihilised pallid – Nendele on lisatud veel üks kiht, mis väga kõrgete svingikiiruste 

juures võimaldab lüüa palli kaugemale, samas tundub pall ikka pehme. Niisuguseid palle 

ei toodeta väga palju ning enamus mängijad neid ei kasuta.  

 

2.6. Kompressioon  

Üks tähtsamaid hetki svingi ajal, mis mõjutab palli lennutrajektoori, on moment, kui kepilaba 

ja pall saavad kokku. Sellel hetkel mõjub pallile väga suur jõud, mille tagajärjel pall 

deformeerub ning kepilaba kineetiline energia kandub üle pallile. Siin tulebki kasutusele 

kompressioon, mis näitab, kui suur on palli sisemine survejõud ja kui palju pall löögihetkel 

oma kuju muudab. (Golf Ball Compression n.d.) 

Kompressiooni mõistet hakati kasutama kui võeti kasutusele kolmekihilised pallid. Neid palle 

tehti nii, et tahkele tuumale keriti peale umbes 20-meetrine peenike kummiriba ning sellele 

omakorda kate. Räägiti, et mida tugevamini kumm peale on keritud, seda parem pall on. Jõuti 

arusaamale, et palli kompressioon on põhiline suurus, mis iseloomustab palli trajektoori. Kuid 

praegu, kõrgtehnoloogiliste pallide ajastul, on see muutunud ainult palli pehmuse näitajaks. 

(Ibid.) 

Kompressiooni iseloomustamiseks kasutatakse elastsuskoefitsenti, mille väärtus võib olla 

vahemikus 0–200. Maksimaalne väärtus antakse nendele pallidele, mis tabamishetkel ei 

deformeeru üldse ning 0 neile, mis deformeeruvad nii palju, et nende läbimõõt on kuni 0,5 

cm. Enamike pallide elastsuskoefitsent jääb vahemikku 30–120. (Ibid.) 

Kompressiooni järgi jaotakse pallid kaheks: madala ja kõrge kompressiooniga pallideks. 

Madala kompressiooniga pallid (elastsuskoefitsendiga vähem kui 80) deformeeruvad rohkem 
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kui kõrge kompressiooniga pallid (elastsuskoefitsendiga rohkem kui 90) (Joonis 2). (Golf Ball 

Compression n.d.) 

 

Joonis 2. Palli ja kepi kokkupuutes olev ala kõrge (1) ja madala (2) kompressiooniga pallidel. 

Allikas: Simonutti 2015 

 

2.7. Golfipalli aerodünaamika 

2.7.1. Sileda palli aerodünaamika 

Enne golfipalli lennu uurimist tuleb tutvuda sileda palli, nt pingpongipalli aerodünaamikaga. 

Vaatleme olukorda, kui ideaalselt ümarale pallile ei mõju hõõrdejõudu. Palli erinevate osade 

ümber tekivad erinevate rõhkudega alad, mis tekitavad aerodünaamilisi jõude. Selle esiotsas 

(0°), kuhu tungib õhk peale, tekib kõrge rõhuga ala Cp+ ning see tekib ka palli tagaosas (180°). 

Palli külgedele tekivad madala rõhuga alad (Joonis 3). (Scott 2005) 

 

Joonis 3. Ideaalselt hõõrdevaba õhuvool ümber kera (a) ja sellest tulenev rõhkude jaotumine 

(b). Allikas: Scott 2005 

 

Kuna palli mõlema külje rõhud on võrdsed, siis tasakaalustavad nad teineteist ja tuleb välja, 

et antud pallile tõmbejõudu ei mõju. Kuid see järeldus ei kehti päris palli lennu kohta, sest 

arvestatud pole hõõrdejõuga. Õhu liikumist palli suhtes kujutab joonis 4. Sellelt on näha, et 

voolu liikumine eesmise ja tagumise otsa juures ei ole enam sümmeetriline. Sileda palli 

piirkihis (palli pinnalähedases õhukihis) liigub õhuvool palli pinnaga paralleelselt, seda 

1. 2. 
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kutsutakse laminaarseks vooluks. Laminaarse voolu korral toimub õhu osakeste ja palli pinna 

vahel tihe hõõrdumine, selle tulemusel kaotavad õhu osakesed oma kiirust ning kui kiirus otsa 

saab, siis eemalduvad nad palli pinnalt. Seda kohta piirkihis nimetatakse lahknemispunktiks. 

Palli esiosas on jätkuvalt kõrge rõhk, aga selle tagaosas kahe lahknemispunkti vahel tekib 

madala rõhuga ala, mille tulemusena pallile mõjub tõmbejõud. Siit saab teha olulise järelduse: 

kui õhu osakeste eraldumist palli pinnalt saaks minimaliseerida, siis tõuseks palli tagaosas 

rõhk ja pallile mõjuks väiksem tõmbejõud. (Scott 2005)  

 

Joonis 4. Tegelik õhuvool ümber kera (a) ja sellest tulenev rõhkude jaotumine (b). Allikas: 

Scott 2005 

 

Kui golfipall on sileda pinnaga, väljas ei ole tuult ja õhu omadused ei muutu, siis selle palli 

lennutrajektoor on kujutatud joonisel 5 (Burglund & Street 2011: 8). 

 

Joonis 5. Siledapinnalise palli projektsioon. Allikas: Burglund & Street 2011: 8 
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2.7.2. Lohukestega golfipalli aerodünaamika 

Golfi algusaegadel kasutati mängimiseks siledaid palle, arvati et need lendavad paremini ja 

kaugemale. Kuid siis hakati märkama, et kasutatud pallidega oli palju parem mängida, sest 

pallidesse tekkisid kriimud. Sellest ajast saati tehakse golfipallidele lohukesed peale. 

Tänapäeval varieerub lohukeste arv 300–500 ühe palli kohta sõltuvalt tootjast ja suunitlusest. 

Nagu eelnevast peatükist selgus, tuleb palli kaugemale saamiseks vähendada õhu osakeste 

lahknemist pinnalt ja see ongi lohukeste ülesanne. Kui palli pind on ebaühtlane, siis õhu 

osakesed ei saa enam liikuda palli pinnaga paralleelselt, vaid peab hakkama käima mööda 

tõuse ja mõõnu. Piirkihis tekivad väikesed keerised, mis tõmbavad nende poole tulevaid õhu 

osakesi kaasa ning ka õhu osakeste ja palli kiiruste vahe ei ole enam nii suur. Sellist piirkihti 

nimetatakse turbulentseks piirkihiks. Selle esinemisel suureneb palli tagaosas olev rõhk ja 

tõmbejõud väheneb. Lohukestega ja lohukesteta pallide õhuvoolu võrdlust saab näha joonisel 

6. (Ball built-up n.d.) 

 

Joonis 6. Õhuvoolu liikumine laminaarse ja turbulentse piirkihiga keradel. Allikas: Scott 

2005 

 

2.7.3. Pöörlemise mõju palli lennule 

Kõik eelnev on välja toodud tingimusel, et pall ei pöörle. Kuid kepilabaga kokkupõrkel 

hakkab pall pöörlema mitu tuhat pööret minutis nii lennusihi suunas (back spin) kui ka 

lennusihiga risti (side spin). Tänu sellele mõjutab palli lendu ka Magnuse efekt. Magnuse 

Sile kera 

Laminaarne 
piirkiht 

Lahknemispunkt 

Turbulentne 
piirkiht 

Üleminek 

Lahknemispunkt 

Laminaarne 
piirkiht 

 

 

Golfipall 
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efektiks nimetatakse voolavas vedelikus või gaasis pöörlevale kehale mõjuva, 

voolamissuunaga risti oleva jõu tekkimist. Antud kontekstis on pöörlevaks kehaks golfipall ja 

voolav gaas on õhk. Kui pallile antakse back spin, siis palli pealmine osa ja peale tulev õhk 

liiguvad samas suunas, alumine osa aga teises suunas. Seal, kus pöörlemise ja õhu voolamise 

kiirused on ühesuunalised, suureneb voolamiskiirus, mistõttu õhu rõhk väheneb ja 

vastasküljel mõjub see vastupidiselt. Jõu tekitab rõhkude vahe. Sellega on seletatav pöörleva 

palli kõrgemale minemine selle sirgest viskejoonest ja lennu trajektoor muutub (Joonis 7). 

(Normani n.d.) 

 

Joonis 7. Erineva pöörlemiskiirusega golfipallide lennutrajektoorid. Allikas: Burglund & 

Street 2011: 12 

 

Magnuse efekti poolt tekkiv jõud on suunatud ülespoole (Joonis 8). See lisab palli lennule 

rohkem aega ja kaugust, mis koos lohukestega suudavad palli kanda veel kaugemale. Tasemel 

mängija suudab tänu nendele aspektidele lüüa palli 250 m kaugusele. Võrreldes sileda palliga, 

mis lendaks samades tingimustes 100 m (Joonis 9), on see üle kahe korra suurem ja seetõttu 

on mängijatel kergem palle auku saada. (Normani n.d.)  

 

Joonis 8. Pöörleva palli Magnuse efekt. Allikas: Normani n.d.  
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Joonis 9. Lohukestega palli ja siledapinnalise palli lennu trajektoor ning klassikaline 

parabool. Allikas: Burglund & Street 2011: 15 
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3. METOODIKA 

Käesolevas uurimistöös kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit, kus andmete kogumiseks 

viidi läbi katse. Katse viidi läbi 07.10.2017 Valgeranna Golfiklubis, kui õhutemperatuur oli 

10,2 °C, tuul puhus lõunast kiirusega 2 m/s ja katse sooritamise käigul sademeid ei tulnud. 

Kuna pallirobotit kasutada ei olnud võimalik, siis stabiilsete löökide pärast valiti katse 

sooritajaks madala händikäpiga mängija, kelleks oli Valgeranna Golfiklubi pro Gert Velsberg. 

Katses kasutati kahte erineva nurgaga keppi: Mizuno MP-64 raud-7 34° ja Titleist 917D3 

driver 9,5°. Vaadeldavateks pallideks olid Callaway Supersoft, Nassau Range Three ja Srixon 

1-piece range. Andmeid kogus GC2 golfiradar. Raud seitsmega löödi igat palli vähemalt viis 

korda, driveriga vähemalt kolm, kuni saadi vastavalt viis või kolm üksteisele sarnast tulemust. 

Kuid ebasobiva ilma ja inimfaktori tõttu ühe ja sama palliga ja ühe kepiga löödud löögid ei 

andnud täpselt samasuguseid andmeid ning seetõttu andmete võrdlemisel kasutatakse iga 

andmegrupi keskmist. Uurimistulemused analüüsiti andmetöötlusprogrammiga Microsoft 

Excel. 

 

3.1. Katses kasutatud pallide kirjeldus 

Callaway Supersoft (Joonis 10) – madal kompressioon teeb palli mängimise ajal väga 

pehmeks, mida on tunda nii puukeppidega lüües kui ka puttamisel. Callaway Supersoft on 

disainitud madalamate kepilabakiirustega mängijatele (vähem kui 95 mph). Madal side spin 

vähendab sliceʼi ja hookeʼi. Madal back spin paneb palli rohkem veerema. Moto: super 

kaugele ja super sirgelt ja super pehmelt.  

Konstruktsioon: kaheosaline 

Kompressioon: madal (35) 

Ümbris: triionomeeride segu 

Tuum: polübutadieen 

Muster: 332 lohukest HEX disainis 

  Spin rate (raud): 6100 rpm 

  Spin rate (driver): 2350 rpm 

(Supersoft golf balls n.d.) 

 

 

 

 

Joonis 10. Callaway Supersoft. Allikas: erakogu 

 

Nassau Range Three (edaspidi Nassau) (Joonis 11) – madal kompressioon loob pallile väga 

pehme tabamistunde. Kaugus ja sooritus on võrne teiste kolmeosaliste mängupallidega. 

Optimaalne Dupont surlyn segust ümbris tagab hea kestvus  isegi rasketes tingimustes. 
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Konstruktsioon: kolmeosaline  

Kompressioon: madal 75 

      Ümbris: 2 mm paks Dupont surlyn segu 

       Muster: 392 lohukest  

        (Range Three, n.d.) 

 

 

 

 

 

 

Joonis 11. Nassau Range Three. Allikas: erakogu 

 

Srixon 1-piece range (edaspidi Srixon) (Joonis 12) – see üheosaline pall on madala 

kompressiooniga ning üks pehmemaid range palle. Lisaks on palli kestvusaeg kuni neli korda 

suurem kui teistel.  

Konstruktsioon: üheosaline 

Kompressioon: 83 

Kestvus: neli korda kauem kui teistel 

Kandvus driveriga: 253,2 jardi  

(Srixon range ball... n.d.) 

 

 

 

 

 

 

Joonis 12. Srixon 1-piece range. Allikas: erakogu 

 

3.2. GC2 golfiradari kirjeldus 

GC2 golfiradar (Joonis 13) on radar, mis mõõdab golfipalli erinevaid suuruseid. See annab 

nii sise- kui ka väliskeskkonnas tõepäraseid andmeid ja selle väiksuse tõttu on seda kerge 

kaasas kanda. Aparaadi suureks plussiks on veel see, et see ei vaja kalibreerimist ning palle 

ei ole vaja märgistada. Sisse ehitatud kõrge resolutsiooniga kaamerad võtavad üles kuni 10000 

kaadrit sekundis ja kiirendusemõõdik annab täpseid tulemusi ka ebatasasel pinnal. 

Stereoskoopiline läätsesüsteem imiteerib inimsilmliku ruumilisuse. Palli omadused 

mõõdetakse palli tabamishetkel ja kuvatakse LCD-ekraanile ning tulemusi on võimalik näha 

ka vastava tarkvara allalaadimisel endale sobivast seadmest. (GC2 Smart Camera System n.d.) 
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Joonis 13. GC2 launch monitor. Allikas: GC2 Smart Camera System n.d. 
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4. TULEMUSED JA ANALÜÜS 

Katse käigus kogutavateks andmeteks olid palli algkiirus, tõusunurk, kõrvalekaldenurk, side 

spin, back spin, haripunkt, lennukaugus, kõrvalekalle ja langemisnurk. Kõik kogutud andmed 

on esitatud lisas 1. Tulemuste analüüs keskendub palli lennukaugusele ja palli maksimaalsele 

lennukõrgusele ning nende sõltuvusele teistest lennuomadustest, kuid esmalt tuuakse välja 

suurimad erinevused palli lendu iseloomustavates suurustes võttes arvesse mängitavat palli ja 

seda löövat keppi.  

Harjutuspallide algkiirused sama kepiga lüües suuri erinevusi ei näita, kuid Callaway 

Supersoft saavutab pea alati mõne m/s võrra suurema kiiruse. Suurem algkiirus võimaldab 

pallil kaugemale lennata. Kahte keppi võrreldes on driveriga löödud pallide algkiirused raud-

seitsmega löödutest umbes 15 m/s suuremad. See tuleneb sellest, et driveri vars on pikem ja 

seetõttu saavutab kepipea suurema kiiruse. 

Palli tõusunurk ei jää kepi enda nurgaga samaks, vaid väheneb (driveril 2°–4° võrra, raud-

seitsmel 8°–9° võrra). Siiski ei ühtlustu tõusunurk erinevate keppidega lüües piisavalt, et 

erinevused ära kaoksid. 

Antud uurimistöö ei kajasta palli kõrvalekaldumist oma esialgsest trajektoorist. Küll aga tasub 

siinkohal ära märkida, et driveriga löödud pall kaldub palju rohkem kõrvale kui rauaga löödud 

pall, antud juhul kuni 20 m rohkem. See tuleneb sellest, et driver on pikem ja seega raskemini 

kontrollitav. Kõige suuremas ulatuses nii raud-seitsme kui driveriga kaldub kõrvale Callaway 

Supersoft, mida on näha ka joonisel 14. Srixon kaldub rauaga lüües kõige vähem, kuid 

driveriga lüües kaldus see tugevalt vasakule. Nassau pallid lendasid aga üsna kitsa raadiusega 

alale võrreldes teistega. Kuid kuna palli kõrvalekaldumisel oma esialgsest trajektoorist on 

inimfaktor väga suur, siis selle kohta üldistuste tegemiseks on vaja väga suurt hulka löökide 

arvu või pallirobotit. 

 

Joonis 14. Pallide lennutrajektoorid ja maandumiskohad. Allikas: erakogu 
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Kõige suurem backspin on Nassaul ja kõige väiksem Srixonil. See tuleneb pallide 

konstruktsioonist – kolmeosalise palli back spin on suurem kui kaheosalisel ja kaheosalise 

palli back spin on suurem kui üheosalisel. Driveriga löödud pallide back spin on peaaegu 2000 

rpm võrra väiksem kui raud-seitsmega löödud, sest raual on suurem labanurk, mis tekitab 

rohkem spinni. 

Palli lennu haripunkt on Callaway Supersoftil vähemalt kolm meetrit kõrgemal kui 

harjutuspallidel. Driveriga lüües on see paar meetrit madalamal kui rauaga löömisel. 

Lennukauguse poolest on Callaway Supersoft teistest ees: raud-seitsmega keskmiselt 10 m ja 

driveriga kuni 30 m. Driveriga lendab pall umbes 80 m kaugemale kui raud-seitsmega. 

Maksimaalset lennukaugust ja -kõrgust on lähemalt analüüsitud peatükis 4.1. 

Üheks mõõdetud suuruseks on veel langemisnurk, mis näitab, kui kiiresti peale haripunkti 

saavutamist pall maapinnale jõuab ja seega kui hea on palli üle kontroll griinil ja selle 

ümbruses. Mida suurem nurk, seda parem kontroll ja antud katses omab suurimat 

langemisnurka Callaway Supersoft. Keppide võrdluses on raud-seitsmel langemisnurk 

driverist umbes 10° suurem ning seega on tal palli üle parem kontroll. 

 

4.1. Maksimaalne lennukõrgus ja -kaugus 

Lennukauguste võrdlemiseks tuleb andmeid ühtlustada. Selleks leian teoreetilise 

lennukauguse (Tabel 2), mis ei arvesta õhutakistust ega teisi golfipalli iseärasustest tulenevaid 

jõude. Kasutatavaks valemiks on: 

𝑠 =
𝑣0
2 sin 2𝛼

𝑔
 

kus  s – lennukaugus,  

v0 – algkiirus,  

α – tõusunurk,  

g – gravitatsioonikonstant, 9,8 m/s. 

Tabel 2. Lennukaugused 

Raud-7 Teoreetiline, m Tegelik, m Vahe, m Spinn, rpm Nurk Kiirus, m/s 

Nassau  146 118 -28 4482 26° 43 

Srixon  138 119 -19 4139 25° 42 

Callaway Supersoft 164 131 -33 4466 25° 46 

Driver       

Nassau 149 198 49 2753 12° 60 

Srixon 150 188 38 2400 13° 59 

Callaway Supersoft 177 206 29 2623 14° 61 

 

Ka haripunktide võrdlemiseks tuleb sama teha (Tabel 3). Valem on: 

𝑠 =
𝑣0
2 sin 2𝛼

𝑔
 

kus  h – maksimaalne tõusukõrgus,  

v0 – algkiirus,  

α – tõusunurk,  

g – gravitatsioonikonstant, 9,8 m/s.  
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Vahe leidmiseks lahutatakse tegelikust tulemusest teoreetiliselt saadud suuruse. 

Tabel 3. Haripunktid  

Raud-7 Teoreetiline, m Tegelik, m Vahe, m Spinn, rpm Nurk Kiirus, m/s 

Nassau 18 26 8 4482 26° 43 

Srixon 16 24 8 4139 25° 42 

Callaway Supersoft 19 29 10 4466 25° 46 

Driver       

Nassau  8 23 15 2753 12° 60 

Srixon  9 21 12 2400 13° 59 

Callaway Supersoft 11 27 16 2623 14° 61 

 

Pallidest kõige kaugemale lendab Callaway Supersoft: raud-seitsmega 131 m ja driveriga 206 

m. Rauaga lüües lendas Srixon 119 m, mis on ühe meetri jagu Nassaust kaugemal, kuid 

driveriga lüües oli Nassau lennukaugus (198 m) 10 m suurem kui Srixonil. Driverit ja raud-

seitset võrreldes lendab driveriga Nassau 80 m, Srixon 69 m ja Callaway Supersoft 75 m 

kaugemale. Tabelist 2 selgub, et raud-seitsmega löödud pallid ei lenda nii kaugele, kui 

teoreetiliselt võiks. Callaway Supersoft lendab isegi 33 m vähem. Selle üheks põhjuseks on 

see, et lennu haripunkt on võrreldes kaugusega nii kõrgel, et langemisnurk on üsna suur (üle 

44°), mis toob palli varem alla. Srixoni teoreetilise ja tegeliku lennukauguse vahe on teistest 

väiksem, sest sellel on väiksem back spin. Driveriga löödud pallid lendavad kaugemale kui 

teoreetiliselt arvutatud, see vahe on kõige suurem Nassaul (49 m), järgmisena tuleb Srixon 

(38 m) ning kõige väiksem on Callaway Supersoftil (29 m). 

Kõige madalamalt lendab Srixon: raud-seitsmega 24 m ja driveriga 21 m. Temast mõlema 

kepiga lendab kaks meetrit kõrgemale Nassau ning Srixonist 5–6 m kõrgemale lendab 

Callaway Supersoft. Tabeli 3 järgi lendavad pallid kõrgemale, kui teoreetilised arvutused 

näitavad. See tuleneb spinnist – mida rohkem back spinʼi, seda kõrgemale pall tõuseb. Kuid 

vaatamata sellele, et Nassaul on rohkem spinni kui Callawayl, erineb teooriast kõige rohkem 

Callaway Supersoft: rauaga 10 m ja driveriga 16 m. See võib olla erinevate algkiiruste tõttu. 

Nassaul ja Srixonil teoreetilise ja tegeliku maksimaalse kõrguse vahed raud-seitsmega lüües 

ei erine, järelikult on antud kepiga lüües pallide kõrgused vaadeldavad võrdsetena. Kuid see 

ei kehti driveriga lüües, sest teoreetilise ja tegeliku maksimaalse kõrguse vahe erineb neil 

pallidel 2 m võrra. Callaway Supersofti kõrge haripunkt annab märku spinni heast tööst, mis 

aitab palli edasist veeremist vaos hoida ja seega palli üle paremat kontrolli saada. Seda sama 

asja näitab ka teistest suurem langemisnurk. 

 

4.2. Pallide võrdlus 

Pallide kokkuvõtvaks võrdluseks on koostatud tabel 4.  

Tabel 4. Pallide pingerida erinevate näitajate alusel 

 Callaway Nassau Srixon 

Lennukaugus I II III 

Lennukõrgus I II III 

Algkiirus I II III 

Back spin II I III 

Kõrvalekalle II I III 
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Tabelis 4 on välja toodud peamised lennuomadused ning pallide pingerida, kus jagatakse kohti 

põhimõttel: I kohal on kõige paremad väärtused, talle järgneb II koht ja III kohal on kõige 

halvemad väärtused nende kolme palli võrdluses. Pingerida on koostatud keskmiste tulemuste 

alusel ning arvesse on võetud tulemusi mõlema kepiga lüües. 

Tabelist 4 on näha, et Srixon on kindlalt neist kolmest kõige kehvem pall. Callaway edestab 

Nassaud lennukauguse, -kõrguse ja algkiirusega, kuid Nassaul on rohkem spinni ja ta kaldub 

vähem kõrvale. Kuna back spin ja palli algkiirus ei ole tavamänguolukorras mõõdetavad, siis 

võib need pallide võrdluses tavamängijale kõrvale jätta. Pikema lennu saamiseks on neist 

parim Callaway, kuid selle valimisel tuleb arvestada suurema kõrvale kaldumisega. 
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KOKKUVÕTE 

Uurimistöös „Golfipallide võrdlus“ antakse ülevaade golfist ja golfipallidest ning võrreldakse 

kolme erinevat palli. Golf on vabas õhus mängitav pallimäng, mille eesmärgiks on saada pall 

võimalikult väheste löökidega auku. Seda mängitakse nii vabas vormis kui ka võistlustasandil, 

kus täpsete ning kontrollitud löökide jaoks on väga tähtis palli kvaliteet. Erinevate eesmärkide 

ja sihtgruppidega pallide ehitused on erinevad, mis väljenduvad ka pallide lennus. Kuid neile 

mõjuvad samad füüsikalised jõud ning seetõttu on nad võrreldavad. Peamine ehituslik 

erinevus harjutus- ja mängupallidel, mis väljendub ka palli lennus, on see, et harjutuspallid 

on loodud kaua kestma. 

Uurimistöö alguses püstitatud hüpotees, et Callaway Supersofti lennuomadused on 

harjutuspallide omadest paremad, pidas paika. Teine hüpotees, et kahe harjutuspallivahelised 

erinevused tulenevad erinevate konstruktsioonide mõjust, jäi samuti püsima. Hüpoteeside 

kontrollimiseks viidi läbi katse. Katses löödi uuritavaid palle, milledeks olid Callaway 

Supersoft, Nassau Range Three ja Srixon 1-piece range, kahe erineva kepiga: raud-7 ja 

driveriga ning palli lendu iseloomustavaid suuruseid mõõdeti GC2 golfiradariga.  

Kõige paremate lennuomadustega palliks osutus Callaway Supersoft. Sellel pallil oli teistega 

võrreldes lennukaugus palju suurem ning ka teised omadused üsna head. Negatiivne pool 

sellel pallil oli suurem kalduvus oma esialgsest trajektoorist. Harjutuspallide võrdluses jäi 

peale Nassau Range Three oma suure spinni, Srixonist suurema lennukauguse ja -kõrgusega 

ning oli seega mängupallile sarnasem. Srixon 1-piece range jäi teistele pallidele alla.  

Uurimistöös esinenud suureks probleemiks oli inimfaktor, mis ei andnud ühtlaseid andmeid. 

Teiseks halvaks teguriks oli ebasoosiv ilm, mille tõttu oli löökide arv üsna väike. Antud teema 

vajab kindlasti edasi uurimist, kuna eestikeelset materjali teema kohta on vähe ning õige palli 

kasutamine aitab kaasa tulemuste parandamisele.  

  



Ilona Tamm, 11. klass, Pärnu Koidula Gümnaasium, 2018 

GOLFIPALLIDE VÕRDLUS 

201 

ALLIKAD 

A History of Golf since 1497, The Birth of Golf. n.d.a. Golf Europe kodulehekülg. Loetud: 

http://www.golfeurope.com/almanac/history/history1.htm, 8.03.2018. 
A History of Golf since 1497. A Game Becomes a Sport. n.d.b. Golf Europe kodulehekülg. Loetud: 

http://www.golfeurope.com/almanac/history/history2.htm, 8.03.2018. 

A History of Golf since 1497, Golf Goes International. n.d.c. Golf Europe kodulehekülg. Loetud: 
http://www.golfeurope.com/almanac/history/history3.htm, 8.03.2018.  

A History of Golf since 1497, Golf Becomes a Professional Sport. n.d.d. Golf Europe kodulehekülg. 

Loetud: http://www.golfeurope.com/almanac/history/history4.htm, 8.03.2018. 
A History of Golf since 1497, Birth Of the Modern Game. n.d.e. Golf Europe kodulehekülg. Loetud: 

http://www.golfeurope.com/almanac/history/history5.htm, 8.03.2018. 

Bailey, M. 2014. Should you play pre-owned or refurbished golf balls? Loetud: 

https://www.golfadvisor.com/articles/lost-golf-balls-pre-owned-14883.htm, 4.01.2018. 

Ball built-up. n.d. Golfball Guide kodulehekülg. Loetud: http://www.golfball-guide.de/knowledge.htm, 
8.03.2018. 

Burglund,  B.,  &  Street,  R.  2011.  Golf  Ball  Flight  Dynamics.  Loetud:  http://www.math.union.edu/

~wangj/courses/previous/math238w13/Golf%20Ball%20Flight%20Dynamics2.pdf, 
17.03.2018. 

Duno, S. 2000. K.I.S.S Guide to Playing Golf. London: Dorling Kindersley Limited. 

DuPont. 2003. Surlyn thermoplastic resins. Product and Properties Overview. United States of America. 
Loetud: http://www.dupont.com//content/dam/dupont/products-and-services/packaging-

materials-and-solutions/packaging-materials-and-solutions-

landing/documents/surlyn_properties_overview_pdf, 17.03.2018. 
Murdo Frazer Golf Course. 2011. Golf Club Angles and Distances. Loetud: http://murdofrazer.com/golf-

equipment/golf-clubs/golf-club-angles-and-distances, 17.03.2018. 

GC2 Smart Camera System. n.d. Foresight Sports kodulehekülg. Loetud: 
https://www.foresightsports.com/gc2-smart-camera-system, 12.04.2018. 

Golfi ABC. s.a. Eesti Golfiportaali kodulehekülg. Loetud: https://www.golf.ee/huvilised/golfi-abc/, 

8.03.2018. 
Golf Ball Compression. n.d. Half Price Golf Balls kodulehekülg. Loetud: 

https://www.halfpricegolfballs.com/pages/golf-ball-compression, 8.03.2018. 

Golf Ball Details. n.d. The Golf Experience kodulehekülg. Loetud: https://www.the-golf-
experience.com/golf-ball-details.html, 4.01.2018. 

Kelley, B. 2017a. Range Balls in Golf and How They Compare to Regular Balls. Loetud: 

https://www.thoughtco.com/range-balls-in-golf-1560969, 4.01.2018. 
Kelley, B. 2017b. What Are 'X-Out' Golf Balls and are They 'Legal' Under the Rules? Loetud: 

https://www.thoughtco.com/what-are-x-out-golf-balls-1561291, 4.01.2018. 

Kelley, B. 2017c. Looking Back at Balata Golf Balls (And Explaining What 'Balata' Is). Loetud: 
https://www.thoughtco.com/looking-back-at-balata-golf-balls-1564005, 4.01.2018. 

Normani, F. n.d. The Physics Of Golf. Loetud: https://www.real-world-physics-problems.com/physics-

of-golf.html, 4.01.2018. 
OʼReilly, J. 2015. Choosing the right golf ball: Urethane vs Ionomer. Loetud: http://www.golf-

monthly.co.uk/features/the-game/choosing-the-right-golf-ball-urethane-vs-ionomer-72109, 

4.01.2018. 
Simonutti, F. 2015. Myth vs. Fact – Soft Golf Balls. Loetud: https://mygolfspy.com/the-truth-myths-

about-soft-feel-golf-balls/, 17.03.2018. 

Pringle, T. 2012. Playing the Correct Golf Ball. Loetud: https://www.americangolf.com/blog/golf-
tips/playing-the-correct-golf-ball/, 4.01.2018 

Range Three. n.d. Nassau kodulehekülg. Loetud: http://www.nassaugolf.co.uk/drivingrange-

ballen/nassau-range-three/, 4.01.2018. 
R&A Rules Limited. 2016. A Guide to the Rules on Clubs and Balls. St Andrews: R&R Rules Limited. 



Ilona Tamm, 11. klass, Pärnu Koidula Gümnaasium, 2018 

GOLFIPALLIDE VÕRDLUS 

202 

R&A Rules Ltd., USGA. 2016. Golfireeglid ja amatööristaatuse reeglid. Tallinn: Eesti Golfi Liit.  

Salgot, M., Priestly, G. K., & Folch, M. 2012. Golf course irrigation with reclaimed water in the 
Mediterranen: a risk management matter. Water, 4(2), 389–429. 

https://doi.org/10.3390/w4020389 

Scott,  J.  2005.  Golf  Ball  Dimples  &  Drag.  Loetud:  http://www.aerospaceweb.org/question/aerody
namics/q0215.shtml, 4.01.2018. 

Sheppard, L. M. 2006. Golf Ball. Loetud: http://www.madehow.com/Volume-3/Golf-Ball.html, 

4.01.2018. 
Srixon range ball comparison chart. n.d. NGCOA kodulehekülg. Loetud: 

http://www.ngcoa.org/pdf/smartbuy/srixon_comparison.PDF, 4.01.2018.  

Supersoft golf balls. n.d. Callaway Golf kodulehekülg. Loetud: 
http://www.callawaygolf.com/products/balls/supersoft/spr4683613.html, 4.01.2018. 

Tamm, V. 2014. Golf – mis mäng see on? Kodused Hääled, 26(5), 3. 

The R&A. 2017. Golf around the world 2017. St Andrews. 
Tiitus, K. 2013. Golfipall kui spordivahend. Loetud: http://ajakirigolf.ee/golfipall-kui-spordivahend-2/, 

4.01.2018. 

Väljakud. s.a.  Eesti  Golfiportaali  kodulehekülg.  Loetud:  https://www.golf.ee/huvilised/valjakud/kus-
mangida/, 8.03.2018. 

  



Ilona Tamm, 11. klass, Pärnu Koidula Gümnaasium, 2018 

GOLFIPALLIDE VÕRDLUS 

203 

Lisa 1. Andmed 

Srixon 1-piece range katsel saadud andmed, löödud raud-seitsmega. 

Löögi nr 5 4 3 2 1 Keskmine 

Algkiirus (mph) 94 94 99 95 91 94 

Tõusunurk 23,4° 26° 25,8° 23,1° 28,1° 25° 

Kõrvalekaldenurk 1,6° r 1,0° r 0,3° r 0,6° r 0,0° l 0,4° r 

Side spin (rpm) 609 l 33 l 270 l 360 r 537 l 218 l 

Back spin (rpm) 4508 3214 5167 4119 3685 4139 

Haripunkt (m) 26 24 25 23 22 24 

Kandvus (m) 117 122 123 121 113 119 

Kõrvalekalle (m) 2,9 l 1,8 r 2,1 l 2,7 r 5,8 l 1,3 l 

Langemisnurk 46,7° 43,7° 45,7° 43,8° 43,6° 44,7° 

 
Nassau 3-piece range katsel saadud andmed, löödud raud-seitsmega 

Löögi nr 20 18 17 16 15 14 Keskmine 

Algkiirus (mph) 97 94 94 98 90 94 95 

Tõusunurk 26,6° 26,2° 26,2° 23,1° 28,5° 27° 26,3° 

Kõrvalekaldenurk 0,3° r 1,3° l 2,0° l 3,0° l 2,6° r 1,9° l 0,9° l 

Side spin (rpm) 279 r 601 r 362 r 186 r 164 r 64 l 255 r 

Back spin (rpm) 4205 4510 4410 6297 3771 3699 4482 

Haripunkt (m) 27 25 25 25 25 26 26 

Kandvus (m) 123 117 117 120 112 121 118 

Kõrvalekalle (m) 3,7 r 3,4 r 0,5 l 4,7 l 6,8 r 4,8 l 0,7 r 

Langemisnurk 47,5° 46,5° 46,4° 46,6° 46,7° 46,5° 46,7° 

 
Callaway Supersofti katsel saadud andmed, löödud raud-seitsmega 

Löögi nr 13 12 9 8 7 Keskmine 

Algkiirus (mph) 99 101 101 103 103 102 

Tõusunurk 23,4° 26° 25,8° 23,1° 28,1° 25,3° 

Kõrvalekaldenurk 0,8° l 3,0° l 1,0° r 2,1° l 0,4° l 1,1° l 

Side spin (rpm) 792 r 35 l 31 l 60 r 83 l 141 r 

Back spin (rpm) 5432 3364 4549 5814 3173 4466 

Haripunkt (m) 25 29 29 27 33 29 

Kandvus (m) 123 135 129 128 138 131 

Kõrvalekalle (m) 5,8 r 7,6 l 1,9 r 4,1 l 2,5 l 1,3 l 

Langemisnurk 46,2° 46,9° 48,2° 47,3° 48,9° 47,5° 

 
Nassau 3-piece range katsel saadud andmed, löödud driveriga 

Löögi nr 27 26 25 Keskmine 

Algkiirus (mph) 136 135 134 135 

Tõusunurk 12° 12,3° 11° 11,8° 

Kõrvalekaldenurk 2,8° l 0,1° r 2,2° l 1,6° l 

Side spin (rpm) 112 l 97 l 102 l 104 l 

Back spin (rpm) 2797 2798 2663 2753 

Haripunkt (m) 24 24 20 23 

Kandvus (m) 201 198 194 198 

Kõrvalekalle (m) 13,2 l 2,5 l 10,7 l 8,8 l 

Langemisnurk 35,6° 35,8° 32,3° 34,6° 
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Srixon 1-piece range katsel saadud andmed, löödud driveriga 

Löögi nr 30 29 28 Keskmine 

Algkiirus (mph) 129 131 132 131 

Tõusunurk 15,5° 12,4° 10,3° 12,7° 

Kõrvalekaldenurk 2,2° r 0,2° r 2,7° l 0,1° l 

Side spin (rpm) 169 l 908 l 420 l 499 l 

Back spin (rpm) 2419 2003 2778 2400 

Haripunkt (m) 27 18 18 21 

Kandvus (m) 195 183 185 188 

Kõrvalekalle (m) 1,8 r 26,6 l 20,2 l 15 l 

Langemisnurk 37,9° 30,5° 31,1° 33,2° 

 
Callaway Supersofti katsel saadud andmed, löödud driveriga 

Löögi nr 35 34 33 31 Keskmine: 

Algkiirus (mph) 139 138 136 133 136 

Tõusunurk 14,2° 12,3° 14,6° 14,6° 14° 

Kõrvalekaldenurk 2,3° l 2,0° l 2,6° r 3,8° r 0,5° r 

Side spin (rpm) 312 l 347 l 229 l 16 r 218 l 

Back spin (rpm) 2581 2475 2338 3099 2623 

Haripunkt (m) 29 24 27 29 27 

Kandvus (m) 211 207 208 196 206 

Kõrvalekalle (m) 19,6 l 19,4 l 0,8 r 13,3 r 6,2 l 

Langemisnurk 38,9° 34,9° 37,4° 40,9° 38° 
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SISSEJUHATUS 

Käesolev uurimistöö käsitleb nutiseadmeid ja nende kasutamist Pärnu Kuninga Tänava 

Põhikooli noorte seas. Autor valis selle teema, kuna nutiseadmed on väga populaarsed, eriti 

noorte seas. Nutiseade on suhteliselt uus leiutis, mille kasutamiseks leitakse järjest uusi 

võimalusi. Autorit huvitab, kui levinud on nutiseadmete kasutamine koolikaaslaste seas ja 

milliseid nutiseadmeid üldse kasutatakse. Samal ajal vaieldakse ka selle üle, kui kahjulikud 

või kasulikud nutiseadmed on. Sellepärast soovib autor anda oma töös ülevaate erinevatest 

teoreetilistest seisukohtadest seoses nutiseadmete kasutamisega ja uurida, mida arvavad 

sellest noored ise. 

Töö eesmärk on välja selgitada, kuidas, kui palju ja milliseid nutiseadmeid Pärnu Kuninga 

Tänava Põhikooli noored kasutavad. Samuti uurida noorte arvamust nende kasutamise 

mõjudest, sealhulgas ka võimalikest ohtudest.  

Eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised uurimisülesanded:  

• Anda ülevaade nutiseadmete ajaloost ja kasutamise võimalustest. 

• Tuginedes erinevatele kirjalikele allikatele teha kokkuvõte nutiseadmete kasutamisega 

seotud probleemidest. 

• Viia koolikaaslaste seas läbi küsitlus nutiseadmete kasutamisest. 

• Analüüsida küsitluse andmeid ning teha järeldused Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 

noorte harjumuste, eelistuste ja suhtumiste kohta. 

Käesolev töö koosneb kahest peatükist. Töö esimeses peatükis tutvustatakse kõigepealt 

nutiseadmete ajalugu, antakse ülevaade nii erinevatest nutiseadmetest kui ka nende tootjatest. 

Seejärel uuritakse erinevaid seisukohti nutiseadmete kasulikkuse ja kahjulikkuse kohta. 

Selleks kasutatakse erinevaid kirjalikke allikaid, mis on kättesaadavad internetist. 

Töö teises peatükis tehakse kokkuvõte autori poolt läbi viidud küsitluse tulemustest. Küsitlus 

viidi läbi Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste hulgas interneti teel. Küsimustik koosneb 

19 küsimusest, mis hõlmab küsimusi, kuidas, kui palju ja milliseid nutiseadmeid kasutatakse 

ning mida arvatakse nende kasulikkusest või kahjulikkusest. Andmete analüüs viidi läbi 

tabeltöötlusprogrammi MS Excel abil. 
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1. NUTISEADMED JA NENDE KASUTAMINE 

Käesolevas peatükis tutvustatakse kõigepealt nutiseadmeid. Ülevaate saab nende loomise 

ajaloost ja erinevatest kasutamise võimalustest. Samuti tutvustatakse uuemaid leiutisi, mida 

poodidest veel osta ei saa. Seejärel tutvustatakse teadustöid, milles on uuritud nutiseadmete 

kahjulikkust. Lõpetuseks tuuakse välja, milles seisneb nutiseadmete kasulikkus. 

1.1. Nutiseadmete ajalugu 

Nutiseadmed on üldnimetus erinevatele digitaalsetele tehnoloogilistele vahenditele, millel on 

personaalarvutile sarnased kasutusomadused. Nutiseadmete tööd koordineerib samasugune 

operatsioonisüsteem, mis juhib arvutite tööd (Semidor & Dreier, s.a.). Nutiseadmeid on palju 

erinevaid – on olemas nutikelli, nutitelefone, tahvelarvuteid, nutiprille jms. Kõige rohkem on 

levinud nutitelefonid, nagu me iga päev näha võime. Suurimad nutiseadmeid tootvad firmad 

on Apple, Samsung, Huawei, Oppo ja Xiaomi (TOI Tech, 2016). 

Esimesteks nutiseadmeteks olid tahvelarvuti ja nutikell. Esimeseks nutitelefoniks oli Simon, 

mille leiutas Ameerika päritolu ettevõte IBM aastal 1992. Simon sisaldas kalendrit, 

kalkulaatorit, märkmeid, e-maili ja ka mänge. Turule ilmus Simon juba aastal 1993. Mõned 

aastad hiljem tegi ka Soome ettevõte Nokia oma esimese nutitelefoni Nokia 9000. See oli 

segu Nokia enimmüüdud mobiiltelefonist ja HP pihuarvutist (Hüüs, 2010). 

Esimeste nutitelefonide operatsioonisüsteemid olid suletud. See tähendab, et ainult 

telefonitootjad teadsid, kuidas telefoni operatsioonisüsteemid on ehitatud ja kuidas need 

töötavad. Ideele avatud operatsioonisüsteemist tuli Google, kelle äriline huvi oli müüa 

rakendusi telefonidele, kuid mitte telefone ise toota. Koostöös paljude teiste 

tarkvaraarendajatega loodi avatud operatsioonisüsteem Android, millele saavad kõik 

tarkvaraarendajad soovi korral oma rakendusi luua. Enamus praegu müügil olevatest 

nutiseadmetest on Android operatsioonisüsteemiga (Avatud südamega Android, 2010). Ainult 

tarkvaraseadmete tootja Apple kasutab oma telefonides enda loodud iOS 

operatsioonisüsteemi, mis ei ühildu teiste firmade seadmetega. 

Esimene avatud operatsioonisüsteemiga ja värvilise ekraaniga nutitelefon Nokia 9210 loodi 

2000. aastal. Kuid 2007. aastal avardas Apple’i iPhone oluliselt nutiseadmete kasutamise 

võimalusi. See sisaldas puutetundlikku ekraani, kaamerat, meediamängijat, interneti 

kasutamise võimalust. Lisaks võimaldas operatsioonisüsteem iOS App Store’ist alla laadida 

erinevaid rakendusi (Hüüs, 2010). Tänapäeval on nutitelefonide mälumaht kordades suurem 

kui kümme aastat tagasi. Nutitelefonide ekraanid on samuti kõvasti suuremad, mistõttu servi 

peaaegu polegi. Kui varem oli võimalik telefoni eluiga pikendada, ostes uue aku, siis praeguse 

telefoni eluiga sõltub sisseehitatud aku vastupidavusest. Populaarne selfie’de tegemine on 

muutunud mugavaks ja seetõttu massiliseks tänu fotokaamera ilmumisele telefoni esiküljele 

(Laanemägi, 2012). 

Esimese tahvelarvuti idee mõtles välja Xerox’i töötaja Alan Kay aastal 1968, mille prototüüpi 

„Dynabook“ esitati 1971. aastal (Joonis 1). Esimene tahvelarvuti müüdi alles 1993. aastal ja 

selleks oli Apple’i MessagePad, mida kutsuti ka Newtoniks (Tahvelarvuti, s.a.). Tänapäeva 
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maailmas kutsutakse tahvelarvuteid suurteks nutitelefonideks, kuna nende suurim erinevus 

ongi ekraani suurus. Tänu suurele ekraanile on tahvelarvutis mugavam mängida, tööd teha, 

filme vaadata jms. Teatud mudelitel saab tahvelarvutile lisada ka klaviatuuri ja hiire, mis teeb 

tahvelarvutist sülearvuti (Laanemägi, 2012).  

 

Joonis 1. Dynabook. (Marin, 2014) 

 

Nutikellad on üks nutiseadmete liik. Pulsar oli esimene digitaalkell ja seda hakkas 1972. aastal 

tootma Hamilton Watch Company. 1978. aastal muudeti Pulsari nimi Seikoks. 1982. aastal 

ilmus Pulsari kell NL C01, kuhu oli võimalik salvestada 24 tähemärki. 1980ndatel hakati 

arendama kellade ühendamist arvutiga. The Data 2000 ilmus turule 1983. aastal ja sellega oli 

kaasas väline klaviatuur, mis edastas andmed kellale traadita ühenduse abil. Kellale oli 

võimalik salvestada kuni 2000 tähemärki. 1984. aastal ilmus D409, mille peale oli ehitatud 

miniatuurne klaviatuur, kuid selle mälu oli väga väike. Samal aastal ilmus ka esimene mudel, 

mis ühildus arvutiga, see oli RC-1000. 1985. aastal ilmus aga RC-20, mille tootenimeks oli 

„Seiko Epson“. Sellel oli kalkulaator ja ka puutetundlik LCD-ekraan, muidugi sai seda 

ühendada ka arvutiga. Samal aastal ilmus veel ka RC-4000, millel oli kogunisti 2kB 

mälumahtu (Nutikell, s.a.). 

Tänapäeval on nutikelli palju erinevaid ja neid on võimalik ühendada nutitelefonidega, kuid 

neile saab osta ka eraldi SIM-kaardi. Nutikellaga on praeguseks võimalik juba helistada, saata 

sõnumeid, juhtida muusikamängijaid jms. Nutikella kasutatakse ka spordikellana, sest see 

mõõdab sinu kiirust, salvestab läbitud vahemaa jne. Nutikell kuvab ekraanil ka sinu telefoni 

teavitused (Käen, 2015). 

Nutiseadmete tulekuga on suurenenud ka identiteedi varguste oht. Inimesed usaldavad järjest 

rohkem isiklikke andmeid enda nutiseadmetele, mis muudab need kurikaeltele vägagi 

ahvatlevaks. Nutiseadmega kaasneb juurdepääs inimese sotsiaalvõrgustikele ja tänapäeval 

juba ka pangakontodele. Selle vältimiseks on muidugi ka lahendusi välja mõeldud. Kõige 

esmasem ja elementaarsem ettevaatusabinõu on ekraanilukk ja lukustatud rakendused. Kuid 

lisaks sellele on olemas veebilehekülgi ja rakendusi, millega saad enda kadunud nutiseadme 

GPS-i abil üles leida. Veebilehekülgede abil on võimalik ka distantsilt enda nutiseadmes 

olevaid andmeid kustutada. Turvalisuse huvides ei ole soovitatav kasutada tähtsamateks 
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toiminguteks avalikku Wi-Fi1-t, kuna avalikus võrgus toimuvat on väga lihtne jälgida 

(Õmblus, 2015).  

Praegu on plaanis viia kogu Eesti mobiilse interneti võrk üle 4G kiirusele. Eestis kasutab 4G 

võrku hetkel 97% elanikkonnast. Mobiilne internet jaguneb kiiruse ja võimsuse järgi neljaks, 

2G, 3G, 4G ja 5G. Mida suurem on number G ees, seda võimsam, kiirem ja uuem on mobiilne 

internet. Kõige kiirem ja võimsam on hetkel 5G, kuid see ei ole veel Eestisse jõudnud. 

Lähitulevikus on võimalik teha 4G kõnesid, mis ühenduvad kiiremini ning heli on puhtam 

(Rudi, 2015). 

Nutimaailma uusim leiutis on Google´i poolt tehtud nutiprillid (Joonis 2). Esimesed prillid 

müüdi 2013. aastal, vabamüüki jõudsid need 2014. aastal. Prillide hind oli 1500 dollarit (BNS, 

2014). Nutiprillid on nagu nutitelefonid, mida saab peas kanda. Nutiprillid on 

internetiühendusega ja nendega on võimalik ennast koguaeg ilmateate, uudiste ja sõnumitega 

kursis hoida. Nutiprillide kasutamisel ei ole käsi vaja, kõike saab juhtida häälkäsklustega. Nii 

on võimalik trenni tegemise jms ajal teistega suhelda, pilte vaadata, filmida jne. Praegu ei ole 

nutiprillid enam vabamüügis. Google ei ole prillide ideed maha matnud, vaid hetkel käib 

prillidega veel töö. Selleks on tehtud eraldi osakond, mis nutiprille arendab (Õepa, 2015). 

Praegu tundub, et nutiprillide teema on vaibunud, kuid võib arvata, et mõne aasta pärast näeme 

turul veel stiilsemaid ja mugavamaid nutiprille. 

 

Joonis 2. Google Glass. (Widerschein, 2016) 

 

Nutimaailmas unistatakse suurelt. Näiteks volditavad nutitelefonid, kuigi hetkel on vaid paar 

telefoni, mis mingil määral painduvad. LG G Flex nutitelefon paindub vaid paar millimeetrit. 

Probleem on aga valguse peegeldumises. Kui õues päikesevalgus ekraanile langeb, siis valgus 

peegeldub nii, et ekraani keskmiselt osalt on peaaegu võimatu midagi välja lugeda (Ensling, 

2014). Unistatakse ka klaviatuuridest, mis mahutavad kogu arvuti; kontaktläätsedest, mis on 

justkui pisikesed ekraanid meie silmades jms (Õmblus, 2016). Tulevikule mõeldes ei saa olla 

muidugi absoluutselt kindel, et nutiseadmete areng ja kasutamine jätkub sama suure 

vaimustusega, võttes arvesse küberturvalisust ja nutiseadmete liigse kasutamise kahjulikkust. 

Siiski paneb inimeste uudishimu ja kustumatu kirg uute asjade leiutamise vastu pigem 

uskuma, et järjest nutikamate vidinate võidukäik jätkub. 

 

                                                                 
1 Wi-Fi – raadiokohtvõrk, mis võimaldab lauaarvutitel, mängukonsoolidel, nutitelefonidel või digitaalsetel 

muusikamängijatel luua ühenduse internetiga, kui nad asuvad Wi-Fi-levialades. Leviala sõltub sellest kui palju on 

kattuvate levialadega Wi-Fi-seadmeid (Wi-Fi, s.a.). 



Tuuli Tamm, 8. klass, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 2017 

PÄRNU KUNINGA TÄNAVA PÕHIKOOLI NOORED JA NUTISEADMED 

210 

1.2. Nutiseadmete kahjulikkus 

Võib üsna kindlalt väita, et enamus meist ei pea nutiseadmeid täiesti kasutuks ja ei soovi, et 

neid kunagi üldse loodud poleks. Siiski on lihtne mõista, et liialdamine millegagi ei ole 

tavaliselt kasulik. Täiskasvanud väljendavad pidevalt muret, et nutiseadmed mõjuvad halvasti 

lastele. Autor usub, et ka täiskasvanutele ei mõju hästi, kui igal vabal hetkel nutiseadmeid 

kasutada. Järgnevalt on toodud välja teaduslike uurimistööde tulemused, millised tagajärjed 

võivad olla nutiseadmete liiga sagedasel või ka liiga varases eas kasutamisel. 

Lapse aju arengut kujundavad erinevad kogemused ja suhtlemine, see tähendab, et laps peab 

tajuma keskkonda võimalikult mitmekülgselt. Üks põhilisi eeldusi selleks on liikumine, sest 

liikudes areneb lapse tähelepanu- ja õppimisvõime. Nutiseadmete tõttu liiguvad lapsed järjest 

vähem, mistõttu paljud lapsed on hilisema arenguga. Laste liikumine on tähtis ka nende 

kehakaalu pärast. See on suur probleem eriti Ameerikas ja Kanadas, kus viidi läbi uuring. 

30% lastest, kellel on lubatud seadmeid enda magamistoas hoida, muutuvad ülekaaluliseks. 

Paljudel areneb välja diabeet ja nende eluiga väheneb. Arvatakse, et ülekaalulisuse tõttu 

võivad 21. sajandi lapsed olla esimene generatsioon, kelle eluiga on lühem kui nende 

vanemate oma (Rowan, 2015). 

Laste tervise juures on väga tähtis liikumine ka sellepärast, et laste luud ja lihased areneksid. 

Austraalias asuva Curtini ülikooli professor Leon Straker viis läbi uuringu, mis uuris 

tahvelarvutis mängimise mõju 3–4 aastaste laste luudele ja lihastele. Uuringute põhjal saab 

öelda, et lapsed, kes mängivad mänguasjadega, liigutavad oma ülakeha kolm korda rohkem 

kui lapsed, kes mängivad tahvelarvutis. Nutiseadmetega veedavad lapsed aega rohkem 

istudes, kui ringi joostes ja mängides, mistõttu nende luud ja lihased ei arene piisavalt. Nad 

hoiavad oma kaela pidevalt halvas asendis, mis põhjustab kaelavalusid ja halba kehahoidu 

(Bickers, 2016).  

Laste silmanägemine on tänapäeval järjest suurem probleem. Optometrist Birgit Vaarandi 

räägib, et kooliõpilaste silmanägemine on halvenenud. Enam kui viiendikul läbivaatusele 

jõudnud Tallinna õpilasel avastati nägemisteravuse langus. Pärilikkus mõjutab silmanägemist 

tegelikult vaid 2–3%. Vaarandi ütleb, et nutiseadmed kahjustavad väikelaste silmi (Velsker, 

2014). Eesti teadlane Tiiu Tamm kinnitab, et nutiseadmetelt erituv valgus rikub silmi ja eriti 

tundlikud on selle suhtes väikelapsed, kelle silmalääts ei ole veel väljaarenenud. Noored ja 

lapsed kasutavad oma nutiseadmeid pidevalt ja nende silmades on avastatud, et võrkkestal 

olevad sinivalgustundlikud rakud surevad. Teadlane väidab, et noori ähvardab lausa pimedaks 

jäämine (Tamm, 2016). 

Laste puhul on väga tähtis, et nad saaksid piisavalt puhkust, et nad saaksid õppida, kasvada ja 

areneda. Nutiseadmetega muutub aga asi keeruliseks, kuna uuringu tulemustest lähtudes 

hoiavad 75% lastest nutiseadmeid enda magamistoas ja 60% lapsevanematest ei jälgi kui palju 

lapsed seadmeid kasutavad. Nutiseadmete ülekasutus tekitab lastearstide sõnul unetust nii 

palju, et see takistab õpinguid (Rowan, 2015). Tallinna tehnikaülikooli ja Eesti 

kunstiakadeemia valgustehnika lektor Tiiu Tamm räägib, et nutiseadmete ekraanid eritavad 

sinivalgust, mille tõttu on peale nutiseadmete kasutust inimestel raskem uinuda. Sinivalgus 

sisaldab teatud lainepikkust, mis annab ajukeskusele teate, et päev on saabunud ja 

unehormoonide tootmine vereringesse tuleb lõpetada. Tiiu Tamme sõnul ei ole kõik inimesed 

sinivalgusele nii tundlikud ja tundlikkus võib erinevatel põhjustel ja elueas muutuda (Tamm, 

2016). 
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Ameerika ja Kanada lastearstid on veel avastanud, et pidev meedia uudisvoo vaheldumine 

tekitab lastes keskendumisraskusi. Nutiseadmete liigne kasutamine ei mõju laste vaimsele 

tervisele hästi. Ühel kuuest Kanada lastest on diagnoositud mõni psühholoogiline häire. 

Uuringute põhjal saab öelda, et nutiseadmed põhjustavad lastes kontrollimatut käitumist, 

hüperaktiivsust ja ärevust. Neil on raskusi keskendumisega, enesevalitsemisega ja 

tähelepanuga, mistõttu alla 12-aastaste laste seas langeb õppimisvõime pidevalt (Rowan, 

2015).  

Ka lapsevanemad ise kasutavad pidevalt nutiseadmeid, mistõttu kaugenevad nad oma lastest. 

See põhjustab omakorda laste pidevat seadmete kasutamist, mille tulemuseks võib olla 

sõltuvus (Rowan, 2015). Sõltuvus nutiseadmest on sama nähtus kui internetisõltuvus. 

Nutiseadmete roll internetisõltuvuse suurenemises on, et erinevalt varasemast ajast, kui 

internetti oli võimalik kasutada vaid arvutis, siis nüüd on see võimalik peaaegu igal ajal ja 

igas kohas. Perioodil 2013–2015 uurisid Tartu Ülikool ja Tervise Arengu Instituut Eesti laste 

internetisõltuvust. Uuringus küsitleti 2. ja 8. klassi õpilasi ja nende vanemaid. Sõltuvuse 

tunnuseid esines 6%-l 2. klassi lastest ja 22%-l 8. klassi lastest. Internetisõltuvuse tunnuste 

esinemisega ei olnud kuidagi seotud laste elukoht ega pere majanduslik toimetulek, vaid 

pigem suhted perekonnas. Internetisõltuvusega lastel oli koolis enamasti keskmisest 

madalamad hinded. Samuti leiti, et uurimisperioodi jooksul internetisõltuvuse probleem 

süvenes ja oli tekkinud ka lastel, kellel seda enne ei olnud (Konstabel, 2015). 

Internetisõltuvusega lapsega peredele pakuti teadlaste poolt tasuta perenõustamist. Kuid 

enamus peredest ei olnud sellest huvitatud, eriti probleemse internetikasutusega pered. 60-st 

perest soovis nõustamist vaid 19. Ka koolid ei olnud huvitatud internetisõltuvuskoolitustest 

õpetajatele (Konstabel, 2015). Sellest võib järeldada, et eestlastele nutiseadmed meeldivad ja 

nende kahjulikkust ei võeta piisavalt tõsiselt. 

 

1.3. Nutiseadmete kasulikkus 

Hoolimata kahjulikust mõjust, mida nutiseadmete liigne kasutamine võib põhjustada, on need 

seadmed siiski inimeste elu palju lihtsamaks ja mingis mõttes kindlasti ka huvitavamaks 

teinud. Seega saab rääkida ka nutiseadmete kasulikkusest. Lisaks helistamisele ja sõnumite 

saatmisele, on nutiseadmetes lai valik rakendusi, mis kõik on mõeldud inimeste erinevaid 

vajadusi rahuldama. Nutiseadmetes kasutatakse erinevaid programme erinevateks tegevusteks 

ja neid programme kutsutakse tänapäeval äppideks (Joonis 3). Hea tahtmise korral saab iga 

inimene luua mingi äpi ja sellega teistele kuidagi kasulik olla. 

Rakendusi saab osta rakenduste poest, valik on väga lai. Mõned rakendused on tasulised, 

mõned tasuta ja mõned on osaliselt tasulised. Igal operatsioonisüsteemil on erinev rakenduste 

pood. Kolm suurimat rakenduste poodi on App Store, Google Play ja Microsoft Market. App 

Store’i kasutatakse iOS operatsioonisüsteemis, Google Play’d Androidi 

operatsioonisüsteemis ja Mircrosoft Market’it Windows tarkvaraga seadmetes (Uusen, 2015). 

Enamus rakendusi on kättesaadavad kõigis operatsioonisüsteemides, kuigi on ka selliseid, 

mida kõigis ei leidu. 

Nutiseadmetes kasutatavad rakendused jagab autor kolmeks suuremaks rühmaks: esiteks 

rakendused, mis pakuvad mingit vajalikku, kuid tasulist teenust; teiseks rakendused, mis 

annavad inimestele kiirelt olulist informatsiooni; kolmandaks meelelahutust pakkuvad 
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rakendused, mis on seotud kõikvõimalike erinevate huvidega (muusika, fotograafia, kirjandus 

jt). 

 

Joonis 3. Rakendused telefonis. (erakogu) 

 

Tasulist teenust pakub näiteks Eestis loodud rakendus Taxify, mis võimaldab tellida taksot 

ilma helistamata. Rakenduse teeb omapäraseks, et see annab informatsiooni takso ja selle juhi 

kohta. Lisaks hinnale saab tellija uurida, kui kaugel temast erinevad taksod asuvad, mitu kohta 

igas taksos on, milline makseviis taksojuhile sobib, mis marki auto see on ja isegi mis on 

taksojuhi nimi. Siis saab ta valida just endale sobiva takso. Kuna selline rakendus on väga 

mugav, muutub see järjest populaarsemaks, mistõttu tekitab see tavalistele taksofirmadele 

suurt konkurentsi. Kliendi vaatenurgast on see väga hea, sest seda odavamalt saab klient 

taksoga sõita (Taxify, s.a.). 

Üks Eesti uusimaid tasulisi rakendusi on Timber Diameter, mis võitis 2014. aastal Ajujahi 

konkurssi. Timber Diameter ehk Timbeter on äpp, milles on võimalik nutitelefoni kaameraga 

mõõta puiduvirna suurust. Kõigepealt arvutab äpp välja puiduvirna külje pindala ja siis kogu 

virna mahu. Rakendusele lubati varsti lisada eriti suurte virnade mõõtmiseks 

panoraammõõtmine (Nüüd saab puiduvirna mõõta nutiseadmega, 2014). 

Ka pangatoimingud on üle viidud nutiseadmetesse. Selleks tuleb nutiseadmesse alla laadida 

oma panga äpp, kus saab lihtsalt ja kiirelt kõik toimetused ära teha. Väiksemate ülekannete 

tegemiseks ei pea panka isegi sisse logima – piisab summa ja raha saaja valimisest ning 

„Maksa“ nupu vajutusest. Kontojäägi nägemiseks piisab kui telefoni raputada (Mobiilipank, 

s.a.). Kõigele lisaks on 1 € eest kuus võimalik kasutada ka mobiil-ID, mis teeb igasugused 

toimingud nii pangas, kui ka mujal veelgi lihtsamaks ja kiiremaks. See on nagu nimigi ütleb 

– mobiilne ID-kaart – ehk ID-kaarti ja selle lugejat ei olegi vaja. Mobiil-ID on seotud 

nutiseadmega ja nii saab inimese kohe tuvastada. Mobiil-ID kasutatakse kogu e-maailmas ja 

sellega on võimalik panka kasutada, digitaalselt allkirjastada kõikvõimalikke dokumente, 

anda oma hääl e-valimistel jne. (Lilleorg, 2016) 
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Üks näide sellest, kui mugavaks nutiseadmed inimeste elu on teinud, on näiteks protsess 

kinopileti ostmisest kuni selle tuvastamiseni kinosaalitöötaja poolt. Nutiseadme abil e-poest 

ostetud kinopilet saadetakse e-mailile, mille järel näidatakse telefoniekraanil olevat piletit 

piletikontrolörile, kes omakorda oma nutiseadmega pileti sellel oleva QR-koodi abil tuvastab. 

QR-kood on nagu triipkood, mis on lihtsalt edasi arenenud ja mida on võimalik tänapäeval 

lugeda ka erinevate nutiseadmetega. Selleks peab nutiseadmesse allalaadima QR-koodi 

lugemise äpi, näiteks Google Goggles või Barcode Scanner. Selliseid rakendusi on kümneid. 

QR-kood võeti esimesena kasutusele autotööstuses, et tööstusautomaatika oskaks ära tunda 

detaile ja erinevaid masinaosi. Tänapäeval pannakse QR-koodidesse internetilehekülgi, 

visiitkaarte, kinopileteid (Joonis 4) jne. Igaüks saab internetis luua enda QR-koodi, selleks 

loodud leheküljed on näiteks quiQR ja Zxing (Arvutimaailm, 2011). 

 

Joonis 4. QR-kood kinopiletil. (erakogu) 

Kõige enam on nutiseadmetes ilmselt erinevat liiki informatsiooni jagamisega seotud äppe. 

Inimestel on vaja pidevalt kuhugi liikuda ja paljud meist ei kasuta selleks autot vaid 

ühistransporti. Et meie elu lihtsamaks teha, on tehtud rakendusi, mis sihtkoha sisestamisel 

annavad teada, millal, kust ja kuidas me sinna saame. Üks selline rakendus on näiteks Trafi, 

mis näitab erinevaid variante, kuidas vajalikku kohta pääseda ja igaüks valib endale kõige 

mugavama. Rakendus arvestab ka ummikute ja liiklusintsidentidega, et kiiremini ja 

mugavamalt kohale jõuda. See teeb valikute tegemise kiiremaks ja lihtsamaks, sest 

sõidugraafikute iseseisev uurimine võtab oluliselt kauem aega (Features, n.d.). 

Teine näide võiks olla seente tuvastamiseks loodud äpp Seeneaabits. Tänapäeva inimesed ei 

tea enam seentest väga palju ja tihti leitakse metsast täiesti tundmatuid seeni. Kuid kui 

inimesel on taskus nutitelefon, saab ta kohe avada Seeneaabitsa ja välja uurida, mis seenega 

on tegu ja mis peamine, kas see on mürgine. Seeneaabits võib niimoodi isegi mõne inimese 

elu päästa, kui seeneline ei peaks mürgiseent ära tundma ja ajab selle mõne söödava liigiga 

lihtsalt segamini (Seeneaabits, s.a.). 

Välja on mõeldud ka üks lihtne viis kõikide enda jaoks tähtsate ja isiklike failide 

hoiustamiseks. Erinevaid andmefaile tekib meil iga päev juurde ja järjest raskem on neid 

hoiustada. Pilveteenustes on võimalik hoida kõiki enda faile (muusikat, fotosid, kontakte jne). 

Kõik need failid pannakse ühte veebipõhisesse rakendusse ja tänu nutiseadmele on need sulle 

alati kättesaadavad, olenemata sinu asukohast või ajast. Pilveteenuses on ka nende failide 

jagamine sama lihtne. Pilveteenuseid osutavad ettevõtted on näiteks Dropbox, Google, Apple 

jpt. Pilveteenused on osaliselt tasulised ehk igale kasutajale on antud mingi ruum enda failide 

hoidmiseks, kui aga vajatakse rohkem ruumi, peab selle eest juba maksma. Suurim pilvemaht 

on terabaitides, mis on palju suurem kui mälupulkade, plaatide vms maht. Pilveteenuste võlu 

seisnebki kiiruses, kättesaadavuses ja ruumi kokkuhoius (Oras, 2016). 
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Nutiseadmetes on palju erinevaid võimalusi ka meelelahutuseks, on see ju inimestele alati 

olnud tähtis. Tänapäeval on nutiseadme abil võimalik teha väga palju – lugeda ajalehti ja 

raamatuid, mängida mänge, teha pilte ja neid töödelda, kuulata muusikat, suhelda, vaadata 

filme jne.  

Omaette grupp rakendusi on loodud muusika kuulamiseks. Inimeste elus on muusika väga 

olulisel kohal – muusikat kuulatakse kõikjal, üksi või kahekesi või suure sõpruskonnaga. Ühes 

populaarsemas rakenduses Spotify on võimalik kuulata väga paljude artistide ja bändide 

muusikat. Lisaks on seal muusika jaotatud teemade kaupa erinevate olukordade jaoks, et meil 

oleks lihtsam sobivat muusikat leida. Endale meeldivat muusikat saab isikliku konto abil üles 

laadida, nn playlist’e koostada, oma sõpradega seda jagada ja teiste eelistusi jälgida. Muusika 

leidmine oli varem väga keeruline, kui ei mäletanud loo nime ega autorit. Tänapäeval on 

loodud rakendusi – näiteks Soundcloud – kus vajutad nupule ja kui ümised viisi mikrofoni, 

siis rakendus leiab üles muusikapala või laulu, mida otsisid. Tänu nutiseadmetele saame igal 

ajal sobivat muusikat kuulata ja eriline võimalus on ka sellisel viisil muusika otsimine. 

Fotograafias on samuti tänu nutiseadmetele toimunud oluline areng. Esialgu oli 

mobiiltelefonidega tehtud piltide kvaliteet üsna halb, nii et paljud eelistasid pildistamise 

eesmärgil kaasas kanda kompaktkaamerat ehk rahvakeeli seebikarpi. Tänapäeval on mõne 

nutitelefoni kaamera aga juba peegelkaamera tasemel ja asendavad ammugi seebikarpe. 

Kasutusele on võetud lausa uus väljend mobiilfotograafia, mis tähendabki telefoniga 

pildistamist. Viimaste aastate jooksul on mobiilfotograafia eriti populaarseks muutunud, mille 

põhjuseks on hea kaamera kvaliteet enamustes nutitelefonides. Esimesed fotode jagamiseks 

ja töötlemiseks mõeldud rakendused, mida nutitelefoniga pildistamisel kasutati, olid 

Snapseed, Photosynth, Camera+, Lightbox, Instagram ja Camera 360. Viimased kaks on 

tänapäevani üsna populaarsed (Lillesiim, 2012). Selle aasta alguses avaldati uuring, mis 

selgitas välja hetkel kõige parema kaamera kvaliteediga nutitelefoni. Võrreldi omavahel 

kümmet nutitelefoni: Apple iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S7, Google Pixel, Lenovo Moto 

Z, OnePlus 3T, LG G5, HTC 10 Evo, Huawei P9, Sony Xperia XZ, Xiaomi Mi5s. Võrreldi 

telefonidega tehtud fotode ja videote kvaliteeti erinevates tingimustes. Üllatusena sai kõiges 

kõige paremini hakkama Google Pixel, teiste seadmete kvaliteet muutus erinevates oludes 

(Martin, 2017). 

Lisaks tahvelarvutitele, nutitelefonidele jms kuuluvad nutiseadmete hulka ka erinevad 

nutikodu osad. Sellised on näiteks Wi-Fi või Bluetooth’iga juhitavad lambipirnid, uksekellad, 

nutipistikud jne. Üks sellistest nutiseadmetest on taimesensor. Taimesensor pannakse taime 

kõrvale mulda ja see annab omaniku telefonile märku, kui taim vajab rohkem vett, 

päikesevalgust või väetist (Nutiseadmed, s.a.). Sellised nutiseadmed ei ole tänapäeval veel 

väga laialt levinud ja igapäevaselt paljud meist nendega kokku ei puutu. Kuid võib arvata, et 

selliste seadmete populaarsus tulevikus kasvab ja võib olla isegi asendavad tavalise 

kodutehnika. 

Nutiseadme kasulikkus seondubki peamiselt mugavuse ja kiirusega. Nutiseade on justkui 

„abimees taskus“, kui mõelda kõige levinumale seadmele, milleks on nutitelefon. Aga nagu 

nägime, on loodud ka muid nutikaid seadmeid, mis kõik omal moel meie igapäevaelu 

kergemaks teevad. Järgmises peatükis uuritakse, kuidas kasutavad nutiseadmeid Pärnu 

Kuninga Tänava Põhikooli õpilased. 
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2. NUTISEADMETE KASUTAMINE PÄRNU KUNINGA TÄNAVA 
PÕHIKOOLI NOORTE HULGAS 

Käesolev peatükk koosneb kahest alapeatükist. Esimeses osas annab autor ülevaate uuringu 

meetodist – saab teada, kuidas uuring läbi viidi, kes selles osalesid ja mida täpsemalt uuriti. 

Samuti tutvustatakse valimit, s.o vastajate soolist ja vanuselist jaotust, ning tuuakse välja 

uurimuse põhiandmed nutiseadmete soetamise ja eelistuste kohta. Teises osas uuritakse 

nutitelefoni kasutamise põhjusi, sagedust ja selle seoseid erinevate mõjudega kasutajale. 

 

2.1. Ülevaade uuringu meetodist ja valimist 

Uuringu läbiviimiseks koostas autor küsimustiku kokku 19 küsimusega (Lisa 1). Küsimustiku 

koostamiseks kasutati Google’i Vorme ja vastamine toimus e-keskkonnas. Küsitlus viidi läbi 

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 2.–8. klassi õpilaste seas. Küsimustiku esimeses pooles 

uuriti, milliseid nutiseadmeid õpilased kasutavad, kas ja kui tihti kasutavad ning milleks 

kasutavad. Küsimustiku teises pooles uuriti, milliseid brände õpilased eelistavad ja millise 

brändi seadmeid ise kasutavad. Peale selle uuriti, kui palju õpilased nutiseadmete 

kahjulikkusest ning kasulikkusest teavad ja kuidas nutiseadmed on nende elu mõjutanud. 

Vastamine toimus ajavahemikul 16. jaanuar kuni 8. veebruar 2017. Pärnu Kuninga Tänava 

Põhikoolis õpib 509 õpilast. Küsimustikule vastasid peaaegu pooled, st kokku 229 õpilast, 

ülejäänud õpilasteni ankeet ei jõudnud või ei olnud neil vastamiseks piisavalt aega, vms. 

Vastanute seast oli kaks vastajat, kes ei kasuta väidetavalt veel ühtegi nutiseadet, kuid 

järgnevad vastused seda ei kinnitanud. Üks 8. klassi vastaja eemaldati uuringust, kuna 

vastused olid liiga vastuolulised, et neid analüüsis kasutada. Teise puhul on tõenäolisem, et ta 

eksis sellele küsimusele vastates ja tema andmed jäeti töösse sisse. Järgmiste vastuste põhjal 

parandati selle küsimuse vastus – „ei kasuta ühtegi seadet“ asemel kasutab nutitelefoni ja 

nutikella. Samuti eemaldati vastajate hulgast ühe 8. klassi poisi vastused, kellel väidetavalt ei 

ole isiklikku nutiseadet, kuid kes leidis selle 1–3 aastaselt ja samal ajal on tal 10. isiklik 

nutitelefon. Üks vastaja, kes väitis enda kasutavat nii nutitelefoni kui tahvelarvutit, vastas 

lisaks, et ei kasuta üldse nutiseadmeid. Kuna ülejäänud vastused olid omavahel kooskõlas, 

jäeti selle vastaja vastused valimisse, kuid vastus „ei kasuta üldse“, eemaldati. Seega 

kasutatakse antud töös 227 õpilase vastuseid. Vastuseid analüüsides leiti, et küsimustiku 

koostamisel tehti viga. Küsimusel „Mitmes isiklik nutitelefon sul on?“ puudus vastusevariant 

0 (null). Seega üks vastajatest, kellel ei ole veel isiklikku nutiseadet, oli sunnitud valima 

vastusevariandiks 1 – see vastus parandati 0-iks. 

Küsimustikule vastanud 227 õpilasest olid 53% poisid ja 47% tüdrukud ehk sooliselt 

jagunesid vastajad peaaegu võrdselt. Nii algklassides (2.–4. klass) kui põhikooli osas (5.–8. 

klass) oli vastajate hulgas veidi rohkem poisse kui tüdrukuid (vt Joonis 5). Kõige rohkem 

vastajaid oli 8. klassis ning kõige vähem vastajaid 3. klassis. Kui 3. ja 4. klass välja arvata, oli 

vastajate osakaal klasside kaupa suhteliselt võrdväärne, s.o 15–22%. Kokkuvõttes oli suurem 

osa vastajatest vanemad kui 10 aastat. Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis on kõik klassid 

enamasti võrdse suurusega, 23–30 õpilast. 
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Joonis 5. Vastajate jagunemine soo ja kooliastme lõikes 

 

2.2. Uuringu tulemuste analüüs 

Selgus, et ligikaudu 97% vastanutest kasutavad kõikidest nutiseadmetest just nimelt 

nutitelefoni. Teisele kohale jäi tahvelarvuti 67%-ga. Kui algklassides (2.–4. klass) kasutatakse 

nutitelefone ja tahvelarvuteid peaaegu võrdselt, siis vanemates klassides (5.–8. klass) on 

nutitelefonide kasutus suurem. On teada, et algklassides kasutatakse tundides tahvelarvutit 

palju õppimiseks. Vastajatest ligikaudu 7% ehk 15 vastajat kasutavad ka nutikella – vanemad 

õpilased veidi enam kui nooremad. Vastajate hulgas ei ole kedagi, kes ei kasutaks üldse 

nutiseadmeid (Joonis 6).  

 

Joonis 6. Nutiseadmete kasutamine soo ja kooliastme lõikes 

 

Tahvelarvuteid kasutavad õpilased tunduvalt harvem kui nutitelefone. 31% vastanutest 

kasutab tahvelarvutit kord või paar nädalas, kuid sama suur hulk ehk 32% vastajatest ei kasuta 

üldse tahvelarvutit või kasutavad vaid kord või paar aastas. Põhikoolis on neid, kes ei kasuta 

tahvelarvutit üldse, sama palju kui neid, kes kasutavad kord või paar nädalas. Nutikell ei ole 

Kuninga Tänava kooli õpilaste seas eriti levinud. Uuringu tulemused näitavad, et kuigi vaid 
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16 õpilast ütlesid end kasutavat nutikella, siis selle kasutamise sageduse järgi on kasutajaid 

tegelikult 35. Igapäevaselt kasutab nutikella 12 õpilast. 

Valdavalt on esimeseks nutiseadmeks, mille õpilased endale said, nutitelefon. Põhikoolis on 

üks vastaja, kelle esimene nutiseade oli nutikell. Samuti on üks algklasside vastaja, kellel ei 

ole ühtegi isiklikku nutiseadet. Enamus vastajatest ehk ligikaudu 60% said endale esimese 

nutiseadme 7–9 aastaselt. 54 õpilast ehk 24% said nutiseadme 4–6 aastaselt ning neli õpilast 

ehk 2% said oma esimese nutiseadme aga 1–3 aastaselt (Joonis 7). 

 

Joonis 7. Esimese nutiseadme saamise vanus soo ja kooliastme lõikes 

 

32% juhtudel said vastajad oma esimese nutiseadme sünnipäeva- või jõulukingituseks. 

Peaaegu sama palju vastajaid (29%) said selle 1. klassi minemise puhul. 10% juhtudest saadi 

preemiaks heade hinnete jms eest; 5%-il oli põhjuseks, et nad võimalikult vara nutiseadmeid 

kasutama õpiksid. 3% ehk 6 õpilast ostis oma esimese nutiseadme enda kogutud raha eest 

(Joonis 8). 

 

Joonis 8. Esimese isikliku nutiseadme saamise põhjused 
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Esimeseks nutitelefoniks oli enamasti Samsungi toode, järgnesid LG ja Sony telefonid. 

Väiksemal hulgal saadi esimeseks nutitelefoniks ka Nokia või iPhone (Joonis 9). Ligikaudu 

23% vastajatest oli vastamise hetkel teine või kolmas nutitelefon, 18%-il oli neljas nutitelefon 

ja 12%-il esimene nutitelefon. Leidus ka õpilasi (kokku 10), kellel on 10. nutitelefon. Praegu 

on kõige levinum nutitelefon Samsung (37%), järgnevad iPhone (27%), Huawei (13%), LG 

(7%) ja Sony (6%). 

 

Joonis 9. Esimene isiklik nutitelefon tootja lõikes 

 

Hetkel soovivad üle poole vastajatest (61%) endale uueks nutitelefoniks iPhone’i. Järgneb 

Samsung 21%-ga. iPhone on ühtviisi populaarne nii algklasside kui põhikooli õpilaste hulgas. 

iPhone on eriti populaarne tüdrukute seas ja põhikoolis. 11% õpilastest ei taha uut või ei tea, 

millist telefoni tahta. iPhone’i valimise põhjuseks toodi kõige enam välja mälumahu suurus, 

kuigi mälu mahtu 32 GB või 64 GB on võimalik valida kõikidel brändidel. Samsungi puhul 

hinnatakse oluliselt rohkem hinna ja kvaliteedi suhet (Joonis 10). 

 

Joonis 10. Populaarsemate brändide seos selle eelistamise põhjusega 
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Pärast vastuste korrigeerimist selgus, et vastanute hulgas ei olnud ühtegi õpilast, kes ei 

kasutaks üldse nutiseadmeid. Leidus üks algklasside vastaja, kellel ei ole veel isiklikku 

nutiseadet. Kuigi enamus vastajatest said endale esimese nutiseadme 7–9 aastaselt, siis leidus 

neli õpilast, kes said oma esimese nutiseadme 1–3 aastaselt. Esimene nutiseade, milleks oli 

ülekaalukalt nutitelefon, saadi kingitusena (sünnipäevaks, jõuludeks, kooli alguse puhul). Kui 

esimeseks nutitelefoniks oli enamasti Samsung ja ka praegu on levinuim bränd Samsung, siis 

õpilased ise eelistaksid iPhone’i. 

 

2.3. Nutiseadmete kasutamine, selle põhjused ja mõjud 

Järgmisena uuritakse nutiseadmete kasutamise sagedust õpilaste hulgas ja selle seoseid 

teadlikkusega nutiseadmete kasulikest ja kahjulikest mõjudest. Samuti tuuakse välja õpilaste 

arvamused nutiseadmete nii positiivsetest kui negatiivsetest mõjudest neile endile. Uuritakse, 

kas on seoseid kasutusviiside ja kasutusaja vahel. 

Erinevad nutiseadmete kasutamise võimalused olid vastajate seas üsna võrdse 

populaarsusega. Kõige enam ehk 92% juhtudel kasutati nutiseadmeid suhtlemiseks ja 87% 

juhtudel muusika kuulamiseks. Kolmandaks jäi pildistamine 76%-ga ja ülejäänud kolm 

tegevust olid mängimine, internetis surfamine ja videote (tv) vaatamine, s.o 73–74% 

vastajatest. Kõige rohkem õpilasi (41%) vastas, et nad kasutavad nutitelefoni 2–4 tundi 

päevas; 30% vastasid, et kasutavad nutitelefoni 0,5–1 tund päevas ja 23% 5–7 tundi päevas 

(Joonis 11). 13 õpilast ehk 6% kasutavad nutitelefoni rohkem kui kaheksa tundi päevas. 

Algklassides on neid, kes kasutavad nutitelefoni kuni üks tund päevas, vastanutest kõige enam 

ehk 58%. Põhikoolis kasutatakse valdavalt 2–4 tundi päevas (44%) ehk vanuse kasvades 

kasutusaeg pikeneb. Nende hulgas, kes kasutavad nutitelefoni kaheksa või rohkem tundi, on 

rohkem tüdrukuid. Uuriti, kas kasutusviiside ja kasutusaja vahel on mingi seos, kuid seda ei 

leitud, st tegevused on üsna sarnased sõltumata sellest, kui mitu tundi päevas nutitelefoni 

kasutatakse. 

 

Joonis 11. Nutitelefoni kasutamine päeva jooksul tundides, soo ja kooliastme lõikes 

 

Enamus õpilasi ehk 82% teadis nutiseadmete kahjulikku mõju silmadele ja 70%, et võib 

tekkida sõltuvus. Kõige vähem ehk 45% arvas, et nutiseadmed tekitavad keskendumisraskusi 
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ja ärrituvust (Joonis 12). Suuri erinevusi erinevate kasutusaegadega vastajate vahel ei leitud. 

Siiski oli teadlikkus sõltuvuse tekkimisest esikohal just kaheksa ja enam tundi päevas 

nutitelefoni kasutavate õpilaste hulgas. Väike erinevus oli ka poiste ja tüdrukute vastustes. 

Poiste teadmised negatiivsetest mõjudest olid üldiselt veidi väiksemad kui tüdrukutel, kuid 

see vahe ei olnud suur. 

 

Joonis 12. Teadmised nutiseadmete kahjulikest mõjudest 

 

Kui teadlikkus nutiseadmete negatiivsetest mõjudest oli üldiselt üsna kõrge, siis enda puhul 

märgatakse neid mõjusid oluliselt vähem. Negatiivne mõju, millega nõustusid pooled 

vastajatest, oli kahjulikkus silmadele. Peaaegu sama palju (47%) tunnistab, et neil on 

probleeme unustamisega ja 40%, et neil on probleeme uinumisega. Teiste väidetega nõustus 

alla poole või alla veerandi vastajatest. Üldiselt nõustusid negatiivsete mõjudega tüdrukud 

veidi enam kui poisid (Joonis 13). Algklasside õpilased tunnistasid kõige enam halba mõju 

silmadele, põhikooli õpilased aga, et neil on probleeme uinumisega. 

 

Joonis 13. Nõustumine nutiseadmete negatiivsete mõjudega enda kohta, % vastanutest 
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Kuna nutisõltuvust seostatakse enamasti liigse viibimisega nutiseadmetes, siis uuriti, kuidas 

nutitelefoni kasutusaeg on seotud tunnetusega sellest, kuidas see mõjutab õpilast ennast. 

Nutitelefoni kõige rohkem kasutavad tüdrukud nõustusid nutiseadmete negatiivsete mõjudega 

rohkem kui need tüdrukud, kes nutitelefoni vähem kasutasid. Tüdrukud, kes nutitelefoni 

kaheksa või rohkem tunde päevas kasutasid, nõustusid valdavalt, et nutiseadmed mõjuvad 

halvasti nende silmadele ja neil on tänu nutiseadmetele raskem uinuda, nad tunnevad, et on 

nendest sõltuvuses ja unustavad oma kohustusi. 

Kuid nutitelefoni kõige rohkem kasutavad poisid (kokku viis) ei arvanud, et nutiseadmed neile 

üldse nii kahjulikud on. Kolmel korral nõustuti, et nutiseadmed panevad neid unustama oma 

kohustusi. Ühel korral nõustuti, et nutiseadmed on kahjulikult mõjunud nägemisele, ta ei liigu 

tänu nendele piisavalt ja ta tunneb, et on sõltuvuses.  

Õpilastelt küsiti ka arvamust nutiseadmete positiivsete mõjude kohta. Kõige enam nõustuti 

väitega, et nutiseadmed peletavad igavust ja annavad uusi teadmisi, seda olenemata soost ja 

vanusest (Joonis 14). Poiste seas nõustusid positiivsete väidetega kõige enam need, kes 

kasutasid nutitelefoni 5–7 tundi päevas. Tüdrukute seas ei olnud kindlat rühma, kes kõige 

rohkem nende väidetega oleks nõustunud. Need õpilased, kes nutiseadmeid kõige vähem 

kasutasid, arvasid kõige vähem, et nutiseadmed parandavad nende enesetunnet. See väide sai 

ka üldiselt kõige vähem pooldajaid. 

 

Joonis 14. Nõustumine nutiseadmete positiivsete mõjudega enda kohta, % vastanutest 

 

Enamus põhikooli õpilasi kasutab nutitelefoni 2–4 tundi päevas ja algklassi õpilasi kuni üks 

tund päevas. Teadlikkus nutiseadmete negatiivsetest mõjudest oli üldiselt üsna kõrge, seda nii 

poiste kui tüdrukute seas ning olenemata sellest, mitu tundi päevas nutitelefoni kasutatakse. 

Enda puhul aga märgatakse või tunnistatakse negatiivseid mõjusid oluliselt vähem. Tüdrukud 

nõustusid negatiivsete väidetega enda kohta veidi rohkem kui poisid. Samuti selgus, et 

tüdrukud, kes nutitelefoni vähem kasutasid, nõustusid ka vähem, et nutiseadmed on neid 

negatiivselt mõjutanud. Ja vastupidi – suurimad nutitelefoni kasutajad nõustusid kõige 

rohkem negatiivsete väidetega enda kohta. Poiste hulgas aga just suurimad nutitelefoni 

kasutajad nõustusid kõige vähem negatiivsete väidetega. Autor järeldab sellest, et tüdrukud 
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on võrreldes poistega enesekriitilisemad ja teadvustavad paremini nutiseadmete negatiivseid 

mõjusid. Kõige rohkem nõustusid õpilased, et nutiseadmed peletavad igavust ja annavad uusi 

teadmisi, olenemata soost või vanusest. Kõige vähem arvati, et nutiseadmed parandavad 

enesetunnet. 
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KOKKUVÕTE 

Nutiseadmed on erinevad digitaalsed tehnoloogilised vahendid, millel on personaalarvutile 

sarnased kasutusomadused. Nutiseadmetes kasutatakse samasugust operatsioonisüsteemi, 

mida kasutatakse arvutites. Nutiseadmeid on palju erinevaid – on olemas nutikelli, 

nutitelefone, tahvelarvuteid, nutiprille jms. Kõige rohkem on levinud nutitelefonid. Suurimad 

nutiseadmeid tootvad firmad on Apple, Samsung, Huawei, Oppo ja Xiaomi. Esimesteks 

nutiseadmeteks olid tahvelarvutid, mille prototüüp esitati 1971. aastal, ja nutikell, mida hakati 

tootma juba 1972. aastal. Esimene nutitelefon leiutati alles 1992. aastal. Hetkel on 

nutimaailma uusim leiutis Google’i nutiprillid. Uuemad ideed, mis pole veel teoks saanud, on 

nt klaviatuurid, mis mahutavad kogu arvuti; kontaktläätsed, mis on justkui väikesed ekraanid; 

painduvad nutitelefonid jne. 

Ühelt poolt on nutiseadmed kahtlemata inimestele kasulikud, kuid teiselt poolt kaasnevad 

nendega ka probleemid. Teadlased on avastanud, et nutiseadmete liiga sagedasel või ka liiga 

varases eas kasutamisel võib olla mitmeid kahjulikke mõjusid. Uuringud on tõestanud, et 

nutiseadmetega kaasnevad vähene liikumine, silmanägemise halvenemine ja häiritud uni. 

Nutiseadmetel on negatiivne mõju ka vaimsele tervisele, nt on Ameerika ja Kanada lastearstid 

avastanud, et nutiseadmed on põhjustanud lastel keskendumisraskusi, kontrollimatut 

käitumist, hüperaktiivsust, ärevust jms. Samuti langeb nutiseadmeid kasutavate laste seas 

pidevalt õppimisvõime. Nutiseadmeid kasutavad liiga palju ka lapsevanemad, mis süvendab 

laste sõltuvust nutiseadmetest. Eesti nutisõltuvuses olevate laste peredele pakuti tasuta 

nõustamist, millest enamasti keelduti. Sellest võib järeldada, et nutiseadmete kahjulikkust ei 

võeta veel piisavalt tõsiselt. 

Hoolimata negatiivsetest mõjudest on need seadmed meie elu siiski palju lihtsamaks ja 

huvitavamaks teinud. Nutiseadmetes kasutatakse erinevaid programme, mida kutsutakse 

äppideks või ka rakendusteks. Rakendusi saab osta rakenduste poest, mis on igal 

operatsioonisüsteemil erinev. Mõned neist on tasulised, mõned tasuta, mõned osaliselt 

tasulised. Enamus rakendusi on kättesaadavad kõigis operatsioonisüsteemides. Autor jagas 

rakendused oma töös kolmeks rühmaks: esiteks rakendused, mis pakuvad mingit vajalikku, 

kuid tasulist teenust, näiteks Taxify; teiseks rakendused, mis annavad inimestele kiirelt olulist 

infot, näiteks Trafi; kolmandaks meelelahutust pakkuvad rakendused (muusika, fotograafia  

jne), näiteks Spotify. Lisaks sellele on kasutusele võetud pilveteenused, mobiil-ID ja panga 

äpid ning ka erinevad nutikodu tooted. 

Käesolevas töös uuriti nutiseadmete kasutamist Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 2.–8. klassi 

õpilaste hulgas. Selleks koostas autor küsimustiku, milles oli kokku 19 küsimust. Vastamine 

toimus ajavahemikul 16. jaanuar kuni 8. veebruar 2017, vastajaid oli kokku 229. Andmete 

kontrollimise järel kahe vastaja vastused eemaldati. Küsimustiku esimeses pooles uuriti, 

milliseid nutiseadmeid kasutatakse, kui sageli neid kasutatakse ning milleks kasutatakse. 

Samuti uuriti, milliseid brände õpilased eelistavad ja millise brändi seadmeid ise kasutavad.  

Selgus, et algklassides kasutatakse nutitelefoni ja tahvelarvutit peaaegu võrdselt, kuid 

põhikoolis kasutatakse tunduvalt rohkem nutitelefoni. Esimene seade, mille õpilased endale 
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said, oli valdavalt nutitelefon. Enamasti saadi esimene isiklik nutiseade 7–9aastaselt. Nii 

esimeseks nutitelefoniks oli kui ka praegu kasutusel olevaks seadmeks on kõige enam 

Samsungi telefon, kuid õpilased ise eelistaksid iPhone’i. Kõik nutiseadmete kasutamise 

võimalused olid õpilaste seas üsna võrdse populaarsusega. Kõige enam (92%) kasutati 

seadmeid suhtlemiseks, 87% juhtudel muusika kuulamiseks ja 76% pildistamiseks. 

Küsimustiku teises pooles uuriti nutiseadmete kasutamise sagedust ning selle seoseid 

teadlikkusega nutiseadmete kasulikest ja kahjulikest mõjudest. Samuti uuriti, millised mõjud 

puudutavad õpilaste arvates neid endid. Põhikoolis kasutab enamus õpilasi nutitelefoni 2–4 

tundi päevas ja algklassides kuni üks tund päevas. Teadlikkus nutiseadmete negatiivsetest 

mõjudest oli kõrge nii poiste kui tüdrukute seas ja seda olenemata, kui palju vastaja ise 

nutitelefoni päeva jooksul kasutab. 82% teadis, et nutiseadmed on kahjulikud silmadele, 70% 

teadis, et võib tekkida sõltuvus. Kõige vähem (45%) arvati, et nutiseadmed võiksid tekitada 

keskendumisraskusi ja ärrituvust. 

Kuid enda puhul märgatakse või tunnistatakse neid mõjusid vähem. Tüdrukud nõustusid 

negatiivsete väidetega enda kohta veidi rohkem kui poisid. Need tüdrukud, kes nutiseadmeid 

päeva jooksul vähem kasutavad, nõustusid ka negatiivsete väidetega enda kohta vähem ja 

vastupidi. Poiste puhul aga oli üllatus, et suurimad nutitelefoni kasutajad tajusid kõige vähem, 

et päevas kaheksa ja rohkem tundi nutiseadmeid kasutades see neile negatiivselt mõjuks. 

Sellest järeldab autor, et tüdrukud on enesekriitilisemad kui poisid. Positiivsetest väidetest 

nõustusid õpilased kõige rohkem, et nutiseadmed aitavad peletada igavust ja annavad uusi 

teadmisi. Kõige vähem arvati, et seadmed parandavad enesetunnet. 
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Lisa 1. Küsimustik 

1. Sinu sugu? (poiss, tüdruk) 
2. Mitmendas klassis käid? (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

3. Märgi kõik nutiseadmed, mida sa kasutad. (nutitelefon, tahvelarvuti, nutikell, ei kasuta ühtegi 

nutiseadet) 
4. Milleks sa nutiseadmeid kasutad? (suhtlemiseks, pildistamiseks, muusika kuulamiseks, 

mängimiseks, internetis surfamiseks, videote (tv) vaatamiseks, ei kasuta üldse) 

5. Mitu tundi päevas sa nutitelefoni tavaliselt kasutad? (0,5–1 tund, 2–4 tundi, 5–7 tundi, 8 või rohkem, 
ei kasuta üldse) 

6. Kui sageli sa kasutad tahvelarvutit? (iga päev, kord või paar nädalas, kord või paar kuus, kord või 

paar aastas, ei kasuta üldse) 
7. Kui sageli sa kasutad nutikella? (iga päev, kord või paar nädalas, kord või paar kuus, kord või paar 

aastas, ei kasuta üldse) 

8. Mis oli esimene nutiseade, mis sa endale said? (nutitelefon, tahvelarvuti, nutikell, mul ei ole veel 
isiklikku nutiseadet) 

9. Kui vanalt said oma esimese nutiseadme? (1–3 aastaselt, 4–6 aastaselt, 7–9 aastaselt, 10–12 

aastaselt, 13 aastaselt ja vanemana, mul ei ole veel isiklikku nutiseadet) 
10. Mis põhjusel sa endale esimese nutiseadme said? (kingiti 1. klassi mineku puhul; kingiti 

sünnipäevaks; kingiti preemiaks heade hinnete, spordisaavutuste jms eest; pereliige ostis endale uue 

ja sain tema vana seadme endale; mulle osteti, sest paljudel eakaaslastel juba oli; mulle osteti, et 
võimalikult noorelt nutiseadmeid kasutama õpiksin; muu...) 

11. Sinu esimene nutitelefon oli? (Samsung, HTC, iPhone, Huawei, Sony, LG, muu...) 

12. Mitmes isiklik nutitelefon sul on? (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
13. Mis on kõige olulisem näitaja, mida sa nutitelefoni valides vaatad? (bränd, hind, mälu, kaamera 

võimsus, ekraani suurus, disain) 

14. Milline nutitelefon sul praegu on? (Samsung, HTC, iPhone, Huawei, Sony, LG, muu...) 

15. Millist nutitelefoni sa järgmiseks tahaksid? (...) 

16. Nimeta peamine põhjus, miks just see nutitelefon? (on kõige parem hinna ja kvaliteedi suhe, on 

kõige populaarsem, on kõige kallim, on kõige ilusama disainiga, on kõige parema kaameraga, on 
kõige suurema mälumahuga, on tolmu- ja veekindel, on kõige suurema ekraaniga, muu...) 

17. Millistest nutiseadmete kasutamise negatiivsetest mõjudest oled teadlik? (vähendavad suhtlemist 

silmast silma; vähendavad soovi liikuda, sporti teha; mõjuvad silmadele kahjulikult; tekitavad 
sõltuvust; tekitavad unepuudust; tekitavad keskendumisraskusi ja ärrituvust; kaob ajataju, paljud 

tööd ja kohustused unustatakse) 

18. Milliste järgmiste negatiivsete väidetega oled nõus? (ma tunnen, et nutiseadmed vähendavad mu 
soovi sõpradega silmast silma kohtuda; mu silmanägemine on halvenenud tänu nutiseadmete 

pidevale kasutamisele; ma ei liigu ega tegele spordiga piisavalt, sest vaba aeg möödub nutiseadmeid 

kasutades; ma tunnen, et olen nutiseadmetest sõltuvuses; mul on tänu nutiseadmetele raskem 
uinuda; ma tunnen, et mulle pööratakse vähem tähelepanu tänu nutiseadmete kasutamisele; ma 

unustan vahel oma kohustused, kuna kasutan liiga palju nutiseadmeid) 
19. Milliste järgmiste positiivsete väidetega oled nõus? (ma suhtlen rohkem tänu nutiseadmetele; ma ei 

tunne igavust, sest saan igal hetkel kasutada nutiseadmeid; mu enesetunne paraneb, kui kasutan 

nutiseadmeid; mul on rohkem teadmisi ja infot tänu nutiseadmete kasutamisele; ma usun, et 
nutiseadmete kasutamine arendab mu mõtlemist; ma tunnen, et nutiseadmete kasutamine ärgitab 

mind uusi asju tegema) 
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SISSEJUHATUS 

Käesolevas töös on uuritud, kas ja kuivõrd mõjutab inimese introvertsus ja ekstravertsus tema 

õppemeetodi eelistusi ning kuidas see ainetundide vahel erineb. Lisaks käsitleb töö 

introvertsuse ja ekstravertsuse mõju kolmele õppimisega seotud faktorile: grupitöö, 

probleemilahendus ja tähelepanu. 

Seda teemat suunasid valima tähelepanekud õppemeetodi eelistuste kohta, mis silmnähtavalt 

kaasõpilaste vahel erinevad. Samuti intrigeerisid autorit teemat valima arutlused 

klassikaaslastega tunnis tähele panemise, erinevate õpetajate ja nende stiilide kohta, mis 

tavaliselt jõudsid tulemuseni, et arvamused on erinevad ka nende suhtes. Teema on aktuaalne 

ja tähtis nii õpetajatele kui õpilastele. Teades, millised on õpilaste isiksus ja eelistused, on 

õpetajatel lihtsam tunnitööd korraldada. Tundes enda isiksust, eelistusi ja seda, millistes 

tundides on lihtsam tähele panna, saavad ka õpilased õppetöö korraldamisel kaasa rääkida. 

Teema on uudne, sest varem on uuritud küll ekstravertsuse taseme seost õppimist mõjutavate 

faktoritega, mida ka siin töös käsitleti, kuid õppemeetodi eelistuste kohta ükski uuring leitav 

ei ole. 

Kas ja kui palju mõjutab ekstravertsuse tase erinevaid õppimisega seotud aspekte ja 

õppemeetodi eelistust? Sellele küsimusele vastamine ongi töö eesmärk. 

Töö aluseks püstitati hüpotees, et ekstravertsuse tase mõjutab õppetöömeetoditega seotud 

eelistusi ja teisi õppimisega seotud aspekte nagu grupitöö, tähelepanu ja probleemilahendus. 

Tänu sellele, et ekstravertsust ja selle seoseid erinevate aspektidega elus, tööl ja õppimisel on 

palju uuritud, leidus Internetis uuringute kohta palju artikleid. Need allikad olid 

usaldusväärsed, sest tegemist oli teadusartiklitega, mis olid kirjutatud praktiliste katsete 

põhjal. Introvertidest oli eesti keeles kättesaadaval kaks sisukat raamatut ning kuigi 

ekstravertide teemal on kirjutatud tunduvalt vähem, andsid need teosed ka sellest tüübist väga 

hea ülevaate. Raamatud olid pigem populaarteaduslikud, kuid tutvustasid sellegipoolest 

erinevaid tüüpe selgelt ja põhjalikult. Lisaks sellele olid need kirjutatud teiste samateemaliste 

artiklite põhjal, mis kinnitab nende usaldusväärsust, ning tänu sellele oli nende kaudu 

võimalik leida ka ülalmainitud uuringuid, mida töös kasutati. Usaldusväärseim allikas oli aga 

kindlasti Jungi „Psühholoogilised tüübid“, kus teose autor esialgse teooria esitas ning mis ongi 

kogu ekstravertsuse-introvertsuse teooria aluseks. Praktiliseks uurimiseks kasutati kaheosalist 

internetiküsitlust. Esimeses osas hindasid vastajad õppemeetodeid, grupitöid, oma tähelepanu 

tunnis ja probleemilahendust. Teises osas määrati vastajate ekstravertsuse taseme kõrgus 

nende hinnangute põhjal kümnele väitele. 

Töö koosneb kolmest peatükist: esimene annab ülevaate introvertidest ja ekstravertidest, 

selliste isiksuseomaduste põhjustest ja uurimisest. Teine tutvustab töö teemaga relevantseid 

varem läbiviidud uuringuid. Kolmandas peatükis toob autor välja praktilise osa tulemused 

ning analüüsib neid esimeses ja teises peatükis esitatud informatsiooni põhjal. 

Uurimistöö võiks jätkuda, minnes praktilise tööga veel põhjalikumaks, leides põhjuseid 

erinevate eelistuste, grupitöö rollide, tähelepanu ja probleemilahenduse taga ning tehes ka 
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erinevaid praktilisi katseid. Veel annaks usaldusväärsema tulemuse suurem küsitlusele 

vastajate hulk. Lisaks on võimalik uurimusse kaasata ka teisi iseloomuosasid. 
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1. INTROVERTSUSE JA EKSTRAVERTSUSE PÕHJUSED JA 
KIRJELDUS  

Käesolev peatükk keskendub introvertide ja ekstravertide kirjeldamisele. Esimeses alapunktis 

on välja toodud seda isiksuseomadust põhjustavad faktorid ning kuidas seda on uuritud ning 

teine ja kolmas alapeatükk kirjeldavad kahe tüübi peamiseid omadusi. 

 

1.1. Introvertsuse ja ekstravertsuse põhjused ja uurimine 

Ühemunakaksikutega läbi viidud uuringud näitavad, et intro- ja ekstravertsuse põhjused on 

suuresti tingitud pärilikkusest. Pärilikkus mõjutab neurobioloogiat, täpsemalt seda, kuidas 

omastatakse erinevaid neurotransmittereid, sealhulgas dopamiini. Introvertsed ja 

ekstravertsed omadused ilmnevad tänu dopamiini erinevale talumisele – Golimbeti, 

Alfimova, Gritsenko ja Ebsteini uurimus on näidanud, et ekstravertsetel ja impulsiivsetel 

katseisikutel esines geen DRD4, mis suurendas dopamiini omastamist. Seetõttu ei saa 

introverdid end täielikult ekstravertideks muuta, kuid näiteks saavad teha oma käitumist 

ekstravertsemaks. (Depue & Collins 1999; Golimbet et al., viidatud Jonkman 2016 järgi; 

Jonkman 2016: 237) 

Esimesi, kes tõi psühholoogiasse mõisted „introvert“ ja „ekstravert“, oli Carl Gustav Jung, 

kes kirjeldas neid kui isiksuse alustalasid oma teoses „Psühholoogilised tüübid“. Jung on ka 

öelnud: „Pole olemas sellist asja nagu puhas ekstravert või puhas introvert. Niisugune inimene 

oleks hullumajas.“ Introvertsus ja ekstravertsus on kõigis inimestes esindatud, kuid erineval 

määral. Mõned leiavad, et Jungi ideed on iganenud, teised aga leiavad, et need on ainuõiged. 

Tänapäeval pole ühtset definitsiooni introverdi ja ekstraverdi kohta, sest neid uuritakse 

erinevate mudelite abil. On psühholooge, kes kasutavad isiksuse uurimiseks Myers-Briggsi 

testi, mis taandab isiksuseomadused neljale omadusele ning põhineb otseselt Jungi ideedel. 

Järgnevad alapeatükid uurivad ekstravertsuse ja introvertsuse omadusi lisaks Jungi mõistetele 

suure viisiku mudeli, mis taandab isiksuse viiele faktorile, ja Eysencki mudeli abil. Suures 

viisikus kirjeldab ekstravertsus eelkõige inimese seltskondlikkust ja kehtestavust, aga ka 

aktiivsust ja jutukust. (Cain 2015: 21; Howard & Howard 2004: 4–8; Jonkman 2016: 16; 

McGuire et al., viidatud Cain 2015 järgi; Wilt & Revelle 2008) 

 

1.2. Introvert 

Introversioon on libiido ehk psühholoogilise energia suunatus sissepoole. See pole suunatud 

objektile, vaid subjektile ning ei suundu objekti järgi. Introvertse hoiakuga inimese suhe 

objektiga on negatiivne, ta taganeb pidevalt objekti eest, ning energia ei liigu mitte objekti 

juurde, vaid tõmbub sellelt tagasi subjektile. Seetõttu on introverdil tõmme sisemise maailma 

poole. Tema mõtted, tunded ja teod väljendavad tuntavalt seda, et esmajoones motiveerib teda 

subjekt, jättes objekti tahaplaanile. Introversioon on aktiivne, kui subjekt taotlebki teatud 

eraldatust objektist ning passiivne, kui subjekt pole võimeline objektilt peegelduvat psüühilist 
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energiat objektile tagasi suunama. Kui introversioon on harjumuslik, räägitaksegi 

introvertsest tüübist. (Jung 2005: 576–697) 

Oma parimad omadused jätavad nad sageli enda teada ja tihti hoiab neid teiste ees saladuses. 

Introverti valdab tihti umbusklikkus, alaväärsus ja hirm end naeruväärseks teha. Ta on 

pessimistlik ning näeb maailmas ja inimestes pigem halba. Nende maailmapilt on pigem 

kriitiline ning neil on kalduvus hakata pisiasjade kallal norima, kuni maailm pälvib heakskiidu 

pärast seda, kui nad on kõike omaenda kriitikaga mõõtnud ja hinnanud. Tavaliselt omandab 

ta maailmast võõrast kõigest sellises ulatuses, kui talle endale sobib, ja see toimub vaid pärast 

pikka ja vaevalist protsessi. (Ibid.: 696–697) 

Simulatsioon, mida ekstraverdid ja introverdid funktsioneerimiseks vajavad, on erinev: 

introverdid tunnevad end hästi just väiksema simulatsiooniga. Seetõttu tegelevad introverdid 

tihti rahulikemate hobidega ning veedavad vaba aja enamasti üksi või väikeses seltskonnas. 

Suurtel üritustel tunneb ta end üksiku ja eksinuna. Mida rohkem teda sunnitakse lõbutsema, 

seda enam suureneb vastupanu. Introvertsus pole niivõrd isiksuseomadus kui pigem vajadus 

privaatsuse järele. (Cain 2015: 22; Jonkman 2016: 16; Jung 1995: 697) 

Introverdid ja ekstraverdid ka töötavad erinevalt. Introverti mõjutavad subjektiivse alusega 

ideed ning ta püüdleb süvenemise poole. Lülitanud välise mõju välja, teeb ta asju täiesti 

omamoodi. Introverdid töötavad aeglaselt ja kaalutletult. Oma tugeva keskendumisvõime 

tõttu meeldib neile keskenduda ühele asjale korraga. Nad eelistavad tegutseda enamasti 

vaikses töökeskkonnas, tehes pigem iseseisvat tööd. Nad ei aja taga tulemusi, mis hõlmavad 

kuulsust ja rikkust, ning ei soovi teisi juhtida, juhendada ega suunata. (Cain 2015: 22; Jung 

2005: 500–697) 

Peamine erinevus on tüüpide suhtlemisstiil. Introvertidel võivad olla küll head sotsiaalsed 

oskused, kuid nad vajavad aega, et suhtlemisest puhata. Nad eelistavad pühendada oma 

sotsiaalse energia lähedastele. Liialt suurde seltskonda suhtub ta tõrjuvalt ning seepärast võib 

vahel teine inimene introverdiga tunda, et on üleliigne või et ta lausa segab teda. Introverdid 

kuulavad rohkem kui räägivad, mõtlevad öeldava läbi ning seetõttu tunnevad tihti, et 

väljenduvad paremini kirjutades kui vesteldes. Ta kipub kohmakalt käituma ja vahel võib ka 

sellepärast teisi ligipääsmatuse või kohatu kõhklusega solvata. Enamasti on introverdid 

vaiksed, ei sära ega esine. Nad võivad enamasti näida külmade ja kinnistena, kuid nende 

tunded pole ekstensiivsed, vaid intensiivsed, arenedes sügavamale. Näiteks, kui ekstensiivne 

kaastunne väljendub sobilikus kohas sõnade ja tegude kaudu ning sellest tundest suudetakse 

peagi vabaneda, siis intensiivne kaastunne ei näita välja mitte midagi, mistõttu võib see 

väljapoole näida külmusena, kuid tegelikkuses areneb see sügavamale ning jääb alles. Nad 

viibivad palju oma mõttemaailmas, kus analüüsivad ja ratsionaliseerivad kõike enese ümber 

toimuvat. Nad ei suuda olevikus püsida, meenutades juhtunut ja mõtiskledes tuleviku üle. 

Analüütilisel mõtlemisel on selline mõtteviis kasulik, kuid muudel juhtudel võib introvert 

näida eemal viibivana. Tänu intensiivsusele keskenduvad ja süvenevad introverdid endale 

huvitavatesse teemadesse kergelt, olles samal ajal hajameelne kõige nende ümber toimuva 

suhtes. Nad kujundavad oma arvamused iseseisvalt, gruppidega mitte samastudes. Hulk ei 

veena introverte kunagi – avalik arvamus ja üldine vaimustus sunnivad neid veel enam oma 

mõttemaailma tõmbuma. Mida tugevamad on introvertse tüübi omadused, seda 

paindumatumaks ja vankumatumaks muutuvad tema põhimõtted, kuid sellegipoolest 

tunnevad nad vastumeelt konfliktide vastu, mis võivad ka põhimõtete jäikuse tõttu tekkida. 

(Cain 2015: 22; Jonkman 2016: 28–32; 234; Jung 2005: 508–698) 
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Introvertsust ja ekstravertsust ning nende intensiivsust iseloomustab ka stabiilsus. Esimene, 

kes selle välja tõi, oli Eysenck. Stabiilsuse kombinatsioonist tekkis neli temperamenditüüpi. 

Kui stabiilset inimest iseloomustavad eelkõige positiivsed omadused, siis ebastabiilsele 

lisanduvad puudused. Antud alapeatükis on introvertsete isiksusetüüpide iseloomustused. 

Stabiilne introvert ehk Eysencki järgi flegmaatik on rahulik, kindlameelne, ta enesehinnang 

on vankumatu. Ta eelistab kuulata teisi enesekehtestamisele või tähelepanu enesele 

tõmbamisele, lastes oma lähikondlastel särada. Ta on otsustamisel ettevaatlik, analüütiline, 

objektiivne, järjekindel mõttetegevuses. Ebastabiilset introverti ehk melanhoolikut 

iseloomustab madal enesehinnang. Muudatused tähendavad ohtu, võõrad konkurente. Nad on 

pessimistlikud ja isegi küünilised, nähes teiste tegudes tagamõtet, mida nood ei pruukinud 

isegi silmas pidada. (Jonkman 2016: 56–58) 

 

1.3. Ekstravert 

Ekstraversioon on libiido ehk psühholoogilise energia suunatus väljapoole. Ekstravertse 

inimese subjektiivne huvi on positiivselt suunatud objektile ning sellest tulenevalt on ta 

mõtlemine, tunded ja teod objektiga seotud ning seda on tajuda otseselt ja väliselt. Kui 

ekstraversiooni seisund on inimesele harjumuslik, ongi tegemist ekstravertse tüübi ehk 

ekstraverdiga. Aktiivset ekstraversiooni peetakse silmas, kui subjekti huvi objekti vastu on 

tahtlik, ja passiivset, kui ekstraversioon on objekti poolt subjektile peale sunnitud, mõnikord 

isegi vastu subjekti tahtmist. Kui ekstraversiooni seisund on harjumuslik, tekib ekstravertne 

tüüp. (Jung 2005: 544) 

Üldise ekstravertse hoiaku tõttu orienteerub ekstraverdi mõtlemine objektile ja objektiivsetele 

andmetele. Mõtlemise niisugune orienteerumine põhjustab ühe ekstravertide eripäradest: 

ühelt poolt toidetakse mõtlemist subjektiivsetest, alateadvuslikest allikatest, teiselt poolt 

objektiivsetest andmetest, mis jõuavad ekstraverdini läbi meeleliste tajude. Just objektiivsed 

allikad põhjustavadki peamiselt ekstravertset mõtlemist. Ekstravertse mõttetüübi mõtlemine 

on positiivne ehk loov. See jõuab välja kas uute faktide või kogemusliku materjali üldise 

käsitluseni. (Ibid.: 446–459) 

Nad on väliste protsesside suhtes avatud ja vastutulelikud, soovides nii neid omalt poolt 

mõjutada kui ka lasta end nende poolt mõjutada. Kollektiivse loomuga on ka nende 

maailmavaade kui ka eetika – nende südametunnistust mõjutab suuresti see, mida teised 

inimesed arvavad. Ta väldib kõike, mis võiks kollektiivset optimismi ja positivismi 

kahjustada. Ekstravert teeb kõik, et ei peaks oma motiive kriitilise vaatluse alla võtma. Muidu 

pole tal ühtegi saladust, mida ta poleks teistega jaganud, aga kui mõne ekstraverdiga juhtub 

midagi, mida ta ei suuda üles tunnistada, eelistab ta selle unustada. Ka tema hingeelu toimub 

teda ümbritsevas keskkonnas, endaga suhtlemine tekitab temas ebamugavust. (Jung 2005: 

696) 

Töötades võtavad ekstraverdid neile antud ülesanded kiirelt käsile, langetades rutulisi ja 

mõnikord seetõttu järelemõtlematuid otsuseid. Nad tegelevad tavaliselt mitme asjaga korraga 

ja tunnevad end seejuures mugavalt. Neil on võime töötada hästi ka stressiolukorras ilma, et 

töö kvaliteet kannataks. Stress paneb ekstraverdi kiiremini tegutsema ning nad suudavad 

segamatult töötada ka väga kärarohkes keskkonnas. Ekstravert oskab end kehtestada, talle 

meeldib teisi juhtida ja õpetada. Ta suudab oma ümbrust edukalt mõjutada, mistõttu juhi 

positsioon talle sobibki. Ka juhitavatelt ootavad nad aktiivset tegutsemist. Kuid ekstravertsetel 
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juhtidel on oht pöörata liialt tähelepanu suhetele ning seejuures paberitöö kõrvale jätta. Väline 

stimulatsioon peab olema neil suur ning seetõttu on ekstraverdid riskialtimad ja suunatud 

tulemustele. (Cain 2015: 22; Jonkman 2016: 234) 

Kõrge välise stimulatsioonivajaduse tõttu eelistavad ekstraverdid vaba aega veeta rohket 

adrenaliini pakkuvate hobidega, nagu ekstreemspordid, ning suurema hulga inimestega, 

otsides sageli uusi elamusi ja kogemusi. Kui introvert puhkab üksi olles, on just suured 

seltskonnad ekstravertide jaoks justkui puhkus. Ekstravertide jaoks on tähtis kohal olla ja 

kaasa lüüa. Kui ekstraverti valdab mõni kompleks, pageb ta ka selle eest seltskonda ning laseb 

teistel pidevalt kinnitada, et temaga on kõik korras. Üksinduses muutuvad nad rahutuks. (Cain 

2015: 21–22; Jonkman 2016: 235; Jung 2005: 696) 

Nad kalduvad olema esiletükkivad ja domineerivad ning elavdavad igasuguseid üritusi. 

Ekstraverdid mõtlevad valjusti ja käigu pealt, eelistades rääkimist kuulamisele. Nad suudavad 

rääkida peaaegu kõigiga peaaegu kõigest kergelt ümbritsevate inimestega kokkupuutepunkte 

leides. Neil juhtub harva olukordi, kus nad ei oska midagi rääkida, ning võivad vahel välja 

öelda asju, mida nad tegelikult öelda ei kavatsenudki. Nad tunnevad mugavalt end 

konfliktiolukorras, kuid mitte üksi olles. Sellest olenemata on ekstraverdid alati energilised ja 

optimistlikud. (Cain 2015: 22; Jonkman 2016: 234) 

Stabiilsel ekstraverdil ehk sangviinikul on elule positiivne ja optimistlik vaade. Ta usaldab 

inimesi enda ümber ning nad pole tema jaoks vahendid mõjuvõimu või prestiiži 

omandamiseks. Ta kaasab teisi vestlusesse, mille hoiab positiivsel kursil. Ta on tähelepanelik 

ning esindab ekstravertsuse parimaid omadusi. Ebastabiilne ekstravert ehk koleerik on väga 

energiline ja reageerib kiiresti. Tema otsused pole sügavalt läbi mõeldud, vaid põhinevad 

pigem kõhutundel. Koleerik domineerib oma lähikonnas halvas mõttes, kuid tema suhtumist, 

mida ta väga selgelt pidevalt näitab, on raske mõista, sest tema temperament, vaated ja 

väärtushinnangud on pidevas muutumises. (Jonkman 2016: 56–58) 

  



Merili Tammiste, 11. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2017 

EKSTRAVERTSUSE TASEME MÕJU ÕPPETÖÖMEETODI EELISTUSTELE 

235 

 

 

 

 

2. VAREM LÄBIVIIDUD UURINGUD 

Ekstravertsuse taseme põhjuste ja seotuse tõttu erinevate elualadega on tehtud väga palju 

uuringuid. Antud peatükis on välja toodud uuringud, mis on käsitlenud ekstravertsuse taseme 

seisukohast aspekte, mis võivad õppetöömeetodi eelistusi mõjutada. Kuna reaktiivsus 

mõjutab inimese tundlikkust ja seeläbi keskkonda ja tegevusi puudutavaid eelistusi, pühendub 

esimene alapeatükk Jerome Kagani uuringule reaktiivsusest ning selle mõjust 

isiksuseomadustele, sealhulgas ekstravertsuse tasemele. Kuna paljud õpetajad kasutavad 

tundides grupitöid, kirjeldab teine alapeatükk just gruppide dünaamika ning tulemuslikkusega 

seotud uurimusi. Kolmas alapeatükk keskendub nii kaudselt kui ka otseselt õppimist 

mõjutavatele teguritele, milleks on probleemilahendus, tähelepanelikkus ja akadeemiline 

edukus. Neljandas alapeatükis on kirjeldatud seost ekstravertsuse ja õpistiili vahel läbi kolme 

eksperimendi. 

 

2.1. Jerome Kagani uuringud reaktiivsusest 

Järgnev alapeatükk põhineb Jerome Kagani ja Nancy Snidmani uuringul „The Long Shadow 

of Temperament“ (2004), välja arvatud alapeatüki viimane lõik, mis on kirjutatud Susan Caini 

kirjelduse põhjal antud uuringu kohta raamatus „Vaikne jõud: introverdina maailmas, mis ei 

lakka rääkimast“ (2015: 118–123; 333). 

Uuringu käigus, mis algas 1989. aastal, kutsusid Kagan ja tema meeskond üle 500 nelja kuu 

vanust beebit Harvardis asuvasse lapse arengu laboratooriumisse ning eeldasid, et nad on 

võimelised pärast 45-minutilist hindamist ütlema, millistest lastest saavad suure tõenäosusega 

introverdid ja millistest ekstraverdid. Et vältida teistest oludest tingitud erinevusi imikute 

käitumises, valiti lapsed väga hoolikalt – nad pidid olema samast rassist, sündinud tervelt ning 

rasedus- ja sünnitusaegsete tüsistusteta. Nende emad pidid pärinema keskklassist, enamikul 

oli omandatud kõrgharidus. Valiti just neljakuused lapsed, sest selles eas hakkab laps 

mandelkeha reaktsioonide tõttu uute kogemuste ja teadmistega seoses liigutama. 

Esialgu pidi imiku ema talle minuti jooksul naeratades otsa vaatama ning seejärel lahkus 

imiku vaateväljast. Siis mängiti lapsele erinevate naiste poolt loetud lühikesi lauseid. Pärast 

seda liigutati laste ees üheksa 20-sekundilise ajavahemiku jooksul erinevat hulka värvilisi 

mänguasju. Siis lasi katse läbiviija lapsel kaheksal korral alkoholi lõhna sisse hingata, 

kusjuures esimesel ja viimasel korral oli tegemist pigem veega, pärast mida mängiti lapsele 

salvestust naisest, kes kolme silpi (ma, pa, ga) erineva tugevusega ette loeb. Sellele järgnes 

õhupalli katkitorkamine laste pea kohal, mis lapsi isegi nii palju ei häirinud. Lõpuks naases 

lapse ema, et talle viimase minuti jooksul veel otsa vaadata. 

Ligikaudu 20% imikutest nuttis või liigutas käsi-jalgu, vahel seejuures ka selga kumerdades 

40% katsete jooksul. Sellised imikud kutsus Kagan kõrgreaktiivseteks ning kuna liigutamine 

ja nutmine tavaliselt stiimuli lõppedes samuti lakkasid, järeldas Kagan, et need tekkisid just 

tundmatu situatsiooni, mitte valu, nälja või une tõttu. 40%, kes käitus vastupidiselt, jaotati 

madalreaktiivseteks. 25% imikutest, kes liigutasid vähe, kuid olid stiimuleid saades väga 
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ärritunud, nimetas Kagan murelikeks (ingl distressed) ning 10%, kes jäsemeid küll aktiivselt 

liigutasid, kuid selga ei kumerdanud ja nutsid harva, erutatuks (ingl aroused). Ülejäänud viit 

protsenti oli raske liigitada, kuid nelja gruppi uuris Kagan järgmise 10–12 aasta jooksul edasi. 

Esialgsetest uuritavatest lastest üle kolmesaja tulid 2–3-aastaselt uuringutele tagasi, kus 

kogesid paljusid erinevaid tundmatuid situatsioone, sealhulgas uusi inimesi, esemeid, katseid 

ja tube. Samal ajal jälgis Kagani meeskond iga lapse reaktsiooni võõrastele stiimulitele. 

Näiteks vaadeldi, mida tegid lapsed siis, kui neile käe ümber vererõhumõõtja pandi, kas nad 

tahavad sõrme musta vedelikuga täidetud klaasi pista või lasta veetilga keele peale panna. 

Veel ühes katses näitas katse läbiviija lapsele mänguasja ning ütles sõbraliku häälega 

arusaamatu sõnapaari ja lapse nime, terve aja naeratades. Teisel korral kõik muu kordus, kuid 

läbiviija kortsutas kulmu ja rääkis karmi tooniga ning jälgiti, kas laps hakkab tooni- ja 

ilmemuutuse peale nutma või ei. Veel kohtusid lapsed gaasimaski ja valget kitlit kandva naise, 

maski kandva klounikostüümis inimesega ning robotiga, kes liikus ja tegi hääli. Kagani tiim 

jälgis, kas lapsed julgevad neile läheneda või mitte. 

Umbkaudselt kolmandik lastest ei kartnud üldse või kartis vaid ühe katse jooksul. Teine 

kolmandik kartis väga, ilmutades hirmumärke vähemalt neljas situatsioonis. Need, kes 

neljakuustena olid nimetatud madalreaktiivseteks, kuulusid esimesse kolmandikku ning 

kõrgreaktiivsed teise. Ülejäänud kaks gruppi jäid nende vahele. Seos kõrge reaktiivsuse ning 

võõraste situatsioonide tõttu tekkinud hirmu vahel oli järelikult olemas. 

193 last naasesid 4,5-aastaselt kaheks seansiks. Esimene kestis umbes tunni ning nendega 

viidi läbi erinevaid kognitiivseid teste, mille käigus selgus, et imikuina madalreaktiivsed 

olnud lapsed olid spontaansemad ja sotsiaalsemad kui kõrgreaktiivsed. Nädalaid hiljem 

toimus teine seanss, kus lapsed pidid teiste lastega mängima, kes olid samast soost ja sama 

vanad kui nemad. Laste vanemad istusid sel ajal samas toas. Madalreaktiivseid lapsi, kes olid 

võõraste lastega mängides väga jutukad ja seltsivad, oli sellistest kõrgreaktiivsetest lastest 

kaks korda rohkem. 46% kõrgreaktiivsetest ja 10% madalreaktiivsetest olid aga 

tagasihoidlikud ja vaiksed. 

Järgmises staadiumis hinnati 164 7,5-aastase lapse ärevussümptomeid. Nende emadele anti 

küsimustikud, kus nad pidid oma lapsi kolmepunktisel skaalal hindama. Kaksteist küsimust 

puudutasid häbelikkust (näiteks „mu laps on võõrastes kohtades vaikne“ või „mu laps kardab 

loomi“). Nende küsimuste vastuste järgi valiti grupp lapsi, keda saanuks potentsiaalselt 

ärevaks nimetada. Nende emadele helistati, et nad oma vastuseid konkreetsete näidetega 

põhjendaks ning selgus, et mõned emad olid oma lapse käitumist liialt tõsiselt võtnud ning 

nende lapsed eemaldati potentsiaalselt ärevate laste grupist. Järgnevalt intervjueeriti laste 

õpetajaid, kes, teadmata, milleks nad intervjuud andsid, kirjeldasid lapsi ja hindasid nende 

häbelikkust. Kagan, Snidman ja Marcel Zentner analüüsisid küsimustikke ja nii ema kui ka 

õpetajaga peetud telefoniintervjuusid ning kui kõik kolm nõustusid, et lapsel esineb 

ärevussümptomeid, kategoriseeriti nad ärevatena. 

42 last ehk 26% testitutest liigitati ärevateks. 107 lapsel ei esinenud ühtegi sümptomit, 15 

lapsel esines hüperaktiivsust või sõnakuulmatust, kuid mitte ärevust. Kõik lapsed läksid taas 

katsete jaoks laboratooriumisse, mida viis läbi võõras naine, kes ei teadnud neist ega nende 

liigitustest midagi. 

7-aastastel, kes olid olnud imikutena kõrgreaktiivsed, oli suurim tõenäosus ärevusele – 

ärevateks nimetati 45% kõrgreaktiivsetest ja 15% madalreaktiivsetest, kusjuures 
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kõrgreaktiivsetest oli suurim kalduvus ärevusele neil, kes 2-aastaselt klouni kartma hakkasid. 

Samuti tegid kõrgreaktiivsed lapsed eksamineerijaga suheldes vähem kõrvalisi 

tähelepanekuid ja naeratasid vähem. Lisaks selgus mitmeid kehalisi erinevusi: ärevatel 

kõrgreaktiivsetel oli teiste kõrgreaktiivsetega võrreldes kõrgem vererõhk ning nende 

sõrmeotsad muutusid külmemaks, kui nad pidid meeldejätmiseks numbreid kuulama. Need 

kaks mõõtu viitavad palju tundlikumale närvisüsteemile. Lisaks ilmnes, et neljandikul 

ärevatest kõrgreaktiivsetest lastest on väiksem keha ja kitsam nägu kui teistel lastel ning 

sinised silmad. 

Üheteistaastaseid lapsi tuli laboratooriumi 237, kellest 30% olid imikuina kõrgreaktiivsed, 

30% madalreaktiivsed, ning ülejäänud 31% olid kuulunud ülejäänud kahte 

temperamendigruppi: murelike ja erutatute hulka. Umbes kolme ja poole tunni jooksul 

mõõdeti lastel erinevaid bioloogilisi muutujaid, sealhulgas sõrmeotste temperatuuri muutust, 

südame kiirust ja vererõhku, nende seotuse tõttu mandelkehaga, mis reaktiivsust põhjustab. 

Lisaks küsiti neilt küsimusi isikliku elu kohta. 

Iga lapse kohta koostati erinevad käitumisindeksid. Esimene selle põhjal, kuidas laps katsete 

läbiviijatega suhtles, teine lapse tagasihoidlikkuse kohta katsete ajal ning kolmanda jaoks 

paluti nii lapsel endal kui ka ta emal erinevatest väidetest lapse õiged valida, millest tekkis 

lapse kirjeldus. Nagu Kagan ja ta tiim eeldasid, lapsed, kes olid imikuna kõrgreaktiivsed, olid 

katse läbiviijaga suheldes tõsised ja vaiksed, naeratades harva, samal ajal kui imikuna 

madalreaktiivsed olnud käitusid vastupidi. Umbes kolmandik kõrg- ja madalreaktiivseid 

käitusidki nii, nagu nende kohta ennustati, samas 16% igast grupist käitus vastupidiselt 

ootustele. Eriti palju informatsiooni saadi laste naeratuste tihedusest – enamus 

madalreaktiivsed naeratasid või naersid 11-aastasena laboratooriumi jõudes juba esimese 

minuti jooksul, samal ajal kui rohkem kõrgreaktiivseid püsisid viimase katse käigus sama 

tõsised kui 2-aastasena. Emade kirjeldused lastest olid seotud nii nende temperamendiga 

imikueas kui ka käitumisega eksamineerija läheduses – emad kirjeldasid kolmandikku nii 

kõrgreaktiivsetest kui ka madalreaktiivsetest vastavalt nende reaktiivsusele imikuina. 

Seevastu lapsed kirjeldasid end ise vastupidi – kes oli eksamineerijaile ja emale jätnud seltsiva 

mulje, pidas end ise häbelikuks, kuid laste hinnangud oma tujudele ja uudsuse eelistamisele 

või mitte-eelistamisele olid nende imikuea reaktiivsusega otseses seoses. Veel ilmnes, et lapse 

käitumine esimese kahe katsel ennustas palju vähem kui ta käitumine hilisemate katsete ajal. 

Naeratamine oli ainuke asi, mis nii nooremast east hilisemateski katsetes peegeldus, suutes 

tõepoolest 11-aastaste käitumist ette arvata. 

Kõrg- ja madalreaktiivsus on järelikult ekstra- ja introvertsusega mingil määral, kuid mitte 

täielikult seotud. Mida reaktiivsem lapse mandelkeha on, seda tõenäolisemalt tunneb ta end 

uudsetes olukordades häiritult, kaasa arvatult ka uusi tutvusi luues. Kõrgreaktiivsete laste 

närvisüsteem on palju tundlikum, tänu millele nad märkavad palju rohkem ning nad kalduvad 

oma tähelepanekute üle põhjalikumalt mõtlema ja nendega seoses sügavamaid tundeid 

tundma. Lisaks avastati, et nad liigutavad enne otsustamist silmi palju rohkem kui teised. 

Katse käigus, milleks oli visuaalse sobitamise test, kulutasid kõrgreaktiivsed lapsed 

otsustamiseks rohkem aega ning tegid suurema tõenäosusega õige valiku; samad lapsed 

lugesid sõnamängude ajal sõnu täpsemini kui teised. Kui nad teise lapse mänguasja ära 

lõhuvad, tunnevad nad palju tugevamat süütunnet. Kuigi mõned nüüdisaegsed psühholoogid 

on reaktiivsust pidanud pigem neurootilisusega seotuks, on siiski kõrgreaktiivsete omadustel 

silmnähtavalt väga palju ühist introvertidega. 
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2.2. Grupitööga seotud uuringud 

Järjest enam organisatsioone kasutab grupitööd erinevate keeruliste ülesannete lahendamisel, 

milleks on näiteks strateegia ja tootearendus. Samuti kasutatakse grupitöid koolides, et 

arendada õpilaste koostööoskust. Grupitööga seotult on uuritud ekstravertide ja introvertide 

vahelist dünaamikat ning sellest tulenevalt koostöö tulemuslikkust. (Lawler et al., viidatud 

Kristof-Brown et al. 2005: 936 järgi) 

Kristof-Browni ja tema kaasuurijate läbiviidud uuringus korraldati kaks eraldi katset, mille 

käigus analüüsiti kahte erinevat meeskonda. Esimeses osales 324 magistranti, kes 

moodustasid 64 gruppi, ning teises 217 tootmisfirmade töölist, kes moodustasid 26 gruppi, 

mis tegeles kas toodete kokkupaneku või hooldusega. Magistrantide loodud tiimidele antud 

ülesanded nõudsid kõikide liikmete poolt väga intensiivset tööd, mis sisaldas töökava 

kokkupanemist, grupina oma juhendajaga kokkusaamist, 15-leheküljelise ettekande 

kirjutamist ning selle suulist esitlemist. Uuringu tulemuste saamiseks hinnati uuringu alguses 

üliõpilaste isiksust, orienteeritust grupile, mida hindasid grupiliikmed ise pärast mitut nädalat 

grupis töötamist, ning liikmete panust töösse, mida hindasid juhendajad pärast projekti 

lõpetamist. Töölistega tehtud katses pidid kõik suurte tööülesannete täitmiseks oma 

meeskonnaga töötama. Osalised olid oma firmas töötanud keskmiselt 17,22 aastat ning oma 

meeskonnas 3,12 aastat. Osalised täitsid Suure Viisiku põhjal tehtud isiksusetesti ning kandsid 

ette, kuidas nad ise oma sotsiaalsust tajuvad. Hindamine toimus nädalapikkuse töötiimide 

teemalise töötoa käigus, kus osalesid kõik töölised. (Kristof-Brown et al. 2005) 

Uuringu eesmärk oligi hinnata, kas grupis esinev ekstravertsus suurendab liikmete 

orienteeritust grupile ning seeläbi parandab tiimitöö tulemusi. Uuringu läbiviijad võrdlesid 

tiimiliikmete ekstravertsuse taset nende orienteeritusega grupi poole. Lisaks analüüsisid nad 

antud suhte erinevust introvertide ja ekstravertide vahel. Saadud andmed tõestasid uuringu 

läbiviijate hüpoteese grupidünaamika kohta: kui grupiliikmete ekstravertsuse tase on erinev, 

on nad rohkem grupile orienteeritud, ning suurema grupile orienteeritusega inimesed 

panustavad grupitöösse teiste silmis rohkem. Mõlemas katses tunnistasid osalejad oma 

suuremat orienteeritust grupi suhtes, kui grupisisene ekstravertsus oli erinev ning see 

korrelatsioon ekstravertsuse ja grupile orienteerituse vahel kehtib nii ekstravertidele kui ka 

introvertidele. Nii lükkasid nad ümber kaua kehtinud eelduse, et isiksuseomaduste sarnasus 

toob positiivseid tulemusi. Lisaks näitasid tulemused, et inimesed, kes olid oma meeskonnale 

orienteeritud, esinesid ka oma juhendajate silmis paremini. (Kristof-Brown et al. 2005) 

Ka George Neumani meeskonna läbiviidud uuring kinnitas samu tulemusi. Antud uuring viidi 

läbi suures jaemüügi ettevõttes, mille poed asuvad kõikjal Ameerika Ühendriikides ning mille 

kohalikud esindused olid jagatud müüdavate toodete põhjal osakondadeks. 328 töötajale 

mõeldud tööülesanded jagati neist koosnevasse 82 4-liikmelisele töörühmale ning töötajad 

pidid kõikide ülesannete eest oma osakonnas vastutama. Lisaks osakonnasisesele väljaõppele 

võtsid töötajad osa koosolekutest, mis olid kujundatud suurendama nende oskust tiimina 

töötada. Töötajate isiksuseomaduste hindamiseks kasutasid uurijad Suurel Viisikul põhinevat 

isiksusetesti, kus lisaks muule mõõdeti ka ekstravertsust. Lisaks mõõdeti ka töögrupi sooritust 

klientide hinnangute ja ülesannete lõpule viimise põhjal. Lõpptulemused näitasid, et rühm on 

palju efektiivsem, kui selle liikmete isiksuseomadused on erinevad ning positiivseima 

tulemuse saavutamiseks peaksid seega rühmas olema esindatud nii introverdid kui ka 
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ekstraverdid. Nõnda annab iga liige rühma töösse ainulaadse panuse. Lisaks mängis suurt rolli 

ka emotsionaalne stabiilsus. Kuna nii ekstravertsus kui ka emotsionaalne stabiilsus on seotud 

juhtimisega, on mitmekülgsed meeskonnad palju edukamad, sest seal on nii liikmeid juhirolli 

täitmiseks kui ka juhi ideede järgimiseks. Ekstravertsuse mõttes ühekülgsetes tiimides võib 

tekkida aga rollikonflikt: kõik tahavad juhtida või keegi ei taha juhtida. (Neuman et al. 1999) 

 

2.3. Õppimisega seotud uuringud 

Õppetööd ja õppimist mõjutavad muuhulgas nii probleemilahendus, tähelepanelikkus ja 

akadeemiline edukus. Antud alapeatükis on välja toodud uurimused introvertsuse ja 

ekstravertsuse mõjust nendele faktoritele. 

Probleemilahendust uurides valis Eysenck 137 neurootiku seast isiksusetesti tulemuste järgi 

28 introverti ja 19 ekstravertsesse gruppi kuuluvat. Igaühele anti lahendamiseks Morrisby 

Compound Series Test, mis on põhimõtteliselt IQ-test, mõõtes probleemilahendusoskust 

vihjete olemasolul. Õigete vastuste hulk ega testi lahendamise kiirus introvertidel ja 

ekstravertidel ei erinenud. Küll selgus testi lõpu poole, et ekstraverdid vajasid rohkem aega, 

et õigeid vastuseid leida ning andsid kergemini alla. Introvertidel jagus aga kõvasti rohkem 

kannatust. (Eysenck 1959) 

Tähelepanelikkust on uuritud väga paljude testidega. Gange’i, Geeni ja Harkinsi uuring 

keskendus introvertide tähelepanelikkusele, mis puudutas erinevate stiimulite märkamist ning 

neile reageerimist. Uuriti 800 mehe hulgast Eysencki testi tulemuste põhjal valitud 60 meest, 

kellest 30 olid introverdid ja teine pool ekstraverdid. Katsete toimumise aeg oli jaotatud 

hommiku ja pärastlõuna vahel. Katsed toimusid pimendatud ja müra eest kaitstud ruumides. 

Kõikidele katsealustele kinnitati nimetissõrmele ja nimeta sõrmele elektroodid, et mõõta 

nende füsioloogilisi reaktsioone. Mõõdeti nahatakistust ning südamerütmi ja pulsisagedust. 

Ülesanne oli jaotatud 42 osaks, millest igaüks kestis minuti. Kaks kolmandikku katsealustest 

jälgis terve aja ostsilloskoobi ekraani. Kolmandik uuritavatest pidi läbima valvsuskatse, kus 

nad pidid jälgima kuvarit ning signaali nägemisest teatama jalaga lülitit vajutades. Signaali 

ilmumise aeg oli valitud juhuslikult. Teisel kolmandikul tuli läbida vaatluskatse ehk neil oli 

ülesandeks kuvarit lihtsalt jälgida ning signaalidele vaid tähelepanu pöörata. Signaalide 

ilmumisest ei pidanud nad kuidagi teatama. Viimane kolmandik pidi kõigest ruumis istuma 

ning neile midagi ei näidatud. Pärast katse lõppu paluti katsealustel 50 punkti skaalal vastata 

küsimustele, mis puudutasid katse meeldivust, seda, kui tihti katsealune katse jooksul 

unistama või muudest asjadest mõtlema hakkas, katsealuse hinnangut oma edule antud katses, 

katse keerulisusele ning ajalisele pikkusele. (Gange et al. 1979) 

Katse tulemused kinnitasid eeldust, et introverdid reageerivad stiimulitele rohkem ja 

tugevamalt. Nahatakistuse ja südamerütmi mõõtmised näitasid valvsust nõudvas katses 

introvertide seas suurema hulga signaalide märkamist. Samas tehti katse jooksul vähe vigu 

ning seega esines liiga vähe valehäireid, et tõestada ekstravertide ja introvertide impulsiivsust. 

Küll aga leiti, et ekstravertsuse tase on erinevates situatsioonides käitumisega tihedalt seotud. 

Eriti üllatas uuringu läbiviijaid see, kuivõrd stimuleeriv oli viimasele kolmandikule 

katsealustest isoleeritus ja tegevusetus, mis võis tekitada sama palju reaktiivsust kui teised 

katsed, kus signaalidele tuli reageerida, teisalt toimus vähem tingimatuid naha reaktsioone. 

Ekstravertide ja introvertide vahel oli märkimisväärne erinevus vastuste seas katsele 

järgnenud küsimustikule. Kõikide introvertide jaoks oli ülesanne meeldivam kui ekstravertide 
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jaoks. Lisaks arvasid nad, et neil läks katses hästi ning et katsed olid lihtsad. Nii ekstravertide 

kui ka introvertide jaoks oli stimulatsioonivaba katse lihtsam kui valvsus- või vaatluskatse. 

(Gange et al. 1979) 

Rai ja Singhi läbi viidud testis tähelepanelikkuse kohta uuriti seda sarnaselt ülalmainitud 

uurimusele visuaalsele stiimulile tähelepanu koondamise ja sellele pikalt keskendumise 

kaudu. Nad valisid ülikoolist pisteliselt 32 õpilast, kellest kõigil oli tavaline või parandatud 

nägemine, mida katse läbiviijad eelnevalt testisid. Esialgu pidid katsel osalejad täitma 

eluloolise küsimustiku, mis puudutas nende vanust, haridust, sotsiaalmajanduslikku seisundit, 

teadmisi arvutite kohta ning arvutite kasutamise sagedust. Siis näidati testitavatele 

lühiajaliselt erinevaid sümboleid ning vihjet kahe erineva suurusega ruudu asukoha kohta, 

millest suurema ilmumisel pidid katseisikud tühikut vajutama. Läbiviijad mõõtsid vajutuse 

kiirust ja täpsust. Katsealused, kes läbisid testi 75% täpsusega, valiti välja viimaseks 

uurimuseks. Kõige lõpus läbisid nad veel Eysencki isiksusetesti. Selgus, et ekstraverdid olid 

täpsemad, kui neile anti stiimuli kohta eelnevalt vihje. Introverdid olid aga osavamad 

koondama oma tähelepanu ja keskenduma pikalt ühele visuaalsele stiimulile. (Rai & Singh 

2009) 

Goh’ ja Moore’i uuring keskendus isiksuseomadustele, mis korreleerusid akadeemilise eduga 

kõige rohkem. Selleks kutsusid nad uuringule 175 erineval haridustasemel (ülikool, 

kutseharidus ja keskharidus) õpilast. 78 katsealustest olid ülikoolist, neist 31 õppisid 

loodusteaduseid ja 47 sotsiaalteadusi nagu psühholoogia, politoloogia, haridus ja muu. Kõik 

keskkooliõpilased olid abituriendid ning pooled neist ei soovinud pärast keskkooli õpingutega 

jätkata. Uuringu läbiviijad lasid katsealustel täita Eysencki isiksusetesti, IQ-testi ja nende 

loodud küsimustiku. Veel olid uuringus tähtsad näitajad õpilaste keskmine hinne ja keskmine 

tundide arv, mida õpilased igapäevaselt õppimisele kulutavad. (Goh & Moore 1978) 

Uuringust saadud informatsioon oli paraku universaalsete järelduste tegemiste jaoks liiga 

erinev. Küll aga avastati, et üliõpilaste seas olid ekstravertsus ja akadeemilised saavutused 

kõige rohkem seotud, eriti suur korrelatsioon moodustus kahe faktori vahel loodusteaduste 

tudengitel. Ka igapäevane õppimisele kulutatav aeg ja IQ mängisid akadeemiliste tulemuste 

saamisel tähtsat rolli. Kutsekooli õpilaste seas oli kõige rohkem seotud IQ-testi tulemus ja 

akadeemilised saavutused. Keskkooliõpilaste tulemusi ei mõjutanud märkimisväärselt ükski 

mõõdetud faktor. Kuigi leiti, et isiksuseomadused mõjutasid mingil määral akadeemilist 

edukust üli- ja kutsekoolis, polnud nad ainukeseks teguriks, vaid tähtsat rolli mängisid ka IQ-

testi tulemused ja õppimisele kulutatud aeg. (Goh & Moore 1978) 

 

2.4. Uuring ekstravertsuse taseme ja õpistiilide vahelise seose kohta 

Järgnev alapeatükk põhineb Furnhami uuringul „Personality and learning style: A study of 

three instruments“ (1992). Furnham uuris seost ekstravertsuse taseme ja õpistiilide vahel läbi 

kolme erineva eksperimendi. Esimeses eksperimendis lasi ta 60 uuritaval täita Honey ja 

Mumfordi õpistiilide küsitluse ja Eysencki isiksusetesti. 

Honey ja Mumfordi järgi on nelja tüüpi õppijaid: tegutsejad, reflekteerijad, teoreetikud ja 

pragmaatikud. Tegutsejad armastavad uusi kogemusi, nad tahavad kõike proovida, 

lahendavad probleeme ajurünnakuga. Niipea, kui uue tegevuse põnevus on nende jaoks 

kadunud, otsivad nad uut. Ühelt poolt on nad tänu sellele paindlikud ja eelarvamusteta ning 
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neile meedivad uued väljakutsed. Kohanevad kergelt muutustega. Samas on neil kalduvus 

ebavajalikult riskida ja mõtlematult ning kiiresti tegutseda. 

Reflekteerijatele meeldib eemale hoida, et kogemuste üle mõtiskleda ja neid mitme nurga alt 

analüüsida. Nad omandavad informatsiooni nii teiste kui enda kogemustest ning eelistavad 

seda põhjalikult enne järelduste tegemist läbi mõelda, kuid selle omaduse tõttu lükkavad nad 

pahatihti otsuste tegemist edasi. Neile meeldib teisi inimesi tegutsemas vaadata. Nende 

tugevuseks ongi hoolikus ja põhjalikkus. Nad on head kuulajad ja jõuavad harva 

läbimõtlemata järeldusteni. Samas hoiduvad nad tegutsemast, on liialt ettevaatlikud ning nad 

ei suuda oma arvamust läbi suruda. 

Teoreetikud kohandavad oma tähelepanekuid keerulistesse, kuid loogilistesse teooriatesse. 

Nad lahendavad probleeme loogiliselt ning ühendavad eraldiseisvad faktid ühtsetesse 

teooriatesse. Nad on perfektsionistid ning neil on kindel mõtteviis, mistõttu nad on jäigad, 

lükates tagasi kõik, mis sellega ei ühti. Nad vajavad kindlust ning subjektiivsed arvamused 

neile ei sobi. Nende tugevusteks ongi nende ratsionaalsus, objektiivsus ja distsiplineeritud 

lähenemine. Samas ei sobi neile ebakindlus, korralagedus, subjektiivsus, intuitiivsus. 

Pragmaatikud on huvitatud ideede, teooriate ja tehnikate praktikas proovimisest. Nad on väga 

praktilised ja neil on alati uusi ideid, mida ellu viia. Kõigist ülesannetest saab neile väljakutse. 

Nende praktilisus ja realistlikkus on nende suureks tugevuseks, teisest küljest ei huvita neid 

üldse teooria, nad on kannatamatud ning nad haaravad alati läbimõtlematult probleemile 

esimese võimaliku lahenduse, hoolides pigem ülesandest kui inimestest. 

Antud küsitluse nõrgaks küljeks on kindlasti see, et tegutsejate kirjeldus samastub tugevalt 

ekstravertide joontega ning reflekteerijate oma introvertidega ning seega on seosed väga 

lihtsasti märgatavad. Antud katse tulemused näitasid, et võrreldes teiste faktoriga, oli 

ekstravertsuse tase Eysencki teooria inimese õpistiili valikuga kõige rohkem seotud. 

Teises eksperimendis uuris Furnham seost Whetteni ja Cameroni kognitiivstiili instrumendi 

(Cognitive Style Instrument – CSI) ja isiksuse vahel. Selleks lasi ta 44 uuritaval täita Eysencki 

isiksusetesti ning Whetteni ja Cameroni kognitiivstiiliküsimustiku. CSI jaguneb kolmeks 

dimensiooniks: informatsiooni kogumise dimensioon, informatsiooni hindamise dimensioon 

ning sellele vastamise dimensioon. Informatsiooni kogumise dimensioon jaguneb 

vastuvõtvaks (receptive) ja ettekirjutuslikuks (preceptive) strateegiaks. Ettekirjutuslik 

strateegia rõhutab informatsiooni kogumisel ideede ja üldistuste tähtsust. Ettekirjutuslikult 

mõtlevale inimesele on omane koondav ning detailne mõtlemine ning suudavad vahet teha 

tähtsal ja tähtsusetul informatsioonil ning nad otsivad detailidest ühtset enda eelarvamustega. 

Vastuvõttev strateegia keskendub detailidele või informatsiooni mingitele kindlatele 

omadustele. Vastuvõtvate mõtlejate mõtlemine on hajuv ning nad ei suuda eristada tähtsat 

tähtsusetust, mistõttu nad analüüsivad põhjalikult terve informatsioonihulga. 

Informatsiooni hindamise dimensioon jaguneb süstemaatiliseks (systematic) ja intuitiivseks 

(intuitive). Süstemaatiline strateegia läheneb probleemile mingi kindla meetodi või plaani 

abil. Süstemaatilised probleemilahendajad viivad enne probleemiga tegelemist läbi põhjaliku 

otsingu, et leida eelkõige objektiivset informatsiooni, ning oma lahendusi teistele tutvustades 

rõhutavad just kasutatud meetodit ja lahenduskäiku. Intuitiivne strateegia põhineb suuresti 

kõhutundel ja intuitiivsusel. Probleemile leitakse lahendus katse ja eksituse meetodi abil ning 

teistele ei suuda intuitiivsed lahendajad oma lahenduskäiku selgitada. 
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Informatsioonile vastamise dimensioon väljendab seda, kas ja mis määral inimesed saadud 

informatsiooni tagasi peegeldavad või selle põhjal tegutsevad. See dimensioon jaguneb 

aktiivseks ja kaalutletud strateegiaks (active strategy ja reflective strategy). Aktiivse 

strateegiaga inimesed kalduvad informatsiooni saamisel tegutsema, olles pigem tegijad kui 

mõtlejad ning huvitudes pigem praktilisest kasust kui teooriast. Kui probleemi ilmnemisel 

pole lahendus kättesaadav, muutuvad aktivistid rahutuks. Kaalutlejad peavad enne 

tegutsemist informatsiooni üle pikemalt mõtisklema. Nad pigem vaatlevad teisi tegutsemas 

ise tegutsemise asemel ning teabe praktiline kasutus pole nende jaoks nii tähtis kui selle 

tähendus ja loogika. On ennemini mõtlejad kui tegijad. 

Nagu Furnham eeldas, oli just ekstravertsuse tase ning CSI kolmanda dimensiooni seos 

tähenduslik. Ekstraverdid olid informatsioonile reageerides aktiivsed, samas kui introverdid 

olid kaalutlevad. Teised Eysencki faktorid ei mänginud taas nii suurt rolli. 

Kolmandas katses uuris Furnham seost Kolbi õpistiilide mudeli ja isiksuse vahel, lastes 35 

uuritaval täita Eysencki isiksusetesti ja Kolbi õpistiilide küsimustiku (The Learning Style 

Inventory). 

Antud mudelis omandavad isikud informatsiooni kas läbi kogemuste (concrete experience 

ehk CE) või läbi selle enese jaoks lahti mõtestamise (abstract conceptualization ehk AC) ning 

töötlevad teavet kas mõtliku vaatluse (reflective observation ehk RO) või aktiivse katsetamise 

(active experimentation ehk AE). Neid erinevaid informatsiooni kogumise ja kasutamise viise 

kombineerides on võimalik saada neli erinevat õpistiili: kohandajad (accomodators) 

ühendavad CE ja AE, hajutajad (divergers) CE ja RO, omastajad (assimilators) RO ja AC 

ning koondajad (convergers) AC ja AE. 

Kohandava õpistiili tugevused on kindel tegutsemine ning uute kogemuste otsimine. 

Kohanejad on paindlikud, kasutavad iga võimalust ning ei karda riskida. Kui plaanid või 

teooria tõsiasjadega kokku ei lange, jätavad nad kõrvale pigem teoreetilise osa. Probleeme 

lahendavad nad intuitiivse, läbi katse ja eksituse meetodi, sõltudes pigem teiste inimeste 

teadmistest kui enda analüüsivõimest. Vahel võivad nad tunduda kannatamatud ja 

pealetükkivad ning tihti hakkavad nad tegelema millegi pealtnäha täiesti mõttetuga. 

Eelistavad hariduse omandada ja töötada pigem praktilises või tehnilises vallas. 

Hajutajate suur tugevus peitub nende suures loomingulisuses ning väärtuste ja inimeste 

mõistmises. Nad suudavad konkreetseid situatsioone mitme erineva nurga alt vaadata ning 

saadud teadmised üheks süsteemiks kokku viia. Nad esinevad hästi olukordades, kus on vaja 

alternatiive üldistada. Vahel aga on neil raske alternatiivide hulga tõttu otsustada. Hajutajatel 

on laiad teadmised kultuurivaldkonnas ning see stiil on iseloomulik just humanitaarvaldkonna 

inimestele. 

Omastav stiil hõlmab endas suuri üldistava mõtlemise, teoreetiliste mudelite loomise ja 

vaatluste selgituseks assimileerimise oskuseid. Nende tähelepanu on koondatud inimeste 

asemel ideedele, mida nad hindavad pigem teooria kui praktilise väärtuse seisukohalt – 

tähtsam on teooria loogilisus ja täpsus. See on ka nende nõrkuseks: teooriast praktikani on 

neil väga raske jõuda. Omastajaid võib leida pigem teoreetilise teaduse ja matemaatika poole 

pealt. 

Koondajate tugevus seisneb heades probleemilahendusoskustes, nende ideede praktilisuses 

ning suutlikkuses otsuseid kiirelt langetada. Kõige paremini töötavad sellised inimesed 
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olukordades, kus probleemile on ainult üks võimalik vastus või lahendus. Neile on tähtis 

ideede rakendamine. Nad eelistavad tegutseda tehniliste ülesannetega sotsiaalsete ja 

inimestevaheliste probleemide asemel ning võivad seetõttu näida tundetud. Nad eelistavad 

töötada asjadega inimeste asemel. Vahel võivad nad otsuseid liiga kiirelt ja seetõttu 

mõtlematult vastu võtta või pühenduda hoopis vale või tähtsusetu probleemi lahendamisele. 

Tihti tegutsevad nad praktiliste teaduste vallas, näiteks on koondajad paljud insenerid ja 

tehnilised spetsialistid. 

Taas joondus õpistiilidega teistest faktoritest selgemini ekstravertsuse tase. Ekstravertsus 

korreleerus kohandajate omaduste ning introvertsus omastajate omadustega. 

Kõikide katsete tulemustes oli selgelt märgatav korrelatsioon ekstravertsuse taseme ja 

õpistiilide vahel ning sellest on võimalik järeldada, et ekstravertsuse tase on üks tähtsamaid 

isiksuseomadusi, mis indiviidi õpistiili mõjutab.  
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3. EKSTRAVERTSUSE TASEME MÕJU ÕPPETÖÖMEETODI 
EELISTUSTELE 

Teema praktiliseks uurimiseks viis autor läbi internetiküsitluse, mis koosnes kahest osast. 

Esimene osa keskendus õpilaste omapoolsele hinnangule õppemeetodite kohta erinevates 

ainetes ja enda ekstravertsuse taseme kohta. Küsitluse teine osa sisaldas ekstravertsuse 

tugevuse määramiseks väiteid, mida õpilane pidi vastavalt oma isiksuseomadustele hindama. 

Järgnevad alapeatükid on kirjutatud autori läbi viidud küsitluse vastuste põhjal (Lisa 1). 

 

3.1. Internetiküsitluse läbiviimine 

Küsitlus koosnes 19 küsimusest, millest üheksa olid esimeses osas ning 10 teises. Mõlema 

osa küsimustele sai vastata valikvastustega. Esimese osa seitsmele küsimusele vastates sai 

valida mitu vastust ning kahele küsimusele vastates pidi valima ühe. Teises osas pidi vastaja 

märkima skaalal 1–5, millisel määral ta antud väidetega nõustub. Küsitlus loodi Google 

Formsi platvormil ning seda jagati Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi kahe vanema 

lennu Facebooki gruppi. Seega olid kõik vastajad kas 11. või 12. klassis. Esimese osa alguses 

küsiti ühe küsimusena enda hinnangut oma ekstravertsuse tasemele. Järgnevad neli küsimust 

olid õppemeetodi eelistuste kohta ehk millised on vastajate üldised eelistused ning millised 

on need erinevate ainete tundides. Siin said vastajad valida mitu vastust. Järgmised kaks 

küsimust olid grupitööde kohta, kus ühele küsimusele sai vastata mitme variandiga ning 

teisele ühega. Viimased kaks küsimuste kategooriat olid seotud tähelepanu ja 

probleemilahendusega. Mõlemale sai vastata mitme variandiga. 

Küsitlus avati 15. märtsil 2017. aastal ning sellele vastati sama päeva jooksul. Küsitlus suleti 

järgmisel päeval. Kokku vastas sellele 64 inimest. 

Kõik vastuste põhjal tehtud eeldused ja järeldused põhinevad autori isiklikul arvamusel. 

 

3.2. Vastajate ekstravertsuse ja introvertsuse tase 

Küsitluse esimene küsimus oli „Kas peate end pigem introverdiks või ekstraverdiks?“. 64 

vastajast 38 pidas end introverdiks ning 26 ekstraverdiks. Küsitluse teine pool sisaldas 10 

pigem introvertsust iseloomustavat väidet: „Kui olin laps, kirjeldati mind vaiksena“, „Kõige 

paremini töötan vaikuses“, „Õppides või töötades tegelen ühe asjaga korraga“, „Enne otsuste 

tegemist viin end kõikide faktidega kurssi“, „Riskin harva“, „Eelistan rahulikke ajaviiteid 

rohkelt adrenaliini pakkuvatele“, „Suur rahvamass kurnab mind“, „Mul on tihti keeruline 

inimestega suheldes ühiseid teemasid leida“, „Isegi kui mul on lõbus olnud, olen pärast väljas 

käimist kurnatud“ ja „Väljendun paremini kirjutades kui vesteldes“. Vastajad pidid väidete 

iseloomulikkust hindama skaalal 1–5 vastavalt sellele, kui palju nad nendega suhestusid, 

järgnevalt: 1 – pole mulle üldse iseloomulik, ei nõustu üldse, 2 – iseloomustab vähe, 3 – 

neutraalne, 4 – iseloomustab küll ja 5 – iseloomustab tugevalt, nõustun väga. Küsimuste 

vastusteks valitud numbritest võeti aritmeetiline keskmine, mille abil hinnati introvertsuse ja 
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ekstravertsuse taset. Vahemik 1–2,3 tähistab tugevat ekstravertsust, 2,3–3,7 nii nõrka 

ekstravertsust kui ka introvertsust ning 3,7–5 tugevat introvertsust. 

38 introverdist 14 vastuste keskmine jäi vahemikku 3,7–5 ehk nemad olid antud testi tulemuse 

järgi tugevad introverdid. Kõige madalam vastuste keskmine antud kategoorias oli 3,7 ja 

kõrgeim 4,6 punkti viiest, seega, nagu oodata oli, ei leidunud ühtegi puhast tüüpi. 38 ennast 

introverdiks pidanutest 11 vastuste keskmine jäi alla kolme punkti, mis tähendab, et nad 

tegelikult kalduvad pigem ekstravertsuse poole. Leidus lausa üks introvert, kelle vastuste 

keskmine oli 2,4 punkti. Üks introvert osutus hoopis tugevaks ekstraverdiks, sest teises osas 

oli tema vastuste keskmine 2,2 punkti. 

26 ekstraverdist kaheksa vastuste keskmine jäi vahemikku 1–2,3 ehk neid iseloomustab pigem 

tugev ekstravertsus. Kõige madalam vastuste keskmine tugevate ekstravertide seas oli 1,5 ja 

kõrgeim 2,3 ning seetõttu pole ka nende seas ühtegi puhast tüüpi. 26 end ekstraverdiks 

pidanutest 10 vastused olid üle kolme, mis näitab kaldumist pigem introvertsuse poole. Neist 

oli kõrgeim vastuste keskmine 3,3, mis polnud piirile nii lähedal kui introvertide vastuste 

keskmiste madalaim. 

Edaspidistes alapeatükkides peetakse siiski introvertide all silmas neid 38 vastajat, kes 

küsitluse esimesele küsimusele vastasid, et peavad end introvertideks, ning ekstravertide all 

26 vastajat, kes peavad end pigem ekstraverdiks. 

 

3.3. Vastajate õppemeetodi eelistused 

Kõikidele selle kategooria küsimustele sai vastata mitme vastusevariandiga. Iga küsimuse 

vastusevariandid olid samad: loenguvormis tunnid, grupitöö, iseseisev töö, arutlus klassis ja 

katsed. 

Esimene küsimus oli „Millist või milliseid õppemeetodeid Te üldiselt eelistate?“ Enim valiti 

vastuseks arutlus klassis ja katsed, mõlemad said valituks 62,5% vastanute poolt. 54,7% 

vastajatest valisid loengu vormis tunnid ning nii grupitööd kui ka iseseisvat tööd eelistasid 

43,8% vastajatest. Enamik vastajatest valisid küsimusele mitu vastust, vaid kaks vastajat 

valisid ainult katsed. 

Küsitlusele vastanud 26 ekstraverdist eelistasid 76,9% arutlust klassis, 65,4% katseid, 57,6% 

grupitööd, 42,3% loengu vormis tunde ja 34,6% iseseisvat tööd. Loengu vormis tunde 

eelistasid ülekaalukalt introverdid, kellest 63,2% valis selle variandi. Sama kehtis ka iseseisva 

tööga, mille valis vastuseks 50% introvertidest. Arutlust klassis eelistasid ekstraverdid 

rohkem: introvertidest 52,6% valisid oma eelistuseks selle variandi. Ka grupitöö oli 

ekstravertide seas populaarsem valik, sest introvertidest vaid 34,2% eelistas seda valikut. 

Katsete eelistamine oli üsna võrdne – neid eelistas ka 60,5% introvertidest. (Joonis 1, Joonis 

2) 

Järgmine küsimus puudutas õppemeetodi eelistusi reaalainete tundides. Kõige rohkem 

eelistati iseseisvat tööd – selle valis 70,3% vastajatest. Samuti eelistati väga palju katseid, mis 

said valituks 62,5% vastajatel. Loenguvormis tunde eelistas 45,3%, arutlust klassis 43,8% ja 

grupitööd 28,1% vastajatest. 

Ka siin eelistasid introverdid ülekaalukalt rohkem loengu vormis tunde ja iseseisvat tööd: 

esimese variandi valis 55,3% introvertidest ja 30,8% ekstravertidest ning teise 73,7% 
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introvertidest ja 65,4% ekstravertidest. Katseid eelistasid taas rohkem ekstraverdid – 73,1% 

ekstravertidest ja 55,3% introvertidest. Ekstraverdid eelistasid rohkem ka arutlust klassis ja 

grupitöid: esimene variant sai valituks 53,8% ekstravertidel ja 36,8% introvertidel ning teine 

42,3% ekstravertidel ja 18,4% introvertidel. (Joonis 3, Joonis 4) 

 

 

Joonis 1. Introvertide üldised eelistused 

 

 

Joonis 2. Ekstravertide üldised eelistused 

 

 

Joonis 3. Introvertide eelistused reaalainetes 
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Joonis 4. Ekstravertide eelistused reaalainetes 

 

Järgnev küsimus oli õppemeetodi eelistuste kohta keeletundides. Enim valiti eelistatuimaks 

arutlust klassis, mis osutus valituks 81,3% vastanutel. 57,8% vastajatest valis grupitöö, 35,9% 

iseseisva töö, 31,3% loengu vormis tunnid ja 6,3% katsed. 

Arutlemist eelistasid 88,5% ekstravertidest ja 76,3% introvertidest, seega ekstraverdid 

eelistasid seda pigem rohkem. Ka teine populaarseim valik, grupitöö, meeldis just 

ekstravertidele rohkem – neist 69,2% ja introvertidest 50% valis grupitöö. Neli vastajat, kes 

eelistasid keeletundides katseid, olid kõik ekstraverdid. Introvertidel osutusid suuremaks 

eelistuseks loengu vormis tunnid ja iseseisev töö. Loengud meeldivad nimelt 36,8% vastanud 

introvertidele ja 23,1% ekstravertidele. Iseseisvat tööd eelistas 42,1% introvertidest ja 26,9% 

ekstravertidest. (Joonis 5, Joonis 6) 
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introverdid enam – 60,5% introvertidele ja 50% ekstravertidele meeldis just see meetod. 

Iseseisvat tööd eelistas küll enam-vähem sama arv ekstraverte ja introverte, vastavalt seitse ja 

kaheksa, kuid ekstravertide ja introvertide koguarvu erinemise tõttu eelistas protsentuaalselt 

suurem osa ekstraverte iseseisvat tööd – 26,9%, samal ajal, kui introvertidest moodustas see 

hulk 21,1%. Ka katsete eelistamine on üsna võrdsel tasemel: neid eelistab viis ekstraverti ja 

kuus introverti, kuid protsentuaalselt 19,2% ekstravertidest ja 15,8% introvertidest. (Joonis 7, 

Joonis 8) 

  

Joonis 6. Ekstravertide eelistused keeletundides 

 

 
Joonis 7. Introvertide eelistused humanitaarainetes 
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6

18

7

23

4

Loengu vormis tunnid

Grupitööd

Iseseisev töö

Arutlus klassis

Katsed

23

23
8

31

6

Loengu vormis tunnid

Grupitööd

Iseseisev töö

Arutlus klassis

Katsed

13

21

7

23

5

Loengu vormis tunnid

Grupitööd

Iseseisev töö

Arutlus klassis

Katsed



Merili Tammiste, 11. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2017 

EKSTRAVERTSUSE TASEME MÕJU ÕPPETÖÖMEETODI EELISTUSTELE 

249 

Nagu oodata, sõltuvad vastajate eelistused väga palju ainest, sest õppeainete sisu on erinev ja 

ka õpetajate õpetamisstiilid on erisugused. Üldiselt meeldib õpilastele enim terve klassiga 

teemade üle arutleda ning saadud teadmisi praktilises töös kasutada ja kinnistada. 

Reaalainetes eelistavad õpilased iseseisvalt töötada ning katseid teha, samal ajal kui keele-, 

humanitaar- ja kunstiainete tundides osutusid populaarseimaks valikuks klassiga arutlemine 

ja grupitöö. Kindlasti ei saa antud küsimuste juures rääkida absoluutides, kuid ilmneb, et 

üldiselt, reaalainetes ja keeletundides eelistavad rohkemad introverdid pigem loengu vormis 

tunde ja iseseisvat tööd, ekstraverdid aga teema üle terve klassiga arutlemist ning katsete 

tegemist. Samas näiteks keeletundides polnud ei loengud ega iseseisev töö introvertide seas 

populaarseimad – nende populaarsuselt kaks esimest valikud olid nagu ekstravertidelgi arutlus 

klassis ja grupitöö. Sama juhtus ka humanitaar- ja kunstiainete tundide õppemeetodi eelistuse 

valikutega. Samal ajal eelistab nii keeletundides kui ka humanitaar- ja kunstiainetes suurem 

hulk introverte kui ekstraverte loenguid ja iseseisvat tööd. Siinkohal on kindlasti võimalik 

introvertsuse ja ekstravertsusega paralleele tõmmata: introverdid eelistavad omaette 

tegutsemist või kellegi teise loengu kuulamist, mis on ka üsna palju tähelepanu nõudev 

tegevus. Ekstraverdid aga tahavad asju kinnistada teiste inimestega läbi rääkides ja praktiliselt 

läbi tehes. 

Ekstravertsuse taseme tugevus õpilasi eelistusi aga ei mõjutanud – leidus tugevaid introverte, 

kes eelistavad arutlust ja grupitööd ning tugevaid ekstraverte, kellele meeldivad mõnes aines 

loengud ja iseseisev töö. Ennast introverdiks pidanud tugev ekstravert eelistas nii üldises 

võtmes kui ka reaal- ja loodusainete tundides loenguid ja iseseisvat tööd, kuid grupitööd ja 

arutlust klassis muudes ainetes. 

 

3.4. Grupitööd 

Grupitööd puudutavate küsimuste kategooria koosnes kahest küsimusest. 

Esimene küsimus oli „Milline on tavaliselt Teie roll grupitöödes?“ Vastust sai valida kolme 

variandi vahel: „töö jagamine ja juhtimine“, „ülesannete täitmine“ ja „teen nii vähe kui 

võimalik, hiilin tööst kõrvale“. Võimalik oli valida mitu varianti. 78,1% ehk 50 vastaja rolliks 

on enamasti ülesannete täitmine. 35 õpilast ehk 54,7% vastajatest valis oma tavaliseks 

ülesandeks töö jagamise ja juhtimise. Vaid seitse õpilast ehk 10,9% vastajatest teeb nii vähe 

kui võimalik ja hiilivad tööst kõrvale. 

69,2% ekstravertide ning 44,7% introvertide ülesandeks on tavaliselt töö jagamine ja 

juhtimine. Ülesannete täitmise valisid oma tavaliseks rolliks ekstraverdid ja introverdid üsna 

võrdsel määral: vastavalt 76,9% ja 78,9%. Tööst hiilisid kõrvale pigem introverdid: vaid üks 

ekstravert langetas otsuse selle valiku kasuks. 

Teine küsimus kõlas järgnevalt: „Kuidas teostuvad Teie ideed grupitöödes?“ Sellele sai 

vastata, valides vaid ühe variandi neljast: „Neid ei kuulatagi“, „Kuulatakse ja võetakse 

arutlusele“, „Surun oma ideed läbi“ ja „Olen ainuke, kes ideid pakub“. 82,8% vastajatest ehk 

53 inimese ideid kuulatakse ja võetakse arutlusele. Ainsaid, kes ideid pakuvad, ning neid, 

kelle ideid üldse ei kuulata, oli võrdsel määral: mõlemad moodustasid vastajatest 7,8%. Vaid 

üks inimene surub tavaliselt oma ideed läbi. 

Introverte ja ekstraverte, kelle ideid kuulatakse, oli üsna võrdselt, vastavalt 81,6% ja 84,6%. 

Kolm ekstraverti ehk 11,5% ekstravertidest ja kaks introverti ehk 5,2% introvertidest pakuvad 
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ainsana ideid. Vaid üks ekstravert leidis, et tema ideid ei kuulata üldse, ülejäänud neli on 

introverdid, kes moodustavad introvertidest 10,5%. Ainuke, kes tõdes, et ta oma ideed läbi 

surub, on samuti introvert. 

Suurem osa ekstravertidest valis oma tavapäraseks rolliks grupitöös töö jagamise ja juhtimise. 

See kinnitab väidet, et ekstraverdid võtavad tõenäolisemalt juhtimise enda peale. Samas 

moodustasid juhtijad introvertidest pea poole, kuid pole selge, kuivõrd loomulik ja 

meelepärane see roll neile on ning kas nad võtavad endale selle vabatahtlikult või olude sunnil. 

Ülesannete täitmine on grupitöödes üsna neutraalne osa ning sellepärast jagunes ekstravertide 

ja introvertide seas üpris võrdselt. Introvertide seas oli aga neid, kes tegid nii vähe kui 

võimalik või hiilisid tööst kõrvale, kõvasti rohkem kui ekstravertide seas. Sellise vastuse 

valinute seas leidus aga mitmeid, kes olid eelmises küsimuste kategoorias valinud üheks oma 

eelistuseks grupitöö. Järelikult ei saa selline roll tuleneda sellest, et grupitöö neile ei meeldi, 

vaid ehk mõnest teisest isiksuseomadusest või teiste grupiliikmete aktiivsusest. 

Kõige rohkem oli nii introverte kui ekstraverte, kelle ideid kuulatakse ja võetakse arutlusele. 

Ideede pakkujate seas ei erinenud introvertide ja ekstravertide osamäär just väga palju, kuid 

ekstraverte oli veidi rohkem. Samas oli tunduvalt rohkem introverte kui ekstraverte, kelle 

ideid üldse kuulda ei võeta. Nii tuleb välja, et introverdid jäävad grupis ideid pakkudes ja töö 

käigus pigem tagaplaanile. Seda võib põhjustada introvertidele juba kinnistunud vaikse 

inimese roll – teised grupiliikmed ei oska neilt aktiivsust oodata ja ei pööra neile selletõttu 

tähelepanu. Samas leidub ka üks introvert, kes on vast oma loomust üle ja surub oma ideed 

läbi. 

Ka grupitöödes ei mängi niivõrd rolli ekstravertsuse taseme tugevus – leidub nii tugevaid 

introverte, kes tööd juhivad kui ka tööst kõrvale hiilivad. Ekstravertide seas aga jagavad ja 

juhivad tööd pigem tugevad ekstraverdid. Neljast introverdist, kes nentisid, et nende ideid 

grupitöödes ei kuulatagi, kolm olid tugevad introverdid. Samas leidus ka tugevaid introverte, 

kes olid ainsad, kes ideid pakkusid. See ainus introvert, kes oma ideed läbi surub, oli küsitluse 

teises osas saadud 2,4 punkti põhjal tugeva ekstravertsuse piiri peal. 

 

3.5. Tähelepanu 

Tähelepanu puudutav kategooria koosnes vaid ühest küsimusest ning selleks oli „Kuidas 

hindate oma tähelepanu tunnis?“ Vastuseks sai valida mitu erinevat varianti järgnevate seast: 

„Panen alati tunnis tähele“, „See sõltub õpetajast ja ainest“, „See sõltub tunnis kasutatavast 

õppemeetodist“, „Üritan küll tunnis toimuvale tähelepanu pöörata, kuid see hajub ära“, 

„Panen harva tunnis tähele“ ning „Ei pane kunagi tunnis tähele“. Enim mõjutavad õpilaste 

tähelepanu aine ja õpetaja – nii on 51 ehk 79,7% vastajail. Õppemeetod on populaarsuselt 

järgmine põhjus ja seda 39 ehk 60,9% vastajatel. 22 vastajat üritab küll tunnis tähele panna, 

kuid neil on selle hoidmisega raskusi, ning nemad moodustavad vastajatest 34,4%. Kaheksa 

õpilast ehk 12,5% vastanutest paneb alati tunnis tähele. Kahte viimast varianti ei valinud 

keegi. 

Tähelepanu sõltumine õpetajast ja ainest oli läbivaim omadus ekstravertide seas – neist 96,2% 

valis just sellise variandi. Ka introvertide seas oli see valik üsna populaarne, sest selle valisid 

neist 68,4%. Tähelepanu sõltumine õppemeetodist oli üpris võrdsel tasemel: selle variandi 

valis 61,5% ekstravertidest ja 60,5% introvertidest. Alati paneb tunnis tähele vaid üks 

ekstravert ja seitse introverti, kes moodustavad vastavalt 3,8% ja 18,4% oma gruppidest. 
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Tähelepanu säilitamisega on raskusi seitsmel ehk 26,9% ekstravertidest ja 15 ehk 39,5% 

introvertidest. 

Faktiga, et ekstravertide tähelepanu sõltub introvertidest rohkem õpetajast ja ainest, võib 

paralleele tuua 2. peatükis välja toodud Rai ja Singhi (2009) uuringuga, kus uuriti samuti 

tähelepanu seost ekstravertsuse tasemega, kus ekstravertide tähelepanu oli suurem, kui neile 

anti eelnevalt stiimuli kohta vihje. Õpetajatelt ja nende õppeainetelt osatakse enamasti pärast 

aine mõningast toimumist midagi oodata: kui kaasahaaravalt õpetaja räägib, mida õpetaja 

õpilastelt ootab, kui palju peab kaasa tegema ja kuidas üldiselt tunnid toimuvad. Nii teavad 

ekstraverdid, mida tunnilt oodata, ja reguleerivad oma tähelepanu taset vastavalt sellele. 

Õppemeetodite mõju tähelepanule on väga suur nii ekstravertide kui ka introvertide seas ja 

osutus tänu sellele populaarsuselt teiseks variandiks. Introverte, kes panevad alati tunnis 

tähele, oli ülekaalukalt rohkem, ning see kinnitab mõlemaid 2. peatükis välja toodud 

tähelepanuga seotud uuringute tulemusi: introverdid on võimelisemad pikalt oma tähelepanu 

ühele stiimulile keskendama. Samuti tuleneb see introvertide omadusest tõsiselt süveneda ja 

seda ka tunnitöösse. Paradoksaalne on aga introvertide ülekaal vastajate seas, kellel on 

keeruline oma tähelepanu hoida. Suur osa introvertidest vastajatest, kes olid need variandid 

valinud, olid õppemeetodite hindamise kategoorias valinud muuhulgas oma eelistuseks 

loenguvormis tunnid ja iseseisva töö, mis ometi vajavad pikalt tähelepanu hoidmist. Ka siin 

mängib tugev süvenemine rolli: neil võib seetõttu olla kalduvus liialt oma mõtetes viibida ja 

kõike väga sügavalt analüüsima hakata. 

Ka siin ei mänginud ekstravertsuse taseme tugevus nii suurt rolli – leidus tugevaid introverte, 

kes panevad alati tunnis tähele ning selliseid, kes ei suuda oma tähelepanu säilitada. Ainuke 

ekstravert, kes paneb tunnis alati tähele, oli saanud küsitluse teise osa vastuste eest keskmiseks 

punktisummaks 3, mistõttu ta kaldus pigem introvertsuse poole. Leidus nii tugevaid kui ka 

nõrku ekstraverte, kellel oli raskusi tähelepanu säilitamisega. 

 

3.6. Probleemilahendus 

Käesoleva kategooria ainuke küsimus oli „Kuidas käitute, kui satute õppimisega seoses 

silmitsi mõne keerulisena näiva ülesandega?“, millele oli võimalik vastata mitme variandiga 

viie järgmise seast: „Leian enamasti iseseisvalt sobiva lahenduskäigu“, „Proovin lahendust 

ise leida ning kui see ei õnnestu, pöördun kaasõpilaste või õpetaja poole“, „Ootan, kuni 

õpetaja ülesannet selgitab või palun kohe kaasõpilaste abi“, „Ei jõua tavaliselt enne ise 

lahenduse mõtlemiseni, kui õpetaja juba selgitama hakkab“ ja „Annan kohe alla ning kirjutan 

õpetaja või kaasõpilase lahenduse pärast maha“. Ülekaalukalt kõige rohkem ehk 84,4% 

vastajatest proovib lahendust ise leida ning selle ebaõnnestumisel küsib abi. 20 ehk 31,3% 

õpilastest ootab, kuni õpetaja või kaasõpilane ülesande lahendamist selgitab ja 16 ehk 25% 

vastajatest leiab ise lahenduskäigu. Seitse inimest, kes moodustavad koguhulgast 10,9% ei 

jõua ülesannet ise mõtlema hakata, kui seda juba selgitatakse ning kolm õpilast ehk 4,7% 

annavad kohe alla ja kirjutavad lahenduse pärast maha. 

Populaarseimat varianti pooldavad ekstraverdid ja introverdid üsna võrdselt: selle valis 

vastavalt 88,5% ekstravertidest ja 81,6% introvertidest. Lahenduse selgitamist jäävad ootama 

42,3% ekstravertidest ja 23,7% introvertidest. Ise leiab probleemile lahenduse 28,9% 

introvertidest ja 19,2% ekstravertidest. Samas on 13,2% introvertidest ja 7,6% ekstravertidest, 
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kes ei jõua ise lahenduse mõtlemist alustada, kui seda juba selgitama hakatakse. Kohe annab 

alla üks introvert (2,6%) ja kaks ekstraverti, kes moodustavad oma grupist 7,6%. 

Populaarseima variandi üsna võrdsel tasemel eelistamine pole midagi üllatavat: see on ühtlasi 

ka väga neutraalne valik ka introvertide jaoks, sest enamasti ollakse pinginaabri, 

klassikaaslaste ja õpetajaga tuttavad ning tänu sellele pole neilt abi palumine väga suur 

eneseületamine. Ekstravertide suurema hulgaga, kes jäävad selgitusi ootama, võib paralleele 

tuua 2. peatükis esitatud Eysencki (1959) uuringuga, kus ekstraverdid olid probleeme 

lahendades kannatamatumad. Seetõttu ei taha ekstraverdid probleemidele lahendusi otsides 

ise liiga palju pingutada ning tahavad vihjeid ja suunanäitamist. Ise lahendusi leidvate 

introvertide hulgaline üleolek sama variandi valinud ekstravertidest tõestab nii Eysencki 

(1959) uuringus välja tulnud tõsiasja, et introverdid on probleeme lahendades kannatlikumad, 

kui ka introvertide üldist suurt süvenemisvõimet. Ka see, et suurem hulk introverte kui 

ekstraverte ei jõua lahendust ise mõtlema hakata, kui õpetaja juba selgitab, tõestab mingil 

määral suurt süvenemisvõimet, siinkohal aga sellest küljest, et introvert võib olla süvenenud 

näiteks ülesande tekstist arusaamisesse. Samas võib see tuleneda ka mõnest muust 

isiksuseomadusest. Üldiselt oli allaandjaid vähe, kuid ekstraverte oli nende seas veidi rohkem, 

mis tõestab taas ekstravertide kannatamatust. 

Taas ei mänginud ekstravertsuse taseme tugevus vastustes rolli: näiteks kõik vastajad, kes olid 

valinud, et nad annavad kohe alla, olid erinevatest gruppidest: üks tugev introvert, üks tugev 

ekstravert ja üks ekstravert, kes kaldus pigem introvertsuse poole. Üldiselt valiti nii tugevate 

kui ka nõrkade ekstravertide ja introvertide poolt kõiki variante, seega üldist seaduspära leida 

ei ole võimalik. 
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KOKKUVÕTE 

Uurimistöö sissejuhatuses püstitatud hüpotees leidis töö käigus suures osas kinnitust, kuid 

vastused polnud nii absoluutsed kui eeldati. Introvertide ja ekstravertide õppemeetodi 

eelistuste vahel joonistus välja kerge seaduspära: introverdid eelistasid ekstravertidest rohkem 

iseseisvat tööd ja loenguid, samas kui ekstraverdid eelistasid terve klassiga teemade üle 

arutleda ning katseid teha. Sellegipoolest polnud keeletundides ei loengud ega iseseisev töö 

introvertide seas populaarseimad, kuid siiski eelistab ka nendes ainetundides suurem hulk 

introverte kui ekstraverte loenguid ja iseseisvat tööd. Õppemeetodi eelistused erinesid ka 

ainetundide poolest: üldiselt eelistati enim katseid ja arutlust klassis, reaalainetes eelistati 

enim iseseisvat tööd ja katseid, keele-, humanitaar- ja kunstiainete tundides oli ülekaalukalt 

populaarseim valik arutlus klassis, millele järgnes mõlemas kategoorias grupitöö. 

Ekstravertsuse taseme kõrgus ei mänginud valikute erinevustes üldse rolli. 

Grupitöödes valis tõepoolest suurem osa ekstraverte oma rolliks töö juhtimise ja jagamise, 

kuid leidus ka väga palju introverte, kes selle variandi valis. Samas oli rohkem introverte, kes 

teevad nii vähe kui võimalik ja hiilivad isegi tööst kõrvale, kuid see võib tuleneda teistest 

isiksuseomadustest. Ekstraverte, kes väitsid, et nad on ainukesed, kes ideid pakuvad, oli küll 

introvertidest veidi rohkem, kuid mitte ülemäära. Samas leidus rohkem introverte, kes 

nentisid, et nende ideid üldse ei kuulata ning sealt selgus, et introverdid võivad vahel 

grupitöödes tagaplaanile jääda. 

Tähelepanu säilitamise koha pealt ei leidnud hüpotees täielikult kinnitust: introverte oli 

ekstravertidest rohkem nii nende seas, kes panevad alati tunnis tähele kui ka nende seas, kellel 

on raskusi tähelepanu hoidmisega. See paradoks võib tuleneda introvertide omadusest mõnda 

teemasse tugevalt süveneda – kohati on see kasulik, sest nad süvenevad tunnitöösse ja 

panevad tähele, kuid kohati võivad nad süveneda hoopis oma mõtetesse. Kõige rohkem 

mõjutavad õpilaste tähelepanu õpetaja ja aine ning populaarsuselt järgmise põhjusena 

õppemeetod. 

Ülesandeid lahendades on ekstraverdid mingil määral kannatamatumad: see väljendub nende 

suuremas hulgas õpilaste seas, kes jäävad õpetaja selgitusi ootama või kes annavad kohe alla. 

Samas on rohkem nii introverte, kes leiavad ise lahenduse kui ka neid, kes ei jõua ise lahendust 

mõelda. See võib tuleneda taaskord teistest isiksuseomadustest või süvenemisest. 

Töö eesmärk saavutati, sest ekstravertsuse taseme ja õppemeetodi eelistuste vahel leiti 

mõningane, kuid mitte absoluutne seos. Samuti avastati, et ekstravertsuse tase mängib kerget 

rolli ka grupitöödes, tähelepanus ja probleemilahenduses. 

Kuigi juba praegu teevad õpetajad tunde erinevate õppemeetoditega huvitavamaks ja 

vaheldusrikkamaks, on antud valdkonnas on kindlasti võimalik olukorda veel paremaks 

muuta. Kõige lihtsam viis, kuidas seda teha, ongi kuulata õpilasi ja nende eelistusi ning kui 

võimalik, pakkuda õpilastele valik, mida teha. 

Uurimus saab kindlasti jätkuda ja seda väga erinevates suundades. Internetiküsitlus oli teema 

praktiliseks uurimiseks sobiv meetod, sest see jõudis kiiresti paljude inimesteni ning tegi ka 
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vastuste analüüsimise lihtsaks. Sellegipoolest võiks metoodikat teha veel täpsemaks, lisades 

küsimusi, mis täpsustaks, miks just selliseid meetodeid eelistatakse ning millise õppemeetodi 

abil ekstraverdid ja introverdid tundides õpitava tegelikult kõige paremini selgeks saavad. 

Veel on võimalik teha praktilisi katseid, mille raames grupitööd, tähelepanu ja 

probleemilahendust analüüsida. Lisaks saab uurimise alla tuua ka teiste isiksuseomaduste 

mõju õppimisele ja õppemeetodi eelistustele.  
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Lisa 1. Küsitlus 

Esimene osa 

Kas peate end pigem introverdiks või ekstraverdiks? 

• Introverdiks 

• Ekstraverdiks 

Millist/milliseid õppemeetodeid Te üldiselt eelistate? 

• Loengu vormis tunnid 

• Grupitöö 

• Iseseisev töö 

• Arutlus klassis 

• Katsed 

Millist/milliseid õppemeetodeid eelistate reaalainete (matemaatika, loodusained) tundides? 

• Loengu vormis tunnid 

• Grupitöö 

• Iseseisev töö 

• Arutlus klassis 

• Katsed 

Millist/milliseid õppemeetodeid eelistate keeletundides? 

• Loengu vormis tunnid 

• Grupitöö 

• Iseseisev töö 

• Arutlus klassis 

• Katsed 

Millist/milliseid õppemeetodeid eelistate humanitaar- ja kunstiainete (sh kirjandus, filosoofia, 

psühholoogia, muusika, kunstiajalugu) tundides? 

• Loengu vormis tunnid 

• Grupitöö 

• Iseseisev töö 

• Arutlus klassis 

• Katsed 

Milline on tavaliselt Teie roll grupitöödes? 

• Töö jagamine ja juhtimine 

• Ülesannete täitmine 

• Teen nii vähe kui võimalik, hiilin tööst kõrvale 

Kuidas teostuvad Teie ideed grupitöödes? 

• Neid ei kuulatagi 

• Kuulatakse ja võetakse arutlusele 

• Surun oma ideed läbi 

• Olen ainuke, kes ideid pakub 

Kuidas hindate oma tähelepanu tunnis? 

• Panen alati tunnis tähele 

• See sõltub õpetajast ja ainest 

• See sõltub tunnis kasutatavast õppemeetodist 

• Üritan küll tunnis toimuvale tähelepanu pöörata, kuid see hajub ära 

• Panen harva tunnis tähele 

• Ei pane kunagi tunnis tähele 
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Kuidas käitute, kui satute õppimisega seoses silmitsi mõne keerulisena näiva ülesandega? 

• Leian enamasti iseseisvalt sobiva lahenduskäigu 

• Proovin lahendust ise leida ning kui see ei õnnestu, pöördun kaasõpilaste või õpetaja poole 

• Ootan, kuni õpetaja ülesannet selgitab või palun kohe kaasõpilase abi 

• Ei jõua tavaliselt enne ise lahenduse mõtlemiseni, kui õpetaja seda juba selgitama hakkab 

• Annan kohe alla ning kirjutan õpetaja või kaasõpilase lahenduse pärast maha 

 

Teine osa 

Kui olin laps, kirjeldati mind vaiksena 

1  2  3  4  5 

Kõige paremini töötan vaikuses 
1  2  3  4  5 

Õppides või töötades tegelen ühe asjaga korraga 

1  2  3  4  5 

Enne otsuste tegemist viin end kõikide faktidega kurssi 

1  2  3  4  5 

Riskin harva 
1  2  3  4  5 

Eelistan rahulikke ajaviiteid rohkelt adrenaliini pakkuvatele 

1  2  3  4  5 

Suur rahvamass kurnab mind 

1  2  3  4  5 

Mul on tihti keeruline teistega suheldes ühiseid teemasid leida 
1  2  3  4  5 

Isegi kui mul on lõbus olnud, olen pärast väljas käimist kurnatud 

1  2  3  4  5 

Väljendun paremini kirjutades kui vesteldes 

1  2  3  4  5 
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SISSEJUHATUS 

Satelliit ESTCube-1 on Eesti esimene satelliit, pealegi on see eriline seetõttu, et selle ehitasid 

suures osas valmis tudengid. Nüüdseks on ESTCube-1 projekti lõpust möödunud mõni aasta 

ning paljud satelliidi arendamisel ja ehitamisel osalenud tudengid on lõpetanud ülikooli ning 

liikunud edasi uute töökohtade ja projektide juurde. Peagi lennutatakse orbiidile Eesti 

järgmine tudengisatelliit ESTCube-2, mille töös osalesid peamiselt uued tudengid juhendatult 

või koos töötades mõne eelmise satelliidiga seotud noorega. Ühelt poolt tuntakse uhkust, et 

ESTCube’i satelliidid on just tudengisatelliidid, teisalt on jäänud meedias tähelepanuta see, 

kas ja kuivõrd projektis osalemine neid aidanud on ka muul viisil kui valmis lõputöö näol. 

Need tähelepanekud suunasidki sellist teemat valima ning tänu sellele on töö ka uudne. Teema 

on tähtis, sest suurem osa Eesti satelliidiprojekte on just tudengisatelliidid ning laia avalikkuse 

jaoks jääb tähelepanuta tudengisatelliitide suurim väärtus – see, kuidas projektis osalemine 

noori arendab ning neile edaspidises eluski kasulik on. 

Käesolevas töös uuritakse, milline nägi välja noorte osalemine tudengisatelliit ESTCube-1 

projektis ning kuidas on projektist osavõtmine neid arendanud ning õppetööl ja tööturul 

aidanud. Töö eesmärgiks on uurida, kas ja kuidas ESTCube-1 projektis osalemine on noori 

mõjutanud. 

Töö alusena püstitati hüpotees, et ESTCube-1 projektis osalemine on noori aidanud, 

arendades neil erinevaid teaduses töötamisel vajalikke omadusi, sealhulgas täpsust, 

koostöövõimet ja probleemilahendusoskust, andes neile võimaluse akadeemilisi teadmisi 

praktiliselt kasutada ning kogemusi, mis on neid edaspidi õppetööl ja tööturul aidanud. 

Peamiselt kasutati töö kirjutamisel internetis leiduvaid artikleid ja lehekülgi, kahte Mart 

Noorma kirjutatud artiklit ajakirjas Horisont ning ühte bakalaureusetööd. Kuna tegemist on 

Eestile tähtsa projektiga, leidus teema kohta palju eestikeelseid artikleid nii ajalehtede 

internetiväljaannetes, Vikipeedias ning Eesti Kosmosebüroo leheküljel. Samuti oli väga 

sisukas ESTCube’i kodulehekülg, mis andis suure osa informatsioonist satelliidi ning selle 

ehitamisel osalenud noorte kohta. Artiklid olid põhjalikud ja usaldusväärsed, sest need olid 

kirjutatud asjatundlike inimeste poolt või nendega koostöös. Autoriteetseimad olidki projektis 

osalenud autorid ning tihti viidati neile kui allikatele ka teiste autorite poolt kirjutatud 

artiklites. Teema praktiliseks uurimiseks saadeti projektis osalenutele kaheosaline küsitlus. 

Esimene osa koosnes sisulistest küsimustest, mis puudutasid nii projekti osalema saamist, seal 

osalemist kui ka selle tagajärgi. Teise osa moodustasid skaalaküsimused, kus vastajad 

hindasid seda, kuidas projektis osalemine on nende erinevaid omadusi arendanud, kui palju 

said nad seal oma akadeemilisi teadmisi kasutada ning kui uhked nad projektis osalemise üle 

on. 

Töö koosneb kahest peatükist: esimene annab ülevaate ESTCube-1 satelliidi ehitusest, 

projekti käigust, selle teaduslikust tulemusest, noorte kaasamisest projekti ning ESTCube’i 

tulevikust. Teises peatükis tuuakse välja praktilise osa tulemused, analüüsitakse neid ning 

tehakse järeldused. 



Merili Tammiste, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2018 

NOORTE OSALEMINE ESTCUBE-1 PROJEKTIS 

260 

Uurimistöö võiks jätkuda, laiendades teemat ka teistele ESTCube’i või ka teiste 

tudengisatelliidiprojektidele ning kaasates küsitlusse veel enam nendes projektides osalenud 

noori. Samuti saaks küsitlust mõne aasta pärast korrata, sest mõnel projektis osalenul pole 

veel tööturul kogemust.  
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1. ESTCUBE-1 PROJEKTI ÜLEVAADE 

Käesolev peatükk keskendub ESTCube-1 projekti ülevaatele. Esimene alapeatükk kirjeldab 

lähemalt satelliidi ehitust: selle mõõtmeid ja alamsüsteeme. Teine alapeatükk annab ülevaate 

ESTCube-1 satelliidi kosmosesse saatmise eeltööst ja missiooni käigust. Kolmas keskendub 

missiooni teaduslikele tulemustele ning neljas noorte kaasamisele teadusesse. Viienda 

alapeatüki eesmärk on anda ülevaade ESTCube’i tiimi edasisest tööst ning järgmisest 

ESTCube’i satelliidist. 

 

1.1. ESTCube-1 satelliidi ehitus 

ESTCube ei tähenda mitte ainult Eesti kuubikut, vaid tema otsene tähendus on E-Sail Testing 

Cube ehk elektrilist päikesetuulepurje katsetav kuupsatelliit. ESTCube-1 konstrueeriti 

CubeSat standardite põhjal. CubeSat sai alguse 1999 California ülikoolis ning selle eesmärk 

oli välja töötada disainistandard, mis vähendaks nanosatelliitide ehitamise maksumust ja 

arendusaega, suurendaks juurdepääsetavust kosmosesse ning tagaks võimalikult suure ja 

pideva satelliitide orbiidile lennutamise. Nüüdseks on CubeSat teinud koostööd üle saja 

ülikooli, gümnaasiumi ja erafirmaga, nende hulgas on koostööna valminud ka ESTCube-1 

satelliit. (Pustõnski 2017; Tatrik 2015; The CubeSat Program 2015) 

Satelliit on vastavalt CubeSat standardile ühe-ühikuline kuupsatelliit (1U CubeSat) 

mõõtmetega 100×100×113,5 mm ning selle mass on 1048 g. Satelliidi kere koosneb raamist 

ning raamile kinnituvatest külgpaneelidest ning see on valmistatud alumiiniumist. Kõikidel 

külgpaneelidel on päikeseelemendid ning ühes paneelis asub antennide lahtikerimise seade. 

(Lillmaa 2013; Lätt et al. 2014; The CubeSat Program 2015) 

Et missioon edukalt täita, peab satelliit täitma erinevaid funktsioone: raadio teel Maaga 

suhtlema, elektrienergiat haldama, orbiidil asendit korrigeerima, pildistama, satelliidi 

peamissioonina elektrilise päikesetuulepurje traadi välja kerima ning selle elektriliselt 

laadima. Selleks on satelliidil vaja alamsüsteeme (Lisa 1), mis igaüks kindlat funktsiooni 

täidab. (ESTCube 2017a) 

ADCS (Attitude Determination and Control System) ehk satelliidi asendi määramise ja 

juhtimise süsteem määrab orbiidil satelliidi asendi ja pöörlemiskiiruse ning võimaldab neid 

vajadusel muuta. Süsteemi ülesanne on satelliidi suund vähemalt kahekraadise täpsusega 

määrata. See alamsüsteem koosneb kuuest päikesesensorist (igal küljel üks), magnetomeetrist 

ja güroskoobist. Päikesesensorid koosnevad kahe piluga korpusest ning pilude taga asuvad 

sensorid vajaliku elektroonikaga. Päikesekiirgus, mis pilu läbib, tekitab sensoritele 

valgustriibu ning selle asukoha järgi saab arvutada, millise nurga all antud sensor Päikese 

suhtes on. Tänu sellele, et igal küljel on üks päikesesensor, näeb alati vähemalt üks neist 

Päikest ning tänu sellele on satelliidi asendit alati võimalik Päikese abil määrata. 

Magnetomeeter on magnetvälja suuna määramiseks ning seda saab kasutada magnetvälja 

suuna tuvastamiseks satelliidi asukohas ning, võrreldes pardal oleva Maa magnetvälja 

mudeliga, satelliiti juhtida. Güroskoobid on satelliidi pöörlemiskiiruse mõõtmiseks kõigi 
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kolme telje ümber. Sensoritest saadud info põhjal saab arvutada, kui palju erineb satelliidi 

asend soovitust ning kuidas peaks selle elektromagnetite tugevust soovitud asendi ja 

pöörlemiskiiruse saavutamiseks muutma. Kui poolides tekitatakse elektrivool, kutsub Maa 

magnetväljas ilmuv Amperi jõud esile satelliidi pööramiseks vajaliku jõumomendi. Ka 

Päikesetuulepurjega tehtava eksperimendi jaoks on see vajalik – ADCS alustab satelliidi 

pöörlemist (kuni 1 pööre sekundis) ning tagab seeläbi eksperimendiks vajaliku satelliidi 

asendi. ADCS süsteemi toimimist kontrolliti 2014. aasta kevadel, võrreldes mõõtmisandmeid 

samal ajal tehtud piltidega. Nõnda määrati sõltumatute andmete abil, et satelliidi vaatesuuna 

täpsus on vähemalt 1,5 kraadi. (ESTCube 2017a; Lillmaa 2013; Noorma 2015; Pustõnski 

2017) 

Satelliidi pardakaamera ehk CAM (camera) võimaldab jälgida päikesepurje eksperimendi 

kulgemist ning hinnata, kui edukas selle ülesseadmine oli, pildistades päikesepurje ja selle 

otsas olevat massi. Lisaks sellele kasutatakse pardakaamerat ka Maa ja Eesti pildistamiseks. 

Kaamera tehtud piltide abil on võimalik kalibreerida ka satelliidi teisi asendiandureid. Piltide 

tegemise efektiivsuse tõstmiseks suudab alamsüsteem pilte mõningal määral ka pardal 

analüüsida ja vastu võtta otsuseid tehtud pildi kvaliteedi kohta. Kui vaja, on sel võimalik 

koostada ka suure dünaamilise ulatusega pilte, mis tähendab, et joonis on nähtav nii heledates 

kui ka tumedates toonides. Tegemist on CMOS-sensoriga kaameraga, mille lahutusvõime on 

640×480 pikslit. Mikroprotsessor, mida kaameras kasutatakse, on satelliidi võimekaim, 

töötades väga suure taktsagedusega ning seega suutes väiksema ajaga rohkem tehteid teha. 

ESTCube-1 alamsüsteemidest toodab just CAM kõige rohkem andmeid korraga – ühe 10-

bitise heleduslahutusega pildi maht on ligikaudu 600 kilobaiti. (ESTCube-1 2017; Lillmaa 

2013) 

CDHS (Command and Data Handling System) ehk Käsu- ja Andmehaldussüsteem on 

satelliidi põhiline pardaarvuti – andmete ja kaugjuhtimise kontrollkeskus – mis juhib 

normaalolukorras satelliidi tööd. Pardaarvuti salvestab missiooni andmeid, alamsüsteemide 

tervist puudutavaid andmeid ning edastab need satelliidi kommunikatsioonisüsteemile Maale 

saatmiseks. Käsu- ja Andmehaldussüsteem on esmane pääsupunkt kõikide missiooni jooksul 

tehtavate eksperimentide käivitamisel. Pardaarvuti juhib ka ADCS-i ehk satelliidi asendit 

juhtiva süsteemi protsesse. See alamsüsteem on disainitud dubleerituks nii riist- kui 

tarkvaraliselt. Riistvaraliselt on dubleeritud protsessorid: süsteem koosneb kahest 

mikrokontrollerist, millest on vaid üks korraga sisse lülitatud. Kui ühega neist peaks midagi 

juhtuma, lülitatakse ümber teisele mikrokontrollerile ning satelliit saab oma tööd jätkata. 

Protsessoreid kasutatakse satelliidi asendi ja pöörlemiskiiruse määramise jaoks vajalikeks 

arvutusteks. Mõlema mikrokontrolleri vahel on jagatud välised mäluseadmed. Tarkvaraliselt 

on dubleeritud andmete salvestamine satelliidi pardal: süsteemi pardal on kolm välkmälu 

seadet ja viis muutmälu seadet. Igal välkmälu seadeldisel on 16 megabaiti mälumahtu ning 

seda kasutatakse suuremahuliste andmete, näiteks missioonilogi, kaamera piltide ja satelliidi 

elutähtsate andmete hoiustamiseks. Igal muutmälu seadmel on 256 kilobaiti mälu. Seda 

kasutatakse failisüsteemide metaandmete, süsteemi failide ja pardaarvuti püsivara koopiate 

jaoks. (ESTCube 2017a; ESTCube-1 2017; Lillmaa 2013) 

COM (Communications) ehk satelliidi kommunikatsioonisüsteem on vajalik raadioside 

pidamiseks maapealsete sidejaamade ja satelliidi vahel. Süsteem on disainitud väga lihtsana, 

kuna see peab töötama koostöös teiste alamsüsteemidega. Kommunikatsioonisüsteem 

koosneb ühest ühenduskanalist info Maalt vastu võtmiseks ning kahest ühenduskanalist Maale 
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info saatmiseks, millest üks on aeglane ja teine kiire ühenduskanal. Kõige olulisemat infot 

satelliidi olukorra kohta edastatakse aeglasel ühenduskanalil perioodilise telegraafisignaaliga. 

Suuremate andmemahtude jaoks, näiteks piltide ja eksperimendi käigus kogutud andmete 

Maale saatmiseks, kasutatakse kiiremat ühenduskanalit. Satelliidiga sidepidamise jaoks 

kasutatakse amatöörraadio 2-meetrist laineala üleslaadimiseks ja 70-sentimeetrist laineala 

allalaadimiseks. (ESTCube 2017a; ESTCube-1 2017; Lillmaa 2013) 

EPS (Electrical Power System) ehk elektrienergia alamsüsteem, mida kasutatakse ka 

majakasignaali saatmiseks. Et missioon edukalt läbi viia, on vaja päikesepaneelidest 

võimalikult efektiivselt energiat koguda, seda ülejäägi puhul akudesse salvestada ning 

satelliidi tegevuste jaoks kogutud energiat laiali jagada. Orbiidil olles saab satelliit energiat 

satelliidi külgedel paiknevast kuuest päikesepaneelist, millest igaüks koosneb kahest 

elemendist ning mis on satelliidi peal paralleelselt ühendatud. Optimaalsetes tingimustes 

toodab iga päikesepaneel 2,4 W elektrienergiat juhul, kui ainult üks päikesepaneel on Päikese 

poole pööratud, kuid satelliidi kuubikukujulise ehituse tõttu valgustab Päike enamasti mitut 

päikesepaneeli. Seetõttu toodetakse tavatemperatuuril võimsust 2,4 W kuni 3,6 W. Võimsus 

sõltub satelliidi külgpaneelide temperatuurist, sest mida kõrgem on temperatuur, seda väiksem 

on nende efektiivsus, veel vähendab efektiivsust paneelide vananemine missiooni jooksul. Et 

päikesepaneelidest maksimaalses koguses võimsust kätte saada, kasutatakse maksimaalse 

võimsuspunkti jälgimise mikroskeeme, mis on nii uudne, et seda ei ole kosmoses enne 

katsetatud. Energia salvestamise jaoks on satelliidil kaks akut, mis on ühendatud iseseisvalt 

keskse energiasiiniga läbi eraldatud energiaskeemide, et akusid liigse tühjakslaadimise, 

ülelaadimise ja lühise vastu kaitsta. Teistele alamsüsteemidele energia jaotamine toimub 

dubleeritud impulsskonverterite läbi. Tänu regulaatorite dubleerimisele saab EPS tagada 

teistele alamsüsteemidele katkematu toite ka olukorras, kui üks regulaatoritest rikke tõttu töö 

lõpetab. Elektrienergia alamsüsteemi juhib 8-bitine mikrokontroller, mida on kasutatud 

varasematel kuupsatelliitide lendudel ning seega on selle kosmosekõlblikkus kontrollitud. Et 

häireid paremini taluda, on mikrokontrolleril iseseisev toiteahel, mis suudab ka 100 

millisekundit pärast elektri kadumist selle töö tagada, andes vea leidmiseks ja automaatseks 

parandamiseks piisavalt aega. Et radiatsiooni paremini taluda, on muutmälud kontrolleri külge 

ühendatud, mis tagavad andmete ja tarkvara varukoopiate tarvis praktiliselt radiatsioonikindla 

salvestusvõimaluse. Pärast satelliidi orbiidile toimetamise järel kanderaketilt eemale 

tõukamist käivitub just elektrienergia alamsüsteem esimesena ning hakkab pidama 

ajaarvestust satelliidi eraldumisest, avab kindla aja pärast raadioantennid ning alustab teiste 

alamsüsteemide sisse lülitamist. Lisaks sellele juhib EPS kogu satelliiti hädaolukordade 

korral, kontrollides teiste alamsüsteemide tööd ning lülitades probleeme tekitavad 

alamsüsteemid välja. Alamsüsteemi on kavandatud mitmeid kaitselahendusi, sest kosmos on 

näiteks kõrge kiirgustaseme ja vaakumi tõttu elektroonika jaoks väga ebasobiv keskkond. 

Kaitselahendustena on paljud olulised elemendid dubleeritud ning süsteemi lühiste eest 

kaitsemiseks on ahelates palju elektroonilisi voolupiirajaid. (ESTCube 2017a; ESTCube-1 

2017; Lillmaa 2013) 

PL (Payload) on satelliidi eksperimendimoodul, mis sisaldab päikesepurjetraati ning kõike 

muud, mida selleks eksperimendiks vaja on. Sellest sõltub satelliidi kogu teaduslik missioon. 

PL paikneb satelliidi mitmes kohas ning selle moodulis on kõrgepingeahel, pool ning mootor. 

Tänu kõrgepingeahelale on võimalik traati +/-500 voldiga pingestada ning see on ühendatud 

satelliidi ülemisel ja alumisel paneelil asuvate elektronkahuritega Pooli peale on keritud 
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päikesetuulepurje traat, mille otsas on raskusena stardil lukustatud 0,5 grammine 

alumiiniumist kera, mis pöörlemise ajal traadi väljakerimist lihtsustab. Mootor on vajalik 

traadi välja kerimiseks. Tegemist on kosmosekõlbliku piesoelektrilise mootoriga ning traat on 

selle külge kinnitatud. (ESTCube 2017a; ESTCube-1 2017) 

Elektriline päikesetuulepuri kujutab endast uudset kütusevaba moodust Päikesesüsteemis 

liikumiseks. See kasutab tõukejõu saamiseks päikesetuult ehk Päikeselt väljapursatavate 

elektriliselt laetud osakeste voogu. Loodusliku plasma – päikesetuule – liikumisimpulss 

muudetakse kosmoselaeva kiirenduseks. Selle rakendamise abil saab võimalikuks ehitada 

sõiduk, mis võib saavutada kiiruse üle 30 km/s ning mis on seega kiireim inimese poolt loodud 

sõiduk – väiksemad kosmosesõidukid võivad viis aastat pärast Maalt lahkumist Plutolt mööda 

lennata. Selline tehnoloogia võimaldaks Päikesesüsteemis senisest palju kiiremaid ja 

odavamaid reise. Purje rakendamine võib pikas perspektiivis teha võimalikuks asteroididelt 

kaevandamise, missioonid Merkuurile, kus ka maandutakse, ning suurte kaubakoguste 

transpordi kosmoses. Purje tehniline lahenduse leiutas Soome Meteoroloogia Instituudi 

teadlane Pekka Janhunen. (Elektriline päikesepuri 2017; ESTCube 2017a; ESWS 2017; Lätt 

et al. 2014) 

Elektriline päikesetuulepuri on mingil määral sarnane rohkem tuntud purjele, mis kasutab 

samuti päikesekiirgusest tulenevat rõhku ning mida kutsutakse tihti lihtsalt päikesepurjeks. 

Täismõõdus elektriline päikesetuulepuri koosneb mitmest (50 kuni 100) pikast (näiteks 20 

km) ja peenikesest (näiteks 25 mikronilisest) traadist, mis keritakse satelliidist või muust 

kosmosesõidukist välja ning mis elektriliselt laetakse, et luua satelliidi elektriväljale 

maksimaalne pindala. Kosmoselaeva (spacecraft) pardal on ka päikeseenergial töötav 

elektronkahur, mille abil hoitakse nii kosmoselaeva ennast kui ka traate kõrge (tavaliselt 20 

kV) pinge all. Koosmõjus tekitavad kõik laetud traadid elektrivälja, töötades „virtuaalse“ 

purjeriidena, mis suudab Päikeselt tulevate osakeste trajektoore muuta. Osakesed näevad 

traate kui võrdlemisi pakse, umbes 100 meetri laiuseid takisteid ning annavad nõnda osa oma 

impulsist üle traatidele ning seeläbi kogu satelliidile. (Elektriline päikesepuri 2017; ESTCube 

2017a; ESWS 2017; STT 2017) 

STR ehk satelliidi struktuuri alamsüsteem ühendab satelliidi struktuursed elemendid – raami, 

külgi katvad paneelid ning raadioantennid. Selle ülesandeks on kogu satelliidi elektroonikat 

koos hoida, pakkuda tuge küljepaneelidele, millel asuvad energia kogumiseks vajalikud 

päikesepaneelid. Ühel küljepaneelil on ka raadioantennid, mida kasutatakse Maaga side 

pidamiseks, pool antennide stardiaegseks fikseerimiseks ning avad pardakaamera ja 

päikesepurje traadi jaoks. Satelliidi raam on mõõtudelt ja muudelt omadustelt vastav CubeSat-

standarditele. Raamile esitatavad nõuded on väga kõrged, sest kanderaketil valitsevad stardil 

väga karmid tingimused – peamiselt tugevad vibratsioonid. Optimeeritud raam on ühest 

alumiiniumitükist satelliidi masinprojekteerimise tarkvara abil välja lõigatud, et vastupidavus 

oleks maksimaalne. Raami sees asuvad trükiplaadid, milles on alamsüsteemide elektroonika 

ning mis on omavahel ja raamiga ühendatud keermestatud pulga abil. Alamsüsteemid on 

omavahel ühendatud pistikupesadega. (ESTCube 2017a; ESTCube-1 2017) 

Satelliidi missiooni tugistruktuurid olid Maal asuvad GS (Ground Station) ehk 

satelliitsidejaam ja kosmosemissioonide juhtimise tarkvara MCS (Mission Control System). 

GS oli raadiojaam Maa pinnal, mille abil peeti satelliidiga sidet. Selle moodustasid satelliiti 

jälgivad antennid, raadiojaam, pakettside modem ning kõiki seadmeid juhtiv arvuti. 

Tarkvaralise missioonijuhtimiskeskuse abil juhiti ESTCube-1 missiooni: planeeriti 
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sideseansse, jälgiti satelliidi liikumist orbiidil, saadeti satelliidile käske ning analüüsiti 

satelliidilt tulevaid andmeid. Lisaks oli võimalik juhtida ja jälgida ka maapealseid sidejaamu 

ning nende komponente. Kõiki süsteemis olevaid andmeid oli võimalik vaadata nii reaalajas 

kui ka missiooni alguseni tagasi. (ESTCube 2017a; ESTCube-1 2017) 

 

1.2. ESTCube-1 missiooni käik 

ESTCube-1 idee tekkis 2007. aasta lõpus ning arendamine sai alguse 2008. aastal Tartu 

Ülikoolis. 2011. aasta suvel lubasid nii Tartu Observatooriumi direktor kui ka Tartu Ülikooli 

rektor, et satelliidi valmimisel tudengeid hätta ei jäeta. Alustati läbirääkimisi mitme 

starditeenuse pakkujaga, et näiteks mõne Venemaa või India kanderaketi pardale saada. 

Arvestati, et satelliit peaks valmima 2013. aasta maiks. 2012. aasta suvel andis Euroopa 

Kosmoseagentuuri peadirektor Jean-Jacques Dordain korralduse võtta ESTCube-1 Euroopa 

kanderaketi Vega pardale ning see otsus nihutas satelliidi valmimise tähtaja viis kuud 

varasemaks. Satelliit valmis 31. detsembril 2012 ning enne Maa orbiidile lennutamist tehti 

selle töökindluses veendumiseks erinevaid katsetusi. Samal päeval, kui satelliit valmis, viidi 

see vibratsioonitaluvuskatsetusele autotööstuse valdkonna ettevõtte Stoneridge Electronicsi 

katselaboris. Esimene päev vibratsiooniteste andis hävitava tulemuse – elektrilise 

päikesetuulepurje traat keris end raputamise tõttu poolilt maha ning katkes. Õnneks 

võimaldati satelliiti nädala pärast uuesti katsetada. Elektrilisele päikesetuulepurjele valmistati 

lukustussüsteem, kuid see, kas uus juhtmesüsteem õigeks ajaks valmib, polnud viimase 

hetkeni kindel. Siiski sai uus juhtmepool valmis ning vibratsioonikatsete teine voor läbiti 

edukalt. Löögiga seotud testid viidi läbi ISISpace’i asutuses THOR ehk Testing Hammer for 

extraOrdinary Rough environments. Satelliit pidi kvalifitseeruma sagedustel 100 Hz, 800 Hz 

ja 1000 Hz ning läbis edukalt kaks šokki kõikidel sagedustel ühegi veata. Termovaakumtestis 

(thermal vacuum test) oli temperatuuri ulatus –10 °C kuni +70 °C ning katsetus pidi toimuma 

kaks korda. Satelliiti hoiti kaks tundi nii madalaima kui kõrgeima temperatuuri juures. 

Kuumenedes pidi temperatuuri kasvamise määr olema vähem kui 20 °C minutis ning jahtudes 

2–3 °C minutis. Rõhk oli 10 mPa. Termotsüklitestil (thermal cycling test) olid temperatuuri 

kohta samad parameetrid, kuid rõhk oli tavaline. Mõlemad testid viidi läbi Tartu 

Observatooriumi laboris ning satelliidil polnud pärast ei töötamise ega visuaalse poole juures 

ühtegi viga. (Lätt et al. 2014; Noorma 2013; Pustõnski 2017; Päikesepaneelid... 2015) 

Esialgu pidi ESTCube-1 start olema 4. mail 2013, kuid lubamatult tugevate tuulte tõttu 

atmosfääri ülakihtides lükati see vaid pool tundi enne esialgset stardi aega kolme päeva võrra 

edasi 7. maile 2013, mil satelliit lennutati Prantsuse Guajaanast Euroopa Kosmoseagentuuri 

kanderaketi Vegaga Maa orbiidile. Pärast Maa orbiidile ning kanderaketilt eraldumist lendas 

ESTCube-1 kiirusega üle seitsme kilomeetri sekundis. Keskmine kõrgus oli satelliidil 650 

kilomeetrit. Pärast kanderaketist eemaldumise järgset antennide avamist ja süsteemide sisse 

lülitamist hakkas satelliit edastama kontrollsignaali, mille võttis vastu esimesena 

raadioamatöör Dmitri Paškov Venemaalt ning saatis salvestatud helifaili e-maili teel 

ESTCube-1 meeskonnale. Satelliit lendas üle Eesti esimest korda samal hommikul kell 10:31 

ning siis õnnestus ka ESTCube-1 tiimil terviklik signaalipakett vastu võtta. Esimene käsk 

saadeti satelliidile 9. mail ja pärast esialgset süsteemide testimist ning täismahus tööle 

rakendamist tehti 15. mail Maast esimene pilt, mille suuruseks oli umbes sada pikslit. 

Esimesel aastal vältis satelliit mitu korda ohtlikke kokkupõrkeid kosmoseprügiga. Aasta 

lõpuni kasutati satelliiti peamiselt pildistamiseks ja andmete alla laadimiseks ning 
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samaaegselt tegelesid tudengid alamsüsteemide tarkvara täiustamisega: kokku tehti 20 

tarkvarauuendust. 2013. aastal valiti ESTCube-1 ka ERRi aasta teoks. Tiitli juurde kuulunud 

rahalise auhinnaga toetas ESTCube-1 meeskond järgmisel suvel Tartu observatooriumi 

teadusmalevat järgmise satelliidiprojekti ettevalmistamise juures. (ESTCube 2017a; Olesk 

2013; Pedaru 2013; Päärt 2013; Tamme 2013a; Tamme 2013b; Pustõski 2017) 

2014. aastal lahendati ootamatuid tehnilisi probleeme ning valmistuti päikesepurje 

eksperimendiks. Aasta esimese kolme kuu jooksul töötati välja magnetmähiste väljundi 

parandusfunktsioon, mis võtaks laboris mõõdetud häiritusi arvesse ja püüaks häiritustest 

tulenevaid negatiivseid efekte vähendada. Selgus, et ESTCube-1 sisemine magnetmoment on 

selle mõju vähendamiseks liiga tugev. 2014. aasta märtsis valmis satelliidi asendi määramise 

ja kontrolli süsteem, pärast mida avastati satelliidis tugev magnetiline häiritus, mistõttu ei 

saanud panna satelliiti pöörlema eksperimendiks vajaliku telje ümber. See tulenes sellest, et 

nii satelliidi poldid kui akude ümbrised olid rauast ning need olid Maa orbiidil tiireldes 

magnetiseerinud. Seetõttu oli satelliidi orienteerimine selliselt, et kaamera oleks pidevalt Maa 

suunas, oluliselt raskem. Kui elektromagnetid, mis satelliiti pöörlema sundisid, välja lülitati, 

võttis see uuesti algse orientatsiooni. Simulatsioonid näitasid, et katset saab teha ka siis, kui 

satelliit pöörleb ümber diagonaaltelje ning aprillis tehti satelliidi kaameraga esimesed pildid 

Eestist. Mais alustati järjepideva satelliidi pöörlemiskiiruse suurendamise testidega. Satelliit 

saadi kontrollitult pöörlema augustis, mil ESTCube-1 saavutas pöörlemiskiiruse 841 kraadi 

ehk 2,34 täispööret sekundis, mis on teadaolevalt seni suurim satelliidi kontrollitult saavutatud 

nurkkiirus. Septembriks saavutas satelliit nurkkiiruse 250 kraadi sekundis, mida oli vaja 3 

meetri traadi välja kerimiseks. Edasi prooviti elektrilist päikesepurje traati välja kerida ning 

kuigi telemeetria kohaselt kõik käsud õnnestusid, ei olnud võimalik alla laetud piltidelt traadi 

otsas olevat raskust tuvastada. Ka järgnevad katsed traati välja kerida ebaõnnestusid, mistõttu 

otsustati satelliidi pöörlemiskiirust veelgi suurendada lootuses, et suurem tsentrifugaaljõud 

tõmbab mõne kinni jäänud osa lahti. Pärast katsete seeriat ja probleemi lahendamist järeldati, 

et kuigi traadi väljakerimismootori sisendisse elektrilised signaalid küll jõudsid, 

väljakerimissüsteem ise ei töötanud. Mootori pöörlemist oleks saanud tuvastada satelliidi 

suunamõõtesüsteemi abil, kuna satelliit oleks impulsimomendi jäävuse seaduse kohaselt 

hakanud pöörlema mootori pöörlemise vastassuunas Seega oli elektrilise päikesetuulepurje 

väljakerimissüsteemi nõrgaks kohaks mehaaniline lahendus – vigane oli kas mootor ise, pooli 

lukustussüsteem või korpuse ning pooli vahelised elektrilised kontaktid. Aasta lõpuks selgus, 

et päikesepaneelide eluiga hakkas lõppema ning nad tootsid tunduvalt vähem energiat kui 

satelliit kasutas. Akud, millest satelliit puuduoleva energia võttis, hakkasid vähehaaval 

tühjenema. Maa orbiidil on atmosfääriosakesed, millest üks, atomaarne hapnik, tekitas 

päikesepaneelide pinnale korrosioonikihi, mis takistas valguse paneeli sisenemist. Kuigi 

probleem oli ESTCube-1 tiimile varem teada ning võimalik oleks olnud paneelidele 

kaitseklaasid lisada, loobuti sellest, sest esialgu oli missioon planeeritud üheks aastaks ning 

seega otsustati nii aega kui raha kokku hoida, mis lõpuks võimaldas missioonil kesta hoopis 

kaks aastat ning teadusprogramm lõpule viia. (ESTCube 2017a; ESTCube-1 2017; Noorma 

2015; Pustõnski 2017) 

2015. aasta alguses hoiti alles olevat energiat võimalikult palju kokku ning pildistati Maa 

erinevaid paiku. Enne missiooni lõppu anti võimalus kõikidele huvilistele osaleda Kosmilise 

Sõbrapäeva kampaanias, saates ESTCube-1 tiimi poolt üles seatud keskkonnas oma 

lähedastele sõbrapäevasõnumeid. Selles osales üle 2000 inimese, sõnumeid oli mitmes 
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erinevas keeles ning satelliidi kaudu saadeti ka üks abieluettepanek. 14. veebruaril kirjutas 

satelliidi pardaarvuti süsteemi juht kõik soovid ESTCube-1 pardale, kuhu need järgmiseks 23 

aastaks jäävad, kuni saabub arvatav aeg, mil satelliit Maa atmosfääri sisenedes ära põleb. 17. 

veebruaril kuulutati missioon ametlikult lõppenuks, sest missiooni teadusprogramm sai 

täidetud, kuid side satelliidiga jätkus. Selleks ajaks oli ESTCube-1 töötanud kosmoses 15600 

tundi, läbinud 423 miljonit kilomeetrit ning teinud 9600 tiiru ümber Maa, 280 pilti ja ligi 5000 

sideseanssi. Viimased kuud jälgiti seda, kuidas satelliidi alamsüsteemid kosmilise keskkonna 

tingimustes vastu peavad. 19. maiks jõudis päikesepaneelide degradeerumine sinnani, kus 

toodetavast energiast akude laadimiseks ja süsteemi toimimas hoidmiseks ei piisanud. Akud 

said täiesti tühjaks ning side satelliidiga katkes. (ESTCube 2017a; Noorma 2015; Pustõnski 

2017; Päikesepaneelid... 2015) 

 

1.3. ESTCube-1 missiooni teaduslikud tulemused 

Projektil oli tähtis teaduslik eesmärk – katsetada esimest korda kosmoses elektrilist 

päikesepurje ning näidata selle tehnoloogiat madalal Maa orbiidil. (ESTCube-1 2017; Lätt et 

al. 2014) 

Missiooni teadusprogramm sai suures osas täidetud, välja arvatud programmi viimane punkt, 

mis andis negatiivse tulemuse. Edukalt ehitati missiooni tingimustele vastav satelliit, läbiti 

kvalifikatsioonikatsetused; satelliit käivitus kosmoses ning saatis morse koodis Maale 

majakasignaali. Käivitus kahepoolne raadioside ning ka kaamerasüsteem töötas. Satelliidi 

asend suudeti määrata vähemalt 2-kraadise (täpsemalt 1,5-kraadise) täpsusega ning see pandi 

pöörlema vähemalt üks pööre (tegelikult lausa 2,34) sekundis. Testiti edukalt 

elektronkahureid ning seda, kuidas nad kosmoses töötavad – selline tehnoloogia avab 

tulevastele teadusmissioonidele uusi võimalusi. Kuigi katsetati edukalt elektrilise 

päikesepurje juhtme väljakerimissüsteemi, jäi tegemata füüsika jaoks tähtsaim eksperiment, 

milleks oli elektrilise päikesetuulepurje traadi ja atmosfääriplasma vastastikmõju mõõtmine. 

ESTCube-1 on oma panuse andnud ka kosmoseprügivastases võitluses, aidates kasutatud 

satelliitide allatoomiseks sobiva plasmapiduri tehnoloogia arendamisel. (Noorma 2015) 

Kuigi ESTCube-1 missiooniga ei suudetud elektrilist päikesetuulepurje täielikult välja kerida 

ning tööle saada, suudeti vea põhjused tuvastada ning 2017. aasta juunis lendas kosmosesse 

Soome tudengisatelliit Aalto-1, mille pardal on 100-meetrine elektrilise päikesetuulepurje 

traat ning sarnane väljakerimissüsteem. Sellel satelliidil pole veel eksperimendid alanud. 

(Aalto-1 2017; Noorma 2015) 

Tänu ESTCube-1 projektile valmis 19 magistritööd, 29 bakalaureusetööd ning 25 doktoritööd. 

Projekti töö ja saavutuste põhjal on avaldatud 16 teaduslikku publikatsiooni, lisaks sellele 15 

konverentside artiklit. Lisaks on projektis osalenute poolt tehtud 53 teaduslikku ettekannet. 

(ESTCube 2017d; Niitra 2015) 

 

1.4. Noorte kaasamine 

Peamiselt oli ESTCube-1 siiski hariduslik koostööprojekt, kus said osaleda nii 

gümnaasiuminoored kui ka üliõpilased – olulisim oligi tudengite õpetamine. ESTCube-1 

projektist võttis osa peaaegu 200 üliõpilast enam kui kümnest rahvusest. Eesti ülikoolidest oli 
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osalejaid Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Tallinna 

Tehnikaülikoolist ning Eesti Lennuakadeemiast. (ESTCube-1 2017) 

2007. aasta alguses moodustasid Tartu Ülikooli kosmose- ja militaartehnoloogia töörühma 

üks juhendaja ja seal poole kohaga töötav doktorant (Silver Lätt), kes pühendas osa oma ajast 

Tartu Observatooriumis atmosfääriuuringutele. Tänu tollasele ülikooli prorektorile oli 

tegevus kaetud vähemalt aastaks projektirahadega ning nad võisid vabalt suurtele 

väljakutsetele mõelda. Töörühm suurenes vähehaaval ning mõtiskleti selle üle, kuidas Eesti 

kosmoseteadust ning füüsikaharidust omalt poolt arendada. (Noorma 2013) 

Tekkis idee hakata koolitama noori teadlasi ja insenere nii, et nad ka kosmosetehnoloogiat 

arendada mõistaksid. Algatati mitu noorematele tudengitele mõeldud 

kosmosetehnoloogiateemalist kursust, mida kutsuti läbi viima Eesti kosmosetehnoloogia 

spetsialistid (Tartu Observatooriumi kosmosetehnoloogia osakonda kuuluvad Riho Vendt ja 

Andris Slavinskis). 2008. aastaks oli peetud esimene semester kosmosekursusi ning ülal 

mainitud töörühmas oli tekkinud idee anda tudengitele võimalus ise satelliit ehitada. Leiti, et 

kosmosetehnoloogia kõikide saavutuste aluseks on koostöö, ning seega oodati meeskonnaga 

liituma üliõpilasi kõikidest teistest ülikoolidest. Samuti otsustati, et üliõpilastele antakse 

otsustamisel täielik vabadus, juhendajad vaid toetavad neid. Teaduslikku missiooni veel 

paigas polnud – selle pidid paika panema meeskonna moodustanud üliõpilased. (Ibid.) 

2008. aasta suve alguseks sai tasapisi kokku rühm huvilistest tudengitest, kes hakkasid 

iganädalaselt koos käima. Leiti, et esmalt peab tutvuma teiste kosmoseprojektidega, ning 

sama aasta suveks oli töö täies hoos. Projektiga liitus ka üliõpilasi teistest riikidest. Satelliidile 

leiti ka missioon – elektrilise päikesetuulepurje katsetamine. (Ibid.) 

Järgnevad aastad olid meeskonnale rasked, sest sellega liitunud tudengid olid eeldanud, et nad 

saavad asuda kohe satelliiti ehitama, kuid tegelikult oli vaja teha enne hulganisti uuringuid, 

simulatsioone ning alamsüsteemide disaini. Samuti tekitas tudengites kahtlust see, et 

satelliidil polnud veel kosmosesse viimiseks rahastust ning nad pidid vaid juhendajate 

lubadustele lootma. Meeskonnast oli mitmeid lahkujaid, kuid allesjääjad hoidsid kokku ning 

töötasid edasi. Seoses Euroopa Kosmoseagentuuri rahastusotsuse ja selle põhjustatud tähtaja 

varasemaks nihkumisega jätsid mitmed tudengid sügissemestril loengutesse minemata. 

Laboris veedeti nii ööd kui päevad, ka jõuluõhtu. (Ibid.) 

2012. aasta suvel alustas Tartu Observatooriumi, Tartu Ülikooli ja Eesti Füüsika Seltsi 

koostöö tulemusena tööd õpilaste Teadusmalev. Selle ideeks oli anda võimalus 

teadushuvilistele ja andekatele gümnasistidele oma koolitarkus ESTCube-1 ehitamisel 

proovile panna. Teadusmalevlased töötasid iseseisva uurimisrühmana, otsides ühiselt 

vastuseid uurimisküsimustele, mis juhendajad neile ette olid andnud. Malevlaste initsiatiivil 

planeeriti uurimise edasisi etappe, korraldati võrdset tööjaotust, tõstatati vaheküsimusi ning 

otsiti neile lahendusi. Juhendajad sekkusid töösse vaid malevlaste poolsete küsimuste 

vastamiseks. 2012. aastal pälvis Teadusmalev peapreemia kategoorias „Parim uus algatus 

teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“ Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise 

auhindade jagamisel. Rahaline preemia annetati ESTCube-1-st vändatava dokumentaalfilmi 

loomiseks. (Miljan 2012) 

Esimesse Teadusmalevasse kutsuti eelvaliku põhjal osalema teadussaate Rakett 69 parimad 

osavõtjad. Laagrivanem sooritas ühtlasi ka oma suvepraktika Tartu observatooriumis. 

Esimeste teadusmalevlaste eesmärgiks oli Tartu Observatooriumi ning Tartu Ülikooli 
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õppejõudude ja üliõpilaste juhendamisel arendada ESTCube-1 satelliidi juhtimissüsteemi 

komponente. (Miljan 2012) 

2014. aastal arvutasid teadusmalevlased elektrilise päikesepurjega lendava kosmoselaeva 

trajektoori ning tegelesid ka teistele tudengisatelliidi programmi uurimisküsimustele vastuste 

leidmisega. (ESTCube 2017e) 

2015. aasta suveks oli ESTCube-1 projekt juba lõppenud, kuid Teadusmaleva traditsioon 

jätkus. Juba hakati töötama ESTCube-2 kallal ning teadusmalevlased ehitasid Helmholtzi 

puuri, mis võimaldab luua ruumis kontrollitav magnetväli, milles saaks testida magnetväljas 

nii uute ESTCube’i satelliitide eneste kui ka nende osade omadusi ja käitumist. Esmakordselt 

osalesid teadusmalevas ka Läti õpilased. Alates 2015. aastast toetab Teadusmalevat Tartu 

Hansa Rotary klubi, makstes osalevatele noortele stipendiume, mis kogutakse heategevuslike 

kontsertide korraldamisega. Sellel aastal toimus ka esimene Teaduslaager. Kuna 

Teadusmalevasse soovib iga aasta saada aina suurem hulk inimesi, on konkurentsis kõrvale 

jäänutel võimalus nädalases laagris Observatooriumi igapäevatööga tutvuda. (ESTCube 

2017c; Purre 2016; Pustõnski 2015; Pärli 2015; Tatrik 2015) 

Erinevalt eelnevast suvest sai 2016. aastal iga teadusmalevlane iseseisva ülesande, mis oli 

seotud konkreetselt ühe ESTCube’i laadse satelliidi alamsüsteemi või observatooriumi 

teadusalaga. Näiteks töötati ESTCube-2 asendi määramise ja kontrolli alamsüsteemi kallal, 

täpsemalt oli nende ülesandeks magnetmähiste valmistamine ning asendi määramise sensorite 

väljatöötamine ja testimine. Kaks õpilast arendasid eelneval suvel ehitatud Helmholtzi puurile 

tarkvara. Üks astronoomiahuvilisest malevlane sai aga Tõraveres pikka aega kogutud andmete 

põhjal analüüsida täheparve NGC 7419 tähtede heleduse muutlikkust. Veel said malevlased 

õppida Tõravere observatooriumi teleskoopidega erinevaid vaatlusmeetodeid ning kaugseire 

välitöödel osaleda. Ka 2016. aastal toimus Teaduslaager, kus osales viis koolinoort. (Kalnina 

2016; Parksepp 2016; Purre 2016) 

2017. aastal töötasid teadusmalevlased ESTCube-2 erinevate alamsüsteemide kallal: 

arendasid ja testisid päikesesensoreid, valmistasid magnetmähiseid ja testisid IMU-sid 

(Inertial measurement unit) ehk liikumisandureid ning arendasid sidesüsteemi, pardaarvuti ja 

missioonijuhtimise tarkvara arendamisega. (ESTCube 2017f) 

 

1.5. ESTCube’i tulevik 

ESTCube-1 jääb kosmosesse veel umbes 23 aastaks, kuni siseneb Maa atmosfääri ning põleb 

ära (Noorma 2015). 

ESTCube’i tiim pole aga tööd lõpetanud – ESTCube-1 missiooni lõppedes avalikustati info 

plaanide kohta uus satelliit üles viia ning 2018. aastal, Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva-aastal, 

peaks startima ESTCube-2. Uue satelliidi missiooni eesmärgina katsetatakse uuesti elektrilise 

päikesetuulepurje tehnoloogiat, orbiidi kõrguse langetamist plasma pidurdamise abil ning 

uudset satelliidi alamsüsteemi lahendust. Plasma pidurit ja elektrilist päikesetuulepurje 

nimetatakse koos Coulombi vastastikmõju tõukuriteks. Nende testimiseks kerib satelliit välja 

300 m pikkuse traadi, mille laadimisel tekib traadi ja vastastikmõju plasma vahel 

vastastikmõju Maa orbiidil. Nõnda alandatakse satelliidi kõrgus poole aastaga 700 kilomeetri 

pealt 500 kilomeetrini. Tänu sellele eksperimendile on võimalik ka sarnase satelliidi viimine 
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Maa magnetvälja mõjust kaugemale, et testida elektrilise päikesetuulepurje tehnoloogiat 

päriselt päikesetuules liikumiseks. (Eesti... 2015; ESTCube 2017b; Himma 2017) 

Satelliidi alamsüsteemid on omavahel integreeritud võimalikult väikese ruumala, massi ja 

voolutarbega süsteemi ehitamise eesmärgil. Satelliidi alamsüsteemid on elektri tootmise 

alamsüsteem, kommunikatsiooni alamsüsteem, pardaarvuti alamsüsteem ning asendi ja 

orbiidi kontrolli alamsüsteem. Tänu alamsüsteemide integreeritusele oleks võimalik kasutada 

sarnast, väga efektiivset satelliidi disaini ka teistel missioonidel, mille eesmärgiks võib olla 

näiteks Maa vaatlus või planeetide vaheline liikumine. (ESTCube 2017b)  
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2. NOORED ESTCUBE-1 PROJEKTIS 

Antud peatükis analüüsitakse, kuidas ESTCube-1 projekt seal osalenud noori on mõjutanud. 

Peatükis leiduv info põhineb noortega läbi viidud intervjuudel, mille küsimused autor neile 

interneti teel saatis. Intervjuu küsimused on nähtavad lisas 2. 

Küsimuste saatmiseks kontakteeruti eelnevalt sotsiaalmeedia teel 40 projektis osalenuga, 

kellest küsitlusele lubasid vastata 21. Kokku saadi 16 vastust, nende hulgas oli ka neli 2012. 

aastal teadusmalevas osalenud noort. 

Vastuseid analüüsitakse seitsmes alapeatükis. Iga küsimuse juures eristatakse endiste 

teadusmalevlaste ning ülejäänud noorte vastuseid, sest projektis osalemine teadusmalevlasena 

erineb kindlasti projektis osalemisest ülikooliga seotult, kuna teadusmalevlased võtavad 

enamasti projekti tööst osa suvel, üliõpilased aga ka muul ajal. Samuti tekitab erinevuse 

asjaolu, et teadusmalevlased on enamasti gümnaasiumiõpilased Esimene alapeatükk puudutab 

ESTCube-1 projektiga liitumist ning osalemisele eelnevat eeltööd. Teine keskendub nende 

ülesannetele ESTCube’i all: millised need olid, kas nad said need ise valida ning kas nad oleks 

soovinud midagi muud teha. Kolmas alapeatükk on sellest, kuidas ESTCube-1 projektis on 

noori aidanud õppetööl, tööturul ning teadusmaailmas. Neljas käsitleb ESTCube-1 kallal 

töötanud noorte osalemist järgmiste tudengisatelliitide projektides. Viiendas alapeatükis 

tuuakse välja projekti värvikamaid ja raskemaid momente. Kuuenda alapeatüki fookus on 

ESTCube’i suurimal väärtusel noorte silmis. Seitsmendas alapeatükis tuuakse välja noorte 

enda hinnang sellele, kuidas projektis osalemine neid arendanud on, kui palju said nad 

ESTCube’i raames oma akadeemilisi teadmisi kasutada ning kui uhked nad projektis 

osalemise üle on. 

 

2.1. Projekti osalema saamine ja osalemise eeltöö 

Esimene küsimus on selle kohta, kuidas noored projektist osa võtma sattusid. Kõik 

teadusmalevlased tõid projektiga liitumise otsese põhjusena välja Mart Noorma kutse. Kaks 

seostasid kutset osalemisega saates „Rakett 69“, üks osalemisega Estronautide klubis ning üks 

suveks tegevuse otsimisega. 

Noortel, kes olid projektis töötamise ajal üliõpilased, olid küll projektiga liitumisel erinevad, 

kuid siiski ülikooliga seotud tagamaad. Kolm noort said projekti osalisteks tänu Tartu Ülikooli 

kursustele: kolm tõid välja tarkvaraprojekti ning kaks kosmosetehnoloogia. Tarkvaraprojekti 

aines pidi koostama meeskonnad ning valima välja endale meelepärase projekti, milleks antud 

kolme noore jaoks oli meelepäraseim ESTCube-1 missioonijuhtimise tarkvara loomise 

projekt. Ühel, kes mainis põhjusena kosmosetehnoloogia ainet, oli huvi juba enne ülikooli 

astumist, projekti tiimi koosolekule sattus ta aga seetõttu, et täitis pärast kosmosetehnoloogia 

tundi ESTCube’i ruumis küsitlust samal ajal, kui meeskond koosolekule kogunes. Teisega, 

kes nimetas põhjusena kosmosetehnoloogia, võttis õppejõud pärast kursuse lõppu ühendust 

ning kutsus teda osalema. Kaks noort liitusid projektiga vajadusest kirjutada ülikooli jaoks 

lõputöö, kuid ESTCube’i valisid nad isiklikust huvist. Üks noor arendas Mart Noorma kutsel 
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koostöös ESTCube’i tiimiga päikesepurje väljakerimismehhanismi ning liitus projektiga 

pärast kutset kaamerat välja töötada. Üks noor valis ESTCube’iga liitumise üle Robotex’i 

projekti, sest viimane oleks lühemat aega kestnud. Kolm liitusid projektiga aga täiesti 

isiklikust huvist: üks neist pärast projektist tuttavalt kuulmist ning kaks pärast 

ülikoolilinnakus kuulutuste nägemist. 

Järgmine küsimus puudutab ESTCube’i töös osalemise tõttu mõnest muust projektist 

loobumist Kaks vastanut tõid välja loobumise robootikavõistlustel osalemisest ning muudest 

hobiprojektidest. Enamus vastanuid ei pidanud üldse muudest projektidest loobuma või kui 

pidid, lisasid nad, et ESTCube-1 oli võimalustest huvitavaim ja väärtuslikem. 

Järgnev küsimus koosneb kahest osast: mida pidid noored projektis osalemise jaoks juurde 

õppima ning mida projekt neile õpetas. Teadusmalevlased ei pidanud ESTCube-1 projektis 

osalemiseks midagi juurde õppima, pigem õpiti töö käigus. Üks neist tõi välja satelliitide 

kohta baasteadmiste selgeks tegemise. 

Teiste noorte vastustest selgus, et oskused, mida nad pidid projektis osalemiseks omandama, 

sõltusid ülesandest, mis neil seal oli. Seetõttu on ka asjad, mida juurde õpiti, väga erinevad. 

Mitmed tõid välja inseneriteadmised, elektroonika ja programmeerimise – isegi, kui oldi 

sellega varem tegeldud, pidi end täiendama. Veel toodi välja kosmosetehnoloogiaga seonduv: 

selle tootmise normid, terminoloogia ja palju muud. Ühe vastaja sõnul polnud Eestis ühtegi 

inimest, kes oleks seda õppinud või satelliite ehitanud. Nüüd aga olevat pikaaegsed aktiivsed 

ESTCube’i liikmed oma teadmiste poolest maailmas vägagi konkurentsivõimelised. 

Tarkvaraprojekti aine kaudu projekti liikmeks saanud noored pidid end täiendama ka 

tarkvaraarenduse alal. 

Väga palju oskuseid omandati ka projekti jooksul. Töö käigus arendati oma varasemaid 

teadmisi ja oskuseid; õpiti jootma, programmeerima, trükkplaate disainima, 

mikrokontrollereid kasutama. Noortel tekkis tänu projektile ka rohkelt teadmisi 

kosmoseteaduse, elektroonilise päikesetuulepurje, missioonide ja lausa õhklaagrite 

kasutamise kohta. Kuid tuli välja, et ESTCube-1 projekt ei andnud noortele vaid tehnilisi 

teadmisi: õpiti töötama üksi ja meeskonnas, vastutust võtma, lubadusi täitma. Mitmed tõid 

välja, et just selle projekti käigus omandasid nad esinemis-, juhtimis-, suhtlus- ja 

organiseerimisoskused. Noor, kes osales ESTCube’i projektis lõputööga seoses, vastas, et 

projektiga seotult ka lõputöö kirjutamine andis talle palju oskuseid – kõik plaanid või raportid, 

mida praegu koostama peab on umbes sarnase protsessi ja ülesehitusega. Üks vastaja oli 

muutunud oma sõnul tänu ESTCube’ile introverdist ekstraverdiks ning õppinud, kui tähtis on 

ambitsioon ja järeleandmatus. Projekt õpetas võimatut võimalikuks tegema. 

Nõnda järeldub, et noored liitusid projektiga suures osas enda huvist. Enamasti ei pidanud nad 

projektis osalemiseks millestki muust loobuma ning kui ka pidid, oli ESTCube nende jaoks 

kõrgem prioriteet. Enne satelliidi kallal tööle asumist õpiti üsna vähe, pigem omandati nii 

tehnilisi kui ka muid elulisi oskuseid projekti käigus. Tänu sellele oli ESTCube osalejate jaoks 

tähtis arenemisvõimalus. 

 

2.2. Noorte ülesanded ESTCube-1 projektis 

Selle alapeatüki esimene küsimus on noorte ülesannete kohta projektis. Teadusmalevlased 

töötasid asendi määramise ja juhtimise alamsüsteemis. Nende ülesandeks oli ehitada 



Merili Tammiste, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2018 

NOORTE OSALEMINE ESTCUBE-1 PROJEKTIS 

273 

simulaator, millega nad pidid satelliidi pöörlemist ja asendi määramise algoritmi testima. 

Mudel pidi sisaldama poole, mida saaks satelliidi juhtimiseks kasutada. Üks teadusmalevlane 

tõi eraldi välja, et tema tegeles eelkõige elektroonika arendamise, programmeerimise ja 

mehaanikaga. Teadusmalevlane, kes oli ühtlasi ka 2012. aasta Teadusmaleva vanem, osales 

ESTCube-1 projektis kahes osas: esimeses osas töötas ta Teadusmalevaga ning aitas neil 

sobivat projekti välja mõtelda. Teises osas, mis kestis kauem, tegeles ta 

orbitaalsimulatsioonidega, mis olid osati mõeldud ESTCube-1 jaoks, põhiliselt aga teiste, 

tulevikku mõeldud projektide jaoks. 

Teised noored olid mitmes erinevas alamsüsteemis. Noored, kes olid ESTCube’iga liitunud 

Tartu Ülikooli tarkvaraprojekti kursuse kaudu, arendasid satelliidi missioonijuhtimistarkvara. 

Üks neist jäi projektiga seotuks kauemaks ning tegi lisaks oma esialgsele ülesandele palju 

muud: jagas ja haldas tööülesandeid, käis teaduskonverentsidel ja raadios projekti tutvustamas 

ning juhendas uusi projekti liikmeid. Kaks noort töötasid CAM alamsüsteemi kallal: üks testis 

kaamerat, näiteks seda, kui hästi kaamera värve kujutab, ning teine oli joonestaja ja 

konstruktor. Kaks noort olid, nagu teadusmalevlasedki, ADCS alamsüsteemis. Üks neist 

töötas selles alamsüsteemis viis aastat ning tegi seega enam-vähem kõike sellega seotut. 

Lisaks tegi ta ESTCube’i projektiga seotud multimeedia- ja turundustööd: valmistas näiteks 

satelliiti tutvustavaid videoid. Pärast ESTCube-1 kosmosesse saatmist oli just tema see, kes 

satelliiti pea kaks aastat üksi opereeris, saates käsklusi ning hoides tema olukorral silma peal. 

Teine noor testis esialgu asendi määramise sensoreid, eriti päikeseandureid. Seejärel analüüsis 

ta andmeid, kontrollis nende paikapidavust ja reguleeris need orbiidil ning töötas erinevate 

asendi määramise ja kontrolli algoritmidega. Üks noor oli pardaarvuti alamsüsteemi 

meeskonna juht. Ta kirjutas dokumentatsiooni, arendas selle prototüübi elektroonika, 

juhendas sellele järgnevate versioonide arendust, arendas pardaarvuti tarkvara ja testis selle 

süsteemi. Ajapikku tuli veel vastutusalasid juurde, mille hulgas olid alamsüsteemide 

omavaheline suhtlusliide, teiste alamsüsteemide tarkvara ülevaatamine ning satelliidi 

opereerimine. Üks noor töötas MCS alamsüsteemis ning otsustas lõputöö raames välja töötada 

uue lahenduse satelliidi liikumise jälgimiseks. Pärast ligi aastast tööd selle ülesandega pakuti 

talle Tartu Observatooriumis kohta MCS tarkvaraarendajana. Üks noor töötas 

kommunikatsiooni ja sellega seotult ka GS alamsüsteemis, kus oli tema ülesandeks 

projekteerida maajaama juurde blokk, mis võimendaks ja filtreeriks satelliidilt tulevaid ja 

sellele saadetavaid raadiosignaale. Tänu käsijootmise sertifikaadile, mille ta ülikoolis tegi, sai 

ta kokku joota ka teiste alamsüsteemide trükkplaate, mis olid mõeldud tähtsamateks testideks 

või orbiidile saatmiseks. Üks noor disainis ja koostas satelliidi elektroonikat ning teine 

arendas satelliidi testimise meeskonnas magnetvälja simulaatorit. 

Teine küsimus puudutab samuti noorte ülesandeid, täpsemalt seda, kas nad said oma ala või 

meeskonda ise valida. Samuti uuriti, kas nad oleks soovinud midagi muud teha. 

Teadusmalevlased ise meeskonda ega ala valida ei saanud ning olid ala ja meeskonnaga väga 

rahul ja midagi muud poleks teha soovinud. Üks teadusmalevlane tõi välja, et ta poleks 

tõenäoliselt osanud ise valida ka. Teadusmaleva vanem sai projektis teistkordselt osaledes ise 

oma ala valida. Talle tutvustati projekti erinevaid osasid ning arutati, mis oleks mõistlikuim 

ja sobivaim. Nagu ülal mainitud, tegeles ta orbitaalsimulatsioonidega, mis olid ülejäänud 

projektist iseseisvad, tänu millele ei pidanud keegi teine tema tööst sõltuma ja vastupidi.  

Noored, kes olid projektiga seotud tarkvaraprojekti kursuse kaudu, said meeskonna ise kokku 

panna. Ülesanne oli neile ette sõnastatud, kuid see sobis neile hästi. Üks neist tõi välja, et 
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pärast meeskonna valmimist selgus, et kõigiga ei saanud nii hästi läbi kui oleks võinud, kuid 

leidis, et see on paratamatu ning ka see arendas. Veel viis noort said oma ala ise valida. 

Tegevusalade valimise põhjustena toodi välja eelnev kogemus antud alal, inimeste vähesus 

alamsüsteemis ning alamsüsteemi tundumine põneva ja mitmekesisena. Ühele noorele tundus 

küll ADCS alamsüsteem põnevam, kuid valis pardaarvuti meeskonnaga liitumise, sest see oli 

tema arvates süsteem, millega keegi teine tegeleda ei tahtnud ning millel oli seega rohkem abi 

vaja. Siiski ta leidis, et füüsikaga oleks olnud lihtsam oma lõputöid siduda, kui need oleksid 

olnud mõne teise alamsüsteemi kohta. Enamus noori mainisid, et said ise alamsüsteemi valida 

tänu projektiga liitumisele üsna varajases faasis. Neli noort ise oma ala valida aga ei saanud, 

kuid sellest hoolimata olid nad oma tegevusalaga rahul ning poleks tahtnud midagi muud teha. 

Üks mainis, et kuigi ta ise valida ei saanud, uuriti temalt, mille vastu tal huvi on ja mida ta 

õpib. Mõlemad, kes ESTCube’i projektiga lõputöö raames liitusid, ei saanud oma ala ega 

meeskonda ise valida. Ühel neist polnud see sellepärast võimalik, et tema lõputöö teema oli 

kindlalt seotud COM ja GS alamsüsteemidega ning seeläbi ka kõige ülikoolis omandatuga. 

Tänu sellele oli antud ala tema jaoks pigem loogiline valik. Teisel lõputöö tegijal polnud endal 

ülevaadet oma võimalustest ning läks kaasa sellega, mida talle pakuti. 

Küsimustikule vastajad töötasid väga erinevatel aladel. Kas noor sai ise oma ala valida, sõltus 

sellest, kui varakult ta projektiga liitus. Peamised põhjused mingi ala valimiseks oli eelnev 

kogemus, ala tundumine huvitavana ja inimeste vähesus antud alamsüsteemis. Kuigi ligi 

kolmandik vastanutest ei saanud ise oma ala ega meeskonda valida, olid nad siiski nendega 

rahul ning poleks tahtnud neid mõne muu vastu vahetada. 

 

2.3. Projektis osalemise mõju noorte edasisele elule 

Selle alapeatüki esimene küsimus on selle kohta, kuidas ESTCube-1 projektis osalemine on 

noori aidanud õppetööl. Üks teadusmalevlane leidis, et suuresti tänu ESTCube’ist saadud 

kogemustele sai ta sisse Harvardi ülikooli, mille robootikaklubis on projekti käigus 

omandatud tehnilised oskused samuti kasuks tulnud. Teised teadusmalevlased leidsid samuti, 

et projektis osalemine kinnistas praktilise kogemusega teadmised ning andis seega neile 

edasiseks hea pinna. Teadusmalevlane, kelle huvid on nüüdseks teoreetilisemas suunas 

liikunud, leidis, et kogemus on talle andnud oskuseid ja enesekindlust, mis teda õppetööl 

aidanud on.  

Otseselt või kaudselt, kõik ülejäänud vastajad arvasid samuti, et ESTCube’ist on neil õppetööl 

väga palju abi olnud. Otsene mõju avaldus kursuse raames ESTCube’i tiimiga liitunud 

üliõpilastel ainepunktidena ning lõputöö kirjutajatel valmis lõputööna. Veel tõid nad välja, et 

tänu ESTCube’ile leidsid nad palju uusi tutvusi, kellega koos veel teisteski projektides 

osalesid, motivatsiooni, mis aitas neil ülikooli lõpetada, ning said tohutu kogemustepagasi, 

mis aitas neil hiljem teistest ainetest lihtsamini aru saada ning neid kergemini läbida. Sama 

mõju oli projektil ka teistel põhjustel liitunutele. Kes esialgu lõputööga seotult ei liitunud, 

kirjutas hiljem ikka oma lõputöö ESTCube’ist. Veel on paaril vastanul õnnestunud ESTCube-

1 teemal artikleid kirjutada ja rahvusvahelisi konverentse külastada. Üks noor tõi välja, et 

ESTCube’i projektis osaledes oli tal võimalik läbi praktilise kogemuse väga kiiresti palju 

erinevaid valdkondi õppida. Veel leidis ta, et ESTCube-1 on inspireerinud ka välismaal 

õppivaid noori, näidates, millega tudengid hakkama võivad saada. Ühele noorele tundus, et 

ESTCube’i projektis õpib ta palju rohkem kui lihtsalt ülikoolis käies. Kuigi seetõttu panustab 
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ta ülikooli ainetele vähem, on ta kõigest hoolimata nüüdseks doktorantuuri välja jõudnud. Üks 

noor tõi esile, et tänu ESTCube’ile sai ta aru, mis alal ta töötada tahab ning tegi bakalaureuse 

kraadi kahe aastaga kolme asemel. Oli ka kaks noort, keda projektis osalemine otseselt 

õppetöös ei aidanud, kuid leidsid, et tänu projektist saadud kogemusele lähenesid nad 

õppetööle süstemaatilisemalt ja efektiivsemalt ning õppisid siduma teooriat praktikaga. 

Teine küsimus puudutab projekti mõju noorte võimalustele tööturul. Kolme teadusmalevlast 

projekt tööturul aidanud pole, kuid üks neist nentis, et see on seetõttu, et ta tööl veel ei käi. 

Samas leidis ta, et ta on saanud tänu ESTCube’ile CV-s mitmetesse projektidesse lihtsamalt. 

Teadusmalevlane, kes käib tänu ESTCube’ile Harvardis, arvas, et mõju on seega kaudne, sest 

Harvardis käimine on teda tööturul aidanud. Ainuke teadusmalevlane, kellel on projektist 

kasu olnud, tõi välja, et ESTCube on tugev punkt CV-s, lisaks on see andnud oskuse suhelda 

tehniliste küsimuste alal ja abi küsida. 

Vaid kaht noort, kes teadusmalevas ei osalenud, pole ESTCube-1 projektis osalemine tööturul 

aidanud, kuid sellest hoolimata leiavad nad, et tulevikus võib see neile kandideerimisel eelise 

anda. Üks neist põhjendas oma vastust sellega, et on jätkanud tööd ülikoolis. Kõikidel teistel 

kümnel vastajal on projektist tööturul abi olnud. Paljud on otseselt ESTCube-1 projekti abil 

tööle saanud kas tänu muljetavaldavale punktile CV-s või tutvustele. Üks sai ESTCube’i 

projektis oma esimese tasustatud töökoha. Veel on abi olnud enesekindlusest, mida ESTCube-

1 projekti kallal töötamine neile andis. Kaks noort on saanud tööle ka välismaa 

kosmosefirmadesse olenemata sellest, et Eestis sellealast haridust omandada ei saa. Satelliidi 

ehitamine andis neile nii palju tehnilisi teadmiseid ja oskuseid, et need tegid erialase hariduse 

puudumise tasa. Ühel neist tekkis just tänu ESTCube-1 projektile suur huvi satelliitide vastu 

ning nüüdseks on uus tema kätetööna valminud satelliit orbiidile läinud. 

Järgmine küsimus käib selle kohta, kui paljud projektis osalenud noored on ESTCube-1 

projektist saadud kogemusi oma praegusel tegevusalal kasutanud. Kaks teadusmalevlast on 

projektist saadud oskuseid edasises tegevuses kasutanud. Ühe jaoks on neist saadud teadmised 

pigem alusbaas, millele on lihtsam uusi teadmisi omandada. Kuigi ta tegeleb endiselt 

elektroonika ja programmeerimisega, ehitab ta palju keerukamaid seadmeid ning projektid on 

palju suuremad kui ESTCube-1. Teadusmalevlase jaoks, kes nüüd on pühendunud 

teoreetilisemale teadusele, on pigem kasu olnud projektist saadud enesekindlusest. Üks 

teadusmalevlane pole üldse omandatud oskusi praegusel tegevusalal kasutanud. 

Kõik teised noored kasutavad saadud oskuseid oma praegusel tegevusalal. Üks vastaja ei 

kasuta neid küll oma igapäevatöös, kuid isiklikes projektides küll. Kaks noort töötavad praegu 

järgmise satelliidi kallal. Üks neist ehitab ESTCube-2 satelliiti ning teeb muud 

kosmosetehnoloogiaga seotut. Samuti on tema doktoritöö teema satelliidil olevate 

algoritmidega seotud. Teine juhendab tudengisatelliidi tudengeid, kirjutab ESTCube-1 teemal 

doktoritööd ning veab Euroopa Tudengite Maa Orbiiteri kaameramoodulite arendamist. Veel 

viiel noorel on oma praegusel töökohal otseselt kasu projektist saadud tehnilistest oskustest. 

Kahel on kasuks tulnud projektist saadud töökogemus. Üks neist lisas, et tema praegune 

töökoht on samuti projektipõhine ning töö sarnaneb ESTCube’i aegsega. On vaja tähtaegadest 

kinnipidamist ja palju pealehakkamist. Üks noor kasutab eelkõige praegusel töökohal 

projektist saadud enesekindlust. Nagu üks teadusmalevlanegi, leidis üks noor, et kuna tal on 

olnud vaja lisaks õppida, oli ESTCube oli heaks hüppelauaks ja sissejuhatuseks satelliitide- 

ja kosmosetööstuse maailma. 
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Antud alapeatüki viimane küsimus on, kas projektis osalemine on neile andnud kasulikke 

kontakte teadusmaailmas. Kõik teadusmalevlased vastasid küsimusele jaatavalt. Üks neist tõi 

välja, et tänu sellele on ta saanud kutseid mitmetes teistes projektides osalemiseks, teine leidis, 

et on leidnud inimesed, kes probleemi tekkimise korral sellele kohe lahenduse oskavad 

pakkuda. Veel leidsid nad, et tähtis on olnud kontakt ka teistes projektis osalenud õpilastega 

sõprusringi näol. 

Kolmel ülejäänud vastajatest pole enam pärast projekti lõppu teadusmaailma ega 

ESTCube’iga kokkupuuteid olnud. Sellest hoolimata on kahel neist olnud kontaktidest kasu 

muul alal: ühel erasektoris ning teisel doktoritööd kirjutades üldiste teemadega abi otsides. 

Ülejäänud on leidnud just ESTCube-1 projekti tiimi seast kontakte, kellest on edasises elus 

kasu olnud. Kahel vastanul on tänu ESTCube-1 projektis osalemisele kergem teadlastele ja 

inseneridele läheneda ning nõnda on nad leidnud tutvusi ka teistest projektidest ja tegemistest. 

Nagu üks teadusmalevlanegi, tõid mitmed välja, et lisaks kontaktidele on nad tänu projektile 

leidnud palju sõpru. Üks tunneb „uhkust, et ta teadis ESTCube-1 inimesi isiklikult ning mõnel 

on pärast seda olnud imeline karjäär, mida on huvitav jälgida.“ 

Küsitluse vastustest võib järeldada, et noortel on enamasti projektis osalemisest olnud kas 

otsene või kaudne kasu nii õppetööl kui ka tööturul. Praegusel tegevusalal kasutab enamus 

vastanutest projektis omandatud tehnilisi oskuseid ning veel on kasuks tulnud projektist 

saadud töökogemus ja enesekindlus. Lisaks on ESTCube andnud neile palju kasulikke 

kontakte ja häid sõpru. 

 

2.4. Projektis osalenud noorte teadlikkus praegustest 
tudengisatelliidiprojektidest 

Alapeatüki esimene küsimus puudutab teadlikkust ESTCube’i järgmistest projektidest ning 

seda, kas neid on ka osalema kutsutud. Kaks teadusmalevlast enam ESTCube’i uute 

tegemistega kursis pole ning neid pole ka osalema kutsutud. Üks neist põhjendas seda 

õpingute tõttu välismaal viibimisega ning teine vaba aja puudusega. Teised kaks 

teadusmalevlast on uute tegemistega kursis ning osalevad ka uues ESTCube’i projektis. Üks 

neist lisas, et ta tegeleb ESTCube-2 tähejälgija elektroonika arendamisega. 

Viis vastajat on ESTCube’i praeguste tegevustega aktiivselt kursis olnud ning neist neli on 

ESTCube-2 töös ka osalenud. Üks neist on ESTCube’i sihtasutuse nõukogu esimees ning 

hoiab tänu sellele tegevustel silma peal. Samuti panustas ta uude satelliiti mitu aastat 

sisulisemalt. Üks tegi ESTCube-2 juures oma magistritöö, kuid nendib, et viimase aasta 

tegemistega ta enam kursis pole ning teda pole enam ka osalema kutsutud. Üks osaleb uue 

satelliidi ehituses aktiivselt ning üks noor juhendab peamiselt ESTCube-2 pardaarvuti 

arendust ning vajadusel ka teisi alamsüsteeme, kuid proovib võimalikult vähe otseselt 

panustada, sest leiab, et uue satelliidi meeskond peab ka temata hakkama saama. Ainuke 

vastaja, kes on projektiga küll kursis, kuid ei osale, lisas, et pärast kolimist oli tal raske 

enamustest üritustest osa võtta ning ta kaotas oma alamsüsteemi inimestega ka otsese kontakti. 

Kuigi talle pakuti eemalt töötamise võimalust, polnud see enam sama kogemus ning ta loobus 

sellest. Rohkem pole teda osalema kutsutud. Üks osalenu pole ESTCube’i uute projektidega 

üldse kursis ning teda pole osalema kutsutud. Ülejäänud tiimiliikmed on ESTCube-2’ga kursis 

pigem põgusalt, uudiste ja meilide abil. Tagasi pole neid kutsutud. Üks vastajatest käis 

projekti 2016. aasta sügisel vaatamas ning üks on küll uute ESTCube’i liikmetega 
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optikaseadmete teemal arutlenud, kuid pole päriselt uue projektiga liitunud. Peamise põhjuse 

uutes projektides mitte osalemiseks esitas oma vastuses üks vastaja, kuid on võimalik, et see 

kehtib ka teistele – tegemist on siiski tudengisatelliidiga ning mitmed projektis osalenud ei 

käi enam ülikoolis. 

Antud alapeatüki teine küsimus oli teadlikkuse kohta teistest tudengisatelliitidest ning kas 

neid on mõnda teise samalaadsesse projekti osalema kutsutud. Kaks teadusmalevlast pole 

teiste tudengisatelliidiprojektidega üldse kursis olnud ning neid pole ka osalema kutsutud. 

Üks teadusmalevlane on küll kursis, kuid tedagi pole osalema kutsutud. Üks teadusmalevlane 

on teiste riikide tudengisatelliitide projektidest kuulnud ning osales hiljuti Eesti ja Läti 

tudengisatelliitide arendusmeeskondade vahelises koostööprojektis SpaceTem, kus tegeles 

Eesti satelliidiga. 

Kolm vastajatest, kes ei olnud teadusmalevaga seotud, ei ole teiste tudengisatelliitide 

projektidega kursis ning neid pole ka osalema kutsutud. Üks neist põhjendas huvi puudumist 

keskendumisega oma töökohale, mis pole satelliitidega seotud. Ülejäänud vastajad on teiste 

projektidega kursis erineval määral. Üks vastaja on küll kursis, kuid mitte väga palju ning 

kuna ta enam ülikoolis ei käi, pole teda ka osalema kutsutud. Teised kaheksa vastajat on 

rohkem teadlikud ning mõned on uute tudengisatelliitidega ka seotud. Üks vastaja tõi välja 

koostöö Euroopa tudengisatelliidi ESEO arendamisel ning tema juhendab ühe õppeaine 

raames kahte tudengit, kes tegelevad selles projektis kaamera testimisega. Neli vastajat tõid 

esile Tallinna Tehnikaülikooli Mektory satelliidiprogrammi. Üks tundis selle vastu mõnda 

aega huvi, kuid oli siis juba ülikooli lõpetamas ning otsis uut töökohta. Teist vastajat kutsuti 

küll osalema, kuid tal polnud vajalikku aega. Ühel vastajal on TTÜ programmist väga hea 

ülevaade, sest tal on veebileht ja üks juhtivaid andmebaase, mis kõiki satelliidiprojekte kogub. 

Veel on ta käinud mitmel korral selle projekti koosolekutel ning üks ta hea sõber oli varem 

seal juhendaja. Ühte vastajat pole osalema küll kutsutud, kuid on neile vajadusel juhendamist 

ja tuge pakkunud, sest rahva silmis on Eestil ikkagi üks kosmoseprogramm ning seepärast on 

oluline, et mõlemad oleks edukad. Veel on ta kohtunud välismaiste tudengisatelliidiprojektide 

esindajatega erinevatel konverentsidel, teinud koostööd projektidega Taanis, Saksamaal ja 

Hollandis ning veidi juhendanud projekti Taimaal. Veel tõi ta välja head sidemed Soome 

tudengisatelliidi programmiga Aalto-1, mida juhtis eestlane Jaan Praks. Ülejäänud kahest 

vastajast tõi üks välja, et on küll teiste projektidega kursis, aga kuna need pole nii 

innovaatilised ja seetõttu vähem huvitavad, pole tal soovi nendega liituda. Üks on jälginud 

mõnda Soome tudengisatelliidiprojekti, kuid mitte väga aktiivselt. Tedagi pole kutsutud 

üheski projektis osalema. 

Vastustest ilmneb, et enamasti ollakse uute tudengisatelliidiprojektidega kursis, vaid mõned 

üksikud pole üldse teadlikud. ESTCube-2 projektist teatakse rohkem – seitse vastajat jälgivad 

uue satelliidiga seonduvat aktiivselt ning neist kuus on uues projektis ka osalenud, nende seas 

kaks teadusmalevlast. Vaid kolm vastajat, sealhulgas kaks teadusmalevlast, pole ESTCube-2 

satelliidiga üldse kursis, ülejäänud on põgusalt teadlikud tänu meediale ja omavahelisele 

suhtlusele. Vaid üks teadusmalevlane on osalenud muude tudengisatelliidiprojektide töös, üks 

on nendega kursis olnud, kuid pole osalenud. Viis vastajat, sealhulgas kaks teadusmalevlast, 

pole üldse teadlikud. Ülejäänud on teiste programmidega erineval määral kursis. Toodi välja 

nii Tallinna Tehnikaülikooli tudengisatelliidiprogrammi kui ka koostööd teiste riikide ja 

programmidega. Peamine põhjus huvi kadumiseks uute tudengisatelliidiprojektide vastu ning 

nendes mitteosalemiseks on olnud ülikooli lõpetamine ja ajapuudus. 
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2.5. Noorte mälestused projektis osalemisest värvikate ja raskete 
momentide näol 

Selle alapeatüki esimene küsimus puudutab meeldejäävaimaid hetki projektis osalemisest. 

Vaid kahele vastajale ühtegi värvikat hetke ei meenunud. Põhjusena ütles üks neist, et ta oli 

vähe aega aktiivne liige. Ülejäänud neliteist vastajat tõid igaüks välja erinevaid hetki. 

Üks teadusmalevlane tõi välja töölõunad ning nende tähtsuse mõistmise. Teine rääkis loo, 

kuidas meeskonna keskel hakati satelliidi punaseid silindrikujulisi akusid pommideks 

nimetama, mis muutus üsna kiiresti kõnekeeleks. Ühel päeval läinud aga ETV uudistesaate 

jaoks nende tööd filmima ning siis mõistis tiim, et jätavad satelliidist vale mulje, rääkides oma 

jutus satelliidi sisse monteeritud pommidest. Üks oli sattunud oma esimese ESTCube’i 

tööpäeva õhtul ööklubis koos tantsupõrandale projektis temast kõvasti kõrgemal positsioonil 

oleva inimesega. Piinlikkusest olenemata olid mõlemad järgmisel hommikul kell 9 koosolekul 

kohal. Ühe teadusmalevlase jaoks andis üks kunagine lapsepõlveunistus ESTCube-1 

kosmosesse lendamisele vägagi erilise tähenduse. Juba väiksena unistas ta kosmosesse 

minemisest ning mida aeg edasi, seda enam luges ta rakettide, satelliitide ja kosmosejaamade 

kohta. Kui ESTCube-1 kosmosesse lendas, oli satelliidi sisse graveeritud teiste nimede hulgas 

ka tema nimi ning ta oli tohutult õnnelik, sest nõnda läks mingis mõttes tema 

lapsepõlveunistus täide. 

Ülejäänust kümnest vastajast ühele projektist endast ühtegi värvikat hetke ei meenunud, küll 

aga tuli talle meelde emotsionaalne hetk projektist vändatud filmi „Kuidas ehitada 

kosmoselaeva?“ esilinastuselt, kus tuli tõdeda, et just nii kurbnaljakas satelliidi ehitamine 

oligi nagu filmis näidati. Ka teine vastaja tõi muuhulgas esile dokumentaalfilmi tegemise ja 

esilinastuse. Lisaks on talle värvikalt meelde jäänud viimane kuu satelliidi valmissaamiseks, 

reis Prantsuse Guajaanasse ülessaatmise vaatamiseks ning meie oma satelliidiga Eesti 

pildistamine, mis polnud üldse lihtne. Veel neli vastajat tõid esile mälestusi just viimasest 

kuust ning satelliidi ülessaatmisest. Ühele neist meenus klassikaline juhtum, kus vahetult enne 

tähtsat päeva otsustab seade katki minna. Ta oli oma tiimiga seadme valmis saanud ning seade 

viidi pööningule, et selle kasulikkuse tõestamiseks sagedusspektri mõõtmised teha. Kuidagi 

õnnestus neil aga midagi kasti sees lühisesse ajada ning osa seadmest ei töötanud. Nõnda 

juhtus, et nädal enne lõputöö esitamist polnud tal seadme tööst mingeid lõpptulemusi. Õnneks 

suudeti viga päevaga üles leida ning seade parandada ning paar päeva hiljem tehti edukalt 

lõppmõõtmised. Lisaks tõi ta välja värvikad ühisüritused: sügis- ja suvekoolides juhtus alati 

midagi, mida siiani omavahel meenutatakse. Ühele vastajale meenus esimene kord, kui ta tiim 

sai orbiidilt Maast pildi, mis bait-baidi haaval neile kohale jõudis. Sel ajal oli tal pea iga päev 

tunne, et ta on osa millestki imelisest. Kahel neist on mälestused satelliidi ülessaatmise 

päevast Tõraveres. Üks jutustas loo, kuidas nad projekti liikmetega enne satelliidi 

üleslaskmist observatooriumi saunas olid, sest see toimus varahommikul ning selleks ajaks 

oli vaja üleval olla. Seal oli keegi maininud, et kui satelliidiga kiiresti ühendust ei saada ja 

ühte tarkvara probleemi ei lahenda, siis sureb satelliit suure tõenäosusega paari päevaga ära. 

See lisas tähtsale päevale veel enam närvipinget, kuid antud olukorras oli see päris naljakas. 

Teine tõi lisaks satelliidi ülessaatmise päevale esile ka rektori vastuvõtu ning projekti töö 

aegsed pikad õhtud füüsikahoones, probleemide lahendamise ning elektroonika 

komponentide koostamise ja testimise, kuid midagi konkreetsemat ta sealt meenutada ei 

osanud. Projekti tööst tõi üks vastaja mõned huvitavad faktid. ESTCube-1 sai ehitatud vana 

füüsika õppehoone keldris Tähe tänaval. Puhasruumi neil ei olnud ning selle asendamiseks 
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võtsid nad kasvuhoone kile ning teipisid selle konditsioneeri ümber, et saavutada 

puhasruumile omane ülerõhk, mis tolmu vastu põrandat surub. Kui satelliit esimest korda 

kaalule pandi, oli tiimi imestus suur, kui kaal täpselt 1,000 kg näitas. Seda küll ilma lõplike 

kaabliteta, kuid siiski oluliselt kergem kui esialgu arvati. Termovaakumtestid tegid nad vana 

vaakumkambri, laelampide ja vedela lämmastiku anumaga. Akude temperatuuritestid said 

tehtud talvel elektroonika aknast välja riputamisega. UV-testid tehti aga vana nõukogude 

aegse kõrgepinge toiteplokiga, mis köhis ühel päeval välja suitsupahvaka nagu korsten ning 

korgid välja lõi. Seepeale taoti toiteploki sees paar raudlatti sirgemaks, käidi suruõhu ja lapiga 

üle ning hetkel on see toiteplokk Tartu Observatooriumi puhasruumis. Üks vastaja meenutas 

oma tiimikaaslaseid, eriti üht noormeest, kes tegi alati rohkem kui vaja, sest mõtles, et äkki 

läheb veel mõnda funktsionaalsust vaja. Teine mäletas, et tegi võimaluse vaadata maja katusel 

asuvat antenni läbi veebikaamera. Kaamera pildi abil oli võimalik antenni pööramist näha. 

Kui ta kaamerapildi esmakordselt jooksma sai, vaatas sealt vastu saiatükiga vares ning 

seetõttu võib öelda, et ESTCube’i kaamera oli „kotkakaamerale“ kõva konkurent. Üks vastaja 

pidi kord minema raadiosse projektist rääkima. Parasjagu oli projektis kriitiline hetk, sest 

edasine rahastus oli taaskord suure küsimärgi all, ning seetõttu oli tarvis ajakirjaniku sellega 

seotud küsimusi eirata ning sujuvalt jutt mujale juhtida. Mart Noorma teinud talle siis 

„poliitiku kiirkoolituse“ ning saatnud ta koos ühe projektikaaslasega ERRi stuudiosse. Vastaja 

oli muidugi teadnud, et tegemist oli saate lindistusega, nii et kui asi oleks segamini läinud, 

oleks saanud uuesti teha. Koha peal tuli aga välja, et tegemist oli siiski otsesaatega ning see 

tegi ta üsna pahaseks, eriti Noorma peale, et too polnud seda talle öelnud. Siiski sai ta päris 

hästi hakkama ning arvas, et Noormagi seda ei teadnud. Vahel olnud ta ikka inimesi puuduliku 

infoga tähtsatesse kohtadesse saatnud. 

Alapeatüki teine küsimus puudutas raskeid momente, millega vastajad projektis töötamisel 

vastamisi sattusid, ning seda, kuidas nad raskused ületasid. Kaks teadusmalevlast raskeid 

hetki ei mäleta. Kui nad midagi ise välja mõelda ei suutnud, olid üliõpilased alati valmis neid 

õpetama. Teisel kahel aga raskuseid meenus. Üks tõi välja rasked hetked tarkvaraga 

töötamisel. Tihti juhtus nii, et tuli ette püsivaid probleeme, millest mööda saamiseks tuli vähe 

omapärasemaid meetodeid kasutada. Eriti raske oli siis, kui ühe korraga, saab suur probleem 

lahenduse, kuid järgmisel korral täpselt sama asja proovides pole sellest enam kasu. Mure 

korral aitas töö dokumenteerimine ning ekraanipildi salvestaja, sest tööhoos ei jäänud kõik 

olulised sammud meelde. Teise teadusmalevlase jaoks muutus töö raskeks siis, kui tundus, et 

see muutub rutiinseks, ning ka probleemide korral, mille kallal oleks pidanud töötama, kuid 

lahenduseni kuidagi ei jõutud, olenemata sellest, et oskuseid on piisavalt. Näiteks tõi ta päeva, 

kus ta pidi satelliidi prototüübi pöörlemist katsetama. Laborisse jõudes avastas ta, et üks selle 

osa oli katki läinud. Probleemi parandamiseks läks kaua aega ning selle käigus põles läbi üks 

mikrokontroller. Kui päeva lõpu poole sai mikrokontroller vahetatud ning esmane probleemgi 

lahendatud ning ta prototüüpi katsetama hakkas, olid akud tühjad ning tuli päeva lõpuni 

oodata akude täis laadimist. Tal jäi see päev meelde, sest ta ei liikunud oma eesmärgiga edasi 

ning koos rutiinseks muutuva tööga muutus see vaimselt üsna väsitavaks. 

Ülejäänud vastajatest ühele ei meenunud, et midagi väga rasket oleks olnud. Tülikaim oli tema 

jaoks regulaarselt Tartust Tõraverre sõit, sest suurem osa katsetusi toimus seal. Kuue vastaja 

jaoks olid rasked hetked seotud aja planeerimise ja puudusega. Ühel vastajal oli vaja tegelda 

korraga oma lõputöö, töö, CAM’i alamsüsteemi ja terviseprobleemidega. Tal oli vaja 

prioriteedid paika panna ning mõni projekt pooleli jätta. Teisel vastajal oli raskusi aja 
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planeerimisega kooli ja projekti vahel. Sageli oli projekt palju huvitavam kui tavaline ülikoolis 

õpitav. Kolme inimese jaoks olid raskeimad momendid seotud vähese ajaga. Ühe jaoks olid 

rasked hetked need, kus lühikese ajaga oli vaja hästi palju tööd teha. Raskused ületas ta nii, et 

tegi palju tööd ööune ja eraelu arvelt. Üks vastaja tõi välja asjaolu, et ESTCube-1 

üleslaskmine lükkus kuus kuud varasemaks, kui projektis osalejate teada oli neil veel aasta 

aega. Tema teada pole ükski tudengitiim ega lausa suurem organisatsioon nii suurt tööd nii 

lühikese aja jooksul suutnud ära teha. Tegemist oli väga pingelise ajaga ning nad jõudsidki 

täiesti viimasel hetkel satelliidi valmis. Üks vastaja tõi samuti välja projekti lõpusirge, kui 

enam polnud aega midagi parandada ning selgus, et asjad ei tööta. Seda juhtus peaaegu igas 

alamsüsteemis. Näiteks tõi ta siin pardaarvuti, mille mikrokontroller äärmuslikel 

temperatuuridel töötamast lakkas ning hiljem selgus, et ta jooksutas kogemata ühte 

mikrokontrolleri alamosa mitu korda kiiremal taktsagedusel kui andmelehed lubanud olid, nii 

et pardaarvutit ja elektrisüsteemi ühendades tekkis sideliinide signaali asemel tohutu müra. 

Paar päeva hiljem viskas üks arendajatest kaabli põrandale, hüppas selle peal kaks korda, 

kaablit samal ajal sõimates, ning kadus pärast seda paariks päevaks laborist. Seejärel oli ta 

naasnud ning leidnud probleemile lahenduse. Lisaks oli ka alamsüsteemiüleseid situatsioone 

– näiteks ei elanud elektrilise päikesetuulepurje moodul vibratsioonitesti üle. Seda oli tiim ka 

ette arvanud, sest neil ei olnud varem lubatud purje moodulit testida, sest sellega tegelev 

meeskond kartis, et see läheb vibratsiooniga katki. Kosmosesse ei tohi aga midagi testimata 

saata ning needki testid said lõpuks, kuigi liiga hilja, tehtud. Vahel kadus satelliidiga side. 

Suures paanikas selgus, et satelliidi sidesüsteem oli tumm, kuid sellest hoolimata võttis ta 

endiselt käske vastu. Kui Maaga ei olnud 24 tunni jooksul kahepoolset sidet peetud, uuendati 

satelliidi pardal tarkvara, mis satelliidi elektroonika akudest lahti ühendas. Uuesti päikese 

kätte jõudes toibus satelliit uuesti. Veel kirjutas vastaja enda meetodist raskete probleemide 

lahendamiseks. Ta istus rahulikult maha, pani silmad kinni ning meenutas kõiki erinevaid 

kummalisi või ebaloogilisi nähtuseid, mis võisid antud probleemiga kuidagi seotud olla. Siis 

proovis ta mõttes neid nähtuseid kokku sobitada ning mõtles, mis info tal puudu on, et 

toimuvat piisavalt põhjalikult mõista. Ta mõtles välja katseid, millega võimalikult kiiresti 

puuduolev info omandada ning sooritas vajaminevad katsed. Parimal juhul sai ta seeläbi 

toimuvast selge pildi, halvimal juhul pidi ta veel mõned korrad maha istuma ja mõtlema. 

Vahel piisas mõnest minutist, et lahendada probleem, mille lahendamise jaoks juba nädalaid 

tööd on tehtud. Ühel vastajal olid samuti raskemad hetked just enne satelliidi valmimist, kuid 

tagasi mõeldes olid need tema jaoks ka ühed positiivseimad. Veel tõi ta välja raskused 

opereerimisel, kui selgus, et päikesetuulepurje ei õnnestunud välja kerida, ning oli hetki, kus 

ta kartis, et satelliit enam ei tööta. Oli ka aegu, kus ta mõtles tõsiselt projektist lahkuda, sest 

areng oli aeglane ning polnud enam õiget tiimitunnetust. Samalaadne probleem oli ka ühel 

teisel vastajal – temal venis lõputöö kirjutamine ning sellega seotult ka testseade. Kuna 

vajalikem osa sai valmis, ei seganud töö venimine enam satelliidi arendamist. Töö sai 

lõpetatud ülikooli lisa-aastal pärast ajateenistuse läbimist. Neljal ülejäänul vastajal olid 

raskused seotud kogemuste ja oskuste puudumisega. Üks vastaja kirjutas, et latt oli väga 

kõrgel ning tal oli alati hirm läbikukkumise ees. Oma puudused tegi ta tasa järjepidevusega 

ning õppis iga päev palju juurde. Veel aitas teda stressiga projektikaaslaste arusaamine ja tugi. 

Ka teisel vastajal oli raske mitte lasta kogenematusest ja oskuste puudumisest end heidutada, 

mis nõudis temalt palju keskendumist ja energiat. Mitmel momendil küsis ta endalt, kas see, 

mida ta teeb, on tema jaoks ikka õige. Noore insenerina olid ta ootused enda ja teiste inimeste 

suhtes mõnikord valed. Ta tegi vigu ning erinevad testid ja protsessid võtsid kauem aega kui 
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ta arvas ning dokumentatsiooni kirjutaminegi ei tulnud kergelt. Muud võimalust aga polnud. 

Asjad tuli valmis saada, sest aega polnud lõputult. Teinekord tuli hambad ristis ise endale tee 

rajada. Peamiselt motiveeris teda väikeste vaheülesannete õnnestumine, mis andis alati palju 

energiat juurde. Aja möödudes lisandus ka enesekindlust ja teadmisi. Ta oskas küsida õigeid 

küsimusi, otsida õigeid inimesi ning paremini ülesandeid planeerida. Üks vastaja ei uskunud 

algul, et IT-maailm tema jaoks on. Programmeerimine tal ei sujunud ning ta polnud ka teiste 

valdkondade rollidega kursis. Tema sõnul aitas teda väga tema tollane konsultant, kes teda 

tihti julgustas ja talle nõu andis. Viimase vastaja jaoks neljast oli see üks esimesi kogemusi, 

kus pidi täpselt meeskonna tööjaotust planeerima, et erinevad tarkvara osad koos tööle 

hakkaks. Et kõigil tegemistest ja probleemidest ülevaade oleks, saadi hommikuti kokku ning 

peeti koosolekuid. 

Enamusel vastajatel oli meeles nii värvikaid kui ka raskemaid momente satelliidi ehitamiselt. 

Suur osa nii värvikaist kui ka raskeist momentidest olid seotud projekti lõpuperioodiga, kui 

lühikese ajaga oli vaja väga palju töid teha ning juhtus nii mõnigi äpardus. Palju toodi välja 

ka asjaolusid varasemast ajast, kui satelliiti alles arendati ning olemasolevate vahenditega 

testiti. Veel meenutati teisi ESTCube-1 projektis osalenutega seotud hetki ning satelliidi 

üleslaskmise päeva nii Tõraverest kui ka kohapealt, Prantsuse Guajaanast. Peamiselt olid 

raskemad hetked seotud ajapuuduse ning suure töömahuga, lisaks ka kogemuste ja oskuste 

puudumisega. Enamasti ületati need kas iseseisva töö või koostööga ning tuge raskustest üle 

saamiseks pakkusid tihti just tiimikaaslased. 

 

2.6. ESTCube-1 väärtus selle loomisel osalenud noorte silmis 

Antud alapeatükk keskendub ainult ühele küsimusele – mida projektis osalenud peavad 

ESTCube-1 idee suurimaks väärtuseks. Kõik teadusmalevlased tõid välja projekti kui 

suurepärase kogemuste saamise võimaluse, mis hiljem osalenutele teadusmaailmas palju uksi 

avas. Pea kõigile, kes projektis osalesid, on elus palju võimalusi avanenud, mis Eesti 

teadusmaailma veel tulevikuski mõjutavad. See annab paljudele noortele olulise kogemuse, 

mille põhjal hiljem veelgi suuremaid asju korda saata. Ka üks teadusmalevlane leidis, et 

projekti väärtus seisneb just kogemuses, sest enamasti pole gümnaasiumiõpilastel võimalust 

nii kõrgel tasemel tööd teha. ESTCube’i projekti juures aga on võimalik noortel saada 

hindamatu kogemus, mida muidu on noores eas keeruline leida. Üks teadusmalevlane tõi välja 

Eesti kosmoseriigiks tegemise läbi tudengite panuse, mis andis tudengitele võimaluse õppida 

midagi reaalses olukorras tegutsedes, mitte ainult raamatutarkust kasutades. 

Ka paljud teised vastajad tõid välja ESTCube-1 haridusliku väärtuse. Võimalik on täiesti 

nullist õppida satelliite ehitama, nii et ka juhendajatel sellist oskust ega kogemust pole. 

Projektis osalenud said teha midagi reaalset, mida varem tehtud ei ole, midagi, mis päriselt 

tähtis on. Neid ümbritsesid motiveeritud ja andekad inimesed, kes olid igapäevaselt valmis 

end ületama. ESTCube’is, mis on väga innustav ja suurte väljakutsetega projekt, ei tee keegi 

kellegi eest midagi ära ning end seetõttu proovile pannes on võimalik paljusid huvitavaid asju 

õppida. Projekt oli mitmele ideaalseks hüppelauaks. ESTCube-1 kallal töötamine andis 

noortele praktilise töö ja eelnevalt õpitu rakendamise kogemuse ning kogemusi ka 

tarkvaraarenduse, füüsika, elektroonika ning paljudel muudel aladel. Üks noor põhjendas oma 

vastust sellega, et teadmisi on lihtsam omandada, kui inimesel on kindel eesmärk ja võimalus 

neid ka kohe praktiliselt rakendada. Tänu ESTCube’ile saab Eesti juurde palju 
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kosmosetehnoloogias tegutsevaid ja pädevaid inimesi ning terve põlvkonna insenere, kes ei 

kohku suurte väljakutsete ees ja kes suudavad keerulised projektid edukalt lõpule viia. 

ESTCube-1 näitas eesti rahvale, mida ülikoolid ja tudengid on võimelised valmistama ning 

populariseeris noorte seas teadust eriti kosmosetehnoloogia valdkonnas. ESTCube’iga seotud 

saavutused andsid mitmele projektis osalenule palju enesekindlust ja julgust peale hakata. 

ESTCube-1 näol oli tegemist Eesti esimese satelliidiga, tänu millele sai Eestist Euroopa 

Kosmoseagentuuri liige. Selle kasu jääb Eestile kestma, kuigi see ei ole praegu veel käega 

katsutav või silmaga nähtav. Juba on Eesti teadlastel olnud võimalik osa saada Euroopa 

Kosmoseagentuuride projektidest. Vaid üks vastaja tõi välja elektrilise päikesetuulepurje 

tähtsuse – see andis satelliidile oluliselt palju juurde. Tegemist oli korraliku missiooniga 

Soome Meteoroloogia Instituudilt. Päikesepurjega kaasnevad nõuded satelliidi platvormile 

pani tudengeid mõtlema välja lahendusi täiesti uudsetele probleemidele. Kõrge ambitsioon 

andis noortele missioonitunde ning pani neil silmad särama. 

Nõnda järeldub, et ESTCube-1 projekti peamine väärtus seisnes noortele kogemuste 

andmises, mis andis neile palju enesekindlust ja oskusi ning avas neile teadusmaailmas palju 

uksi. Veel toodi välja satelliidi tähtsus Eestile – tänu sellele sai riik kosmoseriigiks ning 

Euroopa Kosmoseagentuuri liikmeks, mille projektides on meie teadlastel juba olnud 

võimalik osaleda. Eestis on tänu ESTCube’ile terve põlvkond kosmosetehnoloogias pädevaid 

inimesi, kes said hakkama millegagi, mida siin varem tehtud ei olnud. 

 

2.7. Vastajate endi hinnangud projektis osalemise mõjule 

Antud alapeatükk keskendub kümnele küsimusele, millele pidid vastajad vastama numbriga 

skaalal 1–5, kus 1 – üldse mitte; 2 – pigem vähem; 3 – keskmiselt; 4 – pigem rohkem; 5 – 

palju ning andma nõnda ise hinnangu sellele, kuidas projektis osalemine neid mõjutanud on. 

Esimesed seitse küsimust puudutavad seda, kuivõrd projektis osalemine nende erinevaid 

omadusi arendas. Kaheksas keskendub projektis osalemisel akadeemiliste teadmiste 

kasutamisele. Üheksandale küsimusele vastates hinnati seda, kui palju projektis osalemine 

vastajate enesekindlust tõstis ning kümnendas uhkust projektis osalemise üle. Kõikide 

küsimuste vastustest arvutati aritmeetiline keskmine ja mood, mille põhjal käesolevas 

alapeatükis küsimusi analüüsitakse. Veel tuuakse välja, mitu inimest mis numbri valisid. 

Alapeatüki esimene küsimus kõlas järgmiselt: „Kui palju arendas projektis osalemine teie 

koostöövõimet?“. Vastuste aritmeetiline keskmine oli 4,3125, mis tähendab täisarvuks 

ümardatuna vastajatele ette antud skaalal, et projektis osalemine arendas nende 

koostöövõimet pigem rohkem. Kõige rohkem valiti antud küsimuse vastuseks neli, mille valis 

üheksa vastajat ning mis ühtib ka aritmeetilise keskmisega. Populaarsuselt järgmine vastus oli 

viis, mille valis kuus vastanut. Ükski teadusmalevlane ei valinud vastuseks viis ning nende 

hulgas oli ka ainus vastaja, kelle koostöövõimet arendas projektis osalemine keskmiselt. 

Järgmise küsimusega uuriti, kuidas projektis osalemine arendas vastajate suhtlusoskust. 

Vastuste aritmeetiline keskmine oli 3,8125, mis täisarvuks ümardades oleks samuti neli ning 

tähendaks, et ESTCube-1 arendamisel osalemine arendas vastanute suhtlemisoskust pigem 

rohkem, kuid veidi keskmise poole. Kõige rohkem valiti vastuseks neli, seda kuus inimest. 

Valinute hulga põhjal järgmine vastus oli kolm, mille valis viis inimest. Neljal inimesel 

arendas projektis osalemine suhtlusoskust palju ning vaid üks inimene vastas küsimusele 

numbriga 2. Ka sellele küsimusele ei vastanud ükski teadusmalevlane numbriga 5. 
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Alapeatüki kolmas küsimus käis selle kohta, kui palju arendas projektis osalemine vastanute 

pingetaluvust. Selle vastuste aritmeetiline keskmine oli 3,5625, mis täisarvuks ümardatuna 

oleks küll neli, kuid tegelikult on sellest üsna kaugel. Seega arendas projektis osalemine 

vastanute pingetaluvust pigem keskmiselt kui rohkem. Antud küsimuste vastuste seas olid 

esindatud skaala kõik osad. Kõige rohkem vastati küsimusele numbritega 5 ja 3, mõlema valis 

viis ehk kokku üle poolte vastajatest. Ülejäänud kuuest vastajast valis kolm vastuseks number 

4, kaks number 2 ning ühe osaleja pingetaluvust ei arendanud projekt üldse. Kõik 

teadusmalevlased valisid vastuseks erineva numbri, kuid kõige kõrgemat ei valinud neist 

ükski. 

Järgnev küsimus uuris vastajate hinnangut oma kannatlikkuse arengule. Ka selle aritmeetiline 

keskmine tuli võrdselt eelmise küsimuse keskmisega 3,5625. Seega arendas projektis 

osalemine ka vastanute kannatlikkust pigem keskmiselt. Kõige rohkem vastati küsimusele 

numbriga 3, mis ühtib aritmeetilise keskmise tulemusega. Ka siin valis vastuseks number 3 

viis inimest. Neli inimest vastas küsimusele numbriga 4 ning sama palju inimesi numbriga 5. 

Kolm inimest valis vastuseks, et projektis osalemine arendas nende kannatlikkust pigem 

vähem. Teadusmalevlaste vastused läksid täpselt pooleks: kaks neist valis vastuseks kolme ja 

kaks nelja. 

Viies skaalaküsimus puudutas probleemilahendusoskuse arengut tänu projektis osalemisele. 

Vastuste aritmeetiline keskmine oli 4,375, mis täisarvuks ümardatuna tähendab, et projektis 

osalemine arendas vastajate probleemilahendusoskust pigem rohkem. Enim vastati 

küsimusele, et probleemilahendusoskus arenes palju, nõnda vastas üheksa vastajat ehk veidi 

üle poole vastanutest. Ülejäänud vastajatest viis valis vastuseks nelja ning ülejäänud kahest 

vastajast üks vastas küsimusele numbriga 3. Ainus vastaja, kelle vastuseks oli number 2, oli 

teadusmalevlane, ülejäänud teadusmalevlaste hinnangud olid pigem kõrged: kaks neist vastas 

numbriga 4 ja üks numbriga 5. 

Järgmise küsimuse eesmärk oli uurida vastajate täpsuse arengut tänu projektis osalemisele. 

Vastuste aritmeetiline keskmine oli siingi 3,5625, mis nagu ülalgi tähendab, et projektis 

osalemine arendas vastajate täpsust pigem keskmiselt. Enim vastati küsimusele numbriga 4, 

mida tegi kaheksa inimest ehk täpselt pool vastanutest. Kolm vastasid küsimusele numbriga 

2 ning sama palju vastajaid vastas küsimusele number 3-ga. Kahe vastaja täpsust arendas 

projektis osalemine palju. Teadusmalevlastest kahe täpsust arendas projekt pigem vähem, 

ühel keskmiselt ning ühel pigem rohkem. 

Seitsmenda küsimusega uuriti, kuidas on projektis osalemine arendanud tähtaegadest 

kinnipidamist ja distsipliini. Selle küsimuse aritmeetiline keskmine oli 3,3125, mis ümardades 

täisarvuks ning skaalale asetades tähendab, et tähtaegadest kinnipidamine ja distsipliin on 

vastanutel arenenud keskmiselt. Kõige rohkem valiti vastuseks neli, seda kuue vastaja poolt. 

Populaarsuselt järgmine vastusevariant oli kolm, mille valis neli inimest. Kolme vastaja 

vastuseks oli kaks, kahe vastaja distsipliini arendas projekt palju ning ühel üldse mitte. 

Teadusmalevlaste distsipliini ja tähtaegadest kinnipidamist arendas projekt pigem vähem: 

kaks neist vastas numbriga 3 ja teised kaks numbriga 2. 

Järgnev küsimus keskendus sellele, kui palju vastajad kasutasid projektis osaledes 

akadeemilisi teadmisi ehk teadmisi, mille nad olid omandanud varasemalt õppetööl. Siingi 

selgus, et aritmeetilise keskmise põhjal, milleks oli 3,3125, kasutati akadeemilisi teadmisi 

projektis osalemisel keskmiselt. Enim oli vastajaid, kes valisid vastuseks neli. Kuigi neid oli 
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kuus, ei valinud nelja absoluutne enamus vastajatest. Viis inimest vastasid küsimusele 

numbriga 2 – nemad kasutasid projektis osaledes akadeemilisi teadmisi pigem vähem. Kolme 

vastaja akadeemiliste teadmiste kasutamine oli kesine ning vaid kahe vastuseks oli number 5. 

Teadusmalevlased kasutasid koolis omandatud teadmisi projektis pigem vähem: vaid üks 

neist valis vastuseks kolme ning ülejäänud kahe. 

Üheksas küsimus oli selle kohta, kui palju projektis osalemine vastajate enesekindlust tõstis. 

Selle küsimuse vastuste keskmine oli 4,75, mis ümardatult täisarvuni tähendab, et projekt 

tõstis osalejate enesekindlust palju. 12 vastajat valis küsimuse vastuseks number 5 ning 

ülejäänud neli vastasid numbriga 4, kelle seast kolm olid teadusmalevlased. Seega 

kolmveerandi vastanute seast tõstis projektis osalemine enesekindlust palju ning ülejäänud 

veerandil pigem rohkem. 

Alapeatüki viimase küsimusega uuriti, kui palju tunnevad vastajad projektis osalemise üle 

uhkust. Vastuste aritmeetiline keskmine oli 4,875 – järelikult tunnevad vastajad projekti üle 

palju uhkust. 14 vastajat valisid vastuseks number 5 ning vaid kaks number 4, kellest üks oli 

teadusmalevlane. 

Aritmeetiliste keskmiste põhjal saab järeldada, et enim arendas vastajate endi hinnangute 

põhjal projektis osalemine nende koostöövõimet ja probleemilahendusoskust. Kõige vähem 

arendas projektis osalemine vastanute distsipliini ja tähtaegadest kinnipidamist. Samuti sai ka 

eelnevalt omandatud teadmisi projektis võrdlemisi vähe kasutada, palju tuli ise juurde õppida. 

Teadusmalevlaste hinnangud erinevate omaduste arengule olid iga küsimuse juures 

madalamad kui teistel vastajatel – seetõttu võib väita, et Teadusmaleval ei olnud nende 

omadustele nii suur mõju kui projektil teiste vastajate jaoks. On võimalik, et see on nõnda, 

sest Teadusmalev kestab vaid mõne kuu, samas kui teised vastajad osalesid projektis kauem. 

Sellest hoolimata oli positiivseim mõju projektis osalemisel nii teadusmalevlaste kui ka teiste 

vastajate enesekindlusele ning nad tunnevad suurt uhkust, et said ESTCube-1 projektis kaasa 

lüüa.  
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KOKKUVÕTE 

Uurimistöö sissejuhatuses püstitatud hüpotees leidis töö käigus suuremas osas kinnitust, kuigi 

mitte täielikult. Noorte liitumine ESTCube-1 projektiga tulenes suures osas nende enda 

huvist, isegi siis, kui see oli tingitud kursusest ülikoolis või lõputööst. Kuigi ka küsitlusele 

vastanud teadusmalevlastel oli varem huvi teaduse vastu olemas, ei liitunud nad omal 

initsiatiivil, vaid neid kutsuti osalema. Kui noored pididki projektis osalemiseks mõnest 

teisest huvist loobuma, oli ESTCube nende jaoks tähtsam. Satelliidi kallal tööle asumiseks 

õpiti üsna vähe, pigem omandati vajalikke tehnilisi oskuseid töö käigus. Lisaks õpetas projekt 

neile palju elulisi teadmisi. See, kas noor sai oma ala ise valida, sõltus projektiga liitumise 

hetkest. Hiljem liitunud oma ala valida ei saanud, kuid olid sellegipoolest oma tegevusega 

rahul ega poleks soovinud midagi muud teha. 

ESTCube-1 satelliidist on kõigil vastajatel õppetööl ja tööturul kas otsene või kaudne kasu 

olnud. Tänu sellele sai üks teadusmalevlane sisse mainekasse ülikooli, kus käies on samuti 

projektis omandatud teadmised kasuks tulnud. Ka teiste teadusmalevlaste jaoks on projektis 

osalemine kinnistanud teoreetilised teadmised ning andnud edasiseks õppimiseks hea pinna. 

Tudengid said tänu satelliidi kallal töötamisele vajalikke ainepunkte. Lisaks on kirjutatud 

ESTCube-1 põhjal lõputöid ja teaduslikke artikleid. Mitmed vastajad tõid välja, et osalemine 

ESTCube-1 projektis on olnud tööandjate jaoks väga muljetavaldav punkt CV-s. Tänu 

ESTCube’ile on saadud tööle nii uutesse projektidesse kui ka välismaistesse 

kosmosefirmadesse. Kõik vastajad peale ühe on projektist saadud oskuseid praegusel 

tegevusalal kasutanud. Veel toodi välja, et nii õppetööl kui ka tööturul on kasuks olnud 

ESTCube-1’st saadud enesekindlus, kogemus ning oskus siduda teooriat praktikaga. Samuti 

on abi olnud tänu ESTCube’ile saadud tutvustest, kuid siingi leidus üks vastaja, kellel pole 

nõnda olnud, sest pärast projekti lõppu pole tal teadusmaailmaga kokkupuuteid olnud. 

Projekt on osalejatele kahtlemata andnud nii värvikaid kui ka raskeid momente, mida 

meenutada. Peamiselt pärinesid need projekti lõpuperioodist ning satelliidi üleslaskmise 

päevast, kuid leidus ka mälestusi varasemast ajast. Raskused tulenesid peamiselt aja-, 

kogemuse- ja oskusepuudusega ning suure töömahuga. Rasked hetked suudeti ületada suuresti 

tänu iseseisvale tööle või koostööle ning kaaslaste toele. 

Enamasti on projektis osalenud uute teadusprojektidega kursis, vaid üksikud vastajad polnud 

neist üldse teadlikud. Peamiselt ollakse projektidega kursis tänu meediale ja omavahelisele 

suhtlusele. Rohkem teatakse ESTCube-2 projektist, ülejäänutest toodi välja Tallinna 

Tehnikaülikooli tudengisatelliidiprojekti ning koostööd teiste riikide ja programmidega. 

Osalejate endi silmis seisnes ESTCube-1 projekti väärtus noortele kogemuse andmises, tänu 

millele on neil palju enesekindlust ning teadusmaailmas palju võimalusi. Samuti toodi välja 

kasu Eestile, mis tänu satelliidile on kosmoseriik ning kus on nüüd suur hulk 

kosmosetehnoloogias pädevaid inimesi. 

Skaalaküsimustes pidas hüpotees paika, kuid mitte nii absoluutselt, kui eeldati. Kõige rohkem 

arenes projektis töötades vastajate silmis nende probleemilahendusoskus, enesekindlus ning 

koostöövõime. Teised uuritud omadused arenesid pigem keskmiselt. Ka varem omandatud 
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akadeemilisi teadmisi said vastajad vähem kasutada, kui uurimistöö hüpoteesis seisis, sest 

rohkem olid vajalikud töö käigus omandatud teadmised. Siiski tunnevad vastajad projektis 

osalemise üle väga palju uhkust. 

ESTCube’i projektide peamine positiivne omadus on see, et need on peaaegu täielikult 

noortele suunatud. Töösse on kaasatud tudengid ja lisaks neile ka kooliõpilased 

Teadusmalevas, kuhu pääsemiseks peab läbima konkursi. Samas on Eestis väga palju 

teadushuvilisi noori, kes näiteks olümpiaadidel kõrgeid tulemusi ei saavuta ning seetõttu pole 

neil võimalust satelliidi ehitamisel osaleda, kuigi huvi neil selleks oleks. Ka neil võiks selline 

võimalus olla, kui tõsta teadlikkust praegu üsna vähe tuntud Tõravere teaduslaagrist. 

Uurimus saab kindlasti jätkuda, küsitledes ka teistes tudengisatelliidiprojektides osalenud 

noori. Antud valdkonnas ehk tudengisatelliidiprojektides osalevate noorte kohta saaks 

täpsemalt uurida näiteks nende akadeemilisi tulemusi ning nende olukorda tööturul. Uurimisel 

kasutatud meetod osutus tõhusaks, kuna võimaldas saavutada vastajatega kontakti, tänu 

millele enamus, kellele küsitlus saadeti, vastas, ja seda enamasti üsna põhjalikult. Küsitluse 

vastused võinuks olla veel põhjalikumad, kui rohkemate küsimuste vastustele oleks küsitud 

põhjendusi. Seetõttu oleks suuline intervjuu olnud veel tõhusam, kuid samas oluliselt 

ajamahukam meetod.   
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Lisa 1. Alamsüsteemide joonis 

 

Allikas: Lätt et al. 2014, lk 204 
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Lisa 2. Küsitlus 

Esiteks sisulised küsimused: 
1. Kuidas saite projektis osalema?  

2. Kas pidite sellel projektil osalemiseks mõnest teisest loobuma? 

3. Mida pidite selle projekti jaoks juurde õppima ning mida projekt Teile õpetas? 
4. Mis oli Teie ülesanne ESTCube-1 projektis? 

5. Kas saite oma ala või meeskonna ise valida? Oleksite soovinud midagi muud teha? 

6. Kuidas on aidanud ESTCube-1 projektis osalemine teid teie õppetööl ülikoolis / koolis? 
7. Kas projektis osalemine on aidanud teid tööturul ja kuidas? 

8. Kas ja kuidas kasutate ESTCube-1 projektil osaledes saadud teadmisi või kogemusi ka praegusel 

töökohal / tegevusel? 
9. On projektis osalemine andnud teile kasulikke kontakte teadusmaailmas? 

10. Kas olete kursis järgmis(t)e ESTCube projekti(de)ga? On teid kutsutud osalema? 

11. Kas olete kursis teiste tudengisatelliitide projektidega? On teid kutsutud mõnes samataolises 
projektis osalema?  

12. Meenub teile mõni värvikam moment või lugu projektis osalemiselt? 

13. Millised olid ESTCube-1-ga töötamisel raskemad hetked? Kuidas neist üle saite? 
14. Mida peate ESTCube’i idee suurimaks väärtuseks? 

 

Järgmiseks palun küsimustele vastata numbriga skaalal 1–5 järgmiselt: 1 – üldse mitte; 2 – pigem vähem; 

3 – keskmiselt; 4 – pigem rohkem; 5 - palju 

1. Kui palju arendas projektis osalemine teie koostöövõimet? 

1 2 3 4 5 

2. Kui palju arendas projektis osalemine teie suhtlusoskust? 

1 2 3 4 5 

3. Kui palju arendas projektis osalemine teie pingetaluvust? 

1 2 3 4 5 

4. Kui palju arendas projektis osalemine teie kannatlikkust? 

1 2 3 4 5 

5. Kui palju arendas projektis osalemine teie probleemilahendusoskust? 

1 2 3 4 5 

6. Kui palju arendas projektis osalemine teie täpsust? 

1 2 3 4 5 

7. Kui palju arendas projektis osalemine teie tähtaegadest kinnipidamist/distsipliini? 

1 2 3 4 5 

8. Kui palju saite kasutada akadeemilisi teadmisi projektis osalemisel? 

1 2 3 4 5 

9. Kui palju tõstis projektis osalemine teie enesekindlust? 

1 2 3 4 5 

10. Kui palju tunnete projektis osalemise üle uhkust? 

1 2 3 4 5 
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SISSEJUHATUS 

Antud uurimistöös tutvustatakse väärtpaberitega1 kauplemist ja investeerimist ning selleks 

kasutusel olevaid meetodeid: fundamentaalset ja tehnilist analüüsi. Väärtpaberitega 

kauplemine tähendab väärtpaberipositsioonide võtmist lühiajaliselt eesmärgiga need varsti 

kasumiga realiseerida. Kauplemise edukaks teostamiseks on välja töötatud konkreetsed 

mustrid, mille abil saab ennustada väärtpaberite hinnaliikumist järgmisel ajaperioodil. Töö 

käigus analüüsitakse nendest populaarsemaid ning teostatakse eksperiment, milline käigus 

testitakse kas ja milline kauplemisstrateegia osutub edukaks. 

Teemat suunas valima autori huvi majanduse toimimise vastu ning soov olla tulevikuks 

paremini valmistunud ja teenida nutikalt lisaraha. Teema on aktuaalne, sest kõik inimesed 

tahavad majanduslikult paremal järjel olla ning väärtpaberiturgudel kauplemine on kujunemas 

üha populaarsemaks. Töös keskendutakse investeerimise asemel (s.o väärtpaberipositsioonide 

võtmine pikaajalise investeerimishorisondiga) väärtpaberiturgudel kauplemisele, sest 

praeguse keskpankade rahapoliitika tõttu on tavapäraseks aktsiapõhiseks investeerimiseks 

võrdlemisi ebasobiv aeg. Seda seetõttu, et tavapärased strateegiad ei pruugi 

interventsionistlikus keskkonnas töötada. 

Uuritavaks probleemiks on kasumi teenimise keerulisus. Kuna kauplemiseks sobilikke 

meetodeid ning soovitusi on välja pakutud vähemalt sama palju kui on erinevaid pakkujaid, 

on keeruline otsustada, milliste meetodite alusel oma kauplemistegevust teostada. Sellest 

tulenevalt võrreldakse antud töös erinevaid kauplemismeetodeid ning kauplemiseksperimendi 

põhjal antakse hinnang nende sobilikkusele algaja kaupleja strateegias. 

Töö eesmärgiks on tutvustada põhilisi investeerimise ja tehnilise analüüsi teooriaid ning 

katsetada nende töökindlust demokontoga väärtpaberitehinguid tehes. Hüpoteesiks 

püstitatakse, et paarikuuse ettevalmistusajaga algajal on küll raske kasumit teenida, aga enam 

kui pooled tehingutest siiski õnnestuvad. 

Töö koosneb kolmest osast. Esimeses peatükis tutvustatakse investeerimist, tehnilist ja 

fundamentaalse analüüsi teooriat üldisemalt ning tuuakse välja, miks üldse investeeritakse või 

kaubeldakse. Töö teises osas kirjeldatakse, kuidas põhilised tehnilise analüüsi teooriad 

töötavad. Kolmandas peatükis antakse ülevaade eksperimendi käigust ja tulemustest, mille 

jooksul sooritati demokonto abiga fiktiivseid finantstehinguid vastava strateegia põhimõtteid 

silmas pidades. Eksperimendi tehingute analüüsi tulemuste põhjal tehakse järeldusi teoorias 

kirjeldatu toimimise kohta. 

  

                                                                 
1 Väärtpaberid näitavad üldiselt õigust midagi omada, nagu aktsiad, võlakirjad, fondiosakuid või hoopis tsisternitäit 

naftat. 
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1. INVESTEERIMINE 

Esimene peatükk tutvustab nii investeerimist üldisemalt kui ka kahte meetodit: 

fundamentaalset ning praktilises osas kasutatud tehnilist analüüsi. 

 

1.1. Mis on investeerimine? 

Investeerimine on pikaajaline kapitali paigutus tootlikesse varadesse kasumi teenimise 

eesmärgil. Investeerida võib paljudesse erinevatesse varaklassidesse, nagu väärtpaberitesse 

(näiteks aktsiatesse, võlakirjadesse, fondide osakutesse), kinnisvarasse, idufirmadesse, 

väärismetalli, kunsti, oma ettevõttesse või isegi enda või järeltulijate haridusse. (Why 

should... 2017)  

Üks põhjus investeerimiseks on hakkamasaamine kapitalistlikus majandusmudelis, mille 

eesmärk on teenida kasumit ning selle juures vahendada tootlikke varasid inimeste vahel. Nii 

saavad kõik, kellel on kapitali, aga puuduvad ideed, anda oma raha nendele, kes suudavad 

sellega kasumit teenida. Kui investeering on edukas, makstakse investorile dividende selle 

eest, et oli nõus oma tootliku varaga riskima ja mõttelise osa ettevõttest ostma. (Zhuo 2016) 

Investeerimine on oluline ka sellepärast, et inflatsiooni tõttu võib kogutud raha kaotada oma 

väärtuse. Inflatsioon on raha reaalse ostujõu ja väärtuse vähenemine, mis kajastub kaupade 

või teenuste hindade tõusus. Inflatsioon tähendab põhimõtteliselt, et hoiustatud 100 euro eest 

saab aasta pärast vähem tooteid kui praegu. Kogutud raha on jätkusuutlik ning teenuste ja 

toodete hindadega kooskõlas, kui suudetakse tänu investeerimisele hoida inflatsiooniga 

sarnast või suuremat tuluprotsenti. Inflatsiooni reguleerivad keskpangad, mis üritavad raha 

ringlusesse laskmise abil hoida stabiilset paariprotsendilist inflatsiooni, mis ärgitaks inimesi 

kulutama ja investeerima. Palkade ja hindade tõustes ning tarbimise kiirenedes majandus 

areneb. Kuna inflatsioon on kapitalistlikku majandusmudelisse põhimõtteliselt sisse 

kirjutatud, siis on ka varade väärtuse säilitamiseks vähemalt madala tootlikkusega 

investeerimine möödapääsmatu. (Inflatsioon 2017) 

Investeerimisel on kasuks näiteks (Tharp 2007: 70): 

• Kriitiline mõtlemine ning analüüsioskused. Investeerimisel tuleb ennast kogu aeg hoida 

kursis ostetud vara käekäiguga ning uut informatsiooni analüüsida. Fundamentaalne 

analüüs eeldab majandusaruannetega kursis olemist või uudiste jälgimist ning sellest 

pole kasu, kui investor ei suuda eristada vajalikku informatsiooni. Kriitilise mõtlemiseta 

on raske mis tahes valdkonnas edukas olla ja kasumit teenida. 

• Vaba raha olemasolu, sest alati tuleb investeerimisse suunata varad, mida ei ole 

lühiajaliselt tarvis teisteks kulutusteks ja mida ollakse valmis ka kaotama.  

• Investori külm närv ja kannatlikkus, sest kui tehing on kahjumis, ei tohiks hetke 

emotsioonidest ajendatuna ja analüüsimata ostetut maha müüa. Olukord võib muutuda 

ning tehing taas kasumisse pöörduda. Vahel võtab see kaua aega. Eriti tugevat iseloomu 

on vaja lühiajalisi tehinguid sooritades, sest tehing võib sekunditega liikuda kasumist 

kahjumisse või vastupidi. 



Laura Teemägi, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2017 

VÄÄRTPABERITEGA KAUPLEMISE STRATEEGIAD 

294 

• Internetis tehinguid sooritades on olulised arvuti kasutamise ning matemaatika oskused. 

Abi on statistika ning tõenäosusteooriate valdamisest, sest enamik tehinguid sarnanevad 

varasematega ning eelnevat uurides on võimalik ennustada hinnaliikumisi.  

Investeerimine võib kesta sekunditest aastateni. Selle erisuse alusel liigitatakse rahateenijaid 

kauplejateks ja investoriteks. Pikaajaliste investorite eesmärgiks on kauakestva kapitalikasvu 

saavutamine vähema arvu tehingutega. Investeeritud vara säilitatakse enamasti pikemaks 

perioodiks – kuudeks, aastateks või lausa aastakümneteks, sest nii saab teenida maksimaalselt 

kasu intressidest või dividendidest. Investeerimine tugineb ettevõtte pikaajaliste 

finantsnäitajate ja edukuse hindamisele. Samas lühiajaliselt kaubeldes (mõnest minutist mõne 

päevani) keskendutakse väikestelt turuliikumistelt teenimisele. Kasutatakse peamiselt 

tehnilist analüüsi, mille eelduseks on, et lühiajaliselt on turu liikumised tugevalt mõjutatud 

inimeste psühholoogiast. (Pertman 2012; What is... 2012) 

Joonis 1 kinnitab, et mida pikem on investeerimisperiood, seda vähem kasutatakse tehnilise 

analüüsi teooriaid ning rohkem järgitakse fundamentaalseid näitajaid. (Investeerimisõpik 

2016) 

 

Joonis 1. Erinevate analüüsivõimaluste osakaal investeerimisotsuste tegemisel 

(Investeerimisõpik 2016) 

 

Väärtpaberitesse investeerimise eelduseks on ka aktiivse turu olemasolu. Turg on mis tahes 

institutsioon, mille kaudu saavad ostjad ja müüjad hõlpsasti teostada omavahelisi tehinguid. 

Varade vahetamisest kasumi teenimise eelduseks on turuhinna erinemine ostu- ja müügihetke 

vahel. Selleks, et üldse tehinguid teha, peab investor osalema turul ning seal tehinguid 

sooritama sellise hinnatasemega, mis tundub õiglane. Kui väärtpaberite vastu suureneb 

nõudlus, siis tõuseb ka hind, sest ostjate hulk ületab müüjate osakaalu. Vastupidiselt kui on 

eeldust vara väärtuse vähenemiseks, siis müügihuviliste hulk suureneb, mis tõttu iga üksik 

müüja on nõus võtma madalamat hinda ja vara keskmine turuväärtus langeb. Kasumi 

teenimiseks tuleb osata selliseid muutusi ette näha. Sealjuures vara all võib antud juhul 

mõelda peaaegu kõike alates apelsinimahlast ja maisist kuni aktsiate ja valuutadeni. (What 

is… 2012; Market (economics) 2017) 
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1.2. Fundamentaalne analüüs 

Fundamentaalne analüüs eeldab ettevõtte (või riigi) majandusaruannete, turusituatsiooni, 

juhtkonna ja tuleviku potentsiaali uurimist ning kiiresti kasvavate ettevõtete leidmist. 

Fundamentaalne analüütik uurib ettevõtte või riikide finantsaruandeid, statistikat, teeb 

prognoose, loeb teiste analüütikute hinnanguid ja analüüse. Firmade ning nende andmete 

uurimine on oluline igale investorile, sest kui investor eeldab tehingult kasu teenida, siis peaks 

ta oskama ka ennustada, kas antud ost seda võimaldab. (Tharp 2007: 103) 

Eristatakse kaht tüüpi investeerimisobjekte: kasvuaktsiad (growth stocks) ja väärtusaktsiad 

(value stocks). Kasvuaktsiad on selle ettevõtte väärtpaberid, mida iseloomustab 

konkurentidest kõrgem müügitulu ja kasum. Tihti sellised ettevõtted dividende ei maksa ning 

suunavad oma teenitud kasumi arengusse. Kasvuaktsiatesse investeerimisel ei oota investor 

seega mitte niivõrd kasumi jaotamisest osa saamist, kuivõrd ettevõtte turuväärtuse kasvamist 

ajas. Investorid, kes ettevõtte kasvule nii suurt tähelepanu ei pööra, ostavad väärtusaktsiaid. 

Sealjuures otsitakse ebaõiglaselt odava turuhinnaga ettevõtteid, uurides firma müügitulu, 

kasumit ja varade seisu. Sellised ettevõtted maksavad reeglina ka dividende, ehk et (osa) 

ettevõtte kasum(ist) jaotatakse aasta lõpus omanike vahel. Väärtusaktsiate hinnad kõiguvad 

reeglina vähem kui kasvuaktsiate omad, seega investor teenib tulu peamiselt dividendide 

jaotamisest. (Investeerimisõpik 2016) 

Fundamentaalsele analüütikule on kõige tähtsamaks ettevõtte kasumiaruanne ja bilanss, sest 

need sisaldavad informatsiooni ettevõtte mineviku ja tuleviku kohta, pakkudes sealjuures ka 

juhtkonna kommetaari toimunule. Eeskätt võrreldakse ettevõtte käekäiku võrreldes sama 

ettevõtte varasemate perioodidega, võrreldes konkurentidega ja võrreldes kogu majandusharu 

arenguga. (Ibid.) 

Fundamentaalsel analüüsil eeldatakse, et töötab efektiivse turu teooria (efficient market 

hypothesis), mille järgi kajastab ettevõtte turuhind kogu olemasolevat informatsiooni ning 

eeldab, et keskmisest parema tootluse saavutamine ei ole ühegi analüüsimeetodiga võimalik. 

Sama teooria seavad kahtluse alla nii börsikrahhid kui ka investorid ning fondijuhid, kes oma 

suuremahuliste tehingutega suudavad muuta turgu volatiilsemaks2. Praktikas seega efektiivse 

turu teooria alati ei kehti ja turg võib olla ebaefektiivne. See tähendab, et ettevõtte turuhind 

võib erineda tema õiglasest väärtusest, sest seda on tavaliselt väga raske hinnata ja inimesed 

ei pruugi selles osas nõustuda. Iga inimene väljendab oma arvamust selle hinnaga, mida ta on 

nõus ettevõtte osaku eest saama/maksma ja nii kujunebki turuhind. Vahel juhtub, et inimeste 

psühholoogia tõttu on turuhind ebanormaalselt kõrge või madal, sest inimesed on ettevõtte 

suhtes liiga positiivselt või negatiivselt meelestatud. Pikema aja jooksul turg parandab ennast 

ning ettevõtte hind liigub õiglase väärtuse suunas. (Ibid.) 

Mida pikem on investeerimisperiood, seda rohkem peaks investor tähelepanu pöörama 

fundamentaalsele analüüsile, sest aktsiahinnad kujunevad lõplikult välja peamiselt ettevõtte 

majandustegevuse põhjal. Fundamentaalse analüüsi põhiülesandeks on firma õiglase väärtuse 

leidmine ning tänu sellele kasumi teenimine. (Ibid.) 

 

                                                                 
2 Volatiilsus on hinnakursi lühiajaline kõikumine. 
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1.3. Tehniline analüüs 

Tehniline analüüs toimib investorite psühholoogiast tuleneva hindade lühiajalise kõikumise 

tõttu. Tehingute sooritamine toimub lühema ajaperioodi jooksul ning meetodit kasutavad 

pigem kauplejad näiteks valuutade või aktsiatega tehinguid sooritades. Meetodiga uuritakse 

minevikus toimunud vara väärtuse liikumisi ja kauplejate reageerimisi ning sellest 

prognoositakse väärtpaberi hind tulevikus. Tehniline analüüs on pigem statistiline, sest 

vaadatakse graafikult vara hinda, käivet, nõudlust ja pakkumist või erinevaid indikaatoreid, 

mis aitavad varasema kogemuse põhjal ennustada hinna tõusu või langust. Sealjuures ei 

arvestata ettevõtte või riigi fundamentaalnäitajaid, nagu ettevõtte finantsseis või riigi 

majanduslik olukord. Tehnilise analüüsi järgijad usuvad, et hindade kõigutavaks jõuks on 

ainult turupsühholoogia. Eeldatakse, et enamik kauplejatest käitub vähemalt lühiajaliselt 

emotsioonidest lähtuvalt. Kasumi teenimiseks tuleb seega mõista teiste turuosaliste 

psühholoogiat ja püüda nende ostu- ja müügikäitumist ette näha. (Investeerimisõpik 2016; 

Janssen et al. 2017) 

Tehnilise analüüsi peamised põhimõtted on (Investeerimisõpik 2016): 

• Väärtpaberite hindade muutumine moodustab mustreid, mis kajastavad (teatud ulatuses) 

turuosaliste psühholoogiast lähtuvat käitumist. (Neid tutvustatakse töö teises peatükis.) 

• Inimpsühholoogia põhialused ei muutu, seega moodustunud mustrid korduvad. 

• Kasumit on võimalik teenida sellega, kui ennustada mustri edasist arengut ja teostada 

oma tehingud vastavalt sellele ennustusele.  

Tehnilise analüüsi käigus otsitakse graafikutelt statistika, tõenäosusteooria või visuaalse 

analüüsi abil seaduspärasusi. Neid võib leida näiteks graafiku trendide või toetus- ja 

vastupanutasemeid uurides või hoopis järgides hinnamuutuste põhjal koostatud indikaatoreid. 

Jälgides vaid inimeste reaktsiooni teatud uudistele ja stiimulitele, toimivad mustrid selle tõttu, 

et enamik kauplejaid on nendega tuttavad. Kui palju inimesi käituvad samamoodi, siis mustrid 

korduvad ja seega saavad juhtuvat ette ennustada. Sellist loogikat nimetatakse isetäituvaks 

ennustuseks (self-fulfilling prophecy). Mustrid töötavad ka sellepärast, et inimesed saavad 

oma tehingutega seaduspärasuse tekkimisele kaasa aidata. Näiteks seadistavad paljud 

kauplejad (stop-loss) maksimumkahjumi3 tehingu 200 päeva keskmise libiseva taseme juurde. 

Nad ennustavad selle tehinguga, et kui graafik langeb alla 200 päeva keskmise taseme, siis 

toimub veel suurem hinnalangus. See tähendab, et kui hind jõuab seadistatud tasemele, siis 

soovivad rohkemad turuosalised oma vara müüa ning väärtpaberi hind langeb. Kauplejate 

ennustus täitus, sest nüüd näevad teised kauplejad hinna langemist ning üritavad samuti oma 

vara müüa, muutes langeva trendi veel tugevamaks. Sellist lühiajalist müümisprotsessi võib 

lugeda isetäituvaks, sest turuosalised eeldavad, et kõik käituvad sarnases olukorras üheselt. 

Ometi ei mõjuta emotsioonid üldiselt pikaajalist trendi, sest pikemas perspektiivis võtab 

ratsionaalsus emotsioonid üle ning turg muutub taas efektiivseks ja vähem volatiilseks. 

(Murphy 2016) 

Edukad kauplejad leiavad endale süsteemi ning kasutavad seda, et õigel ajal turule siseneda 

ning väljuda ja sellest kasumit teenida (Tharp 2007: 8, 76, 83): 

                                                                 
3 Maksimumkahjumi tehing võimaldab kauplejal kaitsta oma vara, kui soetatud instrument (näiteks aktsia või valuuta) 

hind peaks langema. Seadistatud hinnatasemel toimub müük automaatselt. 
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• Kõigepealt tuleb teadvustada, et volatiilsel väärtpaberiturul kauplemisega kaasneb 

enamasti kahjum. Isegi kõige edukamatel kauplejatel õnnestuvad keskmiselt vaid 35–

50% tehingutest. Selle tõttu on väga olulised enesekontroll ja kannatlikkus, sest 

kauplemisturul kaubeldes on võimalik teenida või kaotada suuri summasid kiiresti. Mida 

keerulisem on süsteem, seda harvem saab seda kasutada ning selle tõttu tuleb olla 

kannatlik. 

• Süsteemi loomiseks tuleb ennast analüüsida ning arvestada oma tugevuste ja nõrkustega, 

oskuste, temperamendi või ressurssidega. Näiteks kui investoril on täiskohaga töö ning 

tal ei ole iga päev kaua aega (rohkem kui 30 minutit) oma portfelliga tegelemiseks, siis 

oleks tal kõige õigem tegeleda pikaajalise investeerimisega, sest kauplemine on 

aeganõudev ning korraliku kasumi teenimine eeldab igapäevast aktiivsust tehingute 

sooritamisel. 

• Oluline on sõnastada enda jaoks teenimise eesmärk ning mõelda välja, kui palju vara 

ollakse sealjuures valmis kaotama. Paljud algajad kauplejad ning investorid 

ebaõnnestuvad, sest panustavad liiga vähe aega enda unikaalse süsteemi väljatöötamisele 

ning seavad ebarealistlikud plaanid, mida soovitakse teostada liiga lühikese ajaga.  

Antud töö kontekstis on kaubeldavaks varaks valuutad, seega toimub kauplemine 

rahvusvahelisel valuutaturul nimega Forex. Valuutaturul kauplemise peamine eesmärk on 

spekuleerida ühe valuuta tugevnemise või nõrgenemise üle teise suhtes. Samas on ka teisi 

ajendeid (Fuld 2009; What Are the… 2014; Mida tähendab… 2017): 

• Forex turul kaubeldakse, sest see on teistest turgudest palju likviidsem. Selle tõttu on 

tehingut kerge teostada, sest alati on pakkuja või ostja olemas. Keskmiselt kaubeldakse 

Forexi turul 2–5 triljoni dollariga päevas.  

• Forex turul on tehingu mõlemal poolel erinev valuuta, seega toimub sisuliselt raha 

vahetamine teiseks rahaks (ja mitte reaalvaraks). Näiteks võib kaupleja vahetada oma 

eurod dollariteks, oodata dollari väärtuse tõusu eurode suhtes ja seejärel vahetada 

dollarid tagasi eurodeks, teenides sealjuures kasumit. Kui kaupleja omab esialgu aga 

dollareid, võib ta teha ka täpselt vastupidist. Teenida on seega võimalik nii konkreetse 

valuuta hinna tõusust kui langusest ja emba-kumba mõõdetakse alati mõne teise valuuta 

suhtes.  

• Forex-turg on laialdaselt kättesaadav, sest on ülemaailmselt kõigile avatud tööpäevadel 

24 tundi. Nädalavahetusel saavad tehinguid sooritada vaid keskpangad ning valitud 

suuremad organisatsioonid. Võrdluseks: New Yorgi börs (NYSE) on avatud tööpäevadel 

9.30st 16.00ni ning Tallinna börs tööpäevadel 10.00–16.00.  

Pikaajalise investeerimine plussideks võib lugeda väiksemat ajakulu ning vähem 

hinnakõikumisi, sest turgu ei mõjuta nii palju teiste kauplejate psühholoogia. Samas säilib 

võimalus kaotada raha igapäevaste hinnamuutuste tõttu. Pikaajalise investeerimise ajakulu on 

väiksem, sest pole võimalik süveneda iga päev majandusnäitajate uurimisse, sest uut infot ei 

ole nii tihti saadaval. Samas kauplemises edukas olemine nõuab palju aega, sest uut infot, 

mida analüüsida, avalikustatakse rohkem. Pikaajaliselt investeerides piisab tihti vaid paarist 

tehingust ning kogu aasta on kasumis. Kaubeldes on turu volatiilsuse tõttu võimalik kiirema 

ajaperioodiga saavutada kas suur kasum või hoopis kahjum. Lühiajalisi tehinguid sooritades 

avaneb rohkem võimalusi tehinguteks, sest hind liigub sagedamini üles ja alla. Mõlema 

meetodiga kaasneb siiski üpris madal õnnestumisprotsent. (Tharp 2007: 8, 83) 
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Antud peatükist selgus, et fundamentaalset analüüsi kasutavad kõige rohkem pikaajalised 

investorid, kelle investeerimisperiood ulatub aastatesse. Samas tehniline analüüs on 

populaarsem lühiajalisemate tehingute sooritajate – kauplejate seas. Tehnilise analüüsi 

teooriaid järgides ei sooritata pikaajalisi tehinguid, sest tehniline analüüs sõltub paljustki 

kauplejate psühholoogiast. 
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2. ANALÜÜSI TEOORIAD 

Tehnilise analüüsi teooriad üritavad ennustada trendi muutumist kasumi teenimise eesmärgil 

ning seda kasutatakse lühiajaliste tehingute sooritamiseks. Järgnevas peatükis on tutvustatud 

peamisi tehnilise analüüsi teooriaid, mis valiti Investopedia soovitatud töökindlate ning 

populaarsete seaduspärasuste seast. 

 

2.1. Trend 

Trend on mõtteline joon, mis väljendab vara väärtuse liikumise suunda aja jooksul. Kui 

trendijoon kulgeb ajas üles- või allapoole, siis näitab see, et väärtpaberite pakkumise ja 

nõudluse vahel puudub tasakaal. Samas kui pakkumine ja nõudlus on pikaajaliselt tasakaalus, 

siis on trend enam-vähem horisontaalne. (Investeerimisõpik 2016) 

Trende jaotatakse kestvuse järgi kolmeks. Paarist päevast mõne nädalani on lühike trend, 

mõnest nädalast kuudeni on keskmine ning pikaks peetakse perioodi mitmest kuust aastateni. 

Lühikeses perspektiivis (umbes üks nädal) oli graafikul (Joonis 2) väärtpaber lühiajalises 

langustrendis. Joonisel 2 on see näha väikeses mustas ringis. Keskmises väljavaates on trend 

(septembri keskpaigast detsembrini) tõusmas (rohelises ringis) ning pikas perspektiivis 

langustrendis. (Investeerimisõpik 2016) 

 

Joonis 2. Ericsoni aktsia trend. (Investeerimisõpik 2016) 

 

Samuti on olulised toetus- ja vastupanutasemed. Toetustaseme juures ületab nõudlus 

pakkumise ja peatub hinna liikumine allapoole. Vastupanutaseme juures peatub 

hinnaliikumine ülespoole. Toetus- ja vastupanutasemetest läbimurdmine on raske, kuid selle 
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juhtumist loetakse märgiks pikaajalise trendi muutumisest. Kui hind langeb madalamale 

toetustasemest, siis on oodata edasist langust ning kui hind tõuseb kõrgemale 

vastupanutasemest, siis tähendab see trendi edasist tõusu. Tase töötab ka, kui on kaldus 

(Joonis 3, parempoolne graafik). Toetustasemed on olulised, sest kauplemismuster toimib tihti 

selle tõttu, et inimesed näevad hinna lähenemist toetustasemele (Joonis 3) ja algatavad selle 

ajendil mingi tegevuse (ost või müük). Kui hind jõuab selle tasemeni, siis inimesed hakkavad 

ostma antud väärtpaberit, sest on varasemast teada, et antud hinnataseme juures toimub 

suunamuutus. Kuna nõudlus suureneb järsult, siis hind tõuseb. Teooria on investorite ja 

kauplejate seas tuntud, mistõttu on hinnal raske vastupanu- ja toetustasemest läbi murda ning 

inimesed sooritavad tehinguid ootuspäraselt. Seega on antud teooria vähemalt teoreetiliselt ka 

võrdlemisi töökindel. (Murphy 2016) 

 

Joonis 3. Esimesel pildil on horisontaalne toetustase, millest hind ei lange madalamale ning 

teisel on toetustase kaldus 

 

Esimesel graafikul (Joonis 3) on toetustasemeks kujunenud 51,25$. Hind küll kõigub, kuid 

viie kuu jooksul ei lange hind madalamale antud tasemest. Teisel on kujutatud pikaajalisemat 

(aastast 2001–2006) toetustaset, mis toimib ka kaldus olles. (Murphy 2016) 

Kui hind murrab läbi vastupanutasemest, siis saab sellest toetustase ning vastupidi (Joonis 4). 

Joonisel 4 toimus see punase noolega märgitud alas ning vastupanutasemest sai toetustase. 

Edasi väärtpaberi hind küll kõigub, aga ei lange allapoole toetustasemest. (Support/Resistance 

levels… 2017) 

 

Joonis 4. Vastupanutasemest saab toetustase. (Support/Resistance levels… 2017) 
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Aktsiahinna põhjasid ühendavat trendijoont nimetatakse pullitrendiks. See sarnaneb ka 

toetustasemega. Karutrend ühendab aktsiahinna muutustest tekkinud tippe ja sarnaneb 

vastupanutasemega. Trendijoone moodustamiseks on vaja vähemalt kaht põhja ja kaht tippu, 

kuid mida rohkem neid on, seda usaldusväärsem on trend. (Investeerimisõpik 2016) 

Pullitrendi tagasipõrkejoon (toetustase) ja karutrendi (vastupanutase) jooned moodustavad 

trendi kanali. Trendi kanalit poolitav joon jaotab ala ostu- ja müügipiirkonnaks (Joonis 5). 

Vara ostetakse, kui ta on poolitavast joonest allpool ning müüakse, kui ta on üleval. Tihti 

liiguvad väärtpaberid kanalis pikka aega ning sealt väljamurdmisel liikumine 

väljamurdmissuunas kiireneb. Pulli turuks loetakse tõusvat trendi ning karuturuks langevat. 

(Investeerimisõpik 2016; Digging deeper… 2017)  

 

Joonis 5. Karu- ja pullitrendi müügi- ning ostupiirkonnad 

 

Kui osta vara pullialas ning maha müüa karualas, siis on võimalik teenida kasumit, sest hind 

jääb enamasti liikuma kahe joone vahele. Joonisel 5 on ringiga märgitud koht, kus hind väljub 

trendikanalist ning trend muutub järsemaks, kuigi jääb siiski samasuunaliseks. 

(Investeerimisõpik 2016) 

 

2.2. Libisev keskmine 

Libisev keskmine (moving average) näitab viimaste päevade keskmist vara hinda. Joon 

muutub iga päev, sest võetakse maha kõige vanema päeva hind ning lisatakse kõige uuem. 

Libisev keskmine reageerib seda aktiivsemalt hinnamuutustele, mida vähem päevi 

kasutatakse, kuid kõigub alati vähem kui aktsia tegelik hind. Selle tõttu ei ennusta antud 

teooria aktsia hinna tulevikku, vaid näitab, kuidas suhestub praegune hind varasematega. Kui 

aktsia hind on allpool libiseva keskmise taset, siis on hind pigem langustrendis, aga kui üle 

joone, siis tõusutrendis. Hinna läbimurdmine libiseva keskmise tasemest on märk 

hinnamuutusest. Sageli on libiseva keskmise tasemed nii vastupanu- kui ka toetustasemeks 

ning tasemest läbimurdmine annab kauplejale signaali väärtpaberit osta või müüa. 

Õnnestumiseks loetakse näiteks, kui 50 päeva libisev keskmine suudab läbi murda 200 päeva 

keskmisest joonest. Sellega kaasneb ka hinna tõus. Samas järgneb langus, kui 50 päeva 
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keskmine liigub madalamale 200 päeva keskmisest. (Investeerimisõpik 2016; Moving 

Averages… 2017) 

Kasutusel on kaks erinevat libisevat keskmist: 

• Tavalise libiseva keskmise (SA) arvutamisel on iga päeva sulgemishind teistega võrdne. 

Seda kasutatakse pikemate perioodide trendimuutuste uurimisel.  

• Eksponentsiaalne libisev keskmine (EMA) reageerib aktsia hinna muutustele kiiremini, 

sest arvutamisel on kaalukamad viimaste päevade sulgemishinnad. Seda kasutatakse 

tavaliselt lühemate perioodidega tehinguid tehes, et silmas pidada küll varasemat 

hinnaliikumist, aga rohkem arvesse võttes uuemaid. EMAd kasutatakse pigem 

kauplemisel. 

Kõige tihedamini kasutatakse 200 (Joonis 6, punane joon) ja 50 (Joonis 6, sinine joon) päeva 

libisevat keskmist. Antud graafikul (Joonis 6) on aktsia välja murdnud langustrendist ning 

tõuseb üle 50 päeva keskmise taseme (rohelise noole juures). Ometi on 200 päeva keskmine 

joon nii tugev, et aktsia sellest läbi ei suuda murda (punase noole juures). (Investeerimisõpik 

2016) 

 

Joonis 6. Libisev keskmine graafikul (sinine ning punane joon) 

 

Kui aktsia ei saa läbi vastupanutasemest, siis enamasti tähendab see edasist langust. Peale 200 

päeva joone juures ebaõnnestumist langes aktsia madalamale ka 50 päeva keskmisest ning 

hakkas hoogsalt langema. (Investeerimisõpik 2016) 

 

2.3. Pea ja õlgade muster 

Pea ja õlgade muster (head and shoulders) näitab tavaliselt trendi pöördumist ning moodustub 

enamasti tõusva trendi lõpus. Kõige populaarsemaks ja usaldusväärsemaks peetakse seda 

tõusutrendil. Samas võib muster esineda ka langustrendil tagurpidi keeratuna. Mustrit võivad 

kasutada nii kauplejad kui ka tavalised investorid, sest see esineb kõigil ajagraafikutel. 

(Investeerimisõpik 2016; Langager & Murphy 2017b) 
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Muster koosneb kolmest osast: kõrgemast tipust, mis moodustab ‘pea’ ning kahest 

madalamast tippust ehk ‘õlgadest’. Tippude põhjasid ühendab kaelajoon (neckline). Muster 

ennustab trendimuutust ning on täielik vaid siis, kui peale teise õla moodustamist toimub 

hinnalangus. Kaelajoone saab joonistada alles siis, kui on tekkinud teine õlg ning kui hind 

murrab kolmandal korral kaelajoonest läbi. Trendimuutus toimub peale teise õla 

moodustamist ning selleks hetkeks on enamasti müüjaid rohkem kui pakkujaid ja väärtpaberi 

hind hakkab langema. Kui muster tekib langustrendil, siis on vastupidiselt ostjad ülekaalus 

ning hind tõuseb. Edukal mustril on vasak õlg veidi madalamal aga mitte rohkem kui 45 

kraadi. (Frost 2016; Investeerimisõpik 2016) 

Joonisel 7 on näha, kuidas moodustub pea ja õlgade muster. Vasakpoolsel ennustab õiget pidi 

joonis hinnalangust peale mustri moodustumist ning parempoolsel prognoosib tagurpidine 

muster hinnatõusu. Sinine joon on kaelajoon, mis töötab toetustasemena. Vasakpoolsel on 

trend olnud enne mustri ja esimese õla tekkimist pigem tõusvas joones. Rohelise noole juures 

toimub läbimurre ning trend muutub langevaks. Samas teisel joonisel toimub peale läbimurret 

tagasipõrge (joonisel kollase noolega throwback). Seda võib mõista küll negatiivsena, kui 

valuutapaar algsele trendile naaseb, kuid see võib ka kinnitada uue toetustaseme tekkimist ja 

tugevust ning tõestada, et muster töötas ja hind hakkab veel jõulisemalt tõusma. (Langager & 

Murphy 2017b) 

 

Joonis 7. Pea ja õlgade mustri moodustumine 

 

2.4. Kolmnurgad 

Kolmnurkade muster (triangles) iseloomustab perioodi, kus investorid kahtlevad hinna 

liikumise suunas ning nõudmine ja pakkumine on enam-vähem võrdsed. Hinnakõikumised 

muutuvad järjest väiksemaks ja moodustub kolmnurgakujuline muster. Kolmnurk tekib 

enamasti kehtiva trendi suunas. Muster lõpeb hinna väljamurdmisega tekkinud kolmnurgast. 

Tavalises hinnakoridoris (näiteks karu ja pulli mustril) võib aktsia püsida pikemat aega, kuid 

kolmnurga mustris peab väljamurre toimuma varem, sest kolmnurk läheb aina kitsamaks. 

Tõusu ennustab hinna läbimurdmine ülemisest ning langust alumisest joonest. Hinnanguliselt 

75% juhtudel toimub kolmnurgast läbimurre valitsenud kehtiva trendi suunas. Kolmnurga 

moodustumiseks on vaja vähemalt nelja hinnakõikumist, sest ühe trendijoone joonistamiseks 

on vaja kahte alumist ning kahte ülemist kõikumist. (Investeerimisõpik 2016) 

Joonisel 8 on näha tõusvat kolmnurka, mis moodustub kahest joonest, millest üks on 

horisontaalne. Ringiga tähistatud kohas toimub hoogne läbimurre ning trend jätkub languses, 

kus see oli ka enne kolmnurka sisenemist. (Investeerimisõpik 2016) 
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Joonis 8. Tõusev kolmnurk graafikul 

 

Tekkida võivad (Investeerimisõpik 2016): 

• Sümmeetrilised kolmnurgad, kus kujund asetseb horisontaalselt. 

• Tõusvad kolmnurgad, mis arenevad pigem tõusu suunas, kuid ülemine trendijoon on 

maksimaalselt horisontaalne (Joonis 8). 

• Langev kolmnurk, mis asetseb suunaga allapoole ning alumine trendijoon on 

maksimaalselt horisontaalne.  

 

2.5. Kiil 

Kiil (wedge) sarnaneb kolmnurkade mustriga, sest moodustub samamoodi tihedatest 

hinnakõikumistest. Kiilu muster on enamasti suurema kaldega ning mõlemad trendijooned on 

võimalikult parelleelsed ja suunduvad alla või üles. Allapoole suunduvat kiilu loetakse 

positiivseks signaaliks, sest hind murrab sealt välja ülespoole. Samas ülespoole suunduvat 

mustrit mõistetakse negatiivsena, sest väljamurre toimub allapoole. Kiil moodustub 

samamoodi toetus- ja vastupanutasemetest, nagu pulli ja karu või kolmnurkade mustrid, aga 

tekib teistest lühema ajaperioodiga. Mida pikemalt hind kiilu moodustumise alal kõigub, seda 

tõenäolisem on, et muster ning läbimurre ka töötavad. (Investeerimisõpik 2016; Langager & 

Murphy 2017a) 

Allapoole suunduv kiil (Joonis 9) ennustab trendi muutumist kõrgemale ning ülespoole 

moodustuv muster eeldab hinna langemist. Mõlemal kiilul on ringiga tähistatud 

läbimurdekoht, kus trend jätkub mustrieelses suunas. (Investeerimisõpik 2016) 

 

2.6. Topelt tipud ja põhjad 

Topelt tippude (double tops) muster meenutab M-tähte ning topelt põhjad (double bottoms) 

W-tähte ning sümboliseerib enamasti trendi muutumist (Joonis 10). Kahe tipu või põhja vahel 

on tõus või langus, mis liigub ideaalis algse trendijoone tasemeni. Nii on muster ka kõige 

tugevam ja töökindlam. Kauplejad kasutavad paari nädala jooksul tekkinud mustrit ning 

fundamentaalsed analüütikud pikemal perioodil moodustunut. Mida pikem on vahe kahe tipu 
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ja põhja vahel, seda suurem on liikumine ennustatud suunas. Topelt tippude ja põhjadega tuleb 

siiski ettevaatlik olla, sest tihti nähakse neid seal, kus neid tegelikult pole. (Investeerimisõpik 

2016) 

 

Joonis 9. Kiilud graafikul 

 

 

Joonis 10. Topelt tipud ja põhjad joonisel 

 

Antud muster töötab kauplejate emotsioonide tõttu. Kui eeldatakse, et vara hind hakkab 

tõusma (fundamentaalsete analüütikute näites mõne uudise tõttu), siis väärtpabereid ostetakse. 

Kui väärtus hakkab langema, siis soovitakse vara maha müüa ning oodatakse, kuni hind jõuab 

varasemalt ostetud tasemele ning sooritatakse tehing. (Frost 2016) 

 

2.7. Jaapani küünlad 

Küünlad edastavad hinnainformatsiooni teatud ajaperioodil ning moodustuvad ristkülikutest, 

mis näitavad avamis- ja sulgemishinna vahet. Sellisena on küünal üks kõige tüüpilisematest 

hinnainfo edastamise vahenditest.  

Üks küünal kehtib alati konkreetse ajaperioodi kohta ja koosneb (Joonis 11) küünlakehast 

(joonisel numbrid 2–4) ning varjudest (sabadest) (1 ja 5). Keha näitab ajaperioodi sulgemis- 

ja avamishinda. Kuna küünal on musta värvi, siis näitab see, et ajaperioodil hind langes (valge 

tähistaks hinna tõusu). Antud küünla avamishind on number kahe ning lõplik hind nelja 
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juures. Sabaosad (numbrid 1–2 ja 4–5) sümboliseerivad maksimaalset ja minimaalset taset, 

kuhu küünla moodustumise ajaperioodil hind tõusis ning langes. Küünalde moodustumiseks 

kasutatud ajaperioodid võivad olla ühest minutist kuudeni. (Candlestick Charting… 2016)  

 

Joonis 11. Küünal 

 

Kauplemiseks saab kasutada mitmest küünlast kokku tekkivaid mustreid. Nagu ka teiste 

mustritega, on küünlamustrite toimimise eelduseks inimeste korduvkäitumine. Eeldatakse, et 

kui tekib mõni tuntud küünal või muster, siis ka teised inimesed käituvad sarnaselt ning 

sooritavad sama tehingu. Kui hulk inimesi mõtleb sarnaselt, siis hind liigubki selles suunas, 

sest nende tehingud mõjutavad pakkumise ja nõudluse suhet. Tavaliselt on küünalde eesmärk 

ennustada hinnaliikumise pöördumist või sarnase trendi jätku. Enamik mustreid töötavad nii 

karu- ja pulliturul (langeval ja tõusval). Alguses tuleb määrata varasem trendi suund, sest 

tõusu ennustavad mustrid töötavad vaid langeval trendil ning vastupidi. (Investeerimisõpik 

2016; Kristopher 2017b) 

Joonisel 12 on kujutatud haamri (hammer) ja rippuva mehe (hanging man) küünlamustreid. 

Need on välimuselt sarnased, kuid haamer moodustub langeval ja rippuv mees tõusval trendil 

ning ennustavad hinna suuna muutumist. Haamer prognoosib hinnatõusu ning rippuv mees -

langust. Muster tekib, kui aktsia hind langeb avamishinnast madalamale, kuid sulgemishinna 

ajaks liigub taas peaaegu avamishinna tasemele: haamril kõrgemale ning rippuval mehel 

madalamale. Muster töötab seda paremini, mida pikem on küünla vari (saba). 

(Investeerimisõpik 2016) 

 

Joonis 12. Haamri ja rippuva mehe küünaldest moodustunud mustrid 

 

Tagurpidi haamer moodustub peale langevat trendi ning ennustab hinnatõusu (Joonis 13). 

Pikk saba (vari) tekib, kui suureneb nõudlus ning pakkumisi jääb vähemaks. Ometi hind 

taastub ning sulgub avamishinna lähedal. Küünla pikk saba allpool avamishinda moodustub, 
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kui ostjaid on rohkem kui pakkujaid. Langeva tähe küünal moodustub tõusval trendil ning 

näitab hinnatõusu aeglustumist või trendimuutust. (Murphy 2017) 

 

Joonis 13. Tagupidi haamer ja langev täht 

 

Muster moodustub kahest küünlast ning näitab trendimuutust (Joonis 14). Engulfing (joonisel 

esimene) korral on teine heledam küünal (roheline) pikem kui esimene tumedam ehk hind 

tõuseb rohkem kui langeb. See moodustub peale langustrendi ning ennustab hinnatõusu. 

Samas kui lühemale heledamale küünlale järgneb pikem ja tumedam küünal, siis on tegemist 

engulfing-mustriga, mis ennustab hinnalangust. (Kristopher 2017a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 14. Engulfing 

Teises peatükis toodi välja meetodid, mida kasutatakse tehnilisel analüüsil kasumi 

teenimiseks. 
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3. KAUPLEMISEKSPERIMENT 

Kolmandas peatükis antakse ülevaade eksperimendist, mille käigus katsetati osasid teises 

peatükis tutvustatud kaupemisteooriaid. Fiktiivsete (st kauplemine ei toimunud pärisrahaga) 

finantstehingute sooritamiseks kasutati Admiral Marketsi demokontot ning järgiti eelmises 

peatükis tutvustatud teooriate juhendeid. Tehakse ka järeldused teoorias kirjeldatu kohta. 

 

3.1. Kauplemisstrateegia 

Iga kaupleja arendab endale välja sobiva süsteemi. Antud töö fiktiivsete tehingutega toimuva 

eksperimendi tarvis loodi süsteem, mis koosnes järgnevatest meetoditest: 

• Kasutati Jaapani küünalde teoorias sisalduvaid seaduspärasid (st tagurpidi haamer, 

rippuv mees, haamer, langev täht ja engulfing) ning karu ja pulli tuvastamise meetodit. 

Nimetatud meetodid valiti esinemissageduse ning toimimiskiiruse tõttu. Samuti on 

valitud teooriad graafikult selgemini äratuntavad. Jaapani küünlad toimivad enamasti 

paari küünla jooksul ning selle tõttu ka, olenevalt graafikust, pigem kiiresti. Karu ja pulli 

teooria on populaarne kõigil ajagraafikutel ning teoreetiliselt ka töökindel. Tutvustatud 

teooriatest ei valitud pea ja õlgade ning topelt tippude teooriaid, sest nende tuvastamisega 

ebaõnnestuvad tihti ka kogenud kauplejad. Kuna tehingute sooritamise käigus ei 

märgatud kiilu ega kolmnurkade mustrit, siis neid eksperimenti ei liidetud.  

• Tehinguid sooritati peamiselt viie minuti graafikutel, sest nendel esinevad Jaapani 

küünlad olid kõige töökindlamad ning nii oli võimalik kasumit teenida ka väiksematest 

turupõrgetest. 

• Tehing loeti õnnestunuks, kui muster töötas ning oli võimalik kasumit teenida paari 

järgneva küünla jooksul. Tehing loeti ebaõnnestunuks, kui paari küünla jooksul, sõltuvalt 

graafikust, muster teooria kohaselt ei toiminud. 

• Sealjuures kasumi või kahjumi teenimine ei pruukinud alati tähistada (eba)õnnestunud 

tehingut. Seda kahel põhjusel. Esiteks teatud kordadel vastas tehing eelmises punktis 

seatud kirjeldusele, saavutades paari küünla jooksul väikese kasumi. Samas seda siiski 

ei suletud, sest oodati kasumi suurenemist järgmiste küünalde jooksul. Sellega väljuti 

eksperimendi tarbeks seatud ajahorisondi piiridest, kus kohati kasum tõepoolest 

suurenes, kuid kohati langes tehing taas negatiivseks. Teiseks sõltub kasumi teenimine 

alati ka tehingutasudest, mis lisanduvad igale tehingule. Tehing võis olla mõõdukalt 

kasumlik, kuid selle kasumi suurus jääda napilt alla tehingutasu. Säärased tehingud loeti 

siiski meetodi mõttes edukaks, kuigi need teenisid (väikese) kahjumi.  

Näiteks joonisel 15 kasutati viie minuti graafikut (st et ühe küünla moodustumise periood oli 

5 minutit) ning ostutehing toimus punase noole tasemel, sest engulfing’u muster ennustas 

hinnatõusu. Hind küll tõusis ning muster toimis ootuspäraselt, aga tõusis vaid paari euroga 

plussi. Madalat kasumit selgitas ka 17-eurone tehingutasu, millest kõrgemale hind ei tõusnud. 

Seejärel hakkaski hind langema ning lõpuks lõppes tehing (rohelise noole juures) 65-euroses 

kahjumis. Ometi loeti antud tehing õnnestunuks, sest testiti mustri töötamist ning kahjumisse 
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jäämine oli suure tehingutasu ning kaupleja enda ebaõnnestumise tõttu, sest loodeti suuremat 

kasumit ning ei müüdud vara õigeaegselt maha. 

 

Joonis 15. Engulfing muster Suurbritannia naela ja USA dollariga kauplemisel 

 

3.2. Eksperimendi käik 

Eksperimendi läbiviimiseks valiti kauplemiseks Forex turg, kus testiti iga mustri teooriat 15 

tehingu läbiviimise käigus (st kokku 90 tehingut). Tehingud sooritati ajaperioodil 5. jaanuarist 

23. märtsini Admiral Marketsi MetaTrader 4 kauplemisplatvormil. Antud platvorm osutus 

valituks, sest võimaldas hõlpsasti teha mängurahaga demokonto ning kaubelda 

brauseripõhises kauplemiskeskkonnas. Lisaks on platvorm eestikeelne ning sisaldab erinevaid 

ajagraafikuid ning rohkelt valuutapaare, millega kaubelda. MetaTraderi platvormil saab 

valida 31 valuutapaari seast ning selle tõttu oli ka suur võimalus, et vähemalt ühel graafikul 

on mõni otsitavatest mustritest mis tahes ajahetkel tekkimas.  

 

3.3. Tulemused 

Sissejuhatuses püstitatud hüpotees lükati ümber, sest enam kui 50% tehingutest ebaõnnestus 

(Joonis 16), tuues sealjuures kaasa kogukahjumi 2054 eurot (Joonis 17). Sooritati 90 tehingut, 

millest loeti varem kirjeldatud kriteeriumite alusel õnnestunuks 40,2%. Edukatest tehingutest 

viis lõppesid pisikeses kahjumis, aga kuna muster töötas teooria kohaselt, loeti need siiski 

õnnestunuks. 

Keskmine tehingutele kulunud aeg piirdus 16 minutiga, sest töö eesmärk oli sooritada 

lühiajalisi tehinguid. Üheksal korral 90st lepiti mustri ebaõnnestumisega liiga vara ning 

sekundid või minutid peale mahamüümist toimus suur suunamuutus ning tehing oleks 

lõppenud positiivselt. 

59,8% tehingutest lõppesid negatiivsena ja ka iga üksiku mustri lõikes oli statistika negatiivne. 

Langeva tähe, tagurpidi haamri ning karu ja pulli mustrid õnnestusid võrdselt seitsmel ning 

nurjusid kaheksal korral. Neid oli ka lihtsam graafikutelt leida kui teisi, sest neid esineb 

lühemaajalistel graafikutel enim ning seal töötavad ka tihti kõige paremini. Rippuva mehe 

ning tagurpidi haamri mustrid õnnestusid samuti võrdselt. Kõige rohkem ebaõnnestus 

engulfing’u muster ning seda oli ka kõige raskem graafikutelt leida. Selle põhjuseks võis olla 

spetsiifiline kuju. 
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Joonis 16. Eksperimendis kasutatud mustrite edukus 15 tehingu lõikes 

 

 

Joonis 17. Mustrite kogusumma 

Kõige edukam tehing tugines tagurpidi haamri mustril ning teeniti 321 eurot (Joonis 18). 

Samas kõige suurem kahjum kaasnes ühe rippuva mehe teooria järgimisega, milles kaotati 

korraga 239 eurot. 

Ainuke muster, millel õnnestus kokkuvõttes (46-euroses) kasumis lõpetada, oli tagurpidi 

haamri muster, kus üks suure kasumiga tehing kompenseeris mitmete teiste tehingute 

kahjumi. Ülejäänud mustrite kogusummad olid negatiivsed. 

Punktis 2.7 kirjutatu, et Jaapani küünal on seda efektiivsem, mida pikem on saba, osutus 

samuti vääraks. Korduvalt ennustas pika sabaga küünal tugevat hinnamuutust, aga tegelikult 

toimis turg küünla prognoositule vastupidiselt. Samuti küünlad, mille ajel sooritati kõige 

edukam (Joonis 18) ning ebaõnnestunumad tehingud, olid pigem lühikeste sabadega. 
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Joonis 18. Kõige edukam tehing 

 

Joonisel 18 kujutatud tehing osutus kõige kasumlikumaks ning algas punase noole juures 

tagurpidi haamri küünla ajel. Tehing kestis umbes 100 minutit ning sellega teeniti 321 eurot. 

Samuti märgati tehinguid sooritades, kui olulisel määral on kõik valuutad üksteisega seotud. 

Suuremad hinnamuutused kajastusid samal hetkel pea kõikidel erinevatel graafikutel ning kui 

hind oli ühel graafikul väga stabiilne, siis ei toimunud suuri hinnamuutusi ka teiste 

valuutadega. Samuti mõisteti, et kauplemine on väga aeganõudev. Mida raskem ja keerukam 

süsteem, seda kauem läheb aega turule sisenemiseks sobiva hetke leidmisele. Enim kulus aega 

engulfing’u mustri tuvastamisele. See pole küll raskesti märgatav, aga moodustus graafikutel 

harvemini kui teised. Samuti läks aega karu ja pulli seaduspärasuse tuvastamisele, sest see on 

ainuke välja valitud muster, mis tekib küünaldiagrammi asemel joondiagrammile. Selle tõttu 

kulus 90 tehingu tegemisele pea kolm kuud. 

Miks ebaõnnestusid 59,8% tehingutest ning lõpetati kahjumis? 

• Süsteemi arendamine toimus liiga kiiresti. Kogu süsteem moodustati 2016. aasta 

detsembrikuu jooksul kuulates David Frosti loenguid kauplemisteooriatest (Trading 

strategies with common sense technical analysis) Udemy platvormil. Kaasata oleks 

võinud ka teiste kauplemisspetsialistide arvamusi, et tugevdada oma strateegiat ning 

muuta seda edukamaks. 

• Süsteemi oleks saanud kaasata rohkem indikaatoreid. Näiteks on võimalik mustreid 

töökindlamaks teha libiseva keskmise (vt ptk 2.2.) tasemete arvestamisega. Kui tase 

ühtib teooria ennustusega, siis oleks selle arvestamine märkimisväärselt tugevdanud iga 

teooria ennustust. 

• Kauplemisteemalise teose „Trade your way to financial freedom“ autor Van K. Tharp 

seletab kauplemise madalat õnnestumisprotsenti sellega, et enamik pikemaajalistest 

graafikutest on täpsed, aga lühemaajalised (5 ning 30 minuti) graafikud muutuvad 

aeglase andmete vahetamise tõttu ebatäpseteks. Selle tõttu kasutades vaid lühemaajalisi 

graafikuid, võivad tehingud ebaõnnestuda mitte halva meetodi, vaid ebatäpsete andmete 

tõttu. Kuna kõigi töö käigus sooritatud tehingute tegemiseks kasutati vaid 5 ning 30 

minuti graafikut, siis üks ebaõnnestumise põhjus võis olla graafikute ebatäpsus. (Tharp 

2007: 28) 

• Kahjumit oli kergem saavutada kui kasumit. Keskmine ebaõnnestunud tehingu kahjum 

oli –50,5 eurot, aga samas eduka tehinguga teeniti keskmiselt 22,2 eurot kasumit. See oli 
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tingitud ka kõrgetest tehingutasudest, mille tõttu tihti olukordades, kus muster toimis, 

lõppes tehing siiski kahjumis. Näiteks vähemalt viiel tehingul muster töötas, aga kuna 

tehingutasu oli pea 20 eurot, siis lõppesid tehingud miinuses, sest muster oli nõrk ning 

hind ei jõudnud sellele tasemele. Selle tõttu tuleb kauplemisel hoolikalt valida tehingute 

sooritamiseks platvorm, kus tehingutasud ei moodustaks samuti 44% kogukahjumist 

(umbes 900 eurot), nagu antud eksperimendis. 

• Tehingute sooritamise pikkus oleks võinud olla pikem. Keskmiselt hoiti vara enda käes 

16 minutit, aga samas kõige edukam tehing, millega teeniti 321 eurot kasumit, kestis 100 

minutit. See näitab, et kasumit teenivaid tehinguid kauem käes hoides on ilmselt 

võimalik ka rohkem teenida. 

Eksperimendi tulemusena järeldatakse, et kuigi üksiktehingute lõikes on tõenäosus edukaks 

tehinguks võrdlemisi kõrge, on pikema perioodi vältel kauplemises väga raske olla keskmiselt 

edukas (st teenida kasumit). Õnnestumiseks tuleb luua edukas strateegia ning kasutada selle 

kinnituseks ka teisi teooriaid. Samuti tuleb hoolikalt valida selline kauplemisplatvorm, mille 

tehingutasud on võimalikult madalad. 

Antud peatükis anti ülevaade kauplemiseksperimendist, mis kinnitas, et kaubeldes edukas 

olemine nõuab väga palju aega, raha ning järjekindlust ebaõnnestumistega kohanemiseks. 

Eksperimendiga selgus, et kaubeldes on kasumi teenimine keeruline. Siiski leidus ka üks 

muster, millega teeniti kasumit – nimelt tagurpidi haamri muster. 
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KOKKUVÕTE 

Antud uurimistöö eesmärgiks oli tutvustada investeerimist ja põhilisi tehnilise analüüsi 

teooriaid ning sooritada nende töökindluse katsetamiseks fiktiivseid tehinguid. Uurimisest 

selgus, et investeerimise teel on võimalik kasumit teenida erinevate meetoditega. 

Keskendudes fundamentaalsele analüüsile, teenitakse raha pikaajaliste tehingute 

sooritamisega. Samas tehnilise analüüsi teooriaid järgitakse kaubeldes lühiajaliste tehingutega 

raha teenimisel. Kuna praegusel hetkel ei soosi keskpangad pikaajalisemat investeerimist, siis 

keskenduti edaspidises töös erinevatele kauplemisteooriatele. 

Praktilises osas sooritati hüpoteesi kontrollimiseks iga väljavalitud süsteemiga MetaTraderi 

kauplemisplatvormil 15 fiktiivset tehingut. Püstitatud hüpotees osutus vääraks, sest praktilises 

osas sooritatud üheksakümnest tehingust ebaõnnestusid 59,8% ning eksperiment lõppes 2054-

euroses kahjumis. 

Kõige edukamaks mustriks osutus tagurpidi haamri muster, mille teooriat järgides teeniti 

kokkuvõtteks 46 eurot. Keskmiselt jäi ostu- ning müügitehingu vahele 16 minutit, sest 

keskenduti lühiajaliste tehingute sooritamisele. 

Eksperimendiks välja arendatud kauplemismeetod osutus ebatõhusaks. Efektiivsuse 

parandamiseks oleks võinud süsteemi kaasata rohkem indikaatoreid, mis oleksid kasutatud 

teooriaid tugevamaks muutnud. Ebatäpsete graafikute tõttu võisid mitmed tehingud nurjuda, 

sest peamiselt kasutati lühiajalisi viie minuti graafikuid, kus on väga oluline, et kogu 

informatsioon oleks võimalikult täpne. 

Tööst selgus, et nii investeerimise kui ka kauplemise teel on kasumi teenimine keeruline ning 

aeganõudev, kuid võimalik. Kauplemist peamise rahaallikana ei ole enamasti efektiivne 

kasutada, sest ebaõnnestuda on väga kerge turuvolatiilsuse ning kõrgete tehingutasude tõttu. 

Kasumit on võimalik teenida luues töökindel süsteem ning panustades selle toimimisse 

piisavalt aega. Selle tõttu olid töö peamiseks puuduseks ebaefektiivne kauplemissüsteem, 

mille tõttu lõppes eksperiment kahjumis ning halvasti valitud kauplemisplatvorm, kus olid 

liiga kõrged tehingutasud. 

Kui keskpankade majanduspoliitika paraneb ning soosib rohkem investeerimist, tekib parem 

investeerimiskeskkond, mis töötab vastavalt teooriatele. Sellisel juhul on võimalik ja vajalik 

edaspidistes uurimistöödes uurida rohkem fundamentaalseid analüüsiteooriaid ning sooritada 

pikemaajalisi tehinguid. 

  



Laura Teemägi, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2017 

VÄÄRTPABERITEGA KAUPLEMISE STRATEEGIAD 

314 

KASUTATUD KIRJANDUS 

Candlestick  Charting…  =  Candlestick  Charting:  What  Is  It?  2016.  http://www.investopedia.com

/articles/technical/02/121702.asp (1. märts 2017). 
Digging  Deeper…  =  Digging  Deeper  Into  Pull  And  Bear  Markets.  2017.  http://www.investopedi

a.com/articles/basics/03/100303.asp (26. veebruar 2017). 

Frost,  D.  2016.  Trading  strategies  with  common  sense  tehnical  analysis.  https://www.udemy.com
/trading-strategies-with-common-sense-technical-analysis/learn/v4/overview (30. november 

2016). 

Fuld, H. 2009. 7 Reasons to Trade Forex. http://www.dailyforex.com/forex-articles/2009/05/7-reasons-
to-trade-forex/965 (3. märts 2017). 

Inflatsioon. 2017. https://et.wikipedia.org/wiki/Inflatsioon (30. jaanuar 2017). 

Investeerimisõpik. 2016. https://fp.lhv.ee/academy/investmentguide/346#mark02 (21. detsember 2016). 

Janssen  et  al.  =  Janssen,  C.,  Langager,  C.,  &  Murphy,  C.  2017.  Technical  analysis:  The  Basic  

assumptions.  http://www.investopedia.com/university/technical/techanalysis1.asp 
(27.  jaanuar 2017). 

Kristopher,  G.  2014a.  The  Bearish  Engulfing  and  Bullish  Engulfing  Candlestick  Pattern.  http://

marketrealist.com/2014/12/bearish-engulfing-bullish-engulfing-candlestick-pattern/ (2. märts 
2017). 

Kristopher,  G.  2014b.  What  Are  Candlestick  Patterns  in  Technical  Analysis.  http://marketrealist.

com/2014/12/candlestick-patterns/ (2. märts 2017). 
Langager,  C.,  &  Murphy,  C.  2017a.  Analyzing  Chart  Patterns:  The  Wedge.  http://www.investo

pedia.com/university/charts/charts7.asp (26. veebruar 2017). 

Langager,  C.,  &  Murphy,  C.  2017b.  Chart  Basics  (Head  And  Shoulders).  http://www.investope
dia.com/walkthrough/forex/beginner/level3/head-and-shoulders.aspx (26. veebruar 2017). 

Market (economics). 2017. https://en.wikipedia.org/wiki/Market_(economics) (7. veebruar 2017). 

Mida  tähendab…  =  Mida  tähendab  kauplemine  Forex  turul.  2017.  https://admiralmarkets.ee/edu
cation/articles/forex-basics/mida-tahendab-kauplemine-forex-turul (22. jaanuar 2017). 

Moving  averages…  =  Moving  Averages  –  Simple  and  Exponential.  2017.  http://stockcharts.com/

school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:moving_averages (27. jaanuar 2017). 
Murphy, C. 2016. Is technical analysis a self-fulfilling prophecy? 

http://www.investopedia.com/ask/answers/05/selffulfillingprophecy.asp#ixzz4XARvJn2f 

(26. jaanuar 2017). 
Murphy,  C.  2017.  Support  And  Resistance  Basics.  http://www.investopedia.com/articles/technical/

061801.asp (20. veebruar 2017). 

Pertman, T. 2012. Börs – ülevaade. http://rahafoorum.ee/bors-ulevaade/ (17. jaanuar 2017). 
Support/Resistance levels… = Support and resistance levels and trend lines. 2017. http://www.forex-

central.net/support-resistance.php (20. veebruar 2017). 

Tharp, Van K. 2007. Trade your way to financial freedom. New York: McGraw-Hill Education. 
What  Are  the…  =  What  Are  the  Weekend  Gaps  in  Forex  Market.  2014.  https://www.luckscout.

com/what-are-the-weekend-gaps-in-forex-market/ (3. märts 2017). 

What  is…  =  What  is  the  difference  between  investing  and  trading?  2012.  http://www.investope
dia.com/ask/answers/12/difference-investing-trading.asp (17. jaanuar 2017). 

Why should… = Why should I invest. 2017. http://www.investopedia.com/ask/answers/153.asp 

(7.  jaanuar 2017). 
Zhuo,  T.  2016.  Sustainable  Capitalism  Is  the  Next  Big  Thing  in  Investing.  https://www.entrepre

neur.com/article/269813 (13. jaanuar 2017). 



VAKTSINEERIMISE POOLT- JA 
VASTUARGUMENDID PÄRNU 

ÜHISGÜMNAASIUMI ÕPILASTE HULGAS 
Pärnu Ühisgümnaasium 

11. klass 

KARL TULMIN 
Juhendaja Eve Popp 

2018 



Karl Tulmin, 11. klass, Pärnu Ühisgümnaasium, 2018 
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SISSEJUHATUS 

Käesolev uurimistöö on koostatud teemal „Vaktsineerimise poolt- ja vastuargumendid Pärnu 

Ühisgümnaasiumi õpilaste hulgas“. Tegemist on väga aktuaalse teemaga, kuna inimeste 

teadlikkus vaktsineerimisest ja selle olemusest on väike ning selle tulemusena palju kõneainet 

pakkuv teema. Kuna minu vanemad on meedikud ja ema on mõned aastad tegelenud 

vaktsineerimisega, siis olen sellega mõningal määral ka ise kokku puutunud. Sageli küsitakse 

nendelt nõu vaktsineerimise kohta ja mõnikord süüdistatakse neid inimvaenulikus tegevuses, 

mida tunneme vaktsineerimisena.  

Antud töö eesmärgiks on anda ülevaade vaktsineerimisest kui olulisest raskeid haiguseid 

ennetavast tegevusest ning uurida õpilaste arvamust vaktsineerimise kohta. Selle uurimiseks, 

viisin läbi küsitluse Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste seas, kus küsisin nende hoiakut 

vaktsineerimise kohta. Küsitluse käigus kogutud andmete põhjal koostatakse diagramme ja 

jooniseid, et saada parem ülevaade õpilaste seisukohast vaktsineerimise suhtes ja uurida, 

milline on vaktsineerimise hõlmatuse tase küsitletute seas ning võrrelda seda Eesti 

keskmisega.  

Käesolev töö on jaotatud seitsmeks peatükiks, millest esimeses antakse ülevaade 

vaktsineerimise ajaloost. Teine peatükk selgitab vaktsineerimist ning selle olulisust. 

Kolmandas peatükis tutvustatakse, miks on suhtumine vaktsineerimisse languse teel. 

Uurimistöö neljandas peatükis antakse ülevaade Pärnu ortopeedi Andrus Lindmäe artiklist: 

„Vaktsiinivale“, mis ilmus 28. veebruaril 2014. aastal Terviseportaalis, kus doktor väidab, et 

kogu vaktsineerimise ajalugu kubiseb võltsingutest ja Jenneri vaktsiin rõugete vastu oli 

toimetu. Viiendas peatükis tutvustatakse vaktsineerimisega kaasnevaid kõrvaltoimeid ning 

kuuendas peatükis antakse lühike ülevaade erinevatest vaktsiinitüüpidest. Antud töö viimases 

ehk seitsmendas peatükis tehakse järeldusi küsitlusest saadud andmetest ning analüüsitakse 

neid. Antud töö on informatiivne nii vaktsineerimise pooldajatel kui ka vastastele. 

  



Karl Tulmin, 11. klass, Pärnu Ühisgümnaasium, 2018 
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1. VAKTSINEERIMISE ALGUS 

Tänapäeval, kui üha rohkem kostab hääli vaktsineerimise vastu, oleks tagasivaade 

vaktsineerimise tegelikule ajaloole väga vajalik. 

Tänapäevane vaktsineerimine algas üle kahesaja aasta tagasi, kui 1796. aastal teostas Edward 

Jenner oma esimese rõugetevastase vaktsineerimise. Rõugete mõju maailma ajaloole ja 

kultuurile on olnud tohutu. Ajaloolased on välja arvestanud, et kuni 18. sajandi lõpuni (siis 

tuli E. Jenner välja oma rõugetevastase vaktsineerimise ideega) suri Euroopas igal aastal 

rõugetesse umbes 400 000 inimest. Veel 1967. aastal, kui käivitus ülemaailmne rõugete 

likvideerimise programm, nakatus maailmas rõugetesse 10–15 miljonit inimest. Rõuged 

suudeti likvideerida 1980. aastaks. (Kutsar, 2012: 54) 

Maailma viimane pärisrõugete haigusjuht registreeriti 26. oktoobril 1977. aastal Merka asulas 

Somaalias kahekümne kolme aastasel mehel (Aug, 2009). Järgmised vaktsiinid tulid 

kasutusele alles kaheksakümne aasta pärast, kui Louis Pasteur vaktsineeris loomi siberi katku 

vastu ning inimesi marutõve vastu. Neile kahele väga tuntud vaktsineerijale järgnesid 

vaktsineerimised tüüfuse vastu 1896 (Richard Pfeiffer, Willhelm Kolle ja Almroth Wright), 

koolera (1896, Wilhelm Kolle) ning katku (1897, Waldemar Haffkine) vastu. (Kutsar, 2012: 

47) 

Ajaloolise tõe huvides tuleb siiski märkida, et rõugete ja teiste haiguste vastu oli abi otsitud 

ammu enne vaktsineerimise avastamist. Esimese tähelepaneku tegi ajaloolane Thukydides 

aastal 429 e.m.a, et katkulaine ajal ellujäänuid ei ohustanud katk enam kunagi. (Peil, 2003) 

10. sajandist on teada rõugete vastu kaitsepookimine variolatsiooni meetodil. Nakatunud 

inimeselt võetud rõugelima kanti üle nakatumata inimesele. Sellega kaasnes kahjuks 

mõnikord rõugeepideemia ja sellest loobuti enamikes riikides 18. sajandi lõpuks. Seda ajalist 

järku võibki pidada vaktsineerimise alguse ajaks. (Tulmin, 2014) 

 

1.1. Edward Jenner 

Omal ajal olid rõuged üks enimlevinud haigusi maailmas, millesse suri üks viiest nakatanust. 

Need, kes elama jäid, jäid sageli pimedaks või füüsiliselt vigaseks. Rõugeid nagu paljusid teisi 

nakkushaigusi ei olnud võimalik efektiivselt ravida, vaid seda oli võimalik vältida. Ravimit ei 

olnud ning katsed haigust ennetada piirdusid algelise kaitsepookimise vormiga, mida tuntakse 

variolatsiooni nime all, see tähendas seda, et terve inimene nakatas end meelega rõugetesse, 

võttes eritist kergemalt põdeva haige haavanditest ning määrides seda enda lahtise haava 

peale. Kuna rõugetesse polnud enam teist korda võimalik nakatuda, lootsid inimesed, et 

haigus nakatab neid kergemalt ja neil oleks ülejäänud eluks immuunsus. Kahjuks oli selline 

protsess ohtlik, kuna end sel viisil kaitsta üritanud inimesed surid sageli rõugetesse. (Tulmin, 

2014) 

Relvaks rõugete vastu sai vaktsiin, mille avastas Eward Jenner 1796. aastal. Tema avastus sai 

eeskujuks kõikidele vaktsineerimistele, mida tänapäeva meditsiinis teostatakse: lapsi ei ohusta 

enam lämbumine difteeria tagajärjel, ajukahjustused leetrite tüsistusena ega liikumishäired 
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lastehalvatusest. Edward Jenner oli inglise maatohter ja ta kuulas piimatüdrukute mõtet, et 

inimesed, kes olid põdenud lehmarõugeid, pääsesid hiljem pärisrõugetest. Peale tõsiseid 

vaatlusi ja uuringuid, kulutas ta aastaid, et saada haigestunud lehmadelt materjali oma 

vaktsiinile. (Tulmin, 2014) 

Julgust ta sai John Hunterist kuninga ihuarstilt, kes viis enda peal läbi saatuslike tagajärgedega 

katse nakatades end gonorröad põdeva patsiendi eritisega. Jenner vaktsineeris 8-aastast James 

Phippsi lehmarõuge viirusega. Noor Phipps sai lehmarõuged ja paranes. Järgmiseks kõige 

ohtlikumaks sammuks, nakatas Jenner poissi ligi 20 korda kahekümne aasta jooksul 

rõugetega, kuid poiss ei haigestunud. (Tulmin, 2014) 

Hiljem avaldas Jenner oma rõugevaktsiinialase uurimistöö tulemused ning pärast seda 

hakkasid arstid teistes maades samuti tema tehnikat kasutama. Kõik vaktsiinid toimisid, sest 

lehmarõugete ja inimeste rõugete viirused olid nii lähedases suguluses, et kui lehma 

rõugeviirust süstiti inimesele, vedas too keha immuunsüsteemi ninapidi ja pani ta tootma 

antikehi kaitseks edaspidiste sissetungide vastu mitte ainult lehma, vaid ka inimeste rõugete 

vastu. Enamus sellest ajast peale loodud vaktsiine põhinevad haigustekitajatel endil. Eelnevalt 

tuleb haigustekitajad nõrgestada nende kunstliku kasvatamise või keemilise töötlemise teel. 

(Tulmin, 2014) 

 

1.2. Louis Pasteur 

Louis Pasteuri nime mäletatakse tema välja arendatud protsessi pastöörimise tõttu. Kuigi 

Pasteur oli keemik, kuuluvad tema tähtsamad avastused meditsiini valdkonda. Teda peetakse 

üheks olulisemaks 19. sajandi meditsiiniteadlaseks. Oma kuulsuse on ta saanud suurelt osalt 

marutõvevaktsiini loomisel. (Tulmin, 2014) 

1882. aastaks oli ta edukalt loonud vaktsiini siberi katku vastu. Tegemist on haigusega, 

millesse inimesed nakatusid harva, kuid mis tappis massiliselt lambaid ja teisi kariloomi.1885. 

aastaks oli ta loomade jaoks arendanud välja efektiivse marutaudivaktsiini, mille sai 

nakatanud küülikute selgroogudest. Ühel päeval toodi Pasteuri juurde 9-aastane poiss, kes oli 

mitu korda saanud marutõbise koera käest hammustada. Pasteur süstis talle uut vaktsiini ja 

poiss jäi ellu. Jutud vaktsiini efektiivsusest levisid ning järgmise aasta jooksul sai sama ravi 

üle 2500 nakatunud patsiendi ja selle tõttu vähenes ka suremus alla ühe protsendi. Lisaks 

kasule ja kuulsusele, mis Pasteuri töö talle tõi hakkasid ka teised teadlased muude haiguste 

vastu vaktsiine looma. (Tulmin, 2014) 

Pasteuri ei tunne me ainult vaktsiinide loomisega, vaid 1865. aastal aitas ta oluliselt edendada 

Prantsuse siiditööstust. Pasteur analüüsis haigusi, mis tappis siidiusse ning andis efektiivseid 

soovitusi nende ennetamiseks. Lisaks ta avastas asümmeetrilised molekulid ühendites, mis 

olid olulised hilisemas strukturaalses keemia arengus. Pasteur kasutas pastöörimise sarnast 

protsessi, et parandada käärimisprotsessi veini- ja õlletööstuses. (Tulmin, 2014) 

Pasteur avastas ka selle, et kui kanade koolerabakterid olid kogemata kauaks seisma jäänud, 

tegi ta katse, et süstida seda kanadele, katse tulemusena ei haigestunud nad üldse või 

haigestusid ainult nende bakteritega tavaliselt seostatava haiguse kergesse vormi. (Tulmin, 

2014) 

Kui Pasteur suri, oli ta nimi maailmakuulus ning kaastundeavaldusi saabus tohutult. Ilmselt 

kõige dramaatilisem žest leidis aset ligi pool sajandit hiljem. 9-aastasest poisist, kelle Pasteur 
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oli marutõvest päästnud sai hiljem majahoidja Pasteuri Instituudis, kuhu teadlane maeti. 1940. 

aastal jõudsid Pariisi natsid ning käskisid Meistril Pasteuri hauakamber avada, et seda uurida 

Meister otsustas haua rüvetamise käsku mitte täita ja sooritas enesetapu. (Tulmin, 2014) 
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2. VAKTSIIN, VAKTSINEERIMINE, VAKTSINEERIMISE 
OLULISUS 

Käesolev peatükk annab ülevaate vaktsineerimisest ning selle olulisusest. Ühtlasi 

tutvustatakse vaktsiinide toimemehhanismi ning nende ohutust. 

 

2.1. Vaktsiin 

Inimesed on läbi ajaloo vaevelnud nakkushaiguste küüsis ning teinud uskumatuid pingutusi 

nendest vabanemiseks. Kahjuks esineb veel haigusi, mille vastu vaktsiine ei leidu, sest mitte 

kõik haigustekitajad ei lase end oma kohastumiste ja looduslike eripärade tõttu muuta. Ometi 

on teadlased teinud suurt tööd inimeste kaitsmiseks nakkushaiguste eest, luues arvukalt väga 

häid vaktsiine. Kuna see töö on väga aeganõudev ja vaevarikas, siis kulgeb uute vaktsiinide 

väljatöötamine küllaltki aeglaselt ning seda tööd jätkub veel kaugesse tulevikku. 

Vaktsiin ehk pookaine on ravim, mis on ette nähtud nakkushaiguste vältimiseks ning inimese 

immuunsüsteemi tugevdamiseks. Pookaines on haigustekitaja antigeenid, mille kaudu 

immuunsüsteem haigustekitaja ära tunneb. Moodustunud antikehad nõrgestavad või 

hävitavad organismi sattunud päris haigustekitajad. Pärast seda jäävad antikehad pikaks ajaks 

organismi, mis salvestavad info selle ohtliku toimeaine kohta, et hiljem oleks haigust 

tekitavate mikroorganismidega lihtsam võidelda. (Kliinik, 2013) 

Päevakorda on tõstatatud ka küsimus, kas vaktsiinid on ohutud või ohtlikud. Tänapäeva 

vaktsiinid on ohutud. Nende tootmiseks valitakse baktereid ja viirusi väga hoolikalt ning 

kahjustatakse nõrgemalt, kus nad on inimese organismile täiesti ohutud. Uue vaktsiini 

loomisel kontrollitakse selle ohutust väga hoolikalt – algul katseklaasis, seejärel 

katseloomadel ja lõpuks vabatahtlikel katsealustel inimestel. Kui pärast katsetamist ja 

kontrollimist selgub, et vaktsiin on lastele ja täiskasvanutele ohutu, lubab riigi ravimikontrolli 

asutus selle üldiseks kasutamiseks. Vaktsiini ohutusele annab oma hinnangu ka Maailma 

Terviseorganisatsioon. Juhul kui vaktsiini soovitakse kasutada Euroopa Liidus, kontrollib 

selle ohutust väga põhjalikult Euroopa ravimiagentuur. Viimase etapina kontrollivad vaktsiini 

ohutust veel kord riikide ravimiametid. Eestis kontrollib iga vaktsiini ohutust enne müügiloa 

andmist riigi ravimiamet ning jälgib selle ohutust ka vaktsiini kasutamisaja jooksul. Selle 

põhjal võib järeldada, et vaktsiinid on meile ohutud. (Kutsar, 2012: 17–18; 32–33) 

Vaktsiinid arenevad ning meie teadmised nende toime kohta täienevad. Teadlastel on vaja 

teha raskeid uurimistöid, et luua vaktsiine haigustele, mille vastu veel ei saa vaktsineerida. 

 

2.2. Vaktsineerimine 

Vaktsineerimine on eesti keeles tuntud ka kaitsepookimise nimetuse all. Selle ajalugu on 

oluliselt pikem, kui selle kohta on ajalooallikaid säilinud. 

Täpselt niisamuti nagu iga lapsevanem mõtleb oma lapse tervisele ja ohutusele, õpetades last 

ületama sõiduteed ainult mööda vöötrada või kinnitades lapse riietele helkuri, peab iga 
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lapsevanem planeerima oma pisipõnni vaktsineerimist, et hiljem mitte endale eluaeg 

etteheiteid teha (Kutsar, 2012: 10). Ükski ema või isa ei soovi oma last haigevoodis tõvega 

võitlemas näha ning valutava südamega oodata, mis saab edasi.  

Vaktsineerimine on väga tõhus ning ohutu viis nii oma lapse kui ka enda kaitsmiseks raskete 

nakkushaiguste eest. Vaktsineerimine tagab nakkushaiguste vastu immuunsuse, mille kestus 

on tavaliselt pikaaegne, enamasti eluaegne. Vaktsineerimisel antakse organismile nõrgestatud 

või surmatud haigust tekitavaid mikroorganisme või nende osi sellisel kujul, et tekitab aktiivse 

immuunsuse selle haigustekitaja vastu. Kaitse moodustub kas antikehadest või rakuvälisest 

immuunsusest ja kujuneb vaktsineerimise järel alati just selle bakteri või viiruse vastu. (Eskola 

et al., 1994: 8) 

Aktiivne immuunsus tekitatakse organismis sobiva annuse manustamisega. Kõige sagedamini 

manustatakse vaktsiini süstimise teel. Termin vaktsineerimine ei tähenda ainult süstimist. 

Näiteks osa vaktsiine võib anda suu kaudu lahusena või kapslina. Praegu uuritakse erinevaid 

võimalusi, kuidas saaks inimesi vaktsineerida limaskestade kaudu. Nii jääks ära lapsi 

hirmutav süstimine, piisaks vaid vaktsiini piserdamisest limaskestadele. (Eskola et al., 1994: 

8) 

 

2.3. Vaktsineerimise olulisus 

Nakkushaiguste epideemiad olid aastatuhandeid see tume saatus, mis sundis perekondi 

lugema oma laste arvu pärast epideemiate hävitustöö lõppu. Näiteks kunstnik Ants Laikmaa 

vanematel oli 15 last, kuid täiskasvanuks said kaks poega ja üks tütar, sest teised surid lapsena 

peamiselt nakkushaigustesse. See tundmatu ja teadmatu olukord, kestis ajani, mil valmisid 

esimesed vaktsiinid. 

Hoolimata sellest et vaktsineerimine sai alguse juba 18. sajandi lõpus, on tänapäevalgi 

vaktsineerimisega välditavad haigused üleilmses ulatuses endiselt oluliseks haigestumuse ja 

suremuse põhjuseks. WHO1 andmetel päästetakse tänu vaktsineerimisele igal aastal üle kolme 

miljoni inimese elu, selle tulemusena hoitakse ära ka haiguspuhanguid ning inimeste 

invaliidistumist. (Terviseamet, 2017b) 

Võimalikult palju lapsi tuleb vaktsineerida sellepärast, et ainult nii kujuneb kogu elanikkonna 

üldine ehk kollektiivne immuunsus. Ainult elanike ja eeskätt laste üldine immuunsus tõkestab 

tõhusalt haigustekitajate levikut ja ennetab puhangute ja epideemiate teket. On teada, et 

vaktsiinvälditavate nakkushaiguste leviku ennetamiseks peab kõigist lastest olema 

vaktsineeritud vähemalt 90–95% (Terviseamet, 2017b). Kui me niipalju lapsi ei vaktsineeri 

ja sellist üldist kaitsvat immuunsuse taset ei kujunda, siis jätame akna lahti paljudele 

haigustekitajate sissetungimiseks ja laastamistöö tegemiseks just vaktsineerimata laste seas. 

Vaktsineerimisega kaitseme kõiki pereliikmeid ja ümberolevaid inimesi ohtlike 

nakkushaiguste eest, mille vastu on nad immuniseeritud. Põhilisteks pereliikmete nakatajateks 

on lasteaias või koolis nakatunud lapsed. Kui lasteaias või koolis on kõik lapsed korralikult 

vaktsineeritud, ei nakatu seal ka see laps, keda tervislikel põhjustel ei ole saadud vaktsineerida 

ja kellel seetõttu immuunkaitset ei ole. (Kutsar, 2012: 13–14) 

                                                                 
1 WHO – Maailma Terviseorganisatsioon 
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Laste vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik. Seega on inimeste valida, kas vaktsineerida oma 

laps ohtlike nakkushaiguste vastu või mitte. Palun kõigil lapsevanematel hoolikalt järele 

mõelda, kuna lapsi vaktsineerides tagame neile tervise ja täisväärtusliku elu ning väldime 

nende nakatumist kurnavatesse, tervist laastavatesse ja ohtlikesse nakkushaigustesse. 
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3. SUHTUMINE VAKTSINEERIMISSE TÄNAPÄEVAL 

Alates 18. sajandi lõpust, kui maailmas hakati rõugete vastu vaktsineerima, on alati olnud 

vaktsineerimisvastaseid. Nad ei ole kahesaja aasta jooksul suutnud ühtki vettpidavat 

põhjendust välja tuua – kõik kulgeb endiselt kuulujuttude või väheste terviseteadmiste 

tasemel. 

Viimasel ajal võib ajakirjanduses kohata palju poleemikat vaktsineerimisest. Ühed ütlevad, et 

see on vajalik, teised leiavad, et vaktsiinid on kahjulikud ja suurte ravimtootjate väljamõeldis 

„pumpamaks“ inimestelt raha. See on põhjustanud inimeste jagunemise kahte vastasleeri – 

vaktsineerimise pooldajad ja selle vastased. Vastastikku toimub pidev üksteise arvamuste 

mõjutamine ning oma vaadete peale surumine. 

Paljud ohtlikud laste nakkushaigused on kadunud või esinevad harva. Seetõttu on nii mõnelgi 

lapsevanemal tekkinud suhtumine, et neid nakkushaigusi ei ole enam üldse ning seetõttu pole 

vaja lapsi vaktsineerida. Nakkushaigusi esineb oluliselt vähem seetõttu, et me oleme 

vaktsineerinud ja kaitsnud oma lapsi võimalikult hästi. Paljud nakkushaigused on aheldatud, 

kuid nende tekitajad ei ole meie ümbrusest lõplikult kadunud. Nad ringlevad edasi, otsides nii 

vastuvõtlikke lapsi kui ka täiskasvanuid ning paraku leiavad neid vaktsineerimata inimeste 

seast. „Vaatamata sellele, et leetrite puhang on Euroopas maha surutud, on oht, et need tulevad 

tagasi. Leetrite haiguspuhanguid on esinenud Prantsusmaal, Suurbritannias jt riikides ning 

need on suures osas alguse saanud vaktsineerimisvastastest kogukondadest.“ (Kliinik, 2015) 

Eestis on viimase viie aasta jooksul märgata vaktsineerimises väikest langustendentsi. Seda 

kinnitab ka fakt, et suurenenud on perede arv, kes otsustavad mõnest vaktsiinist loobuda. Kui 

kuus aastat tagasi keeldus ligi 1,1% vanemaist läkaköhavaktsiinist, siis neli aastat tagasi oli 

neid juba 2,4%. (Laas, 2016) 

Hoolimata sellest, et üle 90% Eesti lastest on vaktsineeritud, ei ole kõik lapsevanemad 

vaktsineerimise vajalikkusest aru saanud (Laas, 2016). Kui jälgida viimaseid uuringuid on 

märgata, et valdav enamus lapsevanemaid usaldab selles küsimuses oma perearsti. 

Lapsevanemad soovivad saada üha detailsemat informatsiooni selle kohta, millist kaitset 

nende lapsele pakutakse ja milliseid valikuvõimalusi on olemas. Näiteks perearst Iris Koort 

toob oma kogemuse põhjal välja, et lapsevanemate seas on mitu leeri: „Suurem osa 

lapsevanematest on hästi informeeritud ja usaldavad oma arsti. On kõhklejaid, kes teevad 

positiivse otsuse, kui neid piisavalt informeerida ja küsimustele adekvaatseid vastuseid 

pakkuda. On aga ka kindlaid vaktsineerimisvastaseid, kelle jaoks pole ükski argument 

mõjuv,“ kirjeldab ta. (Kliinik, 2015) 

Perearsti hinnangul oleks oluline aga teadvustada, et vaktsineerimine on kollektiivne tegevus 

ja oma lapse vaktsineerimata jätmine mõjutab kogu ühiskonna ja eriti selle nõrgemate liikmete 

tervist. (Kliinik, 2015) 

Peamiseks põhjuseks, miks osa lapsi jääb vaktsineerimata, on vanemate keeldumine last 

vaktsineerimast. Vaktsineerimisest keeldumisel on mitmeid põhjusi, eeskätt on need 
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vanemate vähesel teaduslikkusel põhinevad väärarusaamad ja uskumused sellest, et vaktsiinid 

on ohtlikud.  

Kui tuua paralleel minevikust 1954. aastal, kus inimesed kogunesid kliinikute uste taha, et 

saada vaktsineeritud poliomüeliidi vastu ja pääseda tapvast ning sandistavast 

nakkushaigusest. Tänapäeval, kui on saada minimaalsete või olematute kõrvaltoimetega 

vaktsiine, loobub suur hulk inimesi selle kasutamisest. (Kliinik, 2015) 
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325 

 

 

 

 

4. VAKTSINEERIMISE POOLT JA VASTU ARGUMENDID 

Antud teemat käsitledes on väga raske kirjutada sellest, kui ohtlik on vaktsineerimine inimese 

tervisele. Piisavaid teadmisi omamata on raske hinnata vaktsineerimisega seotud riske. Raske 

on eraldada „terasid sõkaldest“, sest enamik kirjutajaid arvab, et nende tõde on see ainus ja 

õige. Seda teemat uurides olen ma külastanud väga paljusid foorumeid, kus inimesed jagavad 

oma elukogemusi ja küsivad abi üksteiselt. Ma olen seal kohanud selliseid kommentaare, et 

ei tahaks ennast mitte kunagi vaktsineerida. Kommentaare lugedes olen saanud aru, kui 

lihtsameelsed on inimesed. Kui arukat inimest huvitab mingi asi, siis ta loeb selle kohta. 

Paljud usuvad teiste kirjutatut, kuigi need pole kunagi seda uurinud ja ilmselgelt ei valda 

teemat. Lisaks on paljud neist ka küsitava kirjaoskusega, mis viitab vähesele haridusele ja 

lugemusele. 

Vaktsineerimise vastastega on liitunud ka mitmed meedikud. Juhtusin lugema Pärnu 

ortopeedi Andrus Lindmäe artiklit: „Vaktsiinivale“, mis ilmus 28. veebruaril 2014. aastal 

Terviseportaalis. (Lindmäe, 2014) Doktor väidab, et kogu vaktsineerimise ajalugu kubiseb 

võltsingutest ja Jenneri vaktsiin rõugete vastu oli toimetu! Huvitaval kombel on rõuged siiski 

tänapäevaks likvideeritud. Seda „väheolulist“ fakti lugupeetud ortopeed ei vaevu põhjendama 

ega selgitatama. Doktor toob veel hulgaliselt näiteid farmaatsiafirmade finantshuvidest ja 

nende võimest mõjutada arstkonna mõtlemist. Minule jäi artiklit lugedes mulje, et ainult 

rumalad inimesed lubavad oma lapsi vaktsineerida ravimfirmade poolt kinnimakstud arstidel. 

Doktor ei selgita kuidas on saadud siiski rõugetest jagu ja jätab endast mulje, et tegu on 

järjekordse teemat mittevaldava „vandenõuteoreetikuga“. Vesteldes asjast oma arstist isaga 

selgus, et oma töökohas ortopeedina ravib doktor valutavaid liigeseid farmaatsiatehastes 

toodetud ravimitega ja süstib liigestesse loomse päritoluga hormoonpreparaate jms. Isa ütles, 

et tema uroloogina ei ole pädev senikehtivaid tõekspidamisi arvustama ja ilmselt jääb ka dr. 

Lindmäel kompetentsist vajaka. Ta lisas veel, et iga ortopeed jäägu oma liistude juurde. Ainult 

hügieeni, toitumise ja õunaäädikaga ei saa seletada epideemiate kadumist. 

Vaktsineerimise vastased kasutavad oskuslikult ära mõne aasta eest olnud segadust. Siis 

valmistuti erakordselt raskeks seagripi pandeemiaks ja meedias hirmutati inimesi oodatava 

„viimsepäevaga“. Tegelikkuses ei olnud epideemia ohtlikum tavalisest hooajalisest 

gripipuhangust. Toona olid ka suured segadused vaktsiinide saamisel. Eestisse jõudis vaktsiin 

alles aastalõpuks, kui oli juba selge, et epideemia ohtlikus oli ülehinnatud. Tavaliselt on 

vaktsiini väljatöötamine pikaajaline protsess, kuid toona tuli vaktsiin välja lausa ennaktempos 

ja selle vaktsiiniga seostatakse ka narkolepsia sagenemist vaktsineeritute hulgas. Mina ei oska 

öelda, kas on tegu teadliku hirmu külvamisega või eksisid teadlased oma prognoosides, kuid 

see juhtum on osutunud tugevaks trumbiks vaktsineerimise vastaste käes. Minul on raske 

ümber lükata nende süüdistusi farmaatsiatööstuse aadressil, kui nad süüdistavad tööstureid 

ahnuses ja oma kasumite suurendamises iga hinna eest. Vigadest õpitakse ja loodame, et 

taolisi prohmakaid enam ei juhtu. Samuti ei ole õige visata last koos pesuveega välja, sest 

üksikud ebaõnnestumised ei tohiks seada löögi alla kõike head, mida on vaktsineerimine meile 

andnud. Mina isiklikult ei mõistaks hukka kumbagi poolt, aga rohkem pooldan siiski 

vaktsineerimise vajalikust.   
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5. VAKTSINEERIMISE KÕRVALTOIMED 

Nagu iga ravim, võib ka vaktsiin põhjustada inimesele kõrvaltoimeid. Vaktsiinide 

väljatöötamisel püütakse alati luua vaktsiin, millel oleks võimalikult vähe kõrvaltoimeid. 

Vaktsineerimisest tulenevad kõrvaltoimed võivad olla tingitud vaktsiinist või vaktsineerimise 

läbiviimise nõuete mittetäitmisest. Samuti võivad kõrvaltoimed tugineda juhuslikust 

kokkulangevusest. (Eskola et al., 1994: 38) 

Enamik vaktsiinide kõrvaltoimetest on suhteliselt kergekujulised kohalikud nähud süstikohas: 

naha kerge punetus, valulikkus või turse. Eeltoodud nähud võivad esineda ühel juhul neljast 

vaktsineeritud lapsest. Üldjuhul tekivad kõrvaltoimed mõni tund pärast vaktsineerimist ning 

võivad kesta kuni üks-kaks päeva, harva kauem ning kaovad ilma ravita. See möödub 

iseenesest mõne tunni, hiljemalt paari päeva jooksul. (Eskola et al., 1994: 39; Terviseamet, 

2017a)  

Teine kõrvaltoimete liik on üldised kõrvaltoimed. Kõige levinumad vaktsineerimisjärgsed 

kõrvaltoimed on palavik, väsimus, nahalööve, lihase- või liigesevalud, minestamine, 

oksendamine või krambid. Enamikel juhtudel tekivad need 1–3 päeva pärast vaktsineerimist. 

Tervetel lastel tekivad vaktsineerimisjärgsed kõrvaltoimed väga harva. (Terviseamet, 2017a) 

Kolmandaks võimalikuks ohumomendiks on allergia vaktsiini mõne koostisosa suhtes. See 

selgub alles pärast sama vaktsiini teise-kolmanda annuse süstimist. Sellisel juhul ei 

vaktsineerita last enam selle vaktsiiniga. Üliharva, ühel lapsel miljoni vaktsiiniannuse kohta 

võivad tekkida allergilised reaktsioonid (nõrkus, kahvatus, pearinglemine, 

südamepekslemine, vilistav hingamine). (Kutsar, 2012: 34) 

Eelöeldu alusel võib järeldada, et oht vaktsiinide poolt põhjustatud kõrvaltoimete tekkeks on 

väga väike. Alati tuleb arvestada seda, et lapse nakatumise oht ja nakkushaiguse tekitatud 

kahju inimese organismile on alati suurem, kui vaktsiinide poolt tehtav kahju.  

Selleks, et võimalikke üldisi vaktsineerimisjärgseid kõrvaltoimeid kiiresti avastada ja 

vajaduse korral abi anda, tuleb pärast vaktsineerimist jätta laps 20–30 minutiks arsti või õe 

järelevalve alla. 

Vaktsiini teadaolevad kõrvaltoimed on kirjeldatud pakendis olevas infolehes. Patsiendil oleks 

soovitatav enne vaktsineerimist tutvuda võimalike vaktsineerimise tüsistustega ja pidada 

vajadusel nõu apteekriga või perearstiga. 
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VAKTSINEERIMISE POOLT- JA VASTUARGUMENDID PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUMI ÕPILASTE HULGAS 
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6. VAKTSIINITÜÜBID 

Käesolev peatükk annab ülevaate neljast erinevast vaktsiinitüübist ja nende kasutamise 

eripäradest. 

Inaktiveeritud tüüpi vaktsiinid jagunevad viirusvaktsiinideks nt: lastehalvatustõvevaktsiin ja 

bakteriaalseteks vaktsiinideks nt: läkaköhavaktsiin. Inaktiveeritud ehk surmatud 

vaktsiinviirus ei paljune vähimalgi määral inimese koerakkudes, mistõttu neil puudub 

täielikult haiguse põhjustamise võime. Ometi on surmatud vaktsiinviirustel säilinud võime 

lülitada tööle immuunsüsteem ning luua vaktsineeritud inimesel hea immuunkaitse 

haigustekitajate vastu. Nende omaduste tõttu võib inaktiveeritud vaktsiiniga vaktsineerida ka 

nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesi. Erinevalt nõrgestatud elusvaktsiinist, tuleb püsiva 

immuunsuse loomiseks inimesi vaktsineerida enam kui kahe inaktiveeritud vaktsiini 

annusega. Lisaks ei sisalda see elusaid haigustekitajaid. Inaktiveeritud vaktsiinid võivad 

sisaldada surmatud tervet haigustekitajat või selle erinevaid komponente. (Kutsar, 2012: 15–

16) 

See vaktsiin sisaldab elavaid nõrgestatud mikroobe. Need on nõrgestatud nii, et nende 

haigusttekitav toime on kadunud, kuid immunogeensus on säilinud. Viirusvaktsiin on näiteks 

LMP2, mis sisaldab leetrite, mumpsi ja punetiste nõrgestatud viirusi. On ka bakteriaalsed 

vaktsiinid, mille näiteks on BCG3 ehk tuberkuloosi vaktsiin. See tähendab, et neil on võime 

käivitada immuunsüsteemi mälurakud, mis aitavad kaitsta last tulevikus. Elusvaktsiinid ei ole 

võimelised põhjustama haigust, küll aga kujundavad nakkushaiguse eest kaitsva immuunsuse. 

Seda liiki vaktsiini kasutamise ainukeseks piiranguks on see, et neid ei saa süstida nõrgenenud 

immuunsüsteemiga lapsele või täiskasvanule, näiteks AIDSi- või vähihaigetele. (Kutsar, 

2012: 15) 

Viirusosakeste vaktsiini valmistatakse viiruse mõnest osakesest, millel on võime lülitada tööle 

immuunsüsteem. Kuna sel eesmärgil kasutatakse ainult üksikuid viirusosakesi, siis on see 

vaktsiin inimesele ohutu, sest haigustekitajat ennast inimese organismi ei viida. 

Viirusosakeste vaktsiinid on näiteks B-viirushepatiidi ja inimese papilloomiviiruse vastased 

vaktsiinid. Kõige olulisem on see, et viirusosakeste vaktsiiniga võib vaktsineerida nõrgenenud 

immuunsüsteemiga inimest. (Kutsar, 2012: 16) 

Kaheks põhiliseks bakteriosakeseks, millest valmistatakse vaktsiine, on valkainest koosnev 

bakteri mürk ehk toksiin ja bakteri suhkrukest ehk polüsahhariid. Toksiinivaktsiini 

valmistamiseks inaktiveeritakse keemilisel teel bakteri mürk, mille tulemusena saadakse 

täiesti kahjutuks muudetud toksiin, mida nimetatakse toksoidiks, ning seda kasutataksegi 

bakterivaktsiinina. Bakteri toksoidvaktsiinid on näiteks difteeria, teetanuse ja läkaköha 

vaktsiinid. (Kutsar, 2012: 16) 

                                                                 
2 LMP – leetrid-mumps-punetised vaktsiin 
3 BCG – tuberkuloosi vaktsiin 
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Bakteri polüsahhariid on ohutu ja samal ajal immuunsüsteemi tegevust käivitav suhkrukest, 

mille vastu immuunsüsteem moodustab kaitsekehi. Puhta polüsahhariidvaktsiiniga 

vaktsineeritakse vanemaid lapsi, noorukeid ja täiskasvanuid. Väikelaste immuunsüsteem ei 

suuda veel hästi reageerida polüsahhariidi toimele, siis seostatakse see mõne ohutu valguga. 

Selle tulemusena saadakse konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, mille toimel hakkab ka 

väikelaste immuunsüsteem tootma kaitsekehi. Konjugeeritud polüsahhariidvaktsiine 

kasutatakse väikelaste vaktsineerimiseks näiteks pneumokokk-, meningokokk- ja 

Haemophilus influenzae b4 nakkuse vastu. Samuti saab selle vaktsiiniga pookida nõrgenenud 

immuunsüsteemiga inimesi. (Kutsar, 2012:16–17) 

  

                                                                 
4 Haemophilus influenzae b – Hib-nakkus on imikute ja väikelaste mädase ajukelmepõletiku ehk meningiidi põhjustaja. 
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7. KÜSITLUSE ANALÜÜS JA TULEMUS 

Käesoleva uurimistöö teise osana viidi Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste hulgas läbi küsitlus. 

Küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada, milline on vaktsineerimise hõlmatuse tase küsitletute 

seas ning võrrelda seda Eesti keskmisega. Samuti oleks huvitav uurida ja võrrelda erinevate 

klassi õpilaste seisukohti. Lisaks sooviti teada saada, kuidas lapsevanemad võivad mõjutada 

laste vakstineerimist. Oma uurimistöö jaoks küsitlesin gümnaasiumi õpilasi, sest 10-nda klassi 

õpilased on vaktsineerimist õppinud eelneval kooliaastal ning 12. klass õppis sel kooliaastal. 

11. klassi õpilased peaksid tuginema oma eelnevatele teadmistele. Küsimustik koosnes 

üheksast valikvastustega küsimusest, millest nelja kohta oli võimalik anda lisakommentaar. 

(Lisa 1) 

Küsitlus viidi läbi Pärnu Ühisgümnaasiumi 10. kuni 12. klassi õpilaste seas 14. detsembril 

2016. aastal. Küsitluslehte täitis kokku 82 Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilast, kellest 50 olid 

naissoost ning 32 meessoost. Vastajatest oli 16aastaseid 23, 17aastaseid 37, 18aastaseid 17 

ning 19aastaseid oli viis. 10. klasside hulgast vastas küsitlusele 31 õpilast (37,8% kogu 

küsitlevate arvust), 11. klasside hulgast 31 õpilast (37,8% kogu küsitlevate arvust) ning 12. 

klasside hulgast 20 abiturienti (24,4% kogu küsitlevate arvust). Kõige rohkem vastajaid oli 

10nda ja 11nda klassi õpilaste seas. (Joonis 1) 

 

Joonis 1. Küsitlusele vastanud õpilaste osatähtsus klassiti 

 

Esimese küsimusega uuriti, kas gümnasist on vaktsineeritud või mitte. Küsitluses selgus, et 

93% õpilastest on vaktsineeritud ning 7% vastanuist ei ole lasknud ennast vaktsineerida. 

Vaktsineeritud õpilastele on tehtud kõik kohustuslikud vaktsiinid immuniseerimiskava alusel 

(Lisa 2). Kohustuslike vaktsiinide kõrval on tehtud ka teisi vaktsiine. Näiteks puukentsefaliidi, 

A-hepatiidi, emakakaelavähi ja marutõve vastu.  

85% õpilastest pooldab vaktsineerimist, põhjendades oma arvamust järgmiselt:  

• Vaktsineerimine kaitseb vaktsineeritavat ennast kui ka kogu ühiskonda erinevate 

haiguste eest. 

• Vaktsineerimise abil saab ennetada haiguseid, tõvesid ning erinevaid infektsioone. 

• Inimkeha ise ei suuda kõikide haigustekitajate vastu võidelda. 

38%

38%

24% 10. klass

11. klass

12. klass
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• Vaktsineerimine tugevdab meie immuunsüsteemi ning vähendab riski haigeks jääda. 

Vaktsineerimise vastaseid oli kokku 11%. Nende arvates on vaktsineerimine 

ebausaldusväärne, põhjendades oma arvamust järgmiselt: 

o Pigem kahjustab organismi, kui kaitseb. 

o Ma ei tea, mis võivad tagajärjed olla ning ma pole kindel, et mu keha vajab vaktsiini. 

Usun, et saan ilma vaktsiinitagi hakkama.  

o Ei usalda.  

o Vanemad ei poolda vaktsineerimist ja ma usaldan nende arvamust. 

o Kuna vaktsineerimine võib hiljem põhjustada raskeid haiguseid (ei tea kas tõele vastab). 

o Arvan kui inimene pole tihti haige ja kõik on korras pole vaja vaktsineerida.  

o Mina arvan, et inimese keha saab ise hakkama ning iial ei tea, mis aine võib seal sees 

olla, mis pärast võib välja tulla kahjulikuna. 

o Sellest, mida vaktsiinid tegelikult sisaldavad ei räägita. 

1% õpilastest vaktsineerib ennast valikuliselt, põhjendades oma arvamust järgmiselt: „Kui 

inimene pole tihti haige ja kõik on korras pole vaja vaktsineerida“. 3% õpilastest on kahtleval 

seisukohal. Nende kahtlus tugineb hooajaliste vaktsiinide toimimises (nt gripp). Esiteks nende 

viirustega tuleb normaalne immuunsüsteem ise toime. Teiseks, nad ei usu selle toimesse. 

Plaanilisi vaktsiine nad pooldavad. (Joonis 2). 

 

Joonis 2. Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste seisukoht vaktsineerimisest 

 

Uuringus analüüsiti ka vanemate mõju vaktsineerimisele. Eesmärgiks oli teada saada, kuidas 

vanemate arvamus võib mõjutada laste suhtumist vaktsineerimisse. 15% protsendi õpilaste 

vanematest ei ole rääkinud oma lapsega vaktsineerimisest ja sellega seonduvaid küsimusi. 

Ligi pooltest neist õpilastest on jätnud küsimustiku lahtrid tühjaks, mis viitab vähesele 

teadlikkusele. 10% vanematest ei ole arvestanud lapse sooviga, mitte lasta ennast 

vaktsineerida. Nendest õpilastest on ainult üks õpilane vaktsineerimata. See näitab, et 

vanemad on teinud positiivse otsuse, kaitstes sellega oma last. (Joonis 3) 

39% õpilaste vanematest on arvestanud lapse sooviga lasta ennast vaktsineerida ning nendest 

35% on rääkinud oma lapsega vaktsineerimisest ja sellega seonduvatest teemadest. Õpilased, 

kes on pookimist arutanud oma vanematega, valdavad teemat paremini õpilastest, kes ei ole 

arutanud vaktsineerimisest. Nende õpilaste vastused on põhjalikumad ja sisukamad. Ei saa 

väita, et kõik ankeedid nii oleksid. (Joonis 3) 
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Joonis 3. Vanemate osalus vaktsineerimisel 

 

Küsides õpilastelt, „Kas nad plaanivad ennast ka tulevikus vaktsineerida?“ on märgata väikest 

langust. Nad ei pea enam oluliseks enda vaktsineerimist, kuna enamik vaktsiine on juba 

tehtud. Oluliseks peavad nad laste vaktsineerimist.  

10nda klassi õpilastest 77% plaanib ennast tulevikus vaktsineerida. Põhjused sarnanevad 

eelmiste küsimuste vastustega. Vaktsineerimine ennetab ära nii mõnegi raske haiguse ning 

aitab püsida tervena. 13% õpilastest ei plaani ennast tulevikus vaktsineerida, kuna vaktsiinid 

pigem tekitavad haigusi, kui vähendavad neid. Nad ei pea vaktsineerimist vajalikuks. 10% 

õpilastest ei tea, kas nad lasevad ennast tulevikus vaktsineerida või mitte. 

11ndast klassist 81% õpilastest plaanib ennast tulevikus vaktsineerida, kuna see kaitseb 

üleüldist keskkonna heaolu. Kui osad neist ei vaktsineeri, siis on suur oht, et puhang levib 

laialdaselt. Samuti ei soovi nad põdeda haigusi, mida saab ennetada vaktsineerimisega. Osad 

õpilased soovivad ennast vaktsineerida puukentsefaliidi vastu või mõne reisivaktsiiniga, juhul 

kui minnakse kuhugile reisile. 19% ei plaani ennast tulevikus vaktsineerida, sest nad ei pea 

seda enam vajalikuks. Üks vastanuist tahaks naturaalselt surma saada.  

12nda klassi õpilastest 85% plaanib ennast tulevikus vaktsineerida, et vältida haigestumist 

erinevatesse tõvedesse. Samuti soovivad osad abituriendid vaktsineerida ennast 

puukentsefaliidi vastu või mõne reisivaktsiiniga, juhul kui minnakse kuhugile reisile. 10% ei 

plaani ennast vaktsineerida, nende jaoks ei ole tarvilik enam vaktsineerida, kui kõik 

kohustuslikud vaktsiinid on tehtud.  

Viimase küsimusega loodeti teada saada, kas õpilased planeerivad tulevikus oma lapsi 

vaktsineerida. Kõigi kolme klassi õpilased planeerivad kindlasti vaktsineerida tulevikus oma 

lapsi. Kõige rohkem käis läbi põhjus, et nad ei hakkaks kahetsema enda otsust, kui laps peaks 

haigeks jääma. Peale selle tahetakse tagada lastele täisväärtuslik elu, mis ei peaks elamata 

jääma raske haiguse tõttu. (Joonis 4) 

Isegi mõni vaktsineerimisvastane plaanib tulevikus vaktsineerida oma last. Nad on nõus 

tegema ainult kohustuslikke vaktsiine. Enamus nendest õpilased, kes ei ole vaktsineeritud, ei 

poolda ka oma laste vaktsineerimist tulevikus, kuna nad ei usalda vaktsiine. Arvavad, et 

vaktsineerimine toob pigem kahju, kui kasu. (Joonis 4) 

Esines ka neid õpilasi, kes ei teadnud, kas lasta oma last vaktsineerida, või mitte. Nad on nõus 

tegema kohustuslikud vaktsiinid, teisi vaktsiine nad ei plaani teha. (Joonis 4) 
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Joonis 4. Õpilaste plaan vaktsineerida ennast tulevikus 

 

Küsitlusest selgus, et enamus Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilastest on vaktsineeritud. Leidus ka 

neid õpilasi, kes ei ole lasknud ennast vaktsineerida. Valdavalt ei poolda vaktsineerimist 

neiud. Laualt käis läbi kaks sarnast põhjust. Esiteks ei usaldata vaktsiine, teiseks arvtakse, et 

vaktsiinid on mürgised ning toovad pigem kahju, kui kasu. 

Sissejuhatuses püstitasin eesmärgi, uurida vaktsineerimise hõlmatuse taset Pärnu 

Ühisgümnaasiumis minu eakaaslastel ning võrrelda seda Eesti keskmisega. Kui Eestis on üle 

90% lastest vaktsineeritud siis Pärnu Ühisgümnaasiumis on 93% õpilastest vaktsineeritud. 

Selle põhjal saab järeldada, et Pärnu ei erine Eesti keskmisest, kuna andmed ei halda kogu 

kooli siis ei saa teha olulisi järeldusi. 100% vaktsineerimist ei saa taotleda, sest osadel 

inimestel on vaktsineerimine vastunäidustatud. 

Õpilase seisukohta vaktsineerimise suhtes võivad mõjutada ka tema vanemad. Enamus 

vastanuist on arutanud oma vanematega vaktsineerimist ning ühisel meelel on nad teinud 

vastava otsuse. Oli ka selliseid õpilasi, kelle vanemad ei ole arvestanud oma lapse sooviga 

vaktsineerida. Küsitlusest selgus, et õpilased, kes on arutanud oma vanematega 

vaktsineerimisest, valdavad antud teemat paremini. Nende vastused on sisukamad ning 

põhjalikumad. 

Samuti on märgata väikest vaktsineerimise langust tulevikus, kuna õpilased ei pea 

vaktsineerimist oluliseks, sest enamus vaktsiine on juba tehtud. Teatud hulk õpilasi soovib 

teha puukentsefaliidi vaktsiini ja teatud reisivaktsiine juhul, kui minnakse reisima. 

Oma last planeeritakse kindlasti vaktsineerida. 

Isiklikult arvasin, et vaktsineerimist valdab kõige paremini 10. klass ja 12. klass, kuna nemad 

on seda teemat suhteliselt värskelt õppinud. Tehes küsitlusest järeldusi on kõik kolm klassi 

väga asjalikult vastanud. Teadlikkus vaktsineerimisest on kõigis klassides sarnane ja suuri 

erinevusi klasside vahel ei esine. 
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KOKKUVÕTE 

Vaktsineerimist on maailmas kasutatud üle kahesaja aasta. Selle ajaga on vaktsineerimine 

edukalt tõestanud oma kasulikkust ja efektiivsust nakkushaiguste leviku tõkestamisel. Nagu 

vaktsineerimise alguspäevil on ka tänapäeval vaktsineerimisel hulgaliselt vastaseid. Sajandite 

eest töötasid vaktsineerimisele vastu kirikutegelased, kes pidasid seda jumala tahtele vastu 

astumiseks, sest oli ju jumal loonud nakkushaigused patuste karistamiseks. Jääb 

arusaamatuks, mis pattu olid teinud need lapsed, kes surid epideemiate ajal katku või 

rõugetesse. Tänapäeval on internet täis „tõekuulutajate“ hoiatusi, et vaktsineerimine 

põhjustab laste surma ja sandistumist ning teenib vaid farmaatsiakontsernide huve ning aitab 

neil laste tervise arvelt megakasumeid teenida. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli anda ülevaade vaktsineerimise põhitõdedest ning uurida, mida 

arvavad õpilased vaktsineerimisest. Töö eesmärk sai täidetud. Võib väita, et enamik küsitluses 

osalenud õpilastest on vaktsineeritud ning nad pooldavad vaktsineerimist. Uuringust selgus, 

et õpilased on teadlikud vaktsineerimise kasulikkusest, aga kuna küsitlusele vastas väike osa 

õpilastest, ei saa teha paikapidavaid järeldusi. 

Loodan, et käesoleva tööga tutvunul on umbusk vaktsineerimise suhtes vähenenud ja ta suhtub 

kriitiliselt vaktsineerimise vastaste argumentidesse. Vaktsineerimise suurimaks saavutuseks 

pean rõugete likvideerimist ja paljude teiste nakkushaiguste kontrolli alla saamist. Kahjuks ei 

ole saadud tänapäeval vaktsineerimisega täielikku kontrolli osade vaktsineeritavate 

nakkushaiguste üle. Selliseks haiguseks on praegu gripp. Gripiviirusel on väga palju erinevaid 

tüvesid ja vaktsiin aitab ainult kindla tüve vastu. Sageli ei õnnestu ennustada, milline tüvi 

põhjustab eelolevat epideemiat ja siis osutub vaktsineerimine väheefektiivseks. 

Ei tohi unustada, et tänu vaktsineerimisele on likvideeritud rõuged ja lapsed ei sure enam 

difteeriasse ja lastehalvatusse. Tänapäeval on vaktsineerimine oluline tee nakkushaiguste 

vältimisel ja massiline vaktsineerimisest loobumine viiks meid oluliselt lähemale keskajale, 

kus laste suremine nakkushaigustesse oli igapäevane ja loomulik. Ma sain aru vaktsineerimise 

tähtsusest nakkushaiguste vältimisel. Esialgu ei ole näha vaktsineerimisele tõsiselt võetavat 

alternatiivi. 
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Lisa 1. Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste hulgas läbi viidud küsitluse ankeet 

Küsimustik 

Olen G2.b klassi õpilane Karl Tulmin. Oma aastatöö teemas käsitlen vaktsineerimisega seotud probleeme. 
Töös keskendun inimeste teadlikkusele ning poolt ja vastu argumentidele. Palun püüa vastata järgmistel 

küsimustele. 

1) Vastaja sugu: 

o Mees 
o Naine 

2) Vastaja vanus. 

............. 

3) Mitmendas klassis sa õpid? 

o 10 

o 11 
o 12 

4) Kas oled vaktsineeritud? 

o Jah 

o Ei 

Kui oled vaktsineeritud, kas tead mille vastu. 

....................................................................................................................................................................... 

5) Kas vanemad on sinuga rääkinud vaktsineerimisest? 
o Jah 

o Ei 

6) Kas nad on arvestanud sinu sooviga, lasta ennast vaktsineerida või mitte? 

o Jah 
o Ei 

7) Kas pooldad vaktsineerimist? Palun põhjenda oma vastust. 

o Jah 

o Ei 

Põhjendus: 

....................................................................................................................................................................... 

8) Kas plaanid ennast tulevikus vaktsineerida? Palun põhjenda oma vastust. 
o Jah 

o Ei 

Põhjendus: 

....................................................................................................................................................................... 

9) Kas plaanid oma lapsi tulevikus vaktsineerida? Palun põhjenda oma vastust. 

o Jah 
o Ei 

Põhjendus: 

....................................................................................................................................................................... 

Tänan vastamast! 
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Lisa 2. Laste immuniseerimise kava 

Lapse vanus Vaktsiinid Manustamise kordsus 

12 tundi B-hepatiit I annus 

1–5 päeva Tuberkuloos I annus 

1 kuu B-hepatiit I annus 

3 kuud 

Poliomüeliit I annus 

Difteeria-teetanus-läkaköha I annus 

Haemophilus influenza b nakkus I annus 

4,5 kuud 

Poliomüeliit II annus 

Difteeria-teetanus-läkaköha II annus 

Haemophilus influenza b nakkus II annus 

6 kuud 

Poliomüeliit III annus 

Difteeria-teetanus-läkaköha III annus 

Haemophilus influenza b nakkus III annus 

B-hepatiit III annus 

1 aasta Leetrid-punetised-mumps I annus 

2 aastat 

Poliomüeliit IV annus 

Difteeria-teetanus-läkaköha IV annus 

Haemophilus influenza b nakkus IV annus 

6–7 aastat 
Poliomüeliit V annus 

Difteeria-teetanus-läkaköha V annus 

12 aastat B-hepatiit I, II ja III annus5 

13 aastat Leetrid-punetised-mumps II annus 

15–16 aastat Difteeria-teetanus-läkaköha VI annus 

17 aastat Difteeria-teetanus-läkaköha VII annus 

25, 35 jne aastat (iga 10 aasta järel) Difteeria-teetanus I annus 

Allikas: Kutsar, 2012: 42 

 

 

 

                                                                 
51995.–2003. aastal sündinud ja eelnevalt B-viirushepatiidi vastu vaktsineerimata lapsed immuniseeritakse intervalliga 

1 kuu esimese ja teise doosi ning intervalliga 5 kuud teise ja kolmanda vaktsiinidoosi vahel. 
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SISSEJUHATUS  

Teema valiku tingis isiklik huvi dokumentaalteatri ehituse ja loomisprotsessi vastu. 

Dokumentaalteater on ka Eestis viimastel aastatel rohkem populaarsust kogunud, nii et teema 

on päevakohane. 

Uurimistöö käigus uuritakse, mida dokumentaalteater endast kujutab, kust see alguse sai ning 

kuidas suhtuvad dokumentaalteatrisse selle tegijad. Töö eesmärk on mõista, millised olid 

Eesti dokumentaalteatri algusaastad ning kuhu on praeguseks välja jõudnud. Töö põhiküsimus 

on, mis ajendab Eesti lavastajaid dokumentaalteatriga tegelema. Töö hüpotees on, et Eestis 

tegeletakse dokumentaalteatriga, sest meie ühiskond on täis teemasid, millele on vaja 

tähelepanu tõmmata, aga inimesed ei taha või pole harjunud probleemidest avalikult rääkima. 

Järgnevas töös analüüsitakse Eesti dokumentaalteatrit olemasolevate kirjalike allikate ning 

autori enda poolt läbiviidud intervjuude põhjal. Intervjuud tehti kolme kõige olulisema 

dokumentaallavastajaga, kelleks on Merle Karusoo, kes küll enam aktiivselt 

dokumentaalteatriga ei tegele, aga on üks Eesti dokumentaalteatri algatajatest. Teisteks olid 

Mari-Liis Lill ning Paavo Piik, kes on tänapäeva aktiivsemad dokumentaallavastajad ning 

teinud lavastusi nii eraldi kui koostöös.  

Uurimistöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk räägib sellest, mida 

dokumentaalteater endast kujutab. Välja on toodud eesmärgid, tehnikad, dokumentaalteatri 

ajalugu nii Eestis kui maailmas ning Eesti olulisemad dokumentaalteatri tegijad. Teine 

peatükk käsitleb autori poolt läbi viidud intervjuusid.  
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1. DOKUMENTAALTEATRI OLEMUS JA OLULISEMAD TEGIJAD 
EESTIS  

Järgnev peatükk keskendub sellele, mida dokumentaalteater endast kujutab, mis on selle 

eesmärgid ja elluviimise tehnikad. Uuritud on ka dokumentaalteatri ajalugu nii maailmas kui 

Eestis. Välja on toodud ka Eesti olulisemad dokumentaalteatri tegijad ning nende 

silmapaistvamad lavastused.  

Dokumentaalteatri moodustavad lavastused, mis põhinevad tõsielulistel olemasolevatel 

dokumentidel, näiteks intervjuudel, ajakirjanduslikel tekstidel, arhiividokumentidel, 

statistikal, kõnedel jms. Neid dokumente võib laval esitada muutmata kujul, kus näiteks 

dokumentide algne sõnastus jääb samaks, aga dokumente võib kasutada ka inspiratsioonina 

ehk lavastaja võib muuta sõnastust ja monteerida kokku erinevaid osasid. (Pesti 2016b)  

Dokumentaalteater on oma olemuselt poliitiline. Soovitakse suhestuda maailmaga, mis asub 

teatrisaalist väljaspool, kuid näidata maailma ning selle probleeme kritiseerimata ja tegeleda 

konfliktide lahendamise või leevendamisega. Oluline on enesereflektiivsus ehk tähtis on 

vaadata teemat või probleemi mitmest vaatepunktist ja mitmekülgselt avada. Muutub ka 

näitleja roll: ta on lavastajaga võrdväärne, aitab kaasa teksti loomisel ning võib esineda ka 

enda nime all. Näitleja isiklik „mina“ on tema rolli „minale“ lähemal, kui traditsioonilises 

dramaatilises teatris. (Pesti 2010: 193–194; Pesti 2016b) 

Dokumentaalteater jaguneb üldjuhul kahte gruppi. Esimene grupp on ühiskondliku 

dominandiga ehk laiemat teemat või probleemi käsitlev lavastus, kus näitleja räägib kellegi 

teise lugu. Näiteks „Kodumaa karjed“ (NO99), „45 339 km2 raba“ (Endla), „5 grammi 

sisemist rahu“ (Must Kast) jms. Teine grupp on see, kus näitleja räägib laval enda lugu ehk 

endaga juhtunust. Näiteks Priit Kruus „Õpetaja Tammiku rehabiliteerimises“ (Kinoteater), 

Helle Laas „Ajarefräänis“, Anu Kruusmaa „Kehameeles“ jms. (Pesti 2016b)  

 

1.1. Dokumentaalteatri eesmärgid  

Selles alapeatükis toob autor välja dokumentaalteatri neli põhilist eesmärki. Alapeatükis olev 

informatsioon põhineb Madli Pesti artiklil „Dokumentaalsusest teatris 2015. aasta näitel“ 

(2016a).  

Esiteks on dokumentaalteatri üks levinumavaim eesmärke ajaloo ja tänapäeva mõtestamine 

ning sellel on kaks poolt – ajaloo taasmõtestamine ja tänapäeva probleemidega tegelemine. 

Ajalugu mõtestatakse tänapäevases eluruumis ja tänapäev on mõjutatud ajaloost. Ajaloolisi 

sündmusi võib laval näidata mitut moodi, kas pannes tuntud dokumente teise valgusesse või 

esitades uusi dokumente, mis panevad sündmusest teistmoodi aru saama. Dokumentaalteater 

võtab tegelikkuse ning tõlgendab, lavastab ja konstrueerib valitud elemente ja hetki. 

Eksisteerib ka loengetendusi, nt „Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine“.   



Annika Uibo, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2018 

EESTI DOKUMENTAALTEATER 

340 

Teiseks dokumentaalteatri eesmärgiks on tegeleda allasurutud kogukondadega, näiteks 

samasooliste paaride probleemidega või naise rolliga tööturul. Selliste lavastuste puhul soovib 

teatritegija juhtida tähelepanu varjus olnud probleemidele (näiteks „Sugu: N“).   

Kolmandaks eesmärgiks on tegija soov mõtestada väljamõeldise ja dokumentaalsuse 

toimimine. Autor kasutab nii dokumentaalseid allikaid kui loob ka ise materjali, et näidata 

dokumentaalsuse kui tõe kandja probleemi. Autor võib kalduda väljamõeldise poole või tuua 

sisse kriitilise enesereflektiivse kõrvalpilgu. Autoril on suurem vastutus selle ees, mis ta 

vaatajate ette viib, sest vaataja-osaleja suhe on intiimsem. Tal on võimalus faktidega 

manipuleerida, mis annab talle suurema võimaluse hoida lugejat/vaatajat oma võimuses. 

Pinge dokumentaalsuse ja fiktsiooni vahel on tihti peamine kriteerium dokumentaalteatri 

hindamisel.   

Neljandaks eesmärgiks on isikliku loo jutustamine, mille puhul saab rääkida suulisest ajaloo 

talletamisest, sest ajalugu ja eluloolisust võib segada. Ka näitekirjanduses tuginetakse enam 

suulistele ja subjektiivsetele allikatele ning kollektiivsele loomele. Esineb ka egodokumente 

ehk n-ö isiklikke dokumente, mis on etenduses osaleja tunnistused või meenutused. Termin 

pärineb 1950. aastast Hollandi ajaloolaselt Jacques Presserilt, kelle järgi on egodokument 

mina-loomise tulemus ning näitab dokumendi mõiste ja kontseptsiooni muutumist ajas. 

Katharina Keim, saksa teatriuurija, leiab, et see võib kaasa tuua faktide muutmise või 

mittemainimise.   

 

1.2. Erinevad tehnikad  

Järgnev alapeatükk põhineb peamiselt Madli Pesti artiklil „Tekstiloomestrateegiatest Eesti 

nüüdisteatris“ (2012). Teemaks tulevad kolm draamateksti loomise meetodit. Nendeks on 

dokumentaalteater, verbatim-meetod ning rühmatöö ehk kollektiivne loomine.  

Dokumentaalteater – teksti koostamine mitmest dokumentaalsest algmaterjalist (intervjuud, 

kirjad, arhiividokumendid, ajakirjanduslikud tekstid, raportid, protokollid, aastaaruanded, 

statistikad, kõned, fotod jne). 

Nende dokumentide põhjal luuakse näidend, kus neid esitatakse kas muudetud või muutmata 

kujul. Dokumente võib ka ümber sõnastada ehk kasutada neid inspiratsioonina. 

Dokumentaalteatri positsioon ei ole mitte olla sündmuste keskel protesteerija, vaid analüüsija 

ja vaataja. Tähtis on konfliktide lahendamise või leevendamise kavatsus, poliitilisus, erinevate 

seisukohtade vahelise dialoogi loomine. Probleeme avatakse mitmekülgselt ehk vaataja saab 

ise langetada oma otsused. Tänapäeval on tähtis ka kategooria autentsus (fiktsiooni ja tõe 

vahekord), mille küsimus kerkib esile praegusel digitaalsete dokumentide ajastul, sest on 

suurenenud võimalus manipuleerida dokumentidega ning kasutatakse varjatud kaameraid ja 

veebikaameraid.  

Tehnika kujunes välja 1920.–1930. aastatel Saksamaal, mil teemadeks olid sotsiaalsed 

konfliktid, võimuküsimused, poliitilised ideoloogiad. Laval esitati peamiselt vasakpoolseid 

ideoloogiaid. Levis Saksamaal, Venemaal, USAs ning Suurbritannias. Uus laine Saksamaal 

tekkis 1960. aastatel, mille temaatikaks olid holokausti ohvrid, koonduslaagrid, 

natsionaalsotsialistlik režiim (ka intellektuaalide roll ja vastutus), kolmanda maailma 

vabadusvõitlus. Dokumentaalteater panustas ajaloo lahti kirjutamisele, mõtestamisele, 

vaikimismüüri lõhkumisele. Tolle aja dokumentaalteatrist sai võitlusvahend ning see oli 
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tihedalt seotud poliitikaga. Nõukogude Eestis ei saa rääkida dokumentaalteatrist lääne 

mõistes.  

Tsensuuri tõttu oli dokumentaalteatri loomine keeruline, aga sellega hakati katsetama 1980. 

aastatel kui Merle Karusoo alustas oma elulooteatriga. Kuigi ülejäänud maailmas on alates 

1990. aastatest dokumentaalteater olnud tõusuteel, siis Eestis ei ole suurt buumi näha.  

Verbatim-meetod – tekstiloomemeetod, kus teksti loomiseks kasutatakse intervjuusid jm 

suulist pärandit. See meetod tähendab, et intervjuud on sõna-sõnalt maha kirjutatud ning 

kergelt viimistletud, et tekstis ei oleks liigset ebavajalikku informatsiooni. (WIVT 2009)  

Ladina keeles verbum – ’sõna, väljend; pelk kõne, tühi sõna; ütlus, kõnekäänd’; ladina keeles 

verbatim – ’sõna-sõnalt’. Meetod on ka seotud dokumentaalteatriga, aga erinevalt 

verbatimtehnikast, on dokumentaalteatri tegemise käigus kasutada ka teisi materjale peale 

intervjuude. Näitlejad kehastavad intervjueeritud inimesi ning kasutavad nende sõnu ning 

teksti, räägiksid nagu enda lugu. Verbatim on tehnika, mitte ei tähenda sisu ega vormi. Sisu 

on tihti poliitiline ning hõlmab ala fiktsiooni ja reaalsuse vahel. Verbatim-meetodiga 

kuulatakse inimesi, keda üldjuhul ei kuulata ja räägitakse asjadest, millest muidu ei räägita. 

Eesmärk on anda publikule laiem teadmine mingist probleemist või inimesest. Tehnika on 

minimalistlik ning tähtis on oskus jutustada lugusid. Eestis kasutatakse seda tehnikat harva. 

Dokumentaalteatris võib eristada kahte moodust, kuidas verbatim-tehnikat kasutatakse: kas 

intervjuude põhjal, mida on läbi viinud näitlejad, lavastaja või mõni muu isik, või juba 

olemasoleva kirjaliku materjali põhjal.  

Kui 1920.–1930. aastatel toimus dokumentaalteatri buum, siis kasutasid kõik verbatim-

meetodit. Tänapäeval kasutatakse ka erinevaid suulise ajaloo meetodeid, see tähendab, et 

intervjuud on tehtud ajaloosündmustest, igapäevaelust, perekonnaliikmetest jms. Tehnika 

areng on võimaldanud verbatim-tehnikal täpsemaks muutuda, näiteks on paberdokumendid 

asendunud audiovisuaalsete dokumentidega. 

Rühmatöö ehk kollektiivne loome – lavastusprotsessi aluseks ei ole valmis stsenaariumi või 

alusteksti, vaid see luuakse ühiselt kaasates ka truppi.  

On kaks sisulist erinevust: devising, mille puhul ei ole oluline grupitöö, näiteks 

monolavastuste puhul ja collaborative creation, mis tähendab suurema grupi loodud tööd. 

Rõhk on loomingulisel protsessil. Kõigilt protsessis osalejatelt eeldatakse võrdset panust ja 

otsustamise demokraatiat. Rühmatööd võib tihti kombineerida dokumentaalteatri ja verbatim-

tehnikaga. 

Tehnika tekkis 1960.–1970. aastatel radikaalsest vasakpoolsest liikumisest ning seda hakkasid 

kasutama USA avangardistlikud teatritrupid. Aluseks olid ühiskondlikud poliitilised 

protestid. Loomisprotsess viidi sisutasandile: teati teemasid ning leiti ise lähenemisnurki, aga 

vastuseid ei olnud algul teada, eesmärk oli uurida ja analüüsida. Eestis hakati kasutama 

grupitööd 1960.–1970. aastate vahelise teatriuuenduste raames, kui dokumentaalse teatriga 

hakkas tegelema Merle Karusoo. Kuna eksisteeris range tsensuur, oli grupitöö meetodi 

rakendamine raskendatud: lavastuse alustekst pidi saama ametliku kinnituse. Eesmärgid läbi 

ajaloo: mitte-hierarhilise struktuuri katsetamine, teatrikonventsioonide vältimine, kaasaegse 

sotsiaalse reaalsuse peegeldamine, poliitiliste või sotsiaalsete muutuste algatamine, etendaja-

vaataja suhte lähendamine.  
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1.3. Dokumentaalteatri ajalugu  

Kõike varasem dokumentaalteatriga seostuv lavastus oli aastal 492 eKr, kui Vana-Kreeka 

näitekirjanik Phrynicus kirjutas Pärsia sõjast „Mileetose vallutamine“. Kuna Phrynicus tõi 

lavale kodumaa õnnetusi kajastava lavastuse, sai ta trahvi ning tüki edasine lavastamine 

keelati. Elizabethi ajastul (1558–1603) jagunes dokumentaalne teater kaheks: kroonika stiilis 

lavastused ning traagilised draamad, mille inspiratsiooniks olid kaasaegsed „kriminaalsed“ 

jutud. Elizabethi ajastu dokumentaalteatri alla lähevad ka Shakespeare’i ajaloolised 

tragöödiad, näiteks „Richard III“. (Favorini 1995: 11, 14; Elizabeth I 2017)  

Tänapäevane dokumentaalteater sai alguse 20. sajandi alguses (1920–1930) Erwin Piscatorist 

ja Bertolt Brechtist ning selle kõige intensiivsem areng toimus Saksamaal. Sel ajal olid 

teemadeks võimuküsimus, sotsiaalsed konfliktid, poliitilised ideoloogiad. (Pesti 2016b: 82–

83) 

Dokumentaalteatrile andis sellise nime Brecht (1926), aga Piscator oli see, kes 

dokumentaalteatriga esimesena alustas. Piscator teatas 1929. aastal, et tema teater põhineb 

materjali teaduslikul analüüsil. 1930. aastatel saab rääkida esimesest dokumentaalteatri 

buumist, tollal oli selle peamine ideoloogia vasakpoolne. Dokumentaalteater levis Saksamaal, 

Suurbritannias, Venemaal ning ka USAs. Piscator võttis ka kasutusele tehnilised meediumid 

(foto, audio, video), mis muutis teatrikunsti funktsionaalseks, sest teatri dokumentaalsus 

edastas tegelikkust. Saksakeelse dokumentaalteatri arengul on rõhutatud kolme perioodi. 

1920.–1930. aastad, 1960.–1970. aastad ja uus esiletõus 1990. aastate lõpust. (Ibid.) 

1960.–1970. aastatel toimus saksakeelse dokumentaalteatri buum. Sel ajal loodud 

dokumentaalteater oli tähtis, sest aitas lahti kirjutada, mõtestada natsionaalsotsialistlikku 

ajalugu ning lõhkuda vaikusmüüri. Teemadeks olid varasemalt vaikitud tabud ja sündmused: 

natsionaalsotsialistide massimõrvad, intellektuaalide roll ja vastutus, kolmanda maailma 

vabadusvõitlus. Kuna mäletamisest sai võitlusvahend, nõuti dokumentaalteatrilt täielikku 

tõde. (Ibid.) 

1964. aastal algas Vietnami sõda ning selle vastu protesteerimine mõjutasid nii saksa- kui ka 

ingliskeelset dokumentaalteatrit. Poliitika ja teater said tihedalt seotuks. Dokumentaalteater 

esitas tõestusmaterjali ning vaataja pidi kokku puutuma oma ajastu pingeliste küsimustega. 

(Pesti 2016b: 83)  

Teatri huvi ja vajadus uute vormide järele kasvas ning otsiti võimalusi, kuidas vastanduda 

kodanlikule teatriinstitutsioonile. Tänavad muutusid teatriks ning häppeningid ja 

performance’id tahtsid elu ja kunsti piiri kaotada. Dokumentaalteatri ja tegevuskunsti arengu 

määras inimeste soov terava reaalsuskogemuse järele. Dokumentaalteater üritas anda edasi 

ajaloolisi sündmusi protokollide kaudu, aga häppeningides otsiti fenomenoloogilist kohalolu. 

Lava oli muutunud kohtusaaliks ning peamine eesmärk oli avaldada mõju 

ühiskondlikpoliitilisele olukorrale. (Ibid.)   

Muutus autori positsioon, sest oli selge tema ideoloogiline poolevalik. Dramaturg valis 

dokumendid, arvestas ajaloolist tõde ning pidas silmas esteetilisi kriteeriumeid. Kuigi 

dokumentaalse materjaliga käidi ringi erinevalt, kujunes välja ühine teatriliigile omane 

dramaturgia. Varieerus ka materjalide kasutamine, kas dokumente esitati lavateksti muutmata 

või dokumendi osasid monteeriti. Dokumente kasutati nii mingi kindla teesi tõstmiseks või 

ajaloo esitamiseks kogu julmuse ja kättesaamatusega. Muutus ka inimese kujutamine. 
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Inimene oli tehnilise aparaadi osa – teaduse, tehnika, poliitika ja sotsioloogia produkt. (Pesti 

2016b: 83–84)  

Nõukogude okupatsiooni ajal osutus dokumentaalteatri loomine Eestis keeruliseks tsensuuri 

tõttu ning sellepärast ei saanud see siin areneda nagu Lääne-Euroopas. Kuid ikkagi loodi ka 

Nõukogude Eestis dokumentidel põhinevat dramaturgiat ja dokumentaalkirjandust, kuid see 

pidi vastama Nõukogude ideoloogiale ehk ajaloolisi tõdesid ei saanud avaldada. 1980. aastatel 

hakkas Merle Karusoo tegelema elulooteatriga, kus isiklikud lood muutusid poliitilisteks. 

Nagu ennist mainitud toimus ülejäänud maailmas 1990. aastatel dokumentaalteatri buum ja 

kuigi Eesti oli iseseisvunud ja tsensuuri polnud, ei saa Eestis dokumentaalteatri buumist 

rääkida. Eestis on tervikuna dokumentaalseid või verbatim-tehnikaga loodud lavastusi vähe, 

kuid on tehtud lavastusi, kus on põimitud dokumentaalsus ja fiktsionaalsus. (Pesti 2016b: 109)  

Karusoo andmetel saab Eesti dokumentaalteatri perioodil 1970. lõpust 21. sajandi alguseni 

jagada nelja gruppi. Esimeseks on periood 1979–1983, mida ta nimetab pooljuhuslikuks 

alguseks, kus kasutati dokumente, autentset lisamaterjali, sotsioloogide uurimistulemusi, 

kindlatelt inimrühmadelt kogutud informatsiooni, eluloointervjuusid. Seda hakati kutsuma 

sotsioloogiliseks teatriks ning tekkisid vaidlused teemadel, mis on teater ja mis see olla tohib. 

Teiseks perioodiks oli ajavahemik 1987–1991, kui loodi Pirgu Laulu- ja Näitemängu 

seltskond. Tegevus toimus institutsioonilisest teatrist väljaspool ning paralleelselt ühiskonnas 

toimuvate muutustega. Töörühm tegeles nii algmaterjali kogumise, töötlemise kui ka 

esitamisega. Materjali koguti päevikute, kirjavahetuste ning eluloointervjuude põhjal. 

Seltskond nimetas ennast mälusektoriks, Eesti Muinsuskaitse Seltsi osakonnana mälukilluks 

ja esinedes Pirgu Laulu- ja Näitemängu seltskonnaks. (Karusoo 1999: 15–17)  

Kolmandaks perioodiks oli aasta 1993, kui Karusoo lavastas teatriprojekti „Circulus“, mis oli 

vabaõhuetendus Eesti Vabariigi 73. sünnipäevaks ning kaasatud oli 300 harrastusnäitlejat. See 

oli läbilõige Eesti ajaloost alapealkirjaga „Vabariigist vabariigini“. Lavastus osutas, et tähtis 

on ajaloo kogemine. Kasutati mälusektori töö tulemusena saadud elulugusid ning eelnevast 

teatrikogemusest. Ning neljandaks perioodiks oli ajavahemik 1996–1999, mille nimetuseks 

sotsioloogiline teater. See põhines eluloointervjuudel ning sotsioloogide kogutud 

algmaterjalidel. (Karusoo 1999: 18–19)  

 

1.4. Eesti olulisemad tegijad 

Merle Karusoo on Eesti lavastaja, kes sündis 1944. aastal. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis eesti 

keelt ja kirjandust ning osales sotsioloogialabori töös. 1976. aastal lõpetas ta Tallinna Riikliku 

Konservatooriumi lavakunstikateedri 7. lennu. 1999. aastal kaitses ta magistrikraadi Tallinna 

Pedagoogikaülikoolis. Karusoo on töötanud Noorsooteatris ja Eesti Draamateatris, kus ta oli 

ka lühikest aega teatri juht. Aastal 1990 oli ta NSV teeneline kunstnik, 2001. aastal sai ta 

Valgetähe IV klassi teenetemärgi ning 2008. aastal Virumaa kirjandusauhinna raamatu eesti 

„Kui ruumid on täis“. Karusoo on kirjutanud ja lavastanud kokku üle 20 tüki. Tähtsaimateks 

võib nimetada „Kui ruumid on täis“ (1982), „Kured läinud kurjad ilmad“ (1997), „Save Our 

Souls“ (2000) ja „Misjonärid“ (2005). (Karusoo 2008: 81, 357, 473, 539; ETA 2011; Merle 

Karusoo 2017)  

„Kui ruumid on täis“ temaatikaks oli kõrgharidusega noorte tänase päeva probleemid, 

suhtlemisraskused ning nende vanemate ja vanavanemate lood. Lavastus valmis grupitöö 

meetodil. „Kured läinud kurjad ilmad“ rääkis eestlaste armastusest ja seksuaalsusest ning oli 
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lavastatud eestlaste armastusest ja seksuaalsusest kõnelevate elulugude võistlusele laekunud 

tööde põhjal. „Save Our Souls“ oli esimene lavastus nõukogudeaegsete tapmiste eest vanglas 

istunud inimeste päritolust. Lavastusse oli kaasatud ka osa „Kes Ma Olen“ projekti lapsi. 

Projekt seisnes selles, et vene kodukeelega lastel lasti rääkida oma päritolulugusid ning sel 

moel saadi teada, kuidas tollane vene kogukond Eestis tekkinud on. Lavastuse jaoks viidi läbi 

intervjuud vanglas istunud ja istuvate inimestega, uuriti Eesti kurjategijate statistikat ning 

kasutati mitmekeelsete laste päritolu-uuringut. „Misjonärid“ oli esimene lavastus, mis rääkis 

posttraumaatilisest sündroomist ning tõi lavale vene vägede koosseisus Afganistanis 

võidelnud inimeste lood. Lavastuse jaoks viidi läbi intervjuud Afganistanis sõdinud meestega 

ning uuriti Dee Browni indiaanisõdade raamatut „Mata mu süda Wounded Knees“. (Karusoo 

1999: 58; Karusoo 2008: 79–81, 357, 465-473; Merle Karusoo 2017)  

Mari-Liis Lill on Eesti näitleja ja lavastaja, kes sündis 1983. aastal. Ta lõpetas 2006. aastal 

EMTA lavakunstikooli 22. lennu. 2006–2015 töötas Eesti Draamateatris. Näitlejana on 

mänginud umbes 15 lavastuses ning ise lavastanud umbes neli lavastust. Nendeks on 

„Varesele valu“ ja „Harakale haigus“ (2014), „Teisest silmapilgust“ (2016), need kolm on 

lavastatud koostöös Paavo Piigiga, ning „Väljast väiksem kui seest“ (2017). (Mari-Liis Lill 

2016; Harakale haigus 2018; Teisest silmapilgust 2018; Varesele valu 2018; Väljast väiksem 

kui seest 2018)  

„Varesel valu“ ja „Harakale haigus“ on depressiooniteemalised, nende inimeste vaatepunktist, 

kes on enam-vähem depressioonist välja tulnud. Tehnikana kasutati Eestis vähelevinud 

verbatim-tehnikat. „Teisest silmapilgust“ põhineb eestlaste ja venelaste suhetel Eestis ning 

integratsioonil. Lavastuse jaoks õppisid Linnateatri näitlejad vene keelt ning Vene teatri 

näitlejad eesti keelt ning rääkisid lavastuse esimeses osas oma kogemustest. Teiseks osaks on 

sotsiaalkriitiline estraadietendus, mille jaoks kohtuti integratsiooniteemaliste 

arvamusliidritega Eestis. „Väljas väiksem kui seest“ lahkab inimeste isiklikke ja 

ühiskondlikke probleeme ning kuidas inimesed kindlatesse teemadesse suhtuvad. Lavastus 

põhineb eluloointervjuudel, mis viidi läbi Pärnumaa inimestega ning samuti on kasutatud 

verbatim-tehnikat. (Lill 2017; Teisest silmapilgust 2018; Väljast väiksem kui seest 2018)  

Eesti luuletaja, näitekirjanik ja dramaturg Paavo Piik sündis 1983. aastal. Ta õppis Oxfordi 

Ülikoolis filosoofia, politoloogia ja majanduse erialal ning lõpetas 2006. aastal. 2012. aastal 

lõpetas ta EMTA lavakooli 25. lennus dramaturgi eriala. Ta on lavastanud ja/või kirjutanud 

umbes 10 tükki. Lisaks Mari-Liis Lillega koostööna valminud lavastustele, on tähtsad veel 

„Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine“ (2015) ja „Murru 422/2“ (2017). (Paavo Piik 2017; KT 

2018)  

 „Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine“ on noore õpetaja lugu ning keskendub teemale, miks 

on Eestis nii vähe noori õpetajaid. Lavastus valmis grupitööna, sest laval esinev Priit Kruus 

rääkis enda kogemustest õpetajana, ka lavastusmeeskond istus koos ning räägiti endi 

kogemustest õpetajatega. „Murru 422/2“ oli vanglateemaline lavastus. Informatsioon saadi 

intervjueerides vange, ametnikke, endisi töötajaid ja lähedasi nende mälestustest, milline nägi 

välja Murru vangla igapäev. Tehti ka vanglateemaline taustauuring. (Paavo Piik 2017; ETA 

2018)  
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2. INTERVJUUD LAVASTAJATEGA  

Järgnev peatükk põhineb intervjuudel Merle Karusoo (2. jaanuar 2018), Paavo Piigi (5. 

detsember 2017) ja Mari-Liis Lillega (7. detsember 2017). Intervjuude tegemise eesmärgiks 

oli teada saada, miks Eestis dokumentaalteatriga tegeletakse ning koguda infot 

dokumentaalteatri loomeprotsessi kohta.  

1. Miks tegelete dokumentaalteatriga ning kust tuli huvi?  

Merle Karusoo huvil dokumentaalteatri vastu on mitu põhjust. Esiteks isiklik põhjus, sest ta 

kasvas üles ilma isata, mis tema sõnul tähendab lapse jaoks mitte armastatud olemist. Teiseks 

põhjuseks on kogemused Tartu sotsioloogialaboris, kus ta õppis rühmatööd ja täpsemat 

mõtlemist. Ta osales ka ankeetimistöödes, kus ta mõistis, mida võõra inimese küsitlemine 

tegelikult endast kujutab. Kolmandaks ja ka viimaseks põhjuseks on Tallinna Riikliku 

Konservatooriumi Lavakunstikateeder. Seal õppis ta sündmuste analüüsi ning sellest on 

saanud tema mõtlemise mudel ja keel, millest ta räägib.  

Lill tajub maailma nii, et pole mõtet teha kunsti lihtsalt kunsti pärast ehk pole mõtet tuua 

lavale midagi, mis pole meie reaalse eluga seotud. Tema sõnul võtab selle kokku keeleteadlase 

Johannes Aaviku öeldu: „Ometi üks asi on kõrgem ja tähtsam kui kunst – elu ise. Kaob elu, 

kaob ka kunst.“ Lille huvitab elu tema ümber liiga palju, et seda oma töös mitte kajastada. 

Dokumentaalteater on talle andnud võimaluse ühendada armastus teatri ja armastus elu vastu.  

Piigi arvates on dokumentaalteater võimalus teha midagi, mis on ausam teaterlikust 

lähenemisest, võimalus panna lavale tükk elust. Ta toob ka välja, et kuna tema jaoks on raske 

kirjutada tavalist näidendit (dialoogi jms), siis intervjuudel käies saab tohutult palju huvitavat 

materjali, mida saab hiljem lavale panemiseks ära kasutada.  

2. Kuidas nimetate meetodit ja teatrit, kus tegelete dokumentaalse materjaliga?  

Merle Karusoo ütles, et ta ise parema meelega ei nimeta meetodeid ja teatrit, kus tegeleb 

dokumentaalsete lavastustega. 

Lill on peamiselt töötanud kahe meetodiga. Esiteks verbatim-meetod, kus tegelane räägib 

teksti sõna-sõnalt nii nagu inimene päriselt rääkis, kõikide häälitsuste, parasiitsõnade jms-ga. 

Kõik jõuab lavale n-ö otse elust, sest töö tekstiga seisneb ainult lõikamises ja kleepimises, 

näiteks „Väljast väiksem kui seest“, „Varesele valu“, „Harakale haigus“. Teiseks on meetod, 

kus tehakse küll intervjuud, aga neist luuakse dramaturgiline tekst lavastaja ja dramaturgi 

koostööl, näiteks „Teisest silmapilgust“ II osa.  

Piik on samuti kasutanud erinevaid meetodeid. Lavastus „Murru 422/2“ oli intervjuupõhine, 

aga „Võidab see, kellel on kõige hullem mees“ valmis grupitööna, mille jaoks loodi tekst Piret 

Krummi ja Katariina Tammega nende mälestustest ja kogemustest. Piik toob ka välja selle, et 

osadel juhtudel saab tegelased avaldada nende pärisnimedega, näiteks „Võidab see, kellel on 

kõige hullem mees“, aga tihti peab isikuid kaitsma, näiteks „Varesele valu“, „Harakale 

haigus“, sest tegu oli depressiooniteemaliste lavastustega ja vanglateemalise lavastusega 

„Murru 422/2“ puhul, mille puhul muudetakse isikunimed, kohanimed. Mingis mõttes ei ole 
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dokumentaalteater midagi muud kui tavaline teater, millel on suurem tõelisuse pretensioon. 

Luuakse illusioon päris elust või kasutatakse seda, et luua kunstiline teos, aga see ei ole lõpuni 

aus/autentne, sest autor loob lõpliku terviku ja loo, mida soovib rääkida.  

3. Mis paelub teid dokumentaalteatri juures kõige rohkem ning kas see on aja jooksul 

muutunud?  

Karusood paelub mälu jagamine. Tema arust ei ole see ainuomand ning on väga vajalik seda 

teistega jagada, et ka vaataja tajuks seda vajadust. Karusoo jaoks on muutunud see, et 

inimesed, kellega koos alustati, on enamjaolt surnud ning noorematega teeb pigem „Kes ma 

olen?“ projekti.  

Lille paelub võimalus kohtuda inimestega, kellega oma igapäevases elus kokku ei saaks. 

Lisaks ka võimalus ennast antud maailmaga kurssi viia, sest enne intervjuusid peab ennast 

teemasse „sisse lugema“, näiteks lugedes raamatuid, millega muidu ei oleks kokku puutunud. 

See, mis teda paelub, pole aastate jooksul muutunud.  

Piiki paelub dokumentaalteatri juures vaheldus ning võimalus teha lavastust päriselust. Lisaks 

ka see, et kõik juhtub siin ja praegu. Tihtipeale ei saa dokumentaallavastust algsest aastaid 

hiljem taaslavastada, sest teemad on ajas kinni/ajastupõhised, näiteks väljendid, mida 

inimesed kasutavad ja kuidas nad räägivad. Piigi jaoks on muutunud see, et kui alguses oli 

huvitav võtta kellegi päris tekst intervjuust, panna see lavale ja vastu võtta, siis nüüd, kuna ta 

on viimastel aastatel loonudki enamjaolt dokumentaallavastusi, huvitab teda see, et kas 

materjalist saaks luua midagi enamat, lisada dokumentaalsele osale veel kihte. Paavo Piik ja 

Mari-Liis Lill teevad dokumentaallavastust Siberi eestlastest, kus nad intervjueerisid Siberis 

elavaid eestlaseid, aga uurisid ka mütoloogiat või korjatud pärimust. Seda lavastust tehes 

üritavad nad segada praegust reaalsust ja seda, mis pärimus ette kujutab. Piigi jaoks on ajas 

muutunud see, et dokumentaalteater ei oleks ainult intervjuud kellegagi, vaid see, kuidas saaks 

seda enda jaoks huvitavaks teha. 

4. Kuidas tekivad teemad ja ideed ning see, kuidas neid ellu viia?  

Karusool tekivad teemad erinevate küsimustega eestlaste ja Eesti ajaloo kohta. Näiteks 

„Küüdipoisid“: Milline on olnud nende noorte inimeste arengutee, keda sai 25. märtsil 1949 

värvata maalt välja saatma oma rahvuskaaslasi? „Circulus“: Kas Eesti riigi ja rahva loos on 

vigu, millest õppida? „Olen 13-aastane“: Milline näeb välja 13-aastase lapse päev? Karusoo 

põhiline vajadus on inimestele nende lood tagasi anda.  

Lill ei ole pidanud ise teemasid otsima, sest need tulevad tema juurde ise vaadeldes elu enda 

ümber. Lavastus depressioonist, „Harakale haigus“ ja „Varesele valu“, sündis küsimusest: 

„Miks nii paljud minu sõbrad ja tuttavad, kellel pealtnäha on elus kõik hästi, on siiski sügavas 

depressioonis?“ Lavastus integratsioonist, „Teisest silmapilgust“, sai alguse küsimusest: 

„Kuidas on võimalik elada 34 aastat Tallinnas ilma, et mul oleks ühtegi vene emakeelega 

sõpra?“ „Väljast väiksem kui seest“ sai alguse küsimusest: „Miks me oleme nii isiklikus kui 

ka avalikus ruumis muutunud nii kurjaks üksteise vastu?“ Ideede elluviimisel on vaja aega, et 

mõelda, häid kaasteelisi ning teatripoolset usaldust.  

Piigi teemavalikud põhinevad sellel, mis talle endale sel hetkel huvi pakub. Eriti tekib tal huvi 

teemade vastu, mis on ühiskonnas üleval või lahendusteta probleemid/olukorrad. Näiteks ongi 

depressioon, vanglad, Siberi eestlaste väljasuremine olnud teemad, mis on ühiskonnas üleval 

ning selletõttu on tekkinud huvi neist lavastused teha. Näiteks ka „Õpetaja Tammiku 
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rehabiliteerimine“ noorest õpetajast, mille vastu algas huvi küsimusest: „Miks meil on nii 

palju vanu õpetajaid, miks meil tuleb peale nii vähe uusi noori?“  

5. Kuidas eelistate leida informatsiooni lavastuse sisu jaoks?  

Karusool ei ole informatsiooni leidmise koha pealt eelistusi. Läheb sinna, kuhu inimesed on 

jäljed teinud. 

Lill kogub materjali peamiselt kahel viisil. Esiteks eluloointervjuud inimestega, kes on antud 

teemaga seotud. Teiseks taustakirjandus, mis on olnud nii teadus- kui ka ilukirjandus, 

vastavalt teemale. Vihjeid teoste kohta saab ta nii professionaalidelt, sõpradelt-tuttavatelt kui 

ka interneti raamatusoovitustest.  

Ka Piigi arvates tuleb teha mõlemat, intervjueerimine ja uurimine. Nagunii peab intervjuude 

tegemisel olema teemaga kursis. Kui lugeda ainult tausta, siis puudub dokumentaalne pool. 

Näiteks vanglateemalise projektiga „Murru 422/2“ käidi küsimas ja uurimas vangla ametilt ja 

loeti palju tausta.  

6. Kuidas leiate intervjueeritavad?  

Karusoo ütles, et intervjueeritavad leiavad teda alati ise.   

Lill ütleb, et esialgu otsib ta intervjueeritavaid tutvuste kaudu – küsimus stiilis: „Kas sa tead 

kedagi, kes teaks kedagi, kes oleks selle teemaga kokku puutunud?“. Osade teemade puhul, 

näiteks depressioon, oli intervjueeritavaid raskem leida, sest oli tunne, et keegi pole sellel 

teemal valmis rääkima. Esimene intervjueeritav leiti ning lõpuks hakkas iga intervjueeritav 

järgmist soovitama ning lõpuks oli nii palju tahtjaid, et teatri ajagraafiku tõttu polnud võimalik 

kõiki ära kuulata. „Väljast väiksem kui seest“ puhul hakkas ta otsima väite abil, et inimesed, 

kellel on majanduslikud raskused on ka kurjemad. Pärnumaalt leidis ta palju inimesi, kes olid 

vaatamata eluraskustele suutnud säilitada austuse ja uudishimu elu vastu. Järgmise ringina 

hakkas Lill otsima inimesi, kes kuuluvad mingi organisatsiooni hulka, kelle maailmavaated 

tema enda omadest erinesid – Odini sõdalased, Sinine Äratus jne.  

Piik on intervjueeritavate leidmiseks kasutanud Facebooki ja kui tuleb teha mõne kindla 

inimesega, siis ei ole leidmisega raskusi. Ta on täheldanud, et inimesed tahavad rääkida, kui 

on keegi, kes kuulab. Ka tema tõi välja depressiooniteemalise lavastuse, kus algselt oli kartus, 

et inimesed ei taha teemast rääkida, aga hiljem tuli nii palju soove, et kõiki ei jõudnudki ära 

kuulata.  

7. Mis on intervjuude tegemise juures kõige keerulisem ja mis on kõige huvitavam?  

Karusoo sõnul on kõige keerulisem mitte vahele sekkuda, vaid intervjuud juhtida ning 

intervjueerija ei tohi eluloo puhul katkestada assotsiatsioonide voolu. Huvitav on see, et kui 

inimene pole kunagi oma elulugu rääkinud, luuakse see intervjuu käigus esimest korda.   

Lille jaoks on kõige keerulisem see, et kunagi ei tea, mida intervjuult oodata. Kuigi küsimused 

on ette valmistatud, siis teemad on teravad ja ei tea kunagi kuidas reageeritakse. Kas ollakse 

nõus vastama? Kas ta puhkeb keset intervjuud nutma? Kas ta kõnnib minema? Kas on julgust 

minna inimesele koju külla, kui ta on kutsunud? Jne. Lill üritab alati luua piisavalt usaldusliku 

õhkkonna, et inimesel oleks hea rääkida. Ta ei vaidle, ei arvusta, ei anna hinnanguid ning 

küsib alati intervjuu lõpus, kas intervjueeritavale sobib kui intervjuu jääb intervjueerijale 

kasutada. Võib tekkida juhus, et inimene ei rääkinud sellest, millest planeeris. Kõige 

huvitavam ja hindamatum on Lille jaoks see, et inimene räägib talle paari tunniga oma elust 
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rohkem kui ilmselt kellelgi teisele. See jätab temasse tunde, et talle on usaldatud midagi 

väärtuslikku ja habrast ja püüab sellesse alati lugupidamisega suhtuda.  

Piigi jaoks on kõige keerulisem intervjuude mahakirjutamine. Intervjuud ei pea sõna-sõnalt 

maha kirjutama, vaid edasi andma mõtte. Kui kirjutada kõik täpselt maha, siis jääb inimestest 

väga loll mulje, sest kõigil on inimlikke vahe- ja parasiitsõnu, pause, kordamisi jms. Maha 

kirjutamine on tema sõnul nagu tõlkimine – peab võtma mõtte, mida inimene rääkis ning selle 

paberile kandma nii, et mõte ja toon välja tuleksid. Piik lisab ka, et keeruline on inimesega 

kontakti saada – inimese kuulamine, sama liini hoidmine, et mõte ei kaoks ja see kuskile 

teemast kaugemale ei kaoks. Piik lisab ka, et keeruline on intervjueeritavaid leida, aga kuna 

tänapäeval on nii palju erinevaid kommunikatsioonivahendeid, siis tuleb ainult veidike 

pingutada.   

Piigi jaoks on samuti kõige huvitavam kohtuda inimestega väljastpoolt oma tutvusringkonda, 

inimestega, kellega muidu ei kohtuks. Põnevaks teeb asja ka see, et avastatakse ühisosasid. 

Kuna ta läheb inimestega lihtsasti kaasa, siis on ka ühiseid jooni lihtne leida. Ta toob näiteks 

intervjuud EKRE liikme, Sinise Äratuse liikme ja Odini sõdalasega, mis viis läbi Talveöö 

unenäo festivaliks. Peale intervjuusid sai ta paremini aru, miks nad niimoodi mõtlevad ja et 

ka neil on õigus oma arvamusele, sest neil on olnud sellised kogemused, mis neid nii panid 

arvama – näiteks see, et pagulased on väga suur oht.  

8. Kuidas intervjueeritavad ennast lava peal vastu võtavad ning kas on ka tekkinud 

mingisuguseid eetilisi probleeme?  

Karusoo sõnul on intervjueeritavad rahule jäänud ning mõnedega suheldakse siiani. Osade 

teemade puhul, näiteks „Küüdipoisid“, ei saa kasutada terminit „rahul olema“, inimesed on 

lihtsalt õnnelikud, et teema on jutuks võetud ning neid mõistetakse. Ka kui prototüübid on ise 

laval, näiteks “Kes ma olen?” projekt, siis on nad samuti rahul.  

Lille sõnul on probleeme tekkinud, enamasti isiklikkude seikade puhul. Kuigi intervjueeritav 

on nõustunud oma loo lavastusse sisse panekuga, siis tihti on looga seotud isikud, kes ei ole 

n-ö nõusolekut andnud. Kuna Eesti on nii väike, siis üritatakse võimalikult palju muuta, et 

keegi ei oleks äratuntav, aga et lugu ja mõte jääksid samaks. „Väljast väiksem kui seest“ puhul 

tekkis intervjueeritavate seas kõige rohkem vastakaid tundeid. Oldi küll õnnelikud ja 

rõõmsad, et said end laval näha, aga teised, kellega vaated kõige rohkem erinesid, tundsid, et 

nende vaateid poldud piisavalt objektiivselt lavale pandud, kuigi oli tegemist verbatim-

tehnikaga. Lille sõnul on see teatri puhul paratamatu, et teatav objektiivsus puudub, sest 

otsustades, millist teksti lavale panna valitakse need, mis lähtuvad rohkem lavastuse sõnumist. 

Lisaks on tekstid laval selle inimese nägu, kes need sinna valib. Kuigi asi on dokumentaalne, 

on tegemist teatriga ehk väljamõeldud reaalsusega.  

Piigil pole suuri probleeme tekkinud. Mõnel juhul ikka, kui inimene kuuleb oma teksti või 

oma häält laval, aga keegi pole kohtusse kaevanud või rünnanud. Tema jaoks on võti selles, 

et inimest ei tohi üritada kujutada halvustavalt, vaid peab edasi andma mõtte, miks seda 

lavastust tehakse ning selle inimese hääle. Tavaliselt on inimesed väga rahule jäänud, sest 

tõstatatakse teemad, millest tihti ei räägita (depressioon, vangla jms) ning see tekitab 

inimestes hea tunde.  

9. Kas töö näitlejatega on erinev, kui materjal on dokumentaalne?  
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Kõigi intervjueeritavate vastused olid samas laadis. Karusoo ütles, et dokumentaalse teksti 

puhul peab näitleja antud inimest ilmutama, mitte teda mängima. Ta ei tohi anda välja enda 

interpretatsiooni nii, et vaatajal kaoks võimalus ise interpreteerida. Kuna inimesi võib vaadata 

mitmest vaatepunktist, on tähtis, et tõlgendus jääks vaataja osaks. Kuna nagunii on teksti 

kokkupanek (probleemide püstitamine jms)  ja lavakujundite valik teatud hüpotees, siis ei tohi 

vaatajatele mingeid vastuseid, mida ise samuti ei teata, peale suruda. Näitlejal on ka tähtis, et 

ta inimest ei ala- ega üleilmutaks. Proovid on tähtsad, et kõike saaks laval piisavalt.  

Ka Lill nõustub Karusoo väitega, et tegelast tuleb ilmutada, mitte mängida. Kuigi proovid 

algavad nagu ka mittedokumentaalsete lavastuste puhul, algab laua taga lugemisega ja siis 

liigutakse sealt edasi, siis dokumentaallavastuste puhul erineb rolliloome, sest näitlejatel ei 

ole vaja tegelaskujule palju juurde leiutada. Tekst ise dikteerib selle, kuidas inimene mõtleb, 

mis tempoga räägib jne.  

Ka Piigi arvates erineb dokumentaallavastuste tegemisel rolliloome protsess, sest näitleja ei 

pea hakkama karakterit enda jaoks välja mõtlema, vaid tekst ise loob karakteri – sõnade rütm 

jms. Kui näitleja läheb proovi mingisuguse kujutlusega, milline see tegelane võiks olla, siis 

teksti lugedes võib tekkida raskusi dokumentaalne tekst määrab ära, milline inimene on.  

10. Kui palju tavaliselt kärbite dokumentidest/intervjuudest saadud infot laval etendamiseks? 

Kas kunstilise või šoki eesmärgil lisatakse midagi ka ise juurde?  

Karusoo kärbib palju, sest materjali on alguses meeletult palju ning seda kõike lavale panna 

oleks võimatu.  

Nii Lill kui ka Piik vastasid, et kärbivad umbes 90%. Kui kogutakse circa 1000 lehekülge 

materjali, siis lavastusse läheb maksimum 100 lehekülge. Mõlemad on ka lavastustesse 

enamjaolt midagi lisanud. Seljuhul aga mitte dokumentaalsetesse tekstidesse, vaid loonud 

vahestseenid, laulud vms. Need ei ole küll dokumentaalsed, aga põhinevad antud teemal.  

Näiteks „Varesele valu“ ja „Harakale haigusele“ lisati vahestseenid, kus tehti nalja mingi muu 

teema üle, et mõjuda tasakaalustavalt kurbade lugude vahele. Näiteks ka „Teisest 

silmapilgust“, kus mõned osad olid näitlejate endi kogemused ja teised osad olid sketšid, mis 

olid loodud taustauuringu põhjal.  

11. Kas lavastustes tuuakse välja kogu materjal, mis on kogunud või panete spetsiaalselt lavale 

kõige šokeerivamad/negatiivsemad osad, et näidata ühiskonnakriitikat?  

Karusoo sõnul on see, mida lavastuses kasutatakse eetika küsimus, aga eesmärk pole kunagi 

olnud šokeerida või tuua välja spetsiaalselt negatiivne. Dokumentaalteater ei tohiks olla 

kollane ajakirjandus. Eesmärk on probleemide analüüs ja inimeste käitumismotiivide 

mõistmine.  

Lill valib materjali selle järgi, mis on dramaturgiliselt huvitav, sest teatris on vaja ka konflikti. 

Kui kõigil tegelastel läheks koguaeg hästi, poleks seda huvitav vaadata. Spetsiaalselt 

šokeerida pole kunagi tema eesmärk. Kuna talle endale meeldib teater, mis üritab leida 

probleemidele lahendusi, mitte neid juurde toota, siis üritab ta ka ise rohkem sellel 

keskenduda.  

Piigi jaoks ei ole šokeerimine või negatiivse väljatoomine eesmärk. Tema jaoks on tihti 

eesmärk midagi välja tuua läbi iroonia, nalja või satiiri, sest seda on inimestel lihtsam vastu 
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võtta. Kui inimene naerab, on ta avatum. Mida avatum inimene on, seda paremini võtab ta 

dokumentaalset teksti vastu. Strateegia on mitte šokeerida, vaid avada läbi naeru.  

12. Kuidas jääte erapooletuks, kui tegelete endale vastuolulise teemaga või intervjueeritavatel 

inimestel on teist erinevad vaated?  

Kõik intervjueeritavad vastasid ühtselt, et intervjuude tegemisel ei ole vastandlikud 

arvamused probleemiks. Intervjueerija ülesanne on intervjueeritavat mõista ja kuulata, mitte 

kritiseerida või midagi vaidlustada. Karusoo on kirja pannud intervjuu kujunenud reeglid: 

intervjuu peegeldab intervjueerijat, intervjueeritaval on alati õigus, intervjueerija ei tohi karta 

pause, intervjueerija ei tohi kaasa minna üldist laadi arutlusega ning mida rohkem 

intervjueerija teab, seda rohkem saab ta ka teada. 

Lill ja Piik mainivad aga, et lavastust tehes on juba raskem erapooletuks jääda. Inimesed 

tulevad proovi juba välja kujunenud arvamustega ning lavastusest jääb läbi kumama tegijate 

seisukoht. Kasvõi selle põhjal, mis intervjuud on valitud ja kuidas on nendega toimetatud. 

Autori positsiooni välja tulemist on raske vältida.  

13. Mida olete oma dokumentaalteatri tegemise jooksul eestlaste kohta täheldanud?   

Karusoo on täheldanud, et enamik tänastest eestlastest on kollaborantide kasvatatud. Need, 

kes ei kohanenud, tapeti või saadeti minema ja muud moodi ei saakski. Ta on ka öelnud, et 

eestlased on kinnised inimesed, aga nad tahavad rääkida. Sellega on ka nõustunud Lill ja Piik 

kelle arvates on samuti eestlastel raskusi enese väljendamisega, kuid kui neid kuulata, 

räägitakse küll. Tihti selgub nende lugudest asju, millele pole ise mõelnud või osanud 

sõnadesse panna.  

14. Kuidas suhtuvad teatrid dokumentaallavastustesse, kas nad tahavad neid oma repertuaari?  

Karusoo sõnul olid tema algusaastatel dokumentaallavastused teatrite jaoks võõrastavad, aga 

tänapäeval enam mitte. Lill nõustub, et teatrid suhtuvad dokumentaallavastustesse hästi, just 

sellepärast, et need on omadramaturgia, mida teatrid väga soovivad. Tema arvates on Karusoo 

dokumentaalteatri tegemise tõttu dokumentaallavastused tunnustatud ja oodatud. Piigi arvates 

ei ole teatrid nii vastutulelikud kui Lill väidab, sest tihtipeale ei ole dokumentaalavastused 

suured kassahitid. Tema arvates on teatrid rahul kui neil on iga aasta või paari tagant 

repertuaaris dokumentaallavastus, sest nad tunnevad, et on saanud sotsiaalselt midagi head 

teha. Ta ka lisab, et kui teatriga on juba koostööd tehtud, näiteks „Varesele valu“, siis on 

lihtsam dokumentaallavastus selle teatri repertuaari saada.  

15. Mis on teie arust kõige märkimisväärsemad/tähtsamad Eesti dokumentaallavastused nii 

ajaloost kui ka tänapäevast?  

Nii Piik kui ka Lill on välja toonud Karusoo lavastused, sest need näitasid, et ka nii on 

võimalik teatrit teha ning kuna räägiti meie ajaloo represseeritud teemadest. Lavastus, mis 

välja toodi oli „Kured läinud, kurjad ilmad” ning Karusoo ise tõi välja lavastused „Save Our 

Souls“ ning „Misjonärid“, sest need rääkisid esimest korda teemadest nagu vangid ja 

posttraumaatiline sündroom.  

Uuematest lavastustest toodi välja Laura Jaanholdi „45 339 km2 raba“, NO99 „Kodumaa 

karjed“, Mari-Liis Lille „Väljast väiksem kui seest“ ning tema ja Paavo Piigi koostööl 

valminud „Varesele valu“ ja „Harakale haigus“ ning Paavo Piigi „Murru 422/2“.  
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16. Kuidas suhtuvad inimesed dokumentaalteatrisse nüüd versus siis, kui alustasite, kuidas on 

sellega tegelemine muutunud? (Ainult Merle Karusoole)  

Alguses oli dokumentaalteatri retseptsioon vastuoluline. Räägiti probleemidest, mis olid küll 

inimeste puhul ühised, aga neid ei pruugitud tahta probleemidena näha. Karusoo enam 

aktiivselt dokumentaalteatriga ei tegele ja arvab, et nooremale põlvkonnale oleks raske 

arusaadavaks teha nõukogude aega.   
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KOKKUVÕTE  

Uurimistöö alguses püstitati küsimus, miks Eestis dokumentaalteatriga tegeletakse. Töö 

käigus selgus, et Eestis tegeletakse dokumentaalteatriga, sest lavale tahetakse panna tükk 

reaalsest elust, mis tundub ausam ning annab vaatajale päriselu efekti.   

Hüpotees, et Eestis tegeletakse dokumentaalteatriga, sest meie ühiskond on täis teemasid, 

millele on vaja tähelepanu tõmmata, aga inimesed ei ole nõus probleemidest rääkima osutus 

pooleldi tõeseks. Eesti ühiskond on täis probleeme, millest peab rääkima ning mis nõuavad 

avamist. Hüpoteesi osa, mis ümber lükati oli, et inimesed ei ole nõus oma probleemidest 

rääkima. Selgus, et eestlane soovib tegelikult rääkida, mis tema elus toimub, aga pole kedagi, 

kes kuulaks. Eesti inimene on nõus rääkima, aga ühiskond ei anna selleks võimalust.  

Töö eesmärk saavutati. Saadi teada, kuidas erinevad algne ning tänapäevane 

dokumentaalteater. Kui tänapäevase dokumentaalteatriga alustati, valitsesid kas tsensuurid 

või inimesed ei olnud valmis esitatavaid teemasid lava peal nägema. Tänapäeval on hoiak 

dokumentaalteatri suhtes muutunud. Inimesed on ise rohkem valmis oma kogemustest 

rääkima, lavastused võetakse hästi vastu nii intervjueeritavate kui ka tavapubliku poolt ning 

ka teatrid võtavad dokumentaallavastusi oma repertuaari meelsamini, kui algusaastatel, mil 

selline teater oli võõrastav.   

Intervjuudest saadud informatsioonist kõige huvitavam oli see, et eestlased tahavad tegelikult 

oma elust ja tunnetest rääkida, aga pole kedagi, kes kuulaks. Huvitav oli ka teada saada, et on 

nii palju erinevaid võimalusi ja viise, kuidas dokumentaallavastust ellu viia. Huvitav oli panna 

praktikasse Karusoo intervjueerimise põhitõed ja näha, et need olid väga kasulikud. Uudisena 

tuli ka see, et intervjueerijal ei ole raske teha intervjuud inimesega, kelle vaated on 

teistsugused, sest intervjueerija töö ei ole kritiseerida, vaid kuulata ja mõista.   

Uurimistööd saaks edasi arendada mitut eri moodi. Esiteks teha uuring spetsiifilisemaks. 

Näiteks uurida põhjalikumalt mõnda kindlat isikut või lavastust. Teiseks saaks tööd edasi 

arendada praktiliselt. Näiteks luua ise midagi dokumentaalset saadud informatsiooni põhjal, 

sest autor toob välja ka erinevad tehnikad ja eesmärgid, mis dokumentaalteatril on.  
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Lisa 1. Küsimustik  

Küsimustik: Eesti dokumentaalteater 

Merle Karusoo, Paavo Piik, Mari-Liis Lill  
1. Miks tegelete dokumentaalteatriga? Kust tuli huvi?  

2. Kuidas ise nimetate meetodit ja teatrit, kus tegelete dokumentaalsete lugudega?  

3. Mis teid selle juures paelub ja kas see on aja jooksul muutunud?  
4. Kuidas tekivad teemad ja ideed ja see, kuidas neid ellu viia?  

5. Kuidas eelistate leida infot lavastuse sisuks?  

6. Kuidas leiate intervjueeritavad (kui kasutate intervjuusid)?  
7. Mis on intervjuude tegemise juures kõige keerulisem ja kõige huvitavam?  

8. Kuidas intervjueeritavad ennast lava peal vastu võtavad? Kas on tekkinud ka eetilisi probleeme?  

9. Kas töö näitlejatega on erinev, kui materjal on dokumentaalne?  

10. Kui palju te tavaliselt kärbite dokumentidest/intervjuudest saadud infot laval etendamiseks? Kas 

lisate kunstilise või šoki eesmärgil midagi ka ise juurde?  

11. Kas lavastustes toote välja kogu materjali, mida olete kogunud (intervjuud jms) või panete 
spetsiaalselt lavale kõige šokeerivamad/negatiivsemad osad, et näidata ühiskonnakriitikat? / Kas 

keskendute enamjaolt negatiivsetele/šokeerivatele probleemidele ja teemadele?  

12. Kuidas jääte erapooletuks, kui tegelete endale vastuolulise teemaga või inimestel on teist erinevad 
vaated?  

13. Oma dokumentaalteatri tegemisel, mida olete täheldanud eestlaste kohta (mida uut mõistnud/aru 

saanud meie kui rahvuse kohta? Milliseks oleme teie silmis muutnud?) Nii tagasiside kui ka kogutud 
andmete põhjal!  

14. Kuidas suhtuvad teatrid dokumentaallavastustesse? Tahavad nad neid oma repertuaari?  

15. Millised on teie arust kõige märkimisväärsemad/tähtsamad dokumentaallavastused Eestis? Miks 
just need?/Mis teeb nad oluliseks, meeldejäävaks? (Nii enda kui ka teiste teostest) 

16. Kuidas suhtuvad inimesed dokumentaalteatrisse nüüd versus siis, kui alustasite? Kuidas on sellega 

tegelemine muutunud? (Ainult Merle Karusoole)  
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SISSEJUHATUS 

Puhtu poolsaare mets on liigirikas ja sisaldab endas mitmeid elupaigatüüpe ja seetõttu on seda 

alates 20. sajandi esimesest poolest ka ornitoloogiliselt uuritud. Puhtu on olnud paljude Eesti 

ornitoloogidele oluline paik ornitoloogiks kujunemisel ja uuringute tegemisel. Sealne loodus 

ja hea asukoht rände uurimiseks on pakkunud huvi ornitoloogidele nii Eestist kui ka Soomest, 

Venemaalt, Lätist ja teistest riikidest. 

Käesoleva töö hüpotees on järgmine: Puhtu metsa haudelinnustiku arvukus ja liigiline 

koosseis ei ole võrreldes 1965. aastaga oluliselt muutunud, sest metsaelupaikade seisund ei 

ole vahepealsel ajal oluliselt muutunud. Töö eesmärk on välja selgitada, kuidas erinevad 

Puhtu metsa haudelinnustiku arvukus ja liigiline koosseis aastatel 1965 ja 2016.  

Viimastel aastakümnetel ei ole Puhtu metsas ülepinnalisi linnustiku loendusi tehtud, mis 

võimaldaksid teha järeldusi lindude arvukuse muutuste kohta. On läbi viidud ühekordseid või 

osa metsast katvaid loendusi või üksikute liikide arvukuse selgitamiseks, aga süstemaatiline 

loendus, mis kataks kogu Puhtu metsa ala, teostati viimati 1965. aastal. Haudelinnustiku 

muutuste selgitamiseks loendati alal linde ka 2016. aastal. 

Uurimistöö koostamisel viidi läbi metsalinnustiku väliinventuur, leidmaks linnustiku arvulise 

ja liigilise koosseisu 2016. aasta kevade seisuga. Inventuuri tarbeks kasutati mitmekordset 

kaardistamise meetodit. Linnustik kaardistati paberkaartidele ja seejärel digiteeriti, et 

andmeid oleks võimalik uurimise tarbeks töödelda võimalikult mugavalt ja seeläbi ka 

kontrollida nende täpsust. 

Olulisimaks allikaks on Eesti Loodusuurijate Seltsi 1969. aastal 60. aastaraamatus ilmunud I. 

ja L. Rootsmäe artikkel, millest leiab linnustiku lindude liigilise koosseisu ja arvukuse 1965. 

aastal, lisaks kasutatud meetodid ja kommentaarid tehtud tööle. Lisaks kasutatakse 

eestikeelset ornitoloogilist kirjandust, internetimaterjale kasutatakse vähesel määral.  

Soovin tänada loendusele kaasa aitamise ja ornitoloogiliste nõuannete eest Olavi Vainut ja 

Renno Nellist. Samuti tänan oma juhendajat Andres Laanemetsa.  
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1. PUHTU ORNITOLOOGILINE AJALUGU JA LOODUS 

Puhtu poolsaar asub Läänemaal, Hanila vallas, Virtsu aleviku territooriumil (Joonis 1). 

Poolsaar kuulub Puhtu-Laelatu looduskaitseala koosseisu. Poolsaarel on 20. sajandi esimesse 

poolde ulatuv ornitoloogiline ajalugu, mille lühiiseloomustus antakse käesolevas peatükis. 

Väga oluline lisaks varasematele uuringutele on ka uurimisala – Puhtu mets, mille olukord 

lindude arvukust ja liikide arvu tugevalt mõjutab, peatükis antakse viimase olemuse kohta 

üldine ülevaade. Samuti selgitatakse, millist osa Eesti linnustikust saab pidada metsaliikideks. 

 

Joonis 1. Puhtu poolsaare paiknemine, kuvatõmmis Maa-ameti kaardirakendusest 

 

1.1. Puhtu ornitoloogiline ajalugu 

Puhtu teadaolev ornitoloogiline ajalugu algab 1934. aastal, mil Alexander von Keyserlingk 

alustas linnustiku uuringuid, mille ta hiljem 1936. aastal avaldas ajakirjas „Eesti Loodus“ 

1936. aasta I numbris. Artiklis tõi autor välja poolsaarel kohatud lindude nimekirja, hinnates 

ka umbkaudselt paaride arvu. Lisaks metsalindudele märkis autor üles ka rannas, laidudel ja 

roostikus pesitsevad linnud. Samuti tõi ta välja poolsaarelt läbirändajad ja talvitujad. Eraldi 

on märgitud poolsaarel mitteesinenud tavalinnud, kelle puudumist autor soovis ära märkida, 

näiteks ei pesitsenud 1934. aastal Puhtus varblased, kanepilinnud, lepalinnud, punarind ega 

käblik. Alexander von Keyserlingk tegeles ka selle aja mõistes looduskaitsega, mis kujutas 

endas poolsaarel ja poolsaarele lähedalasuvatel laidudel vastavalt kasside, koerte ja roo-

loorkullide ning kanakullide hävitamisega. Tänapäevases mõttes looduskaitse alla läheb 
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Keyserlingki talvine lisasöötmine, pesaaluste soetamine, heina ning roo säilitamine Puhtu 

rannal ja lähedalasuvatel laidudel. (Keyserlingk 1936: 19–21) 

Et Puhtu kaitse alla võtmisest oli huvitatud Lääne maavalitsus ja mitmed seltskondlikud 

organisatsioonid, siis tehti seda omaniku J. Von Uexkülli loal ja tasuta 1939. aastal. 

Eesmärgiks oli kaitsta Puhtus ja selle lähedastel laidudel lindude pesitsust. Maailmasõdade 

käigus sai Puhtu loodus kannatada, maastikku kujundati ümber ja taimestik hävis või kaotas 

oma elujõu mõneks ajaks. 1946. aastal viibisid Puhtus Tartu Ülikooli Zooloogiakateedri 

töötajad, kes tegid kindlaks huvitava lindude läbirände. Samal aastal asutati sel põhjusel sinna 

bioloogiajaam. 1953. aastast nimetati bioloogiajaam ümber ornitoloogiajaamaks. Kevad- ja 

sügisrännet vaadeldi süstemaatiliselt Ahto Jõgi ja Eerik Kumari eestvedamisel. Peamiselt 

sellest kogemusest tingituna koostas viimane lindude rände uurimise juhendi, mis on 

põhijoontes siiani aktuaalne. 1950. aastatel peeti Puhtus mitmeid olulisi rahvusvahelisi 

ornitoloogilisi seminare. 1960. aastal koostas Puhtus Jüri Keskpaik oma diplomitöö rästaste 

ökofüsioloogiast. (Kukk & Rahi 2010: 40–69) 

1965. aastal koostati Ilse ja Lemming Rootsmäe poolt põhjalik ülevaade Puhtu 

metsalinnustikust. Vaatlemine oli süstemaatiline ja korduv, leiti 52 metsalinnuliiki, nendest 

47 pesitsejad ja ilmselt viis läbirändajad. (Rootsmäe & Rootsmäe 1969: 123) 

Puhtu ornitoloogiajaam oli 1960. aastateks saavutanud tuntuse nii Eestis kui ka välismaal, 

põhjalikult uuriti seal rännet, taimi, lindude parasiite, ökofüsioloogiat, entomofaunat. 1967. 

aastal sisustati ka ökofüsioloogia labor. Selle labori eestvedajaks oli Jüri Keskpaik ja tehtud 

uuringud olid maailmas ainulaadsed ja vajalikud. 1960.–1970. tehtud füsioloogilised uuringud 

olid seni Puhtus uuritu tipp, andmed kajastusid paljudes artiklites. Hiljem ornitoloogiliste 

uuringute intensiivsus vähenes. 1980. aastatel on ornitoloogiajaama kasutus pigem kasinaks 

jäänud, põhiliselt seal vaid puhati. Pidev teadustegevus Puhtus on katkenud. 1990. aastatel 

kasutati Puhtut seminaride, laagrite ja suvepäevade pidamispaigana, ornitoloogiajaam 

nimetati jälle tagasi bioloogiajaamaks. Eelnenud kümnendi jooksul tehtud uurimused ja 

vaatlusretked on pigem juhuslikud. Kaasajal on Puhtus on vaatlusi hakanud tegema ka Soome 

linnuvaatlejad. (Kukk & Rahi 2010: 69–81) 

 

1.2. Puhtu mets ja metsalinnustik 

Suur osa Puhtu poolsaarest on kaetud metsaga – poolsaare kesk- ja lõunaosas kasvab 36,2 

hektarit laialehist lehtmetsa, edaspidi töös kasutatud salumets, millel on enamasti tihe 

alusvõsa ja kohati esineb gruppidena või üksikpuudena kuuski ja vanu mände. Põhjaosas 

kasvab 5,3 hektari ulatuses eriilmeline valdavalt männiülekaaluga puistu, edaspidi töös 

kasutatud männik. Käesolevad poolsaare ja metsaosade pindalad on määratud Maa-ameti 

kaardirakenduse järgi. 

Puhtu mets hakkas välja kujunema 400–500 aastat tagasi loomulikul teel peale maa merest 

välja kerkimist. Võib tunduda, et laialehiline mets on tekkinud hoopis atlantilisel 

kliimaperioodil, aga geoloogilised uuringud näitavad, et nii see ei ole. Laialehelise lehtmetsa 

tekkele aitasid kaasa ka võrdlemisi soe mereline kliima ja pinnase lubjarikkus. Esimeseks 

puuliigiks oli oletatavasti mänd. Mändide all kujunes välja lehtmets, kus domineerisid 

tammed. Rannavallid olid sobivaks kasvukohaks pärnadele. Ülejäänud laialehelised puuliigid 

pärinevad arvatavasti järgmises lõigus kirjeldatud pargiperioodist. (Õismaa 1988: 110) 
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Enne Virtsu poolsaarega tammi abil ühendamist 19. sajandil oli Puhtu laid. Puhtu laiu 

laialehist lehtmetsa hakati Virtsu mõisniku Carl Thure von Helwigi poolt ümber kujundama 

pargiks 18. sajandil, rajati ka iluaedu. Laiu looduslik ilme säilitati enamvähem muutumatuna, 

siiski rajati mõningaid merevaateid avavaid sirgeid sihte, aga ka looklevaid jalgradu. Osad 

rajatud sihtidest on ka tänaseni säilinud ja looduses tajutavad. Aedades kasvatati mõningaid 

võõrliike nagu rododendroneid, asaleasid ja kõrgetüvelisi roose. Teid piirasid võõrliikidest 

enelad, ebajasmiinid, elupuud, leedripuud ja ka viirpuud. Metsa istutati hobukastaneid, 

lehiseid ja papleid. Pärast esimest maailmasõda hävis osa metsaalast ja ka aiad. (Õismaa 1988: 

110) 

Üldiselt võib täheldada kogu Puhtu laialehelises metsas tammede pidevat vähenemist, mis 

tuleneb vanade puude loomulikust väljalangemisest. Looduslik uuendus on tammedel aga 

vähene. Peamisteks põhjusteks peetakse hiirte hävitavat tegevust tõrudega, halbu 

valgustingimusi ja vähenevat tõrukandvust. Lahenduseks pakutakse välja inimese sekkumist 

noorte tammede istutamise näol. Saarte ja vahtrate uuenemine toimub looduslikult, küll 

peetakse vajalikuks mõningal määral hooldamist. Metsa servades, kus iga-aastast niitmist ei 

toimu on mets alustanud intensiivset edasitungi niidule. (Ibid.: 110–111) 

Lindude seisukohalt on oluline eristada põhjaosa valdavalt männi ülekaaluga puistut ning 

kesk- ja lõunaosa lehtpuude ülekaaluga salumetsa. Küll on veel eristumas läänepoolne 

rannikuosa, mis on üldiselt linnuvaene, aga siiski ei peetud oluliseks seda ala eraldi käsitleda. 

Metsalinnustik on Eestis suure osatähtsusega eelkõige seepärast, et 52% riigi pindalast on 

kaetud metsaga. Niiskusrežiimilt, mullastikust, kliimatingimustest tingituna on Eesti metsad 

liigiliselt ja struktuurilt väga eriilmelised, pakkudes sellega sobivaid pesitsustingimusi 

paljudele metsalinnu liikidele. (Keskkonnaagentuur 2016) 

Eesti haudelinnustikust peetakse metsalindudeks 98 liiki linde. Peaaegu 40 liiki neist 

pesitsevad eranditult metsas, ülejäänutel liikidel vaid osa populatsioonist. Metsalindude hulka 

arvatakse Eestis 14 linnuseltsi esindajad. Kolm metsadele iseloomulikku rühma – värvulised, 

röövlinnud ja rähnid moodustavad üle 80% metsalindude liigilisest koosseisust. 

Metsalindudele suurimaks probleemiks on hooletu metsamajandus, mis võib hävitada nende 

elupaigad ja pesad. Intensiivse metsamajanduse tõttu kaovad ka väärtuslikud põlismetsad ja 

keskkond, millega linnud varem harjunud on olnud. (Lõhmus 1999: 2) 

 

1.3. Looduskaitsealused linnuliigid Puhtus ja nende kaitse 

Eestis on looduskaitsealused linnuliigid jagatud kolme kaitsekategooriasse. I 

kaitsekategooriasse kuuluvad liigid, mis on Eestis haruldased, esinevad väga piiratud alal, 

vähestes elupaikades, isoleeritult või väga hajusate asurkondadena. Veel kuuluvad I 

kaitsekategooriasse liigid, mis on hävimisohus, mille arvukus on inimtegevuse mõjul 

vähenenud, elupaigad rikutud kriitilise piirini ja väljasuremine Eesti looduses on ohutegurite 

toime jätkumisel väga tõenäoline. II kaitsekategooriasse kuuluvad liigid, mis on ohustatud, 

kuna nende arvukus on väike või väheneb ja levik Eestis väheneb ülekasutamise, elupaikade 

hävimise või rikkumise tagajärjel, ning liigid, mis võivad olemasolevate keskkonnategurite 

toime jätkumisel sattuda hävimisohtu. III kaitsekategooriasse kuuluvad liigid, mille arvukust 

ohustab elupaikade hävimine või rikkumine ja mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et 

ohutegurite toime jätkumisel võivad nad sattuda ohustatud liikide hulka. Veel kuuluvad III 
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kaitsekategooriasse liigid, mis kuulusid I või II kaitsekategooriasse, kuid on vajalike 

kaitseabinõude rakendamise tõttu väljaspool hävimisohtu. (Looduskaitseseadus 2004) 

Puhtu on olnud looduskaitse all alates 1939. aastast. Algselt võeti Puhtu poolsaar koos 

lähedalasuva Adralaiuga kaitse alla, et kaitsta lindude pesitsemist. (Kukk & Rahi 2010: 49) 

Tänapäeval kuulub Puhtu poolsaar Puhtu-Laelatu looduskaitseala koosseisu, mille põhiliseks 

kaitse-eesmärgiks on looduslike ja poollooduslike koosluste ning vee- ja rannikulinnustiku 

elupaikade kaitse. (Puhtu-Laelatu… 2003) 

Puhtu metsas kohati 2016. aasta loendusel I kaitsekategooriast ühte liiki – merikotkast. II 

kaitsekategooriast ei kohatud ühtegi linnuliiki. III kaitsekategooriast kohati nelja liiki – 

lõopistrikku, õõnetuvi, kodukakku ja väike-kärbsenäppi. (Loodukaitseseadus 2004) 

Eelmise kogu Puhtu metsa hõlmanud linnuloenduse käigus 1965. aastal kohati I. ja L. 

Rootsmäe poolt kokku linde 47 liigist (Lisa 1). Nendest 47 liigist 41 olid kaitsealused. Selline 

suur kaitsealuste liikide osakaal tuleneb sellest, et tol ajal oli kaitsealuste liikide nimekirjas 

sinna tänapäeval mitte kuuluvad seltsid, perekonnad ja liigid näiteks paljud värvulised, kelle 

hulka enamus Puhtus kohatud liike ka kuulus (KLE 2017). Tänapäeval looduskaitse alla 

kuuluvatest liikidest I kaitsekategooriasse kuuluvaid liike ei loendatud, II kaitsekategooriast 

kohati roherähni. III kaitsekategooriast kohati kodukakku, väänkaela, väike-kärbsenäppi, 

vööt-põõsalindu ja punaselg-õgijat. (Lisa 1) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

Alljärgnevas peatükis käsitletakse 2016. ja 1965. aasta loenduse metoodikat kirjeldades 

loenduse põhjust, ettevalmistust ja olemust. Lisaks antakse ülevaade loendusala olemusest ja 

loendajatest. Peatükist leiab ka 1965. ja 2016. aastate loenduse metoodika võrdluse, mis 

näitab, mil moel loendused erinesid ja sarnanesid.  

 

2.1. 2016. aasta loenduse metoodika 

Uurimisalaks piiritleti kogu Puhtu poolsaarel kasvav mets ja servaalade põõsastik, samuti jäid 

loendusalale Puhtu bioloogiajaama ja Valvurimaja õuealad. Uuritava ala pindalaks oli kokku 

41,5 hektarit, sellest 36,2 hektarit hõlmas salumets poolsaare kesk- ja lõunaosas ja 5,3 hektarit 

männik poolsaare põhjaosas. 

Puhtu metsa haudelinnustiku väliinventuur tehti Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti 

„Eesti tavalinnustiku 50 aasta pikkused arvukustrendid“ raames. Projekti eesmärgiks oli leida 

usaldusväärsed pikaajalised tavalindude arvukustrendid võimalikult suure hulga ajaloolise 

loendusinfoga alade põhjal. Puhtu mets osutus projekti hõlmavate alade hulka seetõttu, et 

1965. aastal viidi Puhtu metsa haudelinnustiku inventuur läbi Ilse ja Lemming Rootsmäe poolt 

ja tänu selle loenduse tulemustele on võimalik leida ka pikaajalised arvukusmuutused, 

korrates võimalikult sarnase metoodikaga loendust 2016. aasta kevad-suvel. Loenduse 

eelduseks oli, et puistu ei ole aastate jooksul oluliselt liigiliselt, kvalitatiivselt ega pindalalt 

muutunud.  

Puhtu metsa haudelinnustiku väliinventuuri ettevalmistused sisaldasid välitöökaartide 

tegemist ja uurimisala ülevaatust. Välitöökaartide täpsuse tarbeks käidi uurimisalal enne 

loendusperioodi algust, et leida loodusmaastikul eristuvaid punkte – kive, puutüükaid, 

varemeid. Need punktid märgiti välitöökaardile, et kontakte lindudega saaks võimalikult 

täpselt kaardile märkida ja hästi loendusel orienteeruda.  

Loendusmeetodiks oli mitmekordne kaardistamine. Loendused teostati 2016. aastal, kokku 

kuue päeva jooksul ajavahemikus 7. maist 14. juunini. Viiel korral loendati hommikul, 5.00–

11.00, kahel korral viidi loendus läbi õhtusel ajal, 19.00–23.00. Loendust viisid läbi Anu 

Vainu, Olavi Vainu ja Renno Nellis. Ilmad olid loendusperioodi jooksul soodsad (sobiv 

temperatuur, tuulevaikne või nõrk tuul), kuid ühel päeval oli ka tugevam tuul, mis vähesel 

määral häiris loendamist. Loendusel kaeti metsaala nii, et ühestki punktist ei möödutaks 

kaugemalt kui 50–75 meetrit, et kuulda ka raskemini tuvastatavaid liike. Igal loendusel valiti 

eelnevast loendusest erinev alguspunkt ja liikumissuund, et varieerida osa päevast, millal igas 

metsaosas loendati. Seeläbi vähenes võimalus, et vaid kindlal ajal tegutsevaid liike märkamata 

võis jääda. Kaardile kanti kõik linnud, keda õnnestus metsas näha ja kuulda. Kaardistamisel 

märgiti lindude esmakohtamise koht ja hilisema paaride arvestamise hõlbustamiseks ka 

liikuvate lindude lennusuund. Märgiti ka mõned väljaspool puistut kohatud linnud, kes 

tõenäoliselt pesitsesid metsas.  
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Haudepaaride arvestamisel lähtuti kogutud andmetest. Haudepaar loeti enamikel juhtudel 

uurimisalal pesitsevaks, kui teda kohati rohkem kui ühel korral samal territooriumil. Liikide 

puhul, kelle saabumisaeg on võrdlemisi varajane ja ränne juba lõppenud, arvestati 

haudepaariks ka vaid ühel korral kohatud linde. Enne loendustulemuste selgumist 1965. aasta 

haudepaaride hinnangutega ei tutvutud.  

 

2.2. 1965. aasta loenduse metoodika 

Uurimisalaks piiritleti 1965. aastal Puhtu mets. Sel ajal oli metsaga kaetud 33,2 hektarit, 

millest enamus (30,7 hektarit) oli laialehine lehtmets. Puhtu põhjatipus kasvas aga eriilmeline 

männik (2,5 hektarit), seetõttu jaotati loetud linnud metsatüübi järgi kahte ossa. Tõenäoliselt 

hinnati 1960. aastatel metsamaa pindala veidi alla, seda võib järeldada leitud 1960. aasta 

topograafilise kaardi põhjal, mille abil hinnati digiteeritud metsamaa pindalaks 38,9 hektarit, 

millest põhjaosa männik moodustas 3,6 hektarit ning kesk- ja lõunaosa salumets 35,3 hektarit 

(Lisa 2). Loendused tehti sellepärast, et varem ei olnud täpsemat ülevaadet Puhtu 

metsalinnustiku üldise koostise ja arvukuse kohta. Loenduse ettevalmistuste kohta artiklist 

ega ka muudest allikatest ei selgu. (Rootsmäe & Rootsmäe 1969: 121) 

Kogu mets uuriti läbi süstemaatiliselt ja korduvalt, ajaperioodil 3. juuni–14. juuni, vaatlusi 

tehti iga päev eri aegadel hommikuvidevikust kuni pimedate öötundideni. Eriti eelistati 

varahommikust aega, mil enamikul lindudel on laulmise intensiivsus kõige suurem. Kasutati 

ka Zooloogia ja Botaanika Instituudi teadusliku töötaja Jüri Keskpaiga vaatlusandmeid. 

Andmete kogumiseks kasutati kaardistamise meetodit, mida tol ajal veel kirjanduses 

kirjeldatud polnud, aga mis ornitoloogide hulgas oli levinud. 

Loendust raskendas hiline vaatluste korraldamise aeg, sest loendusperioodi alguseks olid 

osade linnuliikide laul juba vaibunud või vaibumas. Veel peeti segadust toovaks asjaoluks, et 

mõned linnuliigid nagu hallrästas ja siisike olid pesitsuse juba lõpetanud ja hulkusid ringi 

pesakonniti. (Ibid.: 121–137) 

 

2.3. Loenduste metoodika võrdlus aastatega 1965 ja 2016 

1965. aasta loendusperioodil viibisid Ilse ja Lemming Rootsmäe Puhtus 12 päeva ja kõigi 

nende päevade jooksul oli võimalik saada teavet poolsaare linnustiku kohta (Rootsmäe & 

Rootsmäe 1969: 121). 2016. aastal käisid loendajad Puhtus loenduse tarbeks ja ei viibinud 

kogu loendusperioodi aja Puhtus ning seetõttu oli andmete kogumise aeg lühem. Siiski oli 

2016. aasta loenduste arv piisav, et teha lindude liigistikust ja arvukusest järeldusi. 

1965. aastal alustati loendustega 3. juunil ja selleks ajaks olid osade liikide laul vaibumas või 

vaibunud. 2016. aastal alustati loendustega 7. mail, et vältida olukorda, kus lindude 

lauluaktiivsus on loenduste hilisuse tõttu langenud. Sellisel valikul lähtuti Rootsmäede artiklis 

kirjutatud 1965. aasta loenduse puudustest (Ibid. 1969: 121). 

1965. aastal olid lisaks looduslikele pesitsuskohtadele üles seatud ka tehispesad, kokku 135, 

millest olid asustatud 45 (Rootsmäe & Rootsmäe 1969: 60–136). 2016. aastaks ei ole neid 

tehispesi varasemast säilinud ning pole ka uusi paigaldatud, seega ei olnud lindudel võimalust 

neis pesitseda. Seega välja toodud erinevused ei ole takistuseks loenduste võrdlemisel, sest 

põhimõttelisi ja võrdlust võimatuks tegevaid erisusi ei esinenud. 
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3. 2016. AASTA LOENDUSTULEMUSTE VÕRDLUS 1965. AASTA 
LOENDUSTULEMUSTEGA 

Võrreldes 2016. aasta loendustulemusi 1965. aasta loendustulemustega selgub, et Puhtu metsa 

haudelinnustiku liikide arv jääb 51 aastat hiljem samasse suurusjärku – 1965. aastal kohatud 

47 liigile lisandus selle aja jooksul vaid kolm liiki ehk 2016. aasta loenduse käigus kohati 

haudelinde 49 erinevast liigist. Selline suhteline stabiilsus liikide arvu poolest näitab, et Puhtu 

ei ole suuresti elupaigana muutunud ja suudab pakkuda enamikel juhtudel sobivat pesapaika 

samadele liikidele, kes poolsaarel ka pool sajandit tagasi pesitsesid. Mõningane liikide 

erinevus siiski loenduseti esineb, ainult 1965. aastal esinevaid linnuliike on kokku üheksa, 

need on kaelushakk, punaselg-õgija, roherähn, rohevint, sootihane, vainurästas, vihitaja, 

väänkael ja vööt-põõsalind (Lisa 1). Ainult 2016. aastal esinevaid linnuliike on kokku 11, 

need on linavästrik, lõopistrik, merikotkas, nõlva-lehelind, pasknäär, ronk, suurnokk-vint, 

tutt-tihane, võsaraat, õõnetuvi, ööbik (Lisa 3). Kokku kohati kahe loendusega 58 linnuliiki. 

Linnuliike, mida kohati mõlemal, nii 1965. aasta kui ka 2016. aasta, loendusel oli 38 liiki 

(Rootsmäe & Rootsmäe 1969: 125–126) 

Kokkuvõtlikult on arvukuse poolelt toimunud suuremapoolne muudatus. Nimelt kohati 

kõikidest liikidest 1965. aasta loendusel kokku 589 paari linde ja 2016. aasta loendusel 443. 

paari linde. Seega on kahe loenduse arvuline vahe 146 haudepaari. Üks võimalus, miks suur 

paaride langus on toimunud, võib tuleneda tehispesade hävimisest. Teadaolevalt oli Puhtus 

1965. aastal üles seatud 135 tehispesa, millest 113 olid pesitsuskõlblikud, viimastest 

omakorda asustatud 45 (Ibid.: 135). Võrdluseks võib tuua, et 2016. aastal Puhtu metsas 

pesitsuskõlblike pesakaste ei leitud. Selline pesitsuskohtade vähenemine mõjutas pesakasti 

pesitsuskohana eelistavate lindude arvukust tuntavalt. Näiteks oli kuldnokale mõeldud 

tehispesi paigaldatud 33 tükki, kuldnoka poolt asustatud oli neist 29 tehispesa (Ibid.: 135).  

Väga huvitavaks osutus röövlindude kohtamine 2016. aasta loendusel. Kokku kohati 

röövlinde kolmest liigist: merikotkast, lõopistrikku ja kodukakku. Tõenäoliselt pole 

poolsaarel võimalik kohata suuremat hulka röövlinde, sest nende territooriumid on võrdlemisi 

suured ja 41,5 hektari suurusel alal on rohkemate röövlinnupaaride paiknemine pigem 

vähevõimalik. Kindlasti ei mahu alale rohkem kotkapaare, väiksemate röövlindude 

pesitsemine on vähetõenäoline kuna nende toitumisalad kattuvad. Kõige tõenäolisemalt on 

võimalik raudkulli ilmumine poolsaarele, sest viimane toitub peamiselt värvulistest, keda alal 

arvukalt pesitseb.  

Põõsalindude arvukus on tuntavalt vähenenud, kuid selle põhjus ei ole teada. Võimalik on ka 

1965. aasta loendusel põõsalindude arvukuse ülehindamine, kuid see ei ole nüüd enam 

tõestatav.  

Esimestel loendushommikutel mai alguses kohati ühekordselt salumetsa läänepoolsel küljel 

mitmeid paare salu- ja väike-lehelinde. Neid ei õnnestunud hilisemate loenduskäikude jooksul 

enam kohata ja seega eeldati andmeid analüüsides, et tegemist oli loenduse aega arvestades 

läbirändel olevate isenditega. 
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3.1. Mittevärvulised 

Mittevärvulistest kohati 2016. aasta loenduse käigus üheksat liiki seitsmest sugukonnast. 

Partlastest kohati jääkosklat ja sinikael-parti. Jääkosklaid nähti korduvalt ülelennul kokku 

kuue paari jagu, pesi ei leitud (Lisa 4). Sinikael-parte kohati poolsaare idaküljel ühe paari jagu 

(Lisa 4). 1965. aasta loendusel loendati üheksa paari jääkosklaid ja ühte paari sinikael-parte 

(Lisa 1). Sel ajal oli spetsiaalselt jääkosklale mõeldud tehispesasid üleval neli tükki, millest 

kolmes ka jääkosklad pesitsesid (Rootsmäe & Rootsmäe 1969: 135). 2016. aasta loenduseks 

enam ühtegi selleaegset tehispesa säilinud ei olnud ja ka uusi jääkosklale mõeldud tehispesi 

pole vahepeal paigaldatud.  

Haukalistest kohati 2016. aasta loendusel ühte paari merikotkast (Lisa 5). Merikotkas pesitseb 

harilikult rannikualadel ja suuremate siseveekogude läheduses. Merikotkas vajab pesapuuks 

tugevate okstega puid, sest nende pesad on harilikult rasked. Eestis asuvad suurem osa leitud 

pesadest männil ja haaval. Ka Puhtus asus merikotka pesa tugevate okstega männil. 

Pesitsustulemust kontrollides tuvastati drooni abil merikotkapaaril kolm poega, mis on aasta 

keskmise produktiivsusega, mis oli 2016. aastal 0,98 poega asustatud pesa kohta, võrreldes 

väga hea tulemus. Kokku hinnatakse Eestis pesitsema 240–270 paari merikotkaid, see number 

on õnneks kogu aeg kasvamas (Nellis et al. 2016: 3). 1965. aastal Puhtus merikotkas ei 

pesitsenud (Lisa 1). See tuleneb sellest, et kogu Eesti peale hinnati kokku pesitsema vaid 

umbes kuus paari merikotkaid (Randla 1976: 186–192). 

Pistriklastest kohati loendusel lõopistrikut (Lisa 5). Puhtu männikus leiti kolm vana 

rongapesa, millest ühes võis lõopistrik ka 2016. aastal pesitseda, kuid see ei ole tõestatud, 

kuna lõopistrikud pesitsevad loenduse toimumisajast hiljem. Tõenäolisele territooriumile 

viitas lisaks sobivatele pesadele ka äreva vanalinnu kohtamine kahel loendushommikul. 

Pesitsust ei peeta kindlaks, sest pesa ei kontrollitud eraldi ning juuni keskpaigas ei ole 

võimalik hauduvat lindu maapinnalt näha. 1965. aastal Puhtus lõopistrikku pesitsemas ei 

kohatud (Lisa 1). Lõopistrik asustab nii loodus- kui ka kultuurmaastikke, pesitsedes kõige 

sagedamini veekogu, soo, raiesmiku või niidu ääres. Pesaalusena kasutab ta vana varese- või 

rongapesa (Randla 1976: 132–134). 

Tuvilastest kohati Puhtus 2016. loenduse käigus kahte liiki, ühte paar õõnetuvi ja kuus paari 

kaelustuvi (Lisad 3, 4). Õõnetuvi eelistab elupaigana vanemaid metsi, eriti salumetsi ja 

vanemaid männikuid, kus leidub pesitsemiseks sobivaid õõnsusi. Oma suluspesa teeb ta 

õõnsusesse, mis võib olla looduslik, kuid mõnikord on need ka musträhni poolt raiutud. 

Õõnetuvi häälitsemist kuuldi ühel korral metsa keskosas. Kaelustuvi pesitseb erinevates 

metsatüüpides, eelistades männikuid, ja veel pesitseb asulates. Oma avaspesa ehitab tavaliselt 

kuuskedele või tihedamate okstega lehtpuudele. (Eesti linnuatlas 1993: 122–123) Kaelustuvi 

esines 2016. aasta loendusel kogu metsaalal sealhulgas üks paar ka põhjaosa männikus. 1965. 

aastal kohati kaelustuvisid neli paari salumetsa osas, männikus kaelustuvi ei esinenud. 

Õõnetuvi selle loenduse käigus ei kohatud (Lisa 1). 

Kägulastest pesitseb Eestis vaid üks liik, kägu. Puhtus kohati 2016. aasta loendusel ühte 

kägupaari (Lisa 4). 1965. aastal kohati kolme kägupaari (Lisa 1). Kägu pesitseb erinevates 

puistudes, välja arvatud lausmetsade siseosad. Kägu pesa ei ehita, vaid kasutab poegade 

väljahaudujatena ja üleskasvatajatena erinevaid värvulisi, munedes või kandes nende pesasse 

ühe oma muna (Eesti linnuatlas 1993: 127). Puhtus kohati kägu kahel loendushommikul 



Ave Vainu, 11. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2017 

PUHTU METSA HAUDELINNUSTIKU VÕRDLUS AASTATEL 1965 JA 2016 

365 

salumetsa põhjapoolses osas ja ühel loendushommikul põhjaosa männikus. Arvestades käo 

suurt liikumisulatust oli tõenäoliselt tegu sama käopaari isaslinnuga ja mitte kahe eri paariga. 

Kaklastest kohati 2016. aasta loendusel ühte liiki, ühte paari kodukakke (Lisa 5). 1965. aastal 

pesitses Puhtu metsas samuti üks paar kodukakke (Lisa 1). Kodukakud asustavad peamiselt 

kultuurmaastikke – parke, parkmetsi, vanemaid lehtpuistusi, vältides enamasti suuremaid 

metsi ja okaspuistusid. Oma suluspesa teeb harilikult lehtpuu õõnsusesse. (Eesti linnuatlas 

1993: 133) 2016. aasta loendusel kohati pesast väljunud noorlindu, kelle tõenäoline pesapaik 

asus poolsaare salumetsa keskosas. 

Rähnlastest kohati ühte liiki, kaks paari suur-kirjurähne (Lisa 4). Suur-kirjurähn pesitseb 

erinevates metsatüüpides, eelistades enim niiskeid kuuse-segametsi. Oma suluspesa raiub eri 

liiki puude tüvedesse, eelistust puuliigiti ei täheldata. (Eesti linnuatlas 1993: 145) 1965. aastal 

kohati lisaks ühele paarile suur-kirjurähnile ka ühte paari roherähni, kelle arvukus on Eestis 

nüüdseks katastroofiliselt kahanenud (Lisa 1). 2016. aasta loenduse käigus leiti ka salumetsa 

osast tõenäoliselt musträhnile kuuluv pesaõõnsus, kuid siiski ei ole sellisest leiust võimalik 

teha kindlaid järeldusi musträhni pesitsemise kohta Puhtus.  

 

3.2. Värvulised  

3.2.1. Västriklased 

Västriklastest kohati 2016. aasta loendusel kahte liiki: kaks paari metskiure ja kaks paari 

linavästrikke (Lisad 3, 6). Mõlemat liiki vaadeldi, aga pesi ei leitud. 1965. aastal oli metskiure 

11 paari (Lisa 1). Uue liigina lisandus, võrreldes 1965. aastaga, linavästrik ning ükski varem 

esinenud västriklase liik ei ole kadunud. Linavästrikust on saanud ajajooksul kultuurmaastike 

lind, kuid ta võib pesitseda pea kõigil maastikutüüpidel välja arvatud suurtes tihedates 

metsades. Eelistab pesitsuspaiku, mis asuvad veekogu lähedal. Pesa teeb linavästrik tavaliselt 

poollahtistesse õõnsustesse. Linavästrik pesitseb Puhtus tõenäoliselt tänu hoonetele või metsa 

ümbritsevale rannikualale ja neid vaadeldi 2016. aastal Valvurimaja ja Bioloogiajaama 

ümbruses. Paarina ei arvestatud poolsaare idarannikul vaid ühel korral kohatud isendit, kes 

võis sinna lennata Valvurimaja juurest.  

Linavästrik on Eestis tavaline haudelind. Metskiur on tüüpiline servaliik, kes pesitseb 

metsalagendikel, võsaservadel, puisniitudel ning mõnikord ka männimetsades ja puisrabades. 

Eelistab hõredamat metsa ja välusid. Puhtus pesitsedes jäigi metskiur ühel juhul metsaserva 

ja teisel juhul männiku lagendikkule. Metskiur teeb oma hästi varjatud pesa maapinnale. 

Puhtu metsa puhul sobivad metskiurule eelkõige idakülje servaalad ja välud. (Rootsmäe & 

Veroman 1974: 43–46, 55–61) 

 

3.2.2. Käbliklased ja raatlased 

Eestis pesitseb nii käbliklasi kui ka raatlasi kumbagi vaid üks liik, vastavalt käblik ja võsaraat 

(Lisad 3, 7). Puhtus kohati kuus paari käblikuid ja ühte paari võsaraati. Käbliku paiknemine 

oli kogu poolsaare vältel seotud keskosa tihedama puistuga. 1965. aastal kohati Puhtus samuti 

kuus paari käblikuid, kuid võsaraati ei kohatud (Lisa 1). Käblik pesitseb rikkaliku 

aluspuistuga metsades, eelistades seal tihedaid padrikuid ja tuulemurrurikkaid osasid. Pesa 

paikneb tavaliselt madalal kuuseoksal, oksahunnikus, maha langenud puude okstes või ka 

maapinnal. (Rootsmäe & Veroman 1974: 89–93, 93–95)  
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Puhtus pesitses käblik 2016. loenduse järgi eeldustele vastavalt tihedamas metsaosas ja 

poolsaar sobis pesitsemiseks igati. Võsaraadile iseloomulikuks pesitsuspaigaks on tihedad 

võsastikud, tihedad kuusikud ja metsaservad. Võsaraati õnnestus vaadelda vaid ühel 

loendushommikul. Kuna käbliku aktiivseim lauluaeg ei jäänud varajase saabujana 

loendusperioodile ja tegemist on raskesti vaadeldava liigiga, siis arvestati elupaiga sobivusest 

tingituna ka vaid ühekordset kohtamist paarina.  

 

3.2.3. Rästaslased 

Rästaslastest kohati 2016. aasta loendusel viite liiki: 28 paari punarindu, kaks paari ööbikuid 

13–15 paari musträstaid, üks paar hallrästaid ja üheksa paari laulurästaid (Lisad 3, 6, 8–10). 

1965. aastal loendati punarindu 17 paari, musträstaid 12 paari, hallrästaid seitse paari, 

laulurästaid 37 paari ja nüüdseks kadunud liigina 18 paari vainurästaid (Lisa 1). Uue liigina 

kohati Puhtus 2016. loenduse käigus ööbikuid. 

Rästad eelistavad pesitsemiseks salu- ja lodumetsi, puisniite, maa-asulaid ja suuremaid parke. 

Punarinda kohati kogu poolsaarel ühtlase tihedusega. Ööbikuid esines vaid kahe paari jagu 

neist üks Valvurimaja õuealal ja neist teist kuuldi laulmas Bioloogiajaama läheduses 

põõsastikus. Musträstast kohati kogu poolsaarel, laulurästast põhiliselt salumetsas, üks paar 

esines ka männikus, hallrästast kohati Valvurimaja ümbruses lagendikul ja vahetult maja 

läheduses. Puhtus kohati hallrästast vaid ühel loenduspäeval. Hallrästad võivad elada ka 

väikeste kolooniatena, mida Puhtu puhul loendusaastatel ei ole esinenud. Rästad ehitavad oma 

avapesa puude oksale, eelistatult kuusele või põõsastele, võimalik on ka pesa leida 

tehisrajatistelt nagu näiteks puuriitadelt. Ööbik ja punarind aga ehitavad oma pesa harilikult 

varjatult maapinnale. Puhtus on vaatamata elupaiga sobilikkusele märgata mingil määral 

laulurästaste ja hallrästaste arvukuse vähenemist. Musträstaste arvukus on tõusnud ja 2016. 

aasta seisuga pesitsevad nad ka männikus. Vainurästaid 2016. aasta loendusel ei kohatud. 

(Rootsmäe & Veroman 1974: 166–174, 178–181, 182–186, 190–194)  

 

3.2.4. Põõsalindlased 

Põõsalindlastest kohati 2016. aasta loendusel kahteteist liiki: 18–20 paari käosulaseid, üks 

paar soo-roolinde, 3–4 paari väike-põõsalinde, viis paari pruunselg-põõsalinde, 5–6 paari aed-

põõsalinde, 13–14 paari mustpea-põõsalinde, üks paar nõlva-lehelinde, 4–6 paari mets-

lehelinde, 15–17 paari väike-lehelinde, 22–26 paari salu-lehelinde, neli paari pöialpoisse 

(Lisad 3, 7, 11–15). 1965. aastal kohati 49 paari käosulaseid, ühte paari soo-roolinde, 13 paari 

väike-põõsalinde, seitse paari pruunselg-põõsalinde, 19 paari aed-põõsalinde, 24 paari 

mustpea-põõsalinde, neli paari mets-lehelinde, kaheksa paari väike-lehelinde, 38 paari salu-

lehelinde, kaks paari pöialpoisse (Lisa 1). 

Põõsalinnud pesitsevad salu-lehtmetsades, puisniitudel, parkides, aedades. Nende pesad 

paiknevad harilikult maapinnal, madalal põõsas või rohttaimede puhmas. Erandlikult paikneb 

käosulase pesa kõrgemal põõsas ja mustpea-põõsalinnu pesa puul kõrgemal oksal. Peale vööt-

põõsalinnu, keda Puhtus ei kohatud, on põõsalinnud Eestis tavalised haudelinnud. (Rootsmäe 

& Veroman 1974: 115–126) 

Lehelinnud pesitsevad erinevates metsatüüpides, eelistades lehtmetsi või kuuse segametsi. 

Pesa ehitavad nad maapinnale, madalale põõsasse või kännule. Salu- ja väike-lehelinnu pesa 
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on hästi varjatud, mets-lehelinnu pesa on vähem varjatud. Nõlva-lehelindu kohati vaid ühel 

loendushommikul, aga siiski arvestati, kohtamise kuupäevalist hilisust arvesse võttes, liiki 

paarina. Pöialpoiss eelistab elupaigana kuusikuid, oma pesagi teeb harilikult kuusele ripnevate 

oksade vahele rippuma. (Rootsmäe & Veroman 1974: 126–144) 

Soo-roolind eelistab elupaigana metsistunud ja võsastunud aedu ning parke. Oma pesa ehitab 

soo-roolind maapinnale, rohttaimede puhmasse, madalale põõsasse. Puhtu puhul sobib 

elupaigaks eelkõige metsaserv. Vaatlustele tuginedes selgub, et tegemist ei ole ka tüüpiliste 

metsalindudega. (Ibid.: 104) Loenduse käigus kohati ka aed-roolindu, kuid leiti, et siiski ei 

pesitse see liik Puhtu metsas, sest teda kohati kõrgrohustus poolsaare idaküljel.  

 

3.2.5. Kärbsenäplased 

Kärbsenäplastest kohati 2016. aasta loendusel kolme liiki: 16–17 paari hall-kärbsenäppe, 10 

paari väike-kärbsenäppe, 6–7 paari must-kärbsenäppe (Lisad 3, 16). Kärbsenäppe kohati 

eelkõige poolsaare salumetsa keskosas ja vaid hall-kärbsenäppi männikus, kuid ka seal 

keskosas. 1965. aastal loendati hall-kärbsenäppe 13 paari, väike-kärbsenäppe kolm paari, 

must-kärbsenäppe 19 paari (Lisa 1). Üldiselt on võrreldes 1965. aasta loendusega 

kärbsenäppide arvukus tõusnud, kui välja arvata must-kärbsenäpi arvukuse vähenemine, mis 

on tingitud pesakastide puudumisest.  

Kärbsenäpid eelistavad elupaigana kultuurmaastike, erinevaid metsatüüpe, näiteks kuusikuid, 

aga võivad elada ka asulate aedades ja linnades. Metsas ehitatakse pesa näiteks murdunud 

tüvedesse, kändudesse, poollahtistese õõnsustesse. (Rootsmäe & Veroman 1974: 145–150, 

150–156) 

Must-kärbsenäpp pesitseb meelsasti võimalusel ka pesakastides, seda ka Puhtu näitel, kus 

1965. aasta loenduse ajal pesitses 18st paarist seitse pesakastides. Tänaseks ei ole enam Puhtus 

pesakaste ja pole ka enam võimalik uurida, kas nüüdki must-kärbsenäpid Puhtus eelistaksid 

pigem pesakaste või looduslikke õõnsusi, mida Puhtus on küllaldaselt. (Rootsmäe & 

Rootsmäe 1969: 128) 

 

3.2.6. Tihaslased 

Tihaslastest kohati 2016. loendusel kolme liiki: kolme paari tutt-tihast, 31–33 paari 

rasvatihaseid ja 29 kuni 30 paari sinitihaseid (Lisad 3, 15, 17, 18). 1965. aastal oli sinitihaseid 

24 paari, rasvatihaseid 24 paari. Uue liigina lisandus tutt-tihane, keda 1965. aasta loenduse 

käigus ei kohatud. 2016. aasta loenduse käigus salutihast ei kohatud, 1965. aasta loenduse 

käigus kohati ühte paari (Lisa 1). 

Tihased pesitsevad erinevates metsatüüpides eelistades enamasti lehtmetsi, tutt-tihase puhul 

on iseloomulikuks elupaigaks männikuid. Tihased pesitsevad õõnsustes, nii looduslikes kui 

ka rähnide poolt raiututes. Veel võivad tihased oma suluspesa teha pesakasti. (Rootsmäe & 

Veroman 1974: 206–209, 212–214, 215–219) 

Puhtu puhul 1965. aastal täheldati sellist pesitsuskoha valikut vähe, pigem eelistasid tihased 

õõnsusi. Rasvatihane paiknes ühtlaselt kogu poolsaarel nii 2016. aasta loendusel kui ka 1965. 

aasta loendusel. Sinitihaseid 1965. aasta loendusel männikus ei kohatud, aga salumetsas 

paiknesid nad ühtlaselt kogu alal. 2016. aasta loendusel kohati sinitihast kogu metsa ulatuses 
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ühtlaselt. Tutt-tihaseid 1965. aastal Puhtus ei kohatud, aga 2016. aasta loendusel paiknesid 

viimased männikus ja salumetsa idaosas männitukas. (Rootsmäe & Rootsmäe 1969: 121–135) 

 

3.2.7. Puukoristajalased ja porlased 

Eestis pesitseb üks liik puukoristajalasi ja üks liik porlasi. Puhtus kohati 2016. aasta loendusel 

üheksa paari puukoristajaid ja kaheksa paari porre (Lisad 3, 15). Porre ja puukoristajaid kohati 

poolsaarel ühtlaselt üle kogu salumetsa osa, männikus kumbagi liiki ei kohatud. 1965. aasta 

loendusel kohati puukoristajaid kaheksa paari, porre kohati ühe paari jagu (Lisa 1). Mõlemat 

liiki kohati siis samuti vaid salumetsa osas.  

Puukoristaja eelistab elupaigana vanemaid sega- ja lehtmetsi, kus leidub õõnsustega puid. 

Pesa ehitab enamasti lehtpuu õõnsusesse, sest lehtpuudel on ilmselt rohkem sobivaid õõnsusi. 

Porr eelistab elupaigana kuusikuid ja kuuse-segametsi, aga võib pesitseda ka suurtes parkides 

ja kalmistutel. Pesa ehitab puutüve ja sellest eraldunud koore vahele, tüve harunemiskohta või 

harva ka õõnsusesse. (Rootsmäe & Veroman 1974: 219–223) 

 

3.2.8. Peoleolased ja kuldnoklased 

Eestis pesitseb üks liik peoleolasi ja üks liik kuldnoklasi, vastavalt peoleo ja kuldnokk. Puhtus 

kohati 2016. aasta loendusel kaks paari peoleosid ja 2–3 paari kuldnokki (Lisad 3, 10). 1965. 

aasta loendusel kohati peoleosid kaheksa paari ja kuldnokki 43 paari (Lisa 1). 

Peoleo pesitseb erinevates metsatüüpides, eelistades eelkõige metsaservade ja lagendike 

lähedust. Oma avaspesa ehitab peoleo puule, okste vahele rippuma. 1965. aastal paiknesid 

peoleod vaid salumetsa osas. Kuldnokk pesitseb igasugustes puistudes ja asulates, kui seal 

leidub sobivaid õõnsusi või tehispesi. Oma suluspesa teeb kuldnokk looduses puude 

õõnsustesse, võimalusel eelistab aga tehispesi. Kuldnokkade vähenemine on olnud suur, 

arvukuse languse põhjuseks võib oletada tehispesade kadumist, näiteks männiku osas 

pesitsesid 1965. aastal 14st paarist 13 tehispesades. Ka salumetsa osas pesitsesid paljud 

kuldnokad tehispesades. 2016. aastal oli kuldnokk männikust taandunud ja teda kohati vaid 

salumetsa osas. (Rootsmäe & Veroman 1974: 72–75, 76–83) 

 

3.2.9. Vareslased 

Vareslastest kohati 2016. aasta loendusel kolme liiki: kaks paari pasknääre, kaks paari 

hallvareseid, üks paar ronki (Lisad 3, 5). 1965. aastal pasknääre loendusel ei kohatud, üks paar 

hallvareseid pesitses põhjaosa männikus, ronki ei kohatud. Nüüdseks kadunud liigina pesitses 

puuõõntes neli paari kaelushakke. (Lisa 1) 

Vareslased eelistavad elupaigana eri tüüpi metsi, näiteks salumetsi ja männikuid. Üldiselt on 

vareslased hea kohanemisvõimega ja elupaiga suhtes paindlikud linnud. Oma avaspesa 

ehitavad nad puudele, välja arvatud kohatud kaelushakk, kes pesitseb õõnsustes. Enamik 

rongapesi paikneb mändidel. (Eesti linnuatlas 1993: 167, 170, 172–173) 

Hallvaresed pesitsesid salumetsas, üks paar pasknääre pesitses samuti salumetsas ja teine paar 

männikus, ka rongad pesitsesid männikus. Kaelushakkide kolooniat Puhtust enam ei leia. 

Võib oletada, et kaelushakid eelistavad nüüdseks asulaid ja on seetõttu Puhtust kadunud.  
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3.2.10. Vintlased ja tsiitsitajalased  

Vintlastest kohati 2016. aasta loendusel kuute liiki: 115 paari metsvinte, 8–9 paari ohakalinde, 

9–10 paari siisikesi, seitse paari karmiinleevikesi, kaks paari leevikesi ja kolm paari suurnokk-

vinte (Lisad 3, 6, 15, 19, 20). 1965. aastal oli metsvinte 95 paari, ohakalinde neli paari, 

siisikesi 10 paari, karmiinleevikesi 13 paari, leevikesi viis paari, suurnokk-vinte poolsaarel ei 

kohatud. Ükski varem esinenud vintlase liik ei ole kadunud. (Lisa 1) Tsiitsitajatest kohati 

2016. aasta loendusel ühte liiki: kaks paari talvikest (Lisa 3). 

Vintlased eelistavad elupaigana erinevaid tüüpi metsi, sealhulgas salumetsi. Enamik vintlasi 

pesitseb puudel, karmiinleevike eelistab oma pesa ehitada põõsasse, neil kõigil on avaspesad. 

Talvikese pesa võib paikneda nii maapinnal kui puudel. (Rootsmäe & Veroman 1974: 232–

237, 244–250, 255–258, 264–270) 

Kõige arvukam Puhtu liik – metsvint oli peaaegu ühtlase sagedusega levinud kogu metsaalal. 

Teisi vintlasi leidus arvukamalt poolsaare osas ja peale leevikese leidus liike vähemalt ühe 

paari jagu ka põhjaosa männikus. Talvike eelistab pesitseda metsaservadel ja lagendikel, 

vältides lausmetsade siseosasid. Puhtus kohati 2016. aasta loenduse käigus talvikest salumetsa 

lääneosas lagendikul ja põhjaosa männiku lagendikul. 
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KOKKUVÕTE 

Puhtu poolsaar, mis on käesoleva töö uurimisalaks, on juba alates 20. sajandi I poolest 

pakkunud huvi ornitoloogidele Eestist ja kaugemalt. Lisaks heale paiknemisele lindude 

sügisrändeteel on Puhtu poolsaare mets sobivaks elupaigaks paljudele Eesti metsa 

haudelindudele. Küll aga ei olnud Puhtu metsas toimunud üle 50 aasta ülepinnalist metsa 

haudelinnustiku loendust ja seega polnud teada, kuidas Puhtu tänapäeval lindudele 

pesitsemiseks sobib ja kui palju on poole sajandi jooksul toimunud muudatusi metsa 

haudelinnustiku liigilises kooseisus ja arvukuses. 

Käesoleva töö eesmärgiks saigi välja selgitada, kuidas erinevad lindude arvukus ja liigiline 

koosseis aastatel 1965. ja 2016. Saamaks andmeid 2016. aastal Puhtus pesitsevatest 

haudelindudest viidi läbi haudelinnustiku loendus mitmekordse kaardistamise meetodil. 

Püstitatud eesmärk saavutati, töö käigus kogutud loendustulemused võimaldasid võrdlemist 

kahe aasta vahel ja võrdluse lõpuks jõuti tulemusteni, mis lubavad anda hinnanguid Puhtu 

metsa haudelinnustiku liigilise koosseisu ja arvukuse osas. Enne loenduse tegemist püstitati 

ka hüpotees, et Puhtu metsa haudelinnustiku liigiline koosseis ja arvukus ei ole võrreldes 

1965. aastaga oluliselt muutunud, sest metsaelupaikade seisund ei ole vahepealsel ajal 

oluliselt muutunud. Hüpotees osutus osaliselt tõeseks – Puhtu liigiline koosseis ei ole oluliselt 

muutunud, küll aga on kahanenud paaride arvukus. 

Võrreldes 2016. aasta loendustulemusi 1965. aasta loendustulemustega selgub, et Puhtu metsa 

haudelinnustiku liikide arv on suures osas samaks jäänud. 51 aasta möödudes on Puhtus 

liikide arv suurenenud kahe liigi võrra 47lt liigilt 49le liigile. Arvukuse osas aga on toimunud 

mõõdukas langus 24,8% ulatuses.  

Edaspidi võiksid Puhtus loendused jätkuda, sest tegemist on hea mudelalaga, seda tänu sellele, 

et Puhtu pole elupaigana 50 aasta jooksul oluliselt muutunud ja tõenäoliselt ei muutu ka 

lähitulevikus. Lisaks on alal olemas ajalooline ornitoloogiline taust ja varasemad 

uurimistulemused, mida saab uurimust tehes kasutada.  
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Lisa 1. Tabel 1965. aasta loendustulemused arvukuse järgi kahanevas järjekorras 

Liik 

Haude-

paare 

männikus 

Asustus-

tihedus 

(paari/ha) 

Haude- 

paare 

salumetsas 

Asustus-

tihedus 

(paari/ha) 

Haude-

paare 

uurimisalal 

Asustus-

tihedus 

(paari/ha) 
Metsvint 9 2,5 86 2,44 95 2,44 

Käosulane 3 0,83 46 1,3 49 1,26 

Laulurästas 1 0,28 36 1,02 37 0,95 

Salu-lehelind 3 0,83 35 0,99 38 0,98 

Kuldnokk 14 3,89 29 0,82 43 1,11 

Mustpea-põõsalind 1 0,28 23 0,65 24 0,62 

Rasvatihane 1 0,28 23 0,65 24 0,62 

Sinitihane 0 0 19 0,54 19 0,49 

Aed-põõsalind 1 0,28 18 0,51 19 0,49 

Must-kärbsenäpp 0 0 18 0,51 18 0,46 

Vainurästas 1 0,28 17 0,48 18 0,46 

Punarind 0 0 17 0,48 17 0,44 

Vööt-põõsalind 2 0,56 14 0,4 16 0,41 

Hall-kärbsenäpp 3 0,83 10 0,28 13 0,33 

Väike-põõsalind 2 0,56 11 0,31 13 0,33 

Musträstas 0 0 12 0,34 12 0,31 

Metskiur 0 0 11 0,31 11 0,28 

Siisike 3 0,83 8 0,23 11 0,28 

Karmiinleevike 1 0,28 9 0,25 10 0,26 

Jääkoskel 1 0,28 8 0,23 9 0,23 

Puukoristaja 0 0 8 0,23 8 0,21 

Väike-lehelind 0 0 8 0,23 8 0,21 

Peoleo 0 0 7 0,2 7 0,18 

Hallrästas 2 0,56 5 0,14 7 0,18 

Pruunselg-põõsalind 4 1,11 3 0,08 7 0,18 

Käblik 0 0 6 0,17 6 0,15 

Leevike 1 0,28 4 0,11 5 0,13 

Rohevint 3 0,83 2 0,06 5 0,13 

Kaelustuvi 0 0 4 0,11 4 0,1 

Kaelushakk 0 0 4 0,11 4 0,1 

Mets-lehelind 0 0 4 0,11 4 0,1 

Ohakalind 1 0,28 3 0,08 4 0,1 

Väänkael 0 0 3 0,08 3 0,08 

Punaselg-õgija 0 0 3 0,08 3 0,08 

Väike-kärbsenäpp 0 0 3 0,08 3 0,08 

Kägu 1 0,28 2 0,06 3 0,08 

Kuldpea-pöialpoiss 0 0 2 0,06 2 0,05 

Sinikael-part 1 0,28 1 0,03 2 0,05 

Vihitaja 0 0 1 0,03 1 0,03 

Kodukakk 0 0 1 0,03 1 0,03 

Roherähn 0 0 1 0,03 1 0,03 

Suur-kirjurähn 0 0 1 0,03 1 0,03 

Porr 0 0 1 0,03 1 0,03 

Sootihane 0 0 1 0,03 1 0,03 

Hallvares 1 0,28 0 0 1 0,03 

Talvike 1 0,28 0 0 1 0,03 

Soo-roolind 1 0,28 0 0 1 0,03 

Rootsmäe & Rootsmäe 1969: 121–136 
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Lisa 2. Puhtu topograafiline kaart aastast 1960 

 

 

Lisa 3. Tabel 2016. aasta loendustulemused lindude süstemaatilises järjekorras 

Liik 

Haude-

paare 

männikus 

Asustus-

tihedus 

(paari/ha) 

Haude-

paare 

salumetsas 

Asustus-

tihedus 

(paari/ha) 

Haude-

paare 

uurimisalal 

Asustus- 

tihedus 

(paari/ha) 

Sinikael-part 0 0 1 0,03 1 0,02 

Jääkoskel 0 0 6 0,16 6 0,14 

Merikotkas 0 0 1 0,03 1 0,02 

Lõopistrik 1 0,19 0 0 1 0,02 

Õõnetuvi 0 0 1 0,03 1 0,02 
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Lisa 3 järg 

Liik 

Haude-

paare 

männikus 

Asustus-

tihedus 

(paari/ha) 

Haude-

paare 

salumetsas 

Asustus-

tihedus 

(paari/ha) 

Haude-

paare 

uurimisalal 

Asustus- 

tihedus 

(paari/ha) 

Kaelustuvi 1 0,19 6 0,16 7 0,17 

Kägu 0 0 1 0,03 1 0,02 

Kodukakk 0 0 1 0,03 1 0,02 

Suur-kirjurähn 1 0,19 1 0,03 2 0,05 

Linavästrik 0 0 2 0,06 2 0,05 

Metskiur 1 0,19 1 0,03 2 0,05 

Käblik 1 0,19 5 0,14 6 0,14 

Võsaraat 1 0,19 0 0 1 0,02 

Punarind 2 0,38 26 0,72 28 0,67 

Ööbik 0 0 2 0,06 2 0,05 

Musträstas 1 0,19 12 0,33 13 0,31 

Hallrästas 0 0 1 0,03 1 0,02 

Laulurästas 1 0,19 8 0,22 9 0,22 

Käosulane 2 0,38 16 0,44 18 0,43 

Soo-roolind 0 0 1 0,03 1 0,02 

Väike-põõsalind 2 0,19 1 0,03 3 0,07 

Pruunselg-põõsalind 1 0,19 4 0,11 5 0,12 

Aed-põõsalind 1 0,19 4 0,11 5 0,12 

Mustpea-põõsalind 2 0,38 11 0,3 13 0,31 

Nõlva-lehelind 0 0 1 0,03 1 0,02 

Mets-lehelind 0 0 4 0,11 4 0,1 

Salu-lehelind 9 1,7 13 0,36 22 0,53 

Väike-lehelind 2 0,38 13 0,36 15 0,36 

Pöialpoiss 1 0,19 3 0,08 4 0,1 

Hall-kärbsenäpp 2 0,38 14 0,39 16 0,39 

Väike-kärbsenäpp 0 0 10 0,28 10 0,24 

Must-kärbsenäpp 1 0,19 5 0,14 6 0,14 

Sinitihane 2 0,38 27 0,75 29 0,7 

Rasvatihane 2 0,38 29 0,8 31 0,75 

Tutt-tihane 1 0,19 2 0,06 3 0,07 

Puukoristaja 0 0 9 0,25 9 0,22 

Porr 0 0 8 0,22 8 0,19 

Peoleo 0 0 2 0,06 2 0,05 

Pasknäär 1 0,19 1 0,03 2 0,05 

Hallvares 0 0 2 0,06 2 0,05 

Ronk 1 0,19 0 0 1 0,02 

Kuldnokk 0 0 2 0,06 2 0,05 

Metsvint 15 4,3 100 2,76 115 2,77 

Ohakalind 1 0,19 7 0,19 8 0,19 

Siisike 1 0,19 8 0,22 9 0,22 

Karmiinleevike 2 0,38 5 0,14 7 0,17 

Leevike 0 0 2 0,06 2 0,05 

Suurnokk-vint 1 0,19 2 0,06 3 0,07 

Talvike 1 0,19 1 0,03 2 0,05 
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Lisa 4. Sinikael-pardi, jääkoskla, õõnetuvi, kaelustuvi, käo, suur-kirjurähni 

paiknemine Puhtu poolsaarel  
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Lisa 5. Pasknääri, hallvarese, ronga, merikotka, lõopistriku ja kodukaku paiknemine 

Puhtu poolsaarel 
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Lisa 6. Metskiuru, linavästriku, ööbiku, siisikese ja talvikese paiknemine Puhtu 

poolsaarel 
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Lisa 7. Käbliku, võsaraadi, soo-roolinnu ja mets-lehelinnu paiknemine Puhtu 

poolsaarel 
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Lisa 8. Punarinna paiknemine Puhtu poolsaarel  
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Lisa 9. Musträsta paiknemine Puhtu poolsaarel 
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Lisa 10. Laulurästa, hallrästa, kuldnoka ja peoleo paiknemine Puhtu poolsaarel 
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Lisa 11. Käosulase paiknemine Puhtu poolsaarel 
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Lisa 12. Väike-põõsalinnu, pruunselg-põõsalinnu, aed-põõsalinnu, mustpea-põõsalinnu 

paiknemine Puhtu poolsaarel 
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Lisa 13. Salu-lehelinnu ja nõlva-lehelinnu paiknemine Puhtu poolsaarel 
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Lisa 14. Väike-lehelinnu paiknemine Puhtu poolsaarel 
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Lisa 15. Pöialpoisi, tutt-tihase, puukoristaja, porri, leevikese paiknemine Puhtu 

poolsaarel 
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Lisa 16. Must-kärbsenäpi, hall-kärbsenäpi ja väike-kärbsenäpi paiknemine Puhtu 

poolsaarel 
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Lisa 17. Sinitihase paiknemine Puhtu poolsaarel 
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Lisa 18. Rasvatihase paiknemine poolsaarel 
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Lisa 19. Ohakalinnu, karmiinleevikese, suurnokk-vindi paiknemine Puhtu poolsaarel 
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Lisa 20. Metsvindi paiknemine poolsaarel 
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SISSEJUHATUS 

Tarbimine on kapitalistliku maailma lahutamatu osa. Iga aastaga tundub, et üha enam tuleb 

turule uuenduslikke programme, vidinaid, leiutisi, mida reklaamitakse vajaliku ja elu 

lihtsustavana. Samas on toodete kvaliteet langenud, mis omakorda soodustab tarbimise kasvu. 

Nutipõlvkond on sellises maailmas üles kasvamas ning on väga seotud tarbimisega, neil on 

lapsest saati olnud võimalik omada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid. Üleüldse tarbivad 

inimesed rohkem kui kunagi varem. Samas on liigtarbimine muutunud ohuks planeedile Maa 

ning sellega kaasnevalt ka inimkonnale endale.  

Töö teema valisin, kuna valikkursusel „Globaliseeruv maailm“ oli tarbimine väga aktuaalne 

teema. Kodutöödena pidime näiteks looma taaskasutusmoodi ning toituma võimalikult kaua 

ühe euro eest päevas. Selline praktiline õppemeetod äratas huvi tarbimisharjumusi süvitsi 

uurida ning selgitada välja ka oma eakaaslaste arvamus. 

Käesolevas töös käsitletakse materiaalset tarbimist ning tootjate mõjutusvahendeid ja nende 

tekkimist, uuritakse, millised on nutipõlvkonna tarbimisharjumused. Soovitakse teada, kui 

teadlikud on noored neid mõjutavatest faktoritest ja mis neid nende meelest kõige enam 

mõjutab.  

Töös vaadeldakse tarbimise kahte erinevat külge. Ühelt poolt kirjeldatakse, kuidas tootjad 

tarbimist tekitavad ning mõjutavad. Teisalt uuritakse tarbijate teadlikkust tootjate mõjutuste 

kohta ning seda, kui suureks tarbijad nimetatud vahendite mõju hindavad. Antakse 

põhjalikum ülevaade suurfirmade mõjutusvahenditest, millega inimesi masstarbimisele 

õhutatakse ning sellest, kuidas töös käsitletavad mõjutusvahendid alguse said. Selle 

uurimistöö sihiks on leida, mis mõjutab noori nende endi hinnangul kõige rohkem, kas noored 

tarbijad tunnevad, et nende ostukäitumine on kuidagi suunatud. 

Teema käsitlemiseks töötati läbi asjakohaseid raamatuid, artikleid ja interneti lehekülgi. 

Eestikeelset materjali antud teemal ei ole palju, mistõttu pidi tuginema ingliskeelsetele 

allikatele. Töös kirjeldati ka erinevaid teooriad (Starch test, aided recall, fookusgruppide 

uurimise meetod jt), mis aja möödudes võivad oma usaldusväärsuse kaotada, sest pidevalt 

toimuvad uuringud ja analüüsid võivad need ümber lükata. 

Edasine uurimine võib jätkuda kahes suunas. Ühelt poolt võib süveneda tootjate 

mõjutusvahendite efektiivsusesse, uurida näiteks Eesti ettevõtete arvamusi töös esitatud 

strateegiate kohta. Seda juhul, kui ettevõtte esindajad on nõus vastama ja arvamust avaldama. 

Teisalt saaks noorte tarbimist ning sellega seonduvaid harjumusi mõne aasta pärast uuesti 

analüüsida. Sellisel juhul saaks koostada antud tööga võrdluse selle kohta, mis ja kuidas on 

muutunud. 
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1. TARBIMINE 

Esimeses peatükis käsitletakse tarbimise mõistet ja selle liigitusi ning seletatakse lahti, millist 

mõiste osa töös täpsemalt kasutatakse. Antud peatükis kirjutatakse samuti lahti masstarbimise 

ja sellega kaasneva masstootmise ajalugu, kus ja millest kõik täpsemalt alguse sai ning mis 

suunas tarbimine võiks edasi areneda. 

 

1.1. Tarbimise mõiste 

„Tarbimine on hüviste, milleks võivad olla tooted ja teenused, ostmine ning kasutamine oma 

vajaduste rahuldamiseks“ (Vahtramäe 2012). Selles töös keskendutakse rohkem materiaalsele 

tarbimisele ehk toodete omamisele inimeste vajaduste rahuldamiseks. Tootja jaoks on oluline 

müüa võimalikult palju toodet hästi kallilt, et teenida kasumit. Tarbija eesmärgiks on 

võimalikult vähe kulutades kasutada olemasolevaid rahalisi vahendeid, tema jaoks kõige 

suuremat kasu tooval viisil. (Ibid.) 

Tarbimine on tänapäeval majanduse alustala: tarbimine tekitab nõudluse, nõudlus on aluseks 

tootmisele, tootmine annab töökohti, töökohad annavad palka, palga eest saab tarbida. Selles 

lõputus tsüklis toimub pidev kasvamine, nii majanduslikult kui keskkonda reostavalt. Ometi 

määrab majanduskasv riikide jõukuse ja edukuse, keskkonnast hoolitakse selliste näitajate 

puhul vähem, kuigi ka keskkonna puhtusele on hakatud rohkem tähelepanu pöörama. Selle 

mudeli tulemusel tekkis masstootmine. (Sepp & Sild 2014) 

Tarbimist saab jagada mitmeti: tootmislik ehk vahetarbimine, mis tähendab, et mingil kujul 

väljastatud valmistooted on omakorda kasutuses teiste toodete lõplikuks valmistamiseks, ning 

mittetootmislik ehk lõpptarbimine, kus valmistatud kaup elik toode tagab otseselt inimeste 

vajaduste rahuldamise ilma lisatöötluseta. (Vahtramäe 2012) 

Mittetootmislikku tarbimist saab jagada omakorda avalikuks ehk ühiskondlikuks tarbimiseks 

ja isiklikuks ehk eratarbimiseks. Avalik tarbimine, mille alla kuuluvad tasuta arstiabi ja 

haridus, seisneb peamiselt kogu rahva ja riigi ühiste vajaduste otseses rahuldamises suuremate 

teenustega, aga see võib olla ka abiks ning täienduseks eratarbimises, näiteks riik, kes on ise 

avalik tarbija, esitab mõne vajaliku vaktsiini tellimuse, kuid otseseks vaktsiini tarbijaks on 

inimesed. Eestis tasutakse ühiskondliku tarbimise töös hoidmise eest riigieelarve või kohalike 

eelarvete summadest eraldatud rahaga. Isiklik ehk eratarbimine tähendab seda, et inimesed 

kasutavad põhiliselt valmistooteid ja teenuseid oma otseste vajaduste rahuldamiseks, tasudes 

nende eest oma sissetulekutest. (Ibid.) 

 

1.2. Masstarbimise kujunemine 

Kapitalistlikus maailmas vajab masstarbimine masstootmist ning vastupidi. Masstootmine 

ehk hulgitootmine on samalaadse toodangu pidev valmistamine suures koguses. 

Masstootmine toimib põhimõttel: mida rohkem toodetakse suures koguses kaupa, seda 

madalamaks kujuneb tükihind. Sellist tootmisviisi iseloomustab suur kaubamaht, mis 

saavutatakse mehhaniseerituse kaudu ehk inimese kehaline ja vaimne töö asendatakse 
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masinate tööga, näiteks võivad arvutid analüüsida toodete kvaliteeti ning tuvastada tavaliselt 

otsitavaid vigasid inimestest täpsemalt. Näiteks peeglite valmistamisel võivad peegli pinnale 

tekkida õhumullid ja selliseid defekte märkab arvuti paremini kui inimene palja silmaga. 

Materjalid läbivad erinevaid tootmisetappe, mis on väga täpselt kavandatud ja paika pandud. 

(Masstootmine 2017) 

Mõistmaks tänapäeva masstarbimist, tuleb ajas tagasi vaadata. Nimelt sai Inglismaal 18. 

sajandil tööstusrevolutsiooni käigus alguse masstootmise areng, kus füüsiline inimtööjõud 

asendati suuresti mitmeid kordi efektiivsemate masinatega. Inglismaalt jõudis 

mehhaniseeritud tootmine Ameerika Ühendriikidesse. Taolist süsteemi nimetatakse 

Ameerika süsteemiks, hoolimata tema algsest kujunemiskohast Inglismaast, sest just nimelt 

USAs toimus süsteemi pidev täiustumine, seoses osade valmistamise ja kokkupanemisega 

valmistoodeteks. Need osad olid valmistatud nõnda identselt, et neid võis igas valmisobjektis 

ilma igasuguste muudatusteta asendada teisega. (Ibid.) 

Henry Fordi võib pidada tänapäevase masstootmise ja -tarbimise teerajajaks. 1914. aastal 

võttis Fordi tehas H. Fordi juhendusel kasutusele liikuva konveierlindi uue automudeli 

kokkupanekuks. Tänu sellisele otsusele suutis firma suurendada tööviljakust ja võimaldada 

suuri hinnakärpeid, muutes automudelid tavalistele inimestele kättesaadavaks. Fordi tohutu 

edu järel hakkas masstootmise põhimõte levima nii Ameerika kui ka Euroopa tööstuses. H. 

Fordi järgi on nime saanud ka fordism, mis on kaasaegne sotsiaalmajanduslik süsteem, mis 

põhineb masstoodangul. Fordistliku süsteemi eesmärgiks on toota standardseid madala 

hinnaga kaupu ning maksta oma töötajatele piisavalt kõrget palka, et nad suudaks neid kaupu 

tarbida ning majandusse panustada. (Thompson 2017) 

Fordi algatusest on tänaseks kujunenud tohutu tööstus, mis suurelt jaolt toetubki 

mehhaniseeritusele, mis hetkeoludes on asendanud pea kogu füüsilise inimtööjõu kasutamise 

tehastes. Tehaste võime toota suures koguses sama valmisobjekti, tähendas firmajuhtide jaoks 

uut ülesannet. Kui tehased üle maailma lasevad ringlusesse iga päev hulgi tooteid, on need 

vaja ka maha müüa. Tekitati kunstlik vajadus uute ja paremate toodete järele, mis paisatakse 

ringlusesse igal aastal. Näiteid saab tuua kasvõi kiirmoest, kus uus moekollektsioon valmib 

igaks aastaajaks ning inimestel on vaja ajaga kaasas käia. Tarbimine on muutunud 

massiliseks, sest tootmine võimaldab seda, aga ilma tarbijate nõudlusvooluta ei oleks ka 

massilist tootmist. 

Tulevikule mõeldes on aimatav, et praegusel kujul tarbimine jätkuda ei saa. Paljud teadlased 

ja keskkonnaspetsialistid räägivad ja toovad tõestusi Maa reostumisest ja sellega kaasnevatest 

muutustest meie planeedil. Organisatsioonid ja inimesed on leidmas lahendusi 

masstarbimisest tekkinud jäätmete käitlemisele, näiteks kodumasinate ümbertöötlemise 

seadus Jaapanis sunnib tootjaid toodetud televiisoritest, külmkappidest, 

õhukonditsioneeridest ja pesumasinatest 60% taastöötlema (Suzuki 2005). Ühiskonnas 

rõhutatakse pidevalt, et selline tarbimine pole jätkusuutlik ning inimestele pannakse südamele 

oma tarbimist piirata. Heaks näiteks, kuidas see on mõjutamas uusi põlvkondi, on Pärnus 

asutatud pakendivaba pood Paljas Pala. Selle üheks asutajaks on 18-aastane Johanna Maria 

Tõugu, kes on pälvinud selletõttu suurt tunnustust nii kohalikult kogukonnalt kui ka riigilt. 

See on tõestuseks, et uuem põlvkond on mõistmas probleemi suurust ning valmistub seda 

lahendama, kasvõi ühe inimese haaval. 
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2. TOOTJATE MÕJUTUSVAHENDID 

Teises peatükis kirjeldatakse, missuguseid mõjutusvahendeid on suur- ja väikefirmade poolt 

kasutatud ja kasutatakse siiani. Samuti kirjeldatakse mõjutusvahendite kujunemist ja nende 

mõju maailmas.  

 

2.1.Kavandatud vananemise strateegia 

Kavandatud vananemine on 20. sajandi alguses loodud majandusskeem ja tööstusstrateegia, 

mis põhineb ettekavatsetult lühikese kõlblikkusajaga toodete loomisel. Kavandatud 

vananemise alla kuuluvad tahtlik vea esilekutsumine, nõrga koha tekitamine, toote töö 

planeeritud peatamine, tehniline piirang ja vastuolu või takistus toote remonditöödel. (Planned 

obsolescence 2017) Kavandatud vananemine on sisse programmeeritud paljudesse toodetesse 

– see teeb need pärast määratud ajavahemiku möödumist kasutamiskõlbmatuks ja 

parandamiskulud on sageli suuremad, kui oleks uue toote soetamine. Selline strateegia on üks 

suur liberaalmajanduse puudustest. Toote kavandatud vananemist pole aga kerge välja 

selgitada – mõnikord on tegu ka lihtsalt uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga, millel puuduvad 

piisavad uuringud. Masstootjale toob selline skeem suurt kasu, sest tootesse programmeeritud 

rike või objekti habras ehitus sunnib tarbijat vana ülesütlemisel uut ostma. Veel enam toob 

kavandatud vananemine endaga kaasa reostusprobleemid ning tarbimiskulude kasvu. Selle 

tööstusstrateegia edasi kandmiseks tehtud uuringud, näiteks materjalide vastupidavuse kohta, 

mõjutavad tihti ka tootja otsuseid. Ettevõte võib kasutada kõige odavamaid komponente, mille 

vastupidavus on piisav selleks, et tagada toote eluiga vaid garantiiajaks. Õiguslik hinnang 

Inglismaal peab kavandatud vananemist tarbija õiguste rikkumiseks. (Kavandatud 

vananemine 2017) 

Kavandatud vananemise strateegia loomine on otseselt seotud hõõglambipirnide tootjate 

kartelli looga. 2012. aasta suureks saavutuseks valgustusmaailmas oli firma Philipsi avaldatud 

LED lambipirnid, mille elueaks lubati 20 aastat. Tunnustust vääriv saavutus, kuid see pole 

sugugi valgustuse tippsaavutus. Tõeline ime tänapäeval on Californias Livermore’is asuv 

Centennial Light. See hõõglambipirn on põlenud alates 1901. aastast, küll mõningate 

lühiajaliste katkestustega, ning seda on võimalik 2017. aasta veebruari seisuga reaalajas 

jälgida interneti vahendusel. Konkreetne hõõglambipirn on tolle aja masstoodangust pärit, 

käsitsi puhutud, süsinik hõõgniidiga ning selle originaalvõimsus oli umbes 30–60 vatti. 

Praeguseks on tema võimsus loomulikult kahanenud, aga see ei ole kõigutanud lambipirni 

jätkuvat tööd terve sajandi jooksul. Tõepoolest oli varastel lambipirni leiutajatel, nagu 

Thomas Edison ja Adolphe Chaillet, alati eesmärgiks viia toodete kvaliteeti ja kestvust 

võimalikult kõrgele. Nii pole LED-lambid kuidagi uus ime, sest kümnendeid kestvad 

lambipirnid olid olemas juba varasel 20. sajandil. Mis põhjusel siis lambipirnide eluiga on 

lühenenud? (Wong 2012; Centennial Light 2017) 

23. detsembril 1924. aastal kogunes rühm juhtivaid rahvusvahelisi ärimehi kohtumisel Genfi 

linnas, mille otsused muutsid maailma sajanditeks. Kohal olid tolle aja suurimad lambipirni 

masstootjad, nende hulgas Saksamaa firma Osram, Madalmaade Philips, Prantsusmaa 
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Compagnie des Lampes ja Ameerika Ühendriikide firma General Electric (GE). See rühm 

rajas Phoebuse kartelli ehk tootjate liidu, mille eesmärk oli piirata või kaotada konkurentsi 

ning dikteerida hindu. Phoebuse kartell oli järelvalveorgan, mis pööras pahupidi kogu 

hõõglambipirnide turu ning määras iga rahvuse- ja regioonitsoonis kindlad masstootmise 

kvoodid. Ajalooliselt oli see esimene kartell, mis sai nautida tõeliselt ülemaailmset haaret. 

(Krajewski 2014) 

Phoebuse kartelli haare hõõglambipirnide turu üle kestis küll ainult 1930ndateni, kuid kartelli 

palju kestvam pärand oli lambipirnidele kavandatud lühem eluiga. 1925. aastaks oli 

pirnikujulise majapidamislambi põlemisaeg suudetud alandada varasema 1500–2000 tunni 

asemel 1000 tunnile. Kartelli liikmed õigustasid seda lähenemist kui kompromissi, sest nende 

lambipirnid olid väidetavalt kõrgema kvaliteediga, efektiivsemad ning põlesid eredamalt kui 

teised lambipirnid. Muidugi maksid need lambipirnid ka rohkem. Kartell oli paljuski 

motiveeritud kasumist ja suurenevast müügist ja mitte kuidagi sellest, mis tarbijale kasulikum. 

Kujundanud hoolikalt lambipirni, millel oli üsna lühikene eluiga, oli kartell loonud tööstusliku 

strateegia, tänapäeval tuntud kui kavandatud vananemine. (Ibid.) 

Selle strateegia loomise põhjuseid on kerge näha. 20. sajandi alguses ei olnud lihtne töötada 

hõõglambipirni tootjana. Elektri kasutuse tohutult kiire laienemine ja lambipirnide uutel 

viisidel kasutusele võtmine, näiteks autotuledes ja tänavalampides, andis investoritele ning 

ettevõtjatele piiramatul arvul võimalusi. Samas konkureerisid tuhanded masstootjad iga turu 

osa pärast ja uute tehnoloogiliste leiutiste välja toomise nimel, ükski firma ei saanud olla 

kindel müüginumbrite iga-aastases stabiilsuses. See kehtis nii väikestes perefirmades kui ka 

massiivsetes korporatsioonides mitmete tehaste ja laboritega. Täpselt enne kartelli 

moodustamist koges näiteks Osram suurt langust müügis, sest 1922. aastal müüdi 63 miljonit 

lambipirni ja järgneval aastal ainult 28 miljonit. Pole ka ime, et Osrami firmajuht William 

Meinhardt oli üks esimesi, kes tegi ettepaneku kokkuleppeks, millest lõpuks sai Phoebuse 

kartell. (Ibid.) 

Hõõglambipirni tootjate liidud ei olnud uudis. Varasemalt olid Euroopas ja Saksamaal olnud 

erinevad ühingud, mis kontrollisid patente ja stabiliseerisid tööstussuhteid. Siiski ei 

küündinud nende pingutused Phoebuse kartelli mõju ja ambitsioonideni. Phoebuse kartelliga 

liitumiseks pidid firmad allkirjastama rahvusvahelise hõõglambitööstuse arengu ja progressi 

konventsiooni (Convention for the Development and Progress of the International 

Incandescent Electric Lamp Industry). Sellega sidusid firmad end organisatsiooni väidetavate 

põhieesmärkidega: kindlustada kõigi osapoolte koostöö, tagada soodsad materjali 

kasutusvõimalused lampide masstootmisel, tagada ja hoida üleüldist kõrget kvaliteeti, 

suurendada elektrivalgustuse efektiivsust ja valguse kasutust tarbija hüvanguks. Kartelli 

liikmete hulka kuulusid eelnevalt mainitutele lisaks Ungari Tungsman, Ühendkuningriikide 

Associated Electrical Industries ja Jaapani Tokyo Electric. USA firma GE oli küll üks põhilisi 

kartelli loomise pooldajaid, kuid ta ise sinna ei kuulunud. Selle asemel oli ta esindatud 

Ühendkuningriikides asuva tütarettevõtte International General Electric poolt. (Phoebus cartel 

2017) 

Väga oluliseks osutus järelvalveorgani moodustamine, et kontrollida rahvusvahelist 

lambipirni turgu ja vastavaid arenguid maailmaturul. Kõige tähelepanuväärsem tarbijatele 

võib aga olla Phoebuse tuntavalt laiendatud tehniline pingutus loomaks lühikese elueaga 

lambipirne. Kartell ei saanud valmistada lihtsalt halva kvaliteediga toodet, sest seda võis teha 

igaüks. Vaja oli luua just selline lambipirn, mis usaldusväärselt lakkaks töötamast pärast 
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kokkulepitut 1000 tundi. Kuid selline taktikaline eluea vähendamine võttis mitmeid aastaid. 

Majapidamise lambipirnid olid 1924. aastal juba tehniliselt nõnda kõrgel tasemel, et tavalise 

pirni eluiga oli sageli 2500 tundi ja rohkem. Seda vähendada üritades pööras kartell 

süstemaatiliselt ümber kümnendite edasiminekud ja saavutused. (Krajewski 2014) 

Selle ürituse detailid on pinnale tõusnud väga aeglaselt. Mõningad üksikud faktid ilmusid 

välja 1940ndatel, kui USA valitsus uuris firma General Electric ja tema äripartnerite tööd. 

Teisi fakte on esile kerkinud hiljem. Artikli „The Great Lightbulb Conspiracy“ autor 

Krajewski ja tema kolleeg Saksa ajakirjanik Höge näiteks kaevasid Osrami firma arhiivides. 

Sealt leidsid nad hoolikalt varjatud kirjavahetusi kartelli tehaste ja laboratooriumite vahel, mis 

otsisid erinevaid viise, kuidas muuta hõõgniiti ja lambipirni teisi komponente, et lühendada 

hõõglambipirnide eluiga võimalikult kiiresti. (Ibid.) 

Tänapäeval näeme selle strateegia tagajärgi igal pool. Seda toodete niinimetatud petlikku 

vastupidavust, kus haprad osad annavad garantii möödudes alla ning mille remont on kallim, 

kui vana toote asendamine uuega, saab pidada kavandatud vananemise tulemuseks. 

Kavandatud vananemise strateegia meetodid on ka näiteks esteetilised uuendused, mis 

näitavad vanemat tooteversiooni kui vähem stiilset ja ihaldusväärset, et tarbijad vahetaksid 

pidevalt toodet. Kaubatootjatel ei ole puudust riugastest, mis avaksid kliendi rahakoti ning 

seda järjepidevalt tühjendaks. (Hadhazy 2016) 

Vägagi tänapäevase näitena saab tuua nutitelefonid. Need seadmed visatakse sageli minema 

paari aasta möödudes. Ekraanid ja nupud lähevad katki, akud ütlevad üles või 

operatsioonisüsteemi pole võimalik uuendada. Lahendus on aga alati väga lihtne, tuleb lihtsalt 

minna mõnda elektroonikafirma esindusse ja osta uus, sest parandustele kuluvat raha pole 

mõtet vanale mudelile kulutada. Heaks näiteks on ka printeri tindikassetid. On avastatud 

erinevaid seadeldisi, nagu mikrokiibid, valgusandurid või patareid, mis suudavad peatada 

kasseti töö enne, kui kogu tint on kasutatud. See sunnib omanike ostma täiesti uusi 

tindikassette ning need ei ole üldse mitte odavad. Kavandatud vananemine on väga 

ebaökonoomne. (Ibid.)  

Tänapäeval on seatud kahtluse alla kavandatud vananemise praktika vajalikkus ja kasulikkus. 

2015. aastal kehtestas Prantsusmaa Rahvuskogu nende tootjate jaoks, kes planeerivad oma 

toodete surma ette, trahvi suuruses kuni 300 000 eurot ja vanglakaristuse kuni kaks aastat. See 

seadus ei ole oluline ainult selle karistuse tõttu, vaid see on ka esimene kord, kui seaduslikult 

tunnistatakse kavandatud vananemise olemasolu. (Planned obsolescence 2017) 

Euroopa liit on samuti alustanud selle probleemiga tegelemist. Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee teatas 2013. aastal, et uurivad kavandatud vananemise täieliku keelustamist. 

Nende hinnangul pole mõtet toodete asendamisel uutega, mis on nagunii kavandatud oma töö 

lõpetama kaks või kolm aastat pärast ostu, sest see toob kaasa veelgi suurema energia- ja 

materjalikulu ning tekitab reostust. (Ibid.) 

Kavandatud vananemine ei paista olevat jätkusuutlik, mistõttu nähakse kõvasti vaeva, et seda 

piirata. Jätkates samamoodi, ei pruugi keskkond sellele vastu pidada ning tuua kaasa 

ettekujutamatuid tagajärgi, mis võivad olla kahjulikud nii inimestele kui ka kogu planeedile. 

Kavandatud vananemisel lihtsalt ei ole sellisel kujul tulevikku.  
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2.2. Reklaam 

Reklaam on isiku, firma või organisatsiooni tellitud ideede, kaupade ja teenuste tutvustamine 

ning esiletõstmine. Reklaami eesmärgiks on teavitada inimesi, mõjutada nende suhtumist, 

hoiakuid ja ostukäitumist, panna neid tooteid ja teenuseid kasutama. Reklaam osutub edukaks, 

kui osatakse tabada sihtrühma ootusi, seda tehakse neile arusaadavas keeles ja muudetakse 

mingid väärtused ihaldatavaks. (Makoid 2013) 

Reklaami iseloomustab tasulisus, mitteisikliku info edastamine, assotsiatsioonide loomine, 

lühiajalise efekti omamine. Hea näide assotsiatsioonide loomisest on kaubamärkide 

kasutatavad loosunglaused. Väljend „Just do it!“ seostub noortel ja muidu teadjatel kohe 

Nike’i firmaga. Samas on sellel loosungil siiski lühiajaline efekt, sest pärast loosungi 

meenumist, liiguvad inimesed edasiste tegevuste juurde ning loosung lükkub tagaplaanile. Ta 

loob küll assotsiatsiooni, kuid ei hoia inimest sellega kinni. Reklaame saab liigitada mitmeti: 

meediumi, sisu, auditooriumi, tellija, reklaamitava objekti jms järgi. Reklaamid jagunevad 

omakorda reklaamiks lõpptarbijale ja reklaamiks organisatsioonidele (tööstusettevõtetele, 

kaupmeestele, eraettevõtetele). See tähendab, et reklaamid on kohandatud soovitud 

sihtgrupile huvi pakkuma. Reklaami tehakse massikommunikatsiooni kanalite kaudu: 

ajalehed, ajakirjad, raadio, televisioon, kino, kuulutustahvlid, telefon, internet. (Ibid.) 

 

2.2.1. Reklaaminduse kujunemine 

Reklaamindus on oluline toodete ja teenuste müügimeetod. Kuid missugune on 

reklaaminduse ajalugu? Tuhandeid aastaid tagasi oli inimesele esmatähtis ülesanne 

ellujäämine. Kaupade masstootmine oli olematu. Inimesed olid kirjaoskamatud ja reklaame 

polnud lihtsalt vaja. Suusõnaliselt levitatavad teated kandsid edasi kõik, mis oli tähtis. Edasi 

on ajalugu keerulisem. Mida saab pidada reklaamiks? Ajaloos viivad reklaami jäljed iidsete 

tsivilisatsioonideni välja. Egiptlased kasutasid papüürust, et valmistada müügisõnumeid ja 

seinaplakateid. Reklaamiteateid ja poliitiliste kampaaniate väljapanekuid on leitud isegi 

Pompei varemetest ja Araabiast. Kaotatud ja leitud reklaamid papüürusel olid väga tavalised 

Vana-Kreekas ja Vana-Roomas. Seina- või kivimaalingud, mida kasutati ärireklaamideks, on 

teise iidse reklaamivormi ilming, mis esineb tänapäevalgi mõnedes Aasia, Aafrika ja Lõuna-

Ameerika osades. (History of advertising 2017) 

Muistses Hiinas oli kõige varasem reklaamindus suuline, kus maiustuste müümiseks mängiti 

bambuseflöötidel viisijuppe. Reklaami leidus tavaliselt kalligraafilisel kujul siltidel ja 

immutatud paberitel. Näiteks Songi dünastia ajal (960–1279) kasutati vasest trükiplaati 

neljakandilisele paberile Liu perekonna nõelapoe reklaami trükkimiseks. Sellel oli jänese logo 

koos kirjutiste nagu „Jinan Liu peennõela pood“ ja „Me ostame kõrge kvaliteediga 

metallvardaid ja valmistame peene kvaliteediga nõelu, mis oleks kohe valmis koduseks 

kasutuseks“. Seda peetakse maailma kõige varasemaks tuvastatud reklaamtrükiseks. (Ibid.) 

Keskaja Euroopas, kui linnad hakkasid kasvama ja põhiline elanikkond ei osanud veel lugeda, 

kasutati tekstisiltide asemel pilte, mis seostusid müüdava tarbe või teenusega, nagu saabas, 

ülikond, müts, kell, teemant, hobuseraud, küünal või isegi kott jahu. Puu- ja juurvilju müüdi 

linnaväljakul vankrite ja vagunite pealt ja nende omanikud kasutasid hõikajaid, kes valjude 

hüüete ja viisijuppidega teavitasid tarbijaid müüdava kraami asukohast. Enne trükikunsti 

eksisteeris kolm erinevat tüüpi reklaami: kaubamärgid (saabas, kott jahu jne), tänavalaulikud 

ja kuulutustahvlid. (Ibid.) 
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Esimene trükitud reklaamplakat avaldati 1472. aastal Inglismaal, kui William Caxton trükkis 

raamatu müügiks reklaame ning kinnitas neid naeltega kiriku uste külge. Möödus paar 

sajandit, enne kui ilmus esimene ajalehereklaam 1650. aastal, milles pakuti autasu 12 

varastatud hobuse leidmise eest. Bostoni uudisteleht oli üks esimesi, kes 1704. aastal hakkas 

inimestele pakkuma võimalust paigutada lehte reklaame kinnisvara, laevade ja kaupade 

müügiks. Esimesed reklaamid olid põhimõtteliselt personaalsed kuulutused ehk nad olid 

mõeldud üksikisikule ja ostjate leidmiseks püüdsid müüjad luua reklaamidele tabavaid ja 

silmapaistvaid pealkirju. 1758. aastaks tõdes Samuel Johnson, et reklaamid on muutunud 

nõnda arvukaks ja neid kasutatakse nõnda ettevaatamatult, et see on viinud tarbijate 

tüdimuseni. See tähendab, et inimestel on reklaamidest olnud villand juba kaks ja pool 

sajandit. Tollel ajal kasvas reklaamide koostamisel ka ülespuhutus ja petmine, näiteks muutus 

populaarseks lause, et ollakse maailmas number üks. 1890ndatel pidasid firmad kõige 

tulusamaks reklaami viisiks saata tarbijatele postkaarte. Samas ilmus ka esimene kataloog 

ning avaldati esimene autoreklaam. 1900. aastal sai reklaamindusest teadusharu Ameerika 

ülikoolides. (Acunzo 2013) 

Tõeline kaubamärgistamise buum toimus 1901.–1910. aastatel. Üldkaupade masstootmine 

jõudis punkti, kus suutis rahuldada põhilisi tarbijate vajadusi. Seetõttu keskendusid 

masstootjad rohkem kaubamärkidele ja pakendamisele, et turul erineda. Näiteks 1902. aastal 

tellis beebitoidufirma kuumaõhupalli firmalt esimese õhulaeva, mis kannaks nende reklaame 

25 erineval lennul. See oli üldse esimene õhureklaami vorm. 1903. aastal lõi firma 

Commercial Pacific Cabel esimese telegraafikaabli ning sellega seoses laienes 

piirkondadevaheline suhtlus. Reklaamijad avastasid, et nad avaldavad suuremat mõju, luues 

rohkem erinevaid reklaame. (Ibid.) 

Ameerika reklaami föderatsioon (The American Advertising Federation) otsustas 1911. aastal 

kehtestada „reklaamis esinevate väidete tõe“ määrused, sest reklaamides esinevad valed 

hakkasid kahjustama nii tarbijaid kui tootjaid. Reklaamiagentuurid hakkasid reklaamides 

kasutama seksapiili, et müüa rohkem tooteid. Väga kuulsaks sai Ameerika firma Woodbury 

näoseep, mille tootmine vähese müügi tõttu peaaegu lõpetati. Müük tõusis aga pärast edukat 

uut kampaaniat, kus reklaamid sisaldasid pilte armastajapaaridest. Naistel olid õlad 

paljastatud ning rinnahoidjad nähtaval ja reklaamiloosung lubas nende kaubamärgi 

kasutajatele suhtes intiimsust (Woodbury Soap Company 2017). 1914. aastal kehtestati 

Föderaalse Kaubanduskoja määrus (Federal trade commission act), et veel enam ohjeldada 

ebaausat reklaamindust. 1920. aastal avati esimene raadiojaam KDKA ning 1922. aastal leidis 

ringhäälingu raadio viisi, kuidas finantseerida oma olemasolu sellega, et müüs esimese 

reklaami. Raadiote levik kasvas ning 1930. aastaks on üle poolte Ameerika kodudest 

varustatud raadiotega. Raadioid saatis tohutu edu ning nad ületasid peagi 

perioodikaväljaannete reklaamitulu. Seejärel ilmus turule televisioon ning esimene 

telereklaam edastati 1941. aastal Ameerikas ning juba 1954. aastaks ületas televisiooni 

reklaamitulu nii raadio kui ka perioodikaväljaannete oma. (Acunzo 2013) 

1950ndatel loodi toodete ümber tegelasi, et tarbijad tunneksid brändi ära huvitava karakteri 

abil. Samal ajal toodi reklaamidesse kuulsused, et müüa kõike pesumasinatest 

suitsupakkideni. Näiteks Ameerikas sai väga tuntuks suitsufirma Marlborough reklaamnägu 

Marlborough Man. Eriti tuntud oli ta 1960. ja 1990. vahel. Firma põhiline eesmärk oli muuta 

filtreeritud sigaretid naiselikust nähtusest rohkem mehelikuks. Selle jaoks kasutati karme 

kauboisid ja tugeva kehaehitusega mehi. Tänini peetakse seda üheks parimaks 
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reklaamikampaaniaks. Ka televisioonis hakkasid tooted ja tegelaskujud käima käsikäes. 

Vaatamata erinevatele tegelastele ja järjest suurenevale tootevalikule oli reklaamidel ikka 

ainult üks eesmärk – müüa. (Gallegos 2016) 

1960ndatel hakkasid inimesed tundma end rõhutuna ja protestisid olemasoleva 

reklaamikultuuri vastu. 1970ndatel tugevnesid regulatsioonid sigarettide reklaamimise osas. 

1971. aastal läksid kaitse all brändinimed ja loosungid. 1981. aastal paiskas IBM turule 

esimese lauaarvuti. 1990ndatel defineeriti integreeritud turundus. Integreeritud 

turunduskommunikatsioon on peamine viis kaubamärgi, ettevõtte või inimese tuntuse 

tõstmiseks ning väärtuse või positiivse kuvandi kasvatamiseks. Siia alla kuuluvad kõik 

turundustegevused – toode, hinnakujundus, kommunikatsioon (reklaam, müügitoetus, 

üritused, avalikud suhted, otseturundus, isiklik müük). (Integreeritud turundus 2017) Samuti 

ilmusid turule mobiiltelefonid ning algas telefonimüük, kus mitmed kauplejad pakkusid oma 

tooteid ja teenuseid telefoni teel. 1993. aastaks oli internetis 5 miljonit kasutajat ning 1994. 

aastal saadeti esimene emaili rämpspost. 1998. aastal rääkis Seth Godin massreklaaminduse 

veast, kus inimeste tähelepanu pärast võideldes segatakse inimeste toimetustele vahele. 

Kasvõi mõnes internetipoes kindlaid soovitud objekte otsides täidavad ootamatult 

hüpikreklaamid internetiakna. 2000. aastaks on interneti kasutajaskond üle 400 miljoni ja 

selleks ajaks oli interneti rämpspost kõikjal. Internetti ilmuvad ühe uued saidid ning neile 

lisanduvad järk-järgult reklaamid. (Acunzo 2013) 

Reklaamiagentuurid mängisid suurt rolli reklaamide levimisel. Esimene tunnustatud 

reklaamiagentuur oli William Taylor, mis asutati 1786. aastal. Veel üks varastest 

agentuuridest loodi 1800. aastal James White’i poolt Londonis, millest kujunes White Bull 

Holmes, mis oli värbamise reklaamagentuur. Firma läks pankrotti 1980ndatel. Ameerikas, 

Philadelphias 1850. aastal avas Volney B. Palmer esimese Ameerika reklaamiagentuuri. See 

agentuur tegeles reklaamidele meediumi otsimisega, kuid reklaamid olid klientide endi poolt 

toodetud. Reklaaminduse suur globaliseerumine algas varasel 20. sajandil. Enne 

maailmasõdasid hakkasid Ameerika agentuurid avama välismaal kontoreid. McCann 

Erickson, 1902. aastal New Yorkis loodud reklaamiagentuur, avas oma esimesed Euroopa 

kontorid 1927. aastaks. Seejärel avati kontoreid ka Lõuna-Ameerikas 1935. aastal ja 

Austraalias 1959. aastal. 1960ndatel ja 70ndatel mõistsid Inglise agentuurid 

globaliseerumisega kaasnevaid võimalusi ning alustasid oma turu laiendamist. Sedaviisi 

muutus professionaalne reklaamindus ülemaailmseks. (Advertising agency 2017) 

 

2.2.2. Tänapäev ja reklaaminduse tulevik 

Sajandeid kestva perioodi jooksul on reklaamid vallutanud kõik kommunikatsioonivahendid 

ning me mattume kaubanduslike sõnumite alla, mida leidub igal pool, kus me aega veedame. 

Meedia erinevate kanalite arv on kasvanud, kuid veel enam on kasvanud nende kanalite sisu. 

Ajalehed ja -kirjad, raadio, televisiooni ja interneti kanalid omavad üha suurenevas koguses 

materjali: uued lehed, ajakirjad, saated ja leheküljed. 2011. aastal oli internetis üle ühe triljoni 

lehekülje, samas kui kasutajaid on ainult 2,4 miljardit. Youtube’i laaditakse igal minutil üle 

100 tunni videoid. Iga päev saadetakse Twitteris 400 miljonit säutsu. (Acunzo 2013) 

Tänapäeval on tegu väga internetipõhise reklaamindusega, sest näiteks paljud noored ei vaata 

enam televiisorit ega kuula raadiot, rääkimata ajalehtede ja ajakirjade paberil lugemisest. Hea 

loo jutustamine on reklaamides alati oluline olnud, aga digitaalajastul on ta kogunud uue 
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tähtsuse. Tarbijatel on väga hea ja tähelepanu püüdva loo jaoks aega, kuid selleks peab juba 

esimeste sekunditega äratama huvi ning seda hoidma. Näiteks Inglismaal firma John Lewis’e 

iga-aastased jõulureklaamid on väga oodatud ja populaarsed, sest nendes jutustatavad 

lühikesed lood on niivõrd sügavad ja liigutavad. (Acunzo 2013) 

Mööda ei saa ka mõistest native advertising, mille eestikeelseteks vasteteks Best Practice 

seminaril „Content marketing“ oli ekspertide poolt pakutud loomulik reklaam; sulanduv 

reklaam; lugureklaam; orgaaniline reklaam; salareklaam ja mahereklaam. See on moodne 

käsitlus reklaamartiklist, kus lisaks tekstile kasutatakse ka multimeediat nagu video või 

infograafika. Oma olemuselt peab native advertising ajakirjandusliku tekstiga ühte sulanduma 

ja sobima loomulikult väljaande kontekstiga, olema sama stiili ja tooniga. Iseloomulik joon 

on see, et müügisõnum on väga pehme, ei ole agressiivset ülekutset. Native advertising peaks 

olema märgistatud nii, et lugeja saaks aru, kui see on mõne brändi poolt kinni makstud sisu. 

Siiski puuduvad veel universaalsed kokkulepped, kuidas neid märgistama peaks. Elustiili- ja 

naisteajakirjad on kõige hämaram tsoon – ei ole sugugi lihtne aru saada, kas on makstud sisu 

või ei ole. (Native advertising = sulanduv reklaam 2015) 

Samuti elame reklaami blokeerijate ajastul. Inimesed otsustavad aktiivselt ignoreerida 

reklaame ja neid mitte vaadata, kuigi reklaamid internetis surfates kogu aeg ette ilmuvad. 

Vaadates ainult reklaami blokeerivate aplikatsioonide populaarsuse ja arvude kasvu või 

üleilmsete videostriimimise keskkondade ilmumist, nagu näiteks Netflix, saab tõdeda, et 

inimesed on nõus maksma, et mitte kohata reklaame. Inimestel on teatav kontroll reklaamide 

üle. (Gallegos 2016) 

Kuid kas meil ikka on kontroll oma reklaamitarbimise üle? Väidetavalt mängis firma 

Cambridge Analytica suurt rolli Brexiti ja Trumpi kampaanias. Selle firma strateegia kohaselt 

koguti Facebooki ja teiste sotsiaalvõrgustike profiilidelt andmeid ning väljastati vastavate 

algoritmide abil just nendele profiilidele sobivat infot. Kui selline algoritm on olemas, milles 

küll skeptikud kahtlevad, siis see tähendas seda, et inimesed, kes olid näiteks oma otsuses 

ebakindlad, nägid oma sotsiaalvõrgustikes Clintoni kohta mustavat infot, mis võis nende 

lõplikku otsust mõjutada. Tehnoloogia abil valimiste mõjutamist uuriv ekspert Martin Moore 

Londoni King’s College’ist nimetas firma seotust Brexiti kampaaniaga väga „häirivaks ja 

pahaendeliseks“, öeldes et „avalikustamata mitterahalise toetuse pakkumine on äärmiselt 

murettekitav. See õõnestab kogu meie valimissüsteemi aluseid, kõigil peaksid olema võrdsed 

võimalused.“ (Cadwalladr 2017) 

Ometi ei usalda paljud tarbijad reklaame ning Cambridge Analytica roll ei pruukinud olla nii 

suur kui nad väidavad. Y-põlvkond on hetkel uus põlvkond, kellele selliseid reklaame 

suunatakse, aga nemad on ka kõige skeptilisemad. Massachusettsi Ülikool Dartmouthis on 

korraldanud uuringuid, mis näitavad, et noored on väga valivad selle suhtes, mida või keda 

nad kuulavad. Veel viitavad uuringud sellele, et suusõnaline arvamuste jagamine mõjutab 

väga tarbijate ostukultuuri. Noored otsivad usaldusväärset infot enne toote ostmist ning nende 

usaldusväärsed allikad on inimesed nende sotsiaalmeedia võrgustikes, mitte tootjad. Nora 

Ganim Barnes, turundusprofessor ja Massachusettsi turu-uuringute keskuse direktor, on 

arvamusel, et on tekkinud olukord, kus brändid peavad ennast tõestama enne kui tarbijad isegi 

kaaluvad toote ostmist ning reklaamid enam ei mõju tarbijatele. (Barron 2015; Gallegos 2016) 

Kaubamärgid on hakanud partneriteks inimestega, keda nad soovivad oma tarbijaskonda. See 

kasvatab usaldust. Põhimõtteliselt on tarbijad saanud osaks reklaaminduses, selle asemel, et 
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olla passiivne kõrvalvaataja. Eriti hägusaks on muutunud piir selle vahel, kes keda vajab. 

Brändid keskenduvad kogukondade loomisele ja soovivad tarbijaid saada pardale, et nad 

aitaks nende tooteid müüa. Näiteks firma GoPro, mis arendab ja toodab peeneralduslikku ehk 

HD-kvaliteeti võimaldavaid personaalkaameraid, on väga populaarne kaubamärk. Ta 

väljastab regulaarselt kasutajate loodud sisu teistele tarbijatele. Selle asemel, et luua reklaame 

lihtsalt oma toodete müümiseks, lasevad nad oma klientidel neist rääkida. (Gallegos 2016) 

Kuid miks see töötab? Sellepärast, et inimesed usaldavad teisi inimesi mitte kaubamärke. On 

vaja lojaalseid jälgijaid, mitte ühekordseid ostjaid. Ja seda on firmad väga hästi mõistnud ning 

oma fookust muutnud. Eriti kasulik on see selle tõttu, et teatava järgijaskonna olemasolu 

tähendab toodete müümist ettevõtte sekkumiseta. Rühm pühendunud fänne on üks parimaid 

reklaamivahendeid, mis äril olla võib, sest need fännid levitavad tingimusteta head infot 

toodete kohta. (Ibid.) 

Ilmselgelt ei kao reklaamindus kuhugi ning kui ilmub mõni uus meedia vorm, siis ei pruugi 

reklaami ilmumine uuele platvormile kuigi kaua aega võtta. Kuna inimesed usaldavad 

reklaame üha vähem, peavad tootjad inimeste usalduse tagasivõitmiseks leidma uusi 

lahendusi ning reklaami vormi muutma. Nii on võimalik jätkata toodete levitamist, aga seda 

palju neutraalsemal ja kogukondlikumal viisil. Õigeid otsuseid tehes on reklaamil tulevikku.  

 

2.3. Tarbijauuringud 

Turu-uuringud on organiseeritud info kogumine turgude või tarbijate kohta (McQuarrie 2006: 

ix). Tarbijauuringud on osa turu-uuringutest, kus huvigruppi kuuluvate tarbijate eelistused, 

motivatsioonid ja ostukäitumine tuvastatakse otsese vaatluse käigus, meiliuuringutega, 

telefoni teel või näost näkku intervjuude ja avaldatud allikate (näiteks demograafilised 

andmed) abil. (Consumer research 2017) 

Tarbijauuringuid viiakse aktiivselt läbi ka Eestis. Näiteks alates 1996. aastast korraldab Eestis 

Statistikaamet maine ja tarbija rahulolu uuringuid. Vähemalt kord aastas korraldavates 

uuringutes küsitletakse nii olemasolevaid kui ka potentsiaalseid tarbijaid. Tarbijauuringute 

eesmärgid on: selgitada välja Statistikaameti maine ja tuntus tarbijate hulgas, teha kindlaks 

statistilise info saamise vajadus, uurida tarbijate eelistusi eri statistikatoodete kasutamisel, 

saada tootearenduseks vajalikku infot. (Tarbijauuringud 2017) 

Tarbijauuringuid saab pidada mõjutusvahendiks, kuna uuringute käigus kogutud infoga 

saavad tootjad luua tarbijatest teatava pildi, mille põhjal on võimalik välja töötada 

turundusnipp, mis antud tarbijagruppe kõige rohkem võiks mõjutada. Sellisel viisil on 

võimalik tarbijate käest teada saada, mis neid mõjutab ning tootjatel tekib võimalus seda 

informatsiooni ära kasutada.  

 

2.3.1. Tarbijauuringute ajalugu 

Järgnev alapeatükk põhineb konsultatsioonifirma Keltoni vanemanalüütiku Kuba 

Kierlanczyki lühiartiklil „A Brief History of Market Research“. 1900–1940ndaid saab 

nimetada kvantitatiivsete küsimustike ajastuks, üritati aru saada masside käitumisest. Esimene 

tõeline näide turu-uuringutest ilmus 1920ndatel, kui Daniel Starch arendas välja teooria 

„Starch test“, mille järgi reklaam pidi olema nähtav, loetav, usutav, meeldejääv ja kõige 

tähtsam, tegutsema panev, et seda võiks üldse efektiivseks pidada. Starch ja tema kaastöötajad 
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lähenesid tänavatel inimestele, küsides, milliseid kindlaid väljaandeid nad loevad ja kas nad 

suudavad meenutada neis väljaannetes olevaid konkreetseid reklaame. Seejärel võrdlesid nad 

intervjueeritud inimeste arvu ajakirjade ringlusega, et teha kindlaks, kui tõhusalt reklaamid 

lugejateni jõudsid. Varsti pärast seda hakkasid paljud teised firmad pakkuma sarnaseid 

uuringuteenuseid. 

George Gallup, Starchi kaasaegne, arendas seda praktikat edasi kasutades enda teooriat „aided 

recall“. Selle praktika tehnika seisnes reklaamide ‘meeldejäävuse’ testimises. Katsealustele 

näidati mõnda reklaami või anti kuulata selle salvestust ning seejärel küsiti, kas nad olid seda 

varem näinud või kuulnud. Seda süsteemi hiljem kohandati ning kasutati raadio ja televisiooni 

reklaamide efektiivsuse mõõtmiseks. 

1940–1960ndad oli kvalitatiivse tarbija ajastu. Põhirõhk oli indiviidi mõistmisel. Ameerika 

ühiskonnas kasvas tarbimine pärast Teist maailmasõda, kui toimus meedia ja reklaaminduse 

buum. Sellega tekkis loomulik vajadus teada, kes vaatas või kuulas teatud saateid ning sellest 

omakorda kasvas välja soov mõista tarbijaid ja nende valikuid sügavamalt ja isiklikumal 

tasandil. Huvituti sellest, kuidas inimesed reklaamidest mõtlesid. Uued turu-uurijad mõtlesid, 

et inimesi küsitledes saavad nad vastused sellele, mida inimesed tahavad või mis neile meeldib 

ning vaja on vaid öeldu järgi tegutseda. Võib ette kujutada, et suurte pingete all olevad 

firmajuhid olid tänulikud, et ettevõtte otsuste vastuvõtmine muutus lihtsamaks. (Graves 2013: 

1; Kierlanczyk 2016) 

Kuigi kvantitatiivsed uuringud (eriti kasutamist ja suhtumist uurivad) jäid normatiiviks, 

hakkasid teadlased arendama uusi meetodeid, et minna numbritest sügavamale. 

Fookusgruppide uurimise meetod (välja töötanud Robert Merton ja Paul Lazarsfeld Columbia 

ülikoolis 1930. aastate lõpus) kogus rohkesti populaarsust. See oli kvalitatiivuuringu vorm, 

kus valitud sihtrühma esindajaid (ühes grupis 6–10 osalejat) intervjueerib spetsiaalse 

väljaõppe saanud intervjueerija (moderaator), kes hiljem koostab ka uuringu aruande. Kuid 

teadlased märkasid, et ilmnes erinevusi selle vahel, mida inimesed ütlesid, et nad teevad, 

arvavad või mis neile meeldib ja mida nad tegelikult tegid ning eelistasid. 

Ernest Dicher tuli hilistel 40ndatel välja uut vormi tarbijauuringuga, mille nimetus oli 

„Motivational Research“. Lähtudes Freudi psühhoanalüüsist, uskus Dicher, et tarbija mõtetes 

on peidus soovid, tabud ja saladused, mis mõjutavad inimest alateadlikult. Samuti uskus ta, et 

igal tootel on kuvand või isegi „hing“ ja toodet ei ostetud alati selleks eesmärgiks, milleks ta 

oli ettenähtud, vaid nende väärtuste ja sümboolsete tähenduste pärast, milleks ta oli 

kehastunud. Dichteri sõnum reklaamijatele oli nuputada välja toote isiksus, et mõista, kuidas 

seda lihtsamalt turustada. 

Dichteri praktika keskendus suuresti süvaintervjuudele, mis sisuliselt sarnanesid rohkem 

teraapiasessioonidega, ning jälgisid tarbijate suhet toodetega simuleeritud või tegelikus 

keskkonnas. Ometi muutusid Dichteri mõttekäigud ja soovitused mõnede klientide jaoks 

natuke liiga imelikuks, et neid praktiliseks pidada, näiteks ütles ta firmale Proctor & Gamble, 

et tarbijad kasutavad nende seepe pattude ja muude soovimatute iseloomujoonte 

puhastamiseks. Selle tulemusena hakati jälle pooldama metoodikaid, mis rõhutasid hoolikaid 

statistilisi protseduure konkreetsete andmete kogumiseks. Need näisid mõistlikumad ja olid 

eriti kättesaadavad seoses arvutite kasutusele tulekuga. 

1960–1980ndaid iseloomustab tarbija mõttelaadi mõistmine. Kvantitatiivsed meetodid 

jõudsid 60ndatel jälle esiplaanile ja metoodikud jätkasid selle arendamist uue tehnoloogia 
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abil: arvuti, mobiilsüsteemid ja internet. Kvalitatiivsed meetodid jäid sellel ajal tagaplaanile, 

kuid jätkus ka nende täiustamine. 

Turundusakadeemik John Howard hakkas lisama teiste sotsiaalteaduste perspektiive oma 

uurimistöösse, kaasa arvatud psühholoogia, sotsioloogia, antropoloogia, semiootika, 

majandus ja juhtimisteadus. Tema töö julgustas teisi kasutama valdkonnaüleseid lähenemisi. 

Sellel ajal hakkasid teadlased keskenduma ka tarbija kogemuslikule osale – mitte ainult 

ostuprotsessile, vaid tegelikule toote omamise, tarbimise ja kasutamise kogemusele. Nad 

uurisid emotsioonide, tunnete, meeleolude ja teiste efektiivsete aspektide rolli tarbimises, et 

kliente paremini mõista. Selle tulemusel hakkasid 1970ndatel turustajad eelistama 

fookusgruppide meetodit kvalitatiivseteks uuringuteks. 

1980ndate alguses hakkasid muutuma turu-uuringuid tellivad firmad ja neid uuringuid läbi 

viivad inimesed. Enne seda olid suured pakendatud kaupade firmad peamised turu-uuringute 

kasutajad ja inimeste arv, kes otseselt osalesid uuringutes oli piiratud. Sellest ajast peale 

hakkasid väiksemad firmad samuti tellima uuringuid ning neid koostavate inimeste ja firmade 

hulk kasvas. Uuringuid viidi läbi suuremate inimgruppide seas ning neil puudusid piirangud. 

(McQuarrie 2006: ix) 

 

2.3.2. Tarbijauuringute tänapäev ja tulevik 

Tänapäeva iseloomustab digiajastu. Meie käsutuses on kümneid vahendeid ja metoodikaid 

ning turu-uuringute firmadel on võimalik põhjaliku ülevaate moodustamiseks koguda tohutus 

mahus infot. Integreeritud kvalitatiivne ja kvantitatiivne lähenemine võimaldab müüjatel aru 

saada tarbijatest nii üksikisiku kui ka grupi tasandil. Nüüd on võimalik kasutada semiootikat, 

meedia jälgimist ja kommunikatsiooni, et mõista, kuidas tarbijad suhtlevad meedia ja brändi 

sõnumitega. Internetil on olnud väga suur mõju, võimaldades teostada uuringuid suuremal 

skaalal. Kõige olulisem võib olla väljakujunenud arusaam, et tarbija ei eksisteeri vaakumis 

ehk omapäi, nagu teeks ta otsuseid väliste mõjutusteta. On oluline mõista ja uurida tarbijat 

ümbritsevat keskkonda samamoodi nagu tarbijate valikuid ja käitumist. Järjest kerkivad esile 

uued meetodid, mis aitavad teadlastel modelleerida põhjaliku keskkonna, kus tarbija tegutseb. 

(Kierlanczyk 2016) 

Interneti saabumine olulise tarbimise kanalina oleks pidanud aitama paljudel firmadel 

tarbijauuringutele tuginemise maha raputada. On ju ometi võimalik internetist koguda 

rikkalikult materjali tarbijakäitumise kohta ning palju lihtsam katsetada alternatiivseid 

lähenemisi, ei peaks olema üldse vajadust inimestelt küsida, mida nad arvavad. Siiski, 

üleilmne trend on suundunud turu-uuringute kasvu suunas. (Graves 2013: 6–7) 

Juba 1940ndatel märgati, et tarbijate vastused erinesid nende tegelikest arvamustest ja 

käitumisest. Võiks ju oletada, et tarbijauuringud on mõttetud, kuna annavad väärasid 

tulemusi. Graves rõhub oma teoorias alateadvuse võimule, tema arvates teeb enamiku meie 

otsustest alateadvus. Üheks näiteks toob ta auto juhtimise, kus vahel inimesed avastavad, et 

nad on mõne aja sõitnud seda endale teadvustamata. Rutiinne tegevus on kinnistunud ajusse 

ning alateadvus võtab juhtimise üle. Sellisel juhul võib kahelda, kui hästi suudavad tarbijad 

hinnata oma käitumist ja võtta vastu otsuseid tuleviku ostude üle, kui nad neid tegelikult ei 

teadvustagi? Mida tuttavam ja tõhusam tegevus on, seda suurem on võimalus, et seda juhib 

alateadvus. Nii mõnigi ost on täiesti automaatne, toimub regulaarselt külastatavast poest sama 

kaubamärgi valimine samalt poeriiulilt. Sageli muutused näiteks toidupoodides viivad 
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inimesed segadusse, sest nad on harjunud sama rada käima ja kindlaid tooteid ostma. Meie 

alateadvus omab suurel hulgal andmeid, millele me otsuseid tehes toetume, kuid sellele infole 

me teadlikult juurde ei pääse. Tekib probleem, kuna firmad ja turu-uurijad eeldavad, et 

tarbijad oskavad vastata küsimustele, miks nad midagi tarbivad. (Graves 2013: 12, 15) 

Tarbijauuringute põhiprobleem seisneb inimeste soovis kõike ratsionaalselt seletada. Tarbija 

alateadvus võib küll otsuseid teha, kuid teadlik osa ajust üritab alateadvuse impulsse 

loogiliselt seletada. Seetõttu tarbijad usuvad oma eneseanalüüsi täpsusesse ning vastavad 

uurimisküsimustele selle põhjal. Nende vastuste tegelikus rakendumises võib aga kahelda. 

(Graves 2013: 31–32) 

Tarbijauuringute tulemustes kahtlemist kinnitab ka Premia juhatuse esimees Katre Kõvask. 

Alati ei tohiks turundajad uusi tooteid turule tuues langeda tarbijauuringute ja -testide lõksu, 

sest üldjuhul ei oska inimesed asjade kohta, mida nad veel näinud ja maitsnud pole, 

adekvaatset hinnangut anda. Kuigi turundajad peaks olema sõbrad arvudega ning oskama iga 

kampaania taga näha ka ärikasumi suurenemist, on edukas toodete turule toomine paljuski 

kinni siiski tunnetuses. Kõvaski sõnul õpetatakse ülikoolis tulevastele turundajatele, et enne 

uue toote väljatoomist tuleb viia läbi tarbijauuringud, siis testida seda toodet erinevate 

sihtrühmade peal ja kui siis vastuvõtt on hea, võib toote turule tuua. Tegelikus elus asjad siiski 

alati nii ei käi. Näitena nimetas Kõvask oma elu ainsat korda, mil ta veel Maakeras (AS Nordic 

Foods kaubamärk, mis müüs erinevaid purgitoite) töötades uuris tarbijate käest, mida need 

purgitoitudest poes osta tahaks. Erinevad uuringud andsid vastuseks, et inimesed tahavad 

enim erinevaid eksootilisi kastmeid ja vokiroogasid. Aga kui need toidud turule toodi, siis 

selgus Kõvaski sõnul, et tegelikult tahtsid inimesed siiski hoopis makarone hakklihaga. Kahe 

kuuga pööras tööstus oma toodangusortimendi ümber ja hakkas müüma makarone 

hakklihaga. (Traks 2014) 

Firmade kinnisidee tarbijauuringute kasulikkusest võib osutuda suureks ajaraiskamiseks. 

Paberil võib selline idee väga hea välja näha, uuritakse, mida tarbijad soovivad ning firmad 

siis muudavad oma strateegiaid, et sobituda tarbija maitsele ning enda toodet rohkem müüa. 

Ometi on praktika näidanud, et tarbijauuring ning tegelik müügimaailm ei kattu kuidagi. 

Näiteks New Coke loomisel kasutati tarbijauuringuid, mis lubasid firmale suurt edu, kuid 

tegelikkuses kukkus see toode läbi ning võeti turult ära (Acunzo 2013). Tarbijauuringud on 

olnud mõjutusvahendina olulised, sest nad on andnud firmadele ja turundajatele aimu, mida 

peaks tegema, et tarbimist suurendada ja turgu mõjutada. Ometi on aja jooksul selgunud, et 

see päris nii lihtsalt ei tööta, kuid ettevõtetel on raske kindlast harjumusest loobuda. 
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3. NOORTE TARBIMISHARJUMUSED 

Töö käigus viidi läbi küsitlus põhikoolis ja keskkoolis õppivate noorte seas. Küsitluse 

eesmärk oli saada ülevaade noorte tarbijate harjumustest ning nende arvamusest antud teema 

kohta. Näiteks uuriti, millises valdkonnas noored kõige enam kulutavad ning kui palju nad 

üldse kuus kulutavad. Sooviti ka teada, milline on nende arvamus nende tarbimiskäitumist 

mõjutatavatest teguritest. Küsitlus viidi läbi perioodil 06.02.2017–14.02.2017 

veebiküsitlusena rakenduses Google vormid. Küsimusi oli kokku 12. Küsimustik on välja 

toodud lisas 1. Antud peatükis antakse ülevaade uuringu tulemustest. 

Küsimustikule vastajaid oli kokku 325. Vastajate hulgas oli enam naissoost vastajaid, 271 

(83%), ning meessoost vastajate arv oli 54 (17%). Meessoost vastajate arvu nappus võib olla 

tingitud vähesest huvist ja eeldusest, et küsimustikule vastamine võtab liiga kaua aega. 

Kaasõpilaste küsimustiku tulemusi uurides võib samuti näha teatavat mustrit ning jääb mulje, 

et meessoost isikud ei huvitu küsimustele vastamisest niivõrd kui naissoost isikud. 

Kõige rohkem oli vastajate seas 18-aastaseid noori (22%). Vastanutest 21% olid 16-aastased 

noored. Kõige vähem vastajaid oli 12-aastaste seas (3%). Üldiselt jäid põhikooli noored 

vanusevahemikus 12–15 aastat vähemusse, kogu küsimustikule vastanutest moodustasid nad 

ainult 17%. Kuigi neid oli oluliselt vähem, oli siiski peaaegu iga vanuserühm iga 

vastusevariandi juures esindatud. Populaarne võis küsimustik olla gümnaasiuminoorte seas 

sellepärast, et nad viibivad rohkem keskkonnas, kus seda jagati. Samuti võib 

gümnaasiuminoori tarbimiskäitumine huvitada rohkem kui põhikooli õpilasi. 

Noortelt küsiti mõningaid küsimusi materiaalsete esemete ja rahakasutuse kohta. Sooviti 

teada, kui mitu telefoni, kaasarvatud hetkel kasutuses olev, on noortel oma eluaja jooksul 

olnud. Üsnagi ülekaalukalt on elu jooksul omanud viit telefoni 91 noort (28%) (Joonis 1). 

Kõige väiksemat valikuvarianti, milleks oli üks telefon, ei vastanud keegi. Siiski leidus 

vastajatest üks, kes märkis oma telefonide arvuks kahe. Keskmine telefonide arv 325 vastaja 

seas on 4,98. 

 

Joonis 1. Elu jooksul omatud telefonide arv 
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Eelneva küsimusega seotult sooviti teada, kui vana oli noorte hetkel kasutatav telefon. Siin 

tekkis selgelt domineeriv ajaline vahemik. Alla ühe aasta vanuste telefonide kasutajate hulk 

on 170 noort (52%). Nelja aasta ja sellest vanema telefoni kasutajate hulk jäi 2% juurde (seitse 

vastajat). Kõige levinum telefoni vanus antud küsimuse põhjal on 1–2 aasta vanune (Joonis 

2). 

 

Joonis 2. Hetkel kasutuses oleva telefoni vanus 

 

Antud küsimustikule vastajad on põlvkond, kes kasvab üles digiajastul. Kahe eelneva 

küsimuse vastustest võib järeldada, et nõnda suure telefonide arvu tingib sellises keskkonnas 

üles kasvamine, mis võimaldab telefone pidevalt juurde osta. Samas joonise 1 põhjal võib 

tekkida küsimus, kui kvaliteetsed on tänapäeva nutitelefonid ning ega neid pole kavandatult 

vanandatud, et nende vastupidavuse aeg oleks küllaltki lühike, mis tagaks pidevalt uute 

toodete soetamise. Kindlasti mõjutavad uute esemete ostmist ka tarbijatele suunatud 

reklaamid, mis kuulutavad iga uue välja tuleva telefoni mudeli kõige uuenduslikumaks ja 

kasutajasõbralikumaks. Noortele juba elutähtsana tunduv nutitelefon peab vastama noorte 

nõudmistele ning sageli lubavad uute nutitelefonide reklaamid kiiremat internetti ja pikema 

elueaga akut, mis on tänapäeval väga oluline. Siinkohal oleks hea olnud uurida noorte panust 

nende telefonide ostmisesse, et saada teada, kui palju koguti ise raha nutiseadme soetamiseks 

ja mil määral kasutati vanemate raha. Siis oleks saanud aimu noorte rahakäsitlusest, kas 

noortele tundub suure vaevaga teenitud raha väärtuslikum ning kas seda kulutatakse vähem, 

kui vanemate käest saadud raha. See oleks näidanud, kas tarbimisharjumusi mõjutab mitte 

ainult noorte käsutuses olev rahasumma, vaid ka selle raha omandamise moodus. 

Küsitlusega sooviti teada saada ka seda, milliseid teisi elektroonilisi seadmeid noorte kodudes 

olemas on. Märkida oli võimalik üks vastus, kaks või kõik kolm vastust korraga. 45 

vastanutest (14%) omasid kõiki kolme seadet (lauaarvuti, sülearvuti, tahvelarvuti). Pika 

edumaaga edestas sülearvuti olemasolu, mida omasid vastanutest 261 (80%) inimest (Joonis 

3). Lauarvutid on jäänud vähemusse, vaid 97 noort märkis selle olemasolu. 

Lauaarvutite arvuline vähesus võib olla tingitud selle ebapraktilisusest. Lauarvutid on 

koduarvutid, nendega saab teha vaid kodus tööd ning pere puhul võib sinna tekkida 

ebameeldiv soovijärjekord, kui õed-vennad ja vanemad kõik tahavad samal ajal arvutit 

kasutada. Sülearvuti on kaasaskantav ja kerge, kuid suudab teha sama tööd, mis lauaarvuti. 

Tavaliselt investeerivad noored rohkem sülearvutisse, sest need on hõlpsamalt kasutatavad 
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ning enamasti odavamad. Tahvelarvutid on selline vahepealne seadeldis, justkui telefoni 

suurendamine. Selle omamine võib näida ka ebapraktilisena, sest mõnikord on võimalik 

soetada sülearvuti sama hinnaga ning tahvelarvutis on paljude oluliste programmidega, 

näiteks Excel või Powerpoint, ebamugav töötada.  

 

Joonis 3. Teiste elektrooniliste seadmete olemasolu 

 

Järgnevalt uuriti erinevaid valdkondi, kus noored kõige rohkem kulutavad. Siin oli võimalik 

peale pakutud variantide lisada enda vastuseid. Väga kindla edumaa saavutas toidukaupade 

valdkond. Vastanutest 207 (64%) pidas seda kõige suuremaks rahaneelajaks (Joonis 4). 

Küsitluses väljapakutud variantidele lisaks nimetati järgmisi valdkondi nagu hobi, rõivad, 

transport ja üür. Hobide all mõeldi alasid, kus on vaja muretseda varustust ning maksta 

võistlusmakse. Transpordi valdkonnas mainiti nii kütust kui ka bussidele ja taksodele 

kuluvaid summasid.  

 

Joonis 4. Valdkonnad, kus noored raha kulutavad 

 

Kuna suurem osa noortest toetuvad oma vanematele ega tööta, siis on ilmne, miks väga 

vähesed vastajad mainisid üüri, kuna vanematekodus üüri üldiselt maksma ei pea. Ka 

transpordikulusid katavad üldjuhul vanemad, näiteks pereauto kütusepaaki täidab isa, kuigi 

juhilubadega noorel on ka lubatud sellega sõita. Samuti on hobid enamasti vanemate poolt 
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kinni makstud, mistõttu jääb noortel raha luksuse jaoks, nagu meik ja meelelahutus. 

Toidukaupade valdkonnas mõeldakse põhiliselt ikka sõpradega väljas söömist või pirukate ja 

saiakeste otsmist kooli puhvetist. Reaalseid suuri poeoste teevad vähesed, näiteks need kes 

elavad linnas, kuigi vanematekodu on maal või mõnes teises linnas.  

Samuti paluti noortel määratleda umbkaudne vahemik, kui palju nad ühes kuus raha 

kulutavad. Alla 50 € jääb ühe kuu kulutustes 48% noortest. Suurimaks vahemikuks osutub 

20–50 €, mille märkisid ära 96 vastanutest (30%). Populaarsuselt teise tulemusena märkisid 

77 noort (24%) oma igakuisteks kulutusteks 100 ja rohkem eurot (Joonis 5). Siinkohal oleks 

väga huvitav uurida, kelle taskust tuleb kogu noorte kulutatav summa. Sest tööl ei käi kindlasti 

kõik 24%, mis tähendab, et vanemate raha kasutatakse üsna vaba vahendina. Kõik noored, 

kes pole ise raha teeninud, ei pruugi endale teadvustada raha tõelist väärtust ja seda, mille 

peale seda tegelikult tasub kulutada. 

 

Joonis 5. Ühes kuus keskmiselt kulutatav raha 

 

Suureks üllatuseks kujunes nõnda suur noorte hulk, kes kulutab iga kuu üle 100 euro. Muidugi 

on tänapäeva noored väga altid suviti tööl käima ja raha koguma. Mõnedes peredes on moes 

ka igakuine taskuraha. Siiski näitab suur kulude arv noorte tarbimishimu. Alati on turule 

tulemas mõni uus lahe vidin või moekollektsioon, millest noored sageli osa soovivad saada. 

8% vastanutest, kes kulutavad igas kuus üle 100 euro, märkisid, et nende raha kulub üüri ja 

transpordikulude katmisele. Samas 75% noortest, kellel kulub kuus kuni 20 eurot, kasutavad 

oma raha meelelahutuste ja toidu otsmiseks. Sellest võib järeldada, et vähese kulutamisega 

noored ei otsi midagi eksootilist ning jäävad kindla ja tavalise juurde või oskavad väga hästi 

rahaga ümber käia. Sama ei saa öelda igakuiselt üle 100 euro kulutajate kohta, sest ainult 8% 

nendest kulutas sellest suurema osa üürile ja transpordile, mis on väga vajalikud. Ülejäänute 

suurimad kuluallikad olid ikka toidukaubad, meelelahutus ja tehnika. 

Küsimustikuga sooviti uurida ka noorte arvamust selle kohta, millised tegurid nende arvates 

võiks noorte tarbimisharjumusi kõige rohkem mõjutada. Lisaks etteantud valikutele oli 

võimalik lisada omalt poolt vastuseid. Vastajad pakkusid mõjutavate teguritena veel vajadusi 

ning noorte omavahelisi soovitusi. Neid oli siiski märgitud vähe, seitse noort tegid sellised 

valikud. Suurim mõjutav tegur oli noorte arvates esemete populaarsus eakaaslaste seas. Sellise 

valiku tegid 230 noort (73%). Populaarsuselt teine arvamus oli sõprade soovitused (Joonis 6). 
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Joonis 6. Noorte arvamus noori mõjutavatest teguritest 

 

Noorte arvamus kattub osaliselt alapeatükis 2.2.2. kirjeldatud teooriaga, et noored otsivad 

usaldusväärset infot enne toote ostmist ning nende usaldusväärsed allikad on inimesed nende 

sotsiaalmeedia võrgustikes. Nad usaldavad oma eakaaslaste ja sõprade soovitusi, sest nemad 

tarbijatena jagavad infot toodete vigadest või ebameeldivustest. Esemete populaarsus mõjutab 

ka inimeste alateadlikke soove, sest nähes paljudel eakaaslastel ja tuntud inimestel teatud 

tooteid, tunneb alateadvus need esemed alati ära ja tekitab soovi neid osta, et saada teada, mis 

selles tootes nõnda head on, et kõik neid omavad. Vastustest saab järeldada, et enamik noori 

arvab samuti nii.  

Viimased kaks küsimuste lahtrit oli noortel vaja ise täita. Esimesena uuriti, kas noorte arvates 

on nende eakaaslased kergemini mõjutatavad, et tooteid osta või paluda neid vanematel osta, 

kui näiteks täiskasvanud. Kuna vastus oli vaja ise kirjutada, siis natuke alla saja noore jättis 

sellele küsimusele vastamata või ei osanud midagi vastata. Sinna hulka kuuluvad ka inimesed, 

kelle jaoks antud küsimus oli arusaamatu või puudus konkreetne arvamus teemast. Umbes 50 

vastanutest olid oma otsuses kahevahel. Nende arvates oleneb noorte kergem mõjutamine 

täiesti inimesest, sest „kõik on erinevate vaadete ja kasvatusega“. Toodi välja näiteid, et „ära 

hellitatud lapsed on vastuvõtlikumad poppide kaubamärkide mõjutustele“. Üheks suureks 

tugipunktiks oli põhjendus, et mõjutuse efekt oleneb vanusest, sest „mida vanemaks sa saad 

seda vähem suudetakse sind mõjutada“. Seda toetati väidetega: „Kui noorel on võime ise 

mõelda ja olla kriitiline, siis ei ole neid nii lihtne mõjutada. Aga nooremad ja eriti need, kes 

ei suuda olla ise oma inimene, on kergesti mõjutatavad“. Siinkohal eeldati enamasti, et kui 

noored ei ole oma seisukohtade ja vaadetega veel välja kujunenud, on nad vastuvõtlikud 

välistele mõjutustele. Huvitav oli asjaolu, et vastuses kahevahel olevad vastajad rühmitasid 

ennast „raskesti mõjutatavate hulka“. 

Kindla seisukoha võtsid 175 inimest. Neist 23 leidsid, et noored ei ole kergesti mõjutatavad. 

Peamise argumendina leiti, et noored muutuvad iga põlvkonnaga targemaks ja kriitilisemaks 

ning „näevad erinevad petu- ning müügiskeemid läbi“. Samuti arvas üks noor, et „mõjutamine 

toimib iga inimese puhul, mitte ainult noortel“. Tundus, et väga kõrgelt hinnati noorte 

iseteadvust ja oskust infot analüüsida. Siiski on noored pidevas infovoolus ja ei pruugi kogu 
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infot korralikult märgata, toimub vaid kiire ülevaatamine. Sellisel juhul ei saa olla kindel 

infoanalüüsi oskustes, mida noored sageli endile omistavad.  

Noorte suurt vastuvõtlikkust mõjutamisele toetas 152 küsitlusele vastajat. Põhiliselt toodi 

välja noorte seas valitsev „sotsiaalne surve“ käia ajaga kaasas, omada uusi ja lahedaid 

esemeid. Nii mõnigi vastaja tõi välja, et noort võidakse halvustada, kui ta ei oma mõne tuntud 

kaubamärgi tooteid, vaid näiteks kasutatud tooteid. Teiseks põhipunktiks kujunes 

„ühtekuuluvustunne“, mis natukene seostub eelmise punktiga. Soovitakse olla stiilne ja 

kaaslaste poolt hinnatud. Kui ikka mõnel popil koolikaaslasel on vinged tossud, siis 

ihaldatakse neid samuti. Üks vastanutest tõdes, et praegu ongi „kõik nii ühtemoodi“. Kantakse 

samasid rõivad, omatakse ühesuguseid telefone (nt iPhone) ja muid vidinaid, mistõttu 

individuaalsus on tahaplaanile jäänud. Kolmanda suurema põhjusena toodi massimeedia ja 

reklaamid. Noori pannakse reklaamide abil arvama, et nad vajavad kõiksugu asju. Noorte 

psühholoogia olevat „nõrk, paljud noored on naiivsed ja usuvad kõike, mida räägitakse/mida 

loevad ja kuulevad“. Leidus ka isikuid, kes leidsid, et reklaamide mõjuvõim „kaob umbes 

13.–14. eluaastal, siis hakatakse rohkem mõtlema oma raha kasutamisele, sest paljud 

hakkavad ise tööl käima“. 

Kõige huvitavam oli aga nende vastuste juurde lisatud märked, et arvati end kuuluvat „raskesti 

mõjutatavate hulka“. Noortel on teistest noortest jäänud mulje, et neid saab kergesti mõjutada 

ning et nad on teatud viisil reklaamidele vastuvõtlikumad, samas oldi kindlad, et ise sinna 

gruppi ei kuuluta. Vastajad olid kindlad oma teadlikkuses, kuigi Philip Graves on selgitanud 

põhjalikult teooriat, et inimeste alateadvus juhib paljusid asju meie elus. Inimestele lihtsalt 

meeldib olla ratsionaalne ning nad leiavad ostu põhjenduseks alati seletusi. 

Viimane küsimus oli konkreetselt suunatud küsimustiku täitvale noorele ning sellega uuriti 

mida noor peab enda tarbimisharjumuste kõige suuremaks mõjutajaks. Suurimad valdkonnad, 

mida nimetati olid enda vajadused, sõprade ja eakaaslaste soovitused, raha, sotsiaalmeedia 

ning reklaamid. Ka arvasid inimesed, et neid ei mõjuta miski. Vajaduste all toodi välja enda 

soovid ja konkreetne vajadus mõne toote järele. Noored võivad pidada end üsna ratsionaalseks 

grupiks, kus otsustajad kaaluvad otsuseid põhjalikult. Tegelikult paljud inimesed ei märka või 

ei soovi tunnistada seda, et neid miski mõjutab. Polnud üllatav, et kõrgelt hinnati oma 

eakaaslaste arvamust. Esiteks võivad olla nende varasemad kogemused toodetega abiks ja 

teiseks tekib soov ajaga kaasas käia ja omada sõpradega sarnaseid asju. Raha 

tarbimisharjumuste mõjutajana oli läbivaks teemaks, tarbimisel vaadati kas hindu või seda, 

kui palju pangakonto tollel kuul kulutada võimaldas. Ka taskuraha ja raske vaevaga teenitud 

raha hoidmine käisid vastustes läbi. Selle põhjal võib oletada, et kui inimesed tarbivad vähe, 

siis puuduvad neil rahalised ressursid või soovivad nad kokku hoida ja otsivad odavamaid 

hindu. Kui neil oleks rohkem raha, võiks tarbimine kasvada. Keskkonna suhtes ei avaldanud 

ükski noor muret. 

Üllatavaks osutus sotsiaalmeedia ja reklaamide seotus. Paljud noored tundsid, et 

sotsiaalmeediasse paisatud huvitavad reklaamiklipid on pilkupüüdvad ning meeldejäävad. 

Kui Graves tahtis reklaame tänapäeva tingimustes juba maha kanda, olles jõudnud 

reklaamiblokeerijate ajastule, siis tuleb ikkagi välja, et reklaamid mõjutavad inimesi. 

Mõjutavad lausa nõnda tajutavalt, et noored saavad isegi aru, et nende arvamused mõne firma 

kaubamärgi või toote suhtes reklaami mõjul muutuvad.  
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Läbi viidud küsitlus andis aimu noorte materiaalsetest tarbimisharjumusest ning neid 

mõjutavatest teguritest. Noored on digiajastul väga hästi varustatud tehnoloogiaga, mis ei ole 

kuigi vana. Samuti kulutavad nad raha rohkem, kui arvata võis. Antud küsimustikku 

analüüsides leiti, et noored on teadlikud eakaaslaste mõjutatavusest. Vastanud ise ei pidanud 

ennast siiski kergesti mõjutatavaks, mis näitab, et enese mõjutamist ei tajuta. Alapeatükis 

2.2.2. leitud tänapäevane tendents, usaldada teisi tarbijaid, leidis kinnitust ka siin. Kõige 

suuremaks mõjutusteguriks peeti esemete populaarsust eakaaslaste seas, sest noorte arvates 

näitab see, kui hea üks või teine toode on. Usaldatakse oma eakaaslasi. Samuti arvas enamik 

enda peamisteks mõjutajateks vajadusi ja soove. Välised tegurid mängisid vastajate arvates 

väiksemat rolli.  
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KOKKUVÕTE 

Tarbimine on tänapäeval inimeste elu lahutamatu osa. Iga aastaga suureneb reklaamitavate 

„elutähtsate“ toodete hulk. Tootjad astuvad omalt poolt samme, et suurendada kasumit, seda 

ka toote kvaliteedi arvelt. Nutipõlvkond on üles kasvamas ja harjumas sellise maailmaga. 

Selle mõjud Maale ja siin asuvatele ressurssidele on laastavad.  

Käesolev uurimistöö seletab lahti tarbimise mõiste ning masstarbimise kujunemise, annab 

põhjaliku ülevaate tootjate kolmest mõjutusvahendist ja nende kujunemisest. Samuti 

analüüsitakse noorte tarbijate arvamust eakaaslaste tarbimisharjumuste kohta ning uuritakse, 

kas noored tunnetavad, et nende ostukäitumine on tootjate poolt kuidagi suunatud.  

Antud töös vanimaks käsitletud mõjutusvahendiks osutus reklaam, mille esimesi kirjalikke 

vorme võis näha juba iidsetes tsivilisatsioonides ammu enne Kristust. Siiski on kõige 

sügavamalt tarbimist mõjutanud kavandatud vananemine, selle jäljed ei pruugi nii pea kaduda. 

Küsimustiku tulemustest selgus, et noored omavad hulga erinevaid elektroonikaseadmeid 

ning et oma eluaja jooksul on noored omanud mitmeid telefone ja hetkel kasutusel olev 

nutivahend ei ole sugugi vana. Üllatavaks kujunes igakuiste kulutavate summade suurus, mis 

oli oodatust keskmiselt kõrgem. 

Sissejuhatuses püstitatud probleemküsimus leidis vastuse. Küsimustiku analüüsist sai selgeks, 

et noored tunnetavad eakaaslaste kergesti mõjutamist, kuid arvasid ise ennast raskesti 

mõjutavate noorte hulka. Antud töös kasutatud küsimustiku vastajate arvates olid nende 

suurimad mõjutajad enda vajadused, sõprade ja eakaaslaste soovitused, raha, sotsiaalmeedia 

ning reklaamid. Uuringu põhjal võib öelda, et noored on kindlasti teataval määral 

mõjutatavad, peamiselt just oma eakaaslaste eelistuste poolt, aga kuna nad iseendale neid 

mõjutusi ei tunnista, on raske hinnata selle täieliku mõju. 
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Lisa 1. Küsimustik 

 

Tere! 

Mina olen Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 12. klassi õpilane Elo Vent ning kirjutan uurimistööd 
tarbimisharjumustest. Oleksin väga tänulik, kui panustaksid minu uurimistöösse, vastates mõnele 

küsimusele. Küsimustik ei tohiks aega võtta üle 5 minutit ning on anonüümne.  

Aitäh! 

*kohustuslik 

 
Sugu* 

o Naine 

o Mees 
 

Vanus* 

o 12 
o 13 

o 14 

o 15 
o 16 

o 17 

o 18 
o 19 

o 20 

 

Mitu telefoni on Sul oma eluaja jooksul kokku olnud? (arvestades sinna hulka praeguse telefoni)* 

o 1 

o 2 
o 3 

o 4 

o 5 
o 6 

o 7 

o ≥8 
 

Kui vana on Sinu praegu kasutusel olev telefon?* 

o <6 kuud 
o 6 kuud – 1aasta 

o 1–2 aastat 
o 2–4 aastat 

o 4–5 aastat 

o >5 aastat 
 

Kas Sul on peale telefoni oma lauaarvuti, sülearvuti või tahvelarvuti?* 

o Lauarvuti 
o Sülearvuti 

o Tahvelarvuti 
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Millises valdkonnas kulutad Sa kõige rohkem raha?* 

o Tehnika 
o Meelelahutus 

o Toidukaubad 

o Kosmeetika 
o Muu 

 

Kui palju Sa ühes kuus kokku kulutad? (umbes)* 
o <20 € 

o 20–50 € 

o 50–75 € 
o 75–100 € 

o >100€ 

 
Mis faktorid mõjutavad Sinu arvates noori kõige rohkem?* 

o reklaamid sotsiaalmeedias 

o asjade populaarsus 
o kuulsuste osalus toote reklaamimisel 

o sõprade soovitused 

o muu 
 

Kas Sa arvad, et noored on kergesti mõjutatavad, et nad ostaks/paluks vanematel osta asju? Miks Sa nii 

arvad?  

 

 

Mis Sinu arvates mõjutab Sinu enda tarbimiskäitumist kõige rohkem? 
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SISSEJUHATUS 

Uurimistöö teema „Kunstivõltsingud“ on valitud isiklikust huvist kunsti ning 

kunstivõltsingute vastu. Kunstituru kasvamine ning kunsti hindade suurenemine on läbi 

aegade soodustanud võltsimist. See on teema, millest väga palju ei räägita, kuna 

kunstivõltsingud kahjustavad nii kunstnike, kunstiasutuste kui ka omanike mainet. Selles 

seisnebki teema aktuaalsus ning kindlasti kõnetab see paljusid. 

Küsimused, millele töös vastust otsitakse, on järgmised. Mida kujutab endast kunstivõltsing 

ja kuidas see erineb koopiast? Milline on kunsti võltsimise ajalugu ning kes on olnud 

tuntumad võltsijad? Kuidas tuvastatakse kunstivõltsinguid ning millised on ekspertiisis 

kasutatavad vahendid ja meetodid? Kas ka Eestis võltsitakse kunsti ja milline on siinne 

kunstiteoste ekspertiisi praktika? 

Uurimistöö eesmärgiks on uurida, mis on kunstivõltsing, anda ülevaade kunsti võltsimise 

ajaloost ning kunstiteose ekspertiisist. Töö on jaotatud kaheks peatükiks, millest esimene 

keskendub kunstivõltsingu olemusele, selle ajaloole ning kunsti võltsimisele Eestis. Teises 

peatükis käsitletakse kunstiteoste ekspertiisi. Uuritakse, kuidas kunstivõltsingut tuvastatakse, 

millised on ekspertiisil kasutatavad meetodid ja vahendid ning kuidas tuvastatakse 

kunstivõltsinguid Eestis. 

Uurimistöö jaoks leidus materjale piisavalt. Kasutati nii eesti- kui ka ingliskeelseid allikaid. 

Abiks olid Eesti Kunstimuuseumi poolt välja antud artiklikogud ning mitmed 

internetimaterjalid. Üheks olulisemaks raamatuks, mida töös kasutati, oli Noah Charney „The 

art of forgery“. Kõige autoriteetsemateks autoriteks olid Kumu maalikonservaator Alar 

Nurkse ning eesti kunstiajaloolane ja -kriitik Mai Levin. Mõlemaga tehti uurimistöö käigus 

ka intervjuu (Lisad 1, 2), mis annab teavet nende töö, kogemuste ning kunstiteoste ekspertiisi 

kohta. 
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1. KUNSTIVÕLTSING JA SELLE AJALUGU 

Selles peatükis käsitletakse võltsingu olemust. Esimeses alapeatükis antakse ülevaade 

koopiast ja võltsingust, nende erinevustest ning viisidest, kuidas võltsinguid tehakse. Teises 

alapeatükis keskendutakse võltsimise ajaloole. Tuuakse näiteid tuntumatest juhtumitest ning 

sellest, kuidas on kunstituru areng mõjutanud võltsimist. Kolmas alapeatükk keskendub kunsti 

võltsimisele Eestis. 

 

1.1. Koopia ja võltsing 

Koopia on kunstiteose täpne jäljend. Koopia tegemine on seaduslik, sellega ei proovita kedagi 

petta. Koopia peab erinema mõõtudelt originaalteosest ning selle teinud kunstnik märgib peale 

oma nime, mitte ei püüa jäljendada originaalteose autori signatuuri. Kopeerimine näitab 

austust kopeeritava teose autori vastu, sellise kunstiteose jäljenduse on ellu kutsunud vajadus 

ja vaimustus. (Levin 2005: 9, 15) 

Võltsing seevastu imiteerib tahtlikult ühe või teise kunstniku laadi, püüdes temana esineda. 

Võltsingu eesmärgiks on teha võimalikult täpne koopia ning see siis originaali pähe maha 

müüa. Erinevalt koopiast on võltsing ebaseaduslik. Võltsimine on kuritegu ning keegi saab 

sellest alati kahju, olgu see siis petetud ostja või võltsitud kunstniku maine. (Levin 2005: 15; 

Charney 2015: 17) 

Koopiaid tehakse austusest meistri töö vastu ning see on siiani oluline osa kunstiõpingutest. 

Koopiaid teevad õpilased, kes soovivad kellegi tööd jäljendades oma oskusi arendada. Koopia 

tegemine muutub kuriteoks alles siis, kui keegi proovib koopiat originaalina müüa. (Levin 

2005: 9; Charney 2015: 16) 

Võltsingute tegemise põhjused on teistsugused. Kunsti võltsimine on seotud uhkuse, 

kättemaksu, kuulsuse, raha ja võimuga. Enamik võltsijatest on andekad kunstnikud, kes ei 

suuda oma loominguga edu saavutada. Solvunud kunstnikud hakkavad võltsima selleks, et 

näidata, kui kergesti saab kunstieksperte petta. Sageli otsitakse oma tegevusele ka avalikku 

tunnustust ning kuulsust. Kuigi pettusest teenitud raha on oluline, pole see alati kõige tähtsam. 

Sellised juhtumid, kus võltsija peamiseks motivatsiooniks oli kasum, on suhteliselt harvad. 

(Charney 2015: 14–15) 

Kunsti võltsimise võib jagada nelja kategooriasse (Ibid. 17–18): 

1. Tehakse otsast peale täiesti uus töö (forgery) ning väidetakse, et selle on loonud mõni 

kuulus ja mainekas kunstnik. Niimoodi muudetakse teos väärtuslikumaks. Selline 

meetod nõuab võltsijalt väga häid oskusi, et eksperdid pettust uskuma jääksid. 

2. Juba olemasolevat teost muudetakse veidi (fake), et selle väärtust tõsta. Teosele püütakse 

anda selline väljanägemine, et seda oleks võimalik omistada mõnele kuulsale 

kunstnikule. Näiteks eemaldatakse või lisatakse mõned detailid, vahetatakse signatuur. 

3. Teose dokumenteeritud ajalugu muudetakse, et selle väärtus suureneks. Selleks, et 

võltsing oleks veenev, peab see sobituma väidetava autori loomingu ajalukku. Näiteks 

muudetakse dokumente nii, et võltsingu päritolu sobib tuntud tööga, mis on kadunud. 
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Võltsing võidakse panna päris arhiivi, et see sealt uuesti „avastada“. Sageli proovitakse 

jätta muljet, et võltsing on mõne tuntud teose kavand. Peale selle on ka juhtumeid, kus 

originaal ostetakse, siis tehakse sellest võltsing, mis hiljem müüakse originaalina edasi. 

4. Võltsing omistatakse ametlikult väidetavale autorile. See on pettus, mille käigus ekspert, 

kes tõde teab, tunnistab teose potentsiaalsele ostjale, et see on kuulsa kunstniku töö. 

Niimoodi muutub teos väärtuslikuks. Samas võib see pettus toimuda ka vastupidi: kui 

ekspert veenab teose müüjat, et see on vähem väärtuslik. Niimoodi saab keegi 

kallihinnalise teose odavalt kätte. 

Kunsti võltsimisega on seotud mitmed isikud. Kõigepealt inimene, kes võltsingu teeb. Siis 

kunstiekspert või koguja, kes saab aru, et teos pole ehtne, kuid sellest hoolimata annab selle 

edasi, kartes võltsinguga oma mainet või rahalist seisu kahjustada. Lõpuks satub teos kellegi 

kätte, kes selle eest originaali hinda maksab ning ei tea, et tegu on võltsinguga. (Charney 

2015: 14) 

Kunsti võltsimine võib näida ohutu kuriteona, sest ohvrid pealtnäha puuduvad. Tegelikult on 

kunstivõltsingud kahjulikud mitte ainult erinevate isikute ning asutuste mainele, vaid teevad 

halba tervele kunstiajaloole – iga võltsitud kunstiteos muudab kunstiajalugu. Isegi kui võltsing 

tuvastatakse, leitakse harva üles võltsija. Teadaolevad võltsijad on pigem ise oma teod 

avalikustanud, soovides kuulsaks saada. Kunstivõltsingute vastu aitaks suurem kunstiajaloo 

tundmine, karmimad karistused võltsijatele ning põhjalikum kunstiteoste päritolu uurimine. 

(Charney 2015: 249–253; Levin 2017) 

 

1.2. Kunsti kopeerimise ja võltsimise ajalugu 

Kunstiteoste jäljendamine on kestnud aastasadu. Esimesi koopiaid tegid juba vanad 

roomlased. 2. sajandil eKr tõid nad sõjakäikudelt kaasa kreeka meistrite skulptuure, et 

nendega oma maju, väljakuid ja templeid kaunistada. Kui teoste tagavara lõppes, hakati neid 

kopeerima. Niimoodi tekkis lõputu hulk kreeka õitseaja skulptuuride koopiaid. Kusjuures 

kopeerimisse ei suhtutud halvasti. Kopeerijatest peeti lugu, asutati kopeerimistöökodasid ning 

selle ala meistreid tunti isegi nimepidi. Neist kuulsamad on näiteks Apollonios, Glykon ja 

Agasias. Tänu tol ajal loodud koopiatele saab uurida kreeka kunsti, sest sageli pole originaalid 

säilinud. (Vaga 1999: 119) 

Ka keskajal oli koopiate tegemine tavaline. Näiteks kopeeriti ikoonimaale, mis olid selle ala 

kunstnikele oluliseks eeskujuks. Enamasti tehti kunstiteoseid tellimuse peale riigi- või 

usuvõimudele. Kuigi kunstnikest peeti lugu, märgiti nende nimesid harva üles. Pigem 

keskenduti loodud teostele, mitte autoritele. Keskajal ei olnud kunstikogumine populaarne. 

Eelkõige hinnati asju, mis olid valmistatud kallitest materjalidest (nt ehted) ning millega käis 

kaasas usutav lugu. Eksperte, kes täpselt mõne kunstiteose tausta kontrolliksid, ei olnud. 

Ekspertide puuduse ja lugude tõttu omistati palju teoseid valedele autoritele. (Levin 2005: 10; 

Innes 2006: 43; Charney 2015: 21–22) 

Kunstikogumine muutus uuesti populaarseks alles renessansiajastul. Kui 14. sajandi lõpus 

hakati rohkem huvituma antiiksetest kunstiteostest, laienes see huvi ka kaasaegsetele 

kunstnikele. Kunstniku identiteet muutus olulisemaks ning tuntud nimi tegi kunstiteose 

väärtuslikumaks. Jõukad inimesed, nii valitsejad kui ka vaimulikud, võistlesid omavahel 

kunsti ostmises. Kui varem oli kunsti tehtud vaid riigi ja usuvõimudele, siis 15. sajandil 

kerkisid uute klientide klassina esile rikkad kaupmehed. (Innes 2006: 43; Charney 2015: 22) 
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Seega said kunsti peamiselt soetada vaid aristokraatia, kirik ning jõukad kodanlased. 

Vaesematel jätkus raha vaid graafika jaoks. Aristokraatia tellis kunsti enda ülistamiseks, aga 

kodanlusel oli natuke teistmoodi maitse, nemad eelistasid realistlikke teoseid. Kodanluse 

maitse oli aristokraatiast lihtsakoelisem. Kodanlus on alati olnud asine klass ning läbi aegade 

soodustanud realismi arengut. Näitkeks oli Holland kodanlik maa, kus realism õitses. (Levin 

2017) 

Kodanlus muutus järjest olulisemaks kunstitellijaks, proovides väärtuslike teoste omamisega 

aristokraatiale järele jõuda. Tuntud kunstniku teose omamine suurendas inimese tähtsust 

ühiskonnas. Näiteks kirjutas Prantsusmaa kuningas François I Raphaelile, Michelangelole ja 

Leonardole, et on valmis ostma ükskõik missugust tööd, mis on nende poolt tehtud. Nõudlus 

tuntud autorite tööde järele aina kasvas. (Innes 2006: 43; Charney 2015: 22; Art forgery 2017) 

Üheks 16. sajandi populaarsemaks kunstnikuks oli sakslane Albrecht Dürer. Eriti osteti tema 

tehtud graafikat, mis oli tol ajal paljudele taskukohasem kui maalid. Dürerit peetakse üheks 

esimeseks, kes hakkas oma töid signeerima, kasutades tähti „AD“. Varem töid ei 

allkirjastatud, sest seda ei peetud oluliseks. Samal ajal tegutses Itaalias kunstnik Marcantonio 

Raimondi, kes kopeeris Düreri graafikat, kusjuures kirjutas ka nendele koopiatele alla „AD“. 

See ei meeldinud Dürerile ning ta kaebas kopeerija kohtusse. See oli teadaolevalt esimene 

protsess autoriõiguste kaitseks. Ometi polnud Dürer kohtu otsusega rahul. Raimondit ei 

karistatud, tal kästi vaid koopiatelt Düreri signatuurid eemaldada. Dürerile öeldi, et ta peaks 

selle üle õnnelik olema, et tema tööd on niivõrd populaarsed ning neist tehakse häid koopiaid. 

Oma järgmistele töödele lisas kunstnik sõnumi, kus hoiatas võltsijaid. (Charney 2015: 11–13; 

Levin 2017) 

15.–16. sajandil julgustasid kunstistuudiod võimalikult originaalilähedaste koopiate 

valmistamist. Teose kopeerimine ei olnud taunitav, selles nähti kopeerija austust meistri vastu. 

Oli tavaline, et õpilased jäljendasid meistri töid, ning ühtlasi said ateljeed niimoodi rohkem 

teoseid müüa. Ateljeedes kehtis range reegel, mille kohaselt pidid kõik õpipoisid järgima 

meistri stiili. Seeläbi tagati ateljeetoodangu ühtlus. Kunsti pidi tõesti palju tootma, sest 

nõudlus selle järele oli suur. Ehtsal teosel ja koopial vahet tegemise muutis keeruliseks 

asjaolu, et sageli signeeris stuudio meister mõlemad. Kunstiteosed olidki pigem stuudio 

meistri kaubamärki kandvad ateljee-maalid. (Innes 2006: 41; Hermens et al. 2012: 22–23; 

Koppel 2012: 73) 

Heaks näiteks on Peter Paul Rubens (1577–1640). Kuna tellimuste hulk oli väga suur ning 

temalt oodati suuri maale, mis sobiksid kirikutesse ja paleedesse, polnud võimalik, et kunstnik 

kõik need tööd ise teeb. Rubens koostas kaastööliste meeskonna ning määras maalide hinna 

vastavalt sellele, kui palju oli valmisteoses tema enese tööd. Kõigepealt tegi kunstnik kavandi, 

siis abilised maalisid ning lõpuks viimistles Rubens teose ning lisas oma signatuuri. Kui maal 

oli valmis, tehti sellest arvukalt koopiaid ning teos sai tuttavaks laiemale publikule. (Piper 

2006: 202–205) 

Seepärast on tänapäeval keeruline vahet teha, kes on teose autor, kui palju on selles õpilase 

ning kui palju meistri tööd. On olemas väga palju sarnaseid maale, mille on loonud andekad 

kunstnikud, kes kõik töötasid meistri käe all töökodades. Samas ei saanud paljud õpilased 

pärast meistri juures oskuste omandamist iseseisvalt tunnustatud kunstnikuks. Ometi oli ka 

kuulsa kunstniku laadis töötamine austusväärne, nõutud ja tulutoov. Teose loomisel sai 
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määravaks avalikkuse maitse ja nõudlus ning vastavalt sellele kujundati ka oma töömeetodeid. 

(Levin 2005: 10; Hermens et al. 2012: 22–23) 

Kunst muutus kaubaks, millel oli oma turg. 16. sajandiks oli kunstist saanud oluline 

majandusharu ning maalikunstist luksuskaubaartikkel. Nõudlus tunnustatud kunstnike tööde 

järele oli suur ning seepärast oli ka võltsimine tulutoov. Kunstikogujate jaoks oli väga oluline, 

et nende ostetud teosed oleksid ehtsad. Võltsinguid kardeti ning originaale püüti võltsimise 

eest kaitsta. (Koppel 2012: 73; Charney 2015: 22; Art forgery 2017) 

Ka kuulsate kunstnike seas leidus võltsijaid. Võltsides mineviku meistrite töid, pandi oma 

oskused proovile ning näidati kaasaegsetele oma osavust. Näiteks võltsis Michelangelo 

antiikskulptuuri „Magav Cupido“. See maeti mõneks ajaks mulla alla ning müüdi hiljem 

mõjukale kardinalile, väites, et tegu on ehtsa antiigiga. Kui tõde välja tuli, ei mõistetud 

Michelangelot hukka. Võltsingut kõrvutati päris antiigiga ning kunstniku meisterlikkust 

imetleti. (Innes 2006: 44–45; Charney 2015: 35–37) 

Kunsti võltsimise kuldajastuks võib pidada 19. sajandit. Sel ajajärgul asutati esimesed suured 

kunstigaleriid (nt Louvre, Rahvuslik Galerii Londonis jpt), mis hakkasid omavahel võistlema 

olulisemate kunstiteoste ostmisel. Kuna nõudlus väärtuslike tööde, eriti antiikesemete järele 

oli suur, hakati neid ka rohkem võltsima. Üks selle ajastu tuntuim võltsija oli itaallane 

Giovanni Bastianini. Tema loodud võltse antiikskulptuure ostis isegi Louvre, arvates, et tegu 

on originaalidega. Võltsingud pahandasid ostjaid, kes soovisid pärast pettuse ilmsikstulemist 

oma raha tagasi. (Innes 2006: 49–51; Levin 2017) 

Olulisemateks kunstikogujateks said ka rikkad inimesed, kes elasid väljaspool Euroopat. 

Kunsti omamine väljendas jõukust ja tähtsust ühiskonnas. Nõudlus väärtuslike tööde järele 

oli suur. Oli tavaline, et kunstikoguja ise elas Ameerikas ning talle otsis Euroopast teoseid 

agent, kellele koguja raha saatis. Selline kunstiostmise süsteem oli levinud 19. sajandi teisel 

poolel ning 20. sajandi alguses. Kuna ostjat ise lähedal polnud, oli talle lihtsam võltsingut 

müüa. Sageli oli tõest olulisem see, et teos näeks ehtne ja väärtuslik välja. (Charney 2015: 23) 

Samas valmistati 19. sajandil ka hulgaliselt koopiaid. Kopeerimine oli jätkuvalt 

kunstiõpingute oluline osa. Näiteks käisid Pariisi Kujutava Kunsti Kooli õpilased Louvre’is 

meistrite teostest koopiaid tegemas. Kuigi koopiatesse suhtuti veidi üleolevalt – originaali 

peeti ikkagi väärtuslikumaks –, loodi tol ajal innukalt koopiakogusid. Huvi koopiate vastu 

kasvas ning selles vallas taotleti maksimaalset originaalilähedust. (Levin 2005: 11–14) 

20. sajandil tõusid kunstihinnad veelgi, kunstiturg laienes ning inimeste kasumihimu ajendas 

rohkem ja kvaliteetsemalt kunsti võltsima. Ka koopiate väärtus suurenes, kui pärast 

maailmasõdu olid originaalid hävinud. Peale selle olid koopiad vajalikud viga saanud teoste 

restaureerimisel. Sel ajal võltsiti nii eelmiste sajandite kunstnikke kui ka kaasaegseid. Näiteks 

muutusid pärast teist maailmasõda populaarseks Pariisi 20. sajandi alguse avangardistid – see 

soodustas ka nende tööde võltsimist. (Levin 2005: 10; Levin 2017) 

Üheks kõige meisterlikumaks võltsijaks läbi aegade peetakse Eric Hebbornit, kes tegutses 20. 

sajandil. Ta elas Londonis, kuid ei saavutanud oma enda tehtud maalidega edu. Solvunud 

Hebborn otsustas hakata kunsti võltsima. Ta ei võltsinud kuulsate kunstnike tuntud maale, 

vaid tegi joonistusi, mis nägid välja, nagu oleks tegemist tuntud teoste kavanditega. Kuna 

minevikus ei pidanud kunstnikud oma kavandeid oluliseks, on need haruldased ning seepärast 

on need ka väärtuslikud. Kuna selliseid joonistusi oli vähe säilinud, puudus materjal, millega 
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Hebborni võltsinguid võrrelda ning seetõttu peetigi neid originaalideks. (Charney 2015: 100–

101) 

Hebborn külastas sageli Londoni kunstigaleriisid, et originaale vaadata ning hiljem nendega 

kokku sobivaid võltse kavandeid teha. Võltsija keskendus eelkõige renessansiajastu 

kunstnikele, kuid võltsis ka muid teoseid. Hebborn polnud mitte ainult meisterlik joonistaja, 

vaid ka väga hea materjalide valimises. Sageli valiski ta võltsitava teose selle põhjal, mis 

materjalid tal hetkel kättesaadavad olid. Näiteks ostis ta vanu raamatuid, et nende valgeid lehti 

oma joonistusteks kasutada. Lisaks kasutas ta vanu vahendeid ja pigmente ning toiduaineid, 

et võltsingutele vanem välimus anda. Võltsimise näpunäited pani Hebborn kirja oma 

raamatusse „The art forger’s handbook“, mida on leitud paljude hilisemate võltsijate 

tööruumist. Raamatus õpetab ta näiteks, kuidas võltsingut vanemaks muuta, tekitada sellel 

pragusid või ussiauke ning milliseid pigmente ja vahendeid peaks erinevate ajastute kunstnike 

võltsimiseks kasutama. Hebborni salajane tegevus oli paljudele vastumeelt. Võltsija mõrvati 

Roomas 1996. aastal. Kuritegu on siiani lahendamata. (Ibid.: 102–105) 

 

1.3. Kunsti võltsimine Eestis 

Ka Eestis võltsitakse kunsti. Kuna siinne kunstiturg on väike ning keegi ei taha oma mainet 

kahjustada, siis võltsingutest heal meelel ei räägita. Enamik võltsingud on lihtsakoelised, aga 

peale selle liigub palju signeerimata asju. Samas võib ka signeeritud töö olla võltsitud. (Asmer 

2008: 32; Levin 2017) 

Näiteks on leitud selliseid Mägi’sid, mida keegi ei tunnista Konrad Mäe tööks, kuigi allkiri 

on all. Ka Köleri maale on võltsitud. Isegi Kumus on selliseid teoseid. Kuigi muuseumidel on 

oma spetsiaalsed ostukomisjonid, kes töid ostavad, on ikkagi võltsinguid muuseumi sattunud. 

Vaadatakse, et autori signatuur on pildil olemas, teos tundub ehtne ja siis see ostetaksegi. 

Alles hilisemal uurimisel selgub, et teos polegi originaal. (Levin 2017) 

Üks tuntumaid juhtumeid Eestis pärineb aastast 1999, kui galeriis Haus müüdi oksjonil 

õlimaal „Tants“. Väideti, et tegu on haruldase Elmar Kitse teosega, mille kunstnik maalis 

aastal 1944. Maalile oli elav pakkumine ning lõpuks müüdi see 45 000 krooniga. Pärast seda 

tekkisid kahtlused teose ehtsuses. Maali kontrollisid uued eksperdid ning selgus, et teos ei ole 

Elmar Kitse töö. „Tants“ osutus võltsinguks. (Erelt 2000) 

On olnud ka juhtumeid, kus suvalisel maalil vahetatakse signatuur väärtuslikuma vastu, et see 

kallimalt müüa. Näiteks kahtlustati sellises pettuses Mart Sanderi galeriid. Väidetavalt ostis 

galerii eBay-st odavaid maale, seejärel muudeti teostel mõningaid detaile ning siis vahetati 

signatuurid eesti kunstnike omade vastu. Üheks tuntumaks kunstivõltsingute levitajaks Eestis 

peetakse Mati Rohtsaart. Ka temaga on seotud lugusid, kus maali signatuur vahetatakse 

väärtuslikuma vastu. Näiteks õnnestus tal müüa õlimaal „Noormehe portree“, väites, et tegu 

on eesti kunstnik Sagritsa loominguga. Pärast selgus, et maal oli suvaline ning signatuur 

sellele võltsitud. (Kuul 2010; Leitmaa 2012) 

Kunstivõltsingud on kahjulikud nii kunstniku, ostja ning kunstiasutuse mainele kui ka tervele 

kunstiajaloole. Kunsti võltsimise ajalugu on sama vana kui kunstiturg. Kunsti võltsimist on 

soodustanud kunstituru laienemine ning nõudluse kasv tunnustatud autorite tööde järele. Ka 

Eestis võltsitakse kunsti, kuid väiksema kunstituru tõttu on siinsed juhtumid lihtsakoelisemad 

ning harvemad kui mujal maailmas.  
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2. KUNSTIVÕLTSINGU TUVASTAMINE 

Järgnev peatükk keskendub kunstivõltsingu tuvastamisele. Esimeses alapeatükis antakse 

ülevaade kunstiteoste ekspertiisil kasutatavatest meetoditest ning vahenditest. Kirjeldatakse 

kunstiteose vaatlust ning erinevaid tehnilisi uuringuid. Teine alapeatükk põhineb kahel 

intervjuul ning keskendub kunstiteoste ekspertiisile Eestis. 

 

2.1. Kunstiteoste ekspertiisil kasutatavad meetodid ja vahendid 

Uuringud võimaldavad varasemaid oletusi kinnitada või ümber lükata. Kunstiteose uurimisel 

kasutatakse visuaalset vaatlust, stilistilist analüüsi ning materjalitehnilist analüüsi. Tehnilise 

uurimise eesmärgiks on saada parem ettekujutus teose loomise protsessist ning füüsilistest 

komponentidest, millest teos koosneb. Tehnilise uurimise abil saab määrata aegruumi, millal 

ja kus teos tõenäoliselt loodi. Uurimismeetodid jagatakse mittelõhkuvateks (nt vaatlus, 

röntgen) ja lõhkuvateks (nt aineosakeste uuring). (Hermens et al. 2012: 18, 21; Nurkse 2012) 

Enne 20. sajandit oli peamiseks kunstiteose ehtsuse tõestamismeetodiks vaatlus. Ka 

tänapäeval mängib see meetod tehniliste uurimiste kõrval olulist rolli. Eksperti, kes hindab 

kunstiteose ehtsust selle välimuse järgi oma teadmiste põhjal, nimetatakse konnossööriks. 

Tavaliselt keskendub konnossöör stilistilisele analüüsile. Selleks, et teost õigesti hinnata, 

peavad konnossööril olema põhjalikud teadmised väidetava autori elust ja loomingust. 

Tavaliselt spetsialiseerutaksegi ühele kunstnikule või ajalooperioodile. Oluline on oskus 

lugeda kunstiteose pealispinda, selle tehnilisi iseärasusi. Uuritakse pintslitõmbeid, 

värvikasutust ja maalikihi paksust. Analüüsitakse teose motiivi ja kompositsiooni. (Charney 

2015: 23–26) 

Kui konnossöör vaatab pigem teose stilistilist poolt ja kunstniku käekirja, siis konservaator 

uurib kunstiteost kui füüsilist objekti. Tema tegeleb kunstiteose tehniliste uuringutega. 

Kasutades suurendusklaasi või mikroskoopi, vaadatakse hoolega teose pealispinda. Uuritakse, 

kas kraklee (praod, mis tekivad maali pinnale temperatuuri ja niiskuse muutumise tõttu) on 

sobivuses teose vanusega. Samuti selgitatakse välja, kas praod on tekkinud ise või on keegi 

need teinud. Vaadates hoolikalt teose külgi ja tagapinda, otsitakse märke ja kirju, mis viitaksid 

teose päritolule. Uuritakse kahjustusi: kahjurite tekitatud auke, hallitust, veepiiskade jälgi ja 

kohti, kus värv koorub (Lisa 3). Vaadatakse, kas pind, millele maaliti, on ette valmistatud 

käsitsi või masinaga. Uuritakse ka lõuendi raami ning kui palju on seda pingutatud. (Charney 

2015: 31) 

Ekspertiisis on oluline väga põhjalik signeeringupiirkonna analüüs. See on üks esimesi asju, 

mida tehakse pärast maali pinna kultuurikihist puhastamist. Igat signeeringus olevat tähte ja 

numbrit uuritakse ükshaaval. Sageli on kunstnik erinevatel perioodidel oma teoseid erinevalt 

signeerinud. Seepärast peab signeeringut võrdlema erinevate näidetega nii lähedasest kui ka 

kaugest ajast. Signatuuridest on olemas publitseeritud etalonid (Lisa 4), mida võrreldakse 

vastavalt vanusele, kujule ning teostuskiirusele. (Nurkse 2017) 
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Näiteks on vene kunstnik Aivazovski oma teoseid signeerinud kolmel eri viisil, kasutades nii 

kirillitsat, ladina tähti kui ka nende kombinatsiooni (Lisad 5, 6, 7) Signeeringu välimus sõltub 

ka sellest, kuidas kunstnik on selle kirjutanud (näiteks mõnikord kiirustades, teinekord jällegi 

korralikult) ning sellest, kas kunstnik on parema- või vasakukäeline. See kõik annab 

signeeringule juurde rütmi, rõhu ning meloodia. Igal tähel on algus ja lõpp. Need kõik 

moodustavad terviku, mis mõnikord lõpetatakse punktiga, mõnikord mitte. Iga täht on 

element, mis pälvib mõnikord tundide pikkuse analüüsi. (Nurkse 2017) 

Sageli kunstiteose välisest vaatlusest ei piisa, peab nägema ka selle sisse. Selleks kasutatakse 

erinevaid elektromagnetkiirguseid, mis annavad teavet maalimise käigu ning kasutatud 

materjalide kohta. Teose uurimisel kasutatakse infrapuna-, ultraviolett- ning röntgenkiirgust 

(Lisad 8, 9). Tänu elektromagnetkiirguste materjaliläbivusele on võimalik eristada erinevaid 

maalikihte ning alusjoonistust. (Nurkse 2010) 

Maalikihte ja nende paigutust uurides saab tuvastada samal lõuendil oleva varasema maali või 

signatuuri, mis on üle kaetud ning asendatud väärtuslikumaga. Lisaks sellele on võimalik näha 

maalile tehtud täiendusi ja parandusi. (Innes 2006: 62) 

Alusjoonistus on pinnale ette tehtud joonistus, mis hiljem täielikult värvikihtidega kaetakse. 

Elektromagnetkiirguse, täpsemalt infrapunauuringul tehakse kõigepealt alusjoonistusest 

salvestis (Lisa 9), siis analüüsitakse seda ning lõpuks võrreldakse teiste samalaadsete 

tunnustega teostega. Vaadatakse, kas kasutatud töömeetodid vastavad ajastule, mil kunstiteos 

väidetavalt loodi, ning on sarnased sama kunstniku teiste teostega. Sageli saab just 

alusjoonistuse abil tõestada, et tegu on võltsinguga. (Nurkse 2010; Hermens et al. 2012: 20; 

Nurkse 2017) 

Sõltuvalt alusjoonistuse visandlikkusest saab oletada, kas kunstnik joonistas selle peast või 

millegi järgi, kas see on originaal või koopia. Kui alusjoonistus on visandlik, otsinguline, siis 

on suurem tõenäosus, et tegu on originaaliga. Mõnikord maalib kunstnik oma alusjoonistusest 

erinevalt, jättes mõned detailid tegemata – ka see on märk originaalsusest. Kui võltsija midagi 

järele teeb, püüab ta seda teha nii täpselt, kui võimalik ning see peegeldub ka alusjoonistuses. 

Võltsijad keskenduvad pigem maali pealmistele kihtidele, ega oska originaali alusjoonistust 

järele teha. Sageli ongi just alusjoonistus kõige tähtsam, mis eristab tõe valest. (Nurkse 2017) 

Võltsinfrapuna on samuti oluline meetod. Selle abil saab eristada erinevate värvide koostist. 

Esmapilgul võivad värvitoonid tunduda samasugused, kuid võltsinfrapunas on nende erinev 

koostis näha. Näiteks mõjub ultramariini ja rohelise segu võltsinfrapunas punasena. Aga kui 

on segatud sinist, ookrit ja musta, võib see tunduda sama toonina, aga võltsinfrapunas näeb 

see välja hoopis tumeroheline. Selle uurimismeetodi jaoks on Kumu 

konserveerimisosakonnas olemas tabel, kus on valik viimase neljakümne aasta jooksul 

toodetud värve Venemaal, Prantsusmaal, Inglismaal, Hiinas, Saksamaal. Värve etalonidega 

värvitabelis võrreldes, saab eristada neid värve, mis on iseloomulikud teatud ajale ja 

vaidlustada midagi, mis ei tundu maali valmimisega ajaliselt õige, sest ei haaku etalonidega. 

(Nurkse 2017) 

Dendrokronoloogia on teadusharu ja meetod, mille abil analüüsitakse puidu aastarõngaid. 

Aastarõngaste laius sõltub ilmastikust ning seepärast on need igal aastal erinevad. Puutüves 

tekib laiemate ja kitsamate aastarõngaste muster. Paljude puude aastarõngamustritest kokku 

pandud pika aastarõngalaiuste rea abil saab leida tundmatu aastarõngalaiuste rea paiknemise. 

(Läänelaid 2012) 
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Kunstis on dendrokronoloogia abiks tahvelmaalide vanuse määramisel. Mitmeid sajandeid 

maaliti peamiselt puittahvlitele. Tahvlite külgedel on aastarõngad näha ning neid mõõtes ja 

analüüsides saab teha kindlaks, mis ajast puit pärineb. Kui see erineb ajast, mil teos väidetavalt 

loodi, võib tegu olla koopia või võltsinguga. (Läänelaid 2012) 

Kõik eelnevalt nimetatud uuringud olid mittelõhkuvad. Aineosakeste analüüs kuulub 

lõhkuvate uuringute hulka. Selle käigus võetakse maalilt väike ainetükike (tavaliselt äärelt või 

katkiselt kohalt, et teost võimalikult vähe kahjustada) ning uuritakse seda, võrreldes 

analoogmaterjalide või etalonidega. Tükikest mikroskoobiga uurides on näha erinevad kihid: 

kõige all krundikihid ning pealpool maalikihid. Aineosakeste analüüsis määratakse ära 

värvipigmendid ning sideained (pigmentide vedeldamiseks kasutatud ained). Vaadatakse, kas 

on loogiline, et antud aineid kasutati ajal, mil teos maaliti. (Nurkse 2012) 

Skulptuuride ja keraamika ehtsuse tõestamisel kasutatakse lisaks elekromagnetkiirgusele 

(sellega uuritakse esemete sisu) ka termoluminestsentsi ning radioaktiivse süsiniku vanuse 

määramist. Termoluminestsents põhineb radioaktiivsete osakeste hulga määramisel esemes. 

Keraamika valmistamisel seda põletatakse ning ese kaotab radioaktiivsuse. Aastate jooksul 

neelab see endasse ümbritsevast keskkonnast radioaktiivseid osakesi, eriti siis, kui ese on maa 

all. Mida rohkem neid osakesi on, seda vanem on uuritav ese. (Thermoluminescence 2017) 

Radioaktiivse süsiniku vanuse määramine põhineb termoluminestsentsile vastupidisel 

põhimõttel. Mida väiksem on esemes olev radioaktiivse süsiniku kogus, seda vanem see on. 

Kuna selle meetodi jaoks peab võtma esemelt suhteliselt suure proovitüki (umbes 

postmargisuuruse), kasutatakse radioaktiivse süsiniku abil vanuse määramist harva. (Innes 

2005: 64–66; Radiocarbon dating 2017) 

 

2.2. Praktika Eestis 

Järgnev alapeatükk põhineb kahel intervjuul. Esimene neist on tehtud kunstiajaloolase ja -

kriitiku Mai Leviniga (Lisa 1) ning teine Kumu maalikonservaator Alar Nurksega (Lisa 2). 

Kuna küsimused olid neile varem näidiseks saadetud, olid nad mõlemad ette valmistanud 

teemad, millest täpsemalt rääkida. Mai Levin keskendus võltsingutele kunstiajaloo ning oma 

kogemuste vaatepunktist. Alar Nurkse rääkis võltsingutest ja oma tööst Ivan Aivazovski maali 

„Vaade Vesuuvile päev enne vulkaanipurset“ (Lisa 3) näitel, mille ekspertiis tal parasjagu 

pooleli oli. Intervjuud toimusid Kumus 9. novembril aastal 2017. 

Milline näeb välja Teie igapäevane töö? Milline on Teie töökogemus sellel alal? 

Mai Levin on olnud Kumu graafikakogu hoidja ning teadusdirektor, mis tähendas näituse 

plaanide koostamist ja teadustöö juhtimist. Lisaks on ta kirjutanud kunstiteemalisi raamatuid 

ning uurinud eesti kunstnikke, eriti Wiiraltit. Kunstiteoste ekspertiisiga on ta tegelenud kõige 

selle kõrvalt. Levin nimetab seda hobiks, mida vahel lihtsalt tuleb teha. Enamasti viib Levin 

ekspertiisi läbi Kumus, kuid mõnikord kutsuvad teda ka galeriid appi. 

Ta ütleb, et peab ekspertiisi tegema vaid sellepärast, et keegi ei taha tegelikult võltsingutega 

tegeleda. Muuseumi noored töötajad tegelevad enamasti vaid ühe kindla ala või teemaga ning 

neil puudub ekspertiisiks vajalik kogemus. Sellel alal on vanus eelistatud. Sellepärast peabki 

Mai Levin ekspertiise tegema, kuigi parema meelega ta sellega ei tegeleks. Ekspertiisi 

positiivseks küljeks on oma teadmiste laiendamine. Peab nägema väga palju originaale ning 

ainult muuseumis olevatest töödest ei piisa. Peab vaatama ka teistes kogudes olevaid teoseid. 
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Alar Nurkse on Kumus maalikonservaatorina töötanud üle kolmekümne aasta ning oma 

karjääri jooksul paljude võltsingutega kokku puutunud. Nurkse tõdeb, et kuigi võltsingutega 

tegelemine võib vahel olla ebameeldiv, on need tema töö ja erialavalikud oluliselt 

huvitavamaks muutnud. See on aidanud mõista loomise põhjusi ja eristada tagajärgede 

kvaliteeti. 

Nii Mai Levini kui ka Alar Nurkse arvates on kunstiteostele ekspertiisi tegemine 

vastutusrikas, raske ning riskantne ettevõtmine. Levini sõnul eeldab ekspertiisi tegemine seda, 

et sa „ei määri mingit sodi heale meistrile kaela“. Samas ei tohi suuri kunstnikke ülehinnata 

ega väikseid alahinnata. Eksperdid vaidlevad pidevalt teoste õigsuse üle ning paljud ka 

eksivad. On olnud olukordi, kus Levin on otsuse öelnud ning alles tagantjärele mõistnud, et 

eksis. 

Nurkse võrdleb oma tööd arstitööga. Erinevus seisneb selles, et tema patsiendid ei karju, vaid 

võivad lihtsalt koost laguneda. Tema tegevusest sõltub maali „tervis“, see, et maal ei häviks. 

Olukorrad, kus peab omanikule ütlema, et tema teos osutus võltsinguks, on keerulised. Tõe 

väljaütlemine peab olema väga kaalutud ja mõistev, sest iga omanik on kinni teose omamise 

rõõmus ja väärtuses. Talle võltsingu elemendi selgitamine nõuab alati väga kaalukaid väiteid 

ning tõestusi. 

Kui Teie juurde tuuakse kunstiteos, mis on esimene asi, mida teete, et kontrollida, kas see on 

ehtne? 

Nii Mai Levini kui ka Alar Nurkse arvates on kõige esimeseks ja olulisimaks teose signatuur. 

Nurkse sõnul annabki just signatuur esimese impulsi edasiseks uurimiseks. 

Miks kunsti võltsitakse? Mis on selle peamiseks põhjuseks? 

Nii Levini kui ka Nurkse sõnul on kunsti võltsimise peamiseks põhjuseks soov raha teenida. 

Teoseid võltsides loodetakse kunstiturult saada miljoneid, sest huvi väärtuslike tööde vastu 

on suur. Kuna kõik ei saavuta edu loovkunstnikena, otsitakse ikkagi võimalusi end oma oskusi 

kasutades ära elatada. Samas, kui võltsijad aitavad kaasa vanade tööde säilimisele, polegi see 

Levini sõnul kõige hullem. Kõige halvem on see, kui tehakse päris uus töö ning omistatakse 

see valele kunstnikule. Kunsti hinnad ei tohi olla kallid, sest muidu on kiustatus teoseid 

võltsida liiga suur. 

Milline näeb välja kunstiteose ekspertiisi protsess? Milliseid meetodeid ja vahendeid Te 

kasutate? 

Alar Nurkse uurib maali selle säilitamise kindlustamise ning uuringute tasemel. Ta kasutab 

mitmeid erinevaid meetodeid ning vahendeid. Esmalt puhastab ta maali pinna kultuurikihist. 

Selleks kasutab ta geelpuhastust. See on üks kaasaegsem meetod, kus geeli sültja massi sees 

on teatud toimeained, mille abil on võimalik väga ühtlaselt kõrvaldada kultuurikihi massiiv. 

Sellele järgneb väga põhjalik signeeringupiirkonna analüüs, kus kunstniku allkirja igat tähte 

uuritakse ja võrreldakse eraldi. Kogu kunstiteose pind tuleb hoolikalt läbi uurida, et leida 

erinevaid märke, kahjustusi, näpujälgi ning analüüsida autori pintslikäsitsust. Tuleb uurida ka 

teose külgi ja tagapinda, et leida märke eelmistest omanikest. Selle tegemisel kasutab Nurkse 

teosest tehtud fotosid, mikro- ja makrovõtteid. 

Peale seda kasutab ta nii infrapuna- ja ultraviolettkiirgust kui ka võltsinfrapuna. Nende abil 

saab Nurkse eristada värvainete koostist ning erinevaid maalikihte, muuhulgas ka 
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alusjoonistust. Ta paneb erinevad uuringud kokku kiht kihi haaval, et avastada jälgi, mis on 

peidus või maalilt eemaldatud. Võltsinfrapuna kasutab ta selleks, et eristada pealtnäha sama 

värvusega, kuid erineva koostisega värve. Nurkse peab kõige olulisemaks alusjoonistust, sest 

võltsijate alusjoonistused pole kunagi sellised nagu originaalil. Nende võltsingute puhul, 

millega Nurksel on tulnud tegeleda, ongi ta põhivaidlustuse leidnud just tänu alusjoonistusele. 

Mai Levin on konnossöör. Tema kunstiteoste tehniliste uuringutega ei tegele. Levini arvates 

tehnilised uuringud küll aitavad, aga need pole kõige olulisemad. Tema jaoks on tähtsamad 

põhjalikud teadmised kunstiajaloost ning oskus kunstiteoseid vaadata. Peab olema näinud 

väga palju originaale. Ainult Kumus olevate piltide nägemisest ei piisa, peab tutvuma ka 

muude teostega, mis asuvad teistes muuseumides, erakogudes või liiguvad kunstiturul. Levini 

jaoks tähendab ekspertiisi tegemine paljude tööde läbi vaatamist ning suurt arhiivitööd, et 

leida andmeid kunstniku ning uuritava teose kohta. See on väga keeruline ning aeganõudev 

protsess. 

Levin tõdeb, et Eestis on kunstiteostele ekspertiisi tegemine paratamatult diletantlik. Eesti ja 

baltisaksa kunsti puhul mitte niivõrd, aga muude tööde puhul küll. Meie riik on väike ning 

kultuur noor. Eestis pole nii pikki traditsioone, nagu näiteks Prantsusmaal, kus on kunstiteoste 

ekspertiisi jaoks eraldi kontorid ning eksperdid, kellel on oma abilised. 

Kui sagedased on juhtumid, kus uuritav kunstiteos osutub võltsinguks? Kas Teile meenub 

mõni konkreetne juhtum ja kas saaksite sellest rääkida? 

Nii Levin kui ka Nurkse on oma karjääri jooksul paljude võltsingutega kokku puutunud. Levin 

tegeleb vaid eesti ja baltisaksa kunstiga, sest muu jaoks pole teadmised piisavad. Kui on 

kahtlusi näiteks vene kunsti suhtes, siis peab nõu küsima vene ekspertidelt. Alar Nurkse 

tegeleb nii eesti kui ka muude maade kunsti ekspertiisiga. Näiteks on ta uurinud ligi 20 maali, 

mida on omistatud vene kunstnik Ivan Aivazovskile. Nendest teostest on vähesed olnud 

originaalid. Enamus on osutunud võltsinguteks. Nurkse tunneb põhjalikult Aivazovski 

käekirja, eriti on ta uurinud selle kunstniku alusjoonistusi. Nende teoste puhul, millega Nurkse 

on tegelenud, on olnud olulisimaks originaalsuse tõestajaks alusjoonistus. Võltsijad 

Aivazovski alusjoonistust järele teha ei oska. 

Mida siis sellise teosega tehakse, kui teatakse, et see pole ehtne? 

Kui muuseumis olnud töö osutub võltsinguks, siis see jääb muuseumisse. See jääb lihtsalt 

teadmiseks, et niisugune lugu oli, ning aluseks edasisele uurimisele. Kui aga eraisiku käes 

olnud teos osutub võltsinguks, ei saa muuseum takistada teda seda edasi müümast. 

Kunstiteoste ekspertiis on aeganõudev protsess. See hõlmab kunstiteose vaatlust, selle 

stilistilist analüüsi ning erinevaid tehnilisi uuringuid. Olgugi et Eesti kunstikultuur on väike 

ja noor, tegeletakse ka siin kunstiteoste ekspertiisiga, kasutades samasid vahendeid ning 

meetodeid, kui mujal maailmas. Ekspertiisi juures on olulised põhjalikud teadmised 

kunstiajaloost, uuritava kunstniku loomingust ja käekirjast. Samuti mängivad olulist rolli 

meetodid ja vahendid, mille abil saab näha kunstiteose sisse, ning oskused avastada jälgi ja 

märke, mida esmapilgul ei nähta. 

  



Liisamari Viik, 11. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2018 

KUNSTIVÕLTSINGUD 

431 

 

 

 

 

KOKKUVÕTE 

Uurimistöö eesmärgid täideti. Töös anti ülevaade kunstivõltsingu olemusest, selle loomise 

põhjustest ning ajaloost. Seletati, mis on võltsing, kuidas see erineb koopiast ning mis on selle 

loomise põhjusteks. Anti ülevaade kunsti võltsimise ja kopeerimise ajaloost. Tutvustati ka 

ekspertiisil kasutatavaid meetodeid ja vahendeid ning käsitleti kunstiteoste võltsimist ja 

ekspertiisi Eestis. 

Kunstivõltsing on teos, mis omistatakse tahtlikult teisele autorile, et teose väärtust tõsta. 

Kunsti võltsimine on kuritegu, mille ohvriteks on nii kunstiasutused, ostjad, võltsitud 

kunstniku maine kui ka kunstiajalugu. Kunsti võltsimine on sama vana, kui kunstiturg. Mida 

kõrgemad on kunsti hinnad ning arenenum kunstiturg, seda rohkem kunsti võltsitakse. 

Kunstivõltsingu tuvastamine on keeruline ja aeganõudev protsess. Seal on olulised nii 

põhjalikud teadmised kunstiajaloost kui ka oskus märgata teosel seda, mis esmapilgul välja ei 

paista. Kunstiteose ekspertiisil kasutatakse vaatlust, stilistilist analüüsi ning erinevaid tehnilisi 

uuringuid, mis annavad võimaluse näha teose sisse. Olulisimad elemendid, mida ekspertiisis 

vaadatakse, on kunstiteose signatuur ning alusjoonistus. 

Eesti kunstiturg on väike ning kultuur noor, seepärast on siinsed võltsingud lihtsakoelisemad 

ning esinevad harvem. Enamikel juhtudel on muudetud suvalise töö signatuuri ja mõnda 

detaili ning omistatud see mõnele tunnustatud eesti kunstnikule. Ometi tegeletakse ka siin 

kunstiteoste ekspertiisiga, kasutades samasid vahendeid, kui mujal maailmas. Kuna Eestis 

pole pikki kunstitraditsioone, puuduvad siin spetsiaalsed kontorid võltsingutega tegelemiseks 

ning ekspertiisi viivad läbi eksperdid oma põhitöö kõrvalt. 

Antud uurimismetoodika õigustas end. Raamatutest, artiklitest ning internetimaterjalidest 

leitud teave oli piisav kunstivõltsingute ajaloo ning ekspertiisil kasutatavate meetodite 

uurimiseks. Väga palju kasu oli Mai Levini ja Alar Nurksega tehtud intervjuudest, tänu neile 

sai teema kohta rohkem täpsemat informatsiooni. 

Uurimistööd võiks kindlasti jätkata, uurides kunstivõltsinguid eesti kultuuri vaatepunktist või 

võttes töö aluseks ühe konkreetse juhtumi. Oleks võimalik intervjueerida ka teisi 

kunstieksperte Eestis, kes on võltsingutega kokku puutunud või nende ekspertiisiga tegelevad. 
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Lisa 1. Intervjuu Eesti kunstiajaloolase ja -kriitiku Mai Leviniga 

Tegelikult tehti võltsinguid juba ammu. Kuna antiik läks moodi renessansiajal. Itaalia on täis Antiik-
Kreeka mälestisi, raidkivide tükke, skulptuure ja need läksid hinda. See tõi kaasa nende võltsimise. 

Kuna fotograafia leiutati alles 19. sajandil, siis vanasti polnud muud võimalust tööde levitamiseks, kui 

koopiate kaudu või graveerimise teel. Näiteks tehti maalidest gravüüre. 

Meie humanitaarharidus on tänapäeval väga nõrgal tasemel. Koolides ei õpetata isegi graafika ajalugu, 

sest nii suur rõhk on igasugustel tehnikatel. Ajaloo ja kunstiajaloo õpetamine lonkab kohe mõlemalt jalalt, 
seda on väga tunda. Mitte ainult meil Eestis, see probleem on üleüldine. See on ohtlik, sest inimesed ei 

oska hinnata möödunud aegade kultuuri. See on nüüd üks kõige olulisemaid põhjusi. Niisugune 

ignorantsus on kohutav. See viib sageli kultuurimälestiste hävimiseni. Tänapäeval ka, näiteks on Lähis-
Ida saanud praegu niisuguse põraka… Kultuur ei ole midagi sellist, mis kuulub ainult ühele riigile, see 

kuulub kogu maailmale. 

Graafika tekkis juba enne trükikunsti leiutamist. Seoses paberi levikuga. On olemas erinevad 

graafikatehnikad. Gravüür kujutas endast mingil määral fotograafia aseainet. Graafik Albrecht Dürer 
töötas 15.–16. sajandil. Ta oli suur saksa graafik ja meister. Oli ka maalija. See huvitav graafik signeeris 

oma töid „AD“-ga. Aga Itaalias oli ka üks graafik, Marcantonio Raimondi, kes kopeeris Düreri töid ja 

isegi signatuuri. Dürer andis ta kohtusse. See oli üks esimesi protsesse autori õiguste kaitseks. 

Sageli on nii, et originaalid on hävinud, aga on säilinud nendest tehtud gravüürid. Ega gravüüride väärtus 
seepärast väiksem pole, et nad midagi reprodutseerivad. Ühe suure maali kandmine väiksesse must-

valgesse gravüüri nõuab väga suurt oskust, et maali iseloomu kuidagi edasi anda. Sageli tehakse reprode 

järgi kindlaks leitud tundmatu teose autor. 

Võltsingutest… Vanasti oli kunstiturg väike. Kunsti said tellida, soetada ikkagi rikkad. Vaesed muidugi 
said ka, näiteks just graafikat. Näiteks tehti puulõikeid pühakute kujutistega, poleeriti ära. Pühakuid 

tohutu hulk, neist tehti isegi entsüklopeediaid. Igal pühakul oli oma ülesanne, (kes kaitses katku eest, kes 

aitas sünnitajaid jne). Inimesed kleepisid neid näiteks kirstu sisekülgedele… Ja muidugi raamatud, need 
olid enne trükikunsti leiutamist väga kallid. Johannes Gutenberg leiutas trükikunsti 15. sajandil. 

Hällitrükised – esimesed trükitud teosed, kuni 16. sajandini. Need on väga väärtuslikud. Inimesed on ju 

igavesed põrsad, nad ei oska hoida väärtuslikke asju. 

Üldse hävib väga palju kultuuri sõdades või ka lihtsalt rumalusest. 

Põhiliselt sai kunsti omandada aristokraatia. Ja rikkad kodanlased. Kodanlaste klass tekkis väga vara, 
renessansi ajal oli ta juba täiesti arvestatav. Näiteks Medicid – nad ei olnud esialgu aristokraadid, vaid 

kodanlased, pankurid. Rikastusid raha protsentidega laenamisega. Nende kontorid olid igal pool 

Euroopas. Ei maksa arvata, et vanasti ei saanud inimesed ringi liikuda, sest lennukeid polnud. Vastupidi! 
Nad ronisid igale poole ja kaunis kiiresti. Väga suur liiklus käis, isegi Euroopa ja Aasia vahel. Endale 

peab teadmiseks võtma, et meie esivanemad polnud lollimad kui meie. Meie pole esimesena puu otsast 

alla tulnud ja jalgratast leiutanud. Enne meid elas väga palju tarku ja loovaid inimesi, kelle vundamendi 

peal püsib praegune ühiskond. 

Nii et aristokraatia ja kodanlus. Aristokraatia tellis ühtmoodi kunsti, kodanlus natuke teistmoodi. 

Aristokraatia tahtis kunsti enda ülistamiseks, niisugust luksuslikku kunsti. Ja muidugi oli ka kirik suur 
kunstitellija. Kuni reformatsioonini tahtis kirik olla tore, mõjutada inimest oma toredusega. See muutus 

luteri kirikutes, põhjapool oli reformaatorlik kirik tagasihoidlikum. Aga kodanlusel oli natuke teistmoodi 

maitse. Tema oli kahe jalaga maa peal ja on niisugune asine klass alati olnud. Kodanlus soodustas realismi 
arengut läbi aegade. Talle meeldis niisugune realistlik kunst. Näitkeks Hollandis – Holland oli 17. sajandil 

kodanlik maa, seal realism õitses. Kodanlus muutus järjest olulisemaks kunstitellijaks. Kodanlaste maitse 

oli labasem, lihtsakoelisem. 

Nõudlus kunsti järele kasvas. Seetõttu läksid 19. sajandil moodi niisugused paljundustehnikad, nagu 
litograafia, kivitrükk. See võimaldas peaaegu piiramatu tiraaži, kõik ostsid litosid… Puugravüür levis 
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palju, seda kasutati illustratsioonideks ja ka ajalehe piltideks peaaegu 19. sajandi lõpuni. Neid tehti ka 

siis, kui foto oli leiutatud. Kunst levis laiemalt tänu trükikunstile. Nõudmine kasvas, kodanlus tahtis 
aristokraatidele järele jõuda. Tahtis, et neil oleks ka tuntud meistrite töid ning hinnalisi originaale. 

Tuntud vanad meistrid hakkasid minema hinda. Need, kellel oli oskusi, hakkasid neid imiteerima, tegema 

à la Rembrandt, à la see ja teine ja kolmas. Kuigi võltsinguid oli tehtud varemgi ning sel teemal oli 

tekkinud 16. sajandil ka kraaklemist, siis 19. sajandil hakkas neid võltsinguid tulema nagu kohe… no 
seda on võimatu ette kujutada. Ja niimoodi 20. sajandil ka. Peale teist maailmasõda läksid moodi 20. 

sajandi alguse avangardistid. Enne sõda nad nii kuulsad polnud. Picasso ei olnud kuulus enne teist 

maailmasõda, kuigi oli ka neid, kes omandasid tema töid ka enne esimest maailmasõda. 

On teada, vene kaupmehed ostsid noorte Pariisi avangardistide töid kokku, seetõttu on Moskvas ja 
Peterburis niisugused suured kogud. Aga muidugi oli ka teisi, kes passisid just neid noori kunstnikke, sest 

lootsid, et nad saavad kuulsaks. Peale teist maailmasõda läksid need hinnad üles. Siis hakati neid 

avangardiste ka järgi tegema. 

Võltsinguid on eemaldatud paljudelt suurtelt näitustelt. Lihtsalt näitus oli juba püsti näiteks Berliinis ja 
siis tuli kolinal alla võtta. On kahtlustatud paljude annetuste tõesust, näiteks doktor Gachet, kes ravis van 

Goghi, kinkis Louvre’ile mõned Goghi pildid ja veel mõningad aastad tagasi oli suur skandaal, et Gachet 

on need ise maalinud. Siis on niisugused vaidlused, kas on või ei ole. Ühed spetsialistid ütlevad, et on, 
teised ütlevad, et ei ole. 

Mis võltsingute vastu aitab? Selle vastu aitab ainult väga põhjalik kunsti tundmine. Kunstieksperdid mujal 

maailmas, neil on oma kontorid, raamatukogud, fotokogud, on ka ühingud. Näiteks Prantsusmaal, sest 

see on vana kunsti maa, seal on alati tegeldud ekspertiisidega. Meil on see kõik väga käsitöölikul tasemel, 
oleme ikkagi ju väike kultuur. Muidugi see tasapisi areneb, muuseumis on niisugune komisjon, kes vaatab 

läbi ja teeb ka niisugust tehnilist ekspertiisi. Seal on vaja vaadata lõuendit, missugused värvid, 

ülemaalingud, kas allkiri on ehtne või mitte. Stiili järgi muidugi. 

Selle taga peab olema väga suur kunsti tundmine. Peab nägema originaale väga suurtes kogustes, 
kunstniku eri eluperioodidest. Muuseumides kõik see ei kajastu. Kuigi muuseumikogud on küllaltki 

rikkalikud, on siin vaid osake sellest, mis kunstnik on loonud. Suur osa liigub kunstiturul, erakogudes, 

käest kätte. Nii et seda peab ka jälgima. Ja kunstikogude läbivaamine on üks suur tegu. See tähendab 
mitte ainult tuhandeid, vaid kümneid ja kümneid tuhandeid. Tohutu tegevus on selle taga. 

Selle juures on alati ka teatud risk, sest võltsija võib olla väga kogenud, kasutada vanu materjale ja väga 

paljud suured kunstitundjad on ka sisse kukkunud oma arvamustega, nii et see on riskantne ettevõte. See 

eeldab ka seda, et sa ei määri mingit sodi heale meistrile kaela. Nii et see on väga-väga raske ala. Galeriid 
on siin väga suureks abiks, sest nad hoolitsevad oma maine eest – ei taha oma ostjaid petta. Hoolitsevad, 

et nende käest ei satuks ostja kätte mõni vale asi. Nii et see on küllaltki keeruline teema. 

Aga ma pean rõhutama, et selle jaoks näiteks oma muuseumi asjade tundmine ei ole mingi aluspõhi. Peab 

tundma kõiki Eestis olevaid töid, peab järgima Eesti kunstiturgu. See on kohutav kolossaalne hulk. Ja 

peab kindlasti olema ka huvi selle ala vastu, laialdane kunstihuvi. Et sa ei pea tähtsaks ainult ühte suunda 

või suuri tegijaid, vaid vaatad ka väiksemaid. Et sa ei määri suurele kunstnikule külge mõnda väikest ja 

et sa ei alahinda mõnda väikest, tema võimeid teha häid asju. See on keeruline töö. 

Mis puutub signatuuridesse, siis signeerima hakati kõigepealt gravüüre. Tavaliselt kirjutati, kes kelle järgi 
graveeris, seal on kõik märgitud. Aga maalidel hakati seda tegema suhteliselt hilja. Kuigi näiteks 

Novgorodi kunstimuuseumile kuulub ikoon 13. sajandist, mis kannab ikoonimaalija allkirja. Kusjuures 

ikoonimaalijad eriti ei praktiseerinud allkirjastamist, sest leidsid, et nemad on väikesed vennad, et nad 
töötavad jumala huvides, nende allkirja ei passigi sinna ikooni alla panna. Üldiselt niisuguseid signeeritud 

töid oli haruharva. 

Mille järgi siis tehakse kunstnik kindlaks? Väga sageli arhiivitöö. Peab läbi vaatama laekõrguse või mitu 

laekõrgust hunnikut, selleks et leida andmeid ühe kunstniku ja selle teose kohta. Näiteks Tallinnast pärit 
kunstnik Michel Sittow. Ta elas 16. sajandil, suri katku. Tema olemasolu tehti kindlaks alles 1830. 
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aastatel. Leiti Hispaanias Isabella Katoliiklase, kuninganna arhiivist vihje Sittow olemasolule ja siis 

hakati teda uurima. Talle omistati mõned tööd, kõik dokumentide järgi. Tallinnas oli linnaarhivaar, kes 
leidis, et Sittow on tallinlane, õppinud Madalmaades, töötas Hispaanias õukonnas 15. ja 16. sajandil. Siis 

hakati omistama sellele Sittow’le töid. 

Kui ilmub niisugune nimi ja maailmas on tohutu hulk atribueerimata töid. Tohutu! Kirjeldamatu hulk 

töid, mis pole veel leidnud oma autorit. Näiteks Milanos, kus on palju muuseume. Ühes muuseumis on 
Sittow’ portree. Vaatad, tõesti võib olla Sittow. Aga mitte kõik ei tunnista seda. Kogu aeg käib 

kunstiteadlaste vahel vaidlus, kas on või ei ole. Sellesse vaidlusesse päris nõme lumeinimene sekkuda ei 

saa, sellepärast, et see käib ka niisugusel muuseumide ja teatud selle ajastu uurijate tasandil. Nii on lood 
võltsingutega. Paljud asjad on nii, et tekitavad suuri küsimusi. 

Eestis on võltsinguid liikunud küll. Mõned on niisugused lihtsakoelised, aga peale selle liigub palju 

niisuguseid signeerimata asju. Aga ka signeeritud töö võib olla võltsitud. Ja mujalt on toodud, on 

niisugused Mägi’sid, mida keegi ei tunnista Konrad Mäe tööks, kuigi allkiri on all. Allkirja on suhteliselt 
lihtne järele teha. Vahel lihtsalt uurija tahab ja usub, et see asi peaks olema originaal, aga see ei tarvitse. 

Alati peab sadu kordi üle kontrollima. 

Köleri töid on näiteks võltsitud. Isegi muuseumis on niisuguseid töid. Kuigi muuseumidel on oma 

ostukomisjonid, kes on leidnud et signatuur on, ja arvanud, et edaspidi uurime, vaatame mis edasi saab. 
On siis uuritud, aga tundub, et ikkagi ei ole originaal. 

Võltsingute kindlakstegemisel on vajalikud kohutavad teadmised, muidugi tulevad siin appi ka aparaadid, 

mis võimaldavad tööd läbi valgustada nii infrapunastes kui ka ultravioletsetes kiirtes. Aga see tehniline 

ekspertiis pole sugugi kõige tähtsam. No ta aitab… On olemas veel dendrokronoloogia, puu vanuse 
määramine. Meil oli Kadriorus nelja Boschi järgija maalide näitus. Dendrokronoloogiat võib aluseks 

võtta, aga see ainuüksi ei aita, peab ka teadma kunstnikulaadi, selle muutumisi, talle iseloomulikku 

kujundite ringi, kõike seda. See on küllaltki raske. 

Kui teatakse, et teos on võltsing, siis ega sellega midagi erilist ei tehta. See jääb muuseumisse. Jääb lihtsalt 
teadmiseks, et niisugune lugu oli. Kuhu me selle anname, me ei müü ju seda kellelegi? Võltsingud jäävad 

aluseks edasisele uurimisele, et niisugust asja ei tohi niimoodi… Samas kui inimesele öeldakse, et see töö 

on võltsing, siis me ei saa takistada teda seda edasi müümast. Ja rumalaid inimesi, kes selle ostavad. 

Need lihtsalt jäävad. Kunagi oli suur Rembrandti vaimustus. Rembrandt oli graafikuna sama tugev kui 
maalijana. Sageli inimesed ei tunne graafikat. Näiteks Dürer on minu arvates graafikuna tugevam kui 

maalijana ja Rembrandt on ofortistina vähemalt sama tugev kui maalijana. Aga siis oli suur Rembrandti 

vaimustus ka 20. sajandil… 

Eestis on võltsitud küll… 

Need ekspertiisid, need on sellepärast, et keegi ei taha nendega tegeleda ausalt öeldes. Sellepärast ei 
taheta, et on noored töötajad, kes tegelevad mingisuguse ühe kindla ala või teemaga. Lihtsalt kogemus 

puudub. Vanus on eelistatud, eriti kui sa selle aja jooksul oled natuke ringi käinud ja kõvasti raamatukogus 

istunud. 

Näiteks Tartu muuseumi kauaaegne peavarahoidja Tiiu Talvistu on niimoodi… On väga palju asju, mille 
puhul mina ekspertiisi ei tee. Näiteks vene kunsti puhul. Rohkem eesti ja baltisaksa. Ja ka seal on 

juhtunud, et olen ämbrisse astunud. Sellepärast, et mulle on tundunud, et see asi peab olema ja pärast olen 

tagantjärele hakanud mõtlema, et see on ikka täitsa võimatu. On niimoodi… 

Aga see ei ole minu põhitöö. Ma olen olnud esiteks graafikakogu hoidja siin, siis ma olen teadusdirektor 
olnud, mis tähendas näituse plaanide koostamist ja teadustöö juhtimist. Siis olen tegelenud rohkem 

ekspertiisiga nüüd siin Kumus. Aga see on lihtsalt hobi. Galeristid kutsuvad teinekord, et neid aidata. Aga 

see pole põhitöö. Olen palju tegelenud Wiiraltiga. Suvel oli näiteks Okase muuseumis näitus, sellega olen 
teinud koostööd. Tuleval kevadel tuleb üks näitus Castellani galeriis, teen ka sellega koostööd. 
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Kölerist olen igavese oopuse kokku pannud. Aga see on nõudnud palju tööd, niisugune uurimine huvitab 

mind tõesti. Ekspertiisi tegemine on täielik hobi. Ja tegelikult ma eriti ei tahaks seda teha. Ja jumala eest 
see võtab lihtsalt aega! Sellel on oma positiivne külg ka: sa oled paratamatult sunnitud läbi vaatama töid 

ka väljaspool muuseumi. Laiendad oma teadmisi. Aga see pole üldse minu põhitegevus, sa lihtsalt pead 

seda tegema. Ega meie restauraatorid ei taha ka sellega tegeleda, sest neil on kogu aeg mingi tööjärg ees. 
Alati on muuseumis töid, mis vajavad korrastamist, restaureerimist. Nigulistes on näiteks viis põnevat 

maali, millega neil on tulnud tegelda. 

Ütlen veelkord, et meie kultuur, ta on ühelt poolt vana, aga teiselt poolt ikka väga nooruke ja meie 

kultuuriring on väga väike, äärmiselt väike. Nii mõnedki galeriid on pidanud sulguma, sest keegi lihtsalt 
kunsti ei osta. Ostjaskond, kellel on piisavalt raha, on nii väike. Aga samas on kunst hinnas kerkinud. 

Nii on ka meie ekspertiisiga, meil pole niisuguseid traditsioone. 19. sajandil olid Prantsusmaal juba 

palgalised eksperdid, oksjonimajad, mis andsid välja põhjalikke katalooge. Aga siin, meie esialgu 

tegutseme veel põlve otsas. Mis selle vastu aitab? Aitab korralik ja põhjalik kunstiajaloo uurimine. 
Haridus aitab. Väga põhjalik peab olema. Aga meil on väga luhvt see asi praegu. 

Palju probleeme on kunstiajaloo tundmisega. Nii et see on väga keeruline teema. 

Uurijatele on abiks igasuguseid signatuuride ja monogrammide kogumikke. Ja siis on vajalikud ka 

restauraatorite töö kohta käivad kogumikud. Eestis ilmus ka ajakiri Restauraator. Seal on informatsiooni 

kunstniku käekirja ja tehnika kohta. Ja igasugused ajakirjad, mis on seotud vana kunstiga. Näiteks 
prantslastel on Connesseur, kus on vanade kunstiteoste, uute leidude, restaureerimise, näituste kohta 

informatsiooni. Erialaseid asju peab palju uurima. 

Tartu Tiiu Talvistul olid ka teised ülesanded. Ta koostas näitusi, katalooge, oli peavarahoidja. See on kõik 

niisugune, lihtsalt elu on nõudnud. 

Tegelikult peaksid ekspertiisi jaoks olema spetsiaalsed kontorid. Nagu Prantsusmaal. Mul oli juhus leida 
siit kapi tagant üks signeerimata 18. sajandi prantsuse maal. Omanik viis selle kohe Prantsusmaale. Ta 

läks eksperdi juurde, kes sattus maalist kohe vaimustusse. Ekspert käis ise siin. Temal on hulk abilisi, 

igasuguseid sekretäre, bibliotekaare, suur raamatukogu, fotokogu. Ta leidis kuskilt pööningult 
Prantsusmaal hiljuti ühe Caravaggio. 

Ja see on ju hoopis teine asi. See on niisugune tase, et ma arvan, me ei jõuagi sinna. Sest nagu ma ütlesin, 

restauraatoritel on ka tööd kuhjaga. Ekspertiisi tegemine on lihtsalt niisugune kõrvalharu. See on 

paratamatult diletantlik. Eesti ja baltisaksa osas mitte niivõrd. 

Näiteks peeti piiril kinni meil üks vene kunstniku töö. Ta kuulus saksa kunsti avangardi. Praegu on väljas 
rida tema töid. Ja meie pole võimelised ütlema, kas see on originaal. 

Väga efektne töö. Ikka peame ootama, kuni vene ekspert tuleb ja ütleb oma otsustava sõna. 

Kunstimaailm on ikkagi tohutu, nii et kogu elu õpid. Kogu elu. Saad vastu pead ka teinekord. Oma 

teadmatuse või kogenematuse pärast. Aga muidugi on see väga huvitav ja kaasakiskuv. Väga palju saab 

teada. Kunst on ju seotud ühiskonnaga, sa pead paratamatult tundma ajalugu, keeli, teisi alasid, nagu 
kirjandust, mütoloogiat, teoloogiat… Vähemalt natukenegi. 

Kui kõik pähe ei mahu, ja loomulikult ei mahu ja ega netis ka kõike ei ole, siis tuleb ikka teha 

tagumiktunde raamatukogus. Vaadata originaale. Vaadata, vaadata, vaadata ja vaadata. Selline on see 

amet üldse. 

Võltsijad teenivad sellega. Kõik ei mahu marjamaale, muist peab jääma karjamaale. Kõik ei saa endale 
restauraatori ametit, kõik ei löö loovkunstnikuna läbi. Võrdlemisi vähe lööb läbi. Aga kuidagi peab 

inimene end elatama ja mingisuguseid oma oskusi siis kasutama. Nii et ma saan nende võltsijate 

olukorrast ka aru. Aga väga palju on meil niisuguseid, kes korjavadki kunsti. Täna ostavad, homme 
müüvad natuke kallimalt. Väike vaheraha tilgub. See tuleneb sellest, et lihtsalt kasutatakse mingit 

olukorda teenimisvahendina. Minule on peaasi, et kunsti ei visataks ära, et see ei hävineks, et ta kuidagi 
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säiliks. Kui need võltsijad sellele kaasa aitavad… Kui nad uue töö teevad, see on hull asi, aga kui nad 

üles korjavad igasuguseid asju, siis see ei ole veel kõige hullem asi. 

Ma leian, et kunstnikud peavad saama oma töö eest korralikult tasustatud, nii et nad saavad sellest ära 
elada. Ja kunsti hinnad ei tohi olla väga kõrged, need peavad olema normaalsed. Muidu on need 

kohutavalt kõrged ja see tekitab hirmsat kiustatust. 

 

Lisa 2. Intervjuu Kumu maalikonservaator Alar Nurksega 

Kriminalistikas on võltsimine sage. Kunstis on see teema muutunud teadustatuks ja aktuaalseks seoses 

kunstituru arenemisega. 20. sajandil on seda arengut võimalik jälgida tänu kunstioksjonitele ja ka 
vähematele suurematele skandaalidele. 

Kui mina muuseumi tööle tulin, kolmkümmend aastat tagasi, siis olid mul esimesed kokkupuuted täitsa 

üllatavad ja ootamatud sellise vastuoluga: mis on tõde ja mis on vale. Siiani on see teema kõrval: kuidas 

aru saada, kuidas näha, kuidas mõista tõde ehk loomingulist tõde ja eristada seda loomingulisest valest. 
Vale on seotud sellega, et tahetakse rikkaks saada, teenida. Seetõttu pannakse mängu võõra isiku tehtu 

või tehakse ise ning pannakse võõras allkiri. 

Ise räägiksin sellest teemast täna ühe kunstniku näitel. Ja selleks on Aivazovski maal „Vaade Vesuuvile 

päev enne vulkaanipurset“. See siin on tõene originaalne maal, aga mul on olnud ka teistsuguseid 
juhtumeid. Olen rohkem kui kümme selle kunstniku nimega võltsingut kindlaks teinud ja kunstiturult 

taandanud. 

Signeering on esmane koht, mille läbi tuvastatakse tõde valest. Seda signeeringut ehk kunstniku tõese ja 

emotsionaalse suhte määratlemist oma loodud teosesse võib lugeda justnimelt kunstniku allkirjast. 
Niimoodi paneb kunstnik teosele punkti või hüüumärgi. Kui teos on valmis, kiidab ta selle isiklikult heaks 

ja paneb signeeringu alla. 

Ivan Aivazovski. Ta on ise armeenia päritoluga, aga õppis Peterburi kunstiakadeemias. Kuna tema 

meeldivaim motiiv oli meri, pühendaski ta kogu oma elu meremaalide tegemisele. Erinevad 
kompositsioonid, seisundid, motiivid… Aivazovski sai selles maailmakuulsaks, tunnustatuks. Tema 

tööde hind ulatub miljonitesse. Ka selle töö väärtus on vähemalt miljon eurot. Vähemalt. Ja seetõttu on 
ka sellele maalile niisugune „ebaterve“ huvi – kas on originaal või mitte. 

Aivazovskit on erinevad isikud kõigepealt kopeerinud, et õppida, kuidas ta maalis, miks ta niimoodi 

maalis. Teiseks on püütud jäljendada nii täpselt kui võimalik tema moodi maalimist. See on ka ühelt poolt 

ütlemise vorm, aga teiselt poolt niisugune loomulik inimese natuuris olev taotlus olla teise moodi, olla 
parima moodi, olla ilusaima moodi. Ja sellega kaasneb teinekord niisugune valik, et kas siis märkida sinna 

alla nii-öelda esimese variandi, originaali loonud kunstniku nimi või olla aus ja panna oma nimi alla – 

kopeeris selle töö järgi see ja see. Olen tudengitele õpetanud, et iga koopia tuleb niimoodi ka viseerida: 
mina see ja see isik kopeerisin seda sel ajal. 

Mitte alati ei tehta seda nii ilusasti, vaid tehakse kõveralt, lootes teenida raha. Lootes saada kunstiteose 

eest kunstiturult miljoneid, sest huvi on vaieldamatult iga sellise meistri loomingu vastu. Ja Aivazovski 

loomingus on niisugune kurioosum, et tema nimega teoseid on kunstiturul mitukümmend tuhat. Minu 
praktikas on olnud sellelt meistrilt ligi kakskümmend tööd, mille uuringutega olen pidanud tegelema, et 

kindlaks määrata nende tõesus, originaalsus Aivazovski pintsli alt. Ehk siis tõde ja vale, kas on tehtud 

meistri enda poolt või on tehtud kellegi teise poolt, aga kirjutatud signeeringuna alla Aivazovski. 

Signeeringul on kaks poolust. Üks on siis tõene, autori poolt viseerituna, õige, tema nimega ja tema 
märgistusena eksisteeriv ja kontrollitav jälg. Teine poolus on võõra poolt kirjutatud vale isiku nimi. Seda 

saab lugeda, olgu ta nii pikk või lühike kui ta on, alati võltsinguks. Kui siin oleks kirjas näiteks niimoodi, 

et „Alar kopeeris Aivazovskit“, siis see oleks tõsi ja see oleks normaalne ja hinnatud. Aga sellel maalil 
on tõepoolest Aivazovski ning uuringute järgi tegin kindlaks, et see on tõesti selle meistri käega tehtud. 
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Niisiis tõe ja vale eristamiseks on võimalik visuaalne võrdlus, signeeringu piirkonna analüüs. Kas seal on 

parandusjälgi, kahjustusi, mis on loomulikud sellisele vanale maalile, või on seal teostuses selliseid 
vastuolusid, mida erinev visuaalne uuring näitab. Näiteks ma kasutan ultraviolettvalgust, infrapuna-

elektromagnetkiirgus-valgust, mikroskoopiat. Need annavad kõik võimaluse vaielda, vaidlustada ja 

määrata see potentsiaal, plussid, miinused. 

Selles on oma terve teekond, ja see teekond on mõnikord väga pikk. Seal tuleb kõigepealt püstitada, 
sõnastada probleem. Et on niisugused kahtlused ja kas need kahtlused on võrreldes kunstniku 

originaalsete signeeringute nii-öelda etalonidega lähedane, kauge või loominguline. Näiteks sellise 

meistri puhul on loominguline väga kõnekas, sest loomulikult maalis ta erineva emotsiooniga suuri, 
väikesi, etüüde ja pikaajalisi töid. Seetõttu on tema tehtud signeeringud erinevate varjunditega. 

Mängulised, mõnikord hoolimatud ja kiirustavad. Mõnikord jälle pedantselt teostatud. 

Siin on eelnevaga kokku kolm signeeringut, mida ma hetkel analüüsin. Pärinevad erinevatest aegadest 

(1885, 1898. ja kolmas 1862. aastast). Nad on kõik erinevad. Üks on kirillitsas, teine ladina tähestikus, 
kolmas kirillitsas, aga ühe ladina tähega. Meie eesti kunstnik Johan Köler on ka oma töid signeerinud 

vähemalt kolme eri moodi. Selleks, et originaalsust eristada, peab niipalju analooge, nii lähedasest kui ka 

kaugest ajast, millal maaling on tehtud, võrdlema. Minul on kolm maali võrdlemiseks olemas, aga on 
olemas ka sellised publitseeritud etalonid, mida võrdlen vastavalt vanusele, kujule, teostuskiirusele. 

See kõik käib tähe kaupa, ükshaaval. Kümme tähte Aivazovski signeeringus ja kümme tööd. See teeb 

kokku sada tähte, mis tuleb üksipulgi läbi analüüsida. Teostuselemendid on väga erinevad. Näiteks 

aastaarv 1885: kuidas on tehtud kaheksa, millise käekirjaga. Seda mõjutab ka see, kas kunstnik on parema 
või vasakukäeline. See annab juurde rütmi, rõhu, meloodia. Igal tähel on algus ja lõpp. Need kõik 

moodustavad terviku, mis mõnikord lõpetatakse punktiga, mõnikord mitte. Siin läheb Z teistega kokku, 

V on tehtud üks kriips ja teine kriips – tekibki teatud rütm. Iga täht kannab niisugust teavet. Iga täht on 
element, mis pälvib teinekord tundide pikkuse analüüsi. 

Selles signeeringupiirkonnas on põletuskahjustused. Keegi konservaator on kunagi teadlikult püüdnud 

maali parandada liigkõrge temperatuuriga konservandiga ja on siia ühe kleebise peale pannud. See on 

värvikihile niisuguse mullituse tekitanud. Tuleb eristada ka kahjustuste jälgi ehk müra ja taandada see 
müra selgitades põhjuseid. Teadustada, et see on olemas. Sellega peab arvestama, aga teiselt poolt peab 

see olema situatsioonist elimineeritud. 

Selle signeeringu all on veel üks märk. Milline, seda ei tea. Praegused uuringud, infrapuna, ultraviolett, 

mis ma olen rakendanud, pole andnud mulle selget pilti, miks on üks piirkond üle maalitud, parandatud 
või teise värviga üle tehtud. 

See foto on tehtud ultravioletis. Ultraviolett on niisugune elektromagnetkiirguse sinise spektri piirkonnas 

fluoressentsi põhjustav aineergastus, millega on võimalik kindlaks teha nii võõrad kui ka originaalsed 

ainekooslused. Eristamaks võõrast, saab öelda, et keegi teine parandas või näiteks täiendas või tegi ainega, 
mis ei sobi kokku originaaliga. Terve rida niisuguseid põhjuseid saab tuvastada. 

Ma kasutan erinevaid menetlusi, panen kokku mitu uuringut kiht kihi haaval. Püüan aru saada ning 

eristada jälgi, mis on kaetud, peidus või eemaldatud. Siin on midagi Aivazovski signeeringu moodi all 

olnud, aga miks on ta selle üle teinud, seda ma ei tea. See on võib-olla ja niimoodi see jääbki. 

Me rääkisime signeeringust. See on üks niisugune loomulik ja inimesele omane märgistuse viis. Panna 
sellele, mis ise oled teinud, mõnuga oled teinud, olgu see sõnaline või maaliline, oma pookstavid alla. 

Kuid varajases kristluses, keskajal, renessansiajal väga paljud kunstnikud ei signeerinud oma töid. Arvati, 

et kõrgem vägi suunas kätt. Ainult üksikud julged tegid märke. Dürer näiteks julges allkirjastama hakata. 
Ja sai sellega ka kriitikat. 

Mida lähemale me tänapäevale jõuame, seda rohkem inimesed, noored, isegi lapsed panevad pookstavid 

alla. Mõtlemata sellele vastutusele, mis üks signeering endas kannab. Iga ühe hullumeelsest hullusest 

märgistada ära oma käte vahel sündinu ning see loomingulise teo heaks hindama… Tegelikult ei pruugi 
see niimoodi olla, sest looming kannab teatud valikute ja oskuste kogumit, mis on mitte ainult 
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ainuisikuliselt väärtustatud, hinnatud ja siis signeeritud, vaid avaramalt. See toimub sellisel juhul 

objektiivselt, võrreldes teiste loodutega. Seetõttu on meie maailmas palju niisugust kunstiks tituleeritut 
tehtut, mis ei kanna seda väärtust mõistena välja, rääkimata sisulisest mahukusest. 

Nii et vaatamegi vana kunsti kõigepealt ja osa tänasestki kunstist läbi selle prisma. See siin on väga valitud 

motiiv, komponeeritud, lavastatud, seisundiga, detailidega, meeleoluga loodud. Lõpuks on kunstnik oma 

vastutuse läbi selle kanda võtnud ja töö signeerinud. Selle kindlaks tegemiseks on siin paika pidanud 
justnimelt see töö käik. Idee genereerimisest, arendamisest, kuni signeeringuni. Idee: ilus maastik, 

antiikne süžee, laevad, kaks tüüpi diskuteerivad. Kas nad räägivad põgenemisest või millestki muust? 

Seda me ei tea ja see on tõlgendaja, kunstiteadlase võimalus täita see motiiv sisuga. 

Mina lähenen maalile selle kõrval olles, selle säilitamise kindlustamise ja ka uuringute tasemel. Püüdes 
aru saada, kuidas see mõte on väljenduma hakanud. Esimene väljendus on õiged ja sobivalt valitud 

materjalid. Teine on alusjoonistus. Alusjoonistus võimaldab mul hinnata lähtuvalt töö täpsusest, 

originaalsusest, kuuluvust kunstnikule. Loomingu sarnasuste, tunnuste, valikute kuuluvuste hulka. 

Alusjoonistus – näete, siin on pliiatsijutid. Aivazovski puhul on see üks olulistest jälgedest, mis 
võimaldab originaali eristada võltsingust. Mitte ükski teine võltsija ei suuda seda järele teha. Aivazovski 

ei paranda, siin on tal näiteks kolm silmapiiri, siin on suitsu… See ongi üheks iseloomulikuks ning 

olulisimaks abivahendiks tõe ja vale eristamisel. 

Need rohkem kui 10 võltsingut, mis õnnestus kindlaks teha. Olengi nende juhtumite puhul infrapuna abil 
leidnud põhivaidlustuse. Nende kunstnike puhul selle esimese jälje lihtsustatus või primitiivsus… 

Jäljendamise sobimatus võrreldes Aivazovski tööga. Pilved on ta teinud lihtsalt visandades käega 

mingisugused molluskid. Infrapunas on veel näha ka vana paranduse jälg, ka see näitab ära, et see teos 
on olnud kellegi huvi all. Omaniku huvi all ja tema on püüdnud seda parandada. See omaniku parandus 

on ka jällegi tekitanud niisugust müra, praegu siis vajadust selle vaigistustele või ka mõistmisele. 

Veel üks valdkond, millega ma tegelen, on värvid. Siin stendil on valik viimase neljakümne aasta jooksul 

toodetud värve Venemaal, Prantsusmaal, Inglismaal, Hiinas, Saksamaal. On võimalik eristada sama 
värvusega, aga erineva koostisega värvainet. Näiteks mõjub ultramariini ja rohelise segu võltsinfrapunas 

punasena. Aga kui on segatud sinist, ookrit ja musta, siis see võib tunduda sama toonina, aga 

võltsinfrapunas näeb see välja hoopis tumeroheline. Värve etalonidega värvitabelis võrreldes, saab 
eristada neid värve, mis on iseloomulikud teatud ajale ja vaidlustada midagi, mis ei tundu maali 

valmimisega ajaliselt õige, sest ei haaku etalonidega. 

Tavainimese seisukohalt on loogiline, et kui kunstnik, õpilane, ka jäljendaja midagi järele teeb, siis ta 

püüab nii täpselt teha, kui võimalik. Järelikult alusjoonistuse jälg, mida siin näete otsingulisena, 
loomingulisena – see on kõige tähtsam hetk, mis eristab tõe. Milline oli kunstniku mõte, kuivõrd see mõte 

on korduv erinevates töödes ja kuivõrd see mõte eristub jäljendaja, kopeerija või võltsija lähenemisest. 

Nii et igal juhul sellises töös, kuigi me alustame signeeringust, mida näeme kõige esimesena, mis annab 
üldse selle intriigi ja huvi, peame siiski signeeringust edasi minema ja pildi sisse vaatama. Saame 

analüüsida sarnasusi ja erinevusi. 

Siin jällegi on näha kahjustuse kohad. Valdavalt on iga vana maal iga omaniku nägemuse põhjusel 

mingisugused parandused esile kutsunud või vajalikuna kujundanud. Sageli on nad jõudnud meie päevile. 
Siin oli suur üle maalitud plekk. Kui vaadata, et originaaltaevas on helesinine, aga ülemaaling on roheline. 

See rohelisus on põhjustatud pinnal olnud lakkidest, mis vananedes kolletusid ja muutusid taevasinisega 

kokku rohekaks. See on kõik müra, mis tuleb elimineerida, taandada, mitte tähele panna või analüüsida 
kogu komplektis. 

See on külgvaade. Valgus langeb küljelt, toob esile meistri pintslijälgi ja kuna ma selle ülemaalingu siit 

eemaldan, näen ära, kui väike see kadu tegelikult on. Ülemaalingu jälg on tunduvalt suurem. Saan 

selgemalt eristada autorit, autori pintslitöö jälgi ja analüüsida ka neid. 

Siin on põletusjäljed. Kunagine konservaator on selle värvi üles sulatanud niisuguseks mullitavaks 
triikides konserveerimisel kahjustusi siledaks liigsuure temperatuuri ja liimiga. Seda on ka natuke üle 
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maalitud, nii et mul õnnestus koht puhastada, säilitades nii palju, kui alles oli. Pean seda kohta hakkama 

seejärel peitma restaureerides. Toneerin ainult selles piiris, mitte midagi rohkemat. 

Signeering annab selle esimese intriigi – on nimi autorile sarnane või mitte. Alusjoonistus näitab välja 
selle kunstniku esimese loomingulise impulsi. Kuidas ta midagi tahtis kujutada, kuhu ta midagi tahtis 

paigutada. Võltsija seisukohast näitab alusjoonistus, kuivõrd ta püüab kopeerides olla sarnane 

mingisugusele kunstnikule. 

Peale selle nähtava signeeringu ja nähtava alusjoonistuse näeme veel maalingu jälgi. Kuidas pintslitöö on 
tehtud. Siin on näha ülemaaling ning originaalne maaling. Kuidas see pintslijälg on isikupärane. Kuidas 

see mingisuguse motiivi osa tegemisel on rõhutatult massiivne või nii-öelda käekirjaga. Aga seda käekirja 

jälge ei kanna näiteks ülemaaling. Julgen öelda, et valdavalt ükski võltsija ei suuda seda järele teha. Väga 
harva suudetakse ja need tegijad on ka väga kuulsad. 

Analüüsides tõde ja valet, tuleb ka see külg arvesse võtta. Mõnikord on siin nähtavad mitte ainult 

pintslijäljed, vaid ka näpujäljed. Eristada on vaja ka seda, kas kunstnik on vasaku- või paremakäeline. 

Kas kunstnik kiirustas tööd tehes või mitte. Selline analüütiline ja kohati mänguline või siis loominguline 
lähenemine. Aga teisalt väga nõudlikult selgete järelduste tegemine, et midagi veenvat põhjendatult vastu 

või poolt öelda. 

Siin näete väga rõhutatud plekke pinnal. Niisugused pruunikas-kollased Ill.1., Ill.3. Oma töös, säilitamise, 

uuringute ja tõe avamise käigus püüan ka eristada neid kultuurikihi erinevaid etappe. Et oleks mitte ainult 
minule arusaadav, vaid ka teistele. Seal on oluline erinev valgus, läbi mikro- ja makrovõtte eristuv. Ma 

tahan välja selgitada värvimuutuse, mis selle maali elu jooksul parandamistel toimus. Siin on näiteks üks 

konserveerimise jälg külgvalguses, mis on sisse põletatud mingisuguse tekstiiliga… 

Need jäljed tuleb alati ka leida. Kujutage ette, seda maali on ligi neli ruutmeetrit. See tuleb üle vaadata, 
et analüüsida tõde. Seepärast on kõik need protsessid aeganõudvad. Ka mediteerimist või lihtsalt 

teadvustamist, aga mitte reageerimist nõudvad. Mõnel juhul tahaks leidmis-mõistmisrõõmust küll laulda, 

aga ei saa, sest keegi ei mõista. 

Siin on näiteks maal ultraviolettvalguses. Siin on ka mõned kohad, mis eristuvad fluoressentsiga. 

Väga oluline on ka see toimingute jada, mida saab ja peab tegema nähtavuse parandamiseks. Olen kaua 
kasutanud üht kaasaegsemat meetodit, milleks on geelpuhastus, kus geeli sültja massi sees on teatud 

toimeained. Selle abil on võimalik väga ühtlaselt kõrvaldada kultuurikihi massiiv. 

Niimoodi eristub ultravioletis lakikihiga kaetud ülemaalingu ja ka hilisemate lakikihtide massiiv. 

Niisugune tonaalsete plekkide intensiivsuse vahe on siis ultravioletis nähtav. 

Siin on üks Aivazovski võltsing. Siin on ka parandused tehtud. See maal on ka vana, aga juba esimesel 
silmapilgul oli näha, et see signeering erineb originaalist. Ja kui igat detaili vaadata, siis ta erineb ikka 

väga palju. 

Niisuguseid analüüse olen palju teinud, ja nendest kõigist on olnud vaid umbes 20 protsenti päris 

Aivazovski maalid. See on psüühiliselt väga häiriv. Aga teisalt jälle otsing ja nägemine, need tunded, 
jäljed, parandused, kuivõrd ebaühtlaselt siin lakki on, ka segast ja vastuolulist kultuurikihti. Aga ometi 

on see maal võltsing. Ja selle väärtus on hoopis midagi muud kui originaalsel tööl. 

Siin on ka üks Aivazovski maal, mis on kunstiajaloole täiesti avastamata, hiljuti leitud, ja veel kummalises 

raamis. Tavaliselt esimene pilt tehaksegi vanas raamis, kõikide kahjustuste ja tolmuga. Tagaküljel on üks 
pitsat, pitsati jäänus. See on ka väga oluline. Selle analüüs seisab alles ees. Väga sageli on tagaküljel ka 

omanike märgistusi, jälgi. 

See figuurideta stseen on väga Aivazovskilik. Väga lihtsalt tehtud, valgus, vari, merelainetel ilusad 

massiivid. Siin maalil tuleb Aivazovski käekiri hästi esile. Seda signeeringupiirkonda on parandatud, siin 
on paar kadu. 1860. aastatel oli ta väga produktiivne ja liikuv ja iga päev sündis tal vähemalt üks maal, 

mida ta sai ka kohe müüa. Tol ajal oli tal ka neli õpilast. Kunstiteadlased vaidlevad tänapäevani, et võib-
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olla mõni nendest õpilastest vorpis teha töid ning Aivazovski lihtsalt signeeris need. Natuke parandas, 

täiendas ja see läks müüki. On kindlaks tehtud rida nimesid, kelle käekiri on Aivazovskiga lähedane. 

On erinevad analüüsid ning meetodid tõe ja vale välja selgitamiseks. Erinevad salvestused võimaldavad 
teha võrdlust kõrvutustega. Need salvestused näiteks toovad esile kaks levinumat motiivi: meri ja laev. 

Infrapunasalvestuses on tagaküljel näha kiri, et on kingitus ja pühendusega, mida on teinud omanik. 

Esiküljel on näha Aivazovskile iseloomulikud vähese alusjoonistuse jäljed. Ettevalmistus, 
kompositsiooni markeerimine. Maa osas minimaalselt, aga mere osas on kritseldatud, nagu Aivazovski 

on seda teinud paljudel oma töödel. Kaljud ja laev – võrreldes nähtavat kujundit alusjoonistusega, näeme, 

et nähtavas maalitud kujundis on kaljud hoopis teistmoodi. Loominguliste väiksemate muutustega teostel 
on meil õigusega see teos võimalik kokku viia Aivazovski loominguga. 

Sellised mittelõhkuvad vaatluseks sobivad abivahendid uuringuteks annavad impulsse, suunavad, 

võimaldavad koguda tõendusmaterjali tõe ja vale eristamiseks. 

Minu töö on nagu arstitöö. Lihtsalt patsientideks on maalid, kes ei karju, vaid võivad lihtsalt koost 

laguneda… 

Lõpetuseks peab tõdema, et igasuguse tõe või vale väljaütlemine peab olema väga kaalutud ja mõistev. 
Kõike saab öelda leebemalt. Maalide puhul on ka niimoodi. Iga omanik on nii kinni selles omanduse 

rõõmus ja väärtuses, et talle selle võltsingu olemuse võrdlevate elementidega selgitamine nõuab alati väga 

kaalukaid väiteid, tõestusi. See on iseenesest ka huvitav, aga muidugi sageli tahaks seda vältida. 

Kokkuvõtteks saan öelda, et maaliloome valdkonna tõe ja võltsingu element, kunstiteoste säilitamise, 
uurimise kontekstis on teinud minu erialavalikud ja töö tunduvalt huvitavamaks. See on aidanud mõista 

loomise põhjusi ja eristada tagajärgede kvaliteeti. 

 

Lisa 3. Ivan Aivazovski maal „Vaade Vesuuvile päev enne vulkaanipurset“. Maali 

pinnal on palju kahjustusi 

 

Alar Nurkse foto 
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Lisa 4. Signeeringute etalonid. Pildil on erinevad Aivazovski signeeringud 

 

Alar Nurkse skaneering 

 

Lisa 5. Originaalne Aivazovski signeering (ladina tähtedes) 

 

Alar Nurkse foto 
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Lisa 6. Originaalne Aivazovski signeering (kirillitsas) 

 

Alar Nurkse foto. 

 

Lisa 7. Võltsitud Aivazovski signeering 

 

Alar Nurkse foto. 
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Lisa 8. Maal „Vaade Vesuuvile päev enne vulkaanipurset“ ultraviolettuuringus 

 

Alar Nurkse foto 

 

Lisa 9. Maal „Vaade Vesuuvile päev enne vulkaanipurset“ infrapunauuringus (detail). 

Pildil on näha alusjoonistus (vulkaan, suits ja kolm silmapiiri) 

 

Alar Nurkse foto.
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2. Antsmaa, Merli. Suurtootmine AS Maratis. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 
3. Hunt, Helen. Hirmu faktorit sisaldav noortefolkloor aastal 2005. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 

4. Jõerand, Helen. Pärnu linna pargid. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 

5. Kaljusaar, Relyke. Adleristlik juhtumi analüüs. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 
6. Kapp, Margit. Kognitiivne muusikapsühholoogia. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 

7. Kink, Eiko. Tehisintellekt. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 

8. Kukk, Jaanika ja Holland, Jaana. Massimeedia Pärnus 1985. aastal. Pärnu Kuninga Tänava 
Põhikool, 8. kl 

9. Kulpin, Andrei. Soomustiivaliste liigikoosseisu eripärad kultuuraladel. Pärnu Vene Gümnaasium, 
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Ühisgümnaasium, 11. kl 
14. Soontalu, Dagne-Anete. Luule Luuse – kunstnik ja luuletaja. Juhendaja Silvia Nõukas. Pärnu 

Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 

15. Stimmer, Oliver. Ettevõtte esimene aasta AS Baltic Pack näitel. Juhendaja Madis Talmar. Pärnu 

Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 

16. Tekko, Tauno. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste tulevikuvisioonid oma elukutsest. 

Juhendaja Leo Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl 
17. Tennisberg, Lilian. Laste joonistused kõnelevad. Juhendaja Valter Maatee. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 11. kl 

18. Tšitškan, Andraš. Väga ohtlikud E-ained meie toidus. Juhendaja Aita Luts. Pärnu 
Ühisgümnaasium, 11. kl 

19. Vahar, Tormi. Pärnu Koidula Gümnaasiumi 13–16-aastaste noorte liikumine. Juhendajad Gerli 

Luks, Sirje Miglai. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl 
20. Vikkisk, Mariell. Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilaste reisimisharjumused Euroopas. 

Juhendaja Ene Kõo. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 

21. Änilane, Eleen. Eestlaste suhtumine ilukirurgiasse ja esteetiliste operatsioonide kasuks otsustamise 
tegurid. Juhendaja Valter Maatee. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 

 

2011 

1. Hunt, Marlen. Uskumused õnnest ja saatuse mõjutamisest: argieluuskumused. Juhendaja Heli 
Buht. Pärnu Rääma Põhikool, 7. kl 

2. Kallasmaa, Kristiina. Tõlkimine. Juhendaja Kalle Viik. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 

12. kl 
3. Koppel, Juhan. Rapsiõli kasutamine diislikütusena. Juhendaja Raido Koppel. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 

4. Kruusmaa, Alisson. Rahvaviisid Cyrillus Kreegi kooriloomingus. Juhendaja Ene Oltre. Pärnu 
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 

5. Mägi, Gätlyn. Pronksiöö sündmuste kajastamine ajakirjanduses. Juhendaja Peedu Sula. Pärnu 

Ühisgümnaasium, 11. kl 
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6. Paberits, Getter. Eesti pensionisüsteem ja teise samba pensionifondide võrdlus. Juhendaja Heidi 

Taal. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 
7. Raud, Mikk. Euroopa ja islami kokkupõrge. Juhendaja Epp Pavelts. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 

8. Salmu, Kristina. Gori kui sotsiaalsete probleemide kajastaja. Juhendaja Sarmite Tammekivi. 
Pärnu Hansagümnaasium, 11. kl 

9. Sommer, Eliisa. Töötus Pärnus. Juhendaja Mari Raidmets. Pärnu Ülejõe Gümnaasium, 12. kl 

10. Tamm, Liis. Inimkaubandusse värbamine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil. Juhendaja Madis 
Somelar. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 

11. Tõnutare, Lisette. Põlveliiges ja selle vigastused noortel sportlastel. Juhendaja Aita Luts. Pärnu 

Ühisgümnaasium, 11. kl 

 

2012 

1. Arro, Grit. Keelekasutus Facebooki keskkonnas. Juhendaja Ebe Saarna. Pärnu Koidula 

Gümnaasium, 11. kl 

2. Jõgiste, Kristin Lisette. Ravimtaimede kasutamine. Juhendaja Lia Viller. Pärnu Kuninga Tänava 
Põhikool, 8. kl 

3. Jürgenson, Maris. Küberkiusamine – kiusamise üks alaliike kahe Pärnu linna kooli näitel. 

Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 
4. Kakko, Ivika. Pärnu Hansagümnaasiumi 10. klassi õpilaste isiksusetüüpide sobivus valitud 

õppesuunaga. Juhendaja Kaire Külaots. Pärnu Hansagümnaasium, 11. kl 

5. Küüts, Nele. Eesti murded ja murdesõnade tundmine tänapäeva kooliõpilaste seas. Juhendaja Elma 
Künnapas. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 

6. Pulk, Margaret. Noorte slängisõnavara internetis. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 10. kl 
7. Salmu, Kristina. Gori kui sotsiaalsete probleemide kajastaja ja tänapäeva karikaturistide 

mõjutaja. Juhendaja Sarmite Tammekivi. Pärnu Hansagümnaasium, 12. kl 

 

2013 

1. Juus, Ragne. Neidude eneseotsingud noorteromaanides. Juhendaja Ebe Saarna. Pärnu Koidula 

Gümnaasium, 11. kl 

2. Klein, Birgit. Pärnu Rääma Põhikooli III kooliastme õpilaste toitumisharjumused. Juhendaja Arina 
Galkin. Pärnu Rääma Põhikool, 8. kl 

3. Mihkelson, Rahel. Koolikeskkonna tajumine lasteaia vanima rühma laste seas. Juhendaja Maria 

Murumaa-Mengel, Pärnu Hansagümnaasium, 11. kl 
4. Viedehof, Elisabeth. Parfüümid kosmeetikas ja olmekeemias. Juhendaja Monika Übner. Pärnu 

Ühisgümnaasium, 11. kl 

 

2014 

1. Alttoa, Andre. Murdmaasuusa tehnoloogiline areng. Juhendaja Hans Rämmal. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 9. kl 

2. Huovinen, Veera. Kodutute loomade varjupaigad Eestis. Juhendaja Gerli Luks. Pärnu Koidula 
Gümnaasium, 11. kl 

3. Koppel, Julius. Tempereeritud ja tempereerimata süsteemid võrdlus akordioni ja lõõtspilli näitel. 

Juhendaja Raido Koppel. Pärnu Ühisgümnaasium, 12. kl 
4. Kurm, Reti. Häädemeeste valla noortebändid 90ndatest tänapäevani. Juhendaja Kadri Keskküla. 

Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 

5. Käsper, Silver. Oskar Lutsu „Kevade“ ajastutruudus. Juhendaja Madis Somelar. Pärnu Koidula 
Gümnaasium, 11. kl 
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6. Raadik, Helen Maria. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilaste teadlikkus töölepingu 

seaduse piirangutest. Juhendaja Epp Pavelts. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 
7. Randma, Geia. Skolioosi olemus ja ravivõimalused. Juhendaja Katrin Lekk. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 

8. Ristimets, Jan. Soul muusika kujunemine Ray Charles`i loomingu näitel. Juhendajad Ene Oltre ja 
Aire Luhaoja. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 

9. Ruus, Rain. Sõdurid välismissioonil. Juhendaja Elga Raadik. Pärnu Ühisgümnaasium, 8. kl 

10. Tammekivi, Hendrik. Avalike traadita internetipunktide turvalisus kolme asutuse näitel Pärnus. 
Juhendaja Väino Tuisk. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 

11. Tammsaar, Liisa. Taustamuusika mõju õppimisele. Juhendaja Aire Luhaoja. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 11. kl 
12. Tiido, Kristi. Eesti ohustatud hobusetõud. Juhendaja Aita Luts. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 

13. Tinast, Elisabeth ja Arust, Anne-Mai. Lugemine Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis 5.–9. klasside 

seas. Juhendaja Lia Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl 
14. Toimetaja, Triin. Argumenteerimine ja argumenteerimisoskuse erinevused kooliõpilaste seas. 

Juhendaja Siim Ruul. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl 

15. Vanamõisa, Jörgen. Spordiajakirjanduse kujundlik väljenduslaad. Juhendaja Elga Raadik. Pärnu 
Ühisgümnaasium, 11. kl 

 

2015 

1. Annus, Andrea. Indrek Koffi elu ja looming. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 
2. Beljajev, Kaarel. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste liikumisharjumused Juhendaja Inga 

Merisaar. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl 

3. Iisak, Jornas-Toomas. Eesti laulupidude tähendus. Juhendaja Heidi Taal. Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasium, 12. kl 

4. Kuura, Kati. Krüptoraha staatus bitcoini näitel Eestis, Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias. 
Juhendaja Heidi Taal. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 

5. Kuusik, Debora ja Kuusik, Ita. Pärnu lastekodu läbi aegade. Juhendaja Sarmite Tammekivi. 

Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 
6. Pähkel, Laura. Eesti laste- ja noortekirjandusest 2011–2013. aasta põhjal. Juhendaja Lia Viller. 

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl 

7. Raadik, Hanna Mai. Noorte teadmised rahvameditsiini külmetushaiguste ravimeetoditest kahe 
Pärnu linnakooli ja kahe maakooli näitel. Juhendaja Ene Kübarsepp. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 11. klass 

8. Raadik, Helen Maria. Valimisiga ja noorte suhtumine valimisea langetamisesse kolme Pärnu 
gümnaasiumi õpilaste näitel. Juhendaja Epp Pavelts. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. 

kl 

9. Raudsepp, Aadron. Pärnu lahe puhtus ja selle uurimine. Juhendaja Anne Urge. Pärnu Kuninga 

Tänava Põhikool, 8. kl 

10. Rea, Anneliis. Keerulisemad grammatikakategooriad keeleõppes eesti ja kreeka keele näitel. 

Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 
11. Roostma, Helen. 19. sajandi inglise romantismi luuletajate noorem põlvkond. Juhendaja Elma 

Künnapas. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 

12. Saarse, Heleen. Kuulsad matemaatikud ja nende käsitlemine põhikooli matemaatikaõpikutes. 
Juhendaja Urve Paulmann. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl 

13. Sarapuu, Annika. Pärnu Muuseumi numismaatikakogu katalogiseerimine. Juhendaja Epp Pavelts. 

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 
14. Soodla, Helo Liis. Tõlke ekvivalentsus Jerome Klapka Jeromeʼi „Kolm meest paadis“ näitel. 

Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 
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15. Talimaa, Kristel. Malle Leisi elu, looming ja kaasaegsete arvamus tema loomingust. Juhendaja 

Sarmite Tammekivi. Pärnu Ühisgümnaasium, 12. kl 
16. Tammsaar, Liisa. Klassikalise muusika mõju loogikaülesannete lahendamisele. Juhendaja Aire 

Luhaoja. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 

17. Vaikmaa, Renna. Pärnu Rääma Põhikooli vasakukäeliste laste esinemissagedus ja toimetulek 
koolis ning õpetajate oskused vasakukäeliste õpetamisel. Juhendaja Arina Galkin. Pärnu Rääma 

Põhikool, 8. kl 

 

2016 

1. Allik, Karin. Kontserdi korraldamise nõuded Eestis. Juhendaja Heidi Taal. Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasium, 11. kl 

2. Eisenschmidt, Ave. Pärnu linn Elisabeth Aspe teostes „Ennosaare Ain“ ja „Anna Dorothea“. 

Juhendaja Sarmite Tammekivi. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 
3. Grib, Katariina. Joonistamine kui minu eneseväljendus: põhinedes Eduard Viiralti loomingule; 

joonistamisharjumuste uurimine. Juhendaja Sarmite Tammekivi. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 

4. Koitla, Kristi. Digipööre Pärnu koolides kahe kooli näitel. Juhendaja Mart Kimmel. Pärnu Rääma 
Põhikool, 8. kl 

5. Kullam, Ingrid. 1967.–1968. ja 1997.–1998. aastal sündinud Pärnu Ühisgümnaasiumi (endise 

Pärnu I Keskkooli) õpilaste eesnimed. Juhendaja Kadri Piiskop. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 
6. Mardik, Karmen. Küberkiusamine 9. klassides kolme Pärnu linna kooli näitel. Juhendajad Kaili 

Miil, Marianna Metsla. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 

7. Padul, Birgit. Arvo Pärdi omanäolise stiili kujunemine, omapära ning mõjutused Eesti 
kunstmuusikas. Juhendaja Aire Luhaoja. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 

8. Post, Grete. Vihakõne. Juhendaja Peedu Sula. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 

9. Põldsam, Gerdi. Askorbiinhape ja selle määramine jodomeetrilise tiitrimise meetodil. Juhendaja 
Evelin Laanemets. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 

10. Rea, Anneliis. Inimolemuse käsitlemine ajaloos ja selle geneetilised alused. Juhendajad Ingrid 
Lekk ja Allan Lorents. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 

11. Vatsfeldt, Madli. Pagulasteema Eestis ning noorte suhtumine sellesse Pärnu Ühisgümnaasiumi 

õpilaste näitel. Juhendaja Marge Tuul. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 
12. Vestel, Kerstin. Unehäired gümnaasiumiealistel noortel. Juhendaja Kaili Miil. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 11. kl 

 

2017 

1. Allik, Karin. Poliitiline teater Eestis NO99 näitel. Juhendaja Heidi Taal. Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasium, 12. kl 

2. Annus, Lisanna. Tallinna Linnateatri fenomen. Juhendaja Aire Luhaoja. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 

3. Birnbaum, Karl. Eesti muusika eksport. Juhendaja Heidi Taal. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 11. kl 

4. Boubadaz, Farid. Haldusreform. Juhendaja Maia Erm. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl 
5. Einola, Annabel. Regilaulu populaarsuse ning osatähtsuse muutumine ajas. Juhendaja Aire 

Luhaoja. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 

6. Jõemägi, Eva-Lotta ja Klein, Birgit. Nägemistaju 17–18 aastastel Pärnu Koidula Gümnaasiumi 
õpilastel. Juhendaja Sirje Miglai. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl 

7. Jürisoo, Lisanna. Pneumapure filtriga padja sobivus tolmulestade ja mikroobide vähendamiseks 

patjades. Juhendajad Lyane Lind, Allan Lorents. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 
8. Kais, Kaisa Kriki. J. R. R. Tolkien ja „Sõrmuste isanda“ triloogia. Juhendaja Kaili Miil. Pärnu 

Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl 

9. Padul, Birgit. Tintinnabuli-stiil Arvo Pärdi teoste näitel. Juhendaja Aire Luhaoja. Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasium, 12. kl 
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10. Pill, Helen. Väliseestlased Rootsis. Juhendaja Maia Erm. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl 

11. Pilve, Karl-Johan. Õhutakistuse mõju sulgpallide lennule. Juhendaja Elmu Mägi. Pärnu Koidula 
Gümnaasium, 11. kl 

12. Post, Kevin; Annusver, Mihkel ja Merila, Hendriico. Pärnu jõe kvalitatiivne analüüs 

suurselgrootute alusel. Juhendaja Allan Lorents. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnasium, 12. kl 
13. Pulk, Teresa. Rootsi, USA ja Kanada noorte väliseestlaste suhe eesti kultuuriga. Juhendaja Epp 

Pavelts. Pärnu Sütevaka Huminaargümnaasium, 11. kl 

14. Põldsam, Gerdi. Nitraadid ja nende määramine puu- ja köögiviljades. Juhendaja Evelin 
Laanemets. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 

15. Sandakova, Ilona. Kehalise aktiivsuse mõju südame tööle ja hingamisele. Juhendaja Sirje Miglai. 

Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl 
16. Sarapuu, Annabel ja Laas, Carolin. Inimese närvisüsteem ja elektroentsefalograafia uuring 

G2BK õpilaste seas. Juhendaja Sirje Miglai. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl 

17. Tamm, Tuuli. Noored ja nutiseadmed. Juhendaja Lemme Sulaoja. Pärnu Kuninga Tänava 
Põhikool, 8. kl 

18. Tammiste, Merili. Ekstravertsuse taseme mõju õppetöömeetodi eelistustele. Juhendaja Valter 

Maatee. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 
19. Tasane, Kristiina. Ärevushäired. Juhendaja Sirje Miglai. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl 

20. Teemägi, Laura. Väärtpaberitega kauplemise strateegiad. Juhendaja Madis Talmar. Pärnu 

Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 
21. Tiitsaar, Roomet Toomas. Raadio tähtsuse muutumine ja võimalik püsimajäämine. Juhendaja Aire 

Luhaoja. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 

22. Vainu, Ave. Puhtu metsa haudelinnustiku võrdlus aastatel 1965 ja 2016. Juhendaja Andres 
Laanemets. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 

23. Vent, Elo. Tarbimisharjumused ja nende mõjutamine tootjate poolt. Juhendaja Katre Puidet. Pärnu 

Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl. 

 

2018 

1. Allik, Killu. Tõlkevõrdlus Naomi Noviku teose „Välja juuritud“ põhjal. Juhendaja Reet Ojasoo. 

Pärnu Ühisgümnaasium, 12. kl 
2. Einola, Annabel. Eesti esimese laste varjupaiga Oliveri ning praeguse Shalomi Lastemaja laste 

varjupaiga ajalugu, võrdlus ja tähtsus. Juhendaja Žanna Põldsam. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 
3. Jurjev, Helevi ja Pajula, Liisa. Pikavere jõulumeloodia. Juhendaja Gerli Laur. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 

4. Kriis, Karl-Enrik; Kuslap, Eliisabet ja Suiste, Tom. Digitaalne õppevara. Juhendaja Katre 
Raudmäe. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. ja 12. kl 

5. Murru, Mark Matteus. Passiivsed investeerimisvõimalused ja noorte huvi investeerimise vastu. 

Juhendaja Elbe Metsatalu. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 

6. Tamm, Ilona. Golfipallide võrdlus. Juhendajad Elmu Mägi, Gert Velsberg. Pärnu Koidula 

Gümnaasium, 11. kl 

7. Tammiste, Merili. Noorte osalemine ESTCube-1 projektis. Juhendaja Aarne Paul, Katre Raudmäe. 
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 

8. Tulmin, Karl. Vaktsineerimise poolt- ja vastuargumendid Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste 

hulgas. Juhendaja Eve Popp. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 
9. Uibo, Annika. Eesti dokumentaalteater. Juhendaja Heidi Taal. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 

10. Viik, Liisamari. Kunstivõltsingud. Juhendaja Heidi Taal. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 
11. kl 
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Tartu Ülikooli Pärnu kolledž 
Pärnu Linnavalitsus 

2019 


