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SISSEJUHATUS 

21. sajandil on igapäevasteks probleemideks ajanappus ja ebatervislikud eluviisid. Rääkides 

ebatervislikest eluviisidest tulevad esimese asjana meelde vale toitumine ja vähene füüsiline 

aktiivsus. Selle töö eesmärgiks on käsitleda vähese liikumise põhjuseid ja tagajärgi inimeste 

füüsilisele ja vaimsele tervisele. 

Käesoleva uurimistöö sisu lähtub paljuski autori eelnevast uurimistööst, mis on tehtud 2015. 

aastal 8. klassis. Eelneva töö küsimustik on kohandatud gümnaasiumile sobivaks ja tulemuste 

põhjal on võrreldud põhikooli ja gümnaasiumi liikumisharjumusi. Töö üheks eesmärgiks on 

uurida, kas põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste liikumisharjumused on erinevad. 

Selleks, et leida lahendust probleemile, peame esialgu mõistma selle põhjuseid. Miks on 

tänapäeval nii, et nii noored kui ka täiskasvanud on muutunud passiivseks? Tõenäoliselt on 

süüdi meie elukorraldus. Kool, töö ja ka suur osa meelelahutusest tehakse istudes ja seetõttu 

on istumine muutunud peamiseks asendiks, milles veedame suure osa oma päevast. 

Vaatamata kõigile nendele teguritele on inimesi, kes suudavad lisaks headele õpitulemustele 

saavutada ka häid tulemusi spordis ja leida aega aktiivseks tegevuseks. 

Suurem osa päevast veedetakse istudes, olgu siis tööl, koolis, autos või kodus televiisori ja 

arvuti ees. Linnaelu on inimesed teinud väga mugavaks. Ei ole tarvis enam teha füüsilist tööd. 

Inimese keha on aga loodud liikuma. Tänapäeva „istuval ajastul“ liiguvad inimesed tõepoolest 

vähe. Vähesest füüsilisest aktiivsusest tulenevad väga mitmed terviseriskid. Eriti palju 

mõjutab vähene liikumine lapsi ja noori, sest infotehnoloogia areng naelutab lapsed pikkadeks 

tundideks istuvasse asendisse ja pärsib normaalset kehalist arengut. WHO soovituste kohaselt 

peaksid lapsed vanuses 5–17 aktiivselt liikuma iga päev vähemalt 60 minutit (World Health 

Organization, 2010). 

Peamised vähesest liikumisest tulenevad terviseriskid on seotud ülekaalulisusega. 

Ülekaaluliste laste arv on viimase 25 aasta jooksul kahekordistunud, mõnes vanusegrupis 

isegi kolmekordistunud. Liikumist peetakse oluliseks ülekaalu ennetamisel ja normaalse 

kehakaalu säilitamisel. (Fogelholm, 2007: 86; Mustajoki, 2008: 112) 

Autori varasemas töös on uuritud 12–16-aastaste laste liikumisaktiivsust. Käesolevas töös 

uuritakse noori vanuses 16–19 eluaastat. Küsimused puudutavad erinevaid tegevusi, mida 

võib pidada aktiivseks liikumiseks. Uuritakse trennides käimise sagedust ning ka 

lapsevanemate sportlikku aktiivsust. Lisaks otsesele sportlikule tegevusele on füüsiline 

aktiivsus ka näiteks jalgsi kooli tulek. 

Gümnaasiumis õppides on selgelt näha, kuidas õppetöö mahu tõustes jääb õpilastel järjest 

vähem aega füüsiliseks tegevuseks. Õppimine tähendab istuvat eluviisi ja trennis käimine 

oleks gümnaasiumis järjest olulisem. Antud uurimistööga tahetakse kaardistada Pärnu 

Koidula Gümnaasiumi liikumisaktiivsuse olukorda ja tõsta inimeste teadlikkust selles 

valdkonnas. 

Töös kirjeldatakse üldiselt hetkel valitsevaid trende liikumises ja tehakse kokkuvõte 

eelnevatest läbiviidud uuringutest samal teemal nii Eestis kui ka maailmas. Antakse ülevaade 
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peamistest terviseriskidest, mis kaasnevad vähese füüsilise aktiivsusega ja jagatakse üldiseid 

soovitusi liikumisaktiivsuse suurendamiseks õpilaste seas. 

Uurimisküsimused: 

1. Milline on Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste üldine liikumisaktiivsus võrreldes 

eakaaslastega? 

2. Kuidas on muutunud liikumisaktiivsuse tase gümnaasiumis võrreldes põhikooliga? 

3. Kas ja kuidas mõjutab vanemate kehaline aktiivsus laste kehalist aktiivsust? 

4. Milline seos on õpiedukuse ja liikumisaktiivsuse vahel? 

Hüpoteesid: 

1. Koidula gümnaasiumi õpilane on kehaliselt aktiivsem kui sama vana Eesti noor 

keskmiselt. 

2. Liikumisaktiivsuse tase gümnaasiumis on langenud, võrreldes põhikooli 5.–9. klassiga. 

3. Noored, kelle vanemad käivad trennis või teevad regulaarselt sporti, on ise ka kehaliselt 

aktiivsemad ja käivad tõenäolisemalt ise ka trennis. 

4. Väga headele või headele hinnetele õppiv õpilane on keskmisest füüsiliselt aktiivsem. 
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1. LIIKUMISE JA KEHALISE AKTIIVSUSEGA SEOTUD MÕISTED 

Kehaline aktiivsus on igasugune skeletilihaste abil sooritatud liikumine, mis kutsub esile 

energia kulu üle rahulolekutaseme. Kehalist aktiivsust iseloomustavad sellised näitajad nagu 

ühekordse tegevuse intensiivsus ja selleks kulutatud energia hulk, kehalise aktiivsuse sagedus, 

kestus, tegevuse tüüp ja kehalise aktiivsuse eesmärk. Eesmärgiks võib olla treening, füüsiline 

töö või muu tegevus. Samuti on iseloomustavaks pikem ajaperiood, mille vältel ühekordseid 

tegevusi sooritatakse. Eristatakse mõõduka ja suure intensiivsusega kehalist aktiivsust. 

Mõõdukaks kehaliseks aktiivsuseks on näiteks hoogne kõndimine, millega kaasneb kerge 

hingeldus ja soojatunne. Suure intensiivsusega kehalise aktiivsuse näiteks on sörkjooks, 

millega kaasneb hingeldamine ja higistamine. (Harro, 2001) 

Kehaliseks võimekuseks võib pidada nii igapäevaelus vajalike kehaliste liigutustega ilma 

pingutuseta toimetulekut kui ka võimet teha sporti. See on südame, veresoonkonna, kopsude 

ja lihaste funktsioneerimine optimaalse efektiivsusega. Kehalise võimekuse liikideks peetakse 

painduvust, kiirust, tasakaalu, aeroobset ja anaeroobset võimekust, lihasjõudu, lihaste 

vastupidavust ja rasvkoe hulka kehamassis. (Harro, 2001) 

Kehalise aktiivsuse mõiste haarab endasse erinevaid tegevusi, milleks võib olla sport, 

kõndimine, tantsimine, aga ka muud vabaaja tegevused nagu muru niitmine või lume 

lükkamine. 

Kõige olulisemaks tervisega seonduva kehalise võimekuse näitajaks peetakse aeroobset 

võimekust. Seda näitab inimese võime taluda kestvat kehalist pingutust. Aeroobse võimekuse 

näitaja on organismi maksimaalne hapnikutarbimise tase (VO2max). See näitab, kui hästi 

vereringe ja hingamissüsteem suudavad pingutuse korral suurendada elundite ja lihaste 

varustamist hapnikuga. Lisaks aeroobsele võimekusele peetakse oluliseks ka lihasjõudu, 

vastupidavust, kiirust, koordinatsiooni ja keha rasvasisaldust. (Pechter & Maaroos, 2008: 27) 

Mõned uurijad räägivad ka sellistest mõistetest nagu kehaline vorm ja tervisevorm. Spordis 

ja liikumises tähistab vorm peamiselt töövõimet ja seda hinnatakse vastavalt sellele, millist 

omadust vastaval alal on tarvis. Näiteks tõstmine eeldab jõudu, suusatamine hoopis 

vastupidavust. Tervisevorm on aga inimese tervislik seisund ja funktsionaalne võimekus. 

Tervisevormi näitajad sõltuvad kehalise aktiivsuse ja liikumise mõjust tervisele. Tervisevormi 

saab jagada nelja ossa, need on aeroobne vorm, tugi- ja liikumiselundite vorm, motoorne vorm 

ja kehaehitus. Igaüks nendest komponentidest on seotud teatud haiguste ennetamise või 

kergendamisega. Näiteks aeroobne vorm on seotud südame-veresoonkonna haigustega ja 

diabeediga. Motoorne ja tugi- ning liikumiselundite vorm luumurdude ja seljavaevustega ja 

kehaehitus ülekaalu ja rasvumisega. (Oja, 1998: 52) 

Kirjanduses kasutatakse ka mõistet fitness, mis tähistab füüsilist vormi, tervislikku seisundit 

ja kehalisi võimeid (Caspersen jt, 1985). 
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2. VÄHESE LIIKUMISE MÕJU TERVISELE 

Vähene liikumine on riskiteguriks paljudele haigustele ja seetõttu ollakse paljudes maades 

mures laste vähese liikumisaktiivsuse pärast. Kahjustused lapseeas ei ole küll enamasti 

märgatavad, kuid väheliikuvast lapsest saab suurema tõenäosusega väheliikuv täiskasvanu. 

Vanuse tõustes on terviseriskid ja mõjud juba palju suuremad. (Harro, 2001) 

On leitud, et nendel inimestel, kes liiguvad regulaarselt, on väiksem risk haigestuda ligikaudu 

20 haigusesse või jõuda haigestumise eelsesse seisundisse (Vuori, 2007b: 11). Nimetame 

siinkohal mõned olulisemad, nagu südamelihase infarkt, jämesoole kasvaja, suhkruhaigus, 

kõrgvererõhutõbi ja luude hõrenemine (Harro, 2001). 

Liikumine on oluline, kuna vähendab ülekaalulisuse riski. Liikumise juures on oluline 

vastupidavus ja seda just südame ja veresoonte seisukohalt. Vastupidavus tähendab seda, et 

inimene jaksab joosta, ujuda, liikuda trepist. Selleks, et arendada vastupidavust, on tarvis 

liikuda piisavalt kiiresti, pikemat aega ja sageli. (Mustajoki, 2008: 76) 

Lastel vanuses 5–17 eluaastat soovitatakse aktiivset liikumist 60 minutit päevas iga päev ja 

täiskasvanutel vähemalt 150 minutit mõõdukalt aktiivset liikumist nädalas, mis teeb vähemalt 

30 minutit viiel päeval nädalas (World Health Organization, 2010). 

Inimesed, kes teevad nädalas vähemalt 150 minutit mõõdukat või intensiivset aeroobset 

füüsilist tegevust, vähendavad südame isheemiatõppe haigestumise riski 30% võrra, diabeeti 

haigestumise riski 72% võrra ja rinnavähi ning jämesoolevähi riski 21–25% võrra. Piisaval 

liikumisel on positiivne mõju vaimsele tervisele vähendades stressi, ärevust ja depressiooni. 

Liikumisel arvatakse olevat ka Alzheimeri tõbe ja teisi dementsuse vorme edasilükkav mõju. 

(World Health Organization Regional Office for Europe, n.d.) 

 

2.1. Ülekaalulisus 

2016. aastal tehtud Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringus leiti, et 40% Eesti 

meestest on ülekaalulised ja 27% Eesti naistest on ülekaalulised. Rasvumise all kannatab 20% 

meestest ja 19% naistest. Uuriti 16–64-aastaseid Eesti elanikke. Kuigi võrreldes 2014. aasta 

samalaadse uuringuga on suurenenud tervisespordiga tegelejate hulk, siis ülekaalulisus on 

siiski jäänud samale tasemele. (Tekkel & Veideman, 2017: 56) 

Ülekaaluliste laste osakaal kasvab pidevalt. Eestis on leitud, et 10,8% poistest ja 10,2% 

tüdrukutest on ülekaalulised. Rasvunuid on laste seas 4,2% poistest ja 3,6% tüdrukutest. 

(Sokman, 2016: 10) 

Kogu Euroopas on leitud, et üle 50% täiskasvanud elanikkonnast on ülekaalulised ja 

rasvunuid on 23% naisi ja 20% mehi. Laste rasvumine on tõsiseks riskifaktoriks 

kardiovaskulaarsetele haigustele, 2. tüübi diabeedile, ortopeedilistele probleemidele, 

psüühikahäiretele, mitteedasijõudmisele koolis ja madalale enesehinnangule. (World Health 

Organization Regional Office for Europe, n.d.) 
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Ülekaalulisuse hindamiseks kasutatakse kehamassiindeksit (KMI). See väljendab kehamassi 

ja pikkuse suhet. Kehamassiindeks arvutatakse järgmiselt: 

KMI = kehamass (kg) / kehapikkuse ruut (m). Lastel muutub KMI koos kasvamise ja 

vanusega ning nõuab vanusele ja soole vastavaid standardeid. KMI-d ei saa kasutada kasvueas 

laste ja noorte puhul analoogselt täiskasvanutega ja seetõttu on nende jaoks koostatud 

spetsiaalsed kasvukõverad. Täiskasvanute puhul on KMI alates 25 ülekaalulisus ja alates 40 

rasvumine. 15-aastaste puhul algab ülekaalulisus poistel kui KMI on 23,3 ja rasvumine kui 

KMI on 28,3. Tüdrukutel vastavalt ülekaal KMI 23,9 ja rasvumine KMI 29,1. (Mustajoki, 

2008: 83) 

Ülekaalulisusel on mitmeid põhjusi. Üheks põhjuseks, miks inimene ei kuluta enam nii palju 

energiat, on tehnika areng. Suurem osa töid, mis vanasti tehti lihasjõuga, teevad nüüd ära 

masinad. Sama on juhtunud koduste majapidamistöödega, kus näiteks nõude masinasse 

panemine ei nõua suurt füüsilist pingutust. Uksi avatakse puldiga ja kodust tööle sõidetakse 

autoga. Jõukuse kasvades väheneb liikumise vajadus. 

Teiseks ülekaalulisuse põhjuseks on toitumine. Mõned toitumisharjumuste muutused on 

positiivsed. Kasvanud on puu- ja köögiviljade tarbimine. Süües madala energiasisaldusega 

aedvilju saame kõhu täis, kuid ei tarbi liigselt kaloreid. Samal ajal on kiirtoitude tarbimine 

suurenenud ja koduste ühiste söömiste hulk vähenenud. Inimesed söövad ebakorrapäraselt ja 

sageli seda, mis kätte juhtub. Alates 20. sajandist on ülekaal muutunud üleüldiseks 

probleemiks. Soomes on laste ja noorte kehakaalu kohta kogutud andmeid alates 1970-ndatest 

aastatest. Kehakaalu on regulaarselt mõõdetud 12- ja 18-aastastel noortel ja ülekaaluliste arv 

on 25 aastaga kõikides vanuserühmades peaaegu kolmekordistunud. (Mustajoki, 2008: 112) 

Ülekaalulisus kasvab koos vanusega. Kurb tõsiasi on aga see, et paksus jääb püsima. Suurem 

osa nendest, kes on ülekaalulised teismelisena, on seda ka täiskasvanu eas. Täiskasvanu eas 

ülekaaluliste inimeste arv vanusega pidevalt suureneb, kõige suurem ülekaalulisuse osakaal 

on vanuses 55–74 eluaastat. (Mustajoki, 2008: 113) 

Nendest lastest, kes on ülekaalulised enne teismeliseiga, on üle 60% ülekaalulised ka varases 

täiskasvanueas (World Health Organization Regional Office for Europe, n.d.). 

Uuringutes on leitud, et normaalkaalulised inimesed liiguvad rohkem kui ülekaalulised. Kas 

vähene liikumine põhjustab ülekaalu või juba tekkinud ülekaal raskendab liikumist? Soomes 

uuriti 16–63-aastaste inimeste liikumist. Uuritavaid oli üle 5000 inimese. 10 aastat hiljem 

võrreldi nende inimeste kehakaalu, kes tegelesid mingi liikumisharrastusega vähemalt kaks 

korda nädalas, nendega, kes spordiga ei tegelenud. Mitteliikuvate inimeste kaalutõus oli 2,6 

korda tõenäolisem kui spordiga tegelejatel. (Mustajoki, 2008: 73) 

Lapsed on elavamad, liiguvad rohkem ja kulutavad täiskasvanutega võrreldes rohkem 

energiat. Samuti kulub lisaenergia kasvamiseks. Täiskasvanu eas kulutatakse kõige rohkem 

üldenergiat 20–40-aastaselt. Vananedes energiakulutus väheneb tulenevalt organismi 

muutustest. (Mustajoki, 2008: 73) 

 

2.2. Diabeet ehk suhkruhaigus 

Diabeet on häire, mille korral veresuhkru ehk glükoosi tase on ebanormaalselt kõrge, kuna 

keha ei tooda piisavalt insuliini. Insuliin on pankrease ehk kõhunäärme poolt toodetav 

hormoon, mis aitab kontrollida veresuhkru taset. Glükoos veres stimuleerib insuliini tootmist, 
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insuliin aga aitab verest glükoosil liikuda rakkudesse, kus glükoosist toodetakse energiat. Kui 

keha ei tooda piisavalt insuliini, mis aitab glükoosil liikuda rakkudesse, või kui rakud ei 

reageeri insuliinile normaalselt, tõuseb vere glükoosisisaldus normist kõrgemale. Kõrge 

veresuhkur koos rakkude madala suhkrusisaldusega põhjustavad diabeedi sümptomeid. 

(Brutsaert, 2018) 

Diabeedi sümptomid, mis on põhjustatud kõrgest glükoosi tasemest, on pidev janu, rohke 

urineerimine ja suurenenud näljatunne. Veresuhkru taseme tõusmisel lekib glükoosi ka uriini. 

Uriini glükoositaseme tõusmisel toodavad neerud täiendavas koguses vett, et lahjendada suurt 

kogust glükoosi. Kuna neerud toodavad rohkelt uriini, esinebki suhkruhaigetel sage ja suurtes 

kogustes urineerimine. Rohke urineerimine omakorda põhjustab pidevat janu. Kuna uriiniga 

kaotatakse suuremas koguses kaloreid, võivad inimesed kaotada kaalu, mille 

kompenseerimiseks tuntakse sageli suurenenud näljatunnet. Teised diabeedi sümptomid 

võivad olla ähmane nägemine, unisus, iiveldus ja vähenenud vastupidavus füüsilisele 

pingutusele. (Brutsaert, 2018) 

Peamiselt kirjeldatakse kolme diabeedi tüüpi. Prediabeet on seisund, mille korral veresuhkru 

tase on normist kõrgem, kuid mitte nii kõrge, et see vastaks suhkruhaiguse kriteeriumitele. 

Inimestel, kellel esineb prediabeet, on kõrgenenud risk tulevikus diabeedi väljakujunemiseks. 

Kehakaalu vähendamine 5–10% võrra läbi dieedi ja suurema kehalise aktiivsuse aitab 

märkimisväärselt diabeedi tekke riski alandada. (Brutsaert, 2018) 

I tüüpi diabeedi korral ründab inimese enda immuunsüsteem kõhunäärme insuliini tootvaid 

rakke ja hävitab jäädavalt suure osa nendest rakkudest, mistõttu pankreas pole võimeline 

insuliini tootma või toodab seda ebapiisavates kogustes. I tüüpi diabeet esineb vaid 5–10%-l 

diabeetikutest, kellest enamikul areneb haigus välja enne 30-ndat eluaastat, kuigi 

haigestumise algus võib olla ka vanemas eas. Teadlased usuvad, et pankrease insuliini 

tootvate rakkude hävitamise immuunsüsteemi poolt võib vallandada mingi keskkonnaga 

seotud faktor, kas siis mõni lapse- või noorukieas põetud viirusinfektsioon või toitumisega 

seotud faktorid. Geneetiline eelsoodumus muudab osad inimesed rohkem mõjutatavaks 

keskkonnafaktorite poolt. (Brutsaert, 2018) 

II tüüpi diabeedi korral pankreas toodab insuliini, vahel isegi normist kõrgemal tasemel, seda 

just haiguse varajases faasis. Samas areneb välja insuliini toimele resistentsus (vähene 

tundlikkus), mistõttu pole piisavalt insuliini organismi vajaduste katmiseks. II tüüpi diabeedi 

süvenemisel väheneb ka pankrease insuliini tootmise võimekus. (Brutsaert, 2018) 

I tüüpi diabeedi tekkimist pole kahjuks võimalik ennetada, kuid II tüübi diabeeti saab ennetada 

elustiili muudatustega. Kui ülekaalulised inimesed vähendavad oma kehakaalu vaid 7% võrra, 

või kui inimesed muutuvad füüsiliselt aktiivsemaks (näiteks 30 minutit kõndi päevas), saavad 

nad vähendada oma diabeedi riski rohkem kui 50%. (Brutsaert, 2018) 

Rasvumine on II tüüpi diabeedi arenemisel peamine riskitegur, 80–90% selle haigusega 

inimestest on ülekaalulised või rasvunud. Kuna rasvumine põhjustab insuliini resistentsust, 

vajavad rasvunud inimesed väga suuri insuliini koguseid organismis normaalse veresuhkru 

taseme hoidmiseks. (Brutsaert, 2018) 

II tüübi diabeet muutub järjest sagedamaks noorte ja laste seas. Varem peeti seda vaid 

vanemate inimeste haiguseks. Selline muutus on toimunud nii Eestis kui ka mujal maailmas. 
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Teiste põhjuste seas on II tüübi diabeedi sagenemisel tähtis roll ebatervislikul toidul ja istuval 

eluviisil, millest tekib kaalutõus ning rasvumine. (Jõemägi, 2011) 

 

2.3. Südame- ja veresoonkonna haigused 

Südame- ja veresoonkonna haigused (SVH) on nii kogu maailmas kui ka Eestis üks peamisi 

varajase surma põhjustest. Euroopas oli 2000. aastal umbes 41% kõikidest surmajuhtudest 

põhjustatud SVH poolt. Eesti kaotab varajaste SVH surmade tõttu igal aastal oma 

potentsiaalsest inimkapitalist ligi 40 000 eluaastat, mis on varajaste surmade tõttu elamata 

jäänud aastad. (Südame- ja veresoonkonnahaiguste ..., 2005) 

Kehalisel aktiivsusel on oluline mõju SVH ennetamisele. Kehalise aktiivsusega kaasevad 

mitmed muutused organismis. Mõõdukas kehaline aktiivsus tugevdab südamelihast, 

suurendab südame kaalu ja mõõtmeid ning suurendab vere punaliblede arvu ja hemoglobiini 

sisaldust. Kehaliselt väheaktiivsetel inimestel on kaks korda kõrgem risk haigestuda 

südamehaigustesse. Laste kasvuperioodil suurendab kehaline aktiivsus südame-

veresoonkonna funktsionaalset võimekust ja inimese kehalist võimekust ja selle mõju ulatub 

täiskasvanuikka. (Mei jt, 2016: 136) 

SVH riiklik strateegia aastateks 2005–2020 keskendub teiste valdkondade kõrval ka 

füüsilisele aktiivsusele. SVH ennetamise juures rõhutatakse, et liikumine vähendab nimetatud 

haiguste riskifaktoreid, pidurdab haiguste teket, arengut ja kordumist ning aitab kaasa 

taastumisele. Oluliseks peetakse mitte võistlussporti, vaid just regulaarset füüsilist aktiivsust. 

Haigestumise riski hinnatakse füüsiliselt aktiivsete inimeste puhul oluliselt väiksemaks 

võrreldes mitteaktiivsete inimestega. Südame isheemiatõve puhul on aktiivsete inimeste 

haigestumise risk poole võrra ja insuldi risk 25% võrra madalam. (Südame- ja 

veresoonkonnahaiguste ..., 2005) 

Strateegias tuuakse välja ka meetmed inimeste liikumisharjumuste suurendamiseks. Nendeks 

pakutakse elanikkonna teavitamist, erinevaid programme ja kampaaniad. Samuti on oluline 

teadvustamine, et liikumine pole mitte ainut sport, vaid ka lihtsalt igapäevane liikumine. Need 

on kõndimine, rattaga sõitmine, mida saab igapäevaselt teha. Oluliseks peetakse laste 

liikumisharjumuste kujundamist, kuna aktiivsed lapsed jätkavad oma tegevust ka 

täiskasvanuna. (Südame- ja veresoonkonnahaiguste ..., 2005) 

Südame-isheemiatõbi on üks olulisemaid südamehaigusi, mida on uuritud seoses liikumisega. 

Üsna suure kindlusega väidetakse, et liikumine ja südame isheemiatõbi on pöördvõrdelises 

seoses. Väga väikeste koormustega liikumisel ei ole leitud haigestumise riski vähendavat 

mõju. Mõõduka koormusega saavutatakse suurim riski alandav toime ja suurte koormuste 

puhul on uuringute tulemused vastukäivad. Tugev seos on leitud füüsilise (aeroobse) 

suutlikkuse ja südame isheemiatõve vahel, ehk siis halvas füüsilises vormis olevatel inimestel 

on eriti suur haigestumise risk. (Vuori, 2007a: 114) 

 

2.4. Luustik, lihased ja rüht 

Osteoporoos ehk luuhõrenemine on haigus, mille tulemusel luud muutuvad hapraks ja sellega 

suureneb luumurdude oht. Luude tihedust aitab suurendada kehaline aktiivsus. Luude 

tippmassi saavutamisel on oluline just noorukiea kehaline aktiivsus ja täiskasvanuna aitab 

aktiivsus säilitada luukude. Luude tiheduse tõstmiseks ja säilitamiseks on oluline, et kehaline 
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treening oleks regulaarne. Soovituslik on treenida 3–4 korda nädalas vähemalt 30–40 minutit 

korraga. Parimateks spordialadeks luude seisukohalt peetakse kõndimist, sörkjooksu, 

treppidest käimist, raskustega seotud spordialasid, tennist ja erinevaid hüppamist nõudvaid 

spordialasid. (Mei jt, 2016: 136) 

Kuigi osteoporoos on peamiselt eakate inimeste haigus, siis luuhõrenemise ennetamine algab 

just kasvueas. Liikumine võib suurendada luustiku mineraalide hulka ja kogust ja seeläbi luu 

tugevust 40–50%. Samuti arvatakse, et luu tugevus ei kao isegi sellisel juhul, kui 

täiskasvanuna liikumine väheneb. (Kannus, 2007: 131) 

Liikumine mõjutab positiivselt lihaste töövõimet. Lihaste puhul peetakse oluliseks nii jõudu 

kui venivust. Kõikide liigutuste sooritamisel on lihaste töö oluline. Lihaste energiatootmist 

mõjutab enam vastupidavustreening ja lihasjõudu mõjutab peamiselt jõutreening. Lihasjõust 

ja venivusest sõltuvad ka hea rüht ning teiste organite töö toetamine. Rüht on inimese 

kehahoid nii seismisel, istumisel kui liikumisel. Kehahoid on inimesel harjumuslik ja 

mõjutatud suuresti lapseea mitmekülgsest aktiivsest liikumisest. Halb kehahoid on mitmete 

terviseprobleemide põhjustajaks. Nendeks on lihaspinged, alaselja- ja kaelavalud, 

hingamissüsteemi, südametegevuse ja soolestiku töö häired. Kokkuvõttes võib öelda, et piisav 

kehaline aktiivsus lapse- ja noorukieas parandab lihastööd, rühti ja läbi selle ennetab mitmeid 

terviseprobleeme. (Mei jt, 2016: 136) Järgnevalt on tabelis 1 koondatud aktiivse liikumise 

mõju erinevate haigusriskide ja tervist mõjutavate teguritega. 

Tabel 1. Optimaalse kehalise koormuse mõju füüsilise tervisega seotud riskiteguritele 

Allikas: Mei jt, 2016: 135 

Tegur  Mõju  

Südame- ja veresoonkonnahaigused  Riski vähenemine  
Vere HDL (High Density Lipoprotein e kõrge 

tihedusega lipoproteiin) kolesterool („hea“)  
Tõuseb  

Vere LDL (Low Density Lipoprotein e madala 
tihedusega lipoproteiin) kolesterool („halb“)  

Langeb  

Infarkt  Riski vähenemine  

2. tüübi diabeet  Riski vähenemine  
Jämesoolevähk  Riski vähenemine  

Rinnavähk  Riski vähenemine  

Lihaste töövõime ja energeetika  Paraneb  
Kukkumine vanematel inimestel  Riski vähenemine  

Ülekaalulisus ja rasvumine  Riski vähenemine  

Osteoporoos ehk luuhõrenemine  Riski vähenemine  
Organismi immuunsus  Paraneb  

Rasvainevahetus  Paraneb  
Vastupidavus koormusel  Paraneb  

Hingamislihased  Tugevnevad  

Organismi energiavahetus  Paraneb  
Gaasivahetus kopsudes  Paraneb  
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3. LASTE JA TÄISKASVANUTE FÜÜSILINE AKTIIVSUS 

Eesti kooliõpilaste terviskäitumise uuringus 2013/2014 õppeaastal hinnati muude näitajate 

hulgas ka kehalist aktiivsust. Uuringus olid lapsed vanuses 11–15 eluaastat. 3,6% vastanutest 

ei olnud piisavalt aktiivsed mitte ühtegi päeva nädalas, vähem kui viiel päeval nädalas olid 

piisavalt aktiivsed 56,2% vastanutest ja enam kui viiel päeval nädalas olid piisavalt aktiivsed 

40,2%. Iga päev on kehaliselt aktiivsed 16,4% vastanutest. Poisid on kehaliselt mõnevõrra 

aktiivsemad kui tüdrukud. Näiteks seitsmel päeval nädalas on kehaliselt aktiivsed 18,5% 11–

15-aastastest poistest ja 16,4% samaealistest tüdrukutest. (Aasvee & Rahno, 2015: 32) 

WHO andmetel on Euroopa ja Põhja-Ameerika 11-aastastest poistest piisavalt aktiivsed 28% 

ja tüdrukutest 19% (World Health Organization Regional Office for Europe, n.d.). 

Tervise Arengu Instituut osaleb alates 2007. aastast üle-euroopalises laste terviseuuringus. 

Kokku osales uuringus üle 10 tuhande lapse kaheksast Euroopa riigist. Uuritavad olid 2–10-

aastased poisid ja tüdrukud. Tulemused erinesid riigiti. Kõige kehvemad tulemused said 

Küprose tüdrukud, kellest piisavalt kehaliselt aktiivsed olid kõigest 2% uuritavatest. Kõige 

aktiivsemad tüdrukud olid Rootsis, 14,7% olid piisavalt aktiivsed. Poiste näitajad olid kõige 

madalamad Itaalias 9,5% ja kõige kõrgemad Belgias 34,1%. Pole ka üllatav, et nendes 

maades, kus laste kehaline aktiivsus oli kõige madalam, oli ülekaaluliste laste osakaal kõrgem. 

Kõikides uuritud maades olid poisid kehaliselt aktiivsemad kui tüdrukud. Eesti laste 

tulemused jaotusid järgnevalt: tüdrukutest on 13% aktiivsed enam kui tund aega päevas, 

50,7% on aktiivsed pool tundi kuni tund päevas ja 36,3% on aktiivsed 0–30 min päevas. Poiste 

näitajad olid vastavalt 26,8% piisavat aktiivsust, 47,2% pool tundi kuni tund ja 25,9% 0–30 

minutit. Laste liikumisaktiivsust mõõdeti akseleromeetriga, mida lapsed pidid kandma 

ärkamisest kuni magama minekuni. (Konstabel jt, 2014: 139) 

Poisid on igas vanusegrupis tüdrukutest mõnevõrra aktiivsemad. Tüdrukutel hakkab 

liikumisaktiivsus vähenema 11–13-aastasena ja poistel alates teismeea lõpust. (Sulg, 2012: 6) 

Noorukite ja täiskasvanute liikumisaktiivsuse kohta leiame andmeid Eesti täiskasvanud 

rahvastiku tervisekäitumise uuringust, mida regulaarselt teostab Tervise Arengu Instituut. 

Uuringus osalevad 16–64-aastased Eesti elanikud. Muude näitajate hulgas uuritakse, kui 

paljud inimesed ja kui sageli teevad vähemalt pool tundi tervisesporti. Tulemused on 

järgnevad: iga päev harrastab tervisesporti 6,6% inimestest (mehed 7,4% ja naised 6,1%). 

Neljal kuni kuuel päeval nädalas harrastab tervisesporti 10,8% inimestest (12,6% mehed ja 

9,6% naised). Üldse ei tee mingit sportlikku tegevust 26,5% inimestest. Vanusegrupis 16–24 

eluaastat on igapäevaselt aktiivsed 9,7% mehi ja neljal kuni kuuel päeval nädalas 23,6% mehi. 

Samas vanusegrupis naiste igapäevane aktiivsus on 4,2% ja neljal kuni kuuel päeval nädalas 

19,8%. Üldse mingit sportlikku tegevust ei tee selles vanusegrupis 20,1% meestest ja 12% 

naistest. (Tekkel & Veideman, 2017: 47) 

Enamasti tunnevad inimesed ennast peale füüsilist pingutust hästi. Trenni või muu füüsilise 

tegevuse järgselt kogeb inimene subjektiivset heaolutunnet. Kuna liikumise mõju psüühikale 

on seotud mitmete mõjuritega, siis vaatleme neid lähemalt. 
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Üks hea enesetunde tekkimise põhjusi on tõenäoliselt enesega rahulolu. Teades, et liikumine 

on kasulik, annab inimene oma tegevusele positiivse hinnangu ja seeläbi tekivad positiivsed 

emotsioonid. See on rahulolu iseendaga ja oma tegevusega. Vaevalt, et keegi loeb oma päeva 

kordaläinuks, kui ta on terve päeva televiisori ees lesinud või arvutimänge mänginud. 

Liikumine mõjutab nii aju neurokeemilisi protsesse, inimese elamusi ja ka suhtlemist. Võib 

öelda, et liikumise mõju on bioloogiline, psüühiline ja sotsiaalne. Arvatakse siiski, et 

neurokeemilistel muutustel on selles oluline osa. Liikumise bioloogiline toime tekitab 

omakorda psüühilisi muutusi. On leitud, et piisava intensiivsusega liikumine tekitab 

kesknärvisüsteemi kõrgenenud aktiivsuse ja muud muutused. Katseloomadel on leitud, et 

füüsiline aktiivsus suurendab dopamiinergilise ja noradrenergilise närvisüsteemi aktiivsust. 

Samuti on tõenäoline, et muutus toimib ka opioidiretseptorite aktiivsuses. Kõik nimetatud 

ained reguleerivad organismi stressitaset ja depressiooni ning ärevushäirete avaldumist. 

(Kuoppasalmi, 1998: 321) 

On uuritud ka liikumise mõju kõige sagedasematele psüühikahäiretele, milleks on 

ärevushäired ja depressioon. Pechter ja Maaroos (2008) teevad oma ülevaateartiklis 

kokkuvõtte depressiooni ja liikumise kohta tehtud uuringutest. Rahvastiku-uuringutes on 

leitud olulised seosed füüsilise aktiivsuse ja depressiooni vahel. Nendel inimestel, kellel 

liikumisaktiivsus on suurem, esineb depressiooni vähem. Samuti on depressiooni ennetavad 

need programmid, kus suurendatakse füüsilist aktiivsust ja muudetakse elustiili. Eakate 

inimeste puhul soovitatakse mõõdukat liikumisaktiivsust, noorukite puhul on parema 

tulemusega aeroobset võimekust suurendav liikumine. Mitmetes uuringutes on leitud, et 

liikumisravi depressiooniga patsientidel on sama tõhus kui ravi antidepressantidega. Autorid 

toovad spordialadest välja kepikõnni kui jõukohase ja käepärase tegevuse ning leiavad, et see 

võiks olla hea meetod depressiooni ennetamises ja ravis. (Pechter & Maaroos, 2008: 28) 

Depressiooni ravis annab kehaline aktiivsus positiivseid tulemusi nii neurobioloogiliste kui 

ka sotsiaalsete mõjurite kaudu. Paraneb enesehinnang ja üldine heaolu. Kehaline aktiivsus 

peab olema regulaarne ja spetsialisti poolt juhendatud. Peab arvestama seda, et tegevus oleks 

inimese jaoks sobiv ja meeldiv ning annaks positiivse kogemuse. Vastasel juhul võib efekt 

olla vastupidine oodatule. Takistavaks võib saada inimese enda vähene motivatsioon, mis on 

depressiooni üks olulisi sümptomeid. Sobivuse korral on regulaarne kehaline aktiivsus heaks 

alternatiiviks depressiooni farmakoteraapiale ja psühhoteraapiale. (Õun, 2013: 27) 

Arvatakse siiski, et liikumisravi sobib depressiooni kergete seisundite raviks, tulemused 

raskemate seisundite ravis on vastandlikud. Ei ole aga kahtlust liikumise ennetavas mõjus 

inimese meeleoluhäirete tekkes. (Kuoppasalmi, 1998: 322) 
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4. UURING 

Selles peatükis antakse ülevaade uuringu tulemustest Pärnu Koidula Gümnaasiumis ja Pärnu 

Kuninga Tänava Põhikoolis ning koostatakse nende omavaheline võrdlus, mille põhjal 

tehakse järeldusi gümnaasiumi ja põhikooli õpilaste liikumisharjumuste erinevusest. 

 

4.1. Uuringu korraldus ja metoodika 

Uuring viidi läbi Pärnu Koidula gümnaasiumis 10.–12. klassi õpilaste seas. Küsimustikule 

vastasid kõikide suundade õpilased. Küsimustik sisaldas küsimusi liikumisaktiivsuse, 

trennide ja teiste kehalist aktiivsust puudutavate aspektide kohta. Küsimustik on koostatud 

Google Forms programmis (vt lisa 1). Küsimustik oli avatud 11.11.2017 kuni 12.01.2018. 

Küsimustik postitati Facebook-i gruppi „Koidulad“ 11.11.2017 ja 04.12.2017. Küsimustiku 

andmete töötlemisel on kasutatud kvantitatiivset meetodit. Küsimustiku andmeid on 

töödeldud programmis IBM SPSS Statistics s.o sotsiaalteaduslike andmete 

analüüsiprogramm, mis võimaldab hallata andmeid ning viia läbi erinevaid statistilisi 

analüüse mugavas graafilises keskkonnas ja osa jooniseid on tehtud ka MS Excelis. 

 

4.2. Uuringu tulemused 

Küsimustikule vastas 216 õpilast. Statistiline analüüs on koostatud 211 ankeedi tulemuste 

põhjal, sest viie ankeedi vastused olid ebaloogilised või olid vastatud ebasobivalt. Vastajate 

vanus oli vahemikus 15–19 eluaastat. Vanuse järgi jaotusid vastajad: 15-aastaseid oli 1, 16-

aastaseid 61, 17-aastaseid 96, 18-aastaseid 48 ja 19-aastaseid 5 (vt tabel 2). Vastajate hulgast 

olid 142 (67,3%) naised ja 69 (32,7%) mehed. 

Tabel 2. Vastajate vanus 

Vanus  Sagedus Osakaal, %  

15 1 0,5 

16 61 28,9 

17 96 45,5 
18 48 22,7 

19 5 2,4 

Kokku 211 100,0 

 

Klasside kaupa jaotusid vastajad järgnevalt: 10. klass 72 vastajat, 11. klass 94 vastajat ja 12. 

klass 45 vastajat. 

Suundade kaupa jaotusid vastajad järgmiselt: A–klassid 59 vastajat, R–klassid 72 vastajat, 

BK–klassid 31 vastajat, E–klassid 23, EV–klassid 26 vastajat (vt tabel 3). 
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Tabel 3. Vastajad klasside ja suundade kaupa 

Klass Sagedus Osakaal, % 

G1A 16  7,6  
G1R1 11  5,2  

G1R2 14  6,6  

G1R3 4  1,9  
G1BK 8  3,8  

G1E 10  4,7  

G1EV 9  4,3  
G2A 33  15,6  

G2R1 10  4,7  

G2R2 11  5,2  
G2BK 17  8,1  

G2E 7  3,3  

G2EV 16  7,6  
G3A 10  4,7  

G3R1 8  3,8  

G3R2 14  6,6  
G3BK 6  2,8  

G3E 6  2,8  

G3EV 1  0,5  

Kokku 211  100,0  

 

Kõikidest küsimustikule vastanuist käib regulaarselt trennis 158 õpilast (74,9%) ja ei käi 

trennis 53 õpilast (25,1%). Kõige populaarsemaks trenniks gümnasistide seas osutus jõusaal, 

kus käib 96 õpilast (60,8% kõikidest trennis käijatest), teisel kohal on jooksmine, millega 

tegeleb 49 vastajat (31,0%), kolmandal kohal on tantsimine 33 harrastajaga (20,9%). 

Järgnevad võrkpall, jalgpall ja ujumine. Valikus oli 21 erinevat trenni ja kokku nimetati 35 

trenni. Käiakse väga erinevates trennides ja valikuid on väga palju, kuid ikka pole osad 

vastajatest endale sobivat trenni leidnud. 

Trennis mittekäimise kõige sagedasemaks põhjuseks on ajapuudus, mida märkisid 29 (54,7%) 

kõikidest trennis mittekäijatest. Teine kõige sagedasem põhjus on sobiva trenni puudumine, 

mis on mitmekesise trennivaliku puhul väga üllatav tulemus. Seda märkisid 21 (39,6%) 

vastajat, 18 vastajat (34,0%) ei käi trennis kuna ei viitsi (vt joonis 1). 

 

Joonis 1. Trennis mittekäimise põhjused 

0 5 10 15 20 25 30
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Trennide arv nädalas varieerus ühest trennist 13-ne trennini. Keskmiseks trennide arvuks 

nädalas on 4,38. Suurem osa vastanutest teevad kolm, neli või viis trenni nädalas, sellest 

vähem või rohkem teevad trenne vaid neljandik kõikidest trennis käijatest. Trenni pikkus oli 

vahemikus pool tundi kuni 3 tundi. Keskmiseks trenni kestuseks kujunes 1,475 tundi. Kõige 

populaarsemad on pooleteist-tunnised trennid, 67 (42,4%) vastajat. Ka tunnised ja 

kahetunnised trennid on üsna sagedased, vastavalt 47 (29,7%) ja 34 (21,5%) vastajat. 

Järgnevatest tabelitest on näha vastajate trennide arv nädalas, treeningu pikkused ja vastavad 

miinimum ja maksimumväärtused (vt tabel 4). 

Tabel 4. Treeningute arv nädalas ja treeningute kestused 

Treeningute 

arv nädalas  

Sagedus Osakaal, %  Treeningu 

kestus, h 

Sagedus Osakaal, % 

1 1 0,6 0,5 2 1,3 
2 13 8,3 0,75 1 0,6 

3 39 24,8 1,0 47 29,7 

4 38 24,2 1,25 1 0,6 
5 41 26,1 1,5 67 42,4 

6 12 7,6 1,75 2 1,3 

7 5 3,2 2,0 34 21,5 
8 2 1,3 2,5 2 1,3 

9 2 1,3 3,0 2 1,3 

10 2 1,3 Kokku 158 100,0 
13 2 1,3    

Kokku 157 100,0    

 

Lisaks trenni kasulikkusele on füüsilise tegevusega kaasnev ka positiivne emotsioon, mis on 

treenimise nauditavuse seisukohalt väga oluline. Trennis käijatelt küsiti põhjust, miks nad 

trenni teevad. Vastustest tuli välja, et enamik ehk 125 (79,1%) vastajat käivad trennis, kuna 

trenn annab neile hea enesetunde (vt joonis 2). Sagedasemateks märgitud põhjusteks olid veel 

soov hoida ennast heas sportlikus vormis, võimalus liikuda ja soov hea ja sportlik välja näha. 

Pisut vähem kui pooled märkisid, et käivad trennis, kuna soovivad kehakaalu alandada ja/või 

oma spordialal paremaks saada. Kolmandik treenib võistlusteks ja kaheksandik vastanutest 

treenivad sportlaskarjääriks. Nagu uuringutest on selgunud (vt ptk 3), annab treenimine 

positiivse emotsiooni, mida on näha ka selle küsimuse vastustel. 

 

Joonis 2. Trennis käimise põhjused 
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WHO soovituse kohaselt peaks noor liikuma 60 minutit päevas (World Health Organization, 

2010). 

Küsimustik sisaldas küsimusi treeningute ja ka muude tegevuste kohta, mida tehes ollakse 

füüsiliselt aktiivne. Liites kokku nädala jooksul trennis veedetud tunnid ja muud aktiivsed 

tegevused õues ja toas, saadakse nädalas aktiivsena oldud tundide kogusumma, mille järgi 

saab öelda, kas ollakse piisavalt aktiivsed. Toas ja õues tehtavate tegevuste osas on arvesse 

võetud tundide keskmist väärtust (vastusevaliku „0–2 tundi nädalas“ on arvesse võetud 1 tund 

nädalas). Kõiki vastajaid, kellel on nädalas 7 või rohkem liikumist sisaldavat tundi, võib 

pidada füüsiliselt piisavalt aktiivseteks. Leitakse ka seda, kui suur osa trennis käijatest on 

piisavalt aktiivsed ja kui palju on neid, kes suudavad liikuda piisavalt trennis käimata. Tabelis 

5 on näha, et 148 (70,1%) vastanutest on WHO soovituste kohaselt piisavalt aktiivsed ja 63 

(29,9%) jäävad alla soovitatava normi. Eraldi on tabelist näha, palju on trennis käijatest 

füüsiliselt piisavalt aktiivseid õpilasi ning kui suur osa trennis mittekäijatest liiguvad vähemalt 

60 minutit iga päev. Nagu näha siis trennis käijatest vaid 19 (12%) ei ole piisavalt aktiivsed, 

kuid trennis mittekäijatest lausa 44 (83%). Keskmiselt ollakse nädalas aktiivne 10,122 tundi. 

Tabel 5. Piisav füüsiline aktiivsus 

 Piisav aktiivsus 
Kokku 

Jah Ei 

Kas käid 
trennis? 

Jah 
Vastajate arv 139 19 158 

Osakaal, % 88,0 12,0 100,0 

Ei 
Vastajate arv 9 44 53 

Osakaal, % 17,0 83,0 100,0 

Kokku 
Vastajate arv 148 63 211 

Osakaal, % 70,1 29,9 100,0 

 

Kuigi trennis käimata on võimalik olla füüsiliselt aktiivne, ei ole see siiski enamasti piisav, et 

täita soovitust liikuda vähemalt 60 minutit päevas. Alati ei piisa ka ainult trennist ja seetõttu 

peaksid kõik jälgima lisaks treeningutele ka oma ülejäänud nädalat, mille käigus tehakse 

erinevaid aktiivseid tegevusi. 

Võrreldes meeste ja naiste trennis käimist ning füüsilist aktiivsust selgus, et poiste hulgas on 

rohkem nii trennis käijaid kui ka piisavalt füüsiliselt aktiivseid õpilasi. Trennis käib 79,7% 

meestest ja 72,5% naistest, piisavalt füüsiliselt aktiivsed on 76,8% meestest ja 66,9% naistest 

(vt tabelid 6 ja 7). 

Tabel 6. Trennis käimine sugude kaupa  

 Sugu 
Kokku 

Mees Naine 

Kas käid 

trennis? 

Jah 
Vastajate arv 55 103 158 

Osakaal, % 79,7 72,5 74,9 

Ei 
Vastajate arv 14 39 53 

Osakaal, % 20,3 27,5 25,1 

Kokku 
Vastajate arv 69 142 211 

Osakaal, % 100,0 100,0 100,0 
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Tabel 7. Piisav füüsiline aktiivsus sugude kaupa  

 Sugu 
Kokku 

Mees Naine 

Piisav 

aktiivsus 

Jah 
Vastajate arv 53 95 148 

Osakaal, % 76,8 66,9 70,1 

Ei 
Vastajate arv 16 47 63 

Osakaal, % 23,2 33,1 29,9 

Kokku 
Vastajate arv 69 142 211 

Osakaal, % 100,0 100,0 100,0 

 

Küsimustiku vastustest tuleb välja, et protsentuaalselt on trennis käijaid kõige rohkem E ja 

EV klassides (vt tabel 8). Piisavalt aktiivseid on kõige rohkem EV klassides, mõnevõrra 

vähem E klassides, järgnevad R, A ja BK suund. 

Tabel 8. Trennis käimine ja füüsiline aktiivsus suundade kaupa 

Suund Trennis käimise % Suund Piisavalt aktiivsete % 

E 91,3% EV 80,8% 

EV 80,8% E 73,9% 

A 76,3% R 70,8% 
R 75,0% A 69,5% 

BK 54,8% BK 58,1% 

 

Küsimustikus küsiti ka vastajate ema ja isa trennis käimise kohta. Võimalik oli valida kolme 

vastusevariandi vahel (jah/ei/ei tea) nii isa kui ka ema kohta. Küsimuse eesmärgiks oli teada 

saada, kui paljud lapsevanematest teevad regulaarselt sporti ja milline on vanemate trennis 

käimise mõju laste trennis käimisele. Püstitatud hüpoteesi kohaselt käib laps tõenäolisemalt 

trennis, kui seda teeb/teevad tema vanem(ad). Vastajate emadest käivad trennis 71 (33,6%) ja 

isadest 60 (28,8%), emadest ei käi trennis 129 (61,1%) ja isadest 127 (60,2%). 11 ema (5,2%) 

ja 24 isa (11,4%) kohta ei teata, kas nad käivad trennis või mitte (vt tabel 9). 

Tabel 9. Vanemate trennis käimine  

Kas su ema 

käib trennis? 
Sagedus Osakaal, % 

Kas su isa käib 

trennis? 
Sagedus Osakaal, % 

Jah 71 33,6 Jah 60 28,4 

Ei 129 61,1 Ei 127 60,2 

Ei tea 11 5,2 Ei tea 24 11,4 

Kokku 211 100,0 Kokku 211 100,0 

 

Selleks, et leida seost ja määrata selle tugevust on puuduvate väärtustena märgitud vastused 

„Ei tea“, sest selliselt vastanud õpilaste seost oma vanematega leida ei saa. Statistiliselt oluline 

mõju emal poistele puudub – hii-ruut testiga on p > 0,05. Ema ja tüdrukute trennis käimine 

on aga omavahel seotud (p = 0,007). Ema ja tüdrukute trennis käimise seos Crameri V järgi 

on 0,228, mis on nõrk seos. Isa puhul mõju poistele samuti puudub (p > 0,05). Tüdrukuid 

mõjutab isa trennis käimine samuti nõrgalt, Crameri V järgi on seos 0,232. 

Järgnevalt soovitakse leida seost trennis käimise/füüsilise aktiivsuse ja õppeedukuse vahel. 

Selle tarbeks on koostatud tabel 10, kus on näha trennis käimine või mittekäimine ja kõik 

hinnete kategooriad vastajate arvudega.  
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Tabel 10. Trennis käimine ja eelmise õppeaasta perioodihinded 

Kas 
käid 

trennis? 

Hinded 

Kokku 
Kõik 
viied 

Enamus 
viied, 

mõned 

neljad 

Enamus 
neljad, 

mõned 

viied 

Neljad, 
viied, 

üksikud 

kolmed 

Enamus 
põhiainetest 

kolmed 

Perioodihinnetes 
on kahtesid 

Jah 17 52 22 54 11 2 158 
Ei 6 17 10 16 3 1 53 

Kokku 23 69 32 70 14 3 211 

 

Trennis käijatest on kõikidele viitele õppivaid õpilasi 10,8% ja neljadele või viitele õppivaid 

õpilasi 57,6%. Trennis mittekäijatest on kõikidele viitele õppivaid õpilasi 11,3% ja neljadele 

või viitele õppivaid õpilasi 62,3%. Mõlema näitaja puhul võib öelda, et trennis käijad ei ole 

mittekäijatest paremate õpitulemustega, samuti pole protsentide erinevused piisavad, et 

järeldada vastupidist. 

Tabelis 10 toodud hinnete kategooriad kodeeriti järgmiselt: 1 – kõik viied; 2 – enamus viied, 

mõned neljad; 3 – enamus neljad, mõned viied; 4 – neljad, viied, üksikud kolmed; 5 – enamus 

põhiainetest kolmed; 6 – perioodihinnetesse sattus kahtesid. Selle alusel arvutati keskmised 

väärtused, mis näitavad, et trennis käijate keskmine väärtus (2,97 ± 1,23) ei erine trennis 

mittekäijatest (2,92 ±1,22) ning vastab kategooriale „enamus neljad, mõned viied“. Sama 

tulemust näitab võrdlus hinnete ja piisava aktiivsuse vahel, kus piisavalt aktiivsete hinnete 

keskmine väärtus on 2,99 ± 1,24 ning mitteaktiivsetel 2,90 ± 1,17, mis jällegi vastab hinnete 

kategooriale „enamus neljad, mõned viied“.  

 

4.3. Võrdlus põhikooli tulemustega 

Kui võrreldi põhikooli ja gümnaasiumi tulemusi omavahel, siis enamikus küsimustes olulisi 

erinevusi ei ilmnenud (vt tabel 11). 

Tabel 11. Tähtsamate väärtuste võrdlus põhikooli ja gümnaasiumi tulemustes 

 Põhikool Gümnaasium 

Trennis käib 74,4% 74,9% 

Keskmine trennide arv nädalas 3,52 4,37 

Keskmine trenni kestus, h 1,42 1,47 

Keskmine tundide arv nädalas, 

millal ollakse aktiivses liikumises 
10,17 10,12 

Piisavalt aktiivsed on (7 või rohkem 
tundi aktiivset liikumist nädalas) 

67,5% 70,1% 

Emadest teeb regulaarselt sporti 41,3% 33,6% 

Isadest teeb regulaarselt sporti 32,5% 28,4% 

 

Erinevused ilmnesid selles osas, milliseid treeninguid eelistatakse. Põhikoolis olid kõige 

populaarsemad tants (23% vastajatest), tennis (12% vastajatest) ja võrkpall (9% vastajatest). 

Kõige populaarsemaks treeninguks gümnasistide seas on jõusaal, kus käib 96 õpilast (60,8% 

kõikidest trennis käijatest), teisel kohal on jooksmine, millega tegeleb 49 vastajat (31,0%) ja 

alles kolmandal kohal on tantsimine 33 harrastajaga (20,9%). 
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Põhikooli õpilaste trennis mittekäimise põhjused jaotusid järgnevalt. Peamine põhjus oli 

ajapuudus 18%. Sobivat trenni polnud endale leidnud 16%. „Ei viitsi“ vastasid 10%. 

Ülejäänud vastused läksid muude põhjuste alla. 

Kuigi ajapuudus oli nii põhikooli kui gümnaasiumi osas esimesel kohal, on selle osakaal 

erinev. Põhikoolis märkisid ajapuudust 18% vastajatest, gümnaasiumis on 54,7% neid, kelle 

trennis mittekäimise põhjuseks on ajapuudus. Teine kõige sagedasem põhjus oli mõlemas 

vanusegrupis sobiva trenni puudumine. Ka sageduselt kolmas põhjendus langes kokku, 

selleks oli vastus „Ei viitsi“. 

Muutusi ei esine trennis käijate osakaalus, keskmises trenni kestuses ega ka keskmises nädala 

jooksul aktiivsena veedetud tundides. Suurenenud on keskmine trennide arv nädalas. 

Mõnevõrra on suurenenud ka piisavalt aktiivsete õpilasete protsent, mis on väga üllatuslik, 

arvestades suurenenud õpikoormust gümnaasiumis ja teisi uuringuid samal teemal. 

Vähenenud on trennis käivate lapsevanemate hulk. 

 

4.4. Tulemuste arutelu 

Pärnu Koidula Gümnaasiumis läbi viidud küsitluses osales kokku 216 õpilast, kellest 211 

vastust on järelduste tegemisel arvesse võetud. 142 olid naised ja 69 mehed. Kõikidest 

vastajatest teevad regulaarselt sporti 158 (74,9%). 

Põhikooli õpilaste ja gümnasistide trennide eelistused olid mõnevõrra erinevad. 

Gümnaasiumis on kõige populaarsemaks jõusaal, teisel kohal jooksmine ja seejärel tants. 

Samuti ei käi alla 16-aastased lapsed tavaliselt jõusaalis. Jooksmine on kõige käepärasem ja 

lihtsam võimalus teha sporti. Seda saab teha põhimõtteliselt ükskõik kus ja ükskõik millal. 

Trennide valiku puhul on määravaks ka pakutavad võimalused. Tants oli populaarne nii 

põhikoolis (esimesel kohal) kui ka gümnaasiumis (kolmandal kohal). Pärnu linn on tuntud 

oma heade tantsukoolide poolest ja samuti on mitmeid erinevaid valikuid tantsustiilide osas. 

Võimaluste osas on kõige kehvemas seisus jääspordialad, kuna Pärnus puudub jäähall. 

Kui vaadata põhjusi, miks osad inimesed ikkagi trennis ei käi, siis põhjused on õpilaste hulgas 

sarnased. Esikohal on ajapuudus nii põhikooli kui gümnaasiumi osas. See on kindlasti 

osaliselt nii. Mõlemas koolis (Kuninga Tänava Põhikool ja Koidula Gümnaasium), kus 

küsitlus läbi viidi, on nõudmised õpilastele üsna kõrged. Küsimus võib olla ka aja 

planeerimise oskuses, mis on osadel inimestel puudulik. Nende inimeste puhul, kes ei viitsi 

trennis käia, on küsimus pigem prioriteetides. Sobiva trenni puudumine tundub olevat pigem 

ettekääne või otsitud põhjus, miks trennis mitte käia. 

Trennis käimise peamiseks põhjuseks on sellest tegevusest saadav hea enesetunne. Lisaks 

sellele toodi välja soov olla heas vormis, kehakaalu alandamine ja erinevad sportlikud 

saavutused. Need inimesed, kes on harjunud trennis käima, saavad sellest tegevusest ka 

positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Suurem osa tervisesportlastest naudivad oma 

tegevust ja läbi selle toimib ka spordi positiivne mõju. Kui tegevus on nauditav, siis tehakse 

seda regulaarselt ja saadakse kasu nii füüsisele kui meeltele. 

Kui vaadata lähemalt mõistet füüsiline aktiivsus, siis siia hulka loetakse lisaks treeningutele 

ka muud füüsilised tegevused. On inimesi, kes eelistavad liikuda tööle ja kooli jala või rattaga. 

Mõned inimesed käivad sageli kõndimas metsas või mere ääres. Kellel on suur majapidamine, 

peavad niitma muru, lõhkuma puid või talvel lükkama lund. Käesolevas uuringus leiti, et 
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70,1% vastanutest on WHO soovituste kohaselt piisavalt aktiivsed ja 29,9% jäävad alla 

soovitatava normi. 

Võrreldes poiste ja tüdrukute trennis käimist ning füüsilist aktiivsust selgus, et poiste hulgas 

on rohkem nii trennis käijaid kui ka piisavalt füüsiliselt aktiivseid õpilasi. Pärnu Koidula 

Gümnaasiumi õpilastest käib trennis 79,7% poistest ja 72,5% tüdrukutest, piisavalt füüsiliselt 

aktiivsed on 76,8% poistest ja 66,9% tüdrukutest. 

Kui vaadata kogu Eesti tulemusi, siis vanusegrupis 16–24 eluaastat on igapäevaselt aktiivsed 

9,7% mehi ja neljal kuni kuuel päeval nädalas 23,6% mehi. Samas vanusegrupis naiste 

igapäevane aktiivsus on 4,2% ja neljal kuni kuuel päeval nädalas 19,8%. (Tekkel & 

Veideman, 2017: 47) 

Põhjuseid, miks Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilased on füüsiliselt nii palju aktiivsemad, 

võib ainult oletada. Esiteks ei lange vanusegrupp täpselt kokku. Ei ole teada, mis juhtub 

inimestega peale gümnaasiumi lõpetamist. Teiseks põhjuseks võib olla see, et käesolevas 

uuringus on küsitletud väga haritud ja kõrge teadlikkusega inimesi. Samuti on üle-eestilise 

valimi puhul inimesed erinevatest piirkondadest, kus sportimise võimalused ei pruugi olla nii 

head kui Pärnu linnas. Kui võrrelda omavahel naisi ja mehi, siis kõikides füüsilise aktiivsuse 

uuringutes on poisid aktiivsemad kui tüdrukud. See tuli välja ka antud uuringu puhul. Kui 

vaadata õppesuundi, siis osutusid füüsiliselt kõige aktiivsemateks E ja EV klasside õpilased. 

Töös uuriti ka lapsevanemate trennides käimist. Selgus, et vastajate emadest käivad trennis 

33,6% ja isadest 28,8%. Siinkohal peab ütlema, et aktiivseid emasid on mõnevõrra rohkem. 

Mõnedel juhtudel ei tea vastajad, kas nende ema või isa käib trennis. 5,2% emade ja 11,4% 

isade kohta andmed puuduvad. Siin võib olla põhjuseks, et oma ema või isaga ei elata koos 

või ei suhelda piisavalt, et omada infot üksteise tegemiste kohta. 

Uuriti kuidas mõjutab vanemate trennis käimine laste trennis käimist. Selgus, et nii ema kui 

isa tegevus mõjutab tüdrukuid, aga mitte poisse. See tähendab, et tüdrukute puhul ilmnes 

positiivne seos nii ema kui isa trennis käimisega, poiste puhul aga mitte. Põhjuseid, miks 

vanemate trennis käimine gümnaasiumis õppivatele poistele mõju ei avalda, on raske öelda. 

Gümnaasiumis õppimise ajal saadakse täiskasvanuks ja üheks põhjuseks võib olla iseseisvus 

ja suurem vabadus oma asjade üle ise otsustada. Võib-olla on poistel iseseisvuse püüd suurem, 

võib-olla on tüdrukud enam mõjutatavad. 

Vaadati seoseid trennide ja õpitulemuste vahel. Nendel, kes käivad trennis ja nendel, kes ei 

käi, õpitulemused oluliselt ei erinenud. Kui vaadati neid õpilasi, kes õpivad ainult viitele või 

neljadele-viitele, siis nende hulgas oli tennis mittekäijaid isegi pisut rohkem. Üldkokkuvõttes 

võib öelda, et trennis käimine ja õpitulemused ei ole omavahel seotud. Sellest tulenevalt võib 

öelda, et soovitav oleks trennides käia ja olla füüsiliselt aktiivne, sest see tõenäoliselt ei 

halvenda õpilase koolis hakkama saamist, küll aga on tervisele kasulik. 
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KOKKUVÕTE 

Töö teemaks on liikumisaktiivsus Pärnu Koidula Gümnaasiumis. Töö eesmärgiks oli 

kaardistada liikumisaktiivsuse tase Pärnu Koidula Gümnaasiumis ja anda ülevaade 

tähtsamatest liikumisega seotud teemadest ja vähese liikumisega kaasnevatest probleemidest. 

Töö esimeses osas antakse ülevaade tähtsamatest mõistetest, mis on vajalikud teema 

terviklikuks mõistmiseks. Töö teine peatükk räägib vähese liikumise mõjust tervisele, vähene 

liikumine on riskiteguriks mitmetele haigustele või haiguseelsetele seisunditele ja liikumine 

vähendab oluliselt näiteks ülekaalulisuse riski ning tugevdab luid ja lihaseid. Peatükis 

räägitakse olulisematest haigustest, millesse haigestumise risk tõuseb vähese liikumisega 

otseselt või läbi teiste haiguslike seisundite. Kolmas peatükk käsitleb liikumisaktiivsuse taset 

maailmas ja Eestis. Kolmandas peatükis on välja toodud üldised soovitused liikumiseks lastel 

ja täiskasvanutel. 

Hüpoteeside kontrollimiseks koostati küsimustik, millele vastasid Pärnu Koidula 

Gümnaasiumi õpilased. Küsitluses osales 211 õpilast. Trennis käimise osakaal on jäänud 

võrreldes põhikooliga sarnasele tasemele. Üldine liikumisaktiivsus on jäänud samaks, 

mõnevõrra isegi tõusnud. Liikumisaktiivsuse tase Pärnu Koidula Gümnaasiumis on väga hea, 

väga paljud õpilased on aktiivsed ja liiguvad piisavalt. Võrreldes Eesti üldise tasemega on 

Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilased väga aktiivsed ja võrdlemisi vähe on neid, kes trenni 

üldse ei tee. Kuna põhikoolis oli tugev seos heade õpitulemuste ja trennis käimise vahel, 

eeldati sellist tulemust ka gümnaasiumis, sellist seost gümnaasiumis ei esine. 

Kuna paljudes valdkondades on vanematel oluline mõju laste tegevustele, siis võis oletada 

seda ka treeningute osas. Uuringust tuli välja, et ema ja isa mõlemad mõjutavad tüdrukute 

trennis käimist, kuid vanemate mõju poistele puudub või on ebaoluline. 

Kuigi Pärnu Koidula Gümnaasiumis on vähe neid õpilasi, kes trennis üldse ei käi ega tegele 

ka mingisuguse füüsiliselt aktiivse tegevusega, on neid siiski piisavalt, et juhtida tähelepanu 

probleemidele, mis kaasnevad vähese liikumisega. Loodetavasti täidab antud uurimistöö seda 

eesmärki. 

Uurimisküsimused, hüpoteesid ja tulemused: 

1. Uurimisküsimus: Milline on Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste üldine 

liikumisaktiivsus võrreldes sama vanade noortega üldiselt? 

Hüpotees: Koidula gümnaasiumi õpilane on kehaliselt aktiivsem kui sama vana Eesti 

noor keskmiselt. 

Tulemus (hüpotees leidis kinnitust): Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilased on oluliselt 

aktiivsemad võrreldes sama vanade noortega Eestis keskmiselt. 

2. Uurimisküsimus: Kuidas on muutunud liikumisaktiivsuse tase gümnaasiumis võrreldes 

põhikooliga? 

Hüpotees: Liikumisaktiivsuse tase gümnaasiumis on langenud, võrreldes põhikooli 5.–

9. klassiga. 

Tulemus (hüpotees ei leidnud kinnitust): Võrreldes põhikooliga ei ole toimunud olulisi 

muutusi õpilaste liikumisaktiivsuses. 
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3. Uurimisküsimus: Kas ja kuidas mõjutab vanemate kehaline aktiivsus laste kehalist 

aktiivsust? 

Hüpotees: Noored, kelle vanemad käivad trennis või teevad regulaarselt sporti, on ise ka 

kehaliselt aktiivsemad ja käivad tõenäolisemalt ise ka trennis. 

Tulemus (hüpotees leidis osaliselt kinnitust): Leiti, et nii ema kui isa trennis käimine on 

positiivselt seotud tüdrukute füüsilise aktiivsusega, aga ei ole seotud poiste füüsilise 

aktiivsusega. 

4. Uurimisküsimus: Milline seos on õpiedukuse ja liikumisaktiivsuse vahel? 

Hüpotees: Väga headele või headele hinnetele õppiv õpilane on keskmisest füüsiliselt 

aktiivsem. 

Tulemus (hüpotees ei leidnud kinnitust): Oluline seos õpiedukuse ja liikumisaktiivsuse 

vahel Pärnu Koidula Gümnaasiumis puudub. 
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Lisa 1. Küsimustik Pärnu Koidula Gümnaasiumis 

1. Vanus (Vabavastus) 

2. Sugu (M/N) 

3. Klass (Üks valik) 
a. G1A 

b. G1R1 

c. G1R2 
d. G1R3 

e. G1BK 

f. G1E 

g. G1EV 

h. G2A 
i. G2R1 

j. G2R2 

k. G2BK 

l. G2E 

m. G2EV 
n. G3A 

o. G3R1 

p. G3R2 

q. G3BK 

r. G3E 
s. G3EV 

4. Kas käid trennis ja/või teed iseseisvalt regulaarselt trenni? (Jah/Ei) 

5. Mis on trennis mittekäimise põhjus? (Märkeruudud) 

a. Ei ole aega 
b. Ei viitsi 

c. Majanduslikud põhjused 

d. Ei ole leidnud sobivat trenni, kus käia 
e. Terviseprobleemid (soovi korral kirjuta 

täpsemalt valiku „Muu“ alla) 

f. Ei käi, kuna ei pea seda vajalikuks 
g. Mulle ei meeldi sporti teha 

h. Pärnus puudub trenn, mida tahaksin teha 

i. Muu 

6. Millistes trennides sa käid? (Märkeruudud) 

a. Jõusaal 
b. Jooksmine 

c. Jalgpall 

d. Võrkpall 
e. Korvpall 

f. Tennis 

g. Lauatennis 
h. Squash 

i. Ujumine 

j. Sõudmine 
k. Aerutamine 

l. Purjetamine 

m. Jalgrattasport 
n. Kergejõustik 

o. Maadlus 

p. Judo 
q. Muud 

võitluskunstid 

r. Saalihoki 
s. Tantsimine 

t. Iluvõimlemine 

u. Akrobaatika 
v. Muu 

7. Mitu treeningut teed nädalas? (Vabavastus) 

8. Kui kaua üks treening tavaliselt kestab? (Vabavastus) 

9. Miks sa trenni teed? (Märkeruudud) 

a. Trenn annab mulle hea enesetunde 
b. Trennis saan liikuda 

c. Käin trennis, et alandada kehakaalu või 

hoida seda sobival tasemel 
d. Soovin ennast heas sportlikus vormis hoida 

e. Soovin hea ja sportlik välja näha 
f. Soovin oma spordialal paremaks saada 

g. Valmistun ja treenin võistlusteks 

h. Treenin sportlaskarjääriks 
i. Muu 

10. Kas sinu vanemad käivad trennis ja/või tegelevad omaalgatuslikult mõne spordialaga? 

a. Kas ema tegeleb mõne spordialaga? (Jah/Ei/Ei tea) 

b. Kas isa tegeleb mingi spordialaga? (Jah/Ei/Ei tea) 

11. Milliseid aktiivseid tegevusi teed õues? (Vabavastus) 

12. Mitu tundi nädalas teed õues aktiivset tegevust? (Üks valik) 
a. Üldse ei tee 

b. 0–2 tundi 
c. 2–4 tundi 

d. 4–6 tundi 

e. Rohkem kui 6 tundi 

13. Milliseid aktiivseid tegevusi teed siseruumides? (Vabavastus) 

14. Mitu tundi nädalas teed siseruumides aktiivset tegevust? (Üks valik) 

a. Üldse ei tee 

b. 0–2 tundi 
c. 2–4 tundi 

d. 4–6 tundi 

e. Rohkem kui 6 tundi 
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15. Kuidas tuled enamasti kooli? (Üks valik) 

a. Bussiga 

b. Autoga 
c. Jala 

d. Jalgrattaga 

e. Mootorrattaga või rolleriga 

16. Kuidas lähed enamasti koju? (Üks valik) 

a. Bussiga 

b. Autoga 
c. Jala 

d. Jalgrattaga 

e. Mootorrattaga või rolleriga 

17. Kas omad isiklikku autot, mida kasutad pidevalt transpordiks? (Jah/Ei) 

18. Mis olid sinu eelmise aasta perioodihinded? (Üks valik) 

a. Kõik viied 

b. Suurem osa viied, üksikud neljad 
c. Suurem osa neljad, üksikud viied 

d. Neljad, viied, üksikud kolmed 

e. Enamus põhiainetest kolmed 

f. Perioodihinnetesse sattus kahtesid 
g. Jäin klassi kordama 

h. Muu 

 

Lisa 2. Küsimustik Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis 

1. Vanus (Vabavastus) 

2. Sugu (M/N) 

3. Klass (Vabavastus) 

4. Kas sa käid trennis? (Jah/Ei) 

5. Kui trennis ei käi, mis on selle põhjus? (Märkeruudud) 
a. Ei ole aega 

b. Ei viitsi 

c. Majanduslikud põhjused 
d. Ei ole leidnud sobivat trenni, kus käia 

e. Terviseprobleemid 

f. Ei käi, kuna ei pea seda vajalikuks 

g. Mulle ei meeldi sporti teha 
h. Pärnus puudub trenn, mida tahaksin teha 

6. Millistes trennides sa käid? (Märkeruudud) 

a. Jalgpall 

b. Võrkpall 
c. Korvpall 

d. Tennis 

e. Ujumine 
f. Sõudmine 

g. Purjetamine 

h. Saalihoki 
i. Jalgrattasport 

j. Kergejõustik 

k. Judo 
l. Maadlus 

m. Võitluskunstid 

n. Lauatennis 
o. Tantsimine 

p. Iluvõimlemine 

q. Akrobaatika 
r. Muu 

7. Mitu trenni sul nädalas on? (Vabavastus) 

8. Kui kaua üks trenn tavaliselt kestab? (Vabavastus) 

9. Kas sinu vanemad teevad sporti või käivad trennis? 

a. Ema: (Jah/Ei/Ei tea) 

b. Isa: (Jah/Ei/Ei tea) 

10. Mis spordialaga nad tegelevad? (Vabavastus) 

11. Milliseid aktiivseid tegevusi õues teed? (Märkeruudud) 

a. Mängin palli 

b. Sõidan rattaga 
c. Teen õuetöid (niidan, rohin, riisun) 

d. Käin ujumas 

e. Käin uisutamas (talvel) 

f. Käin suusatamas(talvel) 

g. Jalutan 
h. Käin jooksmas 

i. Sõidan rulaga, tõukerattaga, trikirattaga 

j. Midagi muud 
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12. Mitu korda nädalas teed õues aktiivset tegevust? (Üks valik) 

a. Ei tee üldse 

b. Üks kord kuus 
c. Üks kord nädalas 

d. 2–3 korda nädalas 

e. 4–5 korda nädalas 
f. Iga päev teen midagi aktiivset 

13. Milliseid aktiivseid tegevusi siseruumides teed? (Märkeruudud) 

a. Käin veekeskuses 

b. Käin batuudikeskuses 
c. Käin jõusaalis 

d. Kasutan koduseid trenažööre 

e. Treenin kodus (hantlid, kõhulihaste 

harjutused jms) 
f. Midagi muud 

14. Mitu korda nädalas teed siseruumides aktiivset tegevust (Üks valik) 

a. Ei tee üldse 
b. Üks kord kuus 

c. Üks kord nädalas 

d. 2–3 korda nädalas 
e. 4–5 korda nädalas 

f. Iga päev teen midagi aktiivset 

15. Kuidas tuled enamasti kooli? (Üks valik) 

a. Bussiga 
b. Autoga 

c. Rattaga 

d. Rolleriga/mootorrattaga 
e. Jala 

f. Tõukerattaga/rulaga 

16. Mis olid sinu eelmise õppeaasta aastahinded? (Üks valik) 

a. Ainult viied 
b. Neljad ja viied 

c. Üksikud kolmed 

d. Enamuses kolmed 
e. Vähemalt ühes aines suvetöö 

f. Jäin klassi kordama 
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SISSEJUHATUS 

Töö autor valis selle teema, sest sotsiaalmeedia ja nutimaailm mängib noorte elus suurt rolli. 

Tekkis huvi, kas õpilased tajuvad sotsiaalmeedia võimalusi identiteedi kujundamisel, kuivõrd 

teadvustavad nutisõltuvuse olemust ning sotsiaalmeediaga käsikäes käiva küberkiusamise 

ohtusid. Õpilaste sotsiaalmeedias käitumine on praegusel ajastul aktuaalne, sest nutitelefonide 

tootmine kasvab ja nende kasutamine on igapäeva osa. 

Teoreetilise osa eesmärgiks on anda ülevaade identiteedist, selle kujundamisest, 

sotsiaalmeediast ning nutimaailmaga kaasaskäivatest ohtudest. Uurimistööna koostati 

küsitlus Audru Kooli 7.–9. klassi õpilastele, mille abil sooviti välja selgitada käitumismallid 

identiteedi kujundamisel sotsiaalmeedias ning võimalike ohtude tajumine. Eesmärgi 

saavutamiseks püstitati kaks küsimust: 

1. Millisel määral kujundavad õpilased oma identiteeti sotsiaalmeedias? 

2. Kuivõrd õpilased tajuvad nutimaailmaga seonduvaid ohtusid, sh nutisõltuvus ja 

küberkiusamine? 

Peamiselt võeti töö kirjutamiseks infot lõputöödest ja internetilehekülgedelt, mis olid sisult 

sarnased. 

Töö koosneb neljast peatükist ja 14 alapeatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade 

identiteedist ja selle kujundamise võimalustest. Teises peatükis tutvustatakse kolme 

populaarsemat sotsiaalmeediakanalit ja nende rolli õpilaste elus. Kolmandas peatükis tuuakse 

välja internetiga kaasnevad võimalikud ohud ning neljas peatükk sisaldab küsitluse vastuseid 

ning esitatakse järeldused. 

Autor tänab enda juhendajat ning kõiki, kes uurimistöö valmimisele kaasa aitasid. 
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1. IDENTITEET JA SELLE KUJUNDAMINE 

Käesolevas peatükis selgitab töö autor identiteedi olemust ja selle kujundamist. Autor otsustas 

kasutada mõistet „identiteet“, kuna see hõlmab kogu inimese maailmanägemust ja 

suhestumist ümbritsevaga. Kasutusel on ka mõiste „persoonibränd“, kuid see tundub autorile 

juba teadliku eneseväljendusena. 

 

 1.1. Identiteet 

Igal inimesel on oma identiteet ning see eristab meid ümbritsevast. Identiteet kujutab endas 

arvamusi, mis käivad ühe inimese kohta (Kulbas, 2018). Filosoofias tähendab identiteet või 

ka persoonibränd teatud asja suhet iseendaga. Oluline on eristada identiteedi mõistet 

sotsiaalteaduses ja psühholoogias. Sotsiaalteaduses tähendab see inimese unikaalsust ja 

erinevust ning inimene tunneb, et tal on sõpru ja lähedasi. Psühholoogiliselt on identiteet 

nägemus iseendast (Sarv, 2013). Eesti keele seletav sõnaraamat tõlgib identiteeti järgmiselt – 

teadmine endast sotsiaalsetes olukordades ja suhetes (Eesti keele seletav sõnaraamat, 2009). 

Digitaalse identiteedi saab jagada kolmeks: arvutuslikuks, juriidiliseks ja sotsiaalseks. 

Arvutusliku identiteedi ülesandeks on isiku kõikvõimalikke andmeid salvestada ning liigitada. 

Selline identiteet on kõikidel Eesti kodanikel, mille sekka kuulub nimi, rahvuslik kuuluvus, 

isikutunnistus. Juriidiline identiteet on seotud ID-kaardiga, mis võimaldab isikut tuvastada, 

kuid seda saab ka petta lisades valesid andmeid. Sotsiaalne identiteet on oluline 

enesehinnanguks ja on täiesti erinev arvustuslikust ja juriidilisest identiteedis, kus on kõik 

nagu paberile trükitult. Just seesugune persoonibränd on väga mänguline (Kamm, 2015). 

Käesolevas töös keskendubki autor sotsiaalsele identiteedile. 

 

1.2. Identiteedi kujundamine 

Identiteet ja sellega seonduv on tänapäeval inimestele muutunud oluliseks, sest 

sotsiaalmeediaga seoses on võimalik oma identiteeti teadlikult kujundada päris vabalt (Ehala, 

2017). Identiteeti saab iga inimene kujundada ise nii kuidas meeldib. See peaks peegeldama 

iseloomu nõrkusi ja tugevusi. Tähelepanu peaks pöörama protsessile, kuidas see saab alguse 

ja valmib. Identiteet on muutuv ja seda mõjutavad elusündmused, meedia ja usk iseendasse. 

Päriselu identiteeti ei olegi võimalik kujundada, see tuleb iseenesest ja on võimalik mõjutada 

vaid käitumisega. Sotsiaalmeedias on aga võimalik identiteeti kujundada, kas jääda iseendaks 

või muutes ennast. Identiteeti võib muuta juukseid värvides, meikides, teistmoodi käitudes, 

kui tavaliselt kombeks või vahetades kasvõi sugu ning nime (Kamm, 2015). Enne interneti 

teket oli kergem oma persoonibrändi jälgida, kui praegusel ajal, mil on võimalus 

sotsiaalmeedia kaudu kommenteerida ja postitada teise isiku kohta informatsiooni. Oluline on 

jälgida, et see teave, mis isikute kohta internetis on, oleks nende soove järgiv. 

Juba lapseeas tekivad hoiakud läbi kasvu, kui lapsed püüavad jälgida nii vanemate kui ka 

sõprade hoiakuid (Kulbas, 2018). Internetis on mõjutajateks influencerid ehk mõjuliidrid, 

kelle ülesanne on jälgijaskonna kasvatamine ja neile brändide ja toodete tutvustamine. 
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Influencereid jälgitakse, sest nad on inspireerivad ning paljud tahavad olla mõjuliidrite moodi. 

Mõjuliidriteks nimetatakse sisuloojaid, sest nende käes on kontroll sotsiaalmeedia rakenduste 

ja kasutajate üle (Rum, 2018). 

Internetis saab olla ka täielikult mina ise. Iga inimene on eriline, see aitabki vaatajaskonda 

suurendada ja hoida. Sotsiaalmeedias saab teha oma persoonibrändi nähtavaks ja jagada oma 

ideid ning mõtteid (Toom, 2014). 
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2. SOTSIAALMEEDIAKANALID JA SELLE ROLL ÕPILASTE 
ELUS 

Töö teises peatükis tutvustab autor kolme tuntumat sotsiaalmeediakanalit ja kirjeldab, milline 

roll on sotsiaalmeedial inimeste elus. 

 

2.1. Sotsiaalmeediakanalid 

Ühismeedia on suhtlus- ja teabekeskkond, milles infot või pilte jagavad kasutajad ühiselt. 

Tänapäeval on palju sotsiaalmeediakanaleid, kus saab suhelda, ning seal veedetakse aina 

rohkem aega (Eesti Keele Instituut, kuupäev puudub). Sotsiaalmeediakanaleid liigitatakse 

kaheks: sotsiaalmeedia ning sotsiaalvõrgustik. Sotsiaalmeedia alla kuuluvad näiteks Youtube 

ja Blogspot. Sotsiaalvõrgustiku alla jaotatakse Facebook, Instagram, Twitter, Linkedln ja 

teised. Liigitusest saab järeldada, et sotsiaalmeediakanalites saab postitada, postitusi teistega 

jagada ning kommenteerida. Sotsiaalvõrgustikud on veebilehed, kus võib üksteisega kirjalikul 

või videokõneluse teel suhelda. Sotsiaalmeediakanalite puhul on oluline tehnoloogiline 

lahendus. Sotsiaalvõrgustike peamine ülesanne on tuua kokku sarnaste huvidega inimesi. 

Sotsiaalvõrgustike ideaalsus peitub selles, et see aitab inimesel tervele maailmale end 

nähtavaks teha (Mäger, 2014). 

 

2.1.1. Facebook 

Facebook on kõige levinum koht, kus on võimalik suhelda üksteisega olenemata elupaigast. 

2018. aasta seisuga kasutab peaaegu 100% Eesti noortest Facebooki. Facebook on avatud 

2004. aasta veebruarist. Veebipõhise suhtlusvõrgustiku rajaja on Mark Zuckerberg (Hüüs, 

2010). 

Facebookis on mitmeid erinevaid võimalusi tegutseda. Et kasutada Facebooki, peab looma 

endale konto, kus tuleb sisestada andmed, näiteks suhtestaatus, vanus, elukoht, nimi, kool ja 

töökoht. Kui konto on valmis, saab postitada oma seinale pilte, videoid ja enda meeleolu. Seda 

kõike saavad teised liikmed kommenteerida ja lisada meeldivaks. Lisada saab ka teisi liikmeid 

enda sõpradeks või saadavad nemad sõbrakutse, mida saab vastu võtta. Kui on vaja saata 

teisele liikmele privaatseid sõnumeid on ka see võimalik, kuna Facebookil on ka koht 

sõnumite saatmiseks, kas inimeselt inimesele või luuakse selleks grupp (Kulbas, 2018). 

Facebooki on keelatud postitada vägivaldseid või seadusega vastuolulisi materjale (Mäger, 

2014). 

 

2.1.2. Instagram 

Instagram on suhtlusvõrgustik, kus saab teha endale konto, ning jagada pilte ja videoid 

avalikult või privaatselt. Instagrami saab kasutada Androidi, Windowsi ja Apple’i seadmetes 

läbi Google või rakendust alla laadides (Jürisoo, 2016). 2018. a seisuga on äpis kasutajaid üle 

ühe miljardi ja noori nendest umbes 42% (Ojamets, 2018). 
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Instagram on populaarsem rohkem noorte seas, selle tõttu hakatakse Facebookist Instagrami 

peale üle minema. Täpsemalt on Instagramis võimalik pidada feedi ehk postitades sarnaseid 

pilte. Kui minna teiste kasutajate feedile saab näha pilte ajalises järjestuses, kuid see ei pruugi 

nii jääda, sest Instagramis toimuvad kogu aeg uuendused (Jürisoo, 2016). Instagramis pole 

mõtet postitada päevas üle kolme postituse, kui postitada rohkem hakkab see teisi kasutajaid 

segama. Enne pildi lisamist saab muuta ka foto heledust ja tumedust ehk lisada filtreid 

(Sobranna.postimees.ee, 2015). 

Instagrami ja Facebooki postitused on erinevad. Kui Facebookis saab postitus olla ainult 

sõnaline ja jagada saab ka nt Youtube linke, siis Instagramis saab postitada vaid pilte ja oma 

telefonist videoid. Loomulikult saab videotele ja piltidele kommentaare lisada. Instagram on 

pinnuks silmas ka Facebookile, kelle uuendusi rakendus aeg ajalt ka ise kasutab (Jürisoo, 

2016). 

 

2.1.3. Snapchat 

Snapchat on sotsiaalne platvorm, kus noored kui ka täiskasvanud jagavad omavahel pilte ning 

videoid. Snapchat sai oma tee alguse Stanfordi ülikoolist. Rakenduse suuremaks iseärasuseks 

on see, et kõik saadetud pildid, videod on näha ainult lühikest aega. Snapchat on kõige kiirema 

kasutajate kasvuga mobiiliäpp. Kui saata Snapchatis pilte või videoid, siis on ka näha, kes on 

teinud screenshoti ehk teinud pildist koopia. Rakendust saab kasutada ka lihtsalt pilte tehes ja 

neid hiljem salvestades (Roonemaa, 2016). 

Rakenduse edu tõttu kasutavad seda ka ettevõtted enda toodete reklaamimiseks. Snapchatis 

tehtud pilte saab filtreerida ja neile saab lisada ka emojisid. Rakendus sisaldab ka 

vestlusfunktsiooni, kuid see pole tavaline. Peale kirja saatmist ja kättesaamist kustub kiri 

automaatselt ära, kuid on võimalik info salvestada. Tehtud pilte või videoid saab teha 

nähtavaks kõigile kasutajatele kogu maailmas (Naiste portaal, 2019). 

 

2.2. Sotsiaalmeediakanalite roll 

Sotsiaalmeediakanalite roll inimeste elus on suur. Iga päev tuleb maailma sotsiaalmeedia 

kasutajaid juurde umbes üks miljon, see tähendab, et iga sekund umbes 11 uut kasutajat (Brit, 

2018). Sotsiaalmeedias tuleb näidata ennast heast küljest, kuna see võib aidata paremini 

siseneda tööturule (Kulbas, 2018). 

Sotsiaalmeedial on oluline roll inimeste igapäevaelus, kuna seda kasutatakse nii suhtlemiseks 

kui ka informatsiooni ning identiteedi ehk persoonibrändi kujundamiseks. Oma identiteedi 

juhtimisega luuakse ettekujutust endast, seega tuleks praegusel virtuaalsel ja individuaalsel 

ajastul sellele suurt rõhku panna (Ojamets, 2018). 

Mõned lapsevanemad arvavad, et mida varem lapsed sotsiaalmeedia ja internetiga kokku 

puutuvad, seda parem, teised aga piiravad sotsiaalmeedia kasutamist ja arvavad, et peaks 

selleta hakkama saama. Mõned suured uuringud on näidanud, et koolides, kus piirati interneti 

kasutust, hakkasid õpilastel hinded paranema. Liigse interneti kasutamisega jääb paraku 

uneaeg, söök, rahunemine ja enda meelelahutus puudulikuks. See tähendab, et interneti 

kasutamist tuleks piirata, sest see rikub õpilaste koolitöid, kuid samas on ka hea, et laps saab 

varakult teadmisi interneti kohta, kuna see aitab elus kaasa (Konstabel, 2019). 
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Sotsiaalmeediakanalites on populaarne ka sõprade tagimine. Tavaliselt tagitakse sõpru grupi-

selfie’dele, kus näeb hea välja ainult konto omanik, kelle feedile pilt on postitatud. Õnneks 

saab selle tagi ka maha võtta ja kujundada ise enda identiteeti sobival moel 

(Sobranna.postimees.ee, 2015). 
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3. OHUD 

Kolmandas peatükis tuuakse välja sotsiaalmeediaga kaasnevad ohud. 

 

3.1. Oma mina kaotamine 

Internetis on risk oma mina või antud töö kontekstis oma identiteet kaotada. On väga oluline 

endale teadvustada, kes ollakse ning kui palju ja millist infot enda kohta jagada. Tuleb tähele 

panna, et sotsiaalmeediakanalites tegutsemine võib mõjutada ka enesehinnangut. 

Suhtlusvõrgustikes on kahte tüüpi inimesi. Ühed varjavad oma identiteeti ja teistele meeldib 

enda isiksusest kõike avaldada. Psühholoog Kätlin Konstabel on kinnitanud, et ka 

sotsiaalmeedia sisuloojad võivad ennast tegelikult üksikuna tunda, kuigi nad seda välja ei 

näita (Kuulpak, 2017). 

Oma kodanikunime all tuleks rääkida sellistest teemadest, mis meeldivad ning pakuvad huvi. 

Kui pead blogi, tviterdad või osaled erialafoorumites on näha, et tunned teemat, suhtud 

sellesse kohusetundlikult ning mõistad teistelegi vajalikke nõuandeid jagada, jätab see sinust 

hea mulje. 

Kui aga oma tegemisi ja arvamusi kajastada nii, et postitatust ei kajastu kuidagi postitaja enese 

mina ja arvamused, on oht temast valesti aru saada. Lase end teistel kiita, mitte ära kiida 

ennast, see ei mõju hästi. Kui tahetakse, et teised kiidaksid, siis on mõistlik ka neid kiita. Ei 

tohiks proovida teistele meeldida ja tuleks olla sina ise. Tee teistele komplimente, kui nad on 

midagi hästi teinud. Nii hakkad inimestele meeldima ja nad peavad sinust lugu. Antud juhul 

võib aga juhtuda nii, et inimene võib hakata kiitma ennast või teisi valedel eesmärkidel 

(EkspressJob, 2019). 

 

3.2. Nutisõltuvus 

Kui tööülesandeid tehes või sõpradega koos olles mõte telefonile kisub, võib nimetada seda 

juba nutisõltuvuseks (Kuulpak, 2017). 

Nutisõltuvus tekitab empaatiavõime kadumist ehk võimet tunda või näha teise inimese 

emotsioone ja tundeid. Empaatia olemasolu on põhjuseks, miks me oleme teiste vastu lahked 

ja sõbralikud. Selle puudumisel muututakse õelaks ning ei arvestata enam teistega. 

Nutisõltuvusega kaasneb ka emotsionaalne halvatus, mis rikub noorte arusaama ilust ning 

heast elust (EkspressJob, 2019). 

Koolieelikutele on maksimaalne telefoni kasutus 30 minutit ja noortel kuni kaks tundi. 

Uuringud aga kinnitavad, et nutisõltuvuse all võib kannatada juba iga kümnes noor (Palm, 

2016). 

Sellest vabanemiseks peaks oma murest nutiseadmes veedetud aja pärast rääkima targema või 

usaldatava inimesega. Kui probleem on juba liiga suur, et ise midagi teha, siis võib pöörduda 

psühholoogi juurde, kes on nõus abistama. Sea endale piire, millal oled telefonis, kui kaua ja 
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nii edasi. Sotsiaalmeediakanalites liiga palju aega veetes hakkavad noored vähem näost näkku 

suhtlema (Konstabel, 2019). 

Tähtis on ka alternatiivide leidmine ehk telefonis istumise asemel teha midagi muud põnevat 

ja huvitavat, kasvõi proovida midagi uut. Eesmärk on, et nutitelefon ei võtaks inimeste üle 

kontrolli (Gabriel, 2017). Inimesed on sotsiaalmeedias aktiivsed, sest neis tekib hirm millestki 

ilma jääda. Nii unustatakse elada hetkes (Sinivee, 2016). 

Sõltuvuse tagajärjeks hakkab nutiseade kontrollima meie tähelepanu. Enam ei suudeta 

keskenduda ega süveneda. Mitmed katsed kinnitavad, et roolis nutiseadmega tegelevad 

inimesed satuvad rohkem avariidesse (Aru, 2017). 

 

3.3. Eetilise ja ebaeetilise käitumise piirid 

Sotsiaalmeedias postitatakse pilte loomadest kuni seksikate piltideni, kuid kui kaugelt läheb 

eetilise ja ebaeetilise käitumise piir. Kui kommenteerida, kellegi pilti peaks mõtlema, kuidas 

oleks sobilik seda teha. Eraelulised jututeemad võiksid jääda siiski ainult tuttava inimesega 

rääkimiseks, mitte lobiseda seda internetis laiali. Piiride seadmine oleneb sellest, et mis on 

kellelegi oluline või vajalik (Kütt, 2017). 

Aja jooksul terve hulk väljakujunenud reegleid internetis nimetatakse netiketiks. Arvutit ei 

tohi kasutada teise inimese vastu. Sotsiaalmeedias tuleb näidata teise inimese vastu 

lugupidamist ja austust. Mõtlema peab ka tagajärgedele, mis internetiga kaasas käivad. 

Lühendeid tohiks kasutada ainult siis, kui ollakse kindel, et teine inimene on nendega kursis. 

Reeglitest peaks kinni pidama iga internetis viibija (Klaas, 2019). 

 

3.4. Küberkiusamine 

Ohud, millega noored kokku puutuvad on tekitatud ebasobiva materjali postitamisest 

internetti (Mäger, 2014). Sotsiaalmeediaga käib paratamatult kaasas küberkiusamine, mis 

võib edasist elu väga palju muuta. Küberkiusamine on tahtlik kiusamine elektrooniliste 

vahendite abil. Küberkiusamist on mitut liiki näiteks ahistamine, kuulujutud ja materjali 

levitamine. Sellel on tugevad tagajärjed, milleks võivad olla depressioon, enesetapumõtted, 

madal enesehinnang (Kuusk, 2014). 

Kui tundub, et keegi suhtlusportaalides või äppides kiusab, peaks selle inimese blokeerima. 

Halva sisuga sõnumeid võiks kopeerida ja enda arvutisse või nutiseadmesse salvestada, sest 

kui asi läheb hullemaks, on tõendid olemas (Politsei- ja Piirivalveamet, 2019). 

Tavaliselt kiusavad kiusajad selleks, et tähelepanu saada, arvamus enesest on liiga hea või 

liiga halb, pole sõpru, tal endal on lihtsalt igav ning tal võib olla palju muresid. Kiusajate 

ohvriteks langevad sageli need, kes ei kiusa vastu või on teistest erinevad, näiteks liiga lühike 

või vaene (Politsei- ja Piirivalveamet, kuupäev puudub). 

Kui tegemist on laimuga, tuleb kirjutada veebilehe omanikule ja paluda tal valeandmed 

kustutada. Sellist sorti juhtumiga võib pöörduda kohtusse, kuid see on Eestis väga vaevaline 

protsess. 

Üldiselt on ebameeldiv info siiski vaja lahendada, mitte seda proovida kuidagi parandada. 

Tõhusam on luua enda kohta uut ja positiivset infot. Mida rohkem aega läheb mööda, seda 

rohkem kaob otsingutulemustes isiku kohta üles pandud negatiivne info teiste piltide või info 
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taha. Inimesed pruugivad unustada isiku kunagised lollused, sest taustamaterjal räägib headest 

oskustest ja sümpaatsest iseloomust. Internetis olevat infot ei ole võimalik kustutada, kui 

kellelegi mõne isiku identiteet huvi pakub on tal võimalik teda leida. Tuleb hoiduda 

tegevustest, mida hiljem võib kahetseda (EkspressJob, 2019). 

Mõnikord võib ka juhtuda, et võõrad saadavad sõbrakutse. See võib tuleneda sellest, et 

tahetakse raha, saadetakse viiruseid või soovitakse näha telefoninumbrit (Sibold, 2017). 
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4. SOTSIAALMEEDIAS IDENTITEEDI KUJUNDAMISE 
KÜSITLUSE TULEM 

Järgnevas peatükis kirjeldatakse uuringu meetodit ning esitatakse tulemused. Samuti hõlmab 

antud peatükk järeldusi ja arutelu. 

 

4.1. Küsitluse meetod 

Uurimistöö uurimisprobleemiks on teadmatus, kuidas kujundavad Audru Kooli 7.–9. klassi 

õpilased oma identiteeti sotsiaalmeedias ja millised on nende hoiakud selle suhtes. Eesmärgi 

saavutamiseks koostas autor veebipõhise küsimustiku. Vastuste analüüsimiseks rakendatakse 

hulk- ja protsentanalüüsi. 

Küsimustikus on 22 küsimust, millest 19 küsimust on kohustuslikud ja kolm valikulist. 

Küsimustiku koostamisel lähtuti varasemalt kirjeldatud teemadest. Küsimustik koostati 

Google Forms keskkonnas ja jagati Facebook Messengeris. Kogutud andmete põhjal tegi töö 

autor järeldusi ainult uuringus osalejate kohta. 

Enne küsitluse edastamist sihtgrupile, andis autor selle testgrupile vastata, et teada saada, kas 

kõik töötab ja kaua aega küsitluse täitmiseks läheb. Testgrupp koosnes kahest inimesest, kes 

andsid tagasisidet. Pärast saadud kommentaare tegi autor vajalikud parandused. 

Audru kooli 7.–9. klassis õpib 88 õpilast, küsimustikule vastas 57, mis on 64% sihtgrupist. 

Küsimustikule vastas 33 tüdrukut ja 24 poissi. Suurem osa vastanutest käivad 8. klassis ja 

neid on 24 (42,1%), 7. klassis on vastanuid 18 (32%) ja 9. klassis on vastanuid 15 (27%). 

 

4.2. Küsitluse vastused 

Õpilased kasutavad mitmeid sotsiaalmeediakanaleid. Facebooki kasutavad 43 (75,4%) 

õpilast, Instagrami 53 (93%) õpilast, mis on üle poole vastanutest ja Snapchati kasutab 39 

(68,4%) õpilast (vt joonis 1). 

 
Joonis 1. Milliseid sotsiaalmeediakanaleid kasutad? 57 vastust 
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Näiteks Instagramis on võimalik endale teha mitu kontot. Selleks uuriti kas õpilased kasutavad 

seda võimalust. Küsitlusele vastanutest omavad sotsiaalmeedias mitut kontot 30 (52,6%) 

vastanut ja 27 (47,4%) vastanut seda ei oma. 

Tuleb välja, et Facebookis on 25 õpilasel kuni 99 sõpra, 17 õpilasel 100–199 sõpra, 11 õpilasel 

200–299 sõpra, ühel õpilasel on 300–399 sõpra ning üle 500 sõbra on kahel õpilasel. 

Instagramis on 18 õpilasel kuni 99 sõpra, 13 õpilasel on 100–199 sõpra, 10 õpilasel on 200–

299 sõpra, seitsmel õpilasel on 300–399 sõpra, kahel õpilasel on 400–499 sõpra ja kuuel 

õpilasel on 500 ja rohkem sõpra. Snapchatis on 39 õpilasel kuni 99 sõpra, üheksal õpilasel on 

100–199 sõpra, kahel õpilasel on 200–299 ja kahel on 300–399 sõpra, neljal õpilasel on üle 

500 sõbra. (vt joonis 2) 

 
Joonis 2. Kui palju on sul sõpru? 57 vastust 

 

Uuringud kinnitavad, et sõbrakutse sotsiaalmeedias parandab tuju. Seega soovis autor teada, 

kas sõprade hulgas on isikuid, keda nad isiklikult ei tunne. Selgus, et 45 (78,9%) õpilast ei 

tunne enda kontaktide hulgas kõiki sõpru ning 12 (21,1%) õpilast tunnevad kõiki kontaktides 

olevaid inimesi 

Järgmine küsimus on seotud eelmise küsimusega ja vastuse andsid õpilased, kelle kontaktide 

hulgas on inimesi, keda nad ei tunne. 35 õpilast vastasid, et isik, keda nad ei tunne, on tema 

sõprade sõber. 28 (62,2%) õpilast vastasid, et isik on kuulus või populaarne. 25 (55,6%) 

õpilast vastasid, et isik on tema iidol või eeskuju. 23 (51,1%) õpilast kinnitasid, et isik saatis 

talle sõbrakutse. (vt joonis 3) 

Töö autorit huvitas ka see, kui suurel määral vastanutest rakendavad oma Facebooki 

privaatsussätteid. Nagu jooniselt 4 on näha, siis 29 (50,9%) juhul näevad vastanute postitusi 

ainult Facebookis olevad sõbrad, 20 (35,1%) vastanul on mõned postitused avalikud, kuid 

mitte kõik, neli (7%) vastanute postitused on avalikud ja neid näevad kõik, Kaks (3,5%) 

õpilast vastasid, et postitusi näevad ainult valitud sõbrad. Ülejäänud vastanud õpilased pole 

veel postitanud või ei rakendagi privaatsussätteid. 
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Joonis 3. Miks on sõprade hulgas isikud, keda nad isiklikult ei tunne? 45 vastust 

 

 
Joonis 4. Kui suurel määral rakendate Facebooki privaatsussätteid? 57 vastust 

 

Järgmiseks paluti hinnata enda aktiivsust sotsiaalmeediakanalites (vt joonis 5). Esimene 

küsimus oli, et kui palju suhtled oma sõpradega privaatsete sõnumite kaudu. Neli õpilast seda 

ei teegi, kaheksa õpilast suhtleb vahel harva, kolm õpilast suhtleb kuus mõned korrad, seitse 

õpilast paar korda nädalas ja 35 õpilast teeb seda iga päev. 

Teisena sai autor teada, kui tihti kirjutatakse sõprade ajajoonele. 19 õpilast seda ei tee, 32 

õpilast kirjutab vahel harva, kolm õpilast kuus mõned korrad, kaks õpilast paar korda nädalas 

ja üks õpilane iga päev. 

Kolmas küsimus oli, kui tihti postitad pilte või videoid. Üheksa õpilast ei postita pilte ega 

videoid, 26 õpilast teeb seda vahel harva, 11 õpilast kuus mõned korrad, kaheksa õpilast paar 

korda nädalas ja kolm õpilast iga päev. 

Autor sai vastuse ka küsimusele, kus küsiti, kui tihti teevad vastanud sõnalisi postitusi, kus 

väljendavad oma mõtteid ja arvamusi. 35 õpilast ei tee postitusi, kus väljendab enda mõtteid 

või arvamusi, 11 õpilast teeb seda vahel harva, viis õpilast kuus mõned korrad, neli õpilast 

paar korda nädalas ja kaks õpilast iga päev. 
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Viiendana küsis töö autor, et kui palju kommenteeritakse, jagatakse või märgitakse 

meeldivaks teiste kasutajate postitusi. Kolm õpilast ei kommenteeri, jaga ega märgi 

meeldivaks teiste kasutajate postitusi kunagi, kuus õpilast teeb seda vahel harva, kaheksa 

õpilast teeb seda kuus mõned korrad, 11 õpilast paar korda nädalas ja 29 õpilast kommenteerib 

iga päev.  

 
Joonis 5. Palun hinnake oma aktiivsust sotsiaalmeediakanalites järgnevate tegevuste näitel. 

57 vastust 

 

Paljud õpilased näitavad ennast internetis teistsugusena, kui nad on päriselt. Peale küsimustele 

vastamist sai töö autor teada, kuidas 7.–9. klassi õpilased internetis ennast näitavad. 25 

(44,7%) õpilast postitavad sotsiaalmeediasse endast ilusaid pilte, infot või videoid. 14 (24,6%) 

õpilast postitavad infot, pilte, mis näitavad tugevusi. Viis (8,8%) õpilast postitavad infot, pilte, 

mis näitavad julgust. 20 (35,1%) õpilast postitavad oma hobiga seonduvaid pilte. Kaheksa 

(14%) õpilast ei mõtlegi postitamise ajal, kas see võiks halvast küljest näidata. 10 (18%) 

õpilast ei postita midagi. 

Infot, mis inimeste kohta internetis, sh ka sotsiaalmeedias, võib mõjutada nii enesehinnangut 

kui ka sõprade arvamust. Vastustest selgub, et õpilasi ei mõjuta teiste arvamus väga, kuid kõik 

oleneb infost (vt joonis 6). 36 (63,2%) õpilast vastasid, et nad pööravad infole tähelepanu alles 

siis, kui info ei ole hea. 12 (21,1%) õpilast ei huvita, mida teised arvavad või mõtlevad. Seitse 

õpilast (12,3%) pöörab sellele tähelepanu. Samas ühele õpilasele ei huvita teiste arvamus, 

kuid oleneb infost. 

Autor soovis õpilastelt teada saada ka seda, kas nad postitavad enda kohta infot või pilte, mida 

nad ei taha, et täiskasvanud või vanemad näevad. Selgus, et 47 (82,5%) õpilast ei postita 

sotsiaalmeediasse infot, mida ei taha, et täiskasvanud näevad. Siiski 10 (17,5%) õpilast seda 

teevad. 

Kui minna sotsiaalmeedia rakendustesse on näha, et peaaegu igale pildile on keegi ära 

märgitud ehk tagitud. Selgub, et mitte keegi ei tee seda selleks, et kedagi ilusamaks muuta. 

32 (56,1%) õpilast tahavad näidata, kes olid temaga sellel hetkel koos. 19 (33,3%) õpilast ei 

tee seda ja kuus (10,7%) õpilast tahavad näidata, kes on nende sõbrad. 

Uuringud on tõestanud, et tagid ehk meeldimised parandavad meeleolu. Selleteemalise 

küsimuse vastustest tuli välja, et 29 (50,9%) õpilasele annab like’ide kogumine hea tunde, 



Laura Kallas, 8. klass, Audru Kool, 2019 

IDENTITEEDI KUJUNDAMINE SOTSIAALMEEDIAS AUDRU KOOLI 7.–9. KLASSI NÄITEL 

43 

viiele (8,8%) õpilasele annab see populaarsuse, 19 (10,5%) õpilast vastasid, et see ei anna 

midagi ja mõni ei loe laikisid. 

 
Joonis 6. Kas pöörad tähelepanu infole, mis on sinu kohta internetis, kuna see võib mõjutada 

sõprade arvamust sinust? 57 vastust 

 

Mõni noor on juba oma elu jooksul puutunud kokku küberkiusamisega väga palju. Sellepärast 

soovis autor teada, kui paljud küsitletutest on kokku puutunud küberkiusamisega. Selgus, et 

44 (77,2%) noort küberkiusamise all kannatanud ei ole, kuid 13 (22,8%) noort on internetis 

kiusamisega kokku puutunud. 

Järgmisele küsimusele vastasid ainult need, kes olid kokku puutunud küberkiusamisega. 

Tuleb välja, et kahel (13,3%) juhul on internetti lekitatud halva sisuga pilte või videoid. Kolme 

(20%) õpilast on ähvardatud, ühele (6,7%) noorele on saadetud ebameeldivaid pilte ja 

üheksale (60%) õpilasele on saadetud halva sisuga sõnumeid või hoopiski ähvardatud. 

Ka järgmine küsimus oli seotud küberkiusamisega, sest see aina kasvab noorte seas. Autor sai 

vastused, kui paljud vastanutest on ise küberkiusanud. 46 (80,7%) vastanutest pole 

küberkiusanud ja 11 (19,3%) õpilastest on seda teinud. 

Järgmisele küsimusele vastasid ainult õpilased, kes vastasid eelmisele küsimusele jaatavalt. 

Sooviti saada vastused, miks õpilased küberkiusavad. Viis (41,7%) õpilast tegi seda nalja 

pärast, kaks (16,7%) õpilast proovis kiusamisega enda viha välja elada, kolm (25%) õpilast 

tahtis kätte maksta ja üks õpilane tahtis näidata, et ta pole nõrk. 

Nutiseadmes viibimise aeg on aasta-aastalt kasvanud. Sellest on saanud probleem ning 

nutisõltuvuses noori on palju. Autor uuris ka kaua küsimustikule vastanud õpilased päevas 

internetile aega kulutavad (vt joonis 7). Vastused kajastavad, et 17 (29,8%) vastanut on päevas 

umbes viis kuni kuus tundi internetis. 23 (40,3%) õpilast on internetis 30 minutit kuni neli 

tundi. 13 (22,8%) vastanut on päevas üle kuue tunni internetis ning mõnel on internetis 

viibitud aeg iga päev erinev. 

Tänaval kõndides on peaaegu igal noorel käes nutitelefon ja seda võib näha kogu aeg. Sellest 

lähtudes küsiti, kas õpilased teavad, palju on soovitatud päevas nutitelefoni kasutada (vt joonis 

8). Tulemustest on näha, et 33 (57,9%) õpilast arvavad, et see aeg on kuni üks tund, 13 

(22,8%) õpilast mõtlesid, et see on ainult kuni 30 minutit, üheksa (15,8%) õpilast arvasid, et 

nutitelefonis on lubatud olla kuni kaks tundi ja kaks (3,5%) õpilast arvasid, et nutitelefonis on 

soovitatud olla kuni viis tundi. 
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Joonis 7. Kaua oled päevas internetis? 57 vastust 

 

 
Joonis 8. Kas sa tead palju on tegelikult soovitatud internetis olla? 57 vastust 

 

Samuti tahtis autor teada paljud õpilased ise arvavad, et neil on nutisõltuvus. Vastustest 

ilmneb, et 29 (50,9%) noort ei arva, et neil on nutisõltuvus, kuid 28 (49,1%) õpilast arvas, et 

tal on nutisõltuvus. 

Kaasaegsetesse rakendustesse ja sotsiaalmeediasse on kogunenud ka paljud tööandjad, et 

leida uusi töötajaid töömaailma. Vastused kajastavad, kui paljud arvavad, et Facebooki või 

Instagrami profiil on oluline tulevikus tööle saamiseks. 30 (52,6%) õpilast seda ei arva, aga 

27 (47,4%) õpilast kindlasti arvab, et sotsiaalmeedia profiil on oluline töö leidmiseks. 

 

4.3. Küsitluse järeldused ja arutelu 

Soovides teada, kuidas õpilased haldavad oma identiteeti sotsiaalmeedias, selgitati kõigepealt 

välja, milliseid sotsiaalmeediakanaleid õpilased kasutavad. Tulemustest selgus, et Instagram 

on uuringus osalejate seas populaarsem sotsiaalmeediakanal kui Facebook või Snapchat. 

Kõigis rakendustes jäi tavapäraselt sõprade arv vahemikku 0–99 (25-l õpilasel), ülejäänutel 

on sõpru rohkem, kahel vastanul üle 500 sõbra. Instagramis on sõpru märgatavalt rohkem kui 

Snapchatis. 30 vastanul on sotsiaalmeedias mitu kontot, kuid ei teata, milleks nad seda 

kasutavad või miks on üldse mitu kontot loodud. 
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45 õpilasel on kontaktide hulgas inimesi, keda nad isiklikult ei tunne. Põhjustena esitatakse 

kõigepealt seda, et isik on sõbra sõber, sõbraks lisamisel teisena, et isik on kuulus või eeskuju. 

23 juhul on isik saatnud sõbrakutse, mida vastanu on aktsepteerinud. See ei ole turvaline, kuid 

kui võõrastega mitte suhtlema hakata, on kõik kontrolli all. Hea infona sai autor teada, et 29 

(50,9%) õpilast rakendavad oma Facebooki privaatsussätteid ja on nendega kursis. 

Uuringu käigus on autor selgitanud, et õpilased kulutavad oma aega palju internetile ning 

sotsiaalmeediale. Iga päev 35 õpilast suhtleb privaatsete sõnumite kaudu, seevastu sõprade 

ajajoonele kirjutab iga päev ainult üks uuringus osaleja. Pilte või videoid postitatakse vahel 

harva (26 õpilast). Kaks noort teeb sõnalisi postitusi, kus väljendab oma mõtteid või arvamusi 

iga päev. Autor arvab, et seda tehakse Twitteris, kuna kui paluti välja tuua 

sotsiaalmeediakanaleid, mida õpilased kasutavad, tõid mitmed õpilased välja just Twitteri. 

Kõige tavalisem on sotsiaalmeediakanalites teiste kasutajate postituste laikimine, lausa 29 

noort teeb seda iga päev. Seega teistele hinnangute andmine on noorte seas oluline. 

Oma sotsiaalmeedia kontol postitavad õpilased endast kõige rohkem ilusaid pilte (42,9%), 

seega tahavad noored näidata ennast nii heast küljest kui võimalik. Siit võib järeldada, et 

ilusate piltide postitamise eest soovivad nad vastu saada laike. Tundub, et vastajatele on väga 

oluline populaarsus ja like’ide arv, sest 28 (49,1%) õpilasele annavad laigid hea tunde. Üks 

õpilane oli toonud välja ka raha. Autor võib arvata, et ta saab internetis postitamise eest raha, 

mis on tänapäeval väga tavaline. 

Õpilasi ei mõjuta teiste arvamus sellest, mis on nende kohta internetis üleval, kuid kõik oleneb 

infost. Suure üllatusena tuli välja, et õpilased (82,5%) postitavad internetti infot, mida nad ei 

taha, et täiskasvanud näevad. Siiski ei teata, miks nad seda teevad. Instagramis ja Facebookis 

on väga populaarne tagida inimesi enda piltidele. Sellega seonduvalt tahtis töö autor teada, 

miks õpilased seda teevad. Selgus, et 31 (55,4%) õpilast tahavad näidata, kes olid temaga 

sellel hetkel koos ja vastati ka, et tahetakse näidata, kes on nende sõbrad. Sellest järeldati, et 

õpilastele on oluline kuuluvustunne ja nad ei taha, et sõbrad neid ära unustaks. 

Positiivse infona tuli välja, et üle poolte küsitlusele vastanud õpilastest pole kokku puutunud 

küberkiusamisega (77,2%) ning 46 õpilast pole seda ka ise teinud. Kuid neile, kes olid kokku 

puutunud küberkiusamisega, oli kõige tavalisemalt saadetud halva sisuga sõnumeid või 

solvatud. Kes oli ise küberkiusanud (41,7%) oli teinud seda nalja pärast. 

Lisaks ilmnes, et õpilased on päevas internetis umbes 5–6 tundi ja iga päev suhtlevad nad 

privaatsete sõnumite kaudu, kuid vastanutest ainult üks õpilane kirjutab avalikult sõprade 

ajajoonele, mille järgi saab öelda, et õpilased avalikult sõprade ajajoonele väga ei kirjuta. 

Kuigi õpilased on internetis umbes 5–6 tundi, arvavad 33 (57,9%) õpilast, et internetis on 

lubatud olla kuni üks tund. See võib tähendada nutisõltuvust, kuid alla poolte (49,1%) ei arva, 

et neil oleks sõltuvus. 

Arvestades seda, et tööandjad jälgivad sagedasti ka töötaja privaatsussätteid, siis enamiku 

postitusi näevad ainult Facebookis olevad sõbrad. Seega jagavad vastanud enda kohta 

minimaalset infot, mida näevad ainult vastu võetud sõbrad. Siiski ohumärgina saab välja tuua 

selle, et sõprade seas on inimesi, keda tegelikult ei tunta. 

Käesoleva uurimistööga selgitati välja, kuidas uuringus osalenud õpilased sotsiaalmeedias 

kujundavad oma identiteeti ja millised on nende hoiakud selle suhtes. 
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KOKKUVÕTE 

Uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada Audru Kooli 7.–9. klassi õpilaste identiteedi 

kujundamine sotsiaalmeedias. Identiteet on inimeste unikaalsus ja erinevus. Identiteeti võib 

antud kontekstis nimetada ka persoonibrändiks. See on teadmine endast ja enda oskustest 

sotsiaalsetes olukordades ning suhetes. Identiteeti saab iga inimene kujundada ise, kuidas 

tema kõige paremini seda teha soovib ja oskab. Identiteet ja arusaam elust võib muutuda 

elusündmustega, meedia mõjutustega või siis võib ka ennast ise arendada. 

Tänapäeval võtab sotsiaalmeedia üle terve maailma inimeste mõtteviisi. Facebook on kõige 

tuntum sotsiaalmeediakanal, mida kasutavad noored kui ka vanemad. Instagram on 

suhtlusvõrgustik, mis on populaarsem just noorte seas, sest seal on võimalik pidada feedi ehk 

riputades enda seinale pilte. Snapchat on kõige kiirema kasutajate arvu tõusuga äpp, mille 

eripäraks on see, et rakenduses edastatud info on näha ainult lühikest aega. 

Sotsiaalmeediakanalid rikuvad noorte iseseisvat mõtlemist, kuid on vajalik, et nutimaailmaga 

kursis olla. 

Internetis on risk oma mina kaotada ja sellele tasuks tähelepanu pöörata. On kahte tüüpi 

inimesi sotsiaalmeedias: ühed, kes näitavad oma tegemisi vähem, ja teised, kes jagavad enda 

kohta infot, mis ei ole alati päriseluga seotud. Sotsiaalmeediasse postitatakse erinevat infot. 

Internetis suheldes võiks teada eetilise ja ebaeetilise käitumise piire, sest nii on endal väiksem 

risk midagi valesti öelda või teha. Noored kipuvad kasutama rohkem internetiga kaasas 

käivaid võimalusi ning see toob kaasa nutisõltuvuse. Nutisõltuvus on tõsine probleem ja 

sellega tuleks tegeleda. 

Eesmärgi saavutamiseks esitati küsitluses 22 küsimust, millele vastas kokku 57 õpilast. 

Uurimistöö raames saadi teada, kuidas uuringus osalejad kujundavad oma persoonibrändi 

sotsiaalmeedias ja millised on nende hoiakud selle suhtes. 

Tulemustest selgus, et Instagram on uuringus osalejate seas populaarseim 

sotsiaalmeediakanal. Ohuna võib välja tuua, et õpilastel on sõprade hulgas võõraid, keda nad 

isiklikult ei tunne. Sõprade ajajoonele kirjutamine pole noorte seas populaarne, seega seda ei 

tehta. Õpilased näitavad ennast sotsiaalmeedias ainult heast küljest, mis on muidugi tore. 

Siiani on piltidele tagimine tavaline asi ning uuritavad tagivad sõpru, kes olid temaga sellel 

hetkel koos. Üllatusena selgus, et õpilased julgevad tunnistada, et nad on internetis kiusanud 

ja tegid/teevad seda nalja pärast.  

Teoreetilises pooles oli raske leida infot, kuid põhjalikumalt otsides sai vajalik leitud. 

Küsitluse koostamisega probleeme ei olnud ning kõik sujus.  
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SISSEJUHATUS 

Tänapäeva maailm seisab silmitsi suurte globaalprobleemidega, nagu kõrbestumine, liustike 

sulamine ja joogiveepuudus. Üheks teguriks, mis aitab eelnevalt nimetatud sündmustele kaasa 

on fossiilkütuste kasutamine. Seeläbi soojeneb kliima ja paiskub õhku palju mürgiseid aineid. 

Mitmed erinevad rahvusvahelised organisatsioonid on eesmärgiks seadnud fossiilkütuste 

tarbimise vähendamise ning taastuvenergia laiema kasutuselevõtu. Selle plaani elluviimine on 

aga keeruline. 

Käesoleva töö eesmärgiks on leida kõige sobilikum energiaallikas, mida Eesti peaks kasutama 

ning arendama. Töö käigus kirjeldatakse ja võrreldakse tuule-, päikese-, bio- ja 

põlevkivienergiat. Lisaks otsitakse vastust küsimusele, kas põlevkivist loobumine on 

majanduslikult võimalik ning kas taastuvenergiaallikad suudavad olla jätkusuutlikud 

alternatiivid põlevkivile. Antud teema on valitud suurest huvist rohelise energia vastu ning 

soovist populariseerida taastuvenergia kasutust. Teema on Eesti kontekstis relevantne eeskätt 

sellepärast, et viimasel aastal on Eestis palju kõneainet pakkunud põlevkivist loobumise 

võimalikkus. Riigikogus toimunud arutelu ning ajalehtedes akadeemik Anto Raukaselt ning 

Eesti Taastuvenergia Koja juhilt Mihkel Annuselt ilmunud artiklid on sisaldanud põlevkivi 

kasutust puudutavaid vastu- ja pooltargumente. Uurimistöö käigus analüüsitakse mõlema 

osapoole argumente ning esitatakse üks võimalikest seisukohtadest Eesti energia tuleviku 

osas. Seisukoha kujundamisel tuuakse kasutusele üks täiendav energiaallikate võrdlemise 

metoodika, mida varem Eesti kontekstis kasutatud ei ole. 

Uurimistöö jaguneb viieks suuremaks peatükiks. Esimene peatükk kirjeldab hetkeseisu Eesti 

energiasektoris ja taastuvenergiaga seotud eesmärke. Teises peatükis tutvustatakse lähemalt 

kasutatavaid võrdlusmeetodeid, mida rakendatakse energiaressursside omavaheliseks 

võrdlemiseks. Kolmanda peatüki alapeatükkides uuritakse tuule-, päikese-, bio- ja 

põlevkivienergiat. Neljas käsitleb PÕXIT-it ehk põlevkivist loobumise plaani. Viimases 

peatükis võetakse kõik neli energiaallikat kokku ühte peatükki ja analüüsitakse, milline peaks 

olema Eesti energiatootmise tulevikusuund. Selles peatükis tullakse välja järeldusega, mis 

käsitleb Eestile sobilike energiaallikate kombinatsiooni. Lisaks käsitletakse erinevusi 

praeguse Eesti energiatootmise, autori visiooni ning teadlaste nägemuse vahel. Täiendavalt, 

autorile teadaolevalt ei ole varem üheski Eesti kohta käivas uurimuses kasutatud 

analüüsimeetodit, kus energiaallikaid võrreldakse näitaja vatti ruutmeetri kohta alusel. See 

muudab käesoleva uurimistöö metodoloogiliselt uudseks ning võimaldab luua Eesti 

energiaallikate kombinatsiooni osas täiendavat teadmust.  

Uurimistöö kasutamisel kasutati erinevaid raamatuid, interneti lehekülgi kui ka 

energiaallikaid puudutavaid raporteid. Lisaks viidi läbi intervjuu akadeemik Anto Raukase ja 

Eesti Taastuvenergia Koja juhi Mihkel Annusega. Intervjuu Anto Raukasega toimus meili 

teel, Mihkel Annuse intervjueerimine toimus videokõne abil. 
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1. EESTI ENERGIASEKTORI LÜHIÜLEVAADE JA 
TAASTUVENERGIAALLIKATE KASUTUS  

Järgnev peatükk kirjeldab hetkesesisu Eesti energiasektoris ning tuleviku väljavaateid 

energeetikas seoses põlevkivijaamade ning ühendsüsteemidega. Lisaks käsitletakse 

üldisemaid taastuvenergeetika populaarsuse kasvutegureid. 

Elektrisüsteemis peab igal ajahetkel olema tasakaal elektrienergia tootmises ja tarbimises. 

Eestis tegeleb elektrienergia ülekandmise ja tasakaalustamisega Elering AS. Küllaltki raske 

on ootamatu tarbimise tõusu järel suurendada koheselt ka elektrijaamade tööd. Lisaelektri 

tootmine tarbimiskasvu kompenseerimiseks eeldab aga elektrijaamade töö kohest 

suurendamist. See võtab aga aega ning on ka kulukas. Tasakaalu saavutamiseks tegeletakse 

pidevalt elektritootmise ja tarbimise prognoosimisega, lisaks on maailma erinevad 

energiasüsteemid omavahel ühendatud üheks suureks süsteemiks, et vajadusel suunata ülejääv 

elekter sinna, kus sellest on parasjagu puudus. Eesti elektrivõrk on hetkel ühendatud Läti, 

Venemaa ja Soomega. (TalTech, 2018). Seega liigub Eesti elektriliinides ka kõigi 

naaberriikide elekter, mitte ainult Eestis toodetud elekter. Eesti kuulub kahte ühendsüsteemi: 

BRELL, kuhu kuuluvad Baltimaad, Venemaa ja Valgevene ning NORDEL, kuhu kuuluvad 

Soome, Rootsi, Norra. Venemaaga on Eestil kolm 330 kV liini, Lätiga kaks 330 kV liini. 

Eesti-Soome alalisvooluühendused EstLink 1 ja EstLink 2 on merekaablid, mille 

ülekandevõimsused kokku on 1000 megavatti. (Elering, kuupäev puudub).  

Kui toodetud või ühendsüsteemi teistest riikidest pärinev elekter sihtriiki jõuab, suunatakse 

elekter Eleringi poolt hallatavasse põhi- ehk ülekandevõrku, milles kulgeb elektrienergia 

suurte vahemaade taha ja mis tegeleb suurtarbijate elektrienergiaga varustamisega. Pärast 

põhivõrku suunatakse elekter jaotusvõrkudesse, et elekter väiketarbijatele kättesaadavaks 

teha. Sinna hulka kuuluvad alajaamad, mis tegelevad elektrienergia jaotamisega. (Elering, 

kuupäev puudub) 

Teine oluline faktor elektri tootmises on, et sisemajanduse koguprodukti (SKP) ja energiakulu 

vahel on seos. Mida rikkam on riik, seda rohkem tarbivad elanikud elektrit. Jõukamas riigis 

on tihtipeale rohkem tööstusettevõtteid, mis tarbivad rohkem elektrit. Samuti on inimeste 

heaolu tase kõrgem, mistõttu näiteks köetakse, jahutatakse ja valgustatakse ruume tavalisest 

rohkem. Lihtsustatult öeldes tõuseb SKP üheprotsendilise tõusuga ka elektri tarbimine poole 

protsendi võrra. Näiteks tarbivad arenenumad Lääne-Euroopa riigid oluliselt rohkem elektrit 

kui Eesti. Kui Eesti soovib saada viie rikkama riigi sekka, peab riik mõtlema, kust võtta 

tulevikus vajaminev lisaelekter, sest SKP tõusuga tõuseb ka tarbimine. (Reinsalu, 2007) 

Akadeemik Anto Raukaselt ilmus 2018. aastal artikkel, mis seletab problemaatikat Eesti 

energeetikasektoris ning Eesti elektrisüsteemi ja ühendsüsteemide vahel. Nimelt plaanitakse 

Eesti lahti ühendamist julgeolekualastel kaalutlustel Ida-Euroopa sünkroonsagedusega 

ühendsüsteemist BRELL, kuid Raukase arvates pole ühtegi uut töötavat asendust seni leitud. 

BRELL süsteemi kuuluv Venemaa on ainus riik meie lähedases regioonis, mis on piisavalt 

energiarikas, et vajadusel elektrit anda neile, kellel on sellest puudus. Kehtib lihtne 

seaduspärasus, et mida rohkem on süsteemis tarbijaid, seda efektiivsemalt on võimalik 
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korraldada tarbijate varustamist elektriga. Koostöö Balti riikidega ja Põhja-Euroopa 

ühendsüsteemiga NORDEL ei ole hetkel võimeline toimima, kuna esimesed impordivad väga 

suures mahus elektrit BRELL süsteemist, viimased, kes isegi vaevlevad energiaraskustes, 

pole huvitatud enda külge hankima veelgi nõrgemat osapoolt, nagu Balti riigid. Ühinemine 

Euroopa mandriosa süsteemiga eeldaks praeguse 330 kV põhivõrgu kõrvale uue suure 

läbilaskevõimsusega ühenduse ehitamist Saksamaalt Eestisse. See tõstab paratamatult ka väga 

palju elektri hinda. Narva vanade elektrijaamade kasutatav võimsus väheneb lähiaastatel, 

kuna nende töötunnid ammenduvad. Aastal 2023 suletakse tolmpõletusplokid 1, 2, 7 ja 12, 

mis toob enesega kaasa 700 MW suuruse võimsuse kaotuse. Aastal 2030 lõpetavad tegevuse 

ka plokid 3, 4, 5 ning 6, mille tulemusel jääb tööle vaid 700 MW, millest suure osa moodustab 

Auvere jaam. 2018. aasta veebruaris oli Eestis tunnikeskmine elektritarbimine 1544 MW ja 

maksimaalne 1860 MW. Seega muutub Eesti juba lähiaastatel elektrit importivaks riigiks, 

arvestades, et see hakkab toimuma kõrge elektrihinnaga. Anto Raukas leiab seega, et 

Venemaast mõtlematu lahtiühendamine ei aitaks kuidagi kaasa energiasektori stabiilsusele. 

(Raukas, 2018a) 

Järgnevalt kirjeldatakse Eesti elektrienergia ja soojusenergia tootmist. Kasutatakse peamiselt 

ajavahemiku 2015–2017 aasta andmeid. Uuemad kättesaadavad andmed, mis puudutavad 

eelkõige 2017. ja 2018. aastat ilmuvad alles 2018. aasta detsembris või 2019. aasta jaanuaris. 

Kuna erinevatel allikatel on Eesti kohta käivad erinevad andmed, tuuakse järgnevalt kõik 

leitud variandid välja. Osaliselt on erinevused andmete vahel tingitud valitud aastatest, kuid 

andmetes on ka ebaloogilisi kirjeldusi. Näiteks puudub mõne allika puhul üldse 

päikeseenergia, samuti esinevad suured vahed tuuleenergia ja bioenergia toodangus. 

Kui võrrelda Eesti elektritoodangut teiste Balti riikidega, võib öelda, et seis on eriti kasin 

Leedus ja Lätis. Nimelt impordib Leedu oma tarbitavast elektrist 2015. aasta andmetel lausa 

60%, Läti aga 25%. Suuresti sõltub Läti just Daugava hüdroelektrijaamast ning Leedu 

maagaasist. Eestis oli 2015. aastal elektritoodang 10 417 GWh ning tarbimine 9 492 GWh, 

mis teeb tootmise/tarbimise suhteks 105,4%. Sellest lähtudes on Eesti elektrit eksportiv riik 

(Eesti elektri impordi/ekspordi suhe oli 2015. aastal –925 GWh). (Raukas, 2018c) 

2015. aasta andmete järgi pärines suurem osa elektrienergiast põlevkivist – 8 597 GWh ehk 

83%. Pea kaksteist korda vähem saadi elektrit biomassist ja tuuleenergiast, vastavalt 

760 GWh ja 715 GWh. Väiksemas mahus oli Eesti elektrienergia toodangus esindatud ka õli, 

jäätmed ja gaas. Gaas on mõeldud eelkõige tipukoormuste katmiseks. (vt lisa 1) (Raukas, 

2018c)  

Statistikaameti andmetel toodeti 2017. aastal kokku 12 060 GWh elektrienergiat. Suurima osa 

moodustab põlevkivi ehk 84% (9 964 GWh). Olulise panuse annavad elektrienergia 

kogutoodangusse ka teised põlevkivi produktid nagu põlevkiviõli ja küttegaas. Suurima 

toodangu taastuvenergiaallikatest andis tuuleenergia 6% ehk 723 GWh. Bioenergia alla 

kuuluvad turvas 109 GWh, puitjäätmed 377 GWh, jäätmekütus 141 GWh, biogaas 8 GWh. 

Piiratud võimaluste tõttu varustab väiksemas mahus Eestit elektrienergiaga ka hüdroenergia, 

kuid seda vaid 26 GWh toodanguga aastas. Põhjus peitub selles, et Eestis ei leidu palju 

kiirevoolulisi ja suuri jõgesid, millel oleks hüdroenergia majanduslikult kasulik ning 

võimalik. Teiste taastuvenergiaallikate hulka kuulub näiteks päikeseenergia, mida Eestis väga 

laialdaselt elektrienergia tootmiseks ei kasutata. (vt lisa 2) (Statistikaamet, 2018) 
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2017. aastal tootis Eesti soojusenergiat 4 832 GWh. Puitjäätmetest toodeti suurim osa 

soojusenergiast ehk 861 GWh, järgnes maagaas 746 GWh ning põlevkivi 559 GWh mahus. 

Lisaks toodeti jäätmekütusest 310 GWh, teistest taastuvenergiaallikatest 283 GWh (sinna 

hulka kuulub näiteks päikesekollektor, see-eest tuule- ja hüdroenergiat pole arvestatud). 

Põlevkiviõligaasist pärineb 229 GWh ning turbast 124 GWh. Väiksemates mahtudes toodeti 

soojusenergiat ka antratsiidist 6 GWh, põlevkiviõlist 5 GWh, biogaasist 5 GWh ning 

kütteõlist 1 GWh. (Statistikaamet, 2018) 

Eurostati andmetel oli taastuvenergia osakaal 2016. aastal Eesti lõpptarbimises 28,8%, olles 

soojussektoris 51,2%, transpordisektoris 0,4% ja elektrisektoris 15,5%. Euroopa Liidu 

keskmine näitaja oli 2015. aastal elektrienergia osas 29,6%. Eriti kasin on seis 

transpordisektoris, kus Euroopa Liidu poolt 2020. aastaks seatud eesmärgist 10% ollakse 

endiselt väga kaugel. (Tammist, 2018) 

Eleringi andmetel moodustasid taastuvenergiaressursid 2017. aastal kogu elektrienergia 

tarbimisest 1 612 GWh ehk 16,8%, aasta varem oli näitaja 15,1%. Eesti enda poolt seatud 

eesmärk on 2020. aastaks 17,6%. Biomass, biogaas ja jäätmed olid kogutoodangust 56% ehk 

908 GWh, tuuleenergia 42% ehk 670 GWh. Hüdroenergia toodang oli 2017. aastal 29 GWh 

ning päikeseenergia maht oli 5 GWh. (Taastuvenergia kattis möödunud aastal 16,8 protsenti 

elektri kogutarbimisest, 2018). IRENA andmete põhjal oli Eestis 2017. aastal paigaldatud 

taastuvenergiaallikaid järgnevate võimsustega: bioenergia (tahke biomass) 311,4 MW, 

tuuleenergia (maatuulikud) 310 MW, päikeseenergia 11 MW, bioenergia (biogaas) 11 MW 

ning kõige väiksema võimsusega oli hüdroenergia 6 MW. (IRENA, 2018b) 

Eesti energeetikasektoril on ees keerukas küsimus, kuidas lahendada energiapuudus pärast 

mitme tolmpõletusploki sulgemist ning varustada Eesti inimesed elektriga, mille hind oleks 

jõukohane. Üheks lahenduseks energiapuuduse tekkele oleks suurem taastuvenergiaallikate 

kasutuselevõtt. Nagu eelnevalt käsitletud andmetest näha, moodustavad taastuvenergiaallikad 

Eestis väikese osa. Ometi on viimasel kümnendil pööratud rohkem tähelepanu 

taastuvenergiaallikatele ja nende kasutuselevõtule. Järgnevad lõigud annavad vastuse 

küsimusele, mis suunab ühiskonda tootma rohkem elektrit taastuvenergiaallikatest ja miks on 

fossiilkütustest toodetud energia tarbimise vähendamine üldse oluline.  

Fossiilkütuste kasutus toob endaga paratamatult kaasa keskkonnasaaste ja inimeste tervise 

halvenemise. Samamoodi pole fossiilkütused lõputud ja millalgi ammenduvad needki varud, 

mistõttu tuleb juba täna mõelda asendus võimalustele. 

Kliima soojenemist on pikka aega seostatud inimtegevuse käigus õhku paisatavate 

kasvuhoonegaasidega. Kiire kliimasoojenemine ilma konkreetsete meetmeteta tooks endaga 

kaasa mitmeid globaalprobleeme, nagu kõrbestumine, polaaralade jää sulamine, veepuudus ja 

meretaseme tõus, mistõttu on oluline teha kõik võimalik, et see nii ei läheks. 

Kasvuhoonegaaside vähendamisele aitaks kaasa suurem taastuvenergiaallikate 

kasutuselevõtt. 

Rohelise energia suuremale kasutuselevõtule suunajaid on mitmeid, järgnevalt tuuakse välja 

vaid mõned suuremad ning tähtsamad kokkulepped. Üks faktoritest, mis suunab ühiskonda 

rohkem kasutama taastuvenergiaallikaid on 2015. aastal avaldatud Pariisi kliimakokkulepe. 

Leppe täitmisse otsustas panustada suur osa riike üle maailma, nende hulgas ka Eesti. 

Kokkuleppel on neli põhilist eesmärki:  
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• peatada CO2 emissiooni kasv võimalikult kiirelt ja saavutada 21. sajandi teises pooles 

kasvuhoonegaaside allikate ning sidujate vahel tasakaal; 

• hoida globaalne soojenemine alla 2 kraadi ja pingutada, et see ei ületaks 1,5 kraadi; 

• hinnata plaani käiku iga viie aasta järel ning koostada iga järgmine viit aastat puudutav 

plaan ambitsioonikam kui eelmine; 

• toetada rahaliselt arenguriikide püüdlusi. (Eesti Energia AS, 2018: 21)  

Samuti on Euroopa Liidu poolt liikmesriikidele määratud taastuvenergia kasutuse eesmärgid 

2020. aastaks. 2016. aasta andmete järgi moodustavad Euroopa Liidus kõige rohkem 

taastuvenergiaallikad kogu energiast riikides, nagu Rootsi ja Soome. Neist esimeses lausa 

55%, Euroopa Liidu siht 2020. aastaks on 20%, mille täitmisest on puudu veel 3%. Eestile 

määratud siht 25% ületati juba 2011. aastal. Kuid paljudes teistes riikides on taastuvenergial 

jätkuvalt väike osa. Eestist suurema kasutusosakaaluga on Taani, Horvaatia, Läti, Austria, 

Soome ning Rootsi. (Eurostat, 2018) 

2018. aastal leppisid Euroopa Liidu liikmesriigid kokku, milline näeb välja aastateks 2020–

2030 planeeritud kliima- ja energiaraamistik. Üle-euroopaline kasvuhoonegaaside heitmete 

maht peab 2030. aastaks vähenema 40% võrreldes 1990. aasta tasemega. Lisaks peavad 

taastuvenergiaressursid moodustama riigi enda tarbimisest minimaalselt 32%. (Elering, 2018) 

Nimetatud eesmärkide ja lepingute rakendamine aitab viia ühiskonna lähemale 

kasvuhoonegaaside vähendamisele ning kliima soojenemise pidurdamisele. Järgnevad 

peatükid annavad ülevaate Eesti taastuvenergiaallikatest. 
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2. ENERGIALLIKATE VÕRDLUSMEETODITE TUTVUSTUS 

Töö käigus võrreldakse omavahel kolme taastuvenergiat: tuule-, päikese-, bioenergiat ning 

energiaallikat põlevkivi. Uurimuse võrdluses kasutatakse energia majanduslikku otstarvet ja 

kasulikkust. Võrdluse eesmärk on leida kõige sobilikum majanduslik ressurss, mille 

arendamist peaks Eesti eelistama. Võrdlusmeetodite rakendamine põlevkivi puhul on valitud 

eesmärgil kirjeldamaks praegust põlevkivi majanduslikku poolt. Põlevkivi on hetkel Eesti 

peamine energiaallikas ning selle kaasamine võrdlusesse annab üldise konteksti ja 

lähtetaseme võrdluse läbiviimiseks. Kõikide töös käsitletavate energiaallikate võrdlusel 

lähtutakse peamiselt kahest näitajast, milleks on võimsus vattides ühe ruutmeetri kohta ning 

tasakaalustatud elektrienergia maksumus ehk LCOE (Levelized cost of energy). Mõlemad 

näitajad on sobilikud võrdlemiseks ühte energiaallikat teisega, kuna neid saab arvutada 

standardiseeritud kujul kõikide antud uurimistöös käsitletavate energiaressursside puhul.  

Vatti ruutmeetri kohta on hea näitaja iseloomustamaks palju vajab teatud energiaressurss 

tootmiseks ruumi. Seeläbi näeme palju on võimalik meie tingimustes elektrit toota ning kui 

suure ala enda alla võtab. Pindala arvesse võtmine on oluline, kuna pindala pole lõputu ning 

arvestada tuleb sellega palju turbiine, paneele või jaamu tuleb rajada, et teatud kogus elektrit 

saada. Eesti on väike riik, mistõttu on oluline vaadata, et väärtuslik maa-ala oleks kõige 

paremini kasutatud ning tootlikuim. Varasemalt on sama näitaja arvutatud ka teiste Euroopa 

riikide puhul, kuid autorile teadaolevalt pole Eesti kohta samasugust näitajat varasemalt 

arvutatud. Kõikide energiaressursside puhul on rakendatud meetodit, kus on otsitud või 

arvutatud välja ressursi võimsus (võimsuse puudumisel on aastane energia toodang jagatud 

ühes aastas olevate tundide arvuga), seejärel on saadud tulemus jagatud pindalaga. 

LCOE määrab ära, kui palju raha tuleb teenida ühe energiaühiku kohta (kWh või MWh), et 

hüvitada süsteemi eluea kulud. Seega näitab antud indikaator iga toodetud energiaühiku 

maksumust. LCOE sisaldab kapitaliinvesteeringut, hooldustööde kulusid, süsteemile kuluvat 

kütuse maksumust (juhul kui eksisteerib süsteemi puhul), tegevuskulu ning diskontomäära. 

(Afework et al., 2018). Diskontomäär on pangaprotsent/intressimäär, mida kasutatakse teatud 

tulevikukapitali hetkeväärtuse leidmisel (Mereste, 2003: 191). LCOE on kasulik indikaator, 

kuna see sisaldab nii püsikulusid kui ka muutuvkulusid, aidates oluliselt lihtsustada analüüsi. 

Eelnevalt mainitud tegureid kasutatakse järgmise võrrandi koostamisel. (Afework et al., 

2018) 

Eluea kogukulu =  ∑
𝐼𝑡 +𝑀𝑡+𝐹𝑡

(1+𝑟)

𝑛
𝑡=1   Eluea kogutoodang = ∑

𝐸𝑡

(1+r)𝑡
𝑛
𝑡=1  

LCOE =  
Eluea kogukulu

Eluea kogutoodang
       LCOE =

∑
𝐼𝑡 +𝑀𝑡+𝐹𝑡

(1+𝑟)
𝑛
𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1+r)𝑡
𝑛
𝑡=1

 

𝐼𝑡 = ühe aasta jooksul tehtavad investeeringud ja kulud 

𝑀𝑡 = ühe aasta opereerimis- ja alalhoidmiskulud  

𝐹𝑡 = ühe aasta kütusekulud  

𝐸𝑡 = aastane elektritoodang  

𝑟 = diskontomäär 

𝑛 = eeldatav süsteemi eluiga (Afework et al., 2018) 
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LCOE analüüs aitab oluliselt paremini ettevõtetel arvestada erinevate energiaressursside 

eeliste ja puudustega. LCOE näitaja võimaldab võrrelda omavahel nii fossiilseid kütuseid kui 

ka taastuvenergiaallikaid. (Afework et al., 2018) 

Energiaallikaid saab võrrelda omavahel ka muud moodi, näiteks milline on energiaallika mõju 

keskkonnale ning kui suur on energiaallika jalajälg. Näiteks saab jalajälge arvutada viisil, kui 

suur on energiakulu tuuleturbiini või päikesepaneeli rajamiseks ja kui palju eraldab 

energiaressurss CO2. Lisaks saaks konverteerida energiaressursi kasutamisel keskkonnale 

tekitatava kahju rahasse. Rahasse arvutamisel võetaks arvesse näiteks lindude hukkumised 

tuuliku labade tõttu või müra. Antud uurimistöös lähtutakse aga peatüki algul nimetatud 

kahest faktorist. Teiste näitajate lisamine tööle muudaks uurimistöö väga mahukaks ning 

eeldaks põhjalikke teadmisi kasutatavatest energiaressurssidest ning lisauuringuid Eesti 

taastuvenergia sektoris väheste andmete olemasolu tõttu. 
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3. ENERGIAALLIKATE VÕRDLUS JA TUTVUSTUS 

Peatükk hõlmab eneses nelja erinevat energiaallikat: tuule-, päikese-, bioenergia ja 

energiaressurssi põlevkivi. Tuule-, päikese- ja bioenergia on taastuvenergiaressursid, millel 

on võimekust panustada Eesti elektritoodangusse suuremal määral, kui praegusel ajahetkel. 

Hüdroenergiaressursid on Eestis piiratud, mistõttu jäetakse antud uurimuses nimetatud variant 

kõrvale. Põlevkivi on olnud pikka aega peamine eestlaste varustaja elektriga ja lahutamatu 

osa Eesti energeetikast. Iga alapeatükk käsitleb endas energiaallika ajalugu, tööpõhimõtet ja 

majanduslikke näitajaid. 

 

3.1. Tuuleenergia  

Järgnev alapeatükk annab ülevaate tuuleenergia ajaloost ning kasutamisest. Tuul on ressurss, 

mis eksisteerib peaaegu vabalt kõikjal, mistõttu on oluline seda ära kasutada. Järgnevalt 

kirjeldatakse tuuleenergia ajalugu, tootmist ja arvutatakse välja tuuleenergia võimsus ühe 

ruutmeetri kohta. 

 

3.1.1. Tuuleenergia lühitutvustus ja ajalugu 

Tuuleenergiat on kasutatud juba tuhandeid aastaid vee pumpamiseks, teraviljade 

jahvatamiseks ning muudes mehaanilistes protsessides. Tänapäeval võib leida 

tuulegeneraatoreid üsna tihti rannikualadelt. 

19. sajandi lõpul alustasid briti teadlased katseid, et toota tuulest elektrit. 1887. aastal valmis 

professor James Blyth eestvedamisel esimene tuulegeneraator, millega teadlane varustas oma 

maamaja. (Shahan, 2014) 

Palju aastaid kasutati tuulest saadavat elektrit kaugetes külades ja kogukondades. Väiksemaid 

generaatoreid kasutati laevadel ja matkaautodel akude laadimiseks. Uue hoo sai tuuleenergia 

sisse alles 1970-ndatel ja 1980-ndatel. Kõrge nafta hind tõi endaga kaasa suurema huvi teiste 

energiaallikate vastu. USA valitsus asus tugevalt julgustama ja toetama ettevõtjaid, et 

viimased arendaksid tuulikuid. Tänu suurele tööle paigaldati California osariiki tuhandeid 

tuulegeneraatoreid. (EIA, 2018). Suurt rolli tuulikute rajamisel Californiasse mängis Taani. 

Väiksemates Taani taludes oli juba aastaid arendatud edukalt tuulikuid, peamiselt seetõttu, et 

Taanil puudusid rikkalikud fossiilkütuste leiukohad. Nüüd avanes Taani tehastel USA turu 

näol ideaalne koht oma toodete eksportimiseks. (Peake, 2018: 396–397) 

2017. aastal oli maailmas kõikide paigaldatud generaatorite võimsus 539 GW. Neist enim oli 

paigaldatud Hiinasse, koguvõimsusega 188 GW, mis moodustas kogu maailma võimsusest 

pea 35%. Hiinale järgnesid USA 89 GW ja Saksamaa 56 GW. (Fried, 2018: 2–3). 2017. aastal 

täitis Euroopa oma energia koguvajadusest 11,6% tuulega. Eestis oli paigaldatud 

generaatoreid samal aastal 310 MW jagu. (Fraile & Mbistrova, 2018: 8–9) 

Tuulikuid saab laias jaos jagada kaheks: meretuulikud ja maatuulikud. 2016. aastal toodeti 

maailmas kokku tuulest 957 938 GWh elektrit, millest 41 596 oli meretuulikute poolt 
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toodetud. Eestis toodeti samal aastal tuulikute poolt kokku 594 GWh elektrit. Maailma suurim 

tootja oli Hiina 242 388 GWh, talle järgnesid USA 229 471 GWh ning Saksamaa 

78 598 GWh. (IRENA, n.d.-a) 

Tänapäeval on tuuleturbiinid ühed kuluefektiivsemad vahendid elektri tootmisel. Jätkuv hinna 

odavnemine, võimsuse suurenemine ja usalduse kasvamine inimeste seas vaid kasvatavad 

tuuleenergia konkurentsivõimet. Üha enam võib tuulegeneraatoreid leida saarte ning ranniku 

lähedastelt veekogudelt. Seal paiknevad meretuulikud toodavad oluliselt rohkem elektrit, seda 

merel tugevamini puhuva tuule tõttu. Kuid merel paiknevate tuulikute kulud võivad aja 

jooksul kujuneda oluliselt kõrgemaks kui maismaa tuulikute puhul. Peamiselt seetõttu, et 

tuulikute ehitamine ja hooldamine veekogul on kallim, kuna ligipääs neile on raskendatud. 

Samuti vajavad sealsed tuulikud ka rohkem hooldamist. (Peake, 2018: 353–354) 

Enamus moodsaid tuulikuid jagunevad üldkuju järgi veel kaheks: horisontaalteljega 

tuuleturbiiniks ja vertikaalteljega tuuleturbiiniks. Horisontaalteljega tuuleturbiinidel (HAWT) 

on üldjuhul kaks või kolm laba, kuid harvad ei ole ka juhud, kui neid on rohkem. Kui 

horisontaalteljega generaatorid on üsnagi tavapärased, siis vertikaalteljega turbiine (VAWT) 

võib kohata palju harvem. Vertikaalteljega turbiinid saavad erinevalt horisontaalteljega 

turbiinidest kasutada kõikidest suundadest puhuvat tuult, ilma, et oleks vaja muuta rootori 

positsiooni tuule suhtes. Ometi jääb VAWT-i võimsus HAWT-i omale alla. Osalt väiksema 

pöörderaadiuse tõttu, teisalt ka madala kõrguse pärast, kuna maapinna lähedal puhub tuul 

nõrgemini. (Peake, 2018: 362–364) 

Tuulikud koosnevad mitmest osast. Torni otsas paikneb ovaalne kere (nacelle) ning rootori 

laba (rotor blade), mis sarnaneb propellerile. Ovaalse kere sees asuvad generaator (generator) 

ning muu vajalik mehaanika. (The wind energy fact sheet, 2010: 1). Tuules olev energia paneb 

tuuliku labad liikuma ümber rootori. Rootor on omakorda ühenduses peavõlliga, mis paneb 

pöörlema generaatori. See aga konverteerib pöörlemise energia elektrienergiaks. (Office of 

Energy Efficiency & Renewable Energy, n.d.). Hiljem suurendatakse turbiini elektrienergia 

pinget muundajas ja alajaamas, et võimaldada elektrienergia suunamine elektrivõrku (The 

wind energy fact sheet, 2010: 1). 

 

3.1.2. Tuuleenergia majanduslikest aspektidest lähtuvalt 

Järgnevas alapeatükis võetakse uurimise alla tuuleenergia majanduslik pool. Lähtutakse 

kahest erinevast näitajast: võimsus vattides pindalaühiku (ühe ruutmeetri) kohta ning LCOE. 

Lisaks tuuakse välja ka muud olulised majandusnäitajad tuulikute kohta. 

Järgnevad lõigud koos algvalemitega põhinevad David J. C. MacKay raamatul “Sustainable 

Energy – without the hot air” (2009: 263–265) 

Energia, mida tuul sisaldab on kineetiline energia. Kujutamaks ette energiat tuules, peame 

endale ette kujutama rõngast pindalaga A, mida läbib õhumass (MacKay, 2009: 263). 

Tuuleenergia tugevus alal A ühe aja ühiku kohta on arvutatav järgneva valemi abil.  

1
2

𝑚𝑣2

𝑡
=

1

2
𝜌𝐴𝑣3 

t = aeg 

A = ala 

ρ = tihedus  

 

v = kiirus  

m = mass (m = ρv) 
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Kuna Eesti territooriumil erineb keskmine tuulekiirus märgatavalt Lääne-Eesti ja Lõuna-Eesti 

vahel, tuleb leida Eesti keskmine tuulekiirus. Tuulekiirus oleneb aga kõrgusest, seetõttu on 

vaja järgnevate arvutuste tegemiseks rakendada Eestis kasutatavate tuuleturbiinide andmeid. 

Andmete saamiseks on valitud viimati Eestis avatud tuulepark, kuna aja jooksul ehitatakse 

tuuleparke juurde ning uuemad tuulikud on ka kõrgemad ning efektiivsemad. 

2016. aastal avatud Tooma tuulepark II on kõige uuem tuulepark Eesti pinnal (Tuuleenergia 

Assotsiatsioon, kuupäev puudub). Sinna on püstitatud kolm 2,35 MW võimsusega Enercon 

E-92 tüüpi generaatorit. Ühe tuuliku masti kõrgus on 98 meetrit ning rootori läbimõõt 92 

meetrit. (4 Energia, 2018b) 

Seega on mõistlik töös kasutada 100 m kõrgusel puhuva tuule keskmist kiirust. Global Wind 

Atlas andmetel on Eestis 100 m kõrgusel puhuva tuule kiiruseks 6,13 m/s, mille võib arvutuste 

lihtsustamiseks ümardada 6 m/s. (Global Wind Atlas, 2017) 

1

2
𝑚𝑣2 =

1

2
𝜌𝐴𝑣𝑡𝑣2 =

1

2
𝜌𝐴𝑡𝑣3 

Õhutihedus on ligikaudu 1,3 kg/m3. Tuule võimsus ühe ruutmeetri kohta on sellisel juhul: 

1

2
𝜌𝑣3 =

1

2
1,3kg/𝑚3  ×  (6

m

s
)

3

=  140W/m2 

Tuuleturbiinid ei suuda aga kõike eelnevalt välja arvutatud energiat kätte saada. Päris palju 

aeglustab õhku maha turbiin. Turbiin peab jätma osa kineetilisest energiast õhku, muidu ei 

saaks aeglustatud õhk minema liikuda. Maksimaalse ärakasutatava tuuleenergia osa arvutas 

välja saksa füüsik Albert Betz. Lahkuva tuule kiirus on umbes 1/3 sissetulnud tuule kiirusest, 

seega on võimalik eraldatav tuule võimsus 0,59 ehk 59%. Praktikas suudavad turbiinid 

töötada umbes 50% efektiivsusega. Tänapäeval disainitakse tuuleturbiinid eraldi vastavalt 

vajadustele. Kui tuuletugevus on suurem planeeritud ideaalsest tuulest, lülitakse turbiinid 

välja. Seega võime arvestada järgnevas valemis 50% efektiivsusega. (MacKay, 2009: 264)  

Järgnevalt arvutatakse ühe tuuleturbiini võimsus (P) (MacKay, 2009: 264).  

efektiivsusfaktor × võimsus pindala kohta × pindala 

50% × 
1

2
𝜌𝑣3 ×

𝜋

4
𝑑2 

𝑃 = 50% ×
140𝑊

𝑚2
× 

𝜋

4
(92𝑚)2 = 465𝑘𝑊 = 0,465𝑀𝑊 

Seega peaks üks Tooma tuulepargi II sarnane tuulik tootma 6 m/s puhuva tuule puhul 

0,465 MW. Kuid tugevamate tuulte puhul toodab tuuleturbiin rohkem elektrit. Nelja Energia 

kodulehelt vaadates selgus, et Tooma tuulepargis II 7,5 m/s tugevuselt puhuva tuule ajal oli 

tuulepargi koguvõimsus 3,4 MW. Kuna tuulepargis on kolm ühesugust tuulikut, saame 

üldistades öelda, et ühe tuuliku võimsuse saamiseks jagame koguvõimuse kolmega. (4 

Energia, 2018a). 3,4 MW jagatud kolmega on 1,13 MW. Seega võib tuulikute võimsus aja 

jooksul olla küllaltki erinev ning sõltub paljuski tuule tugevusest. 

Tuulikud ei saa paikneda üksteisele lähemal, kui nende viiekordne diameeter. Vastasel juhul 

kaotaksid tuulikud oluliselt oma võimsust. Seega saavad tuulikud toota ühe ühiku ala kohta. 

ühe tuuliku võimsus

maad tuuliku kohta
=  

1
2

𝜌𝑣3 𝜋
8

𝑑2

(5𝑑)2
=

1
2

× 1,3
𝑘𝑔
𝑚3 ×

𝜋
8

× 922

(5 × 92)2
= 2,2

𝑊

𝑚2
 

(MacKay, 2009: 263–265) 
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Üha enam kogub populaarsust maailmas ka meretuulikute püstitamine. Kuigi Eestis pole veel 

rajatud ühtegi merel paiknevat tuuleparki, võiks Eesti kui merele ligipääsu omav riik seda 

võimalust tulevikus kasutada. Seega arvutatakse järgnevalt sarnaselt maatuulikutega 

meretuulikute puhul samad näitajad. See annab ka parema ülevaate, kuhu suunas ja mismoodi 

saaks Eesti tuuleenergiat kasutada.  

Hiiumaa ranniku lähedale merre plaaniti esialgu rajada tuulepark, kuid selle valmimisprotsess 

seiskus. Antud arvutustes võetakse kasutusse nende samade merealade andmed. Keskmine 

tuulekiirus on tuulikute kõrgusel umbes 8,5 m/s. Täisvõimsuses töötunde tuleks sealsetes 

oludes seega umbes 4000 tundi, mis teeb kasuteguriks (capacity factor) 4000 jagatud 8760-

ga ehk 0,46 (46%). (Hiiumaa Offhore Tuulepark, kuupäev puudub-a) 

Planeeritud tuulegeneraatorite labade pikkused varieeruvad 63 ja 80 meetrini. Rootori 

diameeter on tuulikute tüüpidel erinev, Hiiumaale planeeritud tuulikute puhul jääb see 130 ja 

164 meetri vahele. Järgnevates arvutustes arvestame 147 meetrise diameetriga, mis on 

äärmuste aritmeetiline keskmine. (Hiiumaa Offshore Tuulepark, kuupäev puudub-b) 

Leitakse meretuuliku võimsus (W/m2), nagu seda tehti maismaa tuuliku puhul.  

1

2
𝜌𝑣3 =

1

2
1,3kg/𝑚3  ×  (8,5

m

s
)

3

= 400 
𝑊

𝑚2
 

ühe tuuliku võimsus

maad tuuliku kohta
=  

1
2

𝜌𝑣3 𝜋
8

𝑑2

(5𝑑)2
 =

1
2

× 1,3𝑘𝑔/𝑚3 ×
𝜋
8

× 922

(5 × 98)2
= 6,3

𝑊

𝑚2
 

(MacKay, 2009: 265) 

Meretuulikute ja maismaal paiknevate tuulikute toodangu erinevus on väga suur, vastavalt 6,3 

ja 2,2 vatti ruutmeetri kohta. Seega on loogiline, et tuulikud kolivad merele, kus tootlus on 

suurem. 

Rannikul kasutavate tuulikute jooksevkulud on üsna varieeruvad, kuid jäävad üldjuhul enam-

vähem 5–8% aasta kogu kapitalikulust. Raskem on arvutada aga merel kasutavate tuulikute 

jooksevkulusid. Tavaliselt eeldatakse, et see on umbes 3–5 korda suurem kui ranniku tuulikute 

puhul. Jooksevkulude lahknevus võib olla tingitud kaugusest rannikust, vee sügavusest, 

kaugelt juhitava monitori seisukorrast, ilmastikust ja valuutakursside vahest. (Peake, 2018: 

394–395) 

Tuuleturbiinide puhul räägitakse ka kasutegurist/võimsuse faktorist (capacity factor/load 

factor), et kirjeldada tuuliku produktiivsust teatud aja jooksul. Kui tuuleturbiin oleks 

võimeline töötama aasta läbi täisvõimsusel, tähendaks see 100% võimsuse faktorit. 

Tegelikkuses ei puhu tuul kunagi konstantselt täistugevusel, mistõttu tuuleturbiinidel on 

oluliselt väiksem kasutegur. (Peake, 2018: 395). 2017. aasta andmete järgi on maailma 

tuulikute keskmine kasutegur umbes 30% (IRENA, 2018a: 102). Nagu eelnevalt välja 

arvutatud, on meretuuliku ja maismaa tuuliku võimsuse vahe ligikaudu 15%, sest 

meretuulikutel oli see 45%. Sellest võib järeldada, et meretuulikud on kuluefektiivsemad. 

Investeerimiskulud ehk kapitalikulud jäävad tavalisemate rannikul kasutavate tuulikute puhul 

950–1240 $ vahele ühe toodetava kilovati kohta (Peake, 2018: 395). Meretuulikutel on see 

keerulise asukoha tõttu lausa 4487 $/kW kohta, Euroopas veidi kõrgem, keskeltläbi 

4697 $/kW kohta (IRENA, 2018a: 101). 
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LCOE keskmine tulemus on aja jooksul märgatavalt langenud, näiteks 1983. aastal oli LCOE 

0,40 $/kWh, 2017. aastal oli vastav näitaja aga hoopis 0,06 $/kWh. Seega on paarikümne 

aastaga näitaja vähenenud pea 83%. Andmed näitavad, et kui tuulikute võimus kahekordistub, 

langeb LCOE rannikul kasutavate tuulikute puhul 15%. Kirjeldatud trend sisaldab 

jooksevkulude ajas vähenemist, aga mitte väheneva kapitali hinna mõju. Meretuulikute puhul 

on investeerimiskulude tõusust hoolimata LCOE väärtus vähenenud. 2016. aastal oli näitaja 

0,14 $/kWh, kuid eeldatakse, et juba paari aasta pärast on see oluliselt madalam. (IRENA, 

2018a: 110–112) 

 

3.2. Päikeseenergia 

Järgnev alapeatükk käsitleb päikeseenergiat. Päikeseenergia eelis on tingimata see, et 

päikesepaneele saab paigaldada peaaegu kõikidele katustele ja toota seega isiklikuks tarbeks 

elektrit. Sarnaselt eelnevale alapeatükile arvutatakse ka järgnevas alapeatükis elektri toodang 

W/m2 kohta ning LCOE. Lisaks uuritakse päikeseenergia ajalugu, kasutust ning 

tulevikuväljavaateid. 

 

3.2.1. Päikeseenergia lühitutvustus ja ajalugu 

Päikesepaneelide täheldamine majade katustel on aastatega üha tavapärasem. Ka suuremad 

ning ettenägelikuma visiooniga ettevõtted kasutavad oma energiatarbimise lahendusel 

tihtipeale päikeseenergiat.  

Eristatakse kahte tüüpi päikeseenergia tehnoloogiaid: photovoltaics (PV), kus kasutatakse 

päikesepaneele elektrienergia tootmiseks ning solar thermal (STE) ehk päikese 

termaalenergia tehnoloogia, milles kasutatakse päikesekollektoreid soojusenergia tootmiseks. 

PV päikesepaneelid toodavad elektrit otse päikesekiirgusest. Päikesekollektorid (STE) 

kasutavad päikeseenergiat soojuse genereerimiseks. (Blakers, 2013) 

PV efekti avastas Prantsuse füüsik Edmond Becquerel, kes täheldas, et pinge suurenes kui 

hõbeplaadid päikese poole suunata (Peake, 2018: 115–116). 1876. aastal avastasid Adams ja 

Day, et tuues päikese kätte seleeniumi, toodab see elektrit. Seleeniumist päikeseelemendid ei 

olnud küll tõhusad, kuid sellega tõestati lõplikult, et valgust võib ilma kuumuse või liikuvate 

osadeta elektriks muuta. 1953. aastal töötasid Ameerika teadlased välja ränist valmistatud 

päikeseelemendi. See oli piisavalt efektiivne hoidmaks töös väiksemaid elektrilisi seadeldisi. 

Paari aasta pärast jõudsid esimesed ka kommertsmüüki. Samuti võeti sama leiutis USA ja 

NSVL-i poolt kasutusse oma kosmoseprogrammides satelliitide tarvis. (The History of Solar 

Power, 2017). Päikese termaalenergia alguseks peetakse esimesi veesoojendajaid, mis olid 

mustaks värvitud karbid ning täidetud veega. Kitsaskoht süsteemis seisnes selles, et vesi 

kaotas pärast päikese loojumist kiirelt oma soojuse. Esimeseks arenguhüppeks võib pidada 

20. sajandi algust, kui mitmed leiutajad tegelesid veekütmissüsteemide arendamisega. Päikese 

termaalenergia (STE) loojaks võib pidada Willem Bailey’id, just tema leiutas termosifoon 

süsteemi. Suurema hoo sai areng sisse 70-ndatel ja 80-ndatel. (The Renewable Energy Hub, 

2018) 

PV päikesepaneelide kasutamine on viimase kümnendi jooksul kiires tempos kasvanud. 

Näiteks oli 2006. aastal kõikide paigaldatud päikesepaneelide koguvõimsus vaid 6,1 GW. 

Suure panuse kiiresse kasvu on andnud Aasia riigid eesotsas Jaapani ning Hiinaga. Euroopas 
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on iga-aastane kasv püsinud üsnagi samal tasemel. (IRENA, 2018a: 59). 2017. aastal oli 

maailmas kokku paigaldatud PV paneele võimsusega 389 GW. 2016. aastal toodeti maailmas 

PV paneelidel kokku 317 GWh elektrit, Eesti osa sellest oli 10,10 GWh. Suurim tootja 2016. 

aastal oli Hiina 67 865 GWh, teisel kohal oli Jaapan 50 952 GWh. Kolmandal kohal oli USA 

46 633 GWh ning talle järgnes Euroopa suurim tootja Saksamaa 38 098 GWh. (IRENA, n.d.-

b) 

Päikeselt jõuab meile igas hetkes energiat võimsusega 175 miljardit kilovatti, mis on võrdne 

109 000 Soomes paikneva Olkiluoto tuumajaama 3. reaktori võimsusega. Seega jätkuks 

maapinna igale ruutmeetrile kiirgusvõimsust 1360 W, mida nimetatakse päikesekonstandiks. 

Päikesekonstant kõigub vahemikus 1310–1400 W/m2 kohta. Erinevus on tingitud nii 

vahemaast kui ka päikeseplekkide kogusest. Maapinnale jõuab kiirgusest maksimaalselt 

1000 W/m2 kohta (tingimusel, et päike on seniidis ning taevas on selge), kuna päikesekiirguse 

teekonnal atmosfäärist maani peegeldub osa energiast tagasi kosmosesse ning osa energiat 

neeldub õhus. Teistel tingimustel see number väheneb. Päikeselt saabuvad kiired peavad 

maale jõudmiseks läbima õhukihi (õhumassi). Kehtib lihtne seaduspärasus, et mida vähem 

õhku (väikseim õhumass) on päikesekiirte teel, seda rohkem koguvad päikesepaneelid 

kiirgust. Näiteks on nii ekvaatoril, kus päike paistab maapinnaga risti ja kõrgmäestikes, kus 

1 km kohta merepinnast väheneb õhumass 11%. Ekvaatorist kaugemal on päikesepaneelide 

ja päikese vahel aga aina rohkem õhku, mistõttu on päikesepaneelid seal ka vähem 

efektiivsemad. Kuigi ekvaatoril koguneb ohtralt päikesekiirgust, on siiski ekvaatorist veidi 

põhjapool ja lõunapool rohkem päikeseenergiat. Kuna ekvaatoril sajab iga päev, siis pilved 

ning vihm takistavad energial maapinnani jõudmist. Seega koguneb Sahara kõrbes oluliselt 

rohkem päikesekiirgust kui ekvatoriaalses vihmametsas. Kadudest hoolimata on päikeselt 

maale jõudva energia hulk nii suur, et ületaks maailma tänase energiatarbimise 6000 kordselt. 

Kahjuks ei osata veel päikeselt saabuvat energiat korralikult salvestada. (Perälä, 2018: 10–21) 

Elektrienergia (PV) on oluliselt väärtuslikum kui soojusenergia (STE). Nimelt on soojusega 

võimalik vaid kütta, aga elektrienergiaga saab teha ka palju muud vajalikku. Näiteks saab 

panna tööle masinaid, toota valgust ja ka soojust. (Perälä, 2018: 13) 

Väiksematel laiuskraadidel muudetakse suurema toodangu saamiseks päikeseparkide ja 

paneelide ehitust. Näiteks on USA lõunaosariikides ning Hispaanias kasutusel CPV 

(concentrated photovoltaics) energia, kus kasutatakse optilisi vahendeid, nagu läätsed ja 

peeglid, et koondada päikesekiirgus PV päikeseelementidele. CPV tehnoloogia on oluliselt 

tootlikum kui PV tehnoloogia, neist esimene vajab aga keskmiseks otseseks kiirgustiheduseks 

(DNI) 2000 kWh/m2 aastas, kuid seda kriteeriumit paljud alad ei täida. Eestis on DNI ühe 

aasta jooksul ligi kaks korda väiksem. (World Energy Council, 2016: 9–17) 

PV tehnoloogiat kasutavas päikeseelemendis eraldab päikesevalgus elektronid räni aatomitest 

ja põhjustab elektronide liikumise. Kui vaba elektron läbib pn-siirde, ei saa ta tagasi suunduda 

ja põhjustab negatiivse pinge elemendi pinnale. Tagaküljele kujuneb aga positiivne pinge, 

neid ühendades saab eemaldada päikeseelemendis kujunenud voolu, pinge ja võimsuse. 

(Blakers, 2013). PV element ehk fotogalvaaniline element (photovoltaic cell) on kokku 

pressitud üksteise peal asetsevateks kihtideks ning koosneb üldjuhul viiest erinevast kihist 

(peegeldust vähendav klaas ja kilematerjal), mille ümber paigutatakse alumiiniumist tehtud 

raam. (Mägi, 2018) 
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Enamjaolt koosnevad PV päikesepaneelid ränist (amorfne a-Si või kristalliline c-Si). Olemas 

on nii mono- ja polükristallilised kui ka amorfse kilega päikesepaneelid. Päikesepaneeli 

efektiivsus leitakse, kui on teada mitu protsenti suudab päikesepaneel päikeseenergiat 

muundada elektrienergiaks. Räni struktuur mõjutab oluliselt paneelide efektiivsust. 

Monokristallidest elementide efektiivsus on ligikaudu 11–17%, polükristallide efektiivsus 

11–15%. Esimeste tootmine on aga kulukam, kuna tootmiseks vajatakse suuri ränitahvleid. 

(Mägi, 2018) 

Päikesepaneelides elektrit tootvad pooljuhid töötavad seda paremini, mida külmem on ilm. 

Eesti jahe kliima soosib päikesepaneelide tootlikkuse kasvu. Märtsi keskpaigast mai lõpuni 

on ilmad veel jahedad ning atmosfäär väiksema niiskushulgaga. Need on ideaalsed tingimused 

päikeseenergia tootmiseks, seetõttu on maikuu suurima tootlikkusega. Tugeva vihma või 

pilvisuse korral on tootlus kordades väiksem. (Kiin, 2018) 

Soojusenergia paneelid ehk päikesekollektorid saab üldiselt jaotada kaheks: 

madalatemperatuurilisteks ja keskmise-kõrgetemperatuurilisteks. Neist esimesi kasutatakse 

tarbevee soojendamisel ning küttesüsteemi toetamisel, viimast aga tööstuslikes lahendustes. 

Lisaks saab päikesekollektorid jagada: plaatkollektoriteks (lamedad ning tasapinnalised) ja 

vaakumtorudega kollektoriteks, mis on keskmiselt 30% võimsamad. See on tingitud klaastoru 

sees paiknevast spetsiaalsest kattekihist, mis takistab päikesekiirgusel torust tagasi 

peegelduda. Vaakumtorudega kollektorid töötavad hästi ka pilvise ja külmema ilmaga, 

pakkudes soojusenergiat järjepidevamalt kui lamedad plaatkollekorid. (Mägi, 2018) 

Energia hulk, mis päikeselt tuleb on suur, ainsad probleemid päikeseenergia kasutamisel on 

seotud selle salvestamise ja kättesaamisega. Päikeseenergia säilitamine soojusena on 

muutunud lihtsamaks tänu avastustele, et parafiinist ja glaubrisoolast valmistatud mahutid, 

suudavad märkimisväärselt paremini päikeseenergiat salvestada. Päikesekiirgusest saadud 

elektrit saab säilitada akudesse, kuid efektiivsed liitiumakud on veel kallid. Tulevikus võib 

akutehnika oluliselt kiiremini arenema hakata ning pakkuda paremaid lahendusi. Samuti on 

räägitud päikeseenergia salvestamisest pumpelektrijaamade toel. Päeval pumpab elektrijaam 

päikeseelektri jõul vett madalamast reservuaarist kõrgemale, pimedal ajal laseb sellel tagasi 

voolata, pannes tööle generaatori, mis toodab öökasutuseks elektrit. Lisaks uurivad teadlased 

võimalust toota päikeseelektrist kütuseid, näiteks on juba praegu arendamisel viis vesiniku 

tootmiseks. Ka võimsamate alalispingel toimivate kaablite olemasolul saaks elektrienergiat 

kanda üle Saharast Euroopasse, ilma, et energiakadu oleks pikkadel vahemaadel liiga suur. 

(Perälä, 2018: 24–26) 

 

3.2.2. Päikeseenergia majanduslikest aspektidest lähtuvalt 

Järgnev alapeatükk käsitleb päikeseenergiat majanduslikust vaatenurgast. Arvutatakse välja 

päikeseenergia tootlus W/m2 Eestis ning LCOE.  

Kogunev elektrienergia jaotub aastaringi väga ebaühtlaselt. Enamus energiast koguneb mais, 

juunis ja juulis, novembrist jaanuarini saadav energiakogus moodustab aasta omast vaid 4%, 

kuna sellel ajal paistab päikest vähem. Päikeseelektri aastatoodang kõigub olenevalt paneelide 

suunast ilmakaare suhtes ja kaldest. (Perälä, 2018: 26–29) 

Eesti oludes on kõige sobilikum kalle paneelidele 40 kraadi, asimuudiga 180 kraadi. Seega on 

arvutused viidud läbi lähtudes mõlemast kahest aspektist, et leida parim võimalik tootlus. 
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Järgnevates arvutustes võetakse aluseks keskmise suurusega päikesepark, mille suurus on 

100 kWp. (Global Solar Atlas, 2016) 

Suuremates päikeseparkides kasutavate paneelide keskmine pikkus on 198 cm (78 tolli) ja 

laius 99 cm (39 tolli). Tihti kasutatakse ka 1,6 m2 suurusega paneele. Seega ühe paneeli 

pindala, mis sisaldab 72 päikeseelementi on 1,98 m × 0,99 m ehk 1,96 m2. (Matasci, 2017). 

72 päikeseelementi sisaldava paneeli nominaalne väljalase on 350 Wp (Maisch, 2017). Wp 

tähistab maksimaalset süsteemi tippvõimsust (parim võimalik tulemus sobivaima ilmastiku 

tingimusega), selle abil on võimalik paremini võrrelda erinevate tootjate päikesepaneele. PV 

paneel, mille kWp on näiteks 270 ning see töötab ühe tunni maksimumvõimsusel, toodab 

270 kWh energiat. (EvoEnergy, 2018) 

Seega 100 kWp (100 000 Wp) suuruse pargi saamiseks on vaja umbes 286 paneeli. Leidmaks 

kogu päikesepargi pindala, korrutame 1,96 m2 × 286. Niiviisi saame kogupindalaks umbes 

560 m2.  

Eestis annab üks 100 kWp suurune päikesepark umbes 97 000 kWh aastas. (Global Solar 

Atlas, 2016). 97 000 kWh aastas on 97 000 000 Wh aastas. Saamaks tulemuse tunni kohta 

jagame arvu ühes aastas olevate tundide arvuga ehk 97 000 000 Wh jagatud 8760-ga võrdub 

11 073 W. Saamaks tulemust W/m2 kohta jagame energia koguse päikesepargi pindalaga.  

11 073 W

560 𝑚2
=  19,8

𝑊

𝑚2
 

Järgnevalt on sama näitaja leitud ka päriselt töös oleva päikesepargi puhul. 

Pärnus paiknev AGAL Kinnisvarad OÜ päikesepark koosneb 705 paneelist, iga paneel 

koosneb 60 päikeseelemendist ja on mõõtudega 1 m × 1,6 m, tehes ühe paneeli pindalaks 

1,6 m2. Seega on päikesepargi pindala 1128 m2. Päikesepark alustas tööd 2014. aastal, 

mistõttu ei pruugi paneelide efektiivsus olla võrdne 2018. aastal toodetud paneelidega. 2017. 

aastal tootis päikesepark 143 MWh elektrit ehk 143 000 kWh. Saamaks tulemuse tunni kohta 

jagame arvu ühes aastas olevate tundide arvuga. (AGAL Kinnisvarad OÜ, 2018) 

143 000 𝑘𝑊ℎ

8760
= 16,3 𝑘𝑊 = 16300 𝑊          

16300 𝑊

1128 𝑚2
= 14,5

𝑊

𝑚2
 

Erinevus kahe tulemuse vahel võib olla tingitud, sellest, et AGAL Kinnisvarad OÜ 

paigaldatud paneelide puhul pole rakendatud maksimaalset tulemust andvat 40 kraadilist 

kallet ning 180 kraadilist suunda lõunasse. Lisaks on esimeses arvutuses kasutatud aasta 

keskmisi tingimusi (näiteks varieerub päikesepaiste aastati).  

Investeerimiskulud on PV paneelidel aja jooksul vähenenud – kui 2010. aastal oli keskmine 

investeerimiskulu 4500 $/kW kohta, siis 2017. aastal oli maailmas keskmine näitaja umbes 

2500 $/kW kohta. Kiirelt vähenes see näitaja Hiinas ning Jaapanis, mistõttu pole ka imestada, 

miks samad riigid on hetkel ka juhtivad päikeseenergia tootjad. Kõige odavam tulemus 2016. 

aasta andmete põhjal on Indias – 1062,88 $/kW kohta. (IRENA, 2018a: 64–65) 

Keskmine päikeseparkide kasutegur (capacity factor) on samuti viimastel aastatel (2010–

2017) tõusnud 13,7 protsendilt 17,6 protsendile. Sellel on kolm peamist põhjust: suurem 

päikesepaneelide kasutus kõrgema kiirgustasemega riikides (Lõuna-Euroopas, Araabia 

poolsaarel, Põhja-Aafrikas ja USA lõunaosariikides), parem juhtimissüsteem ning jõudluse 

parandamine (väiksemad kaotused ülekannetes). (IRENA, 2018a: 66) 
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Päikeseparkide LCOE oleneb väga palju päikesepargi suurusest, mida suurem on park, seda 

väiksem on LCOE. 2017. aastal oli LCOE väärtus umbes 0,32–0,10 $/kWh. Väiksemates ja 

kodumajapidamistes kasutavate päikeseparkide LCOE on oluliselt langenud. Langust vedas 

eelkõige Saksamaa, kelle tegevuse tagajärjel langes ka mujal maailmas LCOE keskmine 

väärtus. 2017. aastal oli mainitud riigis LCOE 0,15 $/kWh. (IRENA, 2018a: 70–73) PV 

paneelide odavam paigaldamine ja nende kasuteguri paranemine on oluliselt suurendanud 

päikeseenergia konkurentsieeliseid võrreldes teiste energiaallikatega. Maailma keskmine 

päikesepargi LCOE on 2010. ja 2017. aasta võrdluses odavnenud 73%. Kui 2010. aastal oli 

see ligi 0,36 dollarit kWh kohta, siis 2017. aastal juba 0,10 dollarit kWh kohta. (IRENA, 

2018a: 69) 

2018. aastal võib päikeseelektrijaama tasuvusajaks lugeda ettevõtete puhul 10 aastat ja 

kodumajapidamistel kasutavate paneelide puhul 12–13 aastat. Üldjuhul loetakse 

päikesepaneelide kasutusajaks 25–30 aastat. Seega lihtsustatult öeldes peaks päikesepaneelid 

paigaldanud isik või ettevõte saama nautida pea 20 aastat tasuta elektrit. (Kiin, 2018) 

Bloomberg New Energy’is avaldatud artikli järgi on päikeseenergia juba kümne aasta pärast 

odavaim energialiik. Näiteks õnnestus 2016. aastal Tšiilil ja Araabia Ühendemiraatidel toota 

päikeseenergiast elektrit hinnaga kolm senti kWh. See oli täpselt poole vähem kui kivisöest 

elektri tootmine. Bloomberg New Energy toob välja ka selle, et 2025. aastaks võib 

päikeseenergia globaalne tootmishind olla madalam põlevkivienergia omast. (Ivask, 2017) 

Päikeseenergiat võib julgelt pidada üheks potentsiaalseks ja efektiivsemaks energiaallikaks. 

Teadlased tegelevad jõudsalt päikeseenergia salvestusmehhanismide ja superkondensaatorite 

arendamisega, mis peaksid lahendama probleemid päikeseenergia kõikuva olemasoluga. See 

peaks veelgi rohkem aitama kaasa päikeseenergia laiemale levikule. 

 

3.3. Bioenergia 

Bioenergia on paratamatult jäänud teiste taastuvenergiaallikate varju. Rohkem mõeldakse 

taastuvenergiaressursside all silmas päikese- ja tuuleenergiat. Bioenergiast ja selle kasutusest 

teatakse vähem, kuigi tegu on ühe suurima taastuvenergiaressursiga. 

Järgnev alapeatükk kajastab bioenergia ajalugu, kasutamist ja majanduslikku poolt. 

Vaadeldakse bioenergia kasutamist Eestis ning mujal maailmas. Lisaks antakse vastus 

küsimusele, miks on bioenergia taastuvenergia osa. Lisaks arvutatakse välja bioenergia antav 

kogus energiat vatti ruutmeetri kohta ja LCOE. 

 

3.3.1. Bioenergia lühitutvustus ja ajalugu 

Järgnevalt kirjeldatakse lühidalt bioenergia olemust, ajalugu ja toimimist. 

Bioenergia on üldine mõiste energiast, mis on salvestatud päikeselt tulnud valguse näol 

keemilise energiana orgaanilises materjalis, nagu puit, õled või loomade väljaheited, mis on 

või olid hiljuti elavaks aineks. Kõike seda nimetatakse üldistavalt biomassiks. Biomassist on 

võimalik valmistada näiteks puidugraanuleid, puusütt, bioetanooli või biodiislikütust, mida 

hiljem energia kasutamisprotsessis ära kasutada. (Peake, 2018: 157) 

Pikka aega oli inimese poolt kasutatav energia ainult bioenergia. Inimesed kasutasid puitu 

kütteks, vaalarasva- või rasvaküünlaid valguse saamiseks ning rohtu ja muid 
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põllumajanduslikke taimi loomade toitmiseks, et neid oma liikumiseks ära kasutada. Suured 

muutused toimusid industrialiseerimisega, mil bioenergia kaotas oma senise tähtsuse. Pikalt 

raua sulatamisel kasutatud puusüsi asendus efektiivsema koksiga. Nõudlus kivisöe järele viis 

omakorda esimese aurumasina leiutamiseni, mille tingis kivisöe ammutamise vajadus. Kuigi 

20. sajand oli nafta ja maagaasi ajajärk, suurenes vahemikul 1900–2008. a. seitsmekordselt 

ka kivisöe tarbimine. (Peake, 2018: 159–160) 

Päikeseenergia, mis salvestub biomassis, on võimalik erinevate protsesside käigus teha 

inimesele kättesaadavaks energiaks. Traditsionaalne biomassi kasutamine jätkub ka 

tänapäeval, põletades õhu käes lõkkepuid, taimi ning loomade elutegevuse jääke. Selle käigus 

saadakse vajalik energia toidu valmistamiseks, kütmiseks ning ka valguse saamiseks. 

Biomassi põletamisel on võimalik käivitada ka auru jõul töötavaid elektrigeneraatoreid. 

Samuti saab biomassist konverteerida erinevaid biokütuseid, nagu biogaas, bioetanool ja 

biodiisel, mida on võimalik kasutada fossiilkütuste asendajatena. (Peake, 2018: 158) 

Biomassi saab jaotada kolmeks suuremaks klassiks: jäätmed, metsandusbiomass ja 

põllumajanduslik biomass, selle hulka loetakse põllukultuurid ja puitvatt tselluloos. Üha enam 

räägitakse ka vetikate kasutuselevõtust bioenergias, kuid suuremas mahus pole see veel teoks 

saanud. (IEA, 2017: 48) 

2017. aastal oli kogu maailmas paigaldatud bioenergia võimsus 108 958 MW. Bioenergia 

toodang on igal aastal suurenenud – kui 2006. aastal toodeti maailmas kokku 213 884 GWh 

elektrit, siis 2016. aastal juba peaaegu kaks korda rohkem ehk 466 759 GWh. 2016. aasta 

elektritoodang jagunes laias laastus kolmeks: tahkest biomassist saadud elekter (solid 

biomass), mida toodeti 372 371 GWh, biogaas (biogas) 87 500 GWh, vedelad biokütused 

(liquid biofuels) 6 887 GWh. 2016. aastal tootis enim bioenergiat USA 69 017 GWh, 

järgnesid Brasiilia 51 040 Gwh, Saksamaa 50 924 GWh ja Hiina 49 404 GWh. Euroopa 

suurima tootja Saksamaa puhul on huvitav tähelepanek, et riigi toodetavast bioenergiast 

moodustab biogaas umbes 66%, kuigi mujal maailmas on ülekaalukalt suurim tahke biomassi 

kasutus. (IRENA, n.d.-c) 

2017. aastal toodeti Eestis biomassist 875 GWh elektrit, kokku moodustas see 54% 

kodumaisest taastuvast elektrist. 2017. aastal toodeti Eestis 42 GWh biogaasi, mis on püsinud 

2014. aastast samal tasemel. (Annus et al., 2018: 30) 

Kuigi arengumaad kasutavad praeguses industrialiseerimisprotsessis üha rohkem 

fossiilkütuseid, ei lange seal oluliselt ka bioenergia osakaal. Arenenud riikideski kogub 

populaarsust bioenergia kasutusse võtmine, eriti riikides, kus on palju metsa ja arenenud 

tehnoloogia jäätmete kogumisel. Välja võiks tuua Rootsi, Soome ja Läti, kus bioenergia 

moodustab suure osa riigi kasutatavast energiamahust. Viimasena mainitus lausa koguni 32%. 

(Peake, 2018: 160) 

Biomassi lähteained on väga mitmekesised ja taimede keemiline koostis on väga tihedas 

seoses taimeliigiga. Tuha sisaldus, tihedus, osakeste suurus ja niiskusesisaldus mängivad 

suurt rolli küsimusel, kui palju energiat saab ühelt konkreetselt taimelt. (IRENA, 2018a: 127). 

Vedelad biokütused, mis Euroopas toodetakse, valmivad üldjuhul rapsiseemnetest (37%). 

Järgnevad väiksemate mahtudega taimeõli, palmipuu ning päevalille vedelkütused. 

(AEBIOM, 2018)  
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Nagu eelnevalt mainitud, on olemas väga palju erinevaid lähteaineid ning ka tehnoloogiaid, 

mille kaudu muuta biomassi energia soojus- ja elektrienergiaks. On olemas neli suuremat 

konverteerimise viisi: põletamine, gaasistamine, pürolüüs ja anaeroobne lagundamine. 

Põletamise kaudu saab soojendada vett või toota elektrit auruturbiinide kaasabil. 

Gaasistamine on termokeemiline protsess, mis näeb ette tahke biomassi kuumutamist 800–

1000 °C juures gaasigeneraatoris, kus on hapniku ligipääs takistatud. Nendel tingimustel 

põletatakse kütus pooleldi, moodustades sünteesigaasi. Seda võib kasutada otse soojus- või 

energiavarustuseks, näiteks töötavad mitmed gaasimootorid ja -turbiinid selle abil. Pürolüüs 

sarnaneb gaasitamisega, kuid erinevus seisneb selles, et ajast ja temperatuurist sõltub see, 

milline tahke, vedel või gaasiline toode valmib. Anaeroobne lagundamine toimub näiteks 

looduslikult soodes ning tehistingimustel toimivates eriotstarbelistes biolagundajates, heitvee 

laguunides ning prügilates. Selles protsessis toodetakse biogaasi, mida saab omakorda soojuse 

ja energia tootmisel ära kasutada. (State Government of Victoria, 2017) 

Miks käsitletakse aga biomassi kui taastuvat energiaallikat, kui näiteks puidu põletamine 

paiskab õhku 80 kg CO2/GJ kohta aastas? Võrreldes teiste energiaallikatega, nagu maagaas 

ning autokütused, paistab silma, et viimaste aastate CO2 emissioon on hoopis väiksem kui 

bioenergial. Põhjus, miks bioenergia on taastuvenergia osa, peitub selles, et kui puitu 

kasutatakse jätkusuutlikult, istutades iga maha võetud puu asemele uus, on CO2 emissioon 

peaaegu nullilähedane. Uued istutatud puud seovad põletamisel tekkinud süsihappegaasi 

uuesti aineringesse, nullides seega emissiooni. Samas on energeetikud seisukohal, et õhku 

paisatud süsiniku uuesti sidumine võtab aega, samas kui süsihappegaasi mõju kliimale on 

vahetu ning lisaks võib suurem puidu kasutamine bioenergias viia veelgi suuremale 

metsaraiele. (Peake, 2018: 165). Kuna üldjuhul liigitatakse hetkel veel bioenergia 

taastuvenergia osaks, lähtutakse ka antud töös samast põhimõttest. 

 

3.3.2. Bioenergia majanduslikest aspektidest lähtuvalt 

Siinses uurimistöö osas käsitletakse bioenergiat majanduslikust poolest. Arvutatakse välja 

bioenergia puhul energia kogus vatti ruutmeetri kohta ja LCOE. Samuti tuuakse välja ka 

mõned teised olulisemad majandusnäitajad bioenergia kohta. 

Tahke biokütusena võib kasutada puitu, puidutööstuse jäätmeid, loomade väljaheiteid, 

segaolmejäätmeid ja turvast. Järgnevates arvutustes jäetakse välja turvas, kuna tegu on 

taastumatu loodusvaraga ja planeerides turba laialdasemat kasutust, ei ole võimalik vältida 

uute soode rikkumist ja kuivendamist, mis paratamatult ei oleks enam puhtama keskkonna 

tulem. Seetõttu uuritakse antud uurimistöös puidu, võsa ning jäätmete kasutust Eesti 

energiasektoris ning välistatakse turvas.  

Lehtpuude puhul saab Põhja-Euroopas ühelt hektarilt aastas umbes 10 tonni puitu, troopilises 

kliimas on kogus 20 tonni. Energia väärtus puidus oleneb sellest, kui kuiv on puit. 60% 

niiskuse sisaldusega puidu kütteväärtus on 6 GJ tonni kohta, õhukuival (20% 

niiskussisaldusega) 15 GJ ja täiesti kuival (0% niiskussisaldusega) 18 GJ tonni kohta. (Peake, 

2018: 166–169). Kuna erinevus õhukuiva ja täiesti kuiva puidu vahel on väike, kasutatakse 

kütteväärtustena 6 GJ ja 15 GJ tonni kohta.  

1 hektar on 10 000 ruutmeetrit ja 1 GJ on 277 778 W.  

Arvestades puiduga, millel on kütteväärtus 6 GJ (niiskusesisaldus 60%), on tulem 
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6 × 277 778 𝑊 × 10 𝑡

8760
= 1902 𝑊         

1902 𝑊

10000 𝑚2
= 0,2

𝑊

𝑚2
 

Arvestades õhukuiva puiduga, mille kütteväärtus on 15 GJ (niiskusesisaldus 20%), on tulem 

15 × 277 778 𝑊 × 10 𝑡

8760
=  4756 𝑊         

4756 𝑊

10000 𝑚2
= 0,47

𝑊

𝑚2
 

Põletades tavalist võsa, mille peamiseks komponendiks võib lugeda paju, ja teades, et Põhja-

Euroopas saab ühelt hektarilt 4,15 tonni õhukuiva paju, saab teha järgnevad arvutused. 

Arvestades kuivast pajust saadava energia hulgaks 15 GJ tonni kohta, oleks võsast saadav 

energia vatti ruutmeetri kohta järgnev. (Peake, 2018: 116–172) 

15 × 277 778 𝑊 × 4,15 𝑡

8760
= 1973,9         

1973,9 𝑊

10000 𝑚2
= 0,2

𝑊

𝑚2
 

2015. aastal tekkis Eestis hinnanguliselt 308 000 tonni segaolmejäätmeid. Iru elektrijaam 

võttis sellest kasutusele 248 000 tonni segaolmejäätmeid. Arvestades, et Iru elektrijaama 

koguvõimsus on 250 000 tonni, on see peaaegu maksimaalne tulemus. (Kuusk, 2016). Iru 

elektrijaama projekti järgi peaks keskmine eeldatav aastane prügi kasutus olema 220 000 

tonni. Eesti riigi poolt energiamajanduse arengukava koostamisel tehtud analüüs toob välja, 

et täiendavalt võib energeetikas kasutada veel 100 000 tonni jäätmeid. Seega on võimalik 

saada prügilagaasist 90,7 GWh aastas ja jäätmetest 704 GWh aastas. Kokku koos 

prügilagaasiga on jäätmetest võimalik saada 794,7 GWh aastas. (Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium, 2017: 72–73) 

Eesti Vabariigi pindala ilma Peipsi järve Eestile kuuluva osa ja Võrtsjärveta on 43 432 km2 

(Statistikaamet, 2012). Järgnevalt arvutatakse Eesti kohta potentsiaalne energia kogus vatti 

ruutmeetri kohta.  

794,7 𝐺𝑊ℎ

8760
= 0,0907 𝐺𝑊 = 907 000 𝑘𝑊         

907 000 𝑘𝑊

43 432 𝑘𝑚2
= 20,8

𝑘𝑊

𝑘𝑚2
= 0,002

𝑊

𝑚2
 

Seega on puidu põletamisel saadav energia kogus 0,2 või 0,47 W/m2 kohta vastavalt puidu 

kuivusele, võsast saadav kogus 0,2 W/m2 kohta ja segaolmejäätmetest ja prügilagaasist oleks 

võimalik saada 0,002 W/m2. 

Küllaltki raske on hinnata bioenergia üldist tootmise hinda, sest see sõltub biomassiks valitud 

lähteainest. Jäätmete põletamisel võivad kulud puududa või isegi negatiivsed olla, sest prügi 

ladestamine maksab samuti ning puitjäätmetel (oksad, kännud) puudub suurem perspektiiv. 

(IRENA, 2018a: 128) 

Investeerimiskulud sõltuvad asukohast, biomassiks olevast lähteainest ja võimalikkusest. 

Kombineeritud biomassi jaamadel, mis võivad toota nii elektrit kui ka soojust, on 

kapitalikulud suuremad. Investeerimiskulude vahemik on 500–8000 dollarit kilovatt-tunni 

kohta. Kallimad projektid on Euroopas, odavamad see-eest Aasias ja Lõuna-Ameerikas. 

(IRENA, 2018a: 128–129) 

Teoreetiliselt saavutaksid bioenergia jaamad 85–95% kasuteguri, kuid aastaringselt ei pruugi 

leiduda teatud tüüpi odavaid põllumajanduslikke jääke, mistõttu tuleb kasutada ka vahel 

kallimaid lähteaineid. See viib omakorda keskmise tõhususe alla – maailma keskmine on 

umbes 65%. Euroopas ja Põhja-Ameerikas, kus kasutatakse rohkem puitu ja prügi, mis on 
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aastaläbi kättesaadav, võib sama näitaja olla aga hoopis 85% kandis. (IRENA, 2018a: 130–

132) 

Opereerimise ja korrashoiu kulud ehk jooksevkulud (operation and maintenance costs) on 

küllaltki madalad – 0,005 $/kWh kohta. See on põhjustatud aina parematest ja 

töökindlamatest jaamadest. (IRENA, 2018a: 130) 

Keskmine LCOE tulemus oleneb paljuski asupaigast, mistõttu keskendutakse järgnevas lõigus 

peamiselt Euroopa kohta käivatele andmetele. Mida väiksem on projekti planeeritud suurus, 

seda suurem on LCOE näitaja. Euroopas ja Põhja-Ameerikas on LCOE kõrgem kui mujal, 

nimelt umbes 0,08–0,09 $/kWh. Maailma keskmine on 0,02–0,03 $/kWh väiksem. Põhjus, 

miks Lääne-Euroopas on näitaja suurem, peitub kõrgelt arenenud tehnoloogias, rangetes 

emissiooninõuetes ja kallites lähteainetes. Puidujäätmete LCOE on Euroopas ligikaudu 

0,05 $/kWh. Olmejäätmete LCOE on 0,15 $/kWh, eelkõige on olmejäätmete kasutus mõeldud 

prügist lahti saamiseks, mitte energia hankimiseks. (IRENA, 2018a: 133–134) 

Seega oleneb väga palju lähteaineks valitud biomassist, kui kulukaks osutub bioenergia 

tootmine.  

 

3.4. Energiaallikas põlevkivi  

Järgnevas alapeatükis käsitletakse Eestis väga laialdaselt kasutatavat ning tuntut 

energiaallikat – põlevkivi. Kuigi teatakse, et põlevkivi on Eesti peamine energiaallikas, ei 

teata täpselt, mis on põlevkivi, kuidas sellest elektrit saab ning mis produkt on põlevkiviõli. 

Järgmine peatükk annab neile küsimustele vastused ja käsitluse alla tuleb ka põlevkivi 

majanduslik pool. 

 

3.4.1. Põlevkivi lühitutvustus ja ajalugu 

Põlevkivi on kivim, mis sisaldab piisavas koguses orgaanilist ainet, et põleda. Põlevkivideks 

nimetatakse savikaid või karbonaatse sisaldusega peeneteralisi settekivimeid, mille koostises 

on tahke orgaaniline aine kerogeen. Nagu kivisütt, saab põlevkivi kasutada ümbertöötlemata 

kujul. Õli saadakse aga keerukate protsesside tulemusel. Eestis leidub kahte sorti erinevat 

põlevat kivimit: graptoliitargilliiti ning põlevkivi ehk kukersiiti. (Aaloe et al., 2006: 3) 

Graptoliitargilliit tuntud ka diktüoneema-argliit nime all, on peeneteraline savikivim, mille 

orgaanilise aine sisaldus ulatub 15–25%. Kivim on tekkinud Vana-Ordoviitsiumi merelises 

basseinis umbes 480 miljonit aastat tagasi, kui vetikate rikas muda settis basseini põhja. 

Graptoliitargilliiti võib leida Põhja-Eesti paekalda jalamil alates Pakri poolsaarelt lõpetades 

Narvani. Kuna kivim sisaldab vähe orgaanilist ainet, on argliidi kütteväärtus väike, umbes 

1500–1600 kcal/kg, mistõttu pole see põleva maavarana kasutust leidnud. Kuid kivim 

sisaldab mõningasel määral raskeid metalle nagu vanaadium ja uraan. (Aaloe et al., 2006: 3–

4) 

Eesti põlevkivi tekkis Kesk-Ordoviitsiumi lõpus ja Hilis-Ordoviitsiumi alguses, olles ligi 30 

miljonit aastat noorem kui graptoliitargilliit. Helepruunikas kukersiit lasub hallide lubjakivide 

vahel. Lisaks Ida-Eestis paiknevale Eesti põlevkivimaardlale, on Eestis veel ka Tapa 

põlevkivileiukoht. Peamiselt paikneb Eesti põlevkivimaardla Lääne- ja Ida-Virumaal, kuhu 

on rajatud ka kaevandused. (Aaloe et al., 2006: 10–11) 
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Põlevkivi põlevateks komponentideks on vesinik ning süsinik, orgaanilise aine koostisesse 

kuuluvad hapnik, lämmastik, fosfor, kloor ja mõned teised elemendid. Põlevkivi õlisaagist 

väljendatakse protsentides kerogeeni suhtes, Eestis on see umbes 19–23%. Õlisaagis on 

maailmas kõrgem vaid Austraalia torbaniitil – 30%. Eestis paikneva põlevkivi keskmiseks 

kütteväärtuseks loetakse 3600 kcal/kg kohta. 1000 tonnist põlevkivist moodustab põlev osa 

vaid umbes 350 tonni, tuhka saame aga küllaga – 550 tonni. Lisaks tekib põlevkivide 

põletamisel ka vett 100 tonni. Põlevkivi võib pidada kivisöe energiavaeseks vennaks, sest 

kivisöe puhul on vastavad näitajad hoopis 850, 100 ning 50. (Aaloe et al., 2006: 6) 

Suur hulk lubjakivi, mis kaevandamisel ning rikastamisel jääb kasutamata kuhjatakse 

aherainemägedeks, mis võivad mõnikord ka iseenesest süttida. Rikastatud põlevkivi 

põletamisel tekib kuni 50% tuhka. Põlevkivikeemia tööstuses tekivad ka toksilised jäätmed, 

mis on ohuks keskkonnale. Ida-Virumaal on põlevkivikaevanduste ja jäätmehoidlate all 

450 km2 suurune maa-ala. Kuna põlevkivi põletamisel lendub elektrijaamadest õhku suures 

mahus CO2 ja kaevandatud aladel muutub põhjaveerežiim, on oluline pöörata tähelepanu ka 

nendele osadele põlevkivi kasutusprotsessis. (Aaloe et al., 2006: 7) 

Inimesed on kasutanud põlevkivi juba tuhandeid aastaid. Mesopotaamlased kasutasid 

põlevkiviõli teede sillutamisel ning laevade pragude tihendamisel. Kaasaegse 

põlevkivitööstuse alguseks peetakse 19. sajandit, esialgu arendati ainult põlevkivist õli 

tootmist, kuid hiljem asuti ka põlevkivi põletama energia saamiseks. (Turgeon & Morse, 

2013) 

Rahva seas liikuvate juttude põhjal räägitakse tihti talumehest, kellel põlevkivist ehitatud 

saunaahi maha põles või karjapoistest, kes kivi lõkkesse loopisid ning avastasid seejärel, et 

kivi põleb. Varasemate teadlaste uurimistööd 18. sajandi lõpul jõudsid järeldustele, et kivimid 

sobivad soojuse, tõrva või õli tootmiseks. 19. sajandi teises pooles avastati, et kõige paksemalt 

leidub kivimit Eestis Kukruse mõisa lähedal, mille järgi pälvinud kivim ka oma nime – 

kukersiit. Kuna põlevkivi ei peetud energiarikkaks allikaks, vajus kivim unustusehõlma. 1916. 

aastal taasavastati põlevkivi. Iseseisvunud Eesti energeetika alustalaks kujunes põlevkivi, 

mille tööstuse arendamisel tegi Eesti suuri edusamme. Eesti vabanes põlevkivi abil 

kütusesõltuvusest: edu tagas eelkõige põlevkiviõli, millest ligi pool läks ekspordiks. 

Nõukogude okupatsiooni ajal jätkus põlevkivi tehnoloogia arendamine. Ehitati kaks suuremat 

elektrijaama Balti Soojuselektrijaam ja Eesti Elektrijaam, mille valmimine muutis senist 

põlevkivi kasutust. Kui varem toodeti põlevkivist peaasjalikult põlevkiviõli ning 

majapidamisgaasi, siis nüüd kulutati elektrienergia tootmiseks 80% kaevandatud kivimist. 

1980. aastal saavutas põlevkivitoodang oma maksimumi 31,3 miljonit tonni. Järgnevatel 

aastatel hakkas toodang tasapisi vähenema. (Aaloe et al., 2006: 20–25). 2017. aastal oli 

põlevkivitoodang 13,5 miljonit tonni (Statistikaamet, 2018). 

Kõige suuremad põlevkivi varud on USA-l 4280 miljardit barrelit, suuruselt teised varud on 

Hiinal 328 miljardit barrelit. Eesti varud on 16,3 miljardi barreliga maailmas kaheksandal 

kohal. Eestist suuremad varud on veel Austraalial, Jordaanial, Marokol, Brasiilial ning 

Venemaal. (Enefit, 2018). Eestis kaevandatakse ligi 80% kogu maailma mahust (Eesti Energia 

AS, 2017a). 

Põlevkivi saab põletada otseselt elektrijaamades, kui ka toota sellest põlevkiviõli. Mõlemas 

valdkonnas on Eesti tuntud oma teadmiste ja kasutamise poolest. 
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Põlevkivil opereerivates elektrijaamades toimub elektri tootmine sarnaselt teiste 

soojuselektrijaamadega. Nimelt juhitakse kuum aur, mis tekib põlevkivi põletamisel turbiini. 

Turbiin koosneb kümnestest labadega ketastest, mis hakkavad kuuma auru jõul ringi käima. 

See käivitab elektrigeneraatori ning selle tulemusel tekib elektriväli. Miljonid osakesed 

juhitakse transformaatorisse, kus elektripinge tõstetakse 330 kW ning kõrgepinge suunatakse 

seejärel elektriliinidesse. (Eesti Energia AS, 2017b) 

Põlevkivist on võimalik toota ka põlevkiviõli, mis saadakse põlevkivi orgaanilise osa 

termilisel lagundamisel ning õliaurude kondenseerumisel. Õli saab põlevkivist toota utmisel 

ehk poolkoksitamisel (põlevkivi kuumutatakse kuni 500 °C), aga ka koksitamisel 

(kuumutamisel 1000–2000 °C juures). Kuumutades hakkab põlevkivi välja ajama õli, mida 

hiljem kasutatakse peamiselt keemiatööstuses ning laevades kütte- ja immutusõlina. Eesti 

tuntuim põlevkiviõli tootja on Eesti Energia AS Auvere Enefit280 õlitehas, mis alustas tööd 

2012. aastal. (Eestimaa Looduse Fond, 2018). Eestis toodetakse aastas umbes miljon tonni 

põlevkiviõli, millest viiakse välismaale ligi 90% (Meybaum, 2018). 

Tihti räägitakse põlevkivi väärindamisest. Selle all mõeldakse põlevkivis sisalduva kerogeeni 

termilist lagundamist õli tekitamiseks. AS Eesti Energiale kuuluv Enefit280 tehnoloogia on 

parimal tasemel, kuid põlevkiviõli tulevik on segane. Karmistuvad nõuded laevanduses 

võivad põlevkiviõlikeemia muuta perspektiivituks. Põlevkiviõli takistuseks on suur väävli 

sisaldus, mille eemaldamine on üsnagi kulukas, kuid oluline sobitumaks keskkonnanõuetega. 

Põlevkivikeemiaga tegeletakse teaduslikul tasemel tagasihoidlikult ning peamiselt vaid 

Eestis, mistõttu uute lahenduste leidmises põlevkivi kasutuses saame aidata vaid end ise. 

(Raukas, 2018b) 

 

3.4.2. Põlevkivi majanduslikest aspektidest lähtuvalt 

Järgnev alapeatükk käsitleb põlevkivi majanduslikku poolt. Tuuakse välja põlevkivist elektri 

tootmise LCOE. Lisaks arvutatakse välja põlevkivi energia võimsus ühe ruutmeetri kohta. 

Eestis on põlevkivikaevanduste ja jäätmehoidlate all ligi 450 km2, need on alad, kus 

paiknevad tuhamäed ning kaevandused (Aaloe et al., 2006: 7). Nendel aladel on mõne muu 

tegevusega tegelemine oluliselt raskendatud, kuna looduslikke tingimusi on osaliselt 

muudetud. Paratamatult mõjutab kogu see ala maakasutust. Järgnevates arvutustes võetakse 

450 km2 pindalaks, et arvutada näitaja vatti ruutmeetri kohta.  

Põlevkivist saadava energiakogusena kasutame 2017. aasta andmeid, mis on välja toodud juba 

töö esimeses peatükis. Liidetakse kokku põlevkivi põletamise, uttegaasi ning põlevkiviõli 

energia kogus: kokku 10 371 GWh. Jagades saadud tulemuse ühes aastas olevate tundidega, 

saame umbes 1,18 GW ehk 1180 MW, mille jagame pindalaga. 

1180 𝑀𝑊

450 𝑘𝑚2 
≈ 2,62

𝑊

𝑚2
 

Antud korral on näitaja väike, sest aasta vältel ei kasutatud kogu 450 km2. Ometi ei ole üheski 

avalikult kättesaadavas andmestikus öeldud, kui suurt ala 2017. aastal tegelikult põlevkivi 

hankimisel kasutati. Samamoodi on küsimus selles, kas hinnata tuhamäed ja muud rikutud 

alad pindalasse. Idee poolest tuleks seda teha, sest maakasutust on muudetud ja maa väärtust 

rikutud. Näitaja arvutamine sõltub ka sellest, kui suures mahus otsustavad põlevkivi 

kaevandajad maavara kaevata ja seda elektri, uttegaasi või põlevkiviõli tootmisesse suunata. 
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Mida rohkem seda 450 km2 alal tehakse, seda suuremaks kujuneb ka näitaja vatti ruutmeetri 

kohta. Oluline on siiski välja tuua, et aja jooksul näitaja väheneb, kui lähtutaks samast 

metoodikast. Kuna kaevatav ala muutub iga aastaga aina suuremaks. Lisaks väheneb ka 

põlevkivist saadav energia kogus, kui ei rajata uusi jaamu, mis tarbiksid kütusena põlevkivi.  

Uurimistöö käigus üritati arvutada põlevkivi LCOE, kuid kuna Eesti Energia AS ei ole teinud 

kättesaadavaks vajalikke andmeid eraldi tütarettevõtete kohta ja toob majandusandmed välja 

ainult terve kontserni kohta, pole võimalik objektiivseid arvutusi teha. Põlevkivi võrreldakse 

tihti kivisöega, mistõttu võrdsustatakse lihtsustamise mõttes järgnevas uurimuses need 

maavarad. Põlevkivi elektritootmises on kasutatavad tehnoloogiad küllaltki sarnased. 

Kivisöe LCOE on 2018. aasta novembris ilmunud andmete järgi 60–143 $/MWh kohta ehk 

0,06–0,143 $/kWh. Suur amplituud on tingitud eelkõige kivisöe kütteväärtuse erinevusest ja 

asukohast, kus kasutatakse antud maavara. Kuna põlevkivi ei ole kütteväärtuselt nii hea kui 

kivisüsi, võib eeldada, et põlevkivi LCOE jääb pigem 0,143 $/kWh kanti kui 0,06 $/kWh 

juurde. (Lazard, 2018). 2014. aastal valminud Eleringi uurimuses hinnatakse põlevkivi 

LCOE-ks 2020. aastal 0,15 €/kWh. Arvutamisel on eeldatud, et CO2 hind on 15 € tonni kohta. 

Mida suurem on süsihappegaasi hind, seda suurem on LCOE. (Elering, 2014: 24) 
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4. PÕXIT 

Järgnev peatükk käsitleb põlevkivist loobumise plaani ja sellega seotud arutelu. Püütakse 

vastata küsimustele, mis on PÕXIT, miks on põlevkivi kasutamise ümber poleemika ja kas 

põlevkivist loobumine on võimalik. Lisaks sisaldab peatükk intervjuud akadeemik Anto 

Raukase ning Eesti Taastuvenergia Koja juhi Mihkel Annusega. Mõlemad isikud on väga 

tihedalt seotud energeetikaga ning osalenud PÕXIT-i arutelus.  

PÕXIT ehk põlevkivist loobumine näeb ette, et Eesti ei kasutaks enam põlevkivi ja hülgaks 

selle juba lähiaastatel. Just see teema on viimasel ajal saanud palju meediakaja ning ühiskonna 

tähelepanu. Mitmed poliitikud kasutavad seda enda valimiskampaanias, teadmata täpselt asja 

sisu. PÕXIT-i algatajateks võib pidada keskkonnaaktiviste, kes selle ideega juba paar aastat 

tagasi välja tulid. Nüüd, kus sulgemisel on mitmed põlevkivi tolmpõletusplokid, ja arutusel 

teema, kust saab Eesti vajamineva elektri, on PÕXIT tõusnud päevakorda. Seda, et põlevkivi 

pole üdini puhas ja positiivne maavara, teatakse laialdaselt. Ometi ei ole põlevkivist 

loobumine lihtne ning eeldab paljude teiste probleemide lahendamist. 

Laias laastus lähtub PÕXIT neljast aspektist: poliitilisest, majanduslikust, keskkonnaalasest 

ning sotsiaalsest. Põlevkivi sotsiaalsete kriteeriumite hulka kuuluvad näiteks tööhõive-, 

rahvusküsimus ning mõju taristule. Majandusliku kasutuse hindamiseks tuleb arvestada 

lisaväärtuse (ühest tonnist saadavat tulu), maksuaspekti (tulu riigile ja töötajatele) ning 

kasuteguri kriteeriumit (primaarenergia kasutamise hulk). (Raukas, 2018b) 

 

4.1. PÕXIT kui positiivne nähtus Eesti energiasektoris 

Järgnevalt on välja toodud mõned argumendid, mis on kõlanud PÕXIT-i debatis ja toetavad 

selle ellu rakendamist. 

Eesti Taastuvenergia Koja juht Mihkel Annus leiab, et põlevkivivaba energiasüsteem eeldab 

nelja asja. Esiteks peab olema tagatud piisava kodumaise taastuvenergia tootmisvõimsus. 

Hetkel on veel ruumi mõnele koostootmisjaamale, lisaks on suure potentsiaaliga avamere 

tuuleenergia pargid kasutamata. Teiseks peavad olema tagatud korralikud 

salvestusvõimalused, sest tuult ja päikest ei ole alati, mistõttu tuleb energia vahepeal kuhugi 

salvestada, et seda hiljem kasutada. Selle probleemi lahendaksid erinevad akud ja 

pumphüdrojaamad. Paldiskis arendatakse hetkel just viimast, mis peaks valmima 2027. 

aastaks. Samuti peaks Annuse arvates olema rajatud rahvusvahelised ülekandeliinid, mis 

võimaldaks importida energiat vajaduse korral teistest riikidest, kus samal ajal võib energiat 

üle olla. Eesti üldine netobilanss energiasektoris peaks aga olema ikkagi positiivne, et aasta 

kokkuvõttes ületaks toodang tarbimist. Neljandaks on oluline arendada tarbimise ning 

tootmise targemat juhtimist, et nõudlus ja pakkumine oleksid tasakaalus. Mihkel Annus toob 

välja, et tema teada on hetkel arendusel tehnoloogia, mille järgi on kodus paiknev elektriboiler 

võimeline ennast ise välja lülitama teatud ajaks, kui elektrihind peaks ületama teatud nivoo. 

Elektriboileri välja lülitumine paarikümneks minutiks ei põhjustaks suuri probleeme ja hoiaks 

hoopis kokku tarbijakulutusi ning vähendaks nõudlust, ja seega ka hinda turul. Mida rohkem 
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boilereid on ühendatud süsteemi, seda efektiivsemalt oleks võimeline süsteem toimima. 

(Annus, 2018a) 

Lisaks toovad PÕXIT-i pooldajad välja, et põlevkivi kasutus energeetikas pole enam 

jätkusuutlik ning arukas. Peale selle arvavad viimased, et taastuvenergia suurem kasutus oleks 

majandusele väga turgutav ning positiivne nähtus. Kui 2017. aastal Euroopa Liidus valminud 

uued elektrijaamad põhinesid 85% ulatuses kõik taastuvenergial, siis samal aastal Eestis 

valminud Auvere elektrijaam on Tammisti arvates näide Eesti mahajäämusest energiasektoris. 

(Tammist, 2018) 

PÕXIT-i debatis on kõlanud mitmed väited, et Eesti on põlevkivitööstuse tõttu saastav riik 

ning peaks põlevkivist loobuma. Uurides 2016. aasta CO2 emissiooni rahva suhtarvu kohta, 

selgub tõesti, et Eesti erineb oluliselt teistest Euroopa riikidest ning oma naabritest. Kõige 

rohkem paiskavad süsinikdioksiidi inimese kohta õhku naftariigid, nagu Katar, Araabia 

Ühendemiraadid ning Saudi Araabia. Neist esimesel on vastav näitaja 30,77 t CO2/inimese 

kohta. Eestis on sama näitaja küllaltki kõrge võrreldes teiste Euroopa riikidega – 

12,44 t CO2/inimese kohta. Näiteks Lätis on emissioon 3,47, Soomes 8,28 ning Saksamaal 

8,88 t CO2/inimese kohta. Eestist suurem näitaja on näiteks USA-l – 14,95. (IEA, 2018)  

Ka OECD poolt koostatud näitaja, mis iseloomustab, kui suur on CO2 emissioon SKT kohta, 

osutab sellele, et Eesti on üks süsinikdioksiidi suuremaid õhkupaiskajaid. Tuhande USA 

dollari kohta paiskab Eesti õhku 533 kg CO2, organisatsiooni keskmine on 266 kg. Lisaks 

kirjutab ühendus, et Eesti toodab põlevkivi tõttu 35 korda rohkem ohtlike jäätmeid elaniku 

kohta kui keskmine Euroopa riik. (OECD, 2017). Ka süsinikdioksiidi õhkupaiskamine 

kilovatt-tunni kohta viitab Eesti halvale olukorrale (Parksepp, 2018). 

Põlevkivisektorist pärineb suurem osa ohtlikest jäätmetest, heitveest ning 

kasvuhoonegaasidest. Lisaks on põlevkivisektori terviseuuring toonud välja, et 

kaevanduspiirkonna elanike oodatav eluiga võrreldes pealinlastega on märkimisväärselt 

lühem. Selle üheks põhjuseks peetakse keskkonnareostust, mille põlevkivi endaga kaasa toob. 

Ka OECD poolt koostatud raport peab põlevkivist loobumist Eesti suurimaks proovikiviks 

majandus-, keskkonna- ning sotsiaalsektoris. (Annus, 2018b) 

2018. aasta oktoobris avaldatud ÜRO Valitsustevaheline Kliimamuutuste Paneeli (IPCC) 

raport toob välja, et aeg kliimamuutuste pidurdamiseks ja selle põhjustatud suurte tagajärgede 

vältimiseks on kohe lõppemas. Raport leiab, et kasvuhoonegaaside heidet tuleb pidurdada 

kõigi meetmetega, et vältida kliima soojenemist 2030. aastaks üle 1,5 kraadi. Mihkel Annuse 

arvates tuleb süsinikujalajälje vähendamiseks hüljata põlevkivi ja asendada see 

taastuvenergiaga, sest Eesti energeetikasektor põhjustab umbes 90% riigis tekkivatest 

kasvuhoonegaasidest. (Maaleht, 2018) 

Varasemalt OECD pool välja antud raporti järgi peavad riikide valitsused tõstma oluliselt 

kiiremini süsinikdioksiidi kvootide hindu, kui soovitakse aeglustada kliima soojenemist ja 

pidada kinni Pariisi kliimaleppest. Süsinikdioksiidi hinna ülempiir, mis võrdleb 

süsinikdioksiidi kvoodi hinda ja tegeliku kliima kulusid, näitab suuri lahknevusi. Praegusel 

kiirusel jõutaks alles 2095. aastal hetkeni, millal süsinikdioksiidi hind kattub tegelike kliima 

kuludega. (OECD, 2018). Mida kõrgem on heitmekvootide hind, seda kallimaks kujuneb 

põlevkivist elektri tootmine. 2017. aastal oli aasta keskmine CO2 heitmekvoodi hind 5,7 €/t. 

(Eesti Energia AS, 2018: 20). Alates 2018. aasta algusest 10. novembrini 2018 on Euroopa 

CO2 heitmekvoodi hind tõusnud 150%, jõudes hinnani 19,56 €/t kohta. (CO2 European 
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Emission Allowances, 2018). Vaadates trendi võib eeldada, et tõusutrend jätkub, mis muudab 

omakorda põlevkivist elektri tootmise aina kallimaks ning seega ka ebaefektiivsemaks. 

Seetõttu tekib küsimus, kas jätkata põlevkiviga, mis on kallis ja saastav, või lõpetada 

põlevkivist elektri tootmine. 

Sotsiaalsektori perspektiivist vaadates pole põlevkivi jätkusuutlik tööandja. Ida-Virumaa 

töökeskkond on väga tihedalt seotud põlevkivitööstusega, mistõttu iga väiksemgi muutus 

selles valdkonnas põhjustab probleeme. Väga hästi ilmestas seda paari aasta tagune toornafta 

hinnalangus, mistõttu vähenes põlevkivi kaevandamismaht ning järgnes koondamislaine 

põlevkivisektoris aga ka muudes kohalikes ettevõtetes. (Annus, 2018b) 

Vastavalt nõudlusele põlevkivi järele, korrigeerivad end ka töökohad. Kui nõudlus on suur, 

luuakse ka uusi töökohti. Kehtib lihtne seaduspärasus, et kui toornafta hind on tõusuteel, 

suureneb ka põlevkivi kaevandamine ja sellest elektri tootmine, sest kõrge nafta hinnaga 

asutakse otsima teisi energiaallikaid, mis oleks odavamad. Odav nafta põhjustab aga suurema 

nafta tarbimise, mistõttu kaotab põlevkivi oma tähtsuse, sest nafta on energiarikkam ressurss. 

(Annus, 2018b) 

Taastuvenergiale keskenduv energiasüsteem loob ka mitmeid uusi töökohti, mis asendaksid 

osaliselt praegused põlevkivitööstuse poolt pakutavad. Näiteks on USA-s päikeseenergia 

sektoris tööl 323 000 inimest, kivisöe sektoris aga vaid 160 000 inimest. Juba praegu annavad 

taastuvenergiaallikad Eestis tööd üle 3000 inimesele, kuigi roheline energia moodustab 

väikese osa Eesti energiatoodangust. (Tammist, 2017). Samas leiab Mihkel Annus, et 

taastuvenergia kasutus tooks riigile siiski vähem maksutulu sisse, sest ei vaja nii suurel hulgal 

töötajaid ja vähendab see kaudu ka SKT-d. (Annus, 2018a) 

Mis puutub majanduslikesse aspektidesse, siis on aastatega oluliselt paranenud 

päikesepaneelide ning tuulikute tootlikus, mistõttu ei saa enam rääkida taastuvenergia 

nõrkusest. Rene Tammist leiab, et Eestile oleks teostatav minna aastaks 2030 üle 

taastuvenergiale. Investeeringute kogukulu ulatub 3 miljardi euroni ning plaani elluviimine 

kasvataks riigi SKP-d aastatel 2017–2030 umbes 2,2% aastas. Taastuvenergia 100% kasutusel 

kasvaks kodumajapidamiste ostujõud 368 miljonit eurot ja valitsussektori netotulud 139 

miljoni euro võrra ühe aasta kohta. Taastuvenergia kasutus aitaks kaasa ka sellele, et väheneks 

kütuste import 600 miljoni euro eest. Tammist arvab, et ülemineku rahastus tuleks eelkõige 

kohalikust erakapitalist, riigi CO2 tuludest ja Euroopa Liidu taastuvenergia 

koostöömehhanismidest. Erasektor on Tammisti arvates valmis võtma selle vastutuse. Näiteks 

on 10 aastaga taastuvenergia sektorisse investeeritud 837 miljonit eurot ning investeeringud 

suurenevad iga aastaga, mis annab lootust, et ettevõtjad on huvitatud taastuvenergia 

kasutamisest. Kuid eelkõige peaks Tammisti arvates üleminekut vedama riik, olles viljakas 

partnerluses ettevõtjatega, et arendada ka kohalikku taastuvenergia tehnoloogiat. (Tammist, 

2017). Seega oleks Rene Tammisti plaani järgi ühes aastas teenitav või kokkuhoitav summa 

1,1 miljardit eurot.  

Põlevkivist loobumisel suureneksid ka kvooditulud, mis oleks puhastulu riigile. 2017. aasta 

esimese kaheksa kuuga on Eesti riik teeninud saastekvootide müügist 78,4 miljonit eurot, 

mida on 55 miljonit rohkem kui eelneval aastal sama ajaga võrreldes. Eesti Energia AS 

hinnangul peaks hind stabiliseeruma 20 euro tasemel. 2019. aastaks on rahandusministeerium 

planeerinud kvoodituluks 80 miljonit eurot. (Riispapp, 2018) 
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Eesti Taastuvenergia Koja juhi Mihkel Annuse arvamuse kohaselt on põlevkivi energeetika 

tulevikus perspektiivitu ning see, mis tõi siia, ei vii enam edasi. Kui Euroopas vähendatakse 

elektrijaamade arvu, mis töötavad kivisöel, peaks vähendama ka Eesti põlevkivi osakaalu. 

Arvestades, et põlevkivi kütteväärtus on pea kolm korda väiksem kui kivisöel, on mõistlik 

leida põlevkivi ahju ajamisele alternatiiv. Annuse sõnutsi ei toimu PÕXIT kindlasti lähima 

viie aasta jooksul, kuid üldine suund võiks olla umbes 2030. aasta, millal Eesti põhineks 

täielikult taastuvenergial. Kokku võiks taastuvenergia 100% kasutuskava ellurakendamine 

hinnanguliselt maksta 3,8 miljardit eurot varasema 4,3 miljardi euro asemel. (Annus, 2018a) 

Seega toetub põlevkivist loobumise idee peamiselt kolmele suurele argumendile. Esiteks, et 

põlevkivi kasutusega kaasneb suur keskkonnasaaste, mida tuleks vähendada. Teiseks 

põlevkivisektori mõju tööjõuturul, mis põhjustab Ida-Virumaal odava nafta hinna korral 

sotsiaalse kriisilaine. Viimaseks suureks argumendiks, mis toetab PÕXIT-i ellu viimist on 

võimalik positiivne tulu riigile, mis saaks teoks, kui riik asendaks põlevkivi 

taastuvenergiaressurssidega. 

 

4.2. PÕXIT kui negatiivne nähtus Eesti energiasektoris 

Põlevkivist loobumise vastu seisavad ühed Eesti juhtivamad energeetikud ja 

põlevkivisektoriga vägagi tihedalt seotud isikud. Paljud argumendid, mis on kõlanud PÕXIT-

i vastu, on olulised tähelepanekud ning mitte ainult populism. 

Rääkides keskkonnaaspektist pole akadeemik Anto Raukase hinnangul põlevkivi enam nii 

saastav kui varem. Euroopa Liidu tööstusheitmete direktiivi ja töötundide ammendumise 

tagajärjel suletakse 2020. aastaks Narva elektrijaamade vanimad filtrita energiaplokid, mis on 

võimsusega 489 MW. 2023. aastal lisanduvad veel 130 MW ja 2030. aastal 670 MW 

võimsusega energiaplokid. Seega lõpetavad töö hetkel ka kõige saastavamad energiaplokid. 

(Raukas, 2018b) 

Eesti on täitnud kõik Euroopa Liidu poolt põlevkivijaamadele kehtestatud nõuded ning on 

paigaldanud filtreid, et energiatootmine oleks puhas. Riik täidab kõiki rahvusvahelisi 

keskkonnanõudeid, mistõttu ei vaja Raukase arvates Eesti eraldi PÕXIT-it kui sellist. 

Taasiseseisvumise ajal oli Eestis energiaplokkide koguvõimsus 2700 MW, siis 2023. aastal 

on sama näitaja 1331 MW ja 2030. aastal juba 661 MW. Eesti on liikunud juba pikemat aega 

puhtama ja jätkusuutlikuma põlevkivitööstuse poole. (Raukas, 2018b) 

Samuti on PÕXIT-i vastased tulnud välja mõttega, et Eesti CO2 heitmed (ühes aastas ligi 19 

miljonit tonni) moodustavad kogu Euroopa Liidu heitest umbes 0,4%, mistõttu on Eesti 

heitekogus nii väike, et ei peaks sellele tähelepanu pöörama. Lisaks toovad PÕXIT-i vastased 

välja, et Eesti CO2 näitaja elaniku kohta on suur seetõttu, et rahvastik väheneb ning seetõttu 

suureneb CO2 heide. (Meybaum, 2018) 

Anto Raukas leiab, et energeetikas ei tohiks inimkond sõltuda ilmastust (tuulest, 

päikesepaistest) ning seetõttu on parim lahendus bioenergia ja prügipõletus. Samas leiab ta, 

et uued põlevkivikatlad, mis on võimelised kasutama puitu ja turvast, ei ole asendused 

põlevkivile (näiteks Auvere jaam), mida peaks ellu viima, sest puidu põletamisel tekib 

omakorda 20% rohkem süsihappegaasi kui kivisöe põletamisel. Sellest tingituna ei tohiks 

puidu põletamist suurenergeetikas soodustada. (Raukas, 2018c) 
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Praegune põlevkivitööstus on sotsiaalsektoris stabiilsuse tagamisel oluline alustala. Nimelt on 

antud tööstus suur tööandja – lausa 13 000 inimest otseselt ja kaudselt. (Raukas, 2018b). Neile 

inimestele makstakse keskmisest suuremat palka kui mujal Eestis. Põlevkivitööstuse 

kadumisel on vägagi raske asendada nende inimeste töökohti, arvestades nende oskuste ja 

teadmistega. See eeldaks aga suure hulga inimeste ümberõpet. (Riispapp, 2018) 

Teine sotsiaalalane murekoht, mis põlevkivi kasutamise lõpetamisega kaasneb, on vene 

päritolu ja vene keelt emakeelena kõnelevate tööliste integratsiooniprobleem. Paljud 

inimesed, kes töötavad Ida-Virumaal põlevkivitööstuses ei vaja põhjalikku keeleoskust, 

mistõttu töötavad nad kaevuritena ning muudel töökohtadel, mis ei eelda väga heal tasemel 

eesti keele oskust. Põlevkivitööstuse eemaldamisega tõuseks seega ka maakonna töötute arv, 

sest inimesed ei leiaks endale töökohta, millele nad kvalifitseeruks. (Riispapp, 2018) 

PÕXITI-i vastased leiavad, et põlevkivil on suur mõju Eesti majanduskeskkonnale ja sellest 

loobumine oleks oht riigi majandusele. Nimelt on põlevkivi väga tihedalt seotud Eesti 

majandusega. 2017. aastal andis põlevkivitööstus 123,8 miljonit eurot maksutulu ehk 4% 

kogu SKT-st. (Raukas, 2018b)  

Põlevkivitööstustesse on investeeritud viimase 10 aastaga 2,416 miljardit eurot. Eestis 

toodetakse aastas üle ühe miljoni tonni põlevkiviõli, mille keskmine müügihind on 400 €/t, 

kogutoodangust eksporditakse ligi 90%, andes väliskaubandusbilanssi ühe aastaga 400 

miljonit eurot. Peenkeemiat, mis on toodetud põlevkivist, kasutatakse mobiiltelefonides, 

autorehvides ja juuksevärvides. Kuna Eesti toodab põlevkivi abil rohkem elektrit, kui ise ära 

tarbib, eksporditakse osa elektrit (2–3 TWh aastas) naaberriikidesse. Hinna juures 40 €/MWh 

tähendaks see 100–120 miljonit eurot eksporditulu. PÕXIT-i tulemusel kaoks see summa, sest 

elektrit ei jää tootmisel enam üle. (Meybaum, 2018). PÕXIT-i tulemusel peaks Eesti hakkama 

hoopis ise igal aastal 300–350 miljoni euro suuruses elektrit sisse ostma. (Riispapp, 2018) 

Lisaks toob Eesti Keemiatööstuse Liit esile, et Eesti põlevkivitööstus on maailmas tipptasemel 

ja pidevalt tuntakse huvi Eestis kasutatava tehnoloogia vastu, mistõttu oleks rumal kõigi 

aegade efektiivsem ja keskkonnahoidlikum põlevkivitööstus maha jätta. (Meybaum, 2018) 

Lisaks tuuakse välja, et taastuvenergia tootmise mahu suurendamine tähendaks tarbijatele 160 

miljonilist lisakoormust. Kuna taastuvenergia tootjatele makstakse dotatsioone. Hetkel, millal 

taastuvenergia allikad moodustavad 16% kogutarbimisest, kulub dotatsioonidele 80 miljonit 

eurot. Taastuvenergia kahekordistamine tähendaks aga omakorda 80 miljonilist lisakoormust. 

Lisaks tõuseb paratamatult ka elektrihind, sest pakkumine väheneb, mistõttu tõuseb ka 

turuhind. Palju oleneb elektrihinna kujunemisel ka EstLinkide vabast ülekandevõimsusest. 

Teistes Baltimaades on hinnavahed Eestiga hetkel 6–18 € megavatt-tunni kohta. (Riispapp, 

2018) 

Akadeemik Anto Raukase hinnangul mitmekordistuks elektrihind, kui Eestis viidaks läbi 

sarnaselt Saksamaaga Energiawende. Nimelt suurendati Saksamaal lühikese aja jooksul 

taastuvenergia osakaalu. Nüüd on riigis elektrienergia hind kodutarbijatele kolm korda kallim 

kui Eestis. (Raukas, 2018c) 

Viru Keemia Grupi hinnangul oleks põlevkivi kaotamisel märgata suur maksujalajälje 

vähenemine – hinnanguliselt 700 miljonit kuni 1 miljard. Sinna hulka kuuluvad riigile 

minevad maksud ja muud tulud, ettevõtete poolt makstavad palgad ja alltöövõtjatele 

makstavad summad. (Riispapp, 2018) 
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Peamiselt lähtuvad põlevkivisektori toetavad argumendid majanduslikele faktidele. Kuna 

põlevkivi on suure mõjuga faktor Eesti majanduses, võib selle läbimõtlematu kaotamine 

põhjustada probleeme sotsiaalsektoris töötute näol Ida-Virumaal, majanduses riigi tulude 

vähenemise ja ettevõtjate altvedamise näol. 

 

4.3. PÕXIT-i analüüs 

Järgnevas alapeatükis käsitletakse PÕXIT-i debatis välja käidud argumente ja tullakse välja 

omapoolse plaaniga põlevkivi kasutusest.  

Nagu eelnevast kahest alapeatükist lugeda võis, koosneb põlevkivist loobumise plaan kolmest 

aspektist: keskkonna, sotsiaal ning majandus vaatenurgast. 

Põlevkivi laia kasutuse tõttu energiasektoris on Eestist saanud üks saastavam riik. 

Põlevkivitööstuse suur heidete õhku paiskamine on fakt, mida ei saa eirata. Sellest aspektist 

lähtuvalt peab põlevkivi asenduma puhtamate energiaressurssidega. Kuigi Eesti täidab kõiki 

Euroopa Liidu poolt täidetud kriteeriume, on oluline mitte neid ainult täita, vaid ka ületada, 

olles veelgi puhtam riik. Vastasel juhul tegeleb riik vaid normatiivide täitmisega, mitte kliima 

soojenemise pidurdamisega. 

Vaadates Eesti kasvuhoonegaaside heitekoguseid aastatel 1990–2016 võib tõesti öelda, et 

1990. aastaga on CO2 ekvivalent langenud 51,4%. Kuid langus on eelkõige toimunud 1990.–

1992. aastal, mil Eesti lahkus Nõukogude Liidust ja ei pidanud enam varustama teisi elektriga. 

Järgnevatel aastatel on kasvuhoonegaaside heitekogus olnud konstantselt sama taseme juures 

(20 000 kt CO2). Muutmaks seda, peab riik loobuma põlevkivist, sest see moodustab 2016. 

aasta andmete järgi 89,1% kasvuhoonegaasidest. (Keskkonnaministeerium, 2018) 

Väide, et Eesti heitekogus on väike ning selle mõju minimaalne, pole autori arvates vettpidav, 

kuna muutused algavad eelkõige meist endast. Kui ei olda eeskujuks, puudub ka teistel 

motivatsioon. Ning seetõttu ei võetagi muutuste nimel midagi ette. Ka elanike arvu 

vähenemisega peab vähenema CO2 heide, sest inimesi on vähem ning elektrit tarbitakse 

vähem. CO2 kõrge heitekogus inimese kohta on Euroopa Liidus eelkõige probleem Eestile, 

sest teistes EL riikides, kus samuti rahvaarv väheneb, pole CO2 heite näitaja elaniku kohta nii 

kõrge. 

Sotsiaalsfääri vaatepunktist on oluliselt raskem otsust langetada. Põlevkivitööstus hõlmab üle 

13 000 inimese, kellest paljud jääksid PÕXIT-i tulemusel töötuks, sest neid ei suudetaks 

koheselt tööle rakendada. Suur töötute osakaal niigi ebastabiilses regioonis ei oleks kuidagi 

kasuks piirkonna olukorra paranemisele. Võimaliku PÕXIT-i järel võiks 

taastuvenergiaallikaid arendada ja eelistada just Ida-Virumaal, vältimaks inimeste väljarännet 

maakonnast ning vähendamaks töötute osakaalu. Väga raske on hinnata, kui palju looks 

taastuvenergiaressursside rakendamine tegelikult uusi töökohti. Ollakse veendunud, et teatud 

positsioonid luuakse kindlasti, kuid see ei pruugi kompenseerida täielikult põlevkivisektori 

sulgemisel tekkivat tööpuudust.  

Üheks takistuseks taastuvenergia arendamisel Ida-Virumaal on Kaitseministeerium, kes ei 

luba kergekäeliselt rajada tuulikuid antud maakonda, kuna need võivad segada mõningasel 

määral radaripilti (Annus, 2018a). 
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Sotsiaalaspektidest lähtuvalt ei ole Eesti veel PÕXIT-iks valmis. PÕXIT-i elluviimiseks on 

vaja luua uued asendustöökohad enne, kui põlevkivisektoris töö lõpetatakse. Kuidas see 

probleem lahendatakse, on veel vastuseta. Arvestades asjaoluga, et suurima 

taastuvenergiaressursi (tuule) arendamine Ida-Virumaal on raskendatud. Viimaseks 

suuremaks aspektiks on mõju majandusele. Hetkel on põlevkivi lahutamatu osa Eesti 

majandussüsteemist, seetõttu tuleb erilise hoolega läbi mõelda, mida toob enesega kaasa 

võimalik PÕXIT. Paratamatult jätaks läbikaalumata PÕXIT koheselt suure augu 

majandussesse, seetõttu oleks mõeldamatu otsida sellele probleemile lahendust alles pärast 

muudatuste toimumist. PÕXIT-i pooldajate arvates peaksid taastuvenergiaressursid selle augu 

katma ja tooma riigile majanduslikku kasu. Kuid on väga raske prognoosida, kui suures mahus 

taastuvenergiaallikad seda suudavad teha. Töö autor leiab, et põlevkivi majanduslikku aspekti 

on oluliselt raskem täita taastuvenergiaressurssidega, mida hetkel piisavalt arendatud pole. 

Autor leiab, et riik peaks senisest rohkem arendama ja uurima teisi energiaressursse. Põlevkivi 

kallinemine ja muutumine ebaefektiivsemaks ressursiks kombineerituna kasutusalade 

vähenemisega viib paratamatult selleni, et põlevkivi pole enam kütmiseks kuluefektiivne.  

Põlevkivist loobumine toimub millalgi niikuinii, küsimus on selles, millal on Eesti valmis 

põlevkivist loobuma. Lähtudes kliima soojenemise aspektist, siis tuleks konkreetseid samme 

astuda juba täna. Mõju majandus- ja sotsiaalvaldkonnale eeldab konkreetset plaani ja kava, 

mida veel ette pole võetud. Autor leiab, et kuni pole arendatud piisavalt uusi ühendusi teiste 

riikidega, salvestusmehhanisme, põlevkivi kompenseerivaid elektrijaamu, mis põhinevad 

muul energiaressursil, tuleks jätkata põlevkivil. Vastasel juhul kaotaks Eesti riik miljoneid 

eurosid tulu ning muutuks üheks uueks riigiks, kes energianäljas vaevleb. Hiljuti avatud 

Auvere jaam, mis suudab töötada pooleldi põlevkivi ja biomassi peal, peaks jääma tööle ka 

tulevikus stabiilse seisundi saavutamiseni energiasektoris. Vastasel korral oleks mitmesaja 

miljonilise jaama sulgemine varakult enne eluea lõppu majanduslikult rumal. Üldine suund 

peaks olema aga taastuvenergia suurem kasutusse võtmine. 

Ometi oleks asjatu jätta tulevikus põlevkivi täielikult unustusehõlma. Tegu on ühega vähestest 

Eestis leiduvatest maavaradest, mistõttu on oluline jätkata selle uuringute ja teadusega. 

Teadmised põlevkivist on Eesti tugev külg, mida oleks rumal niisama prügikasti visata. 

Tarmo Soomere poolt välja käidud idee, mis näeb ette suuremat põlevkivi väärindamist, peaks 

olema mõtlemiskoht Eestile põlevkivi tuleviku suhtes. Soomere hinnangul ei väärinda Eesti 

hetkel piisavalt põlevkivi ressurssi. Õli pressimine, segamine või põletamine ei ole lahendus, 

sest saastekoht viiakse lihtsalt kaevandamisest eemale. Lisaks ei muutu atmosfääri paistav 

heidete kogus. Ainuke eelis on see, et õli on kontsentreeritud energiasalvesti, paremaks 

muutumiseks on vaja kasutada põlevkivi aga väga hea põlevkivikeemia alusel. (Põlevkivist 

pole kuigi lihtne loobuda, 2018) 
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5. ENERGIAALLIKATE OMAVAHELINE MAJANDUSLIK 
VÕRDLUS  

Järgnevas peatükis analüüsitakse omavahel varasemalt töös uuritud energiaallikate 

majanduslike näitajaid. Lisaks käsitletakse peatükis teiste energeetikute arvamusi ning 

mõtteid Eesti tuleviku elektritoodangu kohta. Peatüki lõpus esitatakse omapoolne nägemus ja 

suund Eesti elektritoodangu tulevikust. 

Hetkeseis Eesti energeetikasektoris on vägagi põnev. Iga energeetik, poliitik ja ettevõtte juht 

näeb erimoodi Eesti energiatoodangu tulevikku. Laias laastus on kolm valikut, kas jätkata 

põlevkivi kasutamisega elektritootmisel, kasutada taastuvenergiaallikaid või hoopis midagi 

kolmandat.  

Eelmise Taastuvenergia Koja juhi, praeguse ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Rene 

Tammisti arvates peaks Eesti jälgima taastuvenergia 100% kava. See kava näeb ette maismaa 

ja avamere tuulikute suurt osakaalu, biomassi ja biogaasi koostootmisjaamu (CHP), 

hüdroakumulatsiooni pumpjaamu (PHAJ), päikeseelektrijaamu (PV) ning väikesel määral ka 

hüdrojaamu. Tammisti nägemus oleks elektritootmises järgnev: 62,5% tuuleenergia, 22,2% 

biomass, 11,1% pumphüdrojaamad, 3,5% päikeseenergia ja 0,4% hüdroenergia. Oma plaani 

põhjendab Tammist sellega, et Eestis pole tuuleenergia ressursse veel piisavalt ära kasutatud 

ning biomass on samamoodi perspektiivikas. Soojussektoris põhineks energiatootmine 

biomassil 80,5% ulatuses ja 18,4% ulatuses soojuspumpadel. (vt lisa 3) (Tammist, 2018) 

Taastuvenergia Koja praegune juht Mihkel Annus nõustub üldiselt taastuvenergia 100% 

plaaniga, mis on koostatud juba paar aastat tagasi ning puudutab 2030. aastale järgnevat aega. 

Küll näeks tema, et päikeseenergia toodang elektrienergias võiks olla protsentuaalselt suurem, 

kuna PV paneelide hinnad on langenud ning tasuvus paranenud. Küll aga ei usu ta, et 

päikesepaneelid ületaks 10% kogutoodangust, pigem jääb see vahemikku 5–10%. Eriliselt 

toonitab Annus, et Eesti peaks kasutama eelkõige avamere tuuleenergiat, mida seni pole veel 

rakendatud. Avemere tuuleenergia kasuks toob ta välja madala mere olemasolu ning püsiva 

tuuleolu, mille tulemusel toodavad tuulikud kordades rohkem elektrit, kui maismaa tuulikud. 

Lisaks leiab ta, et Eestis leidub veel ruumi paarile biomassil põhinevale koostootmisjaamale, 

mis võiksid samuti kogutoodangusse oma panuse anda. Soojusenergias arvab Mihkel Annus, 

et päikesekollektoritele eeldatav 1% on kohati isegi liiga optimistlik, optimaalsemaks peab ta, 

et nende panus jääb alla 1%. Puidu kasutusmahtu soojusenergias näeb Annus samasugusena, 

nagu taastuvenergia 100% plaanis, sest inimesed jäävad ikka kütma hooneid halupuidu või 

pelletitega. (Annus, 2018a) 

Laias laastus nõustub uurimistöö autor kavaga „Taastuvenergia 100%“. Kuid selleni 

jõudmiseks on vaja näha kõvasti vaeva, sest kava näeb ette pea 50% ulatuses energiavajaduse 

katmist avamere tuulikutega, hetkel pole aga rajatud Eestisse ühtegi avamere tuuleparki. 

Üllatama paneb väike päikeseenergia osakaal elektrienergia tootmises. Arvestades, kuidas 

viimastel aastatel on päikesepaneelide hind langenud, võiks mõelda ka suuremale 

päikesepaneelide osakaalule. Koostootmisjaamade puhul pole kartust, et neid ei suudetaks 

Eestisse piisavas mahus rajada. Juba praegu moodustab bioenergia suure osakaalu Eesti 
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elektrienergia tootmises. Hüdroenergia puhul on mõistetav, miks selle osakaal nii väike on. 

Eestis pole piisavalt kiirevoolulisi ja sobivaid jõgesid, kuhu hüdroelektrijaamu rajada. 

Soojusenergia puhul pole hetkel muud efektiivsemat võimalust peale bioenergia kasutuse. 

Täpsem soojusenergia uurimine suurendaks uurimistöö mahtu üsna palju, mistõttu ei käsitle 

antud uurimistöö täpsemalt soojusenergiat. 

Akadeemik Anto Raukase hinnangul peaks Eesti jätkama elektri tootmisprotsessis põlevkivi 

kasutamisega seni, kuni on valminud tuumajaam. Anto Raukas peab tuumaenergiat kõige 

ohutumaks ja stabiilsemaks energiaallikaks, mida oleks Eestis otstarbekas rakendada. Kõiki 

teisi energiaressursse peaks arendama vastavalt võimalustele ja vajadustele. (Raukas, 2018c) 

Anto Raukase hinnangul väheneb põlevkivi osatähtsus energeetikas juba praegu mitme 

põhjuse koosmõjul. Üheks neist on põlevkiviressursi ammendumine ja kaevandamise 

kallinemine, kuna maavara tuleb kaevata aina sügavamalt. See on tingitud põlevkivi 

kvaliteedi halvenemisest, kasvuhoonegaaside piirmäärade karmistumisest ning nende hinna 

tõusust. Lisaks lõpeb veel Narva energiaplokkide tööiga ja taastuvenergia ressursid muutuvad 

aastatega aina konkurentsivõimelisemaks. (Raukas, 2018b) 

Tuumaenergia, mida toetab akadeemik Anto Raukas, on Mihkel Annuse arvates tore mõte, 

kuid see ei pruugi olla enam kasumlik selleks ajaks, kui peaks valmima tuumajaam. 

Tuumaenergia eelisteks on korraliku baasvõimsuse olemasolu ning see, et tegemist on 

täielikult süsihappegaasivaba meetodiga. Samas on tuumaenergia murekohad uraani import 

ning kasutatud tuumakütuse matmine, mis ei ole niisama kergekäeliselt lahendatavad. 

Eeldatavasti oleks varasem aeg, millal tuumajaam Eestis valmiks, alles 2030. aasta, kuna 

jaama ehitus on pikk protsess. Juba projekteerimiseks kuluks ligi viis aastat. Kui tuumajaam 

valmib, võivad taastuvenergiaallikad olla juba viis korda odavamad. Viimasel ajal ei ole 

tuumaenergeetikas suuri arenguid toimunud, kuid Annuse arvates ei tasu kindlasti 

tuumaenergiat unustada, sest uued arendused võivad ka tuumaenergia tulevikus odavamaks 

muuta. (Annus, 2018a) 

Uurimistöö autor arvab, et tuumaelektrijaama rajamisel Eestisse on oluline, et seesugusel 

arendusel oleks ühiskonna toetus. Ka varasemalt on ühiskonnas arutlusel olnud tuumajaama 

rajamine, kuid siis on sellele ideele tugevalt vastu seistud. Ebaõnnestunud Est-For-i 

tselluloositehase planeeringu läbiviimine ja rajamine tõestavad, et riigis ei ole võimalik viia 

ellu projekte, kui häälekam osa rahvast seisab vastu. Seetõttu oleks väga raske näha lähiajal 

argumenteeritud ja sisukat arutelu, mis võiks kulmineeruda tuumajaama planeerimise ning 

rajamisega. Autorile tundub, et hetkel ega lähiajal ei valitse ühiskonnas õhustikku, mis lubaks 

uurida tuumajaama rajamist ning sellega alustamist.  

Järgnevas analüüsis kasutatakse tuuleenergia, päikeseenergia, bioenergia ning põlevkivi 

majanduslikke näitajaid, mis on eelnevas töös välja toodud või arvutatud. Elektrienergia 

tootmise plaani kujundamisel lähtutakse näitajatest vatti ruutmeetri kohta ja LCOE.  

Eelnevalt käsitletud CO2 praegune hind kattub juba käesoleval aastal ligilähedaselt 2020. 

aastaks prognoositud hinnaga. Seetõttu võib eeldada, et põlevkivi LCOE tulemus jääbki 

0,15 €/kWh kanti. Järgnevalt on koostatud tabel 1, mis sisaldab eelnevas uurimistöös välja 

toodud näitajaid. Kõik eelnevalt välja toodud andmed, mis sisaldavad USA dollarit on ümber 

konverteeritud eurodesse, et lihtsustada LCOE mõistmist. Eesti Panga andmete järgi on 18. 

detsembril 2018 ühe USA dollari kurss 0,88 €. (Eesti Pank, 2018) 
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Tabel 1. Energiaallikate majanduslikud näitajad 

Elektrienergia ressurss W/m2 LCOE (€/kWh) 

Avamere tuulikud 6,3 0,12 
Maismaa tuulikud 2,2 0,05 

Päikeseenergia (PV paneelid) 19,8 0,09–0,28 

Biomass (kuiv puit 20% niiskusesisaldusega) 0,47 0,07–0,08 
Biomass (puitjäätmed ja võsa) 0,2 0,04 

Segaolmejäätmed 0,002 0,13 

Põlevkivi 2,62 0,15 

 

Tabelit uurides selgub, et põlevkivi, mida kasutatakse hetkel kõige rohkem, on peaaegu ka 

kõige kallim energiaallikas. Juhul kui arvestada, et päikeseenergia parkide puhul käib jutt 

suurematest parkidest. Põlevkivi on ligi kolm korda kallim kui maismaa tuulikud ning annab 

vaid veidi rohkem energiat. Põlevkivi LCOE sõltub aga paljuski CO2 kvoodi hinnast. 

Praeguse trendiga, millal kallineb kvoodi hind, muutub üha kallimaks ka põlevkivi 

kasutamine. Sellest lähtudes võib öelda, et põlevkivi kütmine energiaplokkides pole 

jätkusuutlik. Olemas on ka odavamaid energiaressursse. Põlevkivi kasuks räägib aga stabiilne 

võimsus, millega saab varustada sõltumata ilmast Eestit elektriga. Põlevkivile tuleks seega 

otsida juba praegu alternatiive. 

Kaaludes tuuleenergia kasutamist Eestis võib esmapilgul tunduda, et eelistada tuleks avamere 

tuulikuid, sest saadav toodang vatti ruutmeetri kohta on peaaegu, et kolm korda suurem kui 

maismaa tuulikutel. Vastavalt 6,3 ja 2,2 W/m2 kohta. Ka eelnevalt uurimuses välja toodud 

kasutegur (capacity factor) viitab sellele, et meretuulikud on kasulikumad. Ometi kui võrrelda 

LCOE näitajat, mis näitab ühe kilovati maksumust, on avamere ja maismaa tuulikute vahel 

suured lahknevused. Üle kahe korra on kallim avamere tuulikute kasutamine. Samas võib 

eeldada, et tulevikus väheneb ka avamere tuulikute LCOE, iseasi küsimus on see, kui kiirelt 

muutus toimub ja millal. Silmas tuleb siiski pidada, et ka tulevikus on maismaa tuulikute 

LCOE odavam, sest tuulikute töös hoidmine ning paigaldamine on veekogudel kallim. Eesti 

puhul võiks kaaluda eelkõige avamere tuulikute kavandamist, sest Eesti omab ligipääsu 

merele ning sealne võimalik elektritoodang on suurem. Oluline on aga läbi viia uuringud 

leidmaks sobivamad kohad meretuulikute paigaldamiseks. Väga raske on siiski ette kujutada 

madalama süsinikdioksiidi eritusega riiki, kui ei kasutata avamere tuuleparke. Seetõttu oleks 

vajalik, et Hiiumaa-sarnased avamere tuulepargid leiaksid rahva toetuse ning jõuaks 

ehitusfaasi. 

Kuna päikese termaalenergia, mille käigus toodetakse soojust, pole eriti perspektiivikas, võiks 

meie regioonis arendada eelkõige PV päikeseenergiat. Soojust saab vajadusel toota ka 

elektrist, mida annavad PV paneelid. Päikeseenergia park paistab silma suure antava energia 

kogusega – 19,8 W/m2 kohta. Seega oleks pindala aspektist kõige mõttekam rajada 

päikeseparke. Ometi ei pruugi päikesepaneelid pakkuda sellist tootlust igas pargis. Kui 

maailma keskmine päikeseparkide LCOE on 0,09 €/kWh, siis arvatavasti Eestis ta nii 

väikseks veel lähiajal ei kujune. Pigem võiks ta jääda hetkel alla 0,18 €/kWh, nagu mujal 

Euroopas. Olulist rolli mängib päikeseenergia arendamisel päikeseparkide suurus, mis annab 

täpse näidu LCOE kohta. Kuna väiksemad pargid on kulukamad ning riigi toetused neile uue 

süsteemiga kaovad, on väga raske näha päikeseenergia arendamist eramajapidamistes või 

väikeettevõtetes.  
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Biomassi põletamine võiks olla väiksem, kui on välja toodud taastuvenergia 100% plaanis, 

kuna biomassi põletamine suures koguses ei kaota enesega süsihappegaasi emissiooni. 

Süsiniku mittesidumine looduses aitab omakorda kaasa kliima soojenemisele. Kindlasti ei ole 

mõeldav loobuda täielikult bioenergiast. Kuna Eestis leidub piisavalt puitu, on tegu küllaltki 

potentsiaalse ressursiga. Puitjäätmed, mis raie või tööstuse käigus tekivad ei moodusta väga 

suurt osa, et neid looduses siduda ei suudetaks. Samuti puudub raiejäätmetel teistsugune 

otstarve. Ka võsa põletamine on tolereeritav, sest hooldustööd, mille käigus tekib vähem 

väärtuslikumat puitu, on paratamatu. Eriotstarbel kasvatatavad puud annaks vaid 0,47 W/m2 

kohta, mis on oluliselt väiksem, kui näiteks tuuleenergial ja päikeseenergial. Seega ei ole 

mõeldav ning mõistlik kasutada korralikke puid ja turvast koostootmisjaamades ühe 

energiaallikana. Nii raiskaksime oluliselt maa-ala potentsiaali. 

Olmeprügi põletus on kindlasti viis, kuidas elektrit saada, sest prügi tekib inimtegevuse 

tagajärjel pidevalt ning teistsugused atraktiivsemad viisid hetkel puuduvad. Kuna 

jäätmepõletamise LCOE näitaja on kõrge ning prügi kogus, mis Eesti territooriumilt kokku 

kogutakse väike, on mõistlik rakendada olmeprügi põletust suuremate koguste puhul. 

Kindlasti ei ole arukas toota ise rohkem prügi, et seda põletada. Mõistlik oleks siinkohal 

võimalike prügipõletamisjaamade loomisel ja töös hoidmisel teha koostööd teiste 

naaberriikidega. Teiste riikide olmeprügi kaasamine jaamade töösse oleks positiivne nähtus. 

Niiviisi väheneks LCOE hind, mis muudaks energiaressursi oluliselt odavamaks, sest 

olmeprügi jaamad vajavad pidevalt suurt kogust prügi, mida põletada. 

Seega võib väita, et Eesti peab lähiajal loobuma põlevkivist, kuna see pole enam efektiivne. 

Muudatus tuleks ellu viia aga juhul, kui on olemas asendused põlevkivile. Kuna 

taastuvenergiaallikate LCOE on kiirelt vähenemas, on näha juba praegu, et osad ressursid on 

majanduslikult jätkusuutlikumad kui põlevkivi, näiteks maismaa tuulikud ning biomassi 

kasutus võsa ja puitjäätmete näol. Eesti peaks senisest olulisemalt kasutama ära oma 

tuuleenergia potentsiaali, võib eeldada, et ka avamere tuulikute kulud ning hinnad vähenevad 

tulevikus. Oluline on kasutada ka bioenergiat koostootmisjaamades, kuid seda tuleb teha 

mõõdukal tasemel. Kindlasti peaks toetama osaliselt ka päikeseparkide arendamist, kuid seda 

vastavalt võimekusele. Suurem osa Eesti elektritoodangust peaks tulema eeskätt avamere 

tuuleparkidest ning seejärel natukene väiksem osa bioenergiast puitjäätmete ja prügi 

põletamisest. 
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KOKKUVÕTE 

Antud uurimistöö tutvustas lugejale taastuvenergiaallikate olulisust ning seotud 

majanduslikke aspekte. Just viimasel ajal on hakatud ühiskonna poolt rohkem rõhku pöörama 

nullenergiamajade ehitamisele ning põlevkivist loobumisele, sest põlevkivi peetakse 

keskkonda saastavaks energiaallikaks. Üha rohkem ostavad inimesed diiselkütusel ja bensiinil 

sõitvate autode asemel elektriautosid, mis muutuvad aina võimekamaks konkurendiks 

autotööstuses. Samuti suunab kõrge elektri hind inimesi otsima lahendusi taastuvenergiast 

ning seeläbi toodetakse vajaminev energia osaliselt ise. Poliitilisel tasandil on Pariisi 

kliimakokkuleppe ja mitmete Euroopa Liidu poolt koostatud kavade eesmärk vähendada 

fossiilkütuste tarbimist ning seeläbi õhku paiskuvate kasvuhoonegaaside mahtu. Uurimistöö 

käsitles Eesti väljavaateid erinevate energiaallikate lõikes. Nagu enamikes riikides, pärineb 

ka Eestis enamus kasvuhoonegaasidest energeetikasektorist, milles on suure roll põlevkivil. 

Kasvuhoonegaaside resoluutseks vähendamiseks on Eesti kontekstis oluline muuta eeskätt 

elektritootmise põhimõtteid.  

Käesoleva töö eesmärgiks oli leida kõige sobilikum energiaallikas, mida Eesti peaks 

rakendama ning arendama. Töö käigus kirjeldati ja võrreldi tuule-, päikese-, biomassi ja 

põlevkivienergiat, misjärel analüüsiti antud energiaressursse omavahel. Majanduslikus 

analüüsis kasutati kahte näitajat: vatti ruutmeetri kohta ning LCOE. Neist esimest ei ole 

autorile teadaolevalt varem üheski Eesti kohta käivas uurimuses kasutatud. Antud töö 

peamine panus Eesti kontekstis energiaallikate analüüsimisele on seega antud metoodika 

tutvustamises ja seotud järelduste tegemises.  

Töö käigus jõuti järeldusele, et hetkeolukord Eesti energiasektoris on muret tekitav. Sarnasele 

järeldusele on jõudnud ka rahvusvahelised organisatsioonid nagu OECD, mis on viidanud 

Eestile kui kasvuhoonegaaside emissiooni osas iseäranis problemaatilisele riigile. Lisaks 

sellele muutub Eesti lähiaastatel elektrit importivaks riigiks. Kusjuures, tänini ei ole lõplikult 

selge, mil määral on neis tingimustes tagatud nii Eesti energiajulgeolek kui elektrihindade 

stabiilsus. Energiaallikate omavahelises analüüsis jõuti järeldusele, et kallineva CO2 hinna 

tõttu muutub põlevkivi põletamine energiaplokkides majanduslikult kalliks, mistõttu on 

põlevkivist loobumine paratamatu. Siiani on Eestis kasutatav taastuvenergia osakaal väike, 

kuid Eestil on head võimalused selle olukorra muutmiseks. Energiaallikate analüüsis selgus 

tõsiasi, et juba praegu suudavad mõned taastuvenergiaallikad olla odavamad kui põlevkivi 

kasutamine, näiteks maismaatuulikud ning biomassi põletamine. Kiirelt arenev tehnoloogia 

ning odavnevad hinnad muudavad rohelise energia tulevikus tõenäoliselt veelgi 

konkurentsivõimelisemaks. Analüüsides alternatiivseid energiaallikaid teise näitaja lõikes, 

kus saadavat võimsust mõõdetakse vattides ruutmeetri kohta, jõuti järeldusele, et soodsad 

võiksid olla eeskätt tuuleenergia ning päikeseenergia arendamine. Mõlema majandusliku 

näitaja lõikes kokku selgus, et avamere tuulepargid ning biomassi põletamine on hetkel kõige 

kuluefektiivsemad energiaallikad Eestis.  

Uurimustöös täitis kasutatud kirjandus oma eesmärgi. Töö käigus kasutati võimalikult palju 

viimaste aastate andmeid, et muuta töö uudseks. Töö metoodika vastas ootustele. Läbi töötati 
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hulgaliselt raporteid, andmeid ning aastaraamatuid. Energiaallikate analüüsimine oli huvitav 

ning vaheldust pakkuv. Töös kasutatud intervjuude läbiviimine ning nende töösse 

integreerimine oli huvitav väljakutse. Intervjuud akadeemik Anto Raukase ning 

Taastuvenergia Koja juhi Mihkel Annusega olid informatiivsed: mõlemad kuuluvad oma 

valdkonna tipptegijate hulka, mistõttu oli kasulik kuulda nende vahetuid mõtteid.  

Käesolevat uurimustööd saaks laiendada uurides taastuvenergiaallikate mõju keskkonnale. 

Seejuures võiks analüüsida kui palju energiat kulutatakse tootmisressursi rajamiseks ning 

millised täpsemalt on muud mõjud (lisaks kasvuhoonegaasidele) loomastikule ning 

inimestele. Näiteks kuidas mõjutab avamere tuulikute müra kalastikku ning lindude rännet. 

Seejärel saaks kõik negatiivsed mõjud konverteerida rahasse. Lisaks saaks uurida tuumajaama 

võimalikku rajamist ja potentsiaali Eestisse või Eesti osalusel mõnda naaberriiki.  
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Lisa 1. Eesti elektrienergia toodang 2015. aastal GWh 

 

(Raukas, 2018c)  

 

Lisa 2. Elektrienergia toodang Eestis 2017. aastal GWh 

 

(Statistikaamet, 2018) 
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Lisa 3. Taastuvenergia 100% plaan elektrienergia ja soojusenergia tootmisportfellist 

2030. aastal 

 

(Taastuvenergia 100% – puhta energia võidukäik Eestis, 2016) 
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SISSEJUHATUS 

Võitluskunstid on inimeste seas levinud juba sajandeid ja aastatuhandeid. Nende eesmärgiks 

on tavaliselt olnud enesekaitse ja sõjalise võimekuse tõstmine, kuid viimasel sajandil on järjest 

populaarsemaks saanud võitlusspordi harrastamine treeningu ja hobi eesmärgil. Juba 

traditsiooniliste võitlusstiilide seas on viimasel ajal hakanud inimeste tähelepanu köitma ka 

suhteliselt uus stiil, milleks on sportlik vabavõitlus ehk MMA. 

Hoiakud võitluskunstidega tegelemise kohta on üle maailma väga vastuolulised. Mõned 

leiavad, et antud spordialad arendavad neid igas eluvaldkonnas, olgu selleks kehaline 

võimekus, enesekaitse, distsiplineeritus või vaimne tervis. Teised peavad neid spordialasid 

barbaarseteks, tervist kahjustavateks, vaenu ja vägivalda õhutavateks. 

Autor valis antud teema põhjusel, kuna tegeleb väga aktiivselt sportliku vabavõitlusega ning 

on kursis selle spordiala ebapopulaarsuse ja ühiskonnas levivate vastuoluliste arvamustega. 

Seetõttu kujuneski uurimistöö eesmärgiks välja selgitada ja mõista, millised hoiakuid 

ühiskonnas antud spordiala kohta leidub ning selgitada nende põhjuseid, seal juures avardada 

nii inimeste kui ka enda silmaringi antud spordialast ning anda selle kaudu omapoolne panus 

Eesti sportliku vabavõitluse arengusse.  

Autor seadis hüpoteesi, et sportlikku vabavõitlust peavad negatiivseks spordialaks pigem 

need, kes alaga kursis ei ole. 

Uurimistöö esimene ehk teoreetiline osa annab ülevaate sportlikust vabavõitlusest ehk MMA-

st, selle ajaloost, olukorrast Eestis ning selle harrastamisega kaasnevatest positiivsetest ja 

negatiivsetest külgedest. Teine ehk empiiriline osa keskendub ühiskonna hoiakutele, pärast 

mida antakse ülevaade uuringu tulemustest ning järeldustest.   

Uurimus koosneb kolmest tasandist. Esimesena kogutakse andmeid harrastajatelt ja 

mitteharrastajatelt internetiküsitluse abil. Teiseks võtab autor vaatluse alla MMA-ga värskelt 

alustanud inimesed, et võrrelda hoiakuid ja nende muutusi mitteharrastajaga. Kolmandaks 

intervjueerib autor endiseid profivõitlejaid, et saada ka nende kogemustest ja läbielatust 

ülevaade. Teoreetilise informatsiooni kogumiseks võeti abiks internetimaterjalid.  
  



Ain Kivimägi, 11. klass, Pärnu Koidula Gümnaasium, 2019 

SPORTLIK VABAVÕITLUS JA SELLESSE SUHTUMINE ÜHISKONNAS HARRASTAJATE JA MITTEHARRASTAJATE NÄITEL 

94 

 

 
 

 

1. TEOREETILINE ÜLEVAADE SPORTLIKUST 
VABAVÕITLUSEST 

1.1. Sportliku vabavõitluse tutvustus ja ajalugu 

Sportlik vabavõitlus (inglise keeles mixed martial arts ehk MMA) on kahevõitlusala, kus on 

kasutusel kõik võitlusdistantsid: löögidistantsilt püstivõitlus (poks, taipoks), lähidistantsilt 

maadlus (vabamaadlus, kreeka-rooma maadlus) ja maasvõitlus (brasiilia jiu-jitsu, judo) koos 

löökidega. Eesmärgiks on võita vastast läbi nokaudi, sundida teda alla andma kasutades 

kägistusi, liigeselukke ja valuvõtteid või olla kohtunike silmis domineerivam võitleja 

(Hiiemäe, 2014: 5).  

MMA matšid kestavad tavaliselt kolm raundi, raundi pikkus sõltub sellest, millises 

võitlusklassis võistelda (professionaalidel 5 minutit, amatööridel 3 minutit). Võistlustel 

eelistatakse poksiringi või maadlusmati asemel oktagoni ehk spetsiaalset kaheksanurkset 

võrepuuri. Kuigi paljudel amatöörvõistlustel ei suudeta puuri võimaldada ning matš 

korraldatakse tavalises poksiringis, on puur võistlejate jaoks väga oluline, sest see tagab nii 

võistlejate kui ka pealtvaatajate ohutuse ning ka võistluse loomuliku kulgemise, kuna 

kohtunik ei pea kogu aeg võitlejaid lahutama ringiköitesse sattumise tõttu. Võistluste ajal on 

ette nähtud kanda spordivarustusena hambakaitset, võistluspükse ning spetsiaalseid MMA 

kindaid, mis on poksikinnastest tunduvalt väiksemad ning mille  peopesad on vabad, et 

võimaldada efektiivsemalt maadelda. Meestel on lisaks kohustuslik veel kubemekaitse, 

amatöörid kannavad ka jalakaitsmeid (Mixed martial arts, 2010).  

Kuigi sportlikus vabavõitluses kasutavate võistluskunstide juured ulatuvad sajandite 

tagusesse aega ning MMA eelkäijaks loetav pankraation (ühendatud rusikavõitlus ja maadlus) 

oli olümpiaala juba Vanas-Kreekas, on antud spordi tänapäevane vorm ise suhteliselt uus 

(Mixed martial arts, 2010).  

Esimest korda võeti termin mixed martial arts kasutusse 1993. aastal, kui toimus esimene 

turniir Ultimate Fighting Championship ehk UFC. Alguses puudusid universaalsed võistlejad 

ning võistluse eesmärk oli lihtsalt välja selgitada, milline võitluskunst on kõige efektiivsem 

ning selleks kutsuti kokku erinevate stiilide tippvõitlejad, kes pidid üksteisega mõõtu võtma 

ning välja selgitama võitja. Nendel algusaastatel oli see sport väga algeline ning brutaalne, 

ainsateks keelatud tehnikateks olid hammustamine ja silmade torkimine. Puudusid igasugused 

ohutusnõuded, varustus ning kaaluklassid, mis tähendas seda, et väike 60-kilone maadleja 

võis enda vastaseks saada kaks korda raskema taipoksija (Hiiemäe, 2014: 7) 

Enamiku ootuste vastaselt võitis turniiri seni publikule tundmatu Brasiilia Jiu-Jitsu 

(maasmaadlus, ründetehnikateks kägistused, valuvõtted ja liigeselukud) harrastaja Royce 

Gracie, kes alistas endast palju suuremaid ning populaarsemate võistluskunstide esindajaid. 

Kõik osapooled mõistsid, et perfektset võitluskunsti üksikuna ei olegi ning igaühel on omad 

puudused. Seetõttu pididki võistlejad kunste kombineerima hakkama ning see ongi antud 

spordiala alustalaks. Selle turniiri tõttu sai uus võõras spordiala väga suurt kajastust ning 

sellest ajast hakkaski arenema nii MMA spordiala kui ka UFC organisatsioon, mis on 

tänapäeval suurim professionaalset MMA-d esindav organisatsioon. (Hiiemäe, 2014: 7)  
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1.2. Modernse sportliku vabavõitluse kujunemine  

Sportlik vabavõitlus tundus rahvale väga barbaarne, seadusevastane ning gladiaatorlik. Pärast 

esimesi üritusi said nii korraldajad, osalejad ning publik aru, et spordi jätkusuutlikkuse ning 

võitlejate tervise nimel tuleb reegleid inimlikumaks kohandada. Üks esimesi suuri muudatusi 

oli võistlejate kaaluklasside lisandumine. See tagas ausama konkurentsi ning olulisemaks said 

kogemused, oskused ja tehnika, mitte inimese suurus ja mass (Mixed martial arts rules, 2010).  

Alguses ei olnud matšidel määratud aega. Võistlus lõppes vaid nokaudi, alistuse, allaandmise 

või ühe sportlase suutmatusega jätkata. Seetõttu võisid mõned vastasseisud kesta ka mitmeid 

kümneid minuteid, mis oli mõistagi võitlejate jaoks liigselt kurnav ja tervist kahjustav. Võeti 

kasutusele süsteem, mille järgi kestis matš kolm raundi, iga raund 5 minutit. Erandiks olid 

tiitlimatšid, mis võisid kesta kuni viie raundini. Selle käigus koostati ka võitlejate soorituse 

hindamiseks punktisüsteem, mis tagas selle, et võitleja võis vastast võita ka lihtsalt 

domineerivama esitlusega ilma vastast alistamata. (Mixed martial arts rules, 2010)  

Võistlustel hakati kasutama spetsiaalset varustust, mille hulka kuulusid väiksed, avatud 

sõrmede ja peopesaga kindad, mis võimaldasid nii ohutumalt poksida kui ka maadelda, lisaks 

hamba- ning kubemekaitsmed. Algselt paljakäsi löömine ei olnud ohtlik ainult vastasele, vaid 

ka lööjale endale, sest randmed purunesid ilma toeta väga kergesti. Tänu hambakaitsmetele 

vähenesid oluliselt püsivad hambakahjustused (Mixed martial arts rules, 2010).  

Lisaks loodi reeglite kogum nimega Unified Rules of Mixed Martial Arts, kus käsitleti 

keelatud tehnikaid ning mida siiani sõltuvalt vajadusest täiendatakse. Näiteks keelustati 

löögid kubemesse, löögid peaga, juustest ja riietest kinni hoidmine, küünistamine, eluohtlikud 

alistused ja palju muud võtted. Hiljem koostas International Mixed Martial Arts Federation 

ehk IMMAF veel teisegi reeglite kogumi, mis on mõeldud amatööridele ehk alustavatele 

võistlejatele ning mis toetavad veelgi enam võistluse ohutut ning leebemat kulgemist. (Mixed 

martial arts rules, 2010) 

Peale UFC tekkisid mõistagi ka uued liigad ja organisatsioonid, mis matše korraldasid, neid 

reklaamisid ning võitlejaid rahastasid. Nendest suuremad on näiteks Pride, Bellator, 

Cagewarriors, Strikeforce (Mixed martial arts, 2010). 
 

1.3. Sportlik vabavõitlus Eestis 

Eestis on MMA suhteliselt uus spordiala, esimest korda hakati seda treenima Priit Mihkelsoni 

eestvedamisel 2002. aastal ning algselt treeniti väga viletsates tingimustes. Päris alguses 

polnud alustajatel isegi treeningruume, vaid trennid toimusid männipargis, okastega kaetud 

liivasel ja mullasel pinnasel. (Hiiemäe, 2014: 7) 

Sellest ajast peale on Eesti MMA tasa ja targu arenenud. Nii mõnedki Eesti võitlejad, näiteks 

Ott Tõnissaar, Henri Hiiemäe, Jorgen Matsi ja Alik Tseiko, keda võib isegi Eesti MMA spordi 

rajajateks nimetada, on oma võitlusaastatel olnud tuntud ka välisriikides. Pidevalt 

korraldatakse amatööridele mõeldud üritusi (Eesti meistrivõistlused, Vabaring, 3D Liiga), 

kogenumad sportlased käivad võistlemas ja medaleid korjamas ka välisüritustel. MMA 

sportlasi treenib juba päris mitmes klubis, millest tuntumad on 3D Treening, Englas, Võimla 

ja Pärnu MMAces. (H. Hiiemäe, suuline vestlus, 02.11.2018) 

Hoolimata sellest arengust on tegelikult MMA Eestis ikkagi suhteliselt ebapopulaarne. Ekslik 

on öelda, et eestlased pole MMA spordialaga kursis, kuid paljude teadmised ja osavõtt antud 
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spordist piirdub tihti ülemaailmsete professionaalsetele UFC võitlejatele kaasaelamisega ning 

MMA võtete videoklippide vaatamisega sotsiaalmeedias. Seega võib öelda, et võrreldes 

enamus spordialadega on siinne sportlik vabavõitlus üpris algstaadiumis. Esimesed Eesti 

meistrivõistlused toimusid 2015. aastal. Enamus treeningklubisid asuvad vaid suuremates 

linnades. Turniire korraldatakse n-ö „põlve otsast“, ilma sponsorite, meedia ning 

abivahenditeta, kõike korraldavad klubide treenerid enda algatusel vabatahtlike abiga. 

Harrastajaid on tuntumatest spordialadest kordi vähem. (H. Hiiemäe, suuline vestlus, 

02.11.2018)  

Ilmselt on siin mõjutajaks ajaline faktor ning spordiala on liiga uus selleks, et olla jõudnud 

endale nende väheste aastatega tugevat baasi rajada. Klubid ja sealsete liikmete arv kasvavad 

kiiresti, iga aasta on võistlustel järjest rohkem võitlejaid ja publikut, pidevalt tegeletakse 

treeningtingimuste parandamisega, võitlejate tase järjest kasvab ja spordikultuur areneb.  
 

1.4. MMA harrastamisega kaasnevad positiivsed ja negatiivsed küljed  

Arvamused sportlikust vabavõitlusest kui hobist on üle maailma väga erinevad ning 

vastuolulised. Osa inimesi kiidab MMA-d ning õhutab sellega tegelema, samal ajal kui teised 

soovitavad sellest alast täielikult hoiduda, tuues hulgaliselt negatiivseid argumente. Järgnevalt 

on analüüsitud ühiskonnas enamlevinud positiivseid ja negatiivseid hoiakuid sportliku 

vabavõitluse kohta.  

Ühiskonnas enamlevinud MMA positiivsed küljed on (McKenzie, 2015; MMA Fan, 2015; 

Farber, 2017; Here are the..., 2018):  

• MMA treeningud parandavad füüsilist vormi ning arendavad korraga kogu keha; 

• MMA-ga tegelemine nõuab suurt enesedistsipliini ning tugevdab vaimset tervist; 

• MMA arendab mitmeid iseloomuomadusi nagu enesekindlust, alandlikkust ning teistega 

arvestamist; 

• MMA õhutab järgima tervislikke eluviise; 

• MMA harrastamine on üks efektiivsemaid viise enesekaitse õppimiseks; 

• MMA harrastajate vahel tekib väga kokkuhoidev sõpruskond; 

• MMA treeningutel saab väga lõbusalt ja mitmekülgselt meelt lahutada. 

MMA-d loetakse üheks efektiivsemaks füüsilise vormi parandajaks, sest erinevalt paljudest 

teistest spordialadest on MMA-s koormus ühtlaselt jaotunud kogu kehale. Selline treening 

aitab lihaseid ühtlaselt tugevdada, langetada kaalu, suurendada jõudu, kiirust, vastupidavust 

ja painduvust ning parandada keha koordinatsiooni. Järjepidev trennis käimine, seal 

korralikult ja tähelepanelikult osalemine, pidev eneseületamine, tehnikate rutiinne drillimine 

ja varustuse hooldamine nõuavad kõik suurt enesedistsipliini. Vaimse tervise koha pealt aitab 

sealne füüsiline pingutus alandada stressi ning välja elada enda negatiivseid ja agressiivseid 

tundeid, võistlemine õpetab pingelistes olukordades enese kokkuvõtmist ning toimetulemist. 

Sportlik vabavõitlus arendab küll enesekindlust, kuid samal ajal õpetab ka alandlikkust ja 

leplikkust näiteks kogenenumatele kaotamise ning sõnakuulamise kaudu ning kuna enamik 

harjutusi tehakse paarides, tuleb õppida ka paarilistega arvestama ja koostööd tegema. 

(McKenzie, 2015; MMA Fan, 2015; Farber, 2017; Here are the..., 2018) 

MMA harrastajad pööravad paremate soorituste nimel tihti tähelepanu ka teistele tervislike 

eluviiside aspektidele, alustades toitumisest ja taastumisprotsessidest, lõpetades unerežiimi 
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korrastamisega. Enesekaitse kohapealt on sportlik vabavõitlus võitluskunstide seast üks 

efektiivsemaid, sest ühe võitlusdistantsi asemel tuleb seal olla võimeline võitlema igal 

distantsil ning igast asendist, mis on reaalsete konfliktide juures väga oluline. MMA 

treeningud panevad suurt rõhku austusele, lugupidamisele ning partneri usaldusele, mis on 

tugeva sõprussideme kujunemise alustaladeks. Kuna MMA treeningud on nii mitmekülgsed, 

ei muutu sport üksluiseks ning kuna see spordiala ühendab endas nii palju erinevaid 

võitluskunste, ei tule enda arendamise võimalustel lõppu ning seetõttu püsib spordiala põneva 

ja huvitavana. (MMA Fan, 2015)  

Peamisteks negatiivseteks külgedeks MMA juures peetakse (Atoui, 2016; Spears, 2016): 

• harrastamisega suureneb oht vigastustele; 

• harrastamine võib olla tervisele kurnav; 

• MMA kui profisport on väga karm ning tervisele kahjulik; 

• soodustab ülbuse, vägivalla ja agressiivsuse levikut;   

• MMA-ga tegeledes suurenevad ohud erinevate haiguste levimisele; 

• MMA-ga tegeledes tekib liigne enesekindlus oma enesekaitseoskustes; 

• harrastamine võib kujuneda rahakulukaks. 

MMA on intensiivne ja kiiretempoline täiskontaktne ala ning kui treeningutel rakendatakse 

ebasobivat tempot, löögitugevust ja ettevaatamatuid alistusvõtteid, võivad harrastajad sageli 

kokku puutuda vigastustega. Lisaks leidub sportlaste seas ebatervislikke kombeid nagu 

näiteks üle oma võimete treenimine ja võistlemiseks liigne kaalu langetamine veekaotuse 

arvelt. Need ohud suurenevad veelgi profisportlaste seas, kes regulaarselt kõrgel tasemel 

võistlevad ning seetõttu tõsistele ohtudele rohkem avatud on. Lisaks seostatakse pika 

profikarjääri jooksul hulgaliste peapõrutuste tagajärjel tekkinud ajutraumasid, mis ajutööd 

häirida võivad. Arvatakse ka, et MMA õppimine annab kiusajatele oskused, mis kiusamist 

veelgi süvendada võivad. (McKenzie, 2015; Atoui, 2016; Spears, 2016) 

MMA-s on paratamatult inimeste vaheline kontakt väga tihe, mille tõttu on soodustatud 

erinevate nakkushaiguste levik, alates külmetusest ja seenhaigustest kuni vere kaudu levivate 

haigusteni nagu C- ja B-hepatiit ning HIV. Kuigi sportlik vabavõitlus võimaldab enamus 

võitluskunstidest paremat ettevalmistust enesekaitseks, on sellel siiski palju puudujääke. 

Näiteks ei arvestata spordis olukordadega, kus on vaja end kaitsta mitme vastase vastu või 

vastasel on relv, lisaks võib vastasega maas võitlemine kujuneda veelgi ohtlikumaks. Seetõttu 

on tihti targem lahendus hoopis taganeda või ära joosta ning liigne usk enda oskustesse võib 

lõppeda halvasti. Lisaks peavad vabavõitlejad olema ettevaatlikud, sest kaotades 

enesekontrolli võivad nad teha vastasele planeeritust suuremat kahju, mis pärast laskub nende 

õlgadel suur vastutus. Soov tegeleda MMA-ga võib tihti osutuda rahakulukaks kõrgete 

treening- ja laagritasude ning varustuse soetamise tõttu (Guillen, 2014; Here are the..., 2018;). 

Eelnevalt sai nimetatud, et üks levinumatest muredest seoses MMA-ga on selle tegelemisega 

kaasnevad vigastused. Ji (2016) uuringus  koguti andmeid 455 MMA harrastajalt ja võistlejalt, 

eesmärgiga saada ülevaade MMA harrastajate seas peamiselt levivatest vigastustest. Kõige 

rohkem ehk 30,4% registreeritud vigastustest olid seotud käega, 17,6% kaelaga, 14,2% peaga, 

8,5% käega ning 7,8% randmetega. Vigastuste diagnoosiks määrati 37,3% juhtudest rebend, 

20,8% peapõrutus, 16,5% põrutus, 6,2% luumurd, 6,0% venitus ja 5,2% liigese nihestus (Ji, 

2016).  
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2. UURING ÜHISKONNA HOIAKUTEST, TEADMISTEST NING 
KOGEMUSTEST SPORTLIKU VABAVÕITLUSE KOHTA 

2.1. Uurimismeetodid ja valimi kirjeldus 

Autor otsustas koostada uuriva osa kolmel tasandil, et saaks põhjalikuma ülevaate ning 

tulemusi omavahel võrrelda. Esimesena otsustas autor uurimistöö eesmärgi täitmiseks ja 

andmete kogumiseks kasutada internetipõhist ankeetküsitlust, mida levitati sotsiaalmeedia 

vahendusel (vt lisa 1). Küsitlus koosnes kolmest osast. Esimeses osas andsid vastajad 

üldandmeid nagu sugu, vanus ning kas tegelevad MMA-ga või mitte. Vastavalt viimasele 

vastusele suunati neid automaatselt teise või kolmandasse küsimuste plokki, millest üks oli 

mõeldud harrastajatele ning viimane mitteharrastajatele. Küsitluses oli põhirõhk pandud 

kogemustele, arvamustele ja hinnangutele seoses MMA-ga. Nii mõnedki küsimused olid ka 

avatud küsimused, kus oli võimalus ise oma mõtteid kirjeldada ning selgitada. 

Internetiküsitlusele vastas 153 inimest. Vastajate seas oli kõige rohkem 16–17-aastaseid ja 

18+-aastaseid, nendest märgatavalt vähem oli kuni 15-aastaseid vastajaid (vt joonis 1). Kõige 

noorem vastaja oli 11-aastane ning kõige vanem vastaja 38-aastane. Mehi ja naisi vastas 

suhteliselt võrdselt, vastajatest moodustasid mehed 47,7% ning naised 52,3%, kuid valdav 

enamus vastajatest olid kuni 20-aastased, mis võib tingitud olla sellest, et internetiküsitlust 

levitati internetis peamiselt sotsiaalmeedia vahendusel, kus noored on aktiivsemad või ei 

tundnud vanemaealised antud teema kohta piisavalt huvi küsitlusele vastamiseks.  

 

Joonis 1. Internetiküsitlusele vastanute arv vanuse ja soo lõikes 

 

Teiseks tekkis autoril idee teha uuring alles MMA-ga alustavate inimeste seas, et võrrelda 

internetis levivaid seisukohti ja eelarvamusi värskelt alustanud inimeste kogemustega. 

Veebruari alguses hakkas Pärnu MMAces’i klubis uus algkursus treeneri Henri Hiiemäe 
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juhendamisel. Autor otsustas koos Hiiemäega, et poolteist kuud ehk pool baaskursusest on 

piisav aeg, mille jooksul inimesed on spordiga küllalt tutvunud, ent samas ei ole füüsiline ega 

vaimne vorm veel sellise alaga kohanenud. Selle perioodi vältel käis autor võimalikult 

paljudes baaskursuse trennides kohal, et aidata treeneritööga ning samas jälgida ka kohapeal 

osalejaid, kuidas nad treeningutel hakkama saavad, kui kiiresti arenevad, millised tehnikad 

raskusi valmistavad ning milliseid õnnetusi ja vigastusi trennides esineb. Pärast 1,5 kuud 

kestnud kursust saatis autor treeneri abiga laiali tagasiside ankeedi (vt lisa 2). Ankeedile vastas 

33 baaskursusel osalenut, nende seas 22 meest ja 11 naist. 

Kolmandaks intervjueeris autor kolme endist MMA profisportlast, kes praegu erinevates Eesti 

MMA klubides treeninguid läbi viivad, et saada informatsiooni ka nende läbielatust ja 

kogemustest (vt lisa 3). Intervjueeritavateks olid Ott Tõnissaar (profirekord 7-2, praegune 

Tartu spordiklubi Englase treener), Jorgen Matsi (profirekord 6-2, praegune Tartu spordiklubi 

Võimla peatreener) ja Henri Hiiemäe (profirekord 7-2, praegune Pärnu spordiklubi MMAces 

peatreener). Küsimusi oli kaheksa, kuid mõni küsimus koosnes mitmest osast. Kõikidel 

treeneritel paluti vastata samadele küsimustele, mis uurisid nii nende profikarjääri ja selle 

lõpu, vigastuste ja treenerielu kui ka nende arvamusi mõningate väidete kohta.  

 

2.2. Uurimistulemuste analüüs  

Internetiküsitluse käigus eristati vastajad vastavalt sellele, kas tegeletakse või on kunagi olnud 

kogemust MMA-ga või mitte, et oleks võimalik võrrelda levinumaid arvamusi kahe 

vastajagrupi vahel. Vastajate seas oli MMA suhteliselt ebapopulaarne ala, sest vaid 13,7% 

ehk 22 inimest olid vähemalt kord elus kunagi MMA treeningutel osalenud. Veel vähem 

populaarsemad olid teised võitluskunstid, mida harrastasid 21 vastajat ehk 15,6% kõigist 

vastanutest. Nende seas harrastas üheksa inimest judot, kolm inimest karate’d, kolm inimest 

taekwondo’d, kolm inimest maadlust ning kolm inimest muid erinevaid võitluskunste.  

MMA harrastajate seast võttis küsitlusest osa 21 inimest. Joonis 2 kirjeldab, kui kaua 

harrastajad MMA-ga tegelenud on ning millised on nende tulevikuplaanid seoses MMA-ga. 

Selgus, et kõige rohkem on algajaid, kes on tegelenud sportliku vabavõitlusega vähem kui 3 

kuud. Mitte ükski harrastajatest ei plaani MMA-ga tegelemist lõpetada, kuid üle poolte 

vastajatest soovib MMA-ga edasi tegeleda hobi korras ning mitte võistelda.  

 

Joonis 2. MMA treeningkogemus ja tulevikuplaanid 
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Järgneval joonisel 3 on näha, millised on peamised põhjused, miks antud alaga tegeletakse. 

Kõige olulisemaks põhjuseks osutus, et tegemist on lihtsalt huvitava ja põneva ajaviitega. 

Veel pidasid vastajad olulisemateks põhjusteks füüsilise vormi arendamist ning enda proovile 

panemist. Kõige vähem oluliseks peeti võimalust tutvuda uute inimestega ning nendega 

suhelda.  

 

Joonis 3. MMA-ga tegelemise põhjused 

 

Avatud küsimuse all oli võimalik harrastajatel kirjeldada, milline oli nende eelnev arvamus 

antud spordialast ning kuidas see tegelemise käigus muutus. Üldjuhul olid enamus vastajatest 

enne treeninguid positiivselt meelestatud, kuid kuus inimest kirjutasid, et kartsid enne trenni 

minekut, et tegemist on nende jaoks liiga vägivaldse ja intensiivse spordialaga, kuid muutsid 

meelt pärast esimesi trenne.  

Teise avatud küsimuse all oli vastajatel võimalik kirjutada negatiivsetest külgedest ja 

kogemustest, millega nad on kokku puutunud. Kolm inimest leidis, et puutuvad tihedamini 

kokku vigastustega ning kaks inimest, et võistlemine on stressirikas ja kehale kurnav. Üks 

inimene mainis ka paljude inimeste negatiivset suhtumist sellesse, et ta sellise alaga tegeleb.  

Seejärel uuris autor, kuidas suhtuvad harrastajate tuttavad sellesse, et nad antud spordialaga 

tegelevad (vt joonis 4). Üldjoontes leiavad üksikud inimesed, et inimeste arvamus nendesse 

muutus negatiivselt sellega tegelemise tõttu või nende üle visatakse sellepärast halvustavalt 

nalja. Ligi pooled leiavad, et MMA-ga alustamine pole nende tutvusringkonna arvamust 

mõjutanud ning pooled, et neid vahel pilgatakse sõbralikult sellepärast.  

 

Joonis 4. Tuttavate suhtumine MMA-ga tegelemisse 
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Joonisel 5 on näha, millised seisukohad MMA-st on harrastajate meelest ühiskonnas levinud. 

 

Joonis 5. Harrastajate arvates ühiskonnas levinud seisukohad MMA-st 

 

Kõige rohkem on nende meelest levinud arvamus, et MMA on hea enesekaitse õppimise viis 

ning väga intensiivne spordiala. Harrastajad leidsid ühiskonna kõige ebapopulaarsemateks 

seisukohtadeks, et MMA õhutab vägivalda ja agressiivsust ja et MMA treeningud on põnevad 

ja lõbusad. 

Neid, kes sportlikku vabavõitlust kunagi harrastanud ei ole, vastas küsitlusele 131. Esimesena 

küsiti, kuidas vastajaid selle spordiga kursis on, tulemused on välja toodud joonisel 6. 

Vastajate seas leidus üks inimene, kes peab ennast tulihingeliseks fänniks ning üks inimene 

elab võitlejatele regulaarselt kaasa. Enamus vastajatest tunnevad spordiala, aga MMA 

spordimaailmaga kursis pole ning seal toimuvat ei jälgi.  

 

Joonis 6. Vastajate seos sportliku vabavõitlusega  

 

Mitteharrastajatelt küsiti, kas neil on plaanis tulevikus MMA-d ka järele proovida. Ligi 2/3 

vastajatest soovib MMA-d millalgi tulevikus vähemalt korra järele proovida, ülejäänud 1/3 ei 

näe ennast tulevikus MMA-ga tegelemas. Lisaks küsiti veel, kas nad oleksid huvitatud 

osalemisest, kui toimuks tutvustav MMA proovitreening, millele vastas jaatavalt 61% ning 

eitavalt 39% . 
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Joonisel 7 on välja toodud põhjused, miks ei ole vastajad selle spordialaga tegelemise kasuks 

otsustanud. Ülekaalukalt oli kõige levinumaks põhjus, et juba tegeletakse mingi muu 

spordialaga ning pole soovi seda vahetada. Ligi pooltel vastajatel pole lihtsalt pähe tulnud 

seda ala proovida ning see spordiala ei meeldi või ei paku neile huvi. Kõige ebapopulaarsem 

põhjus oli, et MMA-ga ei taheta tegeleda vanemate ja tuttavate mõjutusel või survel.  

 

Joonis 7. MMA mitteharrastamise põhjused 

 

Avatud küsimuse all oli võimalik avaldada oma mõtteid MMA positiivsete ja negatiivsete 

külgede kohta, küsimusele vastamine oli vabatahtlik ning sel teemal võtsid sõna 100 inimest 

(vt joonis 8), kelle vastused pandi märksõna pilvele (koostatud leheküljel wordcloud.com), et 

kujundlikult näidata enim mainitud sõnu. Kõige populaarsem negatiivne külg 61 vastusega 

oli sagedasti esinevad vigastused. Teine levinum arvamus oli, et sport õhutab agressiivsust ja 

spordivälist vägivalla levikut. Kõige positiivsemaks pidasid vastajad füüsilist arengut, mille 

alla käib nii jõud, kiirus, vastupidavus ja liikuvus. Levinud positiivseks küljeks kujunes veel 

enesekaitse oskuste omandamine.  

 

Joonis 8. MMA positiivsed ja negatiivsed küljed  

 

Sarnaselt MMA harrastajatega oli küsitud ka mitteharrastajatelt nende meelest ühiskonnas 

levinud peamiste seisukohtade kohta, mida kajastab joonis 9.  

Kõige populaarsemaks arvati olevat seisukoht, et MMA on hea viis enesekaitse õppimiseks, 

levinuteks osutusid veel hoiakud, et tegemist on väga intensiivse spordialaga ning on hea viis 
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füüsilise vormi arendamiseks. Mitteharrastajate arvates oli ühiskonnas väga vähe levinud 

arvamus, et MMA treeningud on põnevad ja lõbusad. 

 

Joonis 9. Mitteharrastajate arvates ühiskonnas levinud seisukohad MMA-st 

 

Kuna nii harrastajate kui mitteharrastajate küsitluses oli identne küsimus, kus uuriti millised 

hoiakud MMA-st on vastajate meelest ühiskonnas levinud, oli autoril võimalik võrrelda 

harrastajate ja mitteharrastajate seisukohti. Jooniselt 10 on võimalik näha, et harrastajate 

meelest suhtub ühiskond positiivsemalt MMA treeningutesse kui mitteharrastajate arvates. 

Näiteks leiab 100% harrastajatest ning 92% mitteharrastajatest, et väide „MMA on hea 

enesekaitse õppimise viis“ on ühiskonnas levinud. Samas peab ühiskonnas levinuks 42% 

harrastajatest ja 56% mitteharrastajatest väidet „MMA levitab vägivalda, agressiivsust, 

ülbust“. 

 

Joonis 10. Võrdlus harrastajate ja mitteharrastajate arvamustest ühiskonnas levinud MMA 

seisukohtadest 

 

Autor peab tõdema, et suurelt osalt kattusid vastused ootustega. Näiteks eeldas ta, et 

ühiskonnas on üldiselt väga levinud seisukohad, et MMA on väga intensiivne spordiala, 

arendab füüsilist vormi, on hea viis enesekaitseks, kuid samal ajal põhjustab ka palju 

vigastusi. 

Baaskursusel osalenute ankeedis paluti hinnata 5-palli süsteemis treeningute erinevaid 

aspekte (vt joonis 11), kus „5“ tähistas olenevalt aspektile kas väga head või väga rasket ning 

„1“ väga halba või väga kerget tähistavat hinnangut. 
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Hinnangud treeningule üldiselt ja treeneritööle olid enamik vastajate poolt väga head. Enamus 

osalejaid hindas treeningute intensiivsust hindega „4“ ning harjutuste raskusastet peeti pigem 

keskmiseks või raskeks. Treeningu keskkonna suhtes, mille alla käivad nii treeningtingimused 

kui ka -partnerid, olid arvamused üldiselt pooleks jagatud väga hea ja hea vahel. Suurem osa 

vastajaid pidas treeninguid väga kasulikuks ning põnevaks.  

 

Joonis 11. Baaskursuse tagasiside tabeli diagramm (vastajaid 33) 

 

Vastajatel oli võimalus kirjeldada, kas ja milliste vigastusega on osalejad kursusel osalemise 

pooleteise kuu jooksul kokku puutunud. Seitse inimest tõid välja vigastusi nagu varvaste ära 

löömine, randmete põrutused, sinikad, marraskil põlved ning veritsev nina. Nendest kaks 

täpsustasid, et põhjuseks oli suurema paarilisega tegemine. Viis inimest vigastuste üle ei 

kurtnud, kuid mainisid koormusest tingitud tundlikku keha (väsinud õlad, kange kael) ning 

ülejäänud vastasid eitavalt. 

Teises avatud küsimuses oli võimalik avaldada arvamusi ja soovitusi, mida saaks teisiti või 

paremini teha. Üks inimene kirjutas, et treener ei jõua kõiki alati jälgida ning seetõttu on 

mõnikord treeneri poolt vähe personaalset juhendamist. Kaks inimest soovisid rohkem trenne 

nädalas ning üks varasemaid trenniaegu. Üks inimene soovitas rohkem ja tihedamini 

treeningpartnereid vahetada. Ülejäänud olid treeningutega väga rahul ning midagi parandada 

ei soovitanud.  

Kui võrrelda baaskursusel osalejate hinnanguid internetiküsitluse teel saadud 

mitteharrastajate arvamustega, siis on näha mõningaid erinevusi. Küsitluse tulemused 

näitasid, et enamik mitteharrastajaid pidasid MMA trenni väga või isegi liiga intensiivseks, 

kuid selgus, et enamus baaskursuslased pidasid treeninguid pigem parajalt intensiivseks. 

Samuti olid tehnikad ja harjutused enamuse osalejate jaoks keskmise raskusega. Paljud 

vastajad internetiküsitluses eeldasid, et vabavõitlejad on ülbed ja agressiivsed ning trennis 

tehakse üksteisele palju haiget. Baaskursuslased olid treeningkeskkonnaga ning 

treeningpartneritega väga rahul või rahul. Samuti pidas enamik osalejaid treeninguid väga 

põnevaks, samal ajal kui internetiküsitluse vastuseid analüüsides oli see seisukoht enamjaolt 

vähelevinud. Valdavalt eeldasid kogemuseta inimesed treeningutel saadud tihedaid ja tõsiseid 

vigastusi, kuid baaskursuse tagasisidet lugedes teatasid vigastustest vaid neljandik osalejatest 

ning needki olid üldiselt väikesed. 

Kuna nii mitteharrastajad, sportlased kui ka arstid peavad MMA üheks suurimaks 

negatiivseks küljeks sagedasti esinevaid tõsiseid vigastusi, uuriti selle kohta ka endiste 
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profisportlastega tehtud intervjuude alguses. Kõik kolm väitsid, et profikarjääri ajal puutusid 

nad tihti kokku vigastustega, mis neid mõnikord treenimisest eemalgi hoidsid, kuid üldiselt 

on kõik nüüdseks ära paranenud, vaid Matsil pidavat siiani olema korduvate ninavigastuste 

tagajärjel probleeme hingamisega. Olgugi et kõik tegelesid MMAga vähemalt üle 10 aasta, ei 

tunneta keegi ajukahjustusi, mida arstid tavaliselt pika võitlusspordi profikarjääriga 

seostavad. Kuigi reklaamid ja artiklid esitlevad tihti MMA-d spordialana, mis kõigile 

olenemata füüsilisest vormist sobib, olid treenerid pigem suhteliselt tagasihoidlikud spordi 

soovitamise suhtes, sest kõik tõdesid, et antud spordiala ei sobi kõigile, eriti kui asi puudutab 

võistlemist. Nad nentisid, et ka harrastajatel tuleb paratamatult millalgi kokku puutuda 

vigastustega ning tegemist on siiski suhteliselt intensiivse alaga, mille pikaajaliseks 

harrastamiseks peab selline füüsiline pingutus meeldima. Kuna MMA-d seostatakse tihti 

vägivalla ja agressiivsuse õhutajana, siis küsiti ka seda, kuidas on olukord nende õpilastega. 

Kui Tõnissaar oli aastate jooksul kokku puutunud vaid ühe olukorraga, kus tema noor õpilane 

on väljaspool trenni vägivalda kasutanud ning seetõttu talle trennikeelu määrama pidi, siis 

Hiiemäe teab paari sellist olukorda, kuid samuti on iga kord määratud võitlejale trennikeeld. 

Treenerid leiavad, et kuigi MMA võib näida vägivaldsete inimeste jaoks atraktiivne, ei ole 

spordiala selle põhjustaja ning nad on ühel arvamusel, et MMA võib isegi aidata kiusajatel 

kiusamisest distantseeruda.  

Kokkuvõttes pooldavad endised profisportlased tõsiasja, et MMA võib olla vigastusterohke 

ning tervisele ohtlik ala ning see spordiala nõuab teatavat füüsilist vormi ja vaimset 

valmisolekut ega sobi igale ühele. Samal ajal ei nõustu nad üldse ühiskonnas levinud väitega, 

et MMA vägivalda ja agressiivsust õhutaks.  

 

2.3. Arutelu ja järeldused 

Selles peatükis võrreldakse teoreetilises osas käsitletud ühiskonnas levinud sportliku 

vabavõitluse hoiakuid uuringus saadud tulemustega ning arutletakse põhjuste üle, mille 

tagajärjel on MMA negatiivne maine ühiskonnas nii levinud.  

Vastuseid lugedes leidus autori jaoks päris mitmeid ootamatuid tulemusi: 

• enamus inimesi on MMA maailmaga vähe kursis; 

• arvamus, et MMA õhutab vägivalla ja agressiivsuse levikut, on suhteliselt vähelevinud; 

• palju pooldajaid leidus väitele, et MMA soodustab enesedistsipliini arengut; 

• nii mõnedki inimese ei ole MMA-d hobina proovinud, sest ei ole julgenud treeningutega 

ühineda. 

Sportlik vabavõitlus on üldtuntud ala intensiivsuse ning füüsilise vormi arendaja poolest, seda 

väitsid nii internetiallikad kui ka antud uuringus osalejad. Baaskursuse tagasiside põhjal võib 

öelda, et osalejad pidasid trenne enamjaolt intensiivseks ning väga intensiivseks ning nende 

kasutegurit enda füüsilisele arengule suureks. Vaadeldes nägi autor, kuidas trenni ülesehitus 

oli pidevalt vahelduv ning sooritati väga erinevate eesmärkidega harjutusi, tehnikate 

lihvimisest paindumise, liikuvuse, kiiruse, vastupidavuse ja jõu suurendamiseni. Suur osa 

trennidest kulges tempokas rütmis, mis soodustab ka rasva põletamist. Füüsilise vormi 

paranemine võib aidata suurendada ka enesekindlust. Samas on baaskursusel tempo ja 

intensiivsus paariliste enda valida ehk see sõltub suuresti harrastajate enda tasemest. Seega 

MMA võib arendada keha väga mitmekülgselt, kuid intensiivsus ning seega ka tulemus sõltub 

harrastaja enda valikust. (MMA Fan, 2015)  
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Internetiküsitlus toetas väidet, et ühiskonnas levib arvamus, et MMA võitlejad on ülbed ning 

agressiivsed, kuid baaskursuse tagasisides väideti vastupidist ning kirjutati, et ollakse 

treeningpartneritega üldjuhul väga rahul. Lisaks nägi autor baaskursust vaadeldes, kuidas 

järjest enam tundmatute paarilistega mugavamalt suhtlema hakati, üksteist aidati ning koos 

lõbusalt trenni tehti. Selle põhjal võib autor öelda, et MMA sportlaste sildistamine ülbeteks ja 

agressiivseteks on eelarvamuslik ja sõltub rohkem inimesest ja klubist, mitte spordist ning 

MMA-ga tegeledes on võimalik leida uusi tutvusi ja häid sõpru. Sellised paaris toimuvad 

treeningud nõuavad veel ka koostööoskust, paarilistega arvestamist ning alandlikkust.  

Kuigi MMA annab kiusajale ohvrite jaoks ohtlikud oskused, ei tähenda, et MMA sport 

kuidagi kiusamist õhutaks. Endised profivõitlejad ja praegused treenerid, keda autor 

intervjueeris, leiavad, et MMA võib tunduda kiusajatele visuaalselt atraktiivne, kuid sport ise 

vägivalda ei tolereeri ega levita, vaid aitab pigem nendel inimestel sellest distantseeruda. 

MMA on hea viis enda välja elamiseks, mis aitab ohjeldada agressiivseid tundeid ning samal 

ajal on treeningutel ka väga olulisel kohal distsipliini ja austuse süvendamine. Treenerid 

räägivad kogemuste põhjal, kuidas kurjade eesmärkidega inimesed ilmuvad kohale vaid 

mõned trennid ning seejärel kaovad, kui avastatakse, et MMA treeningutel valitseb 

samasugune kord nagu muudel spordialadel. Lisaks rakendatakse mitmeid muid meetmeid, 

näiteks on nii MMAces kui ka Englas seadnud oma õpilastele trennikeelde, kui need on 

õpituid tehnikaid väljaspool trenni kasutanud. Kokkuvõttes õpetab MMA küll oskusi, mis 

valedes kätes võivad ohtlikuks kujuneda, kuid valik vägivallale on isiku enda oma ning 

korralikud MMA klubid ja harrastajad on selle suhtes väga ebatolerantsed ja üritavad 

rakendada erinevaid meetmeid vägivalla välistamiseks. 

Kõige levinum negatiivne seisukoht MMA-st on, et sellega tegeledes on sagedased tõsised 

vigastused. Internetiküsitluse, baaskursuse vaatluse ja tagasiside ning profivõitlejate 

intervjuude põhjal võib autor kinnitada, et MMA täiskontaktse ning kiiretempolise olemuse 

tõttu on vigastused üpris sagedased, kuid samas on need enamasti väiksemad, näiteks varvaste 

ja sõrmede väljaväänamised, marraskil põlved ning verine nina. Nii profivõitlejad kui ka 

baaskursuslased ei leia, et MMA harrastustasemel paljudest teistest spordialadest ohtlikum 

oleks. Enamasti need vigastused treenijate elukvaliteeti tõsiselt ei seganud, kuid siinkohal 

sõltub vigastuste tõsidus ka kindlasti sellest, millise paarilisega ja kuidas trenni tehakse. 

Võistlemisel on samuti ohud tõsisematele vigastustele mitmekordistunud.  

Mis puudutab teisi võimalikke negatiivseid tervisemõjusid inimestele, leiab autor, et need on 

suhteliselt ebatõenäolised. Näiteks teab autor kogemuste põhjal, et korralikes saalides 

rakendatakse väga rangeid hügieeninõudeid, millega piiratakse haiguste levimist. Võistlustel 

käies on autor pidanud iga kord osa võtma rangest meditsiinilisest kontrollist ning lisaks on 

vaja arstitõendit, mis tõestab, et võitlejal puudub HIV, B- või C-hepatiit. Arstid seostavad aju 

tööhäireid pidevate peapõrutustega, kuid üldiselt avaldavad need mõju alles pärast väga pikka 

ning nõudlikku profikarjääri, ka intervjueeritavatest profivõitlejatest ei olnud keegi seda 

kogenud. Samamoodi võib tervisele väga ohtlik olla intensiivne kaalulangetamine vedeliku 

arvelt, et sobivas kaaluklassis võistelda, kuid üldiselt toimuvad sellised langetused vaid 

maailma tipptasemel võistlejate seas ning needki viiakse läbi väga valvsa jälgimise ning 

professionaalide käe all. Seega tavalisele harrastajale ning amatöörsportlasele on olukord 

tavaliselt palju ohutum. Mis puutub ülekoormusesse, siis sõltub see enamasti treenijast endast, 

mitte spordialast. MMA treeningutel oli paarilistel ise võimalik kokku leppida tempo, millega 

harjutusi kaasa tehakse.  
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MMA võib õhutada harrastajaid järgima tervislikke eluviise. Näiteks järgivad paljud 

harrastajad tõsiselt oma toitumist, sest edukaks treeninguks ning arenguks on vaja energiat 

ning olulisi toitaineid, mida tervislik toit võimaldab. Sellel põhjusel hoidutakse ka 

ebatervislikest harjumustest nagu alkoholi tarbimine ja suitsetamine, mis organismi tööd 

häirivad. Suurt rõhku pannakse ka taastumisele, näiteks viidi pärast igat baaskursuse 

treeningut läbi põhjalik venitus- ja lõdvestussessioon.  

Internetiallikates oli ühe MMA positiivse küljena välja toodud, et selle treeningud on 

mitmekesised, põnevad ja lõbusad, kuid internetiküsitlusele vastajad leidsid, et ühiskonnas on 

selline hoiak suhteliselt vähelevinud ning pigem peetakse treeninguid ühekülgseks ja igavaks. 

Baaskursuse tagasisidest ning kohapealt nähtud emotsioonidest selgus, et MMA treeningud 

on tõesti enamus harrastajate jaoks väga lõbusad ja huvitavad. 

Enamik mitteharrastajaid ja harrastajaid leiavad, et MMA on väga hea viis enesekaitse 

õppimiseks, kuid tegelikult on see kahe otsaga. MMA annab enamus võitluskunstidest 

reaalsema kogemuse, milliseks kaklused tänaval kujuneda võivad ning ka trennist saadav hea 

füüsiline vorm võib kasulikuks osutuda, kui on vaja ennast kaitsta. Siiski on MMA spordis 

reeglid ja tingimused, mida trennivälistes sekeldustes ei eksisteeri ning seetõttu ei ole ka 

MMA täiuslik viis enesekaitseks. Näiteks ei valmista see spordiala ette olukordadeks, kus 

vastaseid on mitu või tuleb võidelda relvastatud inimese vastu. (Clear, n.d)  

Paljud harrastajad on kurtnud, et MMA-ga tegelemine on väga rahakulukas, sest nii 

treeningtasud kui ka varustus on kallid. Baaskursust vaadeldes nägi autor, et paljud alustajad 

võtsid treeningutest osa pooliku varustusega või laenasid ühiskasutatavat varustust, mis viitab 

sellele, et kohe alustades mitusada eurot varustuse eest maksta käib paljudel üle jõu.  

Kuigi on neid, kes on sportliku vabavõitlusega kokku puutunud ning nende arvamus antud 

alast on negatiivne, siis selgub uuringust, et palju on ka selliseid inimesi, kes MMA-ga 

isiklikult kokku puutunud ei ole, kuid suhtuvad MMA-sse ikkagi eelarvamuslikult ning mis 

paljudel juhtudel kaob pärast spordiga tegelema hakkamist. Nad peavad MMA-d barbaarseks 

ja brutaalseks, MMA võitlejaid agressiivseteks, ülbeteks ja vaenu õhutavateks. Sellise 

suhtumise kujundamisel on oluline roll sportliku vabavõitluse ajalool, mida teoreetilises osas 

käsitleti. Algselt väheste reeglitega ebavõrdne spordiala jättis ühiskonnale jõhkra 

gladiaatorliku mulje, mis on tänapäevani säilinud. Tänapäeval on veel oluliseks maine 

kujundajaks meedia. Meediaallikad kipuvad alati rahva mõjutamiseks valima oma artiklites 

just kõige ekstreemsemaid pilte ja videoid, MMA puhul kaasnevad sellega siis tavaliselt veri, 

jõhkrad lõpetused ja nokaudid. Sealt jääb lugejatele mulje, et iga matši resultaat on selline. 

Ka filminduses liialdatakse tihti jõhkrusega, kus käsitletakse väga ebainimlikke lööke ja 

võtteid, mida tegelikus spordis tõenäoliselt üldse ei kohta. Oluliseks teguriks on MMA 

organisatsioonide endi korraldatud võitlejate vahelised pinged, solvangud, tülid ja isegi 

sekeldused, mis kõik on üldjuhul reklaami eesmärgil. See tekitab arusaama, et kõigi sportlaste 

vahelised suhted on vaenulikud. Tegelikult valitseb vabavõitlejate vahel enamasti austus ning 

head suhted, nimetatud tülid on tihti äri eesmärgil, sest isiklik vaen näib lisavat matšile 

rohkem põnevust ja emotsiooni kui lihtsalt tavaline sportlik mõõduvõtmine. 
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KOKKUVÕTE  

Käesolev uurimistöö on kirjutatud teemal „Sportlik vabavõitlus ja sellesse suhtumine 

ühiskonnas harrastajate ja mitteharrastajate näitel“. Antud teema valiti põhjusel, kuna autor 

harrastab ise aktiivselt MMA-d ning on kursis sellega seonduvate vastandlike hoiakutega.  

Töö peamine eesmärk oli uurida sportliku vabavõitlusega seotud seisukohti ühiskonnas ning 

nende põhjuseid. Lisaks soovis autor tutvustada hetkel suhteliselt ebapopulaarset sporti ka 

teistele ning avardada nii teiste inimeste kui ka enda silmaringi. Uuringusse on kaasatud nii 

mitteharrastajad, harrastajad kui ka endised profivõitlejad.  

Uurimistöö hüpoteesiks oli, et sportlikku vabavõitlust peavad negatiivseks spordialaks pigem 

need, kes alaga kursis ei ole ja see hüpotees leidis kinnitust. 

Antud uurimistöö koosneb teoreetilisest ja uurivast osast. Teoreetilises osas tutvustati lühidalt 

sportliku vabavõitluse olemust, anti ülevaade sportliku vabavõitluse ajaloost ja olukorrast 

Eestis ning tutvustati peamiseid positiivseid ja negatiivseid seisukohti seoses antud 

spordialaga. Teises osas viis autor eesmärkide saavutamiseks läbi kolmetasandilise uuringu, 

mis koosnes nii internetiküsitlusest, MMA algkursuse vaatlemisest ja tagasisideküsitlusest 

ning intervjuudest profivõitlejatega, andmete kujutamiseks kasutati jooniseid. Pärast seda 

analüüsiti saadud tulemusi ning võrreldi neid internetiallikatest saadud andmetega.  

Uurimustulemusteks toob autor välja: 

• MMA harrastamisega kaasneb väga palju positiivseid külgi, kuid aktiivselt tegeledes 

võib see põhjustada erinevaid ohtusid tervisele. 

• MMA on Eestis ebapopulaarne ala ning ühiskonna seisukohad sellest on väga 

vastastikused. 

• Kuigi mitteharrastajad on teadlikud paljudest MMA positiivsetest külgedest, on enamus 

mitteharrastajaid antud ala vastu negatiivselt meelestatud, sest nad leiavad, et sellel on 

suur oht vigastustele ning see mõjub halvasti inimeste iseloomule.  

• Enamjaolt muutuvad inimeste arvamused MMA-st positiivsemaks pärast selle ala 

proovimist. 

• MMA treeningud on intensiivsed ning vajavad paljudest teistest spordialadest 

arenenumat füüsilist vormi ja vaimset tervist, kuid kui ei plaanita võistelda, saavad 

enamus treenijaid ja värskelt alustajaid sellega harrastustasemel hakkama.  

Lõpetuseks soovitab autor valida igal lugejal talle sobiv spordiala, kuid enne kui hakata teiste 

alade harrastajaid hukka mõistma võiks vastava ala ja selle harrastajatega lähemalt tutvuda. 

  



Ain Kivimägi, 11. klass, Pärnu Koidula Gümnaasium, 2019 

SPORTLIK VABAVÕITLUS JA SELLESSE SUHTUMINE ÜHISKONNAS HARRASTAJATE JA MITTEHARRASTAJATE NÄITEL 

109 

KASUTATUD MATERJALID 

Atoui,  R.  (2016,  July  31).  The  5  most  dangerous  things  about  MMA.  Loetud:  https://www.mixe

dmartialarts.com/vault/best-of/the-5-dangerous-things-mma/5/, 16.12.2018 
Clear, S. (n.d). Why MMA is not Street Self Defense. Loetud: https://www.clearsilat.com/self-

defense/why-mma-is-not-street-self-defense-198.html, 16.12.2018 

Farber,  N.  (2017,  December  30).  Positive  psychology  in  Martial  Arts.  Loetud:  https://www.psych
ologytoday.com/us/blog/the-blame-game/201712/positive-psychology-in-martial-arts, 24.11.2018  

Guillen, A. (2014, May 26). Fighters competing with HIV and Hepatitis C all part of New York’s 

disastrous  amateur  MMA  scene.  Loetud:  https://www.mmamania.com/2014/5/26/5739648/fig
hters-competing-with-hiv-hepatitis-c-part-of-new-york-amateur-mma-scene, 16.12.2018 

Here  are  the  pros  &  cons  of  children  training  in  martial  arts.  (2018).  Loetud:  http://www.cmarti

alarts.com/blog/here-are-the-pros-cons-of-children-training-in-martial-arts/, 16.12.2018 
Hiiemäe, H. (2014). Sportliku vabavõitluse areng Eestis. (Bakalaureuse töö). Tallinna Ülikool, Tallinn. 

Ji, M.. (2016). Analysis of injury types for mixed martial arts athletes. Journal of Physical Therapy 
Science, 28(5), 1544–1546. Loetud: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4905906/, 

27.12.2018  

McKenzie,  L.  (2015).  MMA  –  the  pros  and  cons  of  a  controversial  sport.  Loetud:  http://thewest
sider.com.au/mma-story/, 24.11.2018 

Mixed martial arts. (2010). Wikipedia. Loetud: https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_martial_arts, 

04.11.2018 
Mixed  martial  arts  rules.  (2010).  Wikipedia.  Loetud:  https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_martial_a

rts_rules, 04.11.2018 

MMA Fan. (2015). 9 benefits of training MMA. Loetud: https://mmalife.com/the-benefits-of-training-
mma/, 24.11.2018 

Spears, T. (2016, June 18). The Science of mixed martial arts: How it affects our body. Loetud: 

https://ottawacitizen.com/news/local-news/the-science-of-mixed-martial-arts-how-it-affects-the-
body, 08.12.2018 

  



Ain Kivimägi, 11. klass, Pärnu Koidula Gümnaasium, 2019 

SPORTLIK VABAVÕITLUS JA SELLESSE SUHTUMINE ÜHISKONNAS HARRASTAJATE JA MITTEHARRASTAJATE NÄITEL 

110 

Lisa 1. Internetiküsitlus harrastajatele ja mitteharrastajatele 
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Lisa 2. Baaskursuse tagasiside ankeet 
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Lisa 3. Intervjuuküsimused endistele profisportlastele 

1. Kui kaua treenisite sportlikku vabavõitlust ning kui pikalt kestis teie profikarjäär? Mis põhjusel 
profitasemel võitlemise lõpetasite?  

2. Kui meenutada teie treenimis- ja võistlemisaegu, kuidas olid lood vigastustega? Kas neid esines 

väga tihti ning millised olid tõsisemad sporditraumad?  
3. Kuidas on olukord nüüd? Kas aastaid tagasi saadud sporditraumad kimbutavad ka nüüd? 

4. Kuidas suhtusid tuttavad ja sõbrad teie hobisse? Kas leidus ka neid, kes suhtusid negatiivselt 

võitlusspordiga tegelemisse? 
5. Kui peaksite välja tooma paar peamist MMA eelist ning puudust  teiste spordialade ees, siis millised 

esimesena pähe hüppaksid? 

6. Kas leiate, et antud spordiala sobib igale ühele, sõltumata füüsilisest võimekusest ja talendikusest?  
7. Kui palju on teie pika treenerikarjääri jooksul olnud teie õpilastel trenniväliseid sekeldusi seoses 

vägivallaga ja tülidega? Kas ja milliseid meetmeid/karistusi rakendate nende vältimiseks? 

8. Mida kostaksite nende peale ning kuidas suhtute ühiskonnas levivatesse arusaamadesse, et MMA 
on väga verine ning tervist kahjustav sport ning õhutab vägivalda ja agressiivsust. 
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SISSEJUHATUS 

Uurimistöö teema valik tulenes huvist saada rohkem teada teatrikriitikast. Kriitikat 

kirjutatakse praegu palju ja töös soovin lähemalt uurida, millest kirjutamisel lähtutakse ning 

millele lavastusi arvustades tähelepanu pööratakse. 

Teatrikriitika olulisus peitub tegijatele ja lugejatele tagasiside andmises. Lavastuse meeskond 

saab nii teada, mis läks hästi, mis halvasti ning tavalugejad saavad tutvustuse ja soovituse või 

kriitiku nägemuse osaliseks. 

Töö eesmärk on uurida, kuidas kriitika jaguneb, millistele küsimustele arvustutes vastuseid 

otsitakse ning kuidas kajastub kirjutatus sisu- ja lavastuse analüüs ning näitlejatöö. 

Töö on jagatud kahte peatükki, millest esimene on teoreetiline, vastates küsimustele, mis on 

teatrikriitika ja kes teatrikriitik. Samuti uuritakse küsimusi, millele kriitika vastab ja tuuakse 

välja erinevaid kriitika liike. 

Teises peatükis võetakse Endla teatri 2015. aastal välja tulnud lavastuse „Tramm nimega Iha“ 

kohta kirjutatud artiklid ning analüüsitakse neid. Analüüs lähtub esimeses peatükis esitatud 

aspektidest, millest kriitika peaks koosnema. 

Antud teema kohta leidus piisavalt materjali, informatsiooni saadi internetiallikatest ning 

teatrialastest raamatutest. Põhiliselt leiti sobivad artiklid ajalehest Sirp ja ajakirjast Teater. 

Muusika. Kino. 
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1. TEATRIKRIITIKA FUNKTSIOONID 

Järgnev peatükk annab ülevaate teatrikriitika mõistest ning selle erinevatest funktsioonidest. 

 

1.1. Mis on teatrikriitika? 

Teatrikriitika on inimese poolt kirjutatud tekst, kus kriitik avaldab oma arvamust ja mõtteid, 

annab tagasisidet nii tegijatele kui vaatajatele. Kuigi iga tekstikirjutaja läheneb asjale 

omamoodi, saab siiski välja tuua funktsioonid, millest kriitikat tehes lähtutakse. Teatrikriitika 

sihtgrupiks on vaatajad ning lugejad. (Teatrikriitika, 2018) 

Kultuurikriitik Alvar Loog peab teatrikriitika puhul oluliseks, et arvustuses on toodud välja 

nii teose head kui ka halvad küljed, sest vastasel korral osutub kriitika sobimatuks. 

Küündimatu teose puhul tuleb välja tuua midagi positiivset, mis küll vahel osutub raskeks, ja 

muljetavaldava etenduse puhul ära märkida ka negatiivseid aspekte. Sedasi mõjub kriitika 

usutavamalt. (Loog, 2007) 

Kirjandusteadlase Aare Pilve arvates aga peaks teatrikriitika kirjutamise puhul jätma ära 

negatiivsed aspektid, sest tegijad on ise teadlikult oma etenduse vigadest. Palju olulisem on 

märgata, mis tükis väärib kiitmist. (Ots, 2013) 

Ka teatrikriitik Pille-Riin Purje leiab, et tuleb tähelepanu juhtida sellele, mida loojad tahavad 

näidata. Etenduse tegijad on teistest mõnevõrra targemad, sest nemad kaalusid enne lavale 

toomist kõik variandid läbi ning leidsid sobivaima. (Ots, 2013) 

Tiiu Laks lisab, et kriitika ideaaliks on nii lavastust tutvustada kui jäädvustada, ning kriitikal 

peaks olema sotsiaal-pedagoogiline suund. Olulisimaks peab Laks aga etenduse kui terviku 

analüüsimist. (Laks, 2005: 164) 

Aare Pilv jaotab kriitika tinglikult kolmeks: vastuvõttev, tõlkiv ja kaasaloov kriitika. Kolm 

jagunemist erinevad üksteisest edastatava mõtte poolest. Iga kriitikaliigi juures toob Pilv välja 

ühe või mitu küsimust, millele see konkreetne kriitika vastab. Esimene, vastuvõttev kriitika, 

on peaasjalikult keskendunud autori arvamusele ning mõtetele, mida tükk temas tekitas. 

Tekkinud tunnete edastamisele lisaks kirjutab kriitik, kas soovitaks nähtud tükki lugejatele, 

mistõttu võib vastuvõttev kriitika olla ka tarbijakaitseline. Eesmärgiks ongi inimeste 

suunamine teatripileti ostmisel. Pilv nimetab seda kriitikalaadi „raamatusõprade“ või 

„teatrisõprade“ kriitikaks ehk inimesed kogevad, ning seejärel muljetavad. Vastuvõtva 

kriitika puhul võivad kriitikul ees olla kindlad kriteeriumid, mille põhjal ta teosest kirjutab, 

aga see ei pruugi nii olla. Põhiküsimused vastuvõtva kriitika puhul on: „Mida mina tunnen ja 

mõtlen, kui seda teost kogen?“, „Kas ja kuidas see lavastus rikastab mind?“. (Pilv, 2014) 

Teiseks kriitikaviisiks on tõlkiv kriitika, mida iseloomustab analüüsimine. Selle kriitika puhul 

autor kirjeldab etenduse eri osi ja arutleb, miks on etendusele just sedasi lähenetud ja mida 

püütakse ühe või teisega öelda. Kriitik üritab selgesõnaliselt väljendada seda, mis ilma 

tõlgenduseta arusaadav ei ole. Lisaks arutleb kirjutise autor, millele teose alglooja tahtis 

suunata, milliseid emotsioone tahetakse läbi teksti edasi anda. Tõlkiv kriitika jaguneb kaheks: 
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autori ja teose püüdluse leidmine ning otsese intentsioonita teose analüüsimine. Valdav 

küsimus on: “Millest teos tegelikult räägib ja mis autor üritab öelda?”. (Pilv, 2014) 

Viimaseks viisiks on kaasaloov kriitika, mille eesmärk on taas- või edasi luua ning olla 

suhtluspartner etendusele. Kriitika mitte ei muljeta, ega püüa leida mõtet, vaid on kui 

eraldiseisev teos. Kui tõlkiva teatrikriitika puhul on omal kohal teose/autori intentsiooni 

leidmine, siis kaasaloovas on kriitika keskmeks selle autori mõtted ning tundmused. 

Põhiküsimused on: „Mida ma pidanuksin tundma ja mõtlema või võinuksin tunda ja mõelda, 

et luua selline teos?“ või „Millised tunde- ja mõtteolukorrad oleksid vajalikud, et selline teos 

saaks sündida?“ Aare Pilv peab selle kriitika ülesandeks teose tõlkimist iseenda omaks ja 

iseenda tõlkimist autoriks. (Pilv, 2014) Teatriteadlane Ott Karulin toob välja kaks teineteisest 

erinevat kriitikat, milleks on kaasamiskriitika ja individuaalkriitika. Kaasamiskriitika puhul 

annab kriitik juba enne esietendust tagasisidet etenduse tegijatele ning temast võib kujuneda 

piltlikult teose kaaslooja. Kaasamiskriitika juures ei ole kriitiku sihtgrupiks mitte teatriskäija, 

vaid selle tegija. Individuaalkriitika on vahetu tagasiside kunstnikule peale esietendust ning 

esialgu seda lugejatele ei avaldata. (Karulin, 2012) 

Teatrikriitik Jaak Allik leiab, et kriitik võiks enne esietendust anda teatritegijatele tagasisidet, 

sest siis käib muudatuste tegemine lihtsamalt, ning kriitik osutub lavastajale kasulikumaks. 

/.../ Individuaalkriitika juures jagab kriitik tagasisidet kunstnikule peale esietendust ja seda 

esialgu avalikult ei esitata. (Ots, 2013) 

Mõlema liigi üldosaks peetakse seda, et algataja peab olema mitte tagasisideandja, vaid 

lavastuse looja. Lisaks on mõlema puhul lavastajal soov saada vahetut tagasisidet. Lavastuse 

prooviprotsessi jälgib küll ka dramaturg, kes saab pakkuda omapoolset tagasisidet, kuid 

kriitiku tähelepanekud erinevad dramaturgi omadest selle poolest, et kriitik peab jääma alati 

kõrvalseisjaks. Karulin leiab, et kõige paremini saab kriitik kunstnikule abiks olla, andes 

esmalt vahetut tagasisidet ning hiljem peale etenduse analüüsimist juba oma kaalutletud ideid 

jagada. (Ots, 2013) 

Teatrikriitik Ardo Kaljuvee leiab, et kõige lihtsamini saab jagada teatrikriitika kaheks: nähtav 

ja nähtamatu. Nähtav kriitika esineb ajalehtedes ning nähtamatuga puututakse kokku 

erialaajakirjades. Nähtavale liigile heidetakse ette napisõnalisust, ebaolulisust ja 

pealiskaudsust, kuid Kaljuvee tõdeb, et ajalehed kaotavad lugejad kui jätavad ära 

päevalehekriitika. Leidub inimesi, kes loevad ainult sealt uute etenduste kohta ja vastavalt 

kriitiku tagasisidele otsustavad, kas lähevad vaatama või mitte. Ardo Kaljuvee leiab, et see 

ongi põhjus, miks ajaleheväljaanded teatrile pühendatud lehekülge ära ei jäta. (Kaljuvee, 

2007) 

Paljudes teatrikriitikat uurivates artiklites on käinud läbi teema nimega päevalehekriitika. 

Päevalehekriitikutele on teada, mida nende artikkel peab sisaldama, ning mida rohkem 

artikkel intrigeerib ja emotsioone tekitab, seda parem. Kirjutis võib teatriinimestele tunduda 

labane, pinnapealne ja sobimatu, aga meedias saab just selline artikkel kõige rohkem 

vastukaja ning tähelepanu. /.../ Elukutselise ehk nähtamatu kriitiku roll on seetõttu veel 

keerulisem. Temalt oodatakse pikka ja põhjalikku kriitikat, mis köidaks lugejaid. Lisaks 

vaatab teatrikriitik mitusada lavastust aastas, kuid teoseid, mille üle hiljem arutleda ning 

kriitika kokku kirjutada, on vähe. (Kaljuvee, 2007) 
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Rait Avestik leiab, et uudiste väljaannetes avaldatav kriitika on mõttetu, sest need ei analüüsi 

etendust, vaid baseeruvad puhtalt kriitiku isiklikul arvamusel. Kriitikale on mõju avaldanud 

nii inimese psüühika ja teadvuse areng kui ka kindlasti tehnoloogia areng. (Avestik, 2006) 

Kultuuriajakirjanik Heili Sibrits arvab, et päevalehekriitika kohustus on lugejale kas soovitada 

või mitte soovitada etendust, kuid Meelis Oidsalu meelest peaks jääma etenduse reklaamimine 

teatri turundusosakonna tööks. Igal meediumil on omad nõuded kriitika kirjutamisele, millest 

looja lähtub. Päevalehekriitikal ülesanded erinevad ajalehe Sirpi või Teater.Muusika.Kino 

ülesannetest. (Ots, 2013) 

Kuigi Rait Avestik on skeptiline päevalehekriitika suhtes, ei väida ta, et seal ei võiks esineda 

igati häid teatrikirjutisi, kuid peamiselt kajastub enamikus sealsetes kriitikates etenduse 

reklaamimine. Publikut meelitatakse saali, mitte teatriga seonduvate terminitega, vaid pigem 

näitlejate kõmulugude ning eraelu värvikusega. Samuti kajastub kriitikates autorite 

professionaalsuse puudumine ja ajalehe väljaanded panevad kriitikutööd tegema inimesed, 

kes sooritavad lühikese ajaga oma töö ära. Avestik lisab veel, et ajalehtedes on kriitikute ring 

väike, sest vastava haridusega oma ala asjatundjad ei ole huvitatud niivõrd kiirelt ja 

pealiskaudselt oma nime all asja esitama. Lühikese mahuga teksti on raskem kirjutada, sest 

sinna sisse peaks mahtuma sama palju informatsiooni kui pikemasse kirjutisse. Lõpetuseks 

leiab Rait Avestik, et kui makstaks kirjutise eest väärt hinda, siis muutuksid 

päevalehekriitikad teatrikriitika väärilisteks. (Avestik, 2006) 

Lavastaja Ivar Põllu leiab, et Eesti teatrikriitika saaks uue hoo sisse kui kriitikud ei prooviks 

mahtuda normidesse, vaid kirjutaksid seda, mida mõtlevad. Vaba loomingu puhul ei teki 

tunnet, et kirjutatakse kohustusest, vaid arvamust avaldatakse siis, kui seda on. (Põllu, 2006) 

 

1.2. Kes on teatrikriitik? 

Teine alapeatükk baseerub suuremal määral Erkki Luuki arusaamal, milliseid kriitikutüüpe 

Eestis eksisteerib. 

Erkki Luuk näeb Eesti kriitikamaastikul viite sorti kriitikuid. Esmalt need, kes suudavad 

lavastusest pärit tähelepanekuid tabavalt sõnastada. Luuk nimetab sellist liiki kriitikuid 

Zeusideks, sest nende mõtted on täpsed ja tabavad nagu peajumala välgunooled. Teine liik 

kriitikuid on need, kes ei ole rahul, ning see kajastub ka kirjutises. Luuki sõnutsi on see liik 

autoreid küll kriitilised, aga teisalt olulised teatri arengu poole pealt. Kolmas tüüp kirjutajaid 

on need, kellel puudub piisav kogemus, mistõttu on kriitika liialt pinnapealne ja napisõnaline. 

Luuk peab ka seda tüüpi oluliseks, sest nad aitavad eristada head kriitikat halvast. Neljandaks 

kirjutajad, kes toovad mängu uued mõtted, mille peale varem pole tuldud. Nende öeldu on 

teemaga mittehaakuv või seosetu. Viiendaks kriitikud, keda teada ei taheta ja kelle öeldu on 

oma ajast ees. Kuues liik on Luukil nimetuse saanud kui teatrisõdade kangelased. Kirjutajad 

hoiavad üleval teatri mainet ning nende arvamused on justkui tähtsamad. Seitsmendaks 

tüübiks on kirjutajad, kes tunnevad, et on professionaalid ja autoriteedid. Luuk peab ka seda 

sorti inimesi oluliseks, sest toovad kriitikasse põnevust. (Luuk 2001) Alvar Loog leiab, et 

kriitik peaks olema etenduse tõlgendamisel ja hindamisel objektiivne. Tuleks tajuda nähtut 

õigesti ja sõnastada oma tekst nii nagu seda temalt oodatakse. Selle tõttu ei avalda kriitik oma 

tõelisi mõtteid, vaid üritab kirjutada teksti, mis oleks keskmisele inimesele hõlpsasti 

mõistetav. (Loog, 2007) 
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Lisaks peaks kriitik oma läbielatut universaliseerima, et toimiks empaatia kriitiku ja keskmise 

lugeja vahel. Juhul kui kirjutise autori ning lugejaskonna vahel esineb mõistmatust, on üldise 

arvamuse kohaselt selles süüdi kriitik. Veel lisab Loog, et kriitikul on kohustus olla kõigile 

arusaadav ning lugejatele meeldida. See tähendab tihtipeale oma arvamuse mahasurumist 

ning lisaks valimist, kuidas oleks sobiv stiil tähelepanekute esitamiseks. Mida ausamalt kriitik 

kirjutab, seda tõenäolisem on, et lugejad edaspidi tema tehtud töid ei vaevu lugema. (Loog, 

2007) 

Alvar Loogi arvates on kirjutamata seaduseks, et kirjutise autor toob välja nii etenduse head 

kui ka halvad küljed, mis leitakse, kasutades ebatavalisi vaatepunkte. Loog leiab, et kui 

kriitika baseerub ainult ühel nimetajal, mille põhjal antakse teosele hinnang, siis ei ole 

tegemist hea kriitikaga. (Loog, 2007) 

 

1.3. Sisuanalüüs 

Selles alapeatükis kirjeldatakse, kuidas ja mille põhjal etenduse sisu vaadeldakse. 

Sisukriitika on etenduse hindamine, lähtudes eelkõige algtekstist. Tagaplaanil on visuaalne 

ning kogu fookus läheb tekstile. (Saro, 2002) 

Teatriteadlane Erika Fischer-Lichte nimetab laval toimuva analüüsimist semiootiliseks 

analüüsiks. Kõrvale jääb etenduse kui kunstisündmuse arvestamine ning keskendutakse 

puhtalt laval toimuvale teatriteosele. Teose analüüsimise peaeesmärk on suuta kindlaks 

määrata teksti tähendus. (Fischer-Lichte, 2011: 81–82) 

Kriitika kirjutamisel on peamine tekst ja selle enda jaoks lahti mõtestamine. Kirjutise 

hindamisel mängib suurt rolli algautori tuntus ning maine. Lisaks tõuseb etenduse väärtus 

alateadlikult kui tekstiautoriks on mõni klassik, näiteks Anton Tšehhov. (Saro, 2002) 

Sisukriitika juures püüab kriitik mõista, mida on nii lavastaja kui ka algteksti kirjutaja ühe või 

teisega mõelnud. Hinnang etendusele kujuneb suurel määral teksti mõistmisel. (Saro, 2002) 

Ka Anne Ubersfeld peab kriitika juures oluliseks etenduse sõnumi leidmist ning selle 

tunnetamist, mõistmist ja tõlgendadamist (Pavis, 2011: 107). 

Lavastusliku poole pealt saab arutleda, mida lavastaja proovib erinevate võimaluste abil lavale 

tuua. Kaili Viidase lavastuses „Kõik naistest“ oli Jaanus Mehikase roll eelkõige oluline 

etenduse osa, et näidata publikule aja möödumist. Mehikas käis läbi etenduse, alguses väikese 

poisina, ning hiljem eaka mehena. 

Eesmärgiks omaette saab pidada kogu teose koondmõtet, õpetust, mida läbi etenduse 

üritatakse edasi anda (Pilv, 2014). 

Ott Karulin (2012) leiab, et on kriitikuid, kes ei soovi anda niivõrd palju hinnangut, mistõttu 

nad pigem tõlgendavad etendust, vältides oma arvamuse avaldamist ja on ka neid, kes just 

rajavadki oma töö üles hinnangutele. Tõlgendamisel on suur roll erialasel sõnavaral ja 

teoreetilise mõtte arendamisel. 

Alvar Loog (2007) peab etenduse tõlgendamise juures oluliseks objektiivsust ehk kriitiku 

kohustust mõista teatriloojaid ja teksti õigesti. Sellises soovis korrektselt lauseid ritta seades 

ei avalda kriitik oma tegelikke mõtteid, vaid keskendub ainult sellele tagasisidele, mida temalt 

oodatakse. Loog väidab ka, et kunstiteose esmane mõõde on tema autor ja tihti tuleb teose 
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mõistmiseks olla kursis autori käekäiguga. Mõningatel juhtudel võib seetõttu saada kriitikust 

lavastuse reklaamija. 

 

1.4. Lavastuse analüüs 

Teatrikriitika üks osa on lavastuse analüüs. Kriitik toob lagedale oma mõtteid ning seda, 

kuidas ta mingit lavastuse osa tõlgendas, enda jaoks lahti mõtestas. Analüüsiv osa saab üle 

minna arutluseks, näiteks arutleda näitleja rolli arengu üle etenduse vältel. (Puksa, 2014) 

Endla teatri lavastuses „Märter“ on Sander Rebane avastanud enese jaoks religiooni: loeb ning 

elab piibli järgi ning teda ei huvita kellegi arvamus asjast. Algusest puhtast huvist tekkinud 

veendumus kujuneb lõpuks pahaendeliseks ning ekstreemseks. Antud lavastuse puhul saab 

tunda peategelase pöördumist aina ekstreemsemate meetodite juurde ning näha, kuidas Sander 

Rebase roll areneb lavastuse vältel. 

Igal analüüsijal on etendusele suunatud küsimused, millest ta kriitika kirjutamisel lähtub. 

Küsimused võivad olla näitlejatööst või sellest, millist ühiskondliku probleemi teos käsitleb. 

(Fischer-Lichte, 2011: 80–81) Erinevalt piltidest või tekstidest, ei ole etendust võimalik 

fikseerida. Saab välja tuua elemente, mis igas etenduses korduvad, näiteks kostüümid, kuid 

iga etendus on vaatajate ja näitlejate koostöö. Eelneva põhjal võib pidada igat etendust 

ainulaadseks, mistõttu tuleks etenduse analüüsimisel arvestada ka publiku reaktsiooniga. 

(Fischer-Lichte, 2011: 71) 

Pavis (2011: 107) toob välja, et teatrikriitik võiks kirjutises määratleda, kas vaatav publik oli 

lõhestunud või mitte. Lõhestunud publik tähendab olukorda, kus rahvas saalis ei ole lavastuse 

seisukohalt ühte meelt: on neid, kes elavad laval toimuvale kaasa ning neid, kes seda ei tee. 

Lõhestunud publikut on enim tunda komöödiaetendustel, kui pool saali naerab ja teine pool 

mitte. 

Analüüsimise teemal lähevad teatriteadlaste arvamuse kaheks: ühed, kes arvavad, et lavastust 

tuleks analüüsida, võttes selle tükkideks ja teised, kes leiavad, et tuleb vaadata tervikpilti. 

Alvar Loog (2007) leiab, et etenduse eri osi eraldi uurides ei ole võimalik tabada teose 

tervikut, lisaks on ta veendunud, et enamik vastava haridusega kriitikuid ja kirjutiste lugejad 

ei näe teatritükis mitte naudingu vaid analüüsiobjekti. Etenduse liigne osadeks lahtivõtmine 

sulgeb meeli. Teose nautimine on kui emotsionaalne tegevus ja teose mõistmine kui 

intellektuaalne tegevus. 

Tiiu Laks peab teatrikriitika olulisimaks eesmärgiks etenduse kui terviku analüüsimist ehk 

kõikide komponentide ja nende kokkukõlade hõlmamist (Laks, 2005: 164). 

Erika Fischer-Lichte (2011: 72–75) arvab, et iga etenduse analüüs on seotud nägija tajudega. 

Erinevate meeltega võetakse vastu etenduses pakutavat, kuid pakutava kogus on niivõrd suur, 

et kõigele vaataja tähelepanu juhtida ei saa. Tajupsühholoogia tõttu märgatakse just neid asju, 

mis on tajujale olulise tähendusega. Taju saab objektidega ümber käia kahel moel: esimese 

puhul vaataja näeb, kuidas näitleja liigub ühest lavaäärest teise. Teise tajumise puhul paneb 

vaataja rõhku näitleja kehale ehk kui kiiresti, intensiivselt või mis suunas ta liigub. Etenduse 

analüüsi juures on oluline arvestada mõlema tajutasandiga. Vaataja mällu jäävad valitud 

objektid ning tunded, mistõttu on juba analüüsi alus subjektiivne. 
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Teatrikriitik Anne Ubersfeld (Pavis, 2011: 106) suunab esmalt tähelepanu etenduse 

materiaalsele alusele. Tema arvates tuleb kriitikas ära märkida etenduse ruumiline paigutus 

ning see, kes on lavastuse sihtgrupp. Oluliseks peab ta ka seda, milliseid lavaseadeid ning 

kuidas on kasutatud. Lisaks tuleks tähele panna etenduse eesmärki ja kuidas see suhestub 

igapäevaelu ning ajalooga. Ta peab kirjutises oluliseks ka etenduse tutvustamist: milline on 

olnud meediakaja, plakatid ning kavad. 

Anne Ubersfeld (Pavis, 2011: 107) leiab, et rõhku tuleks pöörata ka etenduse sotsiaalsetele 

funktsioonidele ehk kuidas tekib sidusus lavastuse vaatamise õhtul. Ta peab silmas, milline 

on teatrimaja õhkkond ja milliseks kujunevad vaheajad ning etendusejärgne õhkkond. 

 

1.5. Rollianalüüs 

See alapeatükk põhineb Luule Epneri artiklil „Näitleja ja roll Eesti nüüdisteatris“ (2009) 

lähenemisest rollianalüüsile. 

Näitleja rolli tekkimiseks on vaja vähemalt kolme elemendi põimumist. Esmalt alustekstis 

loodud tegelane, siis näitleja enda isiksus, füüsis ja väljendusvõimekus ning kolmandaks 

näitlemismeetod. 

Tegelast ja näitlejat reguleerivad näitlemismeetodid. Rolliga saab samastuda või esitada seda 

võõristavalt. Samuti on võimalik rolli esitada eneseavamise või paljastusena. 

Teatriteadlane Richard Schechner jagab näitlemisviisid viieks: realistlik, brechtilik, 

kodeeritud (ta peab silmas Idamaade traditsioonilist teatrit), transs ehk rituaalne teater ja 

etendavate objektide ehk maskide ning nukudega. 

Eesti teatris kasutatakse enim realistliku näitlemisviisi. Rollitäitjalt oodatakse täieliku 

ümberkehastamist vastavasse tegelaskujusse nii, et publik usuks tema mängu. 

Jean Alter leiab, et näitlemine kannab kaht põhifunktsiooni, milleks on tegelasele, suhetele ja 

olustikule osutamine ning näitleja võimete piires meisterlik esitus. Alter peab olulisemaks 

esimest funktsiooni, kuid uuemas teatriteoorias vaadatakse rohkem näitleja rollitäitmisele 

ning kohaloleku fenomenile. Publik samastub pigem näitlejaga kui tolle mängitava rolliga. 

 

1.6. Etenduse jäädvustamine 

Rait Avestik leiab, et teater ei ole enam niivõrd oluline kui varem, mistõttu on kahanenud ka 

teatrikriitika tähtsus. Jäädvustamine on kaotanud selle tähenduse, mis tal oli varasemalt. 

(Avestik, 2006) 

Varasemal ajal oli teatrikriitika eesmärgiks jäädvustamine. Kui lavastus oli teatri 

mängukavas, siis ainus võimalus selle kohta infot saada, oli lugeda kriitikat. Tänapäeval 

salvestatakse paljud lavastused arhiivi, kust neid saab hõlpsasti näha ja osasid neist kantakse 

aeg-ajalt üle ka teleekraanilt. Läbi ekraani lavastuse vaatamise põhjal ei saa aga anda 

etendusele samaväärset hinnangut kui teatrisaalis viibimise korral (Karulin, 2012). 

Etenduse analüüsi seisukohalt on videosalvestis kasulik. Selle abil saab meelde tuletada 

olukordi või detaile, mis peale vaatamist ununesid. Lisaks võimaldab video vaadata korduvalt 

kindlat momenti. /.../ Etenduse korduv videosalvestise vaatamine on kasulik kui soovitakse 

näha detaile, kuid selle põhjal ei ole võimalik tajuda ruumi. Lindilt kuuleb publiku reaktsioone 
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ja näeb kehahoiakut, kuid igal õhtul erinevalt tekkivat energiavälja laval olijate ja vaatajate 

vahel läbi videolindi tunda ei saa. (Fischer-Lichte, 2011: 78–79) 

Kui teatritükki näidatakse televiisorist, siis on tihti kaamera suunatud parasjagu rääkiva 

näitleja peale. Taust ning kõrval olevad näitlejad jäävad nägemata, mistõttu võib 

videosalvestise vaatamine olla pigem kahjulik kui kasulik. Lähivõtted võtavad vaatajalt ära 

võimaluse jälgida seda tegelast, kes parasjagu enim tähelepanu äratab. (Fischer-Lichte, 2011: 

78–79) 

Kui kriitikast käib läbi kasvõi korra kujunduse, rollide või mõne stseeni kirjeldamine, on 

tegemist etenduse ajalukku säilitamisega, sest see annab edasi seda, mis tükis juhtus (Karulin, 

2012). 
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2. LAVASTUSE „TRAMM NIMEGA IHA“ KRIITIKA ANALÜÜS 

Selles peatükis analüüsitakse Endla teatris 2015. aastal esietendunud lavastuse „Tramm 

nimega Iha“ kohta kirjutatud teatrikriitikaid ning lähtutakse eelkõige Aare Pilve arusaamast. 

Arusaamise hõlbustamiseks on tehtud skeem (vt lisa 1). Lisaks vaadatakse, kas ja kuidas 

esineb kriitikas sisu, lavastuse- ja rollianalüüsi. Antud lavastuses täitsid peaosi Kleer 

Maibaum-Vihmar, Kati Ong, Märt Avandi ja Priit Loog. 

„Tramm nimega Iha“ näidendit on Eestis lavastatud kuus korda. Endla teatris on seda tehtud 

kahel korral, 1972. aastal ning 2015. aastal. Esimesel korral lavastas tüki Kaarin Raid ja teisel 

Ingomar Vihmar. Rahvusooperis Estonia etendus samanimeline ballett 2017. aastal, 

lavastajaks Nancy Meckler. 1976. aastal lavastati seda Vene draamateatris Vitali Tšermenjovi 

ja Rakvere teatris 1996. aastal Peeter Raudsepp. 2005. aastal lavastas Helen Rekkor sama tüki 

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. (Sonnenberg, 2018) 

Ameerika kirjaniku Tennessee Williamsi psühholoogiliselt keeruka näidendi peateemaks on 

ideaalide ja unistuste vastuolu argise tegelikkusega. Kodu ja seltskondliku positsiooni 

kaotanud Blanche otsib pelgupaika õe Stella ja tema abikaasa Stanley, lihtsa töömehe juures. 

Ülitundlik naine jääb selles keskkonnas aga võõraks ja üksildaseks ning ajapikku kistakse 

päevavalgele tema hapra loomuse hämaram külg. (Tramm nimega Iha, kuupäev puudub) 

Järgnevalt uuritakse iga kriitiku arvustuse puhul, millise liigiga on tegemist ning sellest 

tulenevalt, mis on kirjutatu eesmärk. Otsitakse küsimust, millele artikkel vastab ning kes on 

sihtgrupiks. Uuritakse, kas kriitik analüüsib näitemängu sisu, lavastust ning näitlejatööd. 

Lisaks antakse ülevaade, kus ja kuna arvustus ilmus, kas analüüsiti lavastust terviku või 

osadena ning kas toodi lavastuse juures välja head ja/või ka halvad küljed. 

 

2.1. Enn Siimeri kriitika 

Enn Siimer arvustus „Tramm nimega Iha teine tulemine“ ilmus ajalehes Sirp 11. märtsil 2016. 

Enn Siimer on eesti teatriteadlane ning kriitik (Siimer, Enn, 2017).  

Tõlkivale kriitikale omaselt on Siimeri eesmärgiks analüüsida lavastaja erinevaid 

etenduslikke võtteid ning seletada, miks just neid on kasutatud. Lisaks toob ta välja 

vastuargumente eelnevalt kirjutanud kriitikutele, kes olid skeptilised lavastuse lahenduste 

suhtes. Kirjutaja üks eesmärke on sõnastada tegelaste iseloomujooned, et seletada või 

tutvustada lugejale karaktereid. 

Antud kriitika ei keskendu teose sisu analüüsimisele, küll aga lavastusliku poole põgusale 

esitlemisele. Eelkõige toob ta välja lavakujundusega seotuid aspekte. Lisaks sellele analüüsib 

lavastamise stiili, näiteks pingelistele olukordadele rahulikult lähenemist. 

Enn Siimeri kriitikal on ka vastuvõtva kriitika omadusi. Autor küll ei ütle otse välja oma 

hinnangut, aga lõpuks jääb lugejale hea mulje. Selle põhjustab Siimer oma 

vastuargumentidega ning lavastaja õigustamisega. 
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Näitlejatöö analüüsis toob ta välja peategelaste iseloomujooni, kuid ei too välja, kuivõrd 

teatud rolliga rahule jäi. Kirjeldab pigem suhteid, mis tegelaskujude vahel olid, ning märgib 

ära, kes antud rolli mängis. 

Kriitik vastab oma kirjutises küsimustele: „millistele murekohtadele proovib autor erinevate 

viiside abil publiku tähelepanu juhtida?“, „mida on autor etenduses oluliseks pidanud?“ ning 

samuti „miks võisid lavastaja ja kunstnik kasutada malbeid võtteid kui tegemist on terava 

etendusega?“ 

Kriitika sihtgrupiks on etendusest rohkem teada sooviv lugeja või lugeja, kes peale etenduse 

vaatamist vajab täpsustusi. Siimer seletab oma kriitikas lahti, miks lavastaja on mõne olukorra 

mitteootuspäraselt lahendanud, mistõttu on sihtgrupiks ka teised kriitikud. Lisaks on Siimeri 

kriitika tagasisideks etenduse tegijatele. 

Enn Siimer hindab lavastust pigem tervikuna, sest ta kirjeldab üleüldiselt lavastuses korduvaid 

võtteid ning lähenemisi ja pisut näitlejatööd. Oma kriitikas ei too ta välja negatiivseid aspekte 

ning otseselt mitte ka positiivseid, ometigi jääb kõlama pigem positiivne mulje. Kriitik toetab 

lavastaja ideid. 

 

2.2. Kati Saara Vatmanni kriitika 

Kati Saara Vatmanni arvustus „Iha – 60aastane tuttavlik tramm“ ilmus Maalehes 19. 

novembril 2015. Kati Saara Vatmann on eesti ajakirjanik ning kirjanik (Kati Vatmann, 2018).  

Antud kirjutis on tõlkiva ja vastuvõtva kriitika segu. Kuigi kumbki liik ei ole kirjutises 

tugevalt esindatud, saab välja tuua neile tüüpidele iseloomulikke jooni. Tõlkivale kriitikale 

omaselt vastab autor küsimusele: „mida lavastaja soovib edasi anda?“. Vatmann kirjutab, 

kuidas Ingomar Vihmar on suutnud lavalaudadele tuua lummava terviku, milles iga inimene 

suudab kõikide tegelastega samastuda. Sellest tulenevalt annab kirjanik mõista, et näitlejatöö 

oli tehtud hästi ning täpselt, sest muidu ei oleks ta kirjeldanud, kuidas saab iga tegelasega 

samastuda. Vastuvõtvale liigile omaselt vastab autor küsimusele: „mida tema tunneb ning 

mõtleb kui teost kogeb?“. Kati Saara Vatmanni arvates on lavastajal ning näitlejatel tükk 

korda läinud ja tema jäi nähtuga rahule. 

Kriitika eesmärgiks saab pidada arvamuse avaldamist nähtu suhtes ning ka püüdu edastada, 

mida lavastuse tegijad on üritanud edasi anda. Sihtgrupiks on lugejad ning teatritegijad. 

Arvustus ei pannud rõhku sisu analüüsimisele, kuid põgusalt analüüsiti lavastust ning 

näitlejatööd. Nii palju kui lavastust käsitleti, tehti seda terviklikult. Toodi välja, missugune 

õhkkond laval esietendusel oli ning nagu eelnevalt mainitud, kirjeldati iga tegelaskuju paari 

lausega. Autor tundis, et nendega saab samastuda, mistõttu tegid näitlejad oma rolli vastavalt 

ära. 

Kati Saara Vatmann toob välja ka kavalehel esinenu või kuidas erines Pärnu ja New Orleansi 

abi osutamine peale 2005. aasta tormi. 

Negatiivseid külgi lavastuse puhul välja ei toodud, küll aga andis autor mõista, et lavastajal 

kui uuel kunstilisel juhil õnnestus luua sobiv õhustik nii teatrisaalis kui väljaspool seda. 
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2.3. Pille-Riin Purje kriitika 

Pille-Riin Purje kriitika „Lõputu pokkerimäng ja kaks ööliblikat“ ilmus ajalehes Sirp 11. 

detsembril 2015. Pille-Riin Purje on eesti teatrikriitik (Pille-Riin Purje, 2018). 

Pille-Riin Purje kriitika näol on tegemist peaasjalikult tõlkiva kriitikaga, mis vastab 

küsimustele: „millest teos tegelikult räägib ja mida autor soovib edasi anda?“. Samuti seletab 

Purje, mida on tahtnud lavastaja läbi tegelaskujude edastada. Ta keskendub oma kirjutises 

lavastuse ja eelkõige näitlejatöö analüüsimisele. Kriitik arutleb lavastuslike nüansside üle, 

tuues välja, mida on tahtnud looja rõhutada. Tükk on koondunud pöördlavale ehk publikust 

kaugele, mistõttu ei esine lähiplaane, mängulaad on vaoshoitud ning argine. Pöördlava 

tiirlemine oli kriitiku jaoks mitmel korral ebaloogiline, aga toob seetõttu välja omad nüansid. 

Näiteks Stella (Kati Ong) üksinduse, kui ta palub mehelt, et viimane ta haiglasse viiks, aga 

mees on samal ajal hoopis omis mõtteis. Sel hetkel paistab publikule üksnes Stanley (Priit 

Loog) tegelaskuju, Stella on varjunud seina taha. Kriitik toob välja ka Ingomar Vihmari 

nihestatused, mis tekivad esimese ja teise vaatuse lõpus: eesriie sulgub justkui kogemata ja 

vaheaeg algab juhtumisi ning lõpus jookseb Stella saali tagant lavale ja õed embavad. 

Purje paneb eelkõige rõhku näitlejatöö analüüsimisele. Kriitik kirjeldab detailselt nelja 

peaosalise tegelaskuju ning toob välja nende eelnevad rollid teatrites. 

Nagu mainitud, on kogu tükk lava sisemuses ja lähiplaanid puuduvad, mistõttu ükski 

tegelaskuju ei soleeri. Purje kirjeldab detailselt tegelaste käitumismustrit ning toob välja 

nüansid lavastusest, mis näitavad tegelaskuju iseloomu. Näiteks Stanley Kowalski pidevalt 

värisev jalg viitab mehe ebakindlusele. 

Pille-Riin Purje ei unusta oma kriitikas mainida ka Liina Undi argist lavakujundust. Disain 

aitab tuua välja tegelaste poose, eriti majatrepil asetleidvates stseenides. 

Artikli sihtgrupiks on väljaande lugejad ning selle kriitika puhul ka lavastuse loojad, sest 

saavad sealt tagasisidet tehtud tööle. Lavastust analüüsiti osadena ehk autor kirjeldab ning 

analüüsib paljusid olukordi, kuigi toob välja kirjutise alguses ka üldise mulje. 

Pille-Riin Purje on ise leidnud, et kriitik ei peaks välja tooma lavastuse puudujääke ning vigu, 

sest neist ollakse niikuinii teadlikud. Sestap ongi ta tüki suhtes positiivselt meelestatud ja toob 

välja tugevused. 

 

2.4. Heili Sibritsa kriitika 

Heili Sibritsi kriitika „Peidetud seks ja vägivald Pärnus“ ilmus ajalehes Postimees 19. 

november 2015. Heili Sibrits on eesti ajakirjanik (Heili Sibrits, 2018). 

Heili Sibritsi kirjutis kuulub vastuvõtvasse ning pisut ka tõlkivasse kriitikasse. Tõlkivale 

kriitikale omaselt kirjeldab ta, mida on lavastaja püüdnud läbi tegelaskujude edasi anda. Tema 

kirjutis ongi eelkõige üles ehitatud osatäitjate karakterite kirjeldamisele. Eesmärgiks on anda 

põgus ülevaade lugejale, et too teaks, missugust tükki vaatama läheb, mistõttu saab pidada ka 

artikli sihtgrupiks ajalehe lugejat. Autor püüab leida vastust küsimusele: „Mida soovib 

lavastaja edasi anda eelkõige tegelaskujude näol?“. 

Kriitika ei analüüsi sisu, lavastust ega näitlejatööd, vaid pigem lihtsalt kirjeldab põgusalt kahte 

viimast. Sibrits mainib mõne lausega karakterite käitumist ning omapäraseid tunnusjooni. Ta 

toob välja lavastusest ka ühe stseeni, millele loob päriselulise paralleeli. 
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Lavastust analüüsitakse kui tervikut ning antakse edasi, missuguse mulje tükk üldiselt jättis. 

Lisaks positiivsele tuuakse välja ka negatiivne, milleks oli tegevuse asumine pöördlaval ehk 

publikust kaugel. 

 

2.5. Kadi Herküli kriitika 

Kadi Herküli kriitika „Arvustus. Kulgemine hullumeelsusesse“ ilmus ERRi veebiportaalis 11. 

november 2015. Kadi Herkül on eesti teatrikriitik (Rinne, 2018). 

Kadi Herküli arvustus kuulub vastuvõtvasse kriitikasse. Tema eesmärgiks on tuua välja kõik 

need aspektid, mis talle lavastuses ei meeldinud. Erinevalt eelnenud neljast kriitikast, toob 

tema üksikasjalikult välja tüki puudused, unustades positiivsed küljed. Oma artiklis kirjutab 

autor, miks lavastaja võtted ning lahendused algse sisuga kokku ei sobi. Tegemist ei ole 

analüüsimisega, sest kirjutaja ei ole proovinud lahti mõtestada, miks lavastaja on lahendanud 

olukorrad argisusega. 

Samuti pole autorile meeltmööda lavakujundus ning tegevuse koondumine lava tagumisse 

poolde pöördlavale. Ta leiab, et näitlejad jäävad publiku suhtes liialt kaugeks ning pideva 

hämaruse tõttu jäävad nägemata ka tegelaskujude ilmed. 

Herkül kirjeldab arvustuses näitlejate tööd, tuues välja tegelaste iseloomujooni. Kirjutises on 

tunda, et kriitik ei jäänud Blanche’i osatäitmisega rahule. Enim meeldis talle Stanley 

tegelaskuju, sest too oli ainus, kes tõi muidu argisesse lavastusse eredust. 

Kriitika vastab küsimustele: „mida kriitik tunneb kui teost kogeb?“ ja „mida kriitika arvab 

lavastajast, kujundusest ning näitlejatööst?“, mistõttu on antud kirjutis päevalehekriitika 

moodi, sest baseerub arvamusel. Artikli sihtgrupiks on antud portaali lugejad. Autor kirjeldab 

lavastust, võttes selle osadeks lahti: toob välja erinevate stseenide puudused, näiteks Stanley 

rünnak oma naise suunas. 
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KOKKUVÕTE 

Töö eesmärgiks oli uurida teatrikriitika erinevaid liike ning neile iseloomulikke jooni. Töö 

esimeses peatükis töötati läbi erinevaid artikleid antud teema kohta ning teises osas kasutati 

analüüsivat meetodit. Töö käigus selgus, et kogu teises peatükis analüüsitud 2015. aasta 

„Tramm nimega Iha“ kohta kirjutatud kriitika kuulus kas tõlkivasse, vastuvõtvasse või 

segusse neist mõlemast liigist. 

Samuti selgus, et üheski kirjutises ei analüüsitud sisu, lavastust ega näitlejatööd, vaid oli 

valitud suund, millele rohkem keskenduti. Igas kirjutises kajastati, kas ühte või äärmisel juhul 

kahte eelmainitud aspektide analüüsimist. Näiteks võis kriitikas kajastuda sisu ja lavastuse 

analüüsimine, kuid näitlejatöö mitte. 

Iga kirjutaja eesmärgiks oli jagada oma kas positiivselt või negatiivselt meelestatud nägemust 

ning olenemata kriitika liigist, leidus igale kirjutisele sama sihtgrupp, milleks olid 

teatrihuvilised lugejad ning lavastuse tegijad. 

Artiklid ilmusid ajalehtedes või ajakirjades nagu Sirp, Maaleht, Teater.Muusika.Kino või 

ERRi portaal ning vaid Heili Sibritsa kirjutise näol oli tegemist päevalehekriitikaga. 

Uurimistöö saaks jätkuda kui võtta veel mõne lavastuse kohta kirjutatud kriitika ning 

analüüsida, kuidas see on üles ehitatud. Samuti oleks huvitav võrrelda tänapäevast kriitikat 

ning varasema aja oma, et näha kuidas kriitika on muutunud. Lavastuseks on võetud Ingomar 

Vihmari 2015. aasta „Tramm nimega Iha“, mistõttu oleks võimalik võrrelda eelmainitu ning 

Kaarin Raidi 1972. aasta samanimelise lavastuse kohta kirjutatud arvustusi ning näha kuidas 

need ajas on muutunud. Samuti saaks intervjueerida kriitikuid, et saada teada, mida nad 

kirjutisega tahavad edasi anda ning mida kirjutamisel oluliseks peavad. 
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SISSEJUHATUS 

Käesoleva töö eesmärgiks on võrrelda aastate 1918, 1928 ja 1938 veebruarikuu ajalehte 

Postimees. Need väljaanded valiti seetõttu, et 1918. aasta veebruaris sündis Eesti Vabariik 

ning 1928. ja 1938. aasta veebruaris tähistati iseseisvumise aastapäeva. 

Eesmärgi saavutamiseks uuritakse ajalehe ajalugu, vastavate aastakäikude numbrite 

ülesehitust, väljanägemist ja sisu. Täpsemalt vaadeldakse uudiseid järgnevatel teemadel: 

kohalik elu, haridus ja kultuur. Need teemad valiti vastavalt isiklikule eelistusele. Lisaks 

antakse ülevaade Eesti Vabariigi juubelipidustuste kajastamisest. 

Antud teema valikut ajendas isiklik huvi eesti ajakirjanduse ja ajaloo vastu. Teema aktuaalsus 

seisneb selles, et Eesti Vabariik 100 pidustuste valguses oli väga huvitav teada saada, millest 

kirjutati Postimehes kui eesti vaimsuse kandjas Eesti Vabariigi sünniajal ning hiljem, 1920. 

ja 1930. aastatel. 

Uurimistöö on jaotatud nelja ossa. Esimeses osas antakse ülevaade ajaleht Postimees ajaloost 

kuni 1944. aastani. Teine peatükk analüüsib ning võrdleb Postimehe 1918., 1928. ja 1938. 

aastate veebruarikuu numbreid. Kolmas osa võrdleb seda, kuidas tähistati Eesti iseseisvumist 

ja selle 10. ning 20. aastapäeva. 

Usaldusväärset materjali leidus piisavalt, sest Postimehe kui Eesti vanima ajalehe ajalugu on 

käsitletud põhjalikult. Töö referatiivse osa koostamise meetodiks on kirjandusliku ja 

internetimaterjalide läbitöötamine. Töö uurimusliku osa koostamisel on peamiseks allikaks 

1918., 1928. ja 1938. aastate veebruarikuu ajaleht Postimees numbrid ning nende lugemise ja 

uurimise tulemusena on koostatud töö autori poolt analüüs. 

Teemat saaks edasi arendada analüüsides ajalehes Postimees avaldatud uudiseid peale 

kultuuri, kohaliku elu ja hariduse, samuti on võimalik täpsemalt uurida lehe peatoimetajate ja 

omanike mõju lehe sisule. Lisaks saaks viia läbi intervjuusid erinevate ajakirjanduse uurijate 

ja ajaloolastega. 
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1. POSTIMEHE AJALUGU LEHE ASUTAMISEST NÕUKOGUDE 
OKUPATSIOONINI 

Esimene peatükk annab kokkuvõtliku ülevaate ajaleht Postimees arengust ja muutumisest 

Perno Postimees ehk Näddalileht asutamisest Nõukogude okupatsioonini. Esimene peatükk 

on jaotatud alapeatükkideks ajastute järgi, et lehe ajalugu oleks parem käsitleda. 

 

1.1. Postipapa Jannsen (1857–1885) 

Eesti regulaarne emakeelne ajakirjandus sai alguse Johann Voldemar Jannseni Perno 

Postimehega. Ajalehe Perno Postimees ehk Näddalileht esimene number ilmus Pärnus 17. 

juunil (vana kalendri järgi 5. juunil) 1857. Sellest kuupäevast arvestatakse ka Eesti 

ajakirjandustraditsiooni algust. Leheluba anti Pärnu trükkali ja kirjastaja F. W. Bormi nimele, 

kellest sai lehe väljaandja ning Jannsenist palgaline vastutav toimetaja. (Niin, 2007; Soosaar, 

2007) 

Jannseni lehe aegumatuks teeneks on, et tekkis uus traditsioon – ajalehe lugemine. Selle 

eelduseks oli rahva lugemis- ja kirjutamisoskuse paranemine ning rahva üldise harituse 

taseme tõus, mida ta oma lehega taotleski. Oma lehe esimeses numbris tervitas Jannsen 

Eestimaa rahvast, mis oli esmakordne eestlaste kui rahvuse avalik tunnistamine (vt lisa 1). 

Rahvuseks saamine, eestlane olemine ja eestlaseks jäämine oligi kogu tema elu ja tegevuse 

nurgakivi. (Peegel, 1997; Soosaar, 2007; Kurvits, 2017) 

Jannsen kirjutas väga külamehelikult, elavalt ja siiralt. Ta kasutas palju kõnekäände, vanasõnu 

ja rahvalikke võrdlusi. Jannseni omameheliku keelekasutuse taga oli soov olla lugejale hästi 

mõistetav ning arusaadav. Näiteks üritas ta eesti rahvale igapäevaste võrdluste abil seletada, 

mis on rong, raudtee ning telegraaf. Tema kirjutatud uudistes „väljamaalt“ ajasid 

kuningapojad ja –tütred omavahel asju nagu tavalised talumehed. Näiteks oli Perno Postimehe 

kaheksandas numbris aastal 1857 kirjas: „/…/Ööldakse ka, et keiser Napoleon aurulaevalt 

wälja astudes nattuke kommistanud ja mahhakukkunud, agga mitte suurt haiget sanud. Kui 

mitto korda on Postimees juba libeda tega kommistanud, agga kes seda seitungi sisse paneb. 

Polle ka tarwis.“ (Peegel, 1997; Soosaar, 2007; Kurvits, 2017) 

Esmakordne oli Jannseni ajalehe juures tõik, et postipapa tegi ajalehest suhtlemisvahendi. 

Perno Postimees oli esimene eesti ajaleht, mis avas regulaarse kirjavastuste rubriigi. Lehes oli 

väga suur osatähtsus kuulutustel ja reklaamil, mis ilmusid juba esimestes lehenumbrites ning 

paari aasta pärast oli umbes kümnendik lehepinnast nende päralt. Lisaks avaldati Jannseni 

toimetajaks-olemise aastatel 275 kirjutist, millele on viidatud kui kaastööle. Nii sai ajalehest 

kahepoolse suhtlemise vahend. (Peegel, 1997; Kurvits, 2017) 

Jannseni leht saavutas kiiresti suure populaarsuse: 1862. aastal oli tellijaid 2262, aga lugejaid 

arvatavasti neli-viis korda rohkem, sest kalli tellimishinna tõttu osteti lehte mitme pere peale. 

Lehe populaarsuse tõusu tagajärjena ei olnud Jannsen enam rahul palgalise toimetaja 

„teenrirolliga“, 1863. aasta sügisel omandas ta 1857.–1859. aastatel Tartus ilmunud 

Tallorahwa Postimehe väljaandmisloa ning loobus koolmeistriametist ja Perno Postimehe 
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toimetamisest. Jannsen kolis Tartusse ja hakkas esimese eestlasena kutseliseks ajakirjanikuks, 

Eesti Postimehe toimetajaks. (Peegel, 1997; Kurvits, 2017) 

Perno Postimehe järgmiste toimetajate käte all kaotas ajaleht oma üle-eestilise tähtsuse. 1885. 

aastal loobus trükkal Brom ajalehest ja leheloa Perno Postimehe ehk Näddalilehe ilmutamise 

jaoks ostis dr. K. A. Hermann. (Niin, 2007; Kurvits, 2017) 

 

1.2. Karl August Hermann (1886–1896) 

Karl August Hermannist sai 1882. a Eesti Postimehe peatoimetaja. 1885. aastal ostis Hermann 

Perno Postimehe ja hakkas seda Tartus Postimehe nime all välja andma. Esialgu kandis ajaleht 

topeltnime: suurt päristiitlit Postimees ning selle all sulgudes, väiksemalt kirjutatult (Endine 

Pärnu Postimees). Hermann otsustas nime Postimees lehele jätta seletusega, et see olevat hea, 

sest on lihtne ja selge nimi, rahvale tuttav ja omaks võetud. (Niin, 2007; Aru, 2008; Kurvits, 

2017) 

Hermann oli kultuuritegelane, kes ei soovinud sekkuda päevapoliitikasse ja tema ajalehe 

peamiseks eesmärgiks sai sarnaselt Jannseniga rahva harimine ja õpetamine. Tema suurim 

tahe oli tegutseda rahva kasuks. Postimees koondas enda ümber kiiresti eesti haritlased, 

erinevad reklaamijad ja arvuka lugejaskonna. Eestis ilmus sel ajal kolm saksakeelset 

päevalehte, naabritel lätlastel ja soomlastel olid päevalehed, niisiis oli Hermannile rahvusliku 

au küsimus, et ka eestlased saaksid omale päevalehe ja iseenesestmõistetav, et esimeseks 

päevaleheks peab saama just Postimees kui vanim eesti ajaleht. (Aru, 2008; Kurvits, 2017) 

1886. aasta lõpul tuli luba Postimeest kolm korda nädalas välja anda. 1887. aasta sügisel 

palkas Hermann endale abiliseks 22-aastase Eduard Vilde, kes õhutas sagedasema ilmumise 

mõtet tagant. Ta pakkus ka, et ostab Postimehe ära, hakkab seda ise toimetama ja kolm korda 

nädalas välja andma. Hermann oli nõus, kuid siis sekkusid võimud, kes ei lubanud 

valitsusevastast Vildet lehe omanikuks. Kuigi teda ei kinnitatud toimetajaks ja omanikuks 

vormiliselt, oli Vilde seda siiski sisuliselt. (Kurvits, 2017) 

Vilde lõi lehele uue, žurnalistlikuma suuna: suurendas sõnumite ja välispoliitika osakaalu, 

asutas uusi rubriike ja tõi lehte uusi kaasautoreid. Vilde ideaal oli mitmekesine, põnev, kõigile 

midagi lugeda pakkuv ajaleht. Ta oli täiesti teistmoodi toimetaja-väljaandja kui Hermann: 

kiire sulega ja tundliku ühiskondliku närviga. Kevadeks 1888 sai Vildel väikesest palgast ja 

vagurast Hermannist küllalt ning ta lahkus Postimehest. (Kurvits, 2017) 

Hermann pürgis ikka päevalehte välja andma: „Ei usu ma enam, et Eesti rahvas ilma 

päevaleheta läbi saab, sest maailma ratas veereb nüüdsel ajal raugemata ruttu, nii et haritud 

eestlane iga päev teada tahab saada, kuda maailma lugu läheb“ (Aru, 2016). 2. augustil 1891 

alustas leht ilmumist kuus korda nädalas ning sellega sai Postimehest esimene eestikeelne 

päevaleht ning ainukene omataoline kümneks aastaks (Aru, 2016). 

Postimehe toimetuses töötas kokku kolm inimest. Juhtkirjadega tegeles Hermann ise, kindlaid 

kaaskirjade saatjaid, kellele honorari maksti, oli kuus. Muidu tuli kirju üle kogu Eestimaa. 

Päevalehel oli võimu rohkem ning lugejaskond kasvas kiiresti, mis tähendas, et ka tööd oli 

rohkem. Inimestele oli kasulikum tellida päevaleht Postimees, mille nädalamaht oli kolm 

korda suurem kui konkurentidel-nädalalehtedel, aga tellimishind polnud kaht kordagi kallim. 

(Aru, 1996; Kurvits, 2017) 
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Päevalehetöö intensiivsus ja konkurentide tigedad rünnakud olid Hermanni rahumeelsele 

loomule rasked taluda ning toimetaja väsis. 1896. aasta novembris müüs Hermann lehe 

kolmele mehele: Jaan Tõnissonile, Oskar Kallasele ja Karl Koppelile. Jaan Tõnissonist sai 

peagi lehe ainuomanik ja Postimehes algas pea 40-aastane Tõnissoni-ajastu. Oma 

„Lahkumissõnas“ arvas Hermann tagasihoidlikult, et tema suurim ja tähtsaim töö eesti 

ajakirjanduses oli Postimehe kasvatamine päevaleheks. (Aru, 1996; Kurvits, 2017) 

 

1.3. Jaan Tõnisson (1896–1914) 

1896. aastal sai 27-aastasest Jaan Tõnissonist Postimehe omanik ja vastutav toimetaja, mis 

tähistas uue tõusu algust rahvuslikus liikumises – algas Tartu renessanssi ajajärk ja Tõnissoni 

peamine tegutsemisperiood ajakirjanik-rahvajuhina. Postimehest sai aga olulisim eestikeelne 

ajaleht. (Aru, 2008; Kurvits, 2017) 

Uue vastutava toimetajana hakkas Tõnisson planeerima Postimehe kavakindlat arendamist. 

Ta ostis lehele oma trükikoja ning kutsus toimetusse tööle ja kaasautoriteks 

ülikooliharidusega mehi. 1900. aastate algul lõi Tõnisson Postimehe ümber terve kirjastuse, 

kuhu kuulusid mitmed väljaanded lisaks Postimehele. Ta asutas Pärnusse ka Postimehe 

kohaliku sabaga Pärnu väljaande, viies sellega eesti ajakirjanduse tema sünnilinna tagasi. 

(Kurvits, 2017) 

Tõnissoni Postimees ei olnud enam maarahva pisikene päevaleht, vaid ideeline ja rahvuslik 

ettevõte, millest sai Tartu rahvusmeelsete haritlaste häälekandja. Tõnisson ei hinnanud 

ajalehte kui teadmiste vahendajat, vaid kui rahva maailmapildi, suhtumiste ja väärtuste 

kujundajat. Nendeks väärtusteks olid eestlus, vaimuvalgus, kõlbelisus, talupojakultuur, 

karskus. Jaan Tõnissonil oli väga tugev isiksus ja kindlad tõekspidamised, tema põhižanriks 

juhtkiri. Ta ei talunud uusi poliitilisi suundi, kehtis vaid üks tõde – tema oma. Seda õpetas ta 

Postimehes oma lugejatele ja kõigile konkurentidele. (Aru, 2008; Aru, 2016; Kurvits, 2017) 

Sajandivahetus oli Postimehele rõõmus aeg. Töötati innustuse ja vaimustusega. Postimehe 

toimetus oli loomeinimeste kohtumispaik ja seega ka seltskonnaelu keskus, Tõnisson pidas 

ühiskondlikku aktiivsust lehemehe mõõdupuuks (Lõhmus, 2001). Toimetus koosnes 

peamiselt Tõnissoni sõpruskonnast ja seal toimus ajakirjanduslik kool, kus õpetati 

ajakirjanduse tähenduse ja mõju väärtustamist, mõtestamist ning ajakirjanduslikku 

professionaalsust. Peatoimetajana jaotas Tõnisson ülesandeid ajakirjanike vahel, ise aga tegi 

sel ajal kõike, mida vaja, ning kirjutas kiirelt ja hoogsalt. (Lauk et al., 2000; Aru, 2016; 

Kurvits, 2017) 

Postimeest ja Tõnissoni mõjutas pidev võitlus konkurentidega ja Vene tsensuuriga. Tsensuure 

oli kahte sorti: eeltsensuur ja järeltsensuur. Eeltsensuur tähendas, et tsensor kontrollis 

ajalehenumbri enne trükki minekut läbi ja tõmbas maha kõik kõlbluse-, usu- ja riigivastase. 

1905. aasta reformide kohaselt kehtestati sõnavabadus ja Postimehe ringkonnast kasvas aasta 

lõpul välja esimene Eesti kodanlik partei – Eesti Rahvameelne Eduerakond, mille üheks 

peamiseks ideoloogia kandjaks oli Jaan Tõnisson. Samuti 1905. aastal asendas eeltsensuuri 

hoopis karmim järeltsensuur ning Postimehe numbrite arestimine ja konfiskeerimine muutus 

tavaliseks nähtuseks. (Lauk et al., 2000; Eesti Rahvameelne Eduerakond, 2016; Kurvits, 

2017) 
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Sõjaseaduse aja algul 1906. aasta suvel kirjutas Tõnisson alla nn Viiburi üleskutsele, mis 

protestis Vene I riigiduuma laialisaatmise vastu. Karistuseks tagandati Jaan Tõnisson 

Postimehe toimetaja ja väljaandja kohalt ning mõisteti hiljem kolmeks kuuks vangi. Endine 

toimetaja kirjutas ajalehes üleolevalt, nagu vana rahu ise, et Postimees jätkab nagu ennegi. 

(Kurvits, 2017) 

Tõnisson jätkas eemaltki Postimehesse teravate juhtkirjade kirjutamist. 30. juunil 1906 andis 

Balti provintside kindralkuberner käsu Postimees sõjaseaduse kehtimise ajaks sulgeda. 

Tõnisson oli selleks valmis, Postimehe asemel hakati välja andma päevalehte Meie Aastasada. 

See suleti mõne nädala pärast. Siis pandi päevaleheks Tõnnisoni partei häälekandja Sõna, mis 

suleti viie päeva pärast. Riia tsiviilkubernerilt saadi luba muuta Postimehe maarahvaväljaanne 

Elu päevaleheks, mis ilmus Postimehe asenduslehena sõjaseaduse kaotamiseni 1908. aasta 

sügisel (vt lisa 2). (Kurvits, 2017) 

Riigivõim oli siiski oma eesmärgi saavutanud: ilmumiskatkestused ja majandusraskused 

sundisid Postimeest keelt hammaste taga hoidma. Taas keskendus leht haridusele, seltsielule, 

karskusele, põllumajandusele ja kohalikele uudistele. 1911. a. muudeti seni vaid Tõnissonile 

kuulunud kirjastus Postimees kirjastusühisuseks, aga ajalehe omaniku- ja väljaandjaõigused 

jäid Tõnissonile, kes oli ka vastutav toimetaja. (Lauk et al., 2000; Kurvits, 2017) 

 

1.4. Postimees võimuvahetuste keerises (1914–1919) 

Esimese maailmasõja ajal lükati juhtkiri lehes tahapoole, esiküljele pandi sõjauudised. 

Kadusid kirjanduse, kunsti, hariduse ja põllumajanduse teemad. Kirjutati lühidalt ja 

konkreetselt. Juhtkirjades manitseti rahvast üksmeelele ja toetusele, jagati ka konkreetseid 

näpunäiteid sõjaolukordades käitumiseks. 12. juulil 1914 algas sõjatsensuur, mis tähendas 

ajalehtede jaoks taas valgeid laike lehtedes. Inimeste informatsioonijanu oli nii suur, et paberit 

hakkas peagi nappima. (Aru, 2008; Kurvits, 2017) 

1917. aastal pärast Nikolai II troonist loobumist ruttasid eestlased poliitilise segaduse 

olukorda ära kasutama. Postimehes kirjutati omariiklusest, rahvuslikust autonoomiast, 

omavalitsusest, leht oli poliitilisem kui kunagi varem (Aru, 2008). Peagi võttis ajutine valitsus 

vastu trüki- ja sõnavabaduse seaduse. Pärast bolševistlikku riigipööret käis võim Tartus viis 

korda käest kätte, kuid Tõnissoni kindel eesmärk oli, et Postimees peab igal juhul püsima 

jääma. Seda kohustas tema seisus vanima eestikeelse ajalehena. (Kurvits, 2017) 

Bolševikud kehtestasid kõigepealt eeltsensuuri, siis keelasid kuulutuste avaldamise. 18. 

novembril jõudsid Tartusse Eesti Maanõukogu ajaloolised otsused Eesti iseseisvaks 

kuulutamisest ning Postimees ilmus endisel kujul, esiküljel uhkelt maanõukogu otsused ja 

üleskutsed. Toimetus arreteeriti, kuid eesti polgu ohvitseride juhtimisel jällegi vabastati. 21. 

novembril sulgesid bolševikud lehe, rüüstasid trükikoja ning viisid Tõnissoni Tallinna, kus ta 

vabastati arestist vaid tingimusel, et ta lahkub kohe Eestist. (Aru, 2008; Kurvits, 2017) 

Bolševikelt saadi 24. novembril luba jälle trükikoda kasutada. Kõigepealt ilmus kuus numbrit 

Hommiku Postimeest ning siis hakati avaldama ajalehte Uus Postimees. Selle väljaandjaks 

sai Peeter Põld, vastutavaks toimetajaks Adam Bachmann, lisaks olid lehe eesotsas uued 

noored jõud, s.t Visnapuu, Tuglas. Uues Postimehes ilmusid kõrvuti arutelud iseseisva Eesti 

riigi loomisest ja Johannes Aaviku keeleuuenduslikud soovitused, enamlaste dekreetide 

tutvustused ja Henrik Visnapuu kirjanduslikud följetonid. (Aru, 2008; Kurvits, 2017) 
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Bolševikud panid Uue Postimehe kinni jaanuaris 1918, heites lehele ette, et see on kodanlik, 

rahvuslik ja teeb enamlastevastast kihutustööd (Aru, 2008). Nädala pärast hakkas samas 

trükikojas ilmuma punaste Edasi. Bolševikud põgenesid ööl vastu 9./22. veebruari ja järgmisel 

õhtul oli esimene kaheküljeline Postimees taas müügil. Leht sai ilmuda kolmel päeval: 22., 

23. ja 24. veebruaril 1918. 25. veebruaril oli Tallinn sakslaste käes, kes lubasid Postimehel 

uuesti ilmuda alates 1. märtsist. Seati sisse eeltsensuur, sõnumid katkesid keset lauset ning 

sõnagagi ei lubatud rääkida Eesti Vabariigi väljakuulutamisest. (Kurvits, 2017) 

Sakslaste Postimehes pidi igas numbris ilmuma „Saksa suure pääkorteri teadaanne“, mis andis 

Saksa vaate sõjategevusele Euroopas. Lisaks hakati ajalehtedele saatma juhtkirju, mille 

avaldamine oli kohustuslik, sest saksa võim soovis kujundada avalikku arvamust võimalikult 

saksasõbralikuks (Aru, 2008). Postimehe toimetus lisas nende algusesse „Mõjuwalt poolt 

tulewad meile järgmised seletused awaldamiseks...“, et „saksa lugusid“ lugejate jaoks eristada 

(Aru, 2008). 

11. novembril asus ametisse Eesti ajutine valitsus ja Postimees sai taas hakata ilmuma vabalt, 

tsenseerimata. Lehe esiküljele ilmus pealkiri „Eesti Ajutise Walitsuse korraldused ja käsud“, 

mille all avaldati iga päev määrusi, reegleid, üleskutseid, teadaandeid, lepinguid jne. Algas 

Vabadussõda ning 21. detsembril vallutasid Tartu taas enamlased. Samal päeval võeti üle 

Postimehe toimetus ja trükikoda ning ilmuma hakkas Edasi. (Aru, 2008) 

14. jaanuaril 1919 oli Tartu taas vaba ning Postimees sai ilmumist jätkata. Enamik toimetuse 

liikmeid oli aga pärast enamlaste lehe sulgemise otsust laiali läinud. Olukorrast kuuldes 

nimetas Tõnisson peatoimetajaks Peeter Põllu, „teiseks meheks“ Anton Jürgensteini ning 

otsustas, et Postimehest saab Eesti Rahvaerakonna ideoloogia kandja. Järgnev aasta oli lehe 

jaoks küll raske, aga eelnevaga võrreldes rahulik ja rõõmus. (Aru, 2008; Kurvits, 2017) 

 

1.5. Vaba ajakirjandus ja võlgade kuhjumine (1920–1935) 

Tartu Rahu ning sõjatsensuuri tühistamine tähendas Postimehe jaoks vaba ajakirjanduse aja 

algust. Tõnisson oli jätkuvalt peatoimetaja ja omanik, aga igapäevatööd juhtisid teised, 

nooremad. Siiski oli leht läbi ja lõhki Tõnissoni oma, kes kirjutas juhtkirju ning määras lehe 

poliitilise ja sisulise suuna. Tartusse jõudis ta ehk kord nädalas, mil kutsus kohe oma kabinetis 

koosoleku kokku. (Kurvits, 2017) 

Laialdasi kujunduslikke uuendusi Postimehes ette ei võetud, kuid suureks murranguks oli tol 

ajal see, et lehe keskmeks said päevauudised, igapäevasemaks muutusid fotod ja ilmusid 

esimesed intervjuud. Leht muutus meelelahutuslikumaks, sest kogu ajakirjandus 

amerikaniseerus. Tõnissonile olid sellised uuendused võõrad, tema arust ei tohtinud ajaleht 

langeda kõmutasemele. Tartu Postimees jäi halliks ja vanamoodseks võrreldes mõnede 

Tallinna väljaannetega. Siiski oli suurem osa Eesti ajakirjandusest jätkuvalt rakendunud 

oluliste poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete küsimuste lahendamisele ja seisis Eesti riigi 

arengu eest. (Aru, 2008; Kurvits, 2017) 

Postimehe kirjastus oli sel ajal üks kolmest suuremast Eestis. Majanduslik seis oli nii kindel, 

et Tõnisson pidas lehe rahaga ülal oma erakonda ja ostis Postimehele oma maja, mille hoovi 

ehitas trükikojahoone. Osteti ka moodne trükimasin. Ehitus läks oodatust kordades kallimaks 

ning hakkasid kuhjuma võlad. Sellest hoolimata prooviti siseneda Tallinna turule, kuid 
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pealinna rahvas polnud vanamoodsast ajalehest huvitatud ning üritus kukkus läbi. (Kurvits, 

2017) 

Uue trükimasina värvipiltidega kaasnevat oodatud tiraažitõusu aga ei tulnud, lehe sissetulekud 

hoopiski vähenesid. Postimehe kulutusi üritati igati väiksemaks muuta. Tõnisson loobus 1930. 

aastal Postimehe omanikuõigusest, andes selle kirjastusühisusele, ning jäi vaid palgaliseks 

peatoimetajaks. Lehte ennast hakati moodsamaks ja meelelahutuslikumaks muutma, mis aitas 

võlgasid vähendada. Varsti leiti ka uued omanikuks saamise huvilised, kes jõudsid peaaegu 

allakirjutamiseni. Järsku pandi Postimees aga sekvestri alla ning Tõnisson kõrvaldati lehest. 

(Aru, 2008; Kurvits, 2017) 

 

1.6. Postimehe allutamine ja saksa aeg (1935–1944) 

1935. aastal asus uus riigivõim eesotsas Pätsiga ajalehtede vabadust piirama. Väiksemaidki 

kõrvalekaldeid valitsuse ettekirjutustest karistati rängalt. Postimehe sekvestri ehk 

sundhoolduse alla võtmist põhjendati ajalehe majandusraskustega, aga tegelikuks põhjuseks 

oli Postimehe kriitika valitsuse sammude suhtes (Aru, 2008). Kirjastusühisust Postimees 

hakkas juhtima sekvestrivalitsus, Jaan Tõnisson kõrvaldati ajalehest – 38,5 aastat kestnud 

Tõnissoni-ajastu oli lõppenud. Viieteistkümne kuu möödudes otsustati, et lehte on piisavalt 

tervendatud ning ta võib uute omanike kätte minna. (Lõhmus, 2007; Kurvits, 2017) 

Postimees oli kaotanud oma ideelise näo, mida uued toimetajad ning noored tudengitest 

reporterid ei taastanud. 1938. aastal kehtestati trükiseadus, mis tähendas ajakirjandusele, et 

poliitilisi arvamusi ei saanud väljendada, trükiti ametlikku infot, mida propagandatalitus 

Tallinnast saatis. Lehele kehtisid ka erinevad piirangud, mille hulk kasvas veelgi teise 

maailmasõja ning baaside lepinguga. Tuli olla võimalikult kiretu ja neutraalne ning hoiduda 

Nõukogude Liitu riivamast. Postimehe toimetusele õpetati, et ajakirjandus ei pea kajastama 

tegelikkust ning kusagil on „targad mehed“, kes teavad, mida ja kuidas peab rääkima 

ebaküpsele rahvale. (Lauk et al., 2000; Kurvits, 2017) 

21. juunil 1940 võtsid Postimehe üle kommunistid. Esiküljele laotati tervitustekst 

Punaarmeele ja lehe lõpus ilmus lause „Toimetuse töö Postimehe tänase numbri jaoks toimus 

Töölisühingute Keskliidu esindajate osawõtul“. Rohkem viiteid välisele juhtimisele lehte ei 

lubatud. 5. juulil „soovis“ kirjastus riigistamist, 21. augustil ilmus Postimehe päismikku 

nõukogude ajakirjanduse lipukiri „Kõigi maade proletaarlased, ühinege!“. Lehte täitval 

propagandal oli kolm põhisuunda: rahva rahustamine, eestlaste koorekihi halvustamine, 

nõukogude elu ja ideoloogia ülistamine. (Kurvits, 2017) 

28. septembril 1940 hakkas Postimehe asemel ilmuma Tartu Kommunist, juuli algul 1941 

põgenesid bolševikud lähenevate Saksa vägede eest. Postimees hakkas Tartus toimuvate 

lahingute ajal uuesti ilmuma. Punased taandusid Rakverre, kus andsid välja veel kolm numbrit 

Tartu Kommunisti. Optimistliku meeleolu Tartus rikkus sakslaste saabumine 13. juulil 1941. 

Algas tsenseerimine, millest polnud algul, sõja ajal, hullu. Sügisel läks võim Eestis Saksa 

tsiviilvalitsusele. (Kurvits, 2017) 

Peagi „soovitati“ senisel peatoimetajal Kitsbergil Postimehest lahkuda, kelle koha sai 

Kuldkepp. Toimetuses valitses usalduslik õhkkond ja töötati kirega. Lehes avaldati 

igapäevased „salajased pressikorraldused“ Berliinist ja saksameelsed artiklid Tallinnast, aga 

kirjutati palju ka eesti ajaloost ja kultuurist. Just väärt kultuurikülgede tõttu hakati Postimeest 
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laiemalt lugema Tallinnas, kuhu Tõnisson oli püüdnud kaua tulemuseta tungida. Mahuka 

juubelinumbriga tähistati Eesti Vabariigi 25. aastapäeva, kus ilutses Iseseisvusmanifest 

kõrvuti kuuelehelise jutuga Eesti Vabariigi loomisest. (Kurvits, 2017) 

Vastuseks juubelinumbrile vallandati Kuldkepp ja uueks peatoimetajaks sai Wolke, kelle 

ülesandeks määrati kord majja lüüa. Vallandati hulk ajakirjanikke ning toimetuse õhkkond 

muutus. Postimees ei erinenud nüüd enam teistest ajalehtedest. 1944. aastal lähenes rinne taas 

Tartule ning sakslased evakueerusid Viljandisse, kus Postimees veel kuu aega ilmus. (Kurvits, 

2017) 

Nõukogude väed vallutasid Tartu 25. augustil, 31. augustil ilmus esimene punane Uus 

Postimees. Nii ilmus kolm nädalat kaks Postimeest: üks Viljandis ja teine Tartus. Sügise algul 

lahkusid sakslased Eesti aladelt. Alates 1944. aastast juhtis, otsustas, käskis ja keelas 

Postimehes kõike kommunistlik partei ning sellest sai punaste häälekandja Edasi. (Kurvits, 

2017) 

Eesti järjepidev perioodika sai alguse J. V. Jannseni ajalehega Perno Postimees ehk 

Näddalileht, mille avaldamisõigused ostis 1885. aastal K. A. Hermann, kes hakkas lehte 

Tartus Postimehe nime all välja andma. 1891. aastal sai Postimehest esimene eestikeelne 

päevaleht. Tõnisson asus ajalehe vastutavaks toimetajaks aastal 1896 ning tema juhtimise all 

sai Postimehest rahvusliku vaimu kandja. Alates 1906. aastast algasid segased ajad, tsensuur 

ja võimuvahetused ning Postimeest avaldati mitme erineva nime all, sest võimud sulgesid 

pidevalt lehe. Märtsist 1918 sai Postimees taas ilmuda, saabus vaba ajakirjanduse aeg. 1935. 

aastal eemaldas Pätsi valitsus Tõnisson lehest. 1940. aastal saabus uus laine segaseid aegu, 

Postimees oli nii Vene kui ka Saksa vägede käes. 1944. aastal algas Nõukogude Eesti aeg ja 

Postimehest sai kommunistliku partei häälekandja Edasi. 
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2. 1918., 1928. JA 1938. AASTATE VEEBRUARIKUU 

Järgnevas peatükis analüüsitakse ja võrreldakse ajalehe Postimees veebruarikuu numbreid 

aastatel 1918, 1928 ja 1938. Antakse ülevaade sellest, millised olid läbivad teemad, struktuur 

ja väljanägemine ning millest räägiti kohaliku elu, hariduse ja kultuuri teemadel. Need kolm 

teemat said valitud vastavalt töö autori isiklikule eelistusele. Põhiliseks kasutatud allikaks on 

selles peatükis DIGAR andmebaasis olevad Postimehe väljaanded. Täpsustuseks on peatükis 

kasutatud ka teisi allikaid. 

 

2.1. 1918. aasta veebruar 

Veebruaris 1918 ilmus vaid kolm numbrit Postimeest. Vastutavaks toimetajaks oli Tõnissoni 

asemel Adam Bachmann. Leht anti välja 22., 23. ja 24. veebruaril – kolmel olulisemal päeval 

meie riigi ajaloos. Sellel oli mitmeid põhjuseid. Esiteks olid kõigepealt Postimees ja siis ka 

Uus Postimees riigis võimutsevate punaste käsul kinni pandud. Nende asemel hakkas 

jaanuaris 1918 ilmuma punaste Edasi. Kui aga Edasi ööl vastu 22. veebruari lähenevate Saksa 

vägede eest põgenes, sai Postimees taas ilmuda. 25. veebruaril oli Tallinn jällegi sakslaste 

käes, kes lubasid Postimehel uuesti ilmuda alates 1. märtsist. (Kurvits, 2017) 

1918. aasta veebruari Postimees oli A3 formaadis ning vaid kaheküljeline, kuna toimetus pidi 

töötama rüüstatud trükikojas, kust puudus enamus paberi- ja trükivärvi varu. Esilehe ülaservas 

oli ajalehe päis. Päis koosnes Postimehe logost ehk nimest Postimees, mille all oli väikselt 

kirjas „Eesti päewaleht“, toimetuse aadressist ja lehe ilmumise ning maksumuse infost. Tekst 

oli üsna ühtlaselt viies veerus, üheveeruliste pealkirjadega lood üksteise järel reas, mõne loo 

lõpus ka autori nimi. Olulisi sõnu ja mõtteid tõsteti esile nende sõrendamisega, muidu oli tekst 

väike, tihe ja raskesti loetav (vt lisa 3). Iga numbri lõpus oli kiri „Vastutav toimetaja A. 

Bachmann. Väljaandja P. Põld. Trükitud E. K. Ü. Postimehe trükikojas“.  

22. veebruaril oli lehes esimesel kohal Tartu Linnapea J. Kriisa „Päevakäsk“, mis kinnitas, et 

Saksa väed olid jõudnud Valga alla, ning palus kodanikel rahulikuks jääda ja oma julgeolek 

Linnavalitsuse ning korrakaitsjate kätte usaldada (Aru, 2008). Ajalehe vahendusel saadeti ka 

teateid Tartumaa kodanikele, näiteks loetles „Päevakäsk“ üles tegevused, mis olid keelatud, 

nagu näiteks rahvakogunemised. Samal päeval kasutati ajalehte ka sundusliku miilitsakohuse 

väljakuulutamiseks. 

22. ja 24. veebruari numbritel oli teisel lehel silmapaistev teadaanne. 22. veebruaril asus see 

lehekülje ülemisel poolel, võttis leheküljest enda alla hinnanguliselt ¾ ning selle sõnumiks oli 

samuti nagu Päevakäsul kaaskodanike rahulikkusele ning julgeoleku säilitamisele 

manitsemine ja palumine kuulata vaid linnavalitsuse käskusid, mitte erinevaid kuulujutte või 

ässitajaid (vt lisa 4). Esimesed sõnad olid muudetud veelgi silmapaistvamaks suurema kirja 

ning kahe sellele mõlemalt poolt osutava sõrmega. 

24. veebruari numbri teisel leheküljel asuv teade võttis enda alla ⅓ leheküljest ning asus lehe 

alumisel serval. See teatas, et Postimees jätkab ilmumist, on tänulik kõigi värskete ja 

väärtuslike sõnumite eest ning püüab olla ühenduses mõtteosalistega üle kodumaa. Mõlemad 
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teadaanded näitasid riigis valitsevat keerulist ajajärku ning seda, et muudatused leidsid aset 

üleöö. Teise lehekülje neljas ja viies veerg oli kõigis numbrites mõeldud kuulutustele, mis 

võisid olla pooleteise kuni kahe veeru laiused.  

Kõiki Postimehes 1918. veebruaris ilmunud lugusid ja tekste iseloomustas rahvuslus ja 

eestimeelsus. Tõdeti, et olukord on tõsine ning tuleb olla kindlameelne ja talitleda Tartu 

linnavalitsuse ja sõjaväe korralduste järgi. Palju oli juttu kaitseväepolkudest ja sellest, et Eesti 

sõjamehed pidasid kõikjal korda. Peale meeleolu kajastavate ja nõuandeid andvate tekstide 

leidus ka sündmuste kirjeldusi, nt „Tartu täidesaatva komitee põgenemine“ (22.02.1918). 

Samuti jagati teavet, mida inimesed mujalt nii kergesti ei leiaks, seda nt artiklis „Mis meil on 

okupeerimise korral oodata“ (23.02.1918), ja avaldati infot sõjakäigu ning Saksa vägede 

liikumise kohta. 

Oldi veendunud, et Saksa okupatsiooni alla sattumise oht on reaalne ja suur, üritati inimesi 

selleks ette valmistada ja panna südamele, et siis tuleb alluda neile määrustele, mida uus 

valitsus nõuab. Räägiti ka ilmasõja rahuläbirääkimistest ja avaldati Saksa rahutingimused 

Venemaaga. 24. veebruari Postimehes oli viimasel lehel suuremalt kirjas, et Saksa väed on 

Tartusse jõudnud ning linna esindajad on nad vastu võtnud. Postimehes käsitleti selle aja kõiki 

olulisemaid teemasid: sõda, Saksa vägede pealetungi, iseseisvust ja korrakaitset. 

Lehes ilmuvate tekstide autorid olid enamasti jäänud anonüümseks. Oma nime lasid lisada 

Tartu linnapea, Postimehe vastutav toimetaja ja veel mõni julgem. Näiteks kirjutas Saksa 

vägede edasiliikumisest Tartu Maakonnavalitsuse esimees ja 24. veebruaril avaldati hilisema 

kirjaniku Richard Rohu lugu sellest, kuidas üksikisikud loovad oma rahva ajalugu. Seega 

kirjutasid lehte nii tähtsatel positsioonidel olevad isikud kui ka teised oskajad-tahtjad. 

 

2.2. 1928. aasta veebruar 

1928. aasta veebruaris ilmus Postimees kõigil päevadel. See oli Postimehe jaoks rahulik ja 

hea aeg. Tegevtoimetajaks oli 1928. aastal A. Jürgenstein, kes toetas igati lehe omaniku 

riigivanema Tõnissoni põhimõtteid. Tõnissonile ei meeldinud lehe „amerikaniseerumine“ – 

meelelahutuslikumaks muutumine. Fotod muutusid aina igapäevasemaks, ilmusid esimesed 

intervjuud, aga võrreldes Tallinna lehtedega oli Postimees ikkagi vanamoodne ja referatiivne. 

Näiteks ei avaldanud leht tutvumiskuulutusi ega sensatsioonilisi uudiseid. Postimehe sisu oli 

seega rahumeelne ja objektiivne, pigem ülevaatlik ja informatiivne kui hindav ja suunav. (Aru, 

2008; Kurvits, 2017) 

1928. aasta Postimees ilmus varahommikuti (Aru, 2008) ning oli veebruarikuus enamasti 

kaheksaküljeline. Suured, mitmeveerulised pealkirjad juhtisid lugeja pilgu tähtsamatele 

lugudele. Päises oli nagu 1918. aastalgi Postimehe logo, toimetuse aadress, tellimise ning 

kuulutuse hind (vt lisa 5). Postimehe nime alt oli kadunud kiri „Eesti päevaleht“, samas oli 

päise alla lisatud märge „tänast lehte on 8 lehekülge“. Iga number lõppes kirjaga „Vastutav 

toimetaja A. Jürgenstein. Väljaandja Jaan Tõnisson. Trükitud Postimehe trükikojas, Tartus“. 

Esmaspäevastes eriväljaannetes oli logo all trükis „Esmaspäewane nädala-wäljaanne (Nädala-

Postimees)“. Need väljaanded olid iseseisva numeratsiooniga ja neis trükiti lisarubriigina 

artikkel pealkirjaga „Nädala-Postimees“, mis pakkus kokkuvõtet ja ülevaateid möödunud 

nädalast, lisaks kultuurikäsitlused ja arvustused (Aru, 2008). 
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Lehenumbri viimastest lehekülgedest üks osa või terved leheküljed ning viimane lehekülg 

olid täielikult pühendatud kuulutustele. Väiksemaid reklaame ja kuulutusi leidus pea igal 

leheküljel, levinud oli komme esimesel lehel kohe päise alla (ning erandlikul juhul ka lehe 

allserva) panna mõne uue filmi reklaam, mis hakkas kinos jooksma. Ka lehe esimene külg 

võis poolenisti kuulutuste all olla. Reklaamiti peamiselt erinevaid filme, ilmunud kirjandust 

ja üritusi. 

Tekst oli, nagu ka 1918. aastal, viies tihedas veerus. Lood ilmusid mitmeveeruliste plokkidena 

(Kurvits, 2011). Olulisemad sõnad või laused, mis vajasid esile tõstmist, kirjutati jätkuvalt 

sõrendatult või paksemalt. Erinevad olid 1918. aasta väljaannetest aga suuremad, 

mitmeveerulised pealkirjad ja see, et tähtsamad uudised viidi „kasti sisse“ – ümbritseti 

joontega ja niiviisi eraldati ülejäänud tekstist sel lehel. Lisaks oli erinev 1918. veebruarist fakt, 

et veel vähematel lugudel avaldati autori nimi. Tekstidele olid suuresti pandud lõbusad, 

loomingulised ja meeleolukad pealkirjad, mis kutsusid lugema, nt „Kahejalgsed rebased. Neli 

kanavargust ühel ööl.“ (11.02.1928). 1918. aasta väljaandes need puudusid, sest olukord oli 

väga tõsine. 

Lehe peamine eesmärk oli erinevalt sõjaaegsest 1918. aastast kajastada päevauudiseid. 

Näiteks pöörati põhitähelepanu valitsuse, parlamendi ja seltside-ühingute tegevusele. 

Riigikogu tööst esitati pidevaid ülevaateid rubriigis „Riigikogu rõdult“. 1928. aasta 

veebruarikuu Postimehes käsitletavad teemad olid riigikogu, kohus, seadused ja üldine 

ühiskond; majandus, eriti põllumajandus; välisuudised; kultuur ja haridus; kuriteod, 

õnnetused; kohalikud uudised; sport. Lehe lõpus leidus alati ka ilmaennustus. Erinevatel 

teemadel uudised olid omavahel segamini, samal teemal kirjutati eri lehekülgedel ning 

erinevas mahus. Seega ei olnud enamik uudistest koondatud rubriikidesse („Sport“ või 

„Kultuur“) nagu 1938. aastal ja tänapäeval. 

Vähem uudiseid leidus kuritegudest ja õnnetustest ning põllumajandusest, enim kirjutati 

riigikogust, seadustest, välisuudistest ning kultuurist. Väga palju tähelepanu pöörati just 

esimestel lehekülgedel olukorrale Eesti Vabariigis, meie naabrite käekäigule ning ka 

kaugemate maade poliitikale. Samuti leidus mitmeid lühikesi uudiseid („nuppe“) kohaliku elu 

kohta. Erinev 1918. aasta lehest oli ka see, et ilmuma hakkasid isikulood – juubelite 

tähistamise või mõne muu olulise tegevuse tõttu kirjutati eesti inimestest. Samuti oli eriline 

see, et palju reklaamiti kinolinal toimuvat. 

1928. aasta Postimehes esines ka paar jutukest, mida võiks nimetada tänapäevaseks 

arvamuslooks, nt „Väikeste asjade rappimine“ (27.02.1928). Lisaks leidus humoorikaid 

tekste, nagu „Kuidas ma lõksu langesin. Intervjuu hiiglamaoga“ (27.02.1928). Lisaks olid 

olemas rubriigid „Toimetusele saadetud kiri“ ja „Lugeja palub sõna“, kus inimesed kirjutasid 

oma mõtetest ja arvamusest, aga ka vastasid ja kommenteerisid teiste artikleid, mis olid lehes 

varem ilmunud. Pea igas numbris ilmus ka karikatuur, mis võis olla väga erinevatel 

päevakajalistel teemadel, kuid tavaliselt ei olnud see seotud artiklitega (Kurvits, 2017). 

1928. veebruarikuu Postimehe läbivatest teemadest räägiti mingil määral vähemalt viies 

järjestikuses lehes. Selliseks looks oli näiteks Leopold Hanseni 25-aastane lavajuubel, mida 

tähistati teater Vanemuises juubelietendusega „Ristimehed“. Hiljem avaldas Postimees ka 

Hanseni tänusõnad. Pea identne oli Tammsaare 50. juubeli tähistamine, kuid see leidis aset 

peale Tartu ja Tallinna ka mitmetes väiksemates asulates üle Eesti. Ka Tammsaare 

tänuavaldus avaldati lehes. Samamoodi räägiti päris mitmes numbris esimesest Eesti Raadio 
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näitusest: kõigepealt seda reklaamiti, siis anti sündmusest tagasivaates ülevaade ning räägiti 

seal välja antud auhindadest. Seoses Eesti Vabariigi juubeliga ehitati väga palju uusi kooli- ja 

seltsimaju, neist oli juttu pea igas lehes. Riigi tasandil olid olulisemateks läbivateks teemadeks 

õpetajate palgaseadus ning pensioniseadus. Kohalikest aga ujula rajamine Tartusse: mure oli 

selle asukohaga, kuid lõpuks väideti, et ehitis valmib hooajaks. 

Tallinna ja Tartu kohalikule elule oli pühendatud oma alapealkirjaga kindel sektsioon: „Tartu 

teated“ ja „Tallinna teated“, mis võtsid vahel enda alla koguni pool leheküljest. See oli ka 

loogiline, sest just neis linnades asus Postimehel toimetus ning maakohtadest ja välismaalt oli 

teadete saamiseks vaja lehele kirjutajaid. Tavaliselt asetsesid Tallinna uudised eespool, umbes 

kolmandal lehel, ning „Tartu teated“ lehe lõpus viiendal-kuuendal leheküljel. Tartu uudistega 

sai number läbi. Nendes sektsioonides kirjutati peamiselt päevauudistest, aga sinna kuulusid 

ka alapealkirjadega osad nimega „Teater ja muusika“, „Õnnetused ja kuritööd“, „Kõned, 

koosolekud ja pidud“ ning vahest ka „Kohus“, „Tartu kinod“, „Kirjavastused“, „Kiriklikud 

teated“ ja „Perekonnaseisu teated“. 

 

2.2.1. Kohalik elu 

Kohalikest uudistest anti teateid peale Tartu ja Tallinna ka erinevate valdade ja väiksemate 

linnade-külade kohta üle kogu Eesti. Palju oli juttu vallavalitsustest ning seltsimajade ja 

koolimajade, samuti ka kirikute ehitamisest. Räägiti elektriliinidest ja veevärgist, 

postikorraldusest, nakkushaigustest, töötutest, vaestest, kaitseliidust, tuletõrjujatest ja nende 

seltsidest ning naiskodukaitse ühingutest. Juttu oli ka erinevatest üritustest ja kohalike 

tegemistest. 

„Tallinna teadetes“ anti ülevaade erinevate asutuste ja ehitiste murekohtadest. Näiteks tõusis 

avalike saunade hind ja probleeme oli mootortrammidega. Lisaks räägiti uutest ehitistest, 

näiteks ehitati Tallinna sadam ja valmis uus kompvekitööstus. Veidi tuli juttu ka 

skandaalidest, aga Toomkirikus puhkenud tüli oli lahenenud. Andmeid jagati veel vaeste 

hoolekande, töötute olukorra ja tervishoiu kohta. Lisaks oli suureks uudiseks see, et alates 

veebruarist 1928 oli keelatud Pirita rannas ilma (supel)riieteta viibimine. 

Pealkirja „Tartu teated“ all ilmus jutte nii kaitseliidust, malevlastest, murekohtadest linnas, 

üritustest kui ka ehitustest. Räägiti Tartu Õppurmalevkonna aastapäevapeost, Tartu 

Kaitsemaleva loteriist ja Tartu Kristlike Noorte Naiste Ühingu tegemistest. Ilmus nuppe 

korstnapühkimisest, kalapüügist, tapamajadest, pesukaupade aastalaadast ja rahvarikkast 

küünlalaadast, asutati klaasivabrik ning räägiti tikuvabrikust. Üheks suureks mureks oli 

Raekoja hoone vajumine pehme pinnase tõttu. Tauniti majaomanike vähest osavõtmist 

matuserongidest ja „Kiievi“ võõrastemaja viletsat seisu, kiideti vene üliõpilaste 

omaalgatuslikku pidu vaesemate üliõpilaste toetuseks. 

Räägiti seltsimajade ehitamisest, näiteks avaldati jutt, kuidas Urvastes soovis keegi seltsimaja 

sohu ehitada. Mainiti ära seltside eneste aastapäevad, nende loomise kavatsused ja saavutused. 

Näiteks olid Otepää haridusseltsis käed-jalad tööd täis, sest liikmed organiseerisid lasteaeda, 

Paide aga sai uue matuseühingu ning Vigastatud Sõjameeste Ühing vajas toetust. Räägiti ka 

naiskodukaitsjate ühingutest ja nende loomisest näiteks Alatskivile. Lisaks reklaamiti Tartu 

naiskodukaitsjate loterii-allegriid. 
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Vallavalitsuste ja nende ametnike probleemidest tuli tihti juttu. Tüliallikaks võis olla piirikivi 

tõstmine, mingi küla valda kuuluvus, linnapea isik või süüdistuste loopimine koosolekul. Mitu 

valda sai veebruari jooksul uue vallavanema, Järva vallasekretärid aga palgatõusu, Harjumaa 

vallavolikogu nimetati lausa „revolutsiooniliseks“. Suurimaks murepunktiks oli Haapsalu 

vallavolikogu, mis maadles ebameeldiva linnapeaga ning keeldus kokku tulemast. 

Ülimalt olulisteks teemadeks olid 1928. veebruaris post ja elekter. Arvustati erinevate 

maakondade postikorraldust: kas postkontor oli korras, mis päevadel ja kui kiiresti post käis, 

kas post kanti korralikult laiali. Kuremaa ja Tähemaa said uued postkontorid, anti ülevaade 

postiagentuuridest Tartumaal. Räägiti, kuidas Valgas post ka pühapäeval käib, aga siis tuli 

sellele ise järele minna. Mainiti, kuidas Viljandi postitöötajad rohkem raha nõudsid. Elektriga 

seoses oli peamiseks teemaks see, et erinevad piirkonnad soovivad endale elektriühendust 

saada. Näiteks toimusid Võrus sel teemal läbirääkimised, mille tulemusena sai Võru uue 

vooluvõrgu. 

Tuletõrje teemal ilmus erinevaid uudised. Nõval ja Ahjal asutati tuletõrjeseltsid, räägiti 

vabatahtlikust tuletõrjest Tartus. Oli juttu tuletõrjujate vahenditest, näiteks tellis Jõhvi 

tuletõrje endale liidult uue pritsi, mis ei tahtnud aga kuidagi kohale tulla. Lisaks katsetati 

Tartus uut suitsumaski. Tartus korraldas tuletõrje talvepeo ning 17. veebruaril 

tõrvikurongkäigu. Selle „maagilise õhtu“ eesmärgiks oli annetuste kogumine, et vabatahtlik 

tuletõrje oma tegevust jätkata saaks. 

Kohalikkudeks uudisteks olid veel uute ehitiste ehitamine, maade jagamised, erinevad 

päevamured ja üritused. Ehitati koolimaju, kuursaali Elvasse ning uusi haigemaju Võrusse ja 

Mustveele. Järvamaal jagati kirikumaid, ka Ida-Virumaal toimusid maade korraldustööd. 

Sindis avati uus sild ja Kärevere sild oli muutunud kasutuskõlbmatuks. Taheti hakata 

kasutama Narva kose veejõudu, Paides hakati soid kuivatama. Räägiti sadamate ja turgude 

tegemistest. Aegna merekindlus sai lipu, Elva majad numbrid, Helme kivitee. Rakveresse 

saabus uus notar, Elvasse loomaarst. Esimesel veebruaril tähistati Valga vabastamise 

aastapäeva. Uudised olid lühikesed ja väga erinevad, siiski näitasid nad ära, mida peeti 

oluliseks, millest oli vaja kirjutada ning teistelegi teada anda. 

 

2.2.2. Haridus 

Haridusteemalistes uudistes räägiti loomulikult õpetajatest, õpilastest ja koolimajadest. Lisaks 

olid läbivad teemad aset leidvad kursused, loengud ja eksamid, haridusministeeriumi osa 

koolielus, koolivõrgu laienemine ning reguleerimine, koolide revideerimised, korrastamised 

ja ehitused ning üldised korralduslikud küsimused. Räägiti ka sõjalisest kasvatusest ja 

usuõpetusest koolides. 

Paljud vallad ja asulad said endale uue koolimaja (Hageri, Aaspere, Kukulinn, Laeva, 

Rakvere, Puurmanni, Tähtvere). Koolide ehitamise põhjuseks või lausa ettekäändeks nimetati 

vabariigi aastapäeva. Juttu tuli koolide revideerimisest ja koolide päevamuredest, näiteks olid 

Tartu koolide koolipingid vanad, Läänemaa Ühisgümnaasiumil puudus õueala. Tähistati H. 

Kubu eragümnaasiumi 20. ja Rakvere Gümnaasiumi 70. aastapäeva. Toimus ka erinevaid 

uuendusi, näiteks plaaniti Tartu Ülikoolile kinkida asutaja Gustav Adolfi mälestussammas, 

Kambja kõrgem algkool sai põllumajanduse täiendusklassi ning naisseltsi kool õigused. Anti 

teada, et nimetusest „kõrgem algkool“ tuleks eemaldada sõna „kõrgem“ ning selle asemel 

kasutada kooli nime koos nimetusega „6. kl. algkool“ või „4. kl. algkool“. 
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Ajalehes avaldati mitu lugu koolihariduse laienemise teemal, näiteks räägiti keskkoolide 

võrgu reguleerimisest, koolimajade korrastamisest ja ehitusest. Lisaks ilmusid lehes üldised 

teadaanded, näiteks koolipühade kuupäevad 1928. aasta esimesel poolaastal. Arvamuslugude 

alla võib liigitada lood usuõpetuse edust ja õpetamisest ning sõjalisest kasvatusest koolides. 

Muidugi tuli teemaks see, kuidas haigused, nagu leetrid takistavad koolitööd. 

Haridusministeeriumist oli juttu nii palju, et ta jagas vabariigi juubeli puhul kõikidele 

koolidele „Iseseisvuse albumi“ ja seltsidele toetusi ning koostas oma eelarvet. Eesti Vabariigi 

sünnipäevaks plaaniti asutada koolimajade ehitusfond. 

Ka kutseharidusest tehti küllaldaselt juttu ja seda erinevatel teemadel. Räägiti, kuidas 

kutseharidust arendada ja edendada, kuid oldi arvamusel, et see astub üldiselt tõusvat rada, 

näiteks õppis majapidamise koolis lausa 118 õpilast. Avaldati veel pildikesi ümber Eestimaa: 

Kehtna sai aiatöö suvekooli, Harjumaa täienduskoolis said ka täiskasvanud loenguid 

kuulamas käia, Esperanto-Instituudis käisid eksamid. Tihti tuli jutuks sõjakoolide tegevus, 

nimelt ilmus lehes nuppe õppekompaniide ja sõjakooli aspirantide kursuste lõpust ning 

ohvitseride kooli lõpetamistest. 

Pea igas numbris reklaamiti erinevaid kursuseid ja loenguid, mis leidsid aset kõikjal üle 

Eestimaa. Neid oli väga erinevatel teemadel: kriminaalkomissaride, kaitseliitlaste, kodumaa 

tundmaõppimise, autojuhi-, sanitaar-tervishoiu, majapidamis- ja kodu-, teatri-, kehalise 

kasvatuse, käsitöö ja aianduse, inglise keele kursused. Sarnane olukord oli loengutega, neid 

pidasid nii Otepää haridusselts kui proua Aino Kallas, loodusuurijate selts kui Vene 

Rahvaülikool. 

Tähtsaimaks uudiseks õpetajate teemal oli sel kuul uue õpetajate palgaseaduse vastuvõtmine. 

Lisaks räägiti õpetajate korteriküsimusest. Veel korraldati veebruaris mitmel pool Eestis 

õpetajate päevi (Valgamaal, Läänemaal, Tallinnas ja Palamusel). Jutuks tuli õppejõudude 

täiendamine täiendus- ja tööstuskoolides, tähistati Suure-Jaani õpetajate ühingu 10. 

aastapäeva. Arvamuslugudes võrreldi linna- ja maaõpetajate töökoormust, kusjuures 

maapiirkondade õpetajatel oli see suurem. Veel püstitati küsimus, kas on õpetajate 

üleproduktsioon. 

Õpilastest kirjutades keskenduti nende seltside ja kooride tegevusele. Jutuks tuli veel Tartu 

Tütarlaste Gümnaasiumi vilistlaskogu pidu, Kristliku Üliõpilasühingu korjandus ja 

talikonverents, Tartu Üliõpilasmaja tegevus, Tartu Ülikooli viimane akadeemiline maskiball, 

Balti riikide üliõpilaskarsklaste konverents Riias. Lisaks räägiti üliõpilaste laulukooridest, 

avaldati õpilaste üldarv Tartus ja arvamuslugu ilmus sellest, kuidas Tallinna koolides õpivad 

pagulaste lapsed. Anti ülevaade, kuidas tähistas Tartu üliõpilaskond vabariigi aastapäeva: seal 

valmistati läkitus rahvale, toimus pidulik istung ja võeti osa paraadist. Ka Eesti Üliõpilaskond 

valmistus juubeliks ning otsis kõnelejaid aastapäevapidustustele üle maa. 

 

2.2.3. Kultuur 

Kultuuri kohta trükiti igas numbris kõige rohkem uudiseid. Tutvustati teatrite mängukavasid, 

uusi filme ja ilmunud raamatuid. Kas teise või kolmanda lehekülje alumisel poolel sai lugeda 

joonealuse romaani järgmist peatükki. Uudiseid oli ajakirjanduse, muusika, koorilaulu, 

üldiselt eesti kultuuri ning ajaloo kohta. Juttu oli erinevatest konkurssidest, võistlustest. 

Räägiti muuseumite ja Tartu Ülikooli tegemistest. Lisaks saadi uhkustada välismaa 
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tähelepanuga. Seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga toimus samuti erinevaid üritusi ja ilmus 

erinevaid teoseid. 

Teatri kohta oli peamiselt juttu vaid Estonia ja Vanemuise tegemistest. Igas numbris anti 

ülevaade Vanemuise mängukavast, näiteks toimus seal vastlapäeva puhul suur ball-

maskeraad, mida reklaamiti nädalaid enne sündmuse toimumist, ja vabariigi juubeli puhul 24. 

veebruaril kontsertball. Lisaks ilmusid üksikud lood Estonia ja Saksa teatri tegemistest. 

Räägiti teatriselts „Estonia“ võlgade kustutamisest, samas ähvardas Vanemuist 7-miljoniline 

puudujääk. Peale teatrite kavade kuulutati välja ka kontsertide toimumisajad, näiteks esinesid 

viiulikontsertitega V. Gamõko ja R. Peenemaa ning Tamara Bed’i balletitrupp Tartus, ülikooli 

kirikus leidis aset vaimuliku muusika õhtu. Trükiti ka analüüs näiteoludest Eestis: probleeme 

oli maksudega, näitelavade puudusega ja repertuaariga. 

Iga numbri esimesel leheküljel avaldati vähemalt kaks reklaami kinos jooksvate filmide kohta. 

Lisaks ilmusid kuu jooksul mõned artiklid Hollywoodi siseasjadest, skandaalidest ja filmidest 

sel aastal. Pommuudiseks oli stereoskoobilise filmi saladus, trükiti ka karikatuure 

filmitähtedest. Eestis aga toimus Eesti Filmiklubi aastakoosolek. 

Jutuks tulid erinevate kirjanike juubelid, ilmunud teosed, raamatukogud, võistlused ning 

auhinnad. Kajastati ka uute raamatute ilmumist, näiteks räägiti Wilhelm Speyeri romaanist 

„Charlott“ ja erinevatest Eesti Kirjanduse Seltsi avaldatud teostest. Lisaks anti ülevaade 

kolmest luulekogust: Ridala „Tuules ja tormis“, Visnapuu „Maarjamaa laulud“ ning 

Barbaruse „Multiplitseerit inimene“. Toimus ka romaanivõistlus, mille tulemusi kajastati ning 

anti ülevaade konkursist, kus sai hääletada Eesti raamatute poolt – võitis Tammsaare „Tõde 

ja õigus“. Kirjanduse Sihtkapital väljastas aga 1927. aastal ilmunud raamatute kirjanduslikud 

auhinnad. 

Veebruaris tähistati nii Jules Verne’i kui ka Henrik Ibseni 100-aastast juubelit. Samuti pidas 

100-aastast juubelit Soome eepos „Kalewala“. Muretseti veel lasteraamatute pärast, räägiti 

Tuglase välismaa teekonnast, ilmus artikkel „Elwa – meie kirjanduslik Meka. Külaskäik Hugo 

Raudsepa poole“, kus oli kirjanikuga isegi intervjuu tehtud. Ka raamatukogud andsid 

veebruaris kõneainet: räägiti avalikkude raamatukogude võrgu suurenemisest, uue 

raamatukogu asutamisest Lahes ja sellest, et kuskil oli juut raamatukogu revidendiks. 

Eesti Vabariigi kümnenda juubeli puhul valmisid veebruari algul erinevaid laulikud (Miina 

Härma „Isamaa laulud“) ja raamatud („Iseseisvuse tuleku päivilt“), mida ka Postimehes 

reklaamiti. Ilmus veel Annuki „Leinamarss“, mis oli muusikateos Kuperjanovi mälestuseks. 

Pärast tähtpäeva möödumist paluti Postimehe vahendusel kõigil juubelipidustuste jaoks 

trükitud kuulutusi ja muud taolist arhiivraamatukogule saata. 

Kolmandal leheküljel ilmus igas numbris joonealune romaan, milleks oli veebruari esimesel 

poolel Edgar Wallace’i „Kolm õiglast“, mida mõnikord asendas Ernst Kleini „Mees, kes otsib 

oma mõrtsukat“. Veebruari teisel poolel oli joonealuseks romaaniks Jaan Lattiku uus jutt 

„Surnu pruut“, mida kaunistasid illustratsioonid. Lisaks leidus joonealuseid jutustusi, mis 

ilmusid kas korra kuus või mis avaldati lisa-joonealuse romaanina „õigest“ joonealusest 

romaanist järgmisel leheküljel. Sellised olid näiteks Juhan Pahlbärk’i „Hirmuöö“ ja Soome 

noore kirjaniku Helaneni jutustus „Lugu soomlasest, kes vaikis“. 

Ajakirjandusest ilmus Postimehes teateid nii konverentside kui ka korraldusliku poole kohta. 

Näiteks anti lugejaile teada Ajakirjanike Liidu uuest juhatusest ja reklaamiti 23.–24. 
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veebruaril Tallinnas toimunud Eesti ja Läti ajakirjanike kongressi. Lisaks oli uudiseks see, et 

Eesti ajalehtede väärtuslikum osa kavatseti bibliografeerida ja arhiveerida. Veel avaldati lehes 

teadaandeid Loomingu lugejaile ja arvamusartikkel pealkirjaga „Ajakirjanikkude liit, 

sihtkapital ja ajakirjanikud ise“. 

Postimehes ilmus lookesi ka kunsti, ajaloo, muuseumite, konkursside, seltside, rahvariiete, 

raadio ja kultuurkapitali kohta. Toimus kunstivõistlusi ja võistukirjutisi, karskluskoosolekuid, 

kunstiõhtuid, Akadeemilise Emakeele Seltsi aastakoosolek. Väga märgiliseks peeti esimest 

Eesti Raadio näitust, mida kajastati Postimehes viie päeva vältel. Leiti, et Õpetatud Eesti Seltsi 

töökeel ei tohiks olla ammugi enam saksa keel ning et riigiasutustesse tuleks ametliku keele 

ühtlustamiseks redaktor kutsuda. Eesti Artistide Ühing tahtis saada oma klubi ja Eesti 

Kultuurkapitalis oli uus kodukord. Lehes trükiti tihti ka Raadio Ringhäälingu kava ning Tartu 

sai uue saatejaama. 

Ka ajaloost ilmus lugusid, näiteks selgitati ühes numbris, miks eestlased vanast ajast saati 

sakslaste vastu loomu pärast vaenulikud on. Veel räägiti Eesti rahvariietest dr J. Mannise 

uurimuse järele ja rõõmustati, et rahvariie muutub kättesaadavamaks tänu Sinti asutatud 

rahvariidevabrikule. Juttu tuli ka muuseumitest: F. R. Kreutzwaldi muuseumile annetati suur 

hõberahade kogu, lehes ilmusid Eesti Rahva Muuseumi lahtiolekuajad. 

Muusika teemal kajastati orkestrite ja muusikaseltside tegevust, räägiti võistlustest, kooridest 

ja laulupeost. Täpsemalt asutati Petseris uus pasunakoor, oli toimumas üleilmne sümfooniliste 

helitööde võistlus ning üldlaulupeoks otsiti sobilikku platsi, kuhu ehitada laululava (kaaluti 

platsi Kadrioru ja Lasnamäe vahel, mis on juhtumisi ka tänapäeval laulupidude platsiks). 

Umbes iga nelja numbri tagant avaldati kooriproovide kuulutusi, lisaks kirjutati laulupeo 

eelproovidest ja kooride ühisproovidest. Veel avaldati lugu pealkirjaga „Setu kui leelo-

rahvas“, kus räägiti Setumaa laulutraditsioonidest. 

Eesti kultuur pälvis veebruaris kõvasti välismaa tähelepanu ja ka vastupidi – kirjutati 

välismaalaste esinemisest ja oma kultuuri tutvustamisest eesti rahvale. Kindlasti oli suureks 

ajendiks nende sündmuste toimumisele Eesti iseseisvuse aastapäev. Tähtsaks uudiseks oli 

eesti rahvakunstinäituse toimumine Stockholmis. Vastutasuks käisid rootsi kunstnikud 

Tallinnas ja korraldasid seal oma näituse. Erinevates eesti meediakanalites tutvustati 

välismaiseid kultuure, näiteks oli seoses Leedu Vabariigi aastapäevaga raadios loeng Leedust, 

leedu muusikast ja rahvalauludest. Estonias toimus veel Eesti-Soome-Ungari helitööde õhtu 

ning soome kanneldaja andis soome rahvalaulude kontserdi. 

 

2.3. 1938. aasta veebruar 

1938. aastaks oli Tõnisson olnud Postimehest kõrvaldatud juba pea kolm aastat ning 

Postimees oli sekvestri alt vabanenud. Lehe uueks vastutavaks peatoimetajaks oli Jaan 

Kitsberg, tegevtoimetajaks Arno Raag. Lehe ideeline nägu oli kadunud, ametis oli palju uusi 

noori reportereid. Oma arvamust enam avaldada ei saanud, selle asemel trükiti ametliku 

propagandatalituse saadetud infot. Kultuurilugudes ja kohalikes uudistes oli lehel rohkem 

vabadust ning need olid endiselt tasakaalukad, rahulikud ja ülevaatlikud. (Kurvits, 2017) 

1938. veebruari Postimees oli vastavalt vajadusele kas 7-, 8-, 10- või 12-leheküljeline. 

Päismik koosnes jätkuvalt logost, mille all oli uuendusena kiri „82. aastakäik“ kahekordsete 

joonte keskel (vt lisa 6). Päismiku all joonte vahel oli nagu ka 1928. aastal lehe number, 
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kuupäev ja kiri „Tänast lehte x lehekülge“. Logo kõrval oli kiri „Ilmub iga päev“, mille all 

seletus Tartu ja Tallinna toimetuste aadresside ja kuulutuse hinna kohta ning selle kõrval info 

lehe maksumuse kohta. Numbri lõpus joonte vahel oli kiri: „Vastutav toimetaja: Jaan 

Kitzberg. Väljaandja: E. R./Ü. Postimees. Trükitud Postimehe trükikojas Tartus.“ 

Kuulutused olid võrreldes 1928. aasta Postimehega palju väiksemad, arvatavasti selleks, et 

neid rohkem ühele lehele mahuks. Nagu ka 10 aastat varem reklaamiti uudiskirjandust, 

toimuvaid üritusi ning uusi filme, kuid lisandunud olid ka erinevad tooted. Paljud kuulutused, 

eriti toodete reklaamid, olid muutunud illustratsioonideks, mille peal logo ja lühike seletus 

kas joonistusel või selle kõrval. Uudne oli veel see, et kuulutustes (eriti filmide reklaamides) 

kasutati fotosid. Üldiselt oli kuulutusi sama palju kui kümne aasta eest, tavaliselt mahtusid 

kõik viimasele leheküljele, aga võis ka nii olla, et viimased kolm/kaks ja pool lehte olid 

kuulutusi täis. Enamasti oli ka pool esimesest leheküljest kuulutuste all, aga see võis muutuda 

lausa pooleteiseks leheküljeks. 

Jätkuvalt tõsteti olulisi sõnu ja mõtteid esile teksti sõrendades või kirjutati vajalik sõna/lause 

paksemalt. Tavaliselt olid paksemas kirjas siiski vaid pealkirjad. Tsitaadid ja jutt, mis lisas 

infot mingile mõttele, oli väiksemalt trükitud. 1928. aastal olid kõik pealkirjad ühetaolised ja 

samas kirjastiilis, mis ülejäänud tekst, aga nüüd olid need erinevates kalligraafilistes stiilides. 

Kuigi üldine ülesehitus ja väljanägemine oli lehel sama, oli kümne aastaga Postimehe 

numbritesse tulnud ka erinevaid uuendusi. Ilmus veelgi rohkem illustratsioone, fotosid. Tihti 

kasutati sellist huvitavat lehekülje kujundust, et üks suur artikkel on keskel ja väiksed kahes 

veerus temast mõlemal pool. Uus nähtus oli veel see, et artikkel algas ühel lehel, aga lõpp oli 

teisel ja seal oli pealkirja all sulgudes märge „algus lehel x“. Lisaks hakkas Postimees 

avaldama oma lehes nt ajalehtede Uus-Eesti, Päevaleht ning ajakirja Eesti tuletõrje lugusid 

erinevatel teemadel. Palju levinumad kui 1928. aastal olid arvamuslood. 

Levinuimad teemad, mida Postimehes 1938 veebruaris käsitletakse, olid välisuudised ning 24. 

veebruaril aset leidvad Riigikogu valimised Eestis. Kandidaate tutvustati maakondade kaupa 

ja mõnikord lisati foto, veel kuulutati välja nende kõnekoosolekud. Pärast valimisi avaldati 

lehes üksikasjalikud tulemused, eraldi toodi välja see, et valimisõigusega isikutest hääletas 71 

protsenti. Olulisimaks teemaks valimiste kõrval oli Eesti Vabariigi kahekümnes aastapäev. 

Lisaks oli suureks uudiseks Peipsil piirivalvurite hukkumine, nende leinamine ning piirivalve 

ja hukkunute perede heaks korjanduste korraldamine. Veel räägiti Tartu Üliõpilaskonna 

sisepingetest, nende lahendamisest ja uue juhatuse ametisse astumisest. 

Ajalehe erinevatel rubriikidel olid 1938. aastal illustreeritud pealkirjad. Järgnevalt 

kirjeldatakse neid. „Sport“ – ketast heitev sportlane, taustaks talumajad ja tuulik; „Ringi 

ümber kodumaa“ – maastikuvaade küngaste, põldude, talumaja ja merega ning hiljem uuem 

versioon, kus oli taustaks tähistaevas ja paremal pool kirjast asus kiilaspäine mehike, kes uuris 

seda pikksilmaga; „Kohtu võre tagant“ – paragrahvimärk ja raamat, kaks südant neist 

kummalgi pool; „Naine ja kodu“ – naine, laps süles, taustaks kodumaja ja maastik; „Tartu 

teated“ – taustaks linnavärav ja linna siluett ning hiljem teine versioon, kus pealkiri üksi 

keskel, illustratsioonid raekojast ja sillast sellest kummalgi pool; „Majandus“ – taustaks 

illustratsioonid tehasest, suurest kaubalaevast ja rongist; „Mood“ – vasakul naise nägu, 

paremal mehe nägu, hõljumas täpiline kikilips; „Male“ – hobuse malend; „Minu arvamine“ – 

paremal illustratsioon kirjutuslaua taga küürakil olevast kirjutavast inimesest; „Halloo, mis 

uudist?“ – illustratsioon elektrimastist kirjaga (vt lisa 7). Tänu sellisele jaotusele välditi 1928. 
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aasta olukorda, kus erinevatel teemadel artiklid ilmusid segamini – nüüd olid sama teema 

uudised koondunud ühte rubriiki. See andis lugejatele valikuvõimaluse lugeda neil teemadel, 

mis huvitavad. 

Võrreldes 1928. aastaga oli palju suurem rõhk sellel, mis toimus välismaailmas. Välisuudistel 

olid erinevad pealkirjad, mis näitasid, mis teemal juttu tuli. Need olid tavalises kirjaviisis, 

paks must joon alla tõmmatud. Erinevad pealkirjad olid: Vene-Jaapani sõjast „Tuhandete 

kurbmäng kaugel mandril“, „Lähis-Ida rahutuste kolle“, veel Jaapani kohta „Eestlane “kollase 

põrgu” sõjakeerises“, „Tagasi nelja riigi koostöö juurde“ ja „Ajaloolised päevad Westminsteri 

võlvide all“. 

Need erinevad rubriigid ei ilmunud igas numbris. Mõned neist olid ära jaotatud nädalapäevade 

vahel, nt ilmusid majandusteated teisipäeviti, mood ja male pühapäeviti. „Sport“, „Ringi 

ümber kodumaa“ ning „Tartu teated“ ilmusid kõige tihedamini. Igal pühapäeval avaldati 

eriväljaanne, millel oli oma spetsiifiline rubriikide ülesehitus. Lisaks ilmusid seal 

meelelahutuslikumad „Mood“ ja „Male“ ning anti raadio ringhäälingu järgmise nädala kava. 

Iga number lõppes nagu ka 1928. aastal ilmateatega. 

Tartu teated ning selle juurde käivad alapealkirjad olid 1938. aastal üldplaanis samad, mis 

1928. aastal, lisandusid nt „Tartu turg“ ja „Leinateateid“, „Öövalve apteekides“ ehk millised 

apteegid öösel avatud olid, „Tartu politseikroonika“, „Tänaseid sünnipäevi“, „Homseid 

sünnipäevi“. Sünnipäevarubriikides anti ülevaateid avaliku elu tegelaste eluloost. 

 

2.3.1. Kohalik elu 

Uudised kohalikust elust olid organiseeritud rubriiki „Ringi ümber kodumaa“. Sellist jaotust 

kindlasse rubriiki 1928. aastal ei eksisteerinud – siis olid erinevatel teemadel uudised 

omavahel segamini . Lisaks neile kahele rubriigile avaldati teateid ka ajutistes, vaid ühes 

numbris ilmuva rubriigina, näiteks „Päevapudemeid Valgast“, „Tartu mureküsimusi“, 

„Tallinna horisondilt“, „Otepää päevamured“. Erinevalt 1928. aasta „Postimehest“ ei 

kajastatud 1938. a. veebruaris enam igapäevaselt Tallinna uudiseid rubriigis „Tallinna teated“ 

ning pealinna tegemistest räägiti üldse haruharva, kuigi toimetus asus endiselt ka seal, aga 

„Tartu teated“ ilmusid endiselt igas numbris. 

Lisaks „Tartu teadetele“ ilmus paar korda ka rubriik „Tartu kroonikat“, kus anti ülevaade 

olukorrast linnas ja käsitleti tähtsamaid uudiseid. „Tartu teadete“ läbivad teemad olid üritused 

ja seltside tegemised, kohaliku omavalitsuse mured, turg, kiriklikud teated, leitud asjad ning 

asutuste mureküsimused. Tähtsaim ja enim ajalehes käsitletud üritus sel kuul oli 6. veebruaril 

aset leidnud Isamaaliidu maakondlik rahvus- ja noortepäev, kuhu sõitis kõnelema ka 

ülemjuhataja kindral Laidoner. 

Seltsidest räägiti „Tartu teadetes“ enim Kristlike Noorte Naiste Ühingust, Tartu 

Noorkotkastest ja skautidest. Viimasest kahest 1928. aastal veel juttu ei olnud. Käsitleti 

erinevate seltside koosolekuid, korjandusi, loterii-allegriisid. Kohaliku omavalitsuse 

peamisteks muredeks olid linna eelarve, suvepäevade organiseerimine ja kogukonnamaksu 

sissenõudmine. Veel räägiti Tartu uue turuhoone avamisest ja turu hindadest, Tähtvere pargi 

rajamisest ning kunstikool „Pallase“ minekust linna ülalpidamisele. Avaldati ka kiriklikud 

teated: sündimised, surmad, abielud, lahutused. Umbes iga nädal lisati teadetele nimekiri 

leitud asjadest, mis otsisid omanikku. 
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„Ringi ümber kodumaa“ all käsitleti erinevate maakondade ja asulate uudiseid, räägiti nii 

majandusest, haridusest, seltsidest, sõjaväest, skautidest, noorkotkastest kui ka tähtpäevade 

tähistamisest ja uutest ehitistest, kohalikest probleemidest ning erinevate kohtade tuletõrjest 

ja postist. Läbivateks teemadeks olid sula tagajärjed ja kogukonnamaksu sissenõudmine. See 

rubriik ei ilmunud vaid paaris numbris terve veebruari jooksul. Kõigepealt oli paksus kirjas 

maakonna või asula nimi, millele järgnesid selle piirkonna uudised. Lõigud teadetega 

järgnesid üksteisele tulbana, tavaliselt koosnes rubriik kahest kuni kolmest üksteise kõrval 

olevast sellisest tulbast (vt lisa 8). 

Räägiti nii maapiirkondade kui ka linna majandusest. Näiteks käsitleti peaaegu igas numbris 

mõne asula turgu või laata, enim räägiti Tartu ja Valga turgudest. Tavaliselt lisati teatele ka 

arvamus, näiteks olid Võru küünlalaadal kallid hobused, Tõrvas rekordiline linalaat ja Võrus 

nigel vastlalaat. Maarahva muredest käsitleti metsamaterjali vedu, kraavikaevamist, 

linaseemne puhastuspunktide rajamist ja metskitsede loendust. Petseris ei tohtinud enam 

hobust peksta, aga näiteks Räpinas anti uudismaaharijatele preemiaid. Kalameestel toimusid 

mitmel pool kalanduspäevad. Linnapiirkonna kohta oli juttu meiereist ja erinevatest 

vabrikutest, toodete hindadest, äride sulgemisaegadest ning tööstusest. 

Oluliseks teemaks olid veebruaris teeolud. Nimelt tuli suur hulk maakohtade teid 

metsavedudeks puhastada, kuid mingi osa oli ikkagi sula tõttu läbipääsmatu. Veel räägiti 

omnibussidest, näiteks hakkas Võrumaal liikuma esimene maaomnibuss. Lisaks tuli juttu 

raudteeühendusest. Mitmel pool oli pankadel uudist. Puka ühispangal oli kümnes aastapäev, 

anti ülevaade Virumaa panga eduloost ja Tõrvasse ehitati uus „pilvelõhkujast“ pangahoone. 

Ka sõjaväest tuli juttu, nimelt kaitseliidu õppustest Jõgevas, Tartu Maleva Sisevete 

Malewkonna kolmandast aastapäevast, loodi ka „Paide õppursõdurite mälestusfond“ ja Valga 

Malevale anti lipp. 

Kursuseid reklaamiti väga erinevatel teemadel kivilõhkumisest ja kännujuurimisest eesti 

keele õpetamiseni. Selles suhtes oli olukord sarnane 1928. aastale. Valgas ja Elvas sai osaleda 

samariitlaste kursusel, Petseris aiandusteemalisel kursusel, Jõgevas keedukursusel ja 

kangakudumiskursusel, Tartumaal veel motoristide või traktorijuhtide ning hobuserautamise 

kursustel. Juttu tuli veel õhu- ja gaasikaitse, õmblemise, raamatupidamise ja näitekursustest. 

Tartu Ülikoolis peeti erinevaid loenguid, näiteks käis rääkimas üks itaalia kirjanik. 

Veebruar möödus 1938. aastal samamoodi nagu 1928. aastal uutele ehitistele aluse panemise 

vaimus. Mitmel pool ehitati uusi rahvamaju, koolimaju ja ühes kohas sai saksa paruni majast 

isegi kaitseliidu hoone. Veel ehitati kohvikuid, lasteaedu, vanadekodusid, haiglaid, kirikuid 

ja koguduseõpetaja maja, suvituskortereid, kohtuhoonet ja Viljandis avati uus viinapood. 

Pärnumaal asutati 52 uut talu, Rakveres likvideeriti ajalooline trükikoda. Võrumaal avastati 

aga, et ehituskruntidest on puudus. 

Postimees kajastas ka erinevaid üritusi: Tartumaa ja linna ühist Naiste Päeva, Valga linna 

vabaduspäeva, Nõo kasvatuspäeva, Petseri omakultuuripäeva ja koguduse päeva. Toimus ka 

erinevaid uuendusi. Haapsalu moderniseerus seda taheti muuta kuurordiks. Jõgeva soovis 

saada linna nime ja õigused. Kui 1928. aastal said Elva majad numbrid, siis nüüd tabas sama 

saatus Petseri maju. Elvas parandati seekord hoopis suvitusolusid ja Rakvere sai 

gaasitõrjemeeskonna ning uue linnainseneri. Ka kohaliku omavalitsuse tasandil viidi läbi 

muudatusi, näiteks asusid tööle uued ametnikud ja nõuti sisse kogukonnamaksu. 
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Lehes tutvustati erinevate seltside tegevusi, koosolekuid ja aastapäevi. Huvitavamad teated 

olid Nõo piimaühingust, Valga ja Otepää jahimeestest, Tartumaa metsameeste koosolekust, 

Väikekaupmeeste ühingu peakoosolekust Viljandis, Sootaga perenaiste seltsi kümnendast 

juubelist ning Torma laulu-ja mänguseltsi „Haal“ 90. juubelist. Lisaks ilmus artikkel Tartu 

osalusest Eesti skautluses. 

Nagu 1928. aastalgi oli tähtsaks teemaks elekter. Mitmed piirkonnad polnud veel 

elektrivõrguga ühendatud, kuid soovisid, et see teostataks. Alutagusel asutati lausa 

elektriühing. Veel üheks läbivaks teemaks oli tuletõrje. Räägiti erinevate asulate 

vabatahtlikust tuletõrjest, naistuletõrjest Valgamaal, tuletõrjeseltsidest ja uuendustest. Nimelt 

sai Luke tuletõrje mootorpritsi ning Rambja tuletõrje oma 10. juubeliks auto ja mootorpritsi. 

Juttu tuli ka teenetemärkidest, näiteks anti Tartumaal ühele tuletõrjujale üle kuldrist. 

Ilmus ka arvamusartikleid. Põltsamaalt kirjutas keegi, et pole rahul uuema aja fenomeniga, 

mille kohaselt istuvad naised kohvikutes, mitte ei tee lapsi ja kasvata neid. Puka kohta arvati, 

et seal puuduvad haritud jõud. Veel avaldati arvamust, et noorte korraldatud piduõhtud 

peaksid olema sisukad. 

 

2.3.2. Haridus 

Suurimaks haridusalaseks probleemiks 1938. aasta veebruaris olid Tartu 

Üliõpilaskonnasisesed lahkhelid ja uue juhatuse ametisse asumine. Veel tuli juttu 

autasustamistest ja stipendiumitest, erinevate koolide muredest üle Eesti, soome keele 

õpetamisest, haridusministeeriumi määrustest ja seadustest, Tartu Ülikooli õpetajate 

puudusest ning uutest kutsekoolidest. Koolide teemasid käsitleti ka kohaliku elu („Tartu 

teated“, „Ringi ümber kodumaa“) all, kuid selguse mõttes lisati need teated siia alapeatükki. 

Koolide töö kohta ilmus erinevaid uudiseid. Nõuti täpset koolieelarve täitmist; Eesti ühines 

deklaratsiooniga, mis nõudis, et ajalooõpikud oleksid vabad võltsivatest tendentsidest; 

valmimas olid standardõpikud, mis tähendas õpperaamatute tootmise kitsendamist. 

Õpperaamatute tootmisest 1928. aastal juttu ei olnud. Lisaks ehitati uusi koolimaju, tegevus 

algas K. Pätsi nimelises vabaõhukoolis, tähistati Virumaa Tütarlastekooli 80. aastapäeva ning 

Sauga koolimajal lendas sõna otseses mõttes katus pealt ära. Ilmus ka pikk artikkel 

kurttummade koolielust. Räägiti veel soome keele ja ujumise õpetamisest, vilistlaste ja 

õpilaste tegemistest. Petseris toimusid koolinoorte talispordipäevad ja õpilaste 

kirjandivõistluse võitis Rakverest pärit õpilane. 

Kutsekoolide kohta räägiti, et haridusministeerium nimetas ametisse uue kutseoskuste 

osakonna abidirektori, Tartus avati Tehniline Rahvaülikool, loomisel oli kutsekodade 

keskorganisatsioon ning päevakorral ärinduskooli ellukutsumine. Lisaks mainiti erinevaid 

kutseeksameid ja -tunnistusi, mida Eestis saadi. Nagu ka 1928. aastal, reguleeriti 

kutseharidust ning see astus tõusvat rada. Ülikoolist oli juttu nii palju, et Tartu Ülikooli 

Nõukogu astus kokku, ülikooli juurde loodi uusi institutsioone ning räägiti ülikooli 

õppemaksust. 1928. aastal oli Tartu Ülikoolist kõvasti rohkem räägitud. 

Haridusministeeriumi jaoks oli veebruar tihe kuu. Kõigepealt otsustati sisse seada kindel kord 

eraõppeasutuste toetamisel, nimelt toetati edaspidi regulaarselt vaid sihtasutusi. Lisaks 

kinnitati majandusliku kutseoskuse seadus ja otsustati anda kindlate eragümnaasiumite 

õpilastele avalike koolide õpilaste õigused. Uueks koolide peainspektoriks nimetati J. Grüntal 
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ning koolidesse viidi endise haridusministri (Peeter Põld) ja haridusministri abi (F. W. 

Mihkelsaar) seinapildid. Seega kajastati 1938. aastal haridusministeeriumi tegevusi täpsemalt 

ja rohkem kui 10 aastat varem. 

Tartu Ülikoolil oli veebruaris suur probleem õpetajate puudus. Abiõppejõududeks kutsuti 

lõpetajad, kes peagi ametlikult õpetajatena ametisse kinnitati. Eesti Õpetajate Liit asutas uusi 

toimkondi. Tegus kuu oli ka Tartu Õpetajate Seltsil, mis korraldas kirjandusõhtu ja õpetajatele 

referaat-koosoleku. Tallinna Linnakooli vilistlased tähistasid endise õpetaja 70. sünnipäeva ja 

mitmel pool astusid ametisse uued õpetajad. 

Suurim skandaal üliõpilaste teemal oli kindlasti Tartu Üliõpilaskonnas toimunu. Veebruari 

algul aina suurenesid lõhed üliõpilaskonnas, kuni vana koosseis lahku läks ja uus juhatus, 

vanematekogu ja kuraator valiti ning hakati koostama uut põhikirja. Tallinna Tehnikaülikoolis 

moodustati samuti veebruaris oma üliõpilaskond. Juttu tuli veel Eesti ja Ungari üliõpilaste 

sõpruslepingust ja kiriklikust üliõpilasühingust. Üliõpilaskonvent Indla esindajad sõitsid 

sõprusliitlase aastapäevaks Soome ning avaldati teade, et üliõpilased ja õppejõud saavad 

ajakirja Looming poole hinnaga. 

Veel kirjutati erinevatest haridusalastest tunnustustest. Haridusministeerium nimetas Tartu 

koolide töötajaid vanemateks õpetajateks, Loodusuurijate selts valis 20. aastapäeva puhul 

auliikmeid, Nõos tunnustati hõbe- ja kuldleeri õpilasi. Räägiti ka üliõpilastele mõeldud 

stipendiumitest, nimelt olid Balti Instituudi stipendiaadid teel Rootsi, kus töötasid 

kunstiajaloo alal kolm kuud ning Inglismaa pakkus välja stipendiumid neljale eestlasele 

võimalusega õppida kolm aastat muusikat Inglismaal. 

 

2.3.3. Kultuur 

Kultuuri teemadel anti 1938. aasta veebruaris ülevaade kirjandusuudistest ja ilmunud teostest 

ning austati Tammsaaret tema sünnipäeva puhul. Palju räägiti veel toimuvatest etendustest, 

kõnedest, kooriproovidest ja kontserditest ning välismaal toimunud üritustest, kuhu sooviti ka 

Eestit kaasata. Lisaks tuli juttu Vanemuise uue teatrihoone ehitusest ja rahvarõivaste 

valmistamise õpetamisest. Veebruari esimese poole tähtsaim kultuuriuudis oli aga ÕES-i 

juubeli tähistamine Tartus. 

1938. aastal anti teavet rohkemate teatrite mängukavast, kui seda tehti 1928. aastal. See 

tähendab, et peale Vanemuise ja Estonia ilmus infot ka Tartu ja Tallinna Töölisteatri, Säde, 

Endla, Ugala, Eesti Draamateatri ja Tartu Saksa teatri kohta. Asutati ka uusi teatreid: Rakvere 

linn ostis poolelioleva teatrimaja ja Tõrvas võttis oma teater jalad alla. Märkimisväärsed 

etendused sel kuul olid „Romeo ja Julia“ Estonias ning A. Särevi dramatiseering Tammsaare 

„Tõest ja Õigusest“, „Andres ja Pearu“ Ugalas. Lisaks mängiti Elvas „Pisuhända“ ja Pukas 

„Kevadet“. Vanemuine oli siiski peamine käsitletav teater Postimehes: igas lehenumbris oli 

olemas rubriik „Vanemuise kava“ ja, nagu ka 1928. aastal, reklaamiti teatri suurejoonelist 

vastlamaskeraadi. Üheks peamiseks teemaks oli veel Vanemuise uue teatrimaja ehitus ja selle 

toetamine. 

Kinokuulutused olid nagu 1928. aastalgi väga levinud, uuenduseks oli aga nende 

kaunistamine illustratsioonide ja fotodega. Enamasti reklaamiti Tartu kinosid. Kinodes 

(näiteks Laine ja Central) leidsid aset ka erinevad kõned, mis olid enamasti seotud 24. 
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veebruaril toimuvate riigikogu valimistega. Lisaks pidasid kõnekoosolekuid endine 

riigivanem J. Tõnisson, prof. Uluots koos E. Murdmaaga ning Eesti Kirjanduse Selts. 

Nagu ka 1928. aastal, oli tähtsaks kirjandusalaseks teemaks A. H. Tammsaare 60. juubeli 

tähistamine. Selleks peeti juubeliaktuseid nii Tartus, Tallinnas kui ka väiksemates asulates. 

Ilmus veel artikkel „Tammsaare isik on jäänud tema teoste varju“. Peale Tammsaare austati 

mitmel pool veel K. E. Sööti ning äsja surnud Jakob Liiwi. 

Postimehes avaldati ka Eesti Raamatufondi poolt koostatud 1937. aastal ilmunud teoste 

paremusjärjestus. Samuti andis ülevaate möödunud aasta raamatutoodangust Eesti Kirjanduse 

Selts. Veel räägiti Postimehe toimetusele saadetud kirjandusest ning 1938. aastal ilmuda 

jõudnud teostest. Anti ülevaateid üldisest uudiskirjandusest („Väike entsüklopeedia“, 

„Valimik eesti rahvatantse“), erinevatest ilmunud kogumikkudest („O. Lutsu kogutud teosed 

IX köide“) ning sarjadest (armastusromaanide sari kirjastus Maretilt). 

Joonealune romaan oli 1938. aastal kolmanda lehekülje asemel teisel. Kuu algul oli selleks 

„Naiskomissaar“ ehk romaan Nõukogude Vene elust ja Hispaania kodusõjast, autoriks M. 

Larrony järgi O. R., alates 15. veebruarist aga M. Allioghami krimiromaan „Lilled 

kohtunikule“. 

Reklaamiti veel üleüldist odavate raamatute nädalat ja räägiti, kuidas Tartu Naisselts andis 

auhindu naiskirjanikele ja korraldas oma ruumides naisluuletajate õhtut. Raamatukogudestki 

tuli juttu, näiteks sai Palamuse raamatukogu 20-aastaseks. Ilmus ka arvamuslugusid: kiideti 

takka raamatuturu laienemist, kuid arvati, et seal oleks vaja rangemat järelvalvet, lisaks peeti 

probleemiks raamatutel puuduvaid sisukordi. 

Igal pühapäeval anti Postimehe eriväljaandes ülevaade järgmise nädala ringhäälingu kavast, 

kontrastina oli 1928. aastal ringhäälingu kava avaldatud ebaühtlaselt kogu nädala vältel. 

Jooksvalt räägiti ka ülekantavatest kontserditest, aktustest ning uutest saateseeriatest. Tuletati 

veel meelde, et ringhäälingul on kolm saatejaama ja kuulata tuleks endale lähimast. 

Ajakirjandusest ei olnud 1938. aastal nii palju juttu kui 1928. aastal, ilmusid vaid üksikud 

tähelepanekud. Näiteks hakkas veskipidajate ühing oma ajakirja välja andma ja Vaba Maa 

peatoimetaja sai riigikogu Valgeristi teise järgu teenetemärgi. 

Postimehes ilmus lugusid veel kunsti, seltside ja tantsu teemal. Tallinnas avati 1938. aasta 

veebruaris Eesti Kunstiakadeemia. Korraldati ka erinevaid näitusi, võistlusi, kunstikool Pallas 

organiseeris ball-maskeraadi. Tartumaal leidis aset tantsuvõistlus ning ilmus artikkel 

kunsttantsu õppimisest Võrus. Seltside teemal olid veebruari alguses fookuses Õpetatud Eesti 

Seltsi 100. aastapäeva pidustused. Need leidsid aset Tartus ja võeti ka filmilindile üles. 

Sünnipäeva pidasid Torma Mängukoor (90) ja Akadeemiline Emakeele Selts (18), kes 

korraldas selle puhul murdeuurimusi. Tartu Kirjanduse ja Kunsti klubi pidas vestlusõhtuid 

ning Akadeemiline Hõimuklubi Ungari hõimuõhtu. 

Postimehes kajastati 1938. aasta veebruaris veel muuseumite tegevusi ja ajaloolisi 

temaatikaid. Eesti Rahva Muuseumile annetati raha hädaabitöödeks, ka Viljandi ja Pärnu 

muuseumitel oli muresid ning Tallinnas avati Töö- ja Tervishoiu muuseum. 1938. aastal 

räägiti rahvariietest tihedamini kui kümme aastat varem. ERMis asus Rahvarõivaste 

Nõuandebüroo, sest üldlaulupeoks oli kõigil koorilauljatel vaja endale rahvarõivad õmmelda 

ning seetõttu hakkasid veebruaris toimuma rahvarõiva valmistamise kursused. Postimees 

tegeles nende kursuste väljakuulutamisega ning inimeste juhatamisega sinna, kust saaks nõu 
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küsida. Rahvaluule kogumine osutus edukaimaks Pärnumaal, samuti andis Eesti Rahvaluule 

Arhiiv välja riigihoidja auhinnad parematele rahvaluulekogujatele. Ilmus ka artikleid eesti 

rahva ajaloost, näiteks „Paltawa maarahvas – eestlaste ja soomlaste sundasundus suure Põhja 

Sõja ajast“. Püstitati veel mälestussambaid: Viljandisse ja Tormasse C. R. Jakobsoni ning 

Väike-Maarjasse Jakob Liivi oma. 

Nagu 1928. aastalgi, nii tegeleti ka sel veebruaril üldlaulupeo ettevalmistustega. Lisaks 

kooriproovidele räägiti veel Wõru meestelauluseltsi tegevusest. Väga palju toimus kontserte, 

mis leidsid aset kas mõnes teatris nagu Vanemuine või Säde, Tartu Ülikooli kirikus, öölokaalis 

Sinimandria või Sõdurite Kodus. Esinemas käisid erinevad tuntud välismaalased (viiuldajad 

W. Luzzgato, M. Candela) ja mitmed eesti enda artistid (Ants Estola, M. Leppnurm). Toimus 

veel mälestuskontsert Maurice Ravel’i auks, Lauljate Liit kuulutas välja uute marsside 

võistluse, prof. A. Kapp tähistas 60. juubelit. Postimehes ilmus veebruari jooksul ka mitmeid 

reklaame uutele heliplaatidele. 

Nagu ka 1928. aastal, tundus välismaa tähelepanu olevat veebruaris just Eestil. Nimelt kutsuti 

eestlasi erinevatest näitustest osa võtma: Stockholmis korraldati Pallase kunstinäitus, ERM 

sai kutse osaleda Balti riikide käsitöö näitusel Prahas ja Eesti võtta osa New Yorgi näitusest. 

Lisaks andis Leedu kirjandusselts auhinna romaanile „Kriis“, proua Aino Kallas sai Soomest 

eluaegse kirjanikupensioni ja Pariisi ringhäälingus peeti ettekanne eesti täheteadlase prof. 

Öpiku helitööde kohta. Eesti tähelepanu oli samas ka välismaal: peeti Ungari kunstinäitust, 

kõnesid Eesti-Soome kultuurisuhetest ja Inglismaa abist Vabadussõjas. Lisaks telliti lipuriiet 

üldlaulupeoks Prantsusmaalt ning pandi lugejatele südamele, et kuna kümneleheküljeline 

Postimees kaalub üle 50 grammi, ei saa teda viiesendise margiga postiga välismaale saata. 

Teises peatükis käsitleti 1918., 1928. ja 1938. aasta Postimehe veebruarikuu numbreid. 1918. 

aasta segastel aegadel, kus punased läksid ja sakslased tulid, ilmus Postimees vaid kolmel 

päeval. Leht oli kaheküljeline ja võimalikult lihtne, rõhk asetses inimeste manitsemisel 

rahulikkusele ja üksmeelele. 1928. aasta vaba ajakirjanduse ajal muutus nüüd 

kaheksaküljeline Postimees meelelahutuslikumaks ning kajastas päevauudiseid. Lehe 

struktuur ja kirjaviis mitmekesistusid, kuid tekst oli jätkuvalt viies tihedas veerus. Kõige 

rohkem tähelepanu pöörati välisuudistele, riigikogu tegemistele ja kultuurile. Uudised ilmusid 

läbisegi, eri mahus ja erinevatel lehekülgedel. 1938. aastal pärast Pätsi ja Laidoneri riigipööret 

ning Postimehe sundhoolduse alla võtmist oli leht kaotanud oma ideelise näo. Kaheksa- või 

kümneküljelise Postimehe üldine ülesehitus ja väljanägemine oli sama, mis varem. Rohkem 

oli kuulutusi, illustratsioone ja fotosid, Kirjastiil oli veelgi mitmekesisem: kasutati 

kalligraafilisi pealkirju. Uudised olid koondatud rubriikidesse, enim kajastatav teema oli 

jätkuvalt välisuudised. 
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3. EESTI VABARIIGI JUUBELI TÄHISTAMINE POSTIMEHES 

Kolmandas peatükis analüüsitakse Eesti Vabariigi juubeli tähistamise kajastamist ajalehes 

Postimees. Uuritakse, kas ja kuidas räägiti iseseisvumisest 1918. aasta 22., 23. ja 24. 

veebruaril ning võrreldakse, kuidas tähistati 10. ja 20. iseseisvuse aastapäeva. Põhiliseks 

kasutatud allikaks on DIGAR andmebaasis olevad Postimehe väljaanded. 

 

3.1. 1918. aasta 

Eesti Vabariigi sünni kohta leht 1918. aasta veebruaris detailset ülevaadet ei andnud, mis oleks 

sündmuste keerises ka võimatu olnud. Siiski leidus tekste, mis olid seotud Eesti 

iseseisvumisega. 24. veebruari väljaande juhtkirjaks oli aateline tekst, mis pani rõhku 

ühtsusele ning rääkis, kui oluline on olla iseseisev rahvas ja riik. Lisaks saab välja tuua 23. 

veebruari lehes ilmunud teksti Tartu linnavolikogu erakorralisest koosolekust ning samas 

numbris ilmunud ettekande sõjaväelaste koosolekust kui ülevaated olulistest sündmustest, mis 

olid iseseisvusega seotud. Veel kinnitas J. Miil 24. veebruari numbris, et Asutavat Kogu on 

vaja demokraatia toimimiseks ja iseseisvuse säilimiseks. 

Ka pärast veebruarit ei saadud niipea Postimehes Eesti iseseisvumisest rääkida, sest 25. 

veebruaril algas Eestis Saksa võimu aeg. Sakslased lubasid lehel ilmumist jätkata 1. märtsist, 

aga kehtestasid tsensuuri ja erinevad piirangud, millest üks oli loomulikult, et iseseisvast 

Eestist ei tohtinud sõnakestki mainida. Eestlaste oma, tsenseerimata Postimees sai ilmumist 

jätkata alles 11. novembril 1918. 

 

3.2. 1928. aasta 

1928. aastal oli kirjutamisviis rõõmus, paatoslik, väljapeetud. Pandi rõhku eestlusele ja oldi 

uhked välismaa ning naabrite Soome, Rootsi ja Läti tähelepanu eest. See on ka mõistetav, 

kuna vabariik oli alles noor ja ülimalt uhke oma iseseisvuse üle. Kui 1918. aastal Saksa 

tsensuuri tõttu üldse iseseisvusest rääkida ei saadud, siis nüüd tähistati eriti uhkelt. Samuti oli 

rahvuslik kirjutamisviis vastavuses Tõnissoni ajakirjandusliku kooliga, mida pooldas ja 

kandis tema asemel lehe igapäevatööd juhtiv Anton Jürgenstein. 

Vabariigi aastapäevapidustuste ettevalmistuste kajastamisega alustati juba päris veebruari 

algul 1928. Mida lähemale tähtpäevale jõuti, seda rohkem ka pidustuste plaanidest räägiti. 

Leheruumi pühendati iseseisvuse juubeli tähistamise kajastamisele kõige rohkem 20. 

veebruarist 25. veebruarini. Uudised olid segamini ülejäänud lehes ilmuvaga. Enim räägiti 

kaunistamisest ja erinevate asulate pidustuste kavadest. 

 

3.2.1. Aastapäeva kajastamine 

Ettevalmistusperioodi jooksul anti lehes ülevaade pidustustest maakondades ja asulates. 

Aastapäeva tähistamiseks moodustati linnades rahvapidustuste toimkonnad, kes pidasid mitu 

koosolekut. Pidustustest võtsid osa ka rügemendid ja tuletõrjujad. 24. veebruaril läksid 
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ministrid, haridusliidu ja üliõpilaskonna esindajad mitmetesse asulatesse kõnelema, kusjuures 

kõnelejad said tasuta sõita raudtee teises klassis. Tagasivaates avaldati artikkel „Ühendav ja 

üksmeelne pidupäev“ koos piltide ja kokkuvõttega pidustustest üle kogu maa. 

Lehes avaldati nii Tartu ja Tallinna kui ka väiksemate asulate 24. veebruari pidustuste 

tegevuskava, mis koosnes väikeste eranditega kõikjal hommikusest pasunakoori või orkestri 

mängimisest, kirikukellade löömisest, siis jumalateenistusest, pärjapanekust, paraadist, 

pidulikkudest aktustest nii koolides kui ka rahvamajades ja õhtustest rahvapidudest. 

Õppeasutustes lõppes töö 23. veebruaril kell 12. Pikemalt kirjeldati muidugi Tallinna ja Tartu 

pidustusi, aga väiksed lõigud kirjutati ka vähem tähtsate Eesti asulate juubelipäevast. 

Väga suurt rõhku pandi linnade ilustamisele, oli välja mõeldud kindel värvigamma ning kõik 

asutused pidid oma vaateakendele seadma riigitegelaste portreed, trammid said väikesed 

lipukesed ning Tallinna raekoja tornist lennutati ilutulestikku. Kõik tähtsad ehitised kaunistati 

ja ehiti. Lehes toonitati ka, et kuna ostetakse kõvasti rohkem lippe, tuleb järgida, et need 

oleksid õiges värvis ja mõõdus. Samuti peaksid talumajad, kel varem pole lippu olnud, 

püstitama korraliku lipuvarda. Lisaks anti Postimehes nõu rahvale, kuidas oma kodusid ehtida 

ja mida selleks vaja on. 

Suuremates linnades oli peale tavaliste pidustuste käigu kavas ka mõned erilised sündmused. 

Tartus algasid pidustused 23. veebruari õhtul üliõpilaste tõrvikurongkäiguga. Sama päeva 

öösel kell 12 mängis Raekoja platsil orkester ja lauldi hümni, lisaks ilutulestik. 24. veebruari 

paraadil anti Eesti Vabariigi lipu algupärand, vabadussõjaaegne Tartu Vabatahtliku Pataljoni 

lipp, üle Tartu Õppurmalevkonnale. 24. veebruari õhtul olid Raekoja platsil õpilaste esitused 

ja Vanemuises toimus kontsertball. Tartu Ülikool valis Vabariigi juubeli puhul neli 

audoktorit: Tõnisson (riigivanem), Päts (endine riigivanem), Laidoner (ülemjuhataja) ja 

Strandmann (endine peaminister). 

Tallinnas alustati pidustusi kaitseväe kontsertaktusega 23. veebruari õhtul Estonias, lisaks 

toimus kaitseliidu rongkäik, kus Päts kõne pidas. Veel oli 23. veebruaril Toompeal pidulik 

aktus. Kell 12 öösel mängis raekoja tornist orkester. 24. veebruari kava oli samuti kooskõlas 

üldise linnade kavaga, lisaks leidis aset riigikogu pidulik koosolek. Veel toimus 

Välisministeeriumis suur ball, kus osales umbes tuhat prominentset isikut. Lehes avaldati ka 

erinevad kõned ja läkitused, näiteks ilmus Vabariigi valitsuse deklaratsioon, haridusministri 

läkitus õppeasutustele ja riigivanema kõne „Sügavas tänutundes, kõige paremate lootustega“, 

mille ta pidas Estonia kontsertsaalis aktusel. 

Pärnus said pidustused alguse 23. veebruari õhtul Endla teatri ees aset leidva välisaktusega, 

kus pidasid kõnesid linnapea ning kindral Tõnisson, loeti ette manifest ning lasti ilutulestikku. 

Veel nimetati Vabariigi juubeli puhul ümber kolm tänavat ning tehti mälestustahvel Jüri 

Vilmsile. 

Kaitseväe pidustused algasid 23. veebruari õhtul kontsertaktusega Estonias ja sellele 

järgnenud rongkäiguga. 24. veebruari hommikul loeti neile ette valitsuse läkitus ja nimetati 

Vabadussõjas langenute nimed vastavas väeosas, järgnes hümni laulmine ja marss orkestriga, 

jumalateenistus, paraadist osavõtt, lõuna ja õhtustel rahvapidudel osalemine juhul, kui seal 

mälestati langenuid. Õhtul toimus ohvitseride kasiinos kaitseväe ball. Kaitsevägi võttis 

pidustuste jooksul vastu mitmeid tervitusi ja õnnitlusi näiteks Vabadussõja invaliididelt. 27 

allohvitseri pälvis ka riigivanema autasu. Postimehes ilmus pidustuste eelpäevadel lõike 
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Võnnu lahingu kirjeldusest pealkirjaga „Eesti kaitseväe suuremast saavutusest 

Vabadussõjas“. 

Pidustuste jooksul ehitati üle Eesti kümneid uusi koolimaju ning seltsimaju, samuti ka 

Jõgevale lasteaed ja Elvasse organisatsioonide kodu. Uute asutuste rajamist põhjendati 

Vabariigi aastapäevaga. Üks närvikliiniku professor soovis lausa luua instituuti, kus hakataks 

hoidma eesti tähtsate meeste peaajusid pärast nende surma. Lisaks kajastati lehes heategevust 

ja annetusi, mida tehti Vabariigi juubeli puhul. 

Pidustuste käigus tähtsustati Vabadussõda ning seal Eesti iseseisvuse eest võidelnud sõdurite 

hukkumist. Hästi paljudes kohtades oli juubeli puhul plaanis kinnitada mälestustahvel 

Vabadussõjas langenutele kas mõne kiriku, kooli või seltsimaja seinale. Samuti sooviti 

püstitada mälestussammas langenud sõduritele näiteks Hallistesse ja Tõrvasse, Aleksandri 

tänavale ehitati auväravad ning Tallinna Vabadusplatsile Vabadusmonument. 

Ringhääling kandis kõiki pidustusi üle. Ringhäälingu enda täpne kava ilmus enne 24. 

veebruarit Postimehes ja oli järgnev: 23.veebruaril aktus Estonia saalis ja Jaan Tõnissoni ehk 

riigivanema kõne; 23:30–24:00 Päästekomitee liikme K. Pätsi kõne; 00:01 hümn; Kaitseliidu 

orkester ja koor; riigikogu pidulik koosolek; jumalateenistus; paraad Vabaduse platsil; aktus 

Estonia saalis (linnapea, Päts, riigivanem, riigikogu esimees kõnelevad); näidend „Koidikul“; 

kontsert Estonias. Lehes avaldati ka lugu murelikult raadiokuulajalt, kes palus jaama võimsust 

tõsta, muidu jääb ta äkki pidustustest ilma. 

Iseseisvuse aastapäeva puhul avaldati terve hulk raamatuid, mida Postimees osta soovitas. 

Sellised oli näiteks A. Vannase album „Eesti Wabariigi loomispäevilt 1918–1925“ ja K. E. 

Sööti luulekogu „Vabadusrist“. Lisaks avaldati raamatuna Eesti iseseisvusega seotud 

dokumendid ja haridusministeerium jagas aastapäeva puhul koolidele „Iseseisvuse albumi“. 

Veel koostati ja ilmusid iseseisvuse puhul erinevad albumid. Tartu Ülikooli Üliõpilaslehel 

ilmus 24. veebruaril pidulik number. 

Välismaa tähelepanu oli Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal õigustatult meile suunatud. 

Välisajakirjandus ja ringhääling rääkis meist, Eesti Vabariigi juubelit tähistati nii 

Stockholmis, Norras, Brüsselis, New Yorgis, Ungaris, Lätis kui Helsingis, Eestisse tulid 

saadikud naabermaadelt ja sõprusriikidest Soomest, Lätist, Rootsist ja Poolast. Saksa saadik 

seekord aga Eestisse ei tulnud põhjendusega, et riigikogu kutse olla väljendanud suurt 

saksavaenulikkust. 

Õnnesoove avaldati lehes nii sise- kui välismaalt erinevatelt saadikutelt, valitsejatelt, 

ülikoolidelt, välis-, haridus- ja sõjaministritelt. Päevadel, mis järgnesid 24. veebruarile, räägiti 

väga palju välismaa õnnesoovidest Eestile ja sellest, kuidas välismaal Eesti Vabariigi juubelit 

tähistati. Riigivanem sai palju kingitusi ja tervitusi nii Eestist, näiteks õpilastelt ja 

organisatsioonide esindajatelt, kui ka välismaalt. 

Soomes toimusid Eesti sünnipäeva puhul laialdased pidustused: 24. veebruaril lehvisid Eesti 

lipud ning Helsingis toimus 23. veebruaril vastuvõtt Eesti saatkonnas, üliõpilaste rongkäik, 

pärjapanek ja õhtul pidu, kus pidas kõne ka Soome president. Samuti esinesid Soome teatris 

ja raadios eestlased. Läti Vabariik annetas Eesti riigitegelastele ja kaitseväejuhtidele kolme 

tähe aumärgid, saatis õnnitlusi riigivanemale, riigikogule ja sõjaväe ülemjuhatajale. Ka Lätis 

toimus pidulik vastuvõtt Eesti saatkonnas, lehvisid lipud ning ajakirjandus rääkis Eestist. 
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3.2.2. Juubelinumber 

Eraldi on põhjust tuua välja 10. aastapäeva juubelinumber. See oli pigem pühendatud 

paatoslikele kõnedele ja meeleolukatele mõtisklustele (Aru, 2008), sellest, mis riigis sel 

päeval aset leidis, andsid parema ülevaate eelnev ja järgnev number. 24. veebruaril ilmunud 

pidulik number koosnes 22 leheküljest, millest 1., 2., 12., 14., 18., 20., 22. lehekülg olid 

kuulutused. 

Üllatav oli, et juubelinumbri esimesed kaks lehekülge olid kuulutuste all ning et puudus 

pidulik päis, mis oli 1938. aastal see-eest nii 23. kui ka 24. veebruari numbritel. Kolmas 

lehekülg algas 1928. aasta juubeliväljaandes looga „Eesti Vabariigi 10. aastapäevaks“, mis 

vaatles Eesti ajalugu. Selle kõrval olid allkirjastatud piiskopi palve ning Eesti 

iseseisvusmanifest (vt lisa 9). Juubelinumbri sisu saab jagada kolme kategooriasse: 

arvamuslood ja mõtteavaldused tähtsate riigitegelaste ja haritlaste poolt Eesti iseseisvuse ja 

ajaloo kohta, mis olid tihti allkirjastatud, õnnitlused välismaalt (erinevatelt riigijuhtidelt ja 

ministritelt, sõjaväeülematelt meie omadele), pidustuste ja sündmuste kajastamine. 

Kajastatavad sündmused olid näiteks aukõrgendused ohvitseridele, amnestia vangidele, 

sõdurite etendus Vanemuises, annetused, Tartu langenute mälestusmärgi kapitali asutamine 

ning riigikogu pidulik istung. 

Eesti Vabariigi olulisi tegelasi nagu riigivanemat, kindral Laidoneri, Jaan Poskat, esimest 

Eesti Vabariigi piiskoppi ja Asutava Kogu esimeest A. Reid tutvustati juubelinumbris 

lihtrahvale nende portreefotodega. Näha võis erinevaid illustratsioone ja fotosid teistelgi 

teemadel. Siiski avaldati lehes peale juubelikirjutiste ja õnnesoovide ka igapäevaseid rubriike 

nagu „Kõned, koosolekud ja pidud“, „Teater ja Muusika“, „Sport“. 

 

3.3. 1938. aasta 

Võrreldes 1928. aastaga ei kajastatud 20. aastapäeva juubelipidustusi enam nii suurelt. Oldi 

küll patriootlikud ja uhked, aga suurem õhin oli selleks ajaks juba möödunud. Juubelinumbris 

oli vähem lehekülgi, igapäevased rubriigid, nagu järjejutt, ilmusid ikka, harvemini räägiti 

välismaal tähistamisest, avaldati vähem pilte. Palju vähem kui 1928. aastal püstitati ka 

monumente ja mälestustahvleid ei paigutatud üldse, eks neid sai 10. aastapäevaks juba küllalt 

püstitatud. Pidustuste rahulikuma kajastamise põhjuseks võis olla ka tõsiasi, et Postimees oli 

kaotanud oma ideelise näo ning vana toimetus oli pärast Tõnissoni kõrvaldamist asendunud 

uute noorte reporteritega, kes Postimehe vaimsust ei tundnud ega taastanud. Lisaks kehtisid 

ajalehele erinevad piirangud ja tsensuur. 

Vabariigi juubeli tähistamise kajastamist alustati, nagu ka 1928. aastal, kohe veebruari 

alguses. Kõige rohkem räägiti pidustustest 22. veebruarist 25. veebruarini. Samuti nagu 1928. 

aastal oli pidustustest seda rohkem juttu, mida lähemale tähtpäev jõudis. 

Seoses Vabariigi aastapäeva 20. juubeli tähistamisega toimus Eestimaal mitu olulist aktsiooni. 

Esiteks leidsid 24. veebruaril aset riigikogu valimised. Teiseks oli käimas Nimede 

Eestistamise Liidu kampaania „igale eestlasele vabariigi 20. aastapäevaks eesti nimi“ ja selle 

tarbeks pakuti Postimehes tihti välja võimalikke alternatiive saksa ja vene nimedele. Lisaks 

pidi kõikjal lehvima rahvuslipp. Eesti Vabariigi 20. juubelit peeti 25. aastapäeva suureks 

eelprooviks. 
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3.3.1. Aastapäeva kajastamine 

Nagu 1928. aastalgi, anti veebruari jooksul enne juubelipäeva Postimehes ülevaade pidustuste 

ettevalmistustest. Aga erinevalt 1928. aastast räägiti seekord ettevalmistuste perioodil vaid 

mõne Eesti asula vabariigi juubeli tähistamise kavast (Jõgeva, Elwa, Otepää) ja kaitsemaleva 

pidustustest oli palju vähem juttu. Alles 25. veebruaril kirjutati pikemalt pärjapanekutest ning 

pidustustest üle Eesti. Riigihoidja Päts pidas aastapäeva puhul Estonia kontsertsaalis kõne ja 

seda kandis üle ka ringhääling. 

Linnade dekoreerimiseks ja illumineerimiseks loodi üleriiklik keskus, enim tähelepanu 

pöörati nagu ka 1928. aastal vaateakendele. Uueks nähtuseks oli aga tuledega hoonete 

kaunistamine. Vahepeal pani hoonete illumineerimisel küll muretsema elektri- ja lampide 

puudus, kuid kõik laabus. Veel asetati tänavate äärde tulega savikausid. Tallinnas kavatseti 

jällegi ilutulestikuga inimesi ahhetama panna. Eesti Lipu Toimkonna büroo palus 

liputellimused varakult esitada. Tartu kaunistamiseks ja dekoreerimiseks nähti taas kord palju 

vaeva ja tulemusi võis imetleda fotodel, mis Postimehes tagasivaatena avaldati. 

Tartus oli peamiseks kõneaineks seoses vabariigi juubeli tähistamisega 23. veebruari õhtul 

Saksa teatris aset leidnud noorte korraldatud aktus, pärast mida toimus ühine tõrvikurongkäik 

vabadusmonumendi juurde ja pärjapanek. 24. veebruaril leidsid aset jumalateenistus, paraad, 

pärjapanek, neljateistkümnes kohas olid rahvaaktused, kusjuures esindusaktus oli 

Vanemuises, ning õhtupoolikul olid rahvapeod. Lisaks toimus kell 10 õhtul Vanemuises 

pidulik seltskondlik koosviibimine. Tartu ajutine maavalitsus saatis valdadele ja alevikkudele 

laiali ka kavad korraldustega vabariigi 20. aastapäeva pühitsemiseks Tartumaal. 

Vabariigi juubeli puhul suundus üle 100 üliõpilase kõnelema erinevatesse paikadesse üle 

Eesti. Tartu koolidel oli aga raskusi Eesti Vabariigi aastapäeva puhul peetavate aktuste 

korraldamisega, sest valimiste tõttu olid koolid hõivatud. Seoses juubelipidustustega olid 

koolides 24.–27. veebruar vabad, kusjuures 24. veebruaril toimusid aktused, välja arvatud 

maakoolides, kus need võisid olla ka 23. veebruaril, et lapsed koju minna jõuaksid. 

Nagu ka 1928. aastal anti sõjaväelastele aukõrgendusi. Teenetemärke jagasid naiskodukaitse 

ning Leedu valitsus. Tartu paraadil sai kolmas malevkond endale lipu – samamoodi oli lipu 

saanud Tartu õppurmalevkond kümme aastat varem. Ka annetustest ja heategevusest tuli 

taaskord lehes juttu, kuid 20. aastapäevaks korraldati heategevuslikke üritusi ja kampaaniaid 

kõvasti vähem. 

Nagu 1928. aastal, nii ka nüüd ilmus juubeli puhul mitmeid teoseid. Neid reklaamiti lausetega 

„iga kodanik ostab“ ja peale populaarteaduslike väljaannete ilmus veel „Seaduste kogu“ kuues 

köide. Ringhäälingu kava seoses riigikogu valimiste ja vabariigi juubeliga avaldati samuti. 

Ülekannet kontsert-aktuselt Estonias 24. veebruaril kandsid peale Eesti üle ka Soome, Läti, 

Leedu ja Poola. 

Riigihoidja ja välisminister said õnnesoovitelegramme lähedalt ja kaugelt. Inglise 

välisministrile vastati, et Eesti meenutab tänutundega inglise abi. Soome ja Leedu üliõpilased 

tervitasid Tartu üliõpilaskonda ning Soome, Saksa ja Poola ajakirjanduses öeldi Eestile sooje 

sõnu ja toimusid Eesti-teemalised aktused, millest ühel osales lausa Rootsi kroonprints. 

Riigihoidjat K. Pätsi õnnitles kogu maad veel tema isikliku sünnipäeva puhul, mis oli 23. 

veebruaril. Kodutütred Võsust, Tallinnast ja Tartust kudusid talle seinavaiba, mis läks 
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kaunistama Oru lossi ühte seina, ning üks tööline kinkis oma käsitööd riigikogule ja Päts võttis 

selle vastu. 

Helsingis Eesti Vabariigi juubeli puhul toimuvatest pidustustest räägiti pikemalt: linnad olid 

lipuehtes, toimus rida aktuseid, raadiosaateid ja vastuvõtte näiteks Eesti saatkonnas. 23. 

veebruaril leidis Helsingi Eesti Haridusseltsi ruumides aset eestlaste koosviibimine ning 24. 

veebruaril pärjapanek Eesti Vabadussõjas langenud soomlaste mälestussambale. Pidulik 

kontsertaktus toimus Helsingi Ülikoolis. Öise tervitusena võtsid soome üliõpilased 24. 

veebruari vastu lauluga. Ka Riias toimusid erilised pidustused: esines Tartu Eesti Muusika 

osakonna segakoor, Läti välisminister pidas kõne ning Läti ajakirjanduses ja raadios räägiti 

Eesti iseseisvusest. 

 

3.3.2. Juubelinumbrid 

1938. aastal on põhjust juubelinumbritena välja tuua nii 23. kui ka 24. veebruari värvitrükis 

erinumbrid. Peale kalligraafiliste pealkirjade olid numbrite kaunistuseks veel fotod tulerüüs 

hoonetest. 25. veebruari lehes räägiti peamiselt vabariigi aastapäevast ja valimistest, näiteks 

avaldati peaministri K. Eenpalu kõne „Elada kõrgemale Eesti saatusele“ ning riigihoidja K. 

Pätsi kõne, mille ta pidas Tallinna paraadil: „Tunneme, mis tähendab olla vaba rahvas“. 

23.veebruari number oli 16 lehekülge pikk ning selle esiküljel oli suur illustratsioon: „1918, 

Eesti Vabariigi vapp, 1938“ (vt lisa 10). Esimesel leheküljel avaldati kaks lugu: „Eesti 

Vabariik saab 20-aastaseks. Suurejoonelised juubelipidustused üle kogu maa“, milles räägiti 

Tallinna sündmustest, ja „Tartu juba piduehtes“, kus oli juttu Tartu pidustustest. 23. veebruaril 

leidus lehes nii paatoslikke kõnesid ja arutelusid iseseisvuse teemal (Jüri Uluots „Eesti 

poliitiline areng 20 aasta jooksul“) kui ka teateid riigis aset leidvatest sündmustest, näiteks 

Läti-Eesti Ühingu ja koolide aktustest ning kaitsemaleva klubiõhtust. Numbri eelviimasel 

leheküljel oli päiseks kalligraafilises kirjas pealkiri „Edurohket tulevikku Eesti Vabariigi 

iseseisvuse 20. aastapäevaks riigile ja rahvale“, mille all olid suured kuulutused (vt lisa 11). 

24. veebruari numbrit oli vaid 12 lehekülge võrreldes 1928. aasta 22 leheküljega. Lehe 

esiküljel ilutses eriline päismik illustratsiooniga lipust, mille kohal Postimehe nimi, paremal 

info lehest ning all kalligraafiliselt „EV XX“ (vt lisa 12). Number algas lugudega pidustuste 

algusest ning pidurüüs linnadest, kuid teine kuni neljas lehekülg olid peale paari isamaalise 

artikli (nt. Jüri Uluots: „20. aastapäev. Selle tähtsus ja kodaniku kohused“) sisustatud 

päevakajaliste uudistega välismaalt, kohaliku poliitika kohta ning ka järjejutt oli omal kohal. 

Viiendal ja kuuendal lehel anti ülevaade Eesti Vabariigi kahekümnest tööaastast – pealkirja 

„Kultuurrahva hoogus ning viljakas töö“ all ilmusid erinevad lood ja artiklid eri valdkondade 

arengust Eesti Vabariigis. 

Lisaks avaldati lehes suur nimekiri olulisematest sündmustest Eestimaal viimase 20 aasta 

jooksul. Räägiti ka ajaloost ning iseseisvuse väljakuulutamisest Tallinnas Päästekomitee poolt 

ja 20 aastat tagasi aset leidnud valimistest. Veel tulid jutuks välismaa õnnesoovid ja kingitused 

riigihoidjale, ringhäälingu juubeliaktus (Vanemuise seltskondlik aktus jäi ära) ning teavitused 

toimuvatest rahvaaktustest ja paraadist 24. veebruaril. Numbri lõpus oli kaks lehte kuulutusi 

sama pealkirja all, mis 23. veebruaril. 

Kolmandas peatükis uuriti ja võrreldi Eesti Vabariigi iseseisvuse aastapäeva tähistamise 

kajastamist ajalehes Postimees 1918., 1928. ja 1938. aasta veebruaris. Eesti Vabariigi sünni 
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ajal ei räägitud toimunust väga detailselt. Selle põhjuseks võis olla kehv info liikumine ja 

segane ühiskondlik olukord. Siiski iseloomustas ajalehes avaldatud tekste isamaalisus ja need 

rääkisid iseseisvuse olulisusest. 1928. aasta vabariigi aastapäeva pidustused olid see-eest väga 

uhked ning neist räägiti Postimehes terve kuu vältel. Anti ülevaade nii linnade ilustamisest 

kui ka asulate kavadest 23. ja 24. veebruari jaoks. Lisaks ehitati uusi kooli- ja seltsimaju, 

püstitati mälestussambaid ja mälestustahvleid langenud sõduritele. Juubelinumber oli 22-

leheline ning seal ilmusid paatoslikud kõned, õnnesoovid ja tervitused. 1938. aasta pidustusi 

nii suurelt enam ei kajastatud, sest suurem õhin oli juba möödas ja ka Postimees oli koos 

Tõnissoni lahkumisega kaotanud oma vaimsuse. Aset leidnud sündmused ja ettevalmistused 

sarnanesid väga 1928. aasta veebruariga, lisaks toimusid 24. veebruaril riigikogu valimised ja 

Postimees edastas üleskutse: „Igale eestlasele vabariigi 20. juubeliks eesti nimi!“. 
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KOKKUVÕTE 

Sissejuhatuses formuleeritud ülesandeks oli vastata küsimusele, millest kirjutati ajalehes 

Postimees aastatel 1918., 1928. ja 1938 hariduse, kultuuri ja kohaliku elu teemadel ning 

kuidas tähistati iseseisvuse aastapäeva. See eesmärk õnnestus töö käigus täita. Esimeses 

peatükis anti ülevaade ajalehe Postimees ajaloost, teine peatükk vaatles ja võrdles 

ajalehenumbrite struktuuri ja väljanägemist, peamiseid käsitletud teemasid ning kultuuri, 

hariduse ja kohaliku elu uudised 1918., 1928. ja 1938. aastal. Kolmandas peatükis anti 

ülevaade ja võrreldi Eesti Vabariigi iseseisvuse aastapäeva tähistamist nii riigi sünniajal 1918. 

aastal kui ka 10. ja 20. aastapäeval. Teises ja kolmandas peatükis toimunud võrdluse abil saab 

välja tuua peamised erinevused ajalehe struktuuris, stiilis ja ka sisus uuritud aastakäikudel. 

Samuti saab välja tuua peamised erinevused Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise 

kajastamisel. 

Sisus oli suurim erinevus 1918. aasta ning 1928. ja 1938. aasta vahel see, et Eesti Vabariigi 

sünni ajal kajastasid teated üldist meeleolu, rääkisid korra hoidmisest ja andsid inimestele 

nõu. Lisaks leidusid ka mõned sündmuste kirjeldused. Kümme ja kakskümmend aastat hiljem 

oli Postimehe sisuks valdavalt päevauudised, mis käsitlesid kõiki valdkondi: sporti, kultuuri, 

haridust, poliitikat jne. 1928. ja 1938. aastate veebruaris kajastati kõige rohkem välisuudiseid 

ja Eesti valitsuse tegevust, lisaks ilmus palju kultuurialast. Siiski oli 1938. aasta veidi 

meelelahutuslikum, mida näitab pühapäevane eriväljaanne, kus ilmusid moeuudised, 

malenurk ja ringhäälingu kava. Lisaks ilmus 1938. veebruaris tihti rubriik „Naine ja kodu“, 

mida 1928. aastal polnud. 

Struktuur arenes vaadeldud kahekümne aasta jooksul märgatavalt. 1918. aasta veebruari 

numbrid olid kaheküljelised, aga hiljem kaheksa- kuni kümneküljelised. Kui 1918. aasta 

veebruarikuu lehes ilmus vähe kuulutusi, vaid pool veergu lehe lõpus, siis 1928. ja 1938. 

aastal algas number tavaliselt kinokuulutustega ning viimased poolteist lehekülge olid 

pühendatud täielikult kuulutustele. 1918. ja 1928. aastal olid erinevatel teemadel uudised 

üksteisega segamini ning pillutatud laiali erinevatele lehekülgedele, aga 1938. aastaks olid 

need koondatud illustreeritud pealkirjadega rubriikidesse. Nii 1928. kui ka 1938. aastal asus 

joonealune romaan lehe keskel. Enne numbri lõpus asuvaid kuulutusi olid 1928. aastal ja 

1938. aastal tavaliselt „Tartu teated”, „Õnnetused ja kuritööd“ ning 1928. aastal sport või 

majandusteated, samas kui 1938. aastal „Kohtu võre tagant“. 

Kirjastiil läbis samuti erinevaid muutusi. 1918. aastal olid kõik pealkirjad üheveerulised ja 

oluliste sõnade esile tõstmiseks sõrendati neid. 1928. aastal leidus igas numbris ka 

mitmeveerulisi pealkirju ja lood ilmusid vastavalt mitmeveeruliste plokkidena, millest mõned 

viidi „kasti sisse“ ehk ümbritseti joontega. Lisaks ilmus fotosid ja reklaamidel illustratsioone. 

Jätkuvalt kasutati sõnade esile tõstmiseks sõrendust või trükiti need paksemalt. 1938. aastal 

lisandus ka tsitaatide väiksemalt trükkimine. 1938. aasta oli kirjastiili poolest kõige 

meelelahutuslikum. Esiteks ilmus palju rohkem fotosid ja illustratsioone (rubriikide 

pealkirjad, kuulutused) ja kui varem olid pealkirjad ühetaolised ja samas kirjastiilis, mis 

ülejäänud tekst, siis nüüd kirjutati nad erinevates kalligraafilistes stiilides. 
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Kuigi oli palju erinevat 1918., 1928. ja 1938. aasta veebruarikuu Postimehe numbrite vahel, 

sest ajakirjandus ja lehtede trükkimine arenes uute võimaluste ja tehnoloogiate Eestisse 

tulekuga pidevalt, leidus ka sarnasusi. Esiteks algavad kõik numbrid päisega, mille kõrval 

asub info Postimehe toimetuse ning kuulutuste ja numbrite maksumuse kohta ning lõppevad 

infoga Postimehe peatoimetaja ja trükikoja kohta. Teiseks on Postimees alati A3 formaadis ja 

tekst kõigis numbrites viies veerus, kuulutused ja uudised tihedalt üksteise järel. Valdav 

trükistiil on kogu kahekümne aasta jooksul sama, täielikult tänapäevases stiilis kirjutatakse 

vaid mõnikord 1938. aasta pealkirjades. Lisaks leidub kõigis numbrites kuulutusi ning lehe 

ülesandeks on enamjaolt objektiivse info edastamine ja avaliku arvamuse kujundamine. 

Eesti Vabariigi sünnist 1918. aastal detailset ei räägitud, sest oldi alles sündmuste keerises. 

1928. aasta pidustused olid see-eest suurejoonelised ning neid kajastati Postimehe poolt 

põhjalikult. Räägiti nii ettevalmistustest linnade ilustamise osas, asulate kavadest 24. 

veebruari jaoks ning püstitavatest mälestussammastest ja -tahvlitest. 1938. aastal ei oldud 

enam nii õhinas ja pidustuste kajastamise maht vähenes märgatavalt. Toimuvad 

ettevalmistused ja sündmused sarnanesid 1928. aasta veebruarile, kuid lisaks olid fookuses 

24. veebruaril aset leidnud riigikogu valimised ja üleskutse, et igal eestlasel oleks vabariigi 

juubeli ajaks eesti nimi. 

Tööd koostades koguti andmeid nii kirjanduslikest kui internetiallikatest. Uurimusliku osa 

koostamise põhiliseks meetodiks oli 1918., 1928. ja 1938. aastate veebruarikuu numbrite 

lugemise ja uurimise tulemusena koostatud töö autori analüüs. Autor ei osanud kahjuks ette 

arvata, et veebruaris 1918 ilmus Postimees vaid kolmel päeval, mis aga takistas põhjalikuma 

analüüsi koostamist selle perioodi Postimehest. Samas oli just huvitav uurida, kui palju saadi 

lehes iseseisvuse väljakuulutamise päevadel toimuvast rääkida. Uurimismeetodid õigustasid 

end, sest uurides nii ajalehti endid kui ka allikaid sai sünteesida ühtse pildi tolleaegsest 

Postimehest. 

Soovides uurimistöös käsitletud teemat edasi uurida, saaks analüüsida Postimehe numbreid 

antud aastatel pikemal perioodil kui veebruarikuu. Lisaks saaks uurimuse jätkamiseks 

käsitleda rohkemaid valdkondi kui kohalik elu, haridus ja kultuuri. Kindlasti saab teemat edasi 

arendada kohtudes erinevate ajakirjanduse uurijate ja ajaloolastega. 
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Lisa 1. Ajalehe „Perno Postimees ehk Näddalileht“ esimese numbri esikülg 

 

https://www.postimees.ee/160-aastat-postimeest/1-osa 
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Lisa 2. Postimehe erinevad väljaanded 1906.–1908. aastal 

https://www.postimees.ee/160-aastat-postimeest/3-osa 
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Lisa 3. Kirjutamisstiili näide aastast 1918 

 

Sellel pildil on tekstis tsensuuri tõttu tühjad augud. Veebruaris 1918 tühje auke lehes polnud. 

https://www.postimees.ee/160-aastat-postimeest/4-osa 
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Lisa 4. 1918. aasta 22. veebruari numbri teine lehekülg 

 

https://www.postimees.ee/160-aastat-postimeest/4-osa 
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Lisa 5. Esikülje näide 1928. aastal 

 

Allikaks on DIGAR andmebaasis olev Postimehe väljaanne. 
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Lisa 6. Esikülje näide 1938. aastal 

 

Allikaks on DIGAR andmebaasis olev Postimehe väljaanne. 
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Lisa 7. Illustreeritud rubriikide näited veebruaris 1938 

 

 

Allikaks on DIGAR andmebaasis olevad Postimehe väljaanded. 
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Lisa 8. Rubriigi “Ringi ümber kodumaa” näide veebruarist 1938 

 

Allikaks on DIGAR andmebaasis olev Postimehe väljaanne. 
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Lisa 9. 1928. aasta 24. veebruari väljaanne 

 

Allikaks on DIGAR andmebaasis olev Postimehe väljaanne. 
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Lisa 10. 23. veebruari numbri päis aastal 1938 

 

Allikaks on DIGAR andmebaasis olev Postimehe väljaanne. 

 

Lisa 11. 1938. aasta 23. ja 24. veebruari väljaannete kuulutustelehtede päised 

 

Allikaks on DIGAR andmebaasis olevad Postimehe väljaanded. 

 

Lisa 12. 1938. aasta 24. veebruari juubeliväljaande päis 

 

Allikaks on DIGAR andmebaasis olev Postimehe väljaanne. 

 



GALAKTIKATE MORFOLOOGILINE 
KLASSIFIKATSIOON SÕLTUVALT 

GALAKTIKA HELEDUSEST JA VÄRVUSEST  
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 

12. klass 

MAARJA TÄHT 
Juhendajad Erkki Tempel, Elmo Tempel 

2019 



Maarja Täht, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2019 

GALAKTIKATE MORFOLOOGILINE KLASSIFIKATSIOON SÕLTUVALT GALAKTIKA HELEDUSEST JA VÄRVUSEST 

178 

 

 

 

 

SISSEJUHATUS 

Käesolevas uurimistöös on kirjutatud universumi üldisest ehitusest ja ainelisest jaotusest. 

Täpsemalt on kirjeldatud galaktikaid ja neid iseloomustavaid tegureid, millega on seotud töö 

uurimuslik osa. Teema valikul on lähtutud sellest, et kuigi on teada millise värvuse ja 

heledusega galaktikaid on kõige rohkem, ei ole teada, kuidas erinevate galaktikatüüpide 

leidumise tõenäosus sõltub värvusest ja heledusest. Käesoleva töö autor soovis teha 

uurimistööd astronoomias ning selles töös käsitletava teema pakkus välja astronoomia 

professor Elmo Tempel, kes tahtis saada esialgset analüüsi otsustamaks, kas antud teemat 

tasub põhjalikumalt edasi uurida.  

Käesoleva töö eesmärk on teada saada, kuidas erinevate galaktikatüüpide leidumise 

tõenäosused paiknevad heledus-värvus skaalal. Lisaks uuriti ka seda, kas see jaotus erineb 

galaktikate arvulisest jaotusest värvus-heledus skaalal. 

Töö koostamisel on kasutatud peamiselt ingliskeelseid materjale, sest antud teemat on inglise 

keeles käsitletud rohkem ja põhjalikumalt ning need on valdavalt ajakohasemad kui 

eestikeelsed materjalid. Materjalideks on enamasti internetimaterjalid, sest need on trükitud 

materjalidest kättesaadavamad. Ingliskeelse oskussõnavara tõlkimisel eesti keelde on 

kasutatud Viktor Korrovitsi ja Henn Käämbre „Inglise-eesti füüsikasõnaraamatu“ 

veebiversiooni. 

Antud töö koosneb kolmest peatükist, millest esimeses on kirjutatud universumi üldisest 

ehitusest. Täpsemalt on käsitletud galaktikaid ja neid iseloomustavaid omadusi ja 

parameetreid alapeatükis 1.2. Teises peatükis on lühike ülevaade teaduslikest projektidest, 

millest saadud andmeid on kasutatud käesoleva töö uurimuslikus osas. Kolmas peatükk annab 

ülevaate erinevate galaktikatüüpide arvulisest jaotusest heledus-värvus skaalal ning selle 

võrdlusest erinevate galaktikatüüpide leidumise tõenäosustega heledus-värvus skaalal. 
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1. ÜLDINE UNIVERSUMI EHITUS 

Käesolevas peatükis on käsitletud universumi ainelist jaotust ning peamisi struktuure, mis 

universumis esinevad. Alapeatükis 1.1. on kirjutatud universumi koostises olevast tumeainest 

ja tumeenergiast. Alapeatükid 1.2. ja 1.3. kirjeldavad universumi ehituslikest struktuuridest 

galaktikaid ja filamente. Peatüki koostamisel on kasutatud erinevaid eesti- ja ingliskeelseid 

teadusartikleid ja -uurimusi. 

 

1.1. Universumi aineline jaotus 

Umbes 4,9% kogu universumi koostisest on aatomilise ehitusega. Ülejäänud osa on 26,8% 

tumeainet ja 68,3% tumeenergiat (vt joonis 1). (Greicius, 2013) 

 

Joonis 1. Universumi aineline koostis 

 

Tumeda aine kindel olemus on teadmata, kuid mahukate uurimuste tagajärjel on suudetud 

kindlaks teha, millega ei ole tumeda aine puhul tegemist. Mikrolainetausta vaatluste põhjal on 

teada, et tumeaine ei saa olla barioonne aine, ehk prootonid ja neutronid, millest koosnevad 

tähed, planeedid ja tähtedevaheline aine. Sellest tingituna on välistatud, et tumeaine võiks olla 

kuum gaas, külm gaas, pruunid kääbustähed, punased kääbustähed, valged kääbustähed, 

neutrontähed või mustad augud. (What is dark matter, 2017) 

Ka tumeenergia puhul ei ole teada, millega täpselt on tegu, aga selle kogus on teada tänu 

sellele, et on teada, kuidas see universumi paisumist mõjutab. 1998. aasta Hubble’i 

kosmoseteleskoobi vaatlused, mis jälgisid ühte kauget supernoovat, andsid tulemuseks, et 

kunagi ammu paisus universum aeglasemalt kui tänapäeval. Enne seda avastust arvati, et 

universumi paisumine aeglustub raskusjõu mõjul. Kuna kindel seletus sellele avastusele 

puudus, nimetati nähtuse põhjustaja tumeenergiaks. (Dark Energy, Dark Matter, n.d.) 

Tumeenergia kohta on tehtud erinevaid seletusi ja teooriaid. Üheks seletuseks tumeenergia 

kohta on, et ruumil endal on energia, mis on konstantne ja ei hajutata ruumi paisumisel laiali. 

68%

27%

5%

Tumeenergia

Tumeaine

Aatomid
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Sellest tingituna universumi paisudes tekib ka energiat juurde, mis omakorda põhjustab 

universumi üha kiirenevalt paisumist. (Dark Energy, Dark Matter, n.d.) 

Üks teine seletus tumeenergia olemasolu kohta tuleneb mateeria kvantteooriast, mille kohaselt 

tühi ruum on täis ajutisi osakesi mis pidevalt tekivad ja kaovad. Kui teadlased üritasid välja 

arvutada, kui palju energiat see tühjale ruumile annaks, tuli vastus 10 120 korda liiga suur, 

mis andis taaskord alust arvata, et universumis peab olema mingisugune energia, mis seda 

seletaks. (Dark Energy. Dark Matter, n.d.) 

 

1.2. Galaktikad 

Galaktikad on suured gaasi, tähtede ja tolmu kogumid, mida hoiab koos nende enda 

gravitatsioon ja mis ei ole ruumis jaotunud ühtlaselt (Tenjes, 2008). Galaktikad moodustavad 

erinevate mõõtmetega süsteeme, näiteks galaktikapaare, -gruppe, -parvi ja superparvi, mida 

omavahel ühendavad galaktikate ahelad ehk filamendid, millest on kirjutatud alapeatükis 1.3. 

Suurimad gravitatsiooniliselt seotud süsteemid universumis on galaktikaparved, mis 

sisaldavad tuhandeid galaktikaid (Tago, 1998). 

Galaktikaparvede tekkimine galaktikate tiheduse jaotuse häiritusest on hierarhiline protsess. 

Galaktikad ei ole ruumis jaotunud ühtlaselt, mis tähendab, et osades kohtades on 

suuremassilised galaktikad tihedalt koos. Need galaktikad mõjutavad üksteist raskusjõuga ja 

galaktikad hakkavad moodustama parvi. Väiksemad mateeria kogud on esimesed osad 

parvest, mis ühinevad ja hakkavad järk-järgult suuremaid süsteeme moodustama. (Voit, 2005: 

208) Galaktikaparved koosnevad kolmest peamisest osast: sadadest kuni tuhandetest 

galaktikatest, ülikuumast gaasist ning tumeainest. Kuum gaas ümbritseb galaktikaid ja täidab 

galaktikatevahelise ruumi. Selle mass on suurem kui parves olevate galaktikate mass, kuid on 

kindlaks tehtud, et galaktikaparve kooshoidmiseks on tarvis mainitud kuuma gaasi massist 10 

korda suuremat massi, mille seletuseks on tumeaine, mis annab vajamineva massi. (Groups & 

Clusters of Galaxies, 2012) 

Galaktikaid saab kirjeldada ja iseloomustada kasutades andmeid galaktikate kuju, massi, 

läbimõõdu, heleduse, värvuse, sisalduvate tähtede vanuste, tähtedevahelise aine, galaktika 

nähtava osa mass-heledussuhte ja kogu galaktika mass-heledussuhte kohta (Fraknoi et al., 

n.d.). Järgnevates alapeatükkides on neist käsitletud kuju, värvust ja heledust. 

 

1.2.1. Galaktikate kuju 

Galaktikad jagunevad oma kuju ja struktuuri põhjal kahte põhilisse kategooriasse: elliptilised 

ja spiraalsed galaktikad. Skeemi (vt joonis 2), mille järgi galaktikaid klassifitseerida, töötas 

välja Ameerika astronoom Edwin Powell Hubble 1926. aastal. Kuigi tegelikkuses ei saa vaid 

antud skeemi, tuntud kui Hubble’i helihargi diagramm, järgi kõiki olemasolevaid galaktikaid 

klassidesse jaotada, on tegu kehtiva galaktikate lihtsustatud klassifitseerimise joonisega. 

Elliptilised galaktikad on tähistatud tähega E ning vastavalt nende elliptilisusele numbriga 

vahemikus 0–7, kus E0 tähistab peaaegu ümmargusi elliptilisi galaktikaid ning E7 tähistab 

kõige ovaalsemaid elliptilisi galaktikaid. (NASA & ESA, 1999) 

Enamus elliptilisi galaktikaid sisaldavad vähe või mitte üldse tolmu ja gaasi ning enamasti ei 

ole neis tunnistusi toimuvast tähetekkest ega noortest tähtedest. Elliptilised galaktikad 

koosnevad valdavalt vanadest, punakatest, väikese massiga tähtedest, mille orbiidid on 
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korrastamata ja mis ei oma peaaegu üldse üldist pöörlemist. (Tenjes, 2008) Elliptiliste 

galaktikate väljaveninud teljed on tekkinud galaktikas kiirelt liikuvate tähtede liikumise 

tulemusena, mis tekib kui osad tähed liiguvad galaktika keskpunktist kaugemale kui teised 

enne, kui ta gravitatsiooni mõjul tagasi pöördub. Elliptiliste galaktikate suurused, massid ja 

heledused varieeruvad palju. Nende seas on universumi väikseimaid, kääbuselliptilisi 

galaktikaid, ja suurimaid, hiidelliptilisi galaktikaid. (Elliptical Galaxy, n.d.) 

 

Joonis 2. Hubble’i helihargi diagramm (NASA & ESA, 1999) 

 

Spiraalsed galaktikad koosnevad sfäärilisest allsüsteemist ehk mõhnast ning seda 

ümbritsevast spiraalharudega kettast. Spiraalsed galaktikad jagunevad spiraalseteks ja 

varbspiraalseteks, mis on vastavalt tähistatud tähtedega S või SB, millele lisanduvad tähed a–

d. Klassi Sa ning SBa kuuluvatel galaktikatel on mõhn kõige suurem ning sellest lähtuvad 

harud kõige tihedamalt. Klasside kasvades väheneb sfäärilise süsteemi läbimõõt ning 

spiraalsed harud paiknevad järjest vabamalt. (Jaaniste, 1998)  

Spiraalgalaktikate mõhnades ja halodes on hulk punakaid vanu tähti ja kerasparvi ning 

ketastes on palju gaasi ja tolmu. Kõige rohkem tähtedevahelist gaasi ja tolmu sisaldavad Sc-

tüüpi galaktikad ja kõige vähem Sa-tüüpi galaktikad. Kuna spiraalsete galaktikate 

spiraalharudes on palju tähtedevahelist ainet, on seal võimalused tähetekkeks. (Tenjes, 2008) 

Vanadest punakatest tähtedest tulenevalt on spiraalgalaktikate mõhnad värvuselt kollakad, 

samal ajal kui tähetekkeks vajaliku gaasiga harudes moodustub noori siniseid tähti. (Spiral 

Galaxy, n.d.) 

Sa-tüüpi galaktikates moodustab gaas ja tolm ainult 2% kogumassist, mis tähendab, et Sa-

tüüpi galaktikates on suhteliselt väike täheteke ja suure osa galaktikast moodustab mõhn, 

milles on vanemad tähed. Sc-tüüpi galaktikates on seevastu gaasi ja tolmu osakaal 

kogumassist 15%, mille tulemusena on neis suur täheteke ja vanadest tähtedest koosnev 

galaktika mõhn moodustab galaktikast väikese osa võrreldes harudega, milles toimub 

täheteke. (Spiral Galaxy, n.d.) 

Lisaks nimetatud alamklassidele on olemas korrapäratud galaktikad, kääbusgalaktikad ning 

klass S0, mille galaktikatel on mõhn, kuid puuduvad spiraalharud ja mis on peaaegu 

elliptilised, kuid mida vaadeldakse kui üleminekut elliptiliste ja spiraalsete galaktikate vahel. 
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(NASA & ESA, 1999) Klass S0 ehk läätsekujulistes galaktikates ei ole tuvastatud 

märkimisväärset kogust tähetekkeks vajalikku tähtedevahelist ainet, mistõttu need koosnevad 

peamiselt vanadest tähtedest. Selle tõttu peetakse neid tihti eksikombel elliptilisteks 

galaktikateks. (Lenticular Galaxy, n.d.) Korrapäratutel ehk irregulaarsetel galaktikatel ei ole 

korrapärast struktuuri, kuid neis tundub olevat palju tähtedevahelist ainet ja noori, siniseid 

tähti (Tenjes, 2008). 

 

1.2.2. Galaktikate värv ja heledus 

Galaktikate värvus jaguneb peamiselt kaheks suuremaks rühmaks: punased ja sinised 

galaktikad. Kohalikus Galaktikarühmas on näha bimodaalsust galaktikate jagunemisel 

optilise värvi järgi sinisesse pilve, punasesse jadasse ja nende kahe vahel asuvasse rohelisse 

orgu (vt joonis 3). Enamus hilist tüüpi ehk spiraalgalaktikaid kuuluvad sinisesse pilve ning 

varast tüüpi ehk elliptilisi galaktikaid kuuluvad punasesse jadasse. (Tojeiro et al., 2013: 359) 

 

Joonis 3. Punane jada (üleval), sinine pilv (all) ning nende vahel asuv roheline org (Schroeder, 

2006) 

 

Tähtede heledust galaktikas mõõdetakse tähesuuruse kaudu, misjuures suuremad arvud 

tähistavad tuhmimaid tähti ning negatiivsed arvud heledamaid tähti. Tähesuuruse 

suurenemisel ühe võrra väheneb tähe heledus umbes 2,51 korda. SDSS (Sloan Digital Sky 

Survey; lähemalt kirjutatud alapeatükis 2.1.) on spektroskoopiline punanihke uurimus, mis 

mõõdab tähesuurusi viie erineva valgusfiltriga, millest kaks on inimsilmale nähtavad valgused 

– punane ja roheline (vastavalt r-filter ja g-filter). Värvi määramiseks lahutatakse kahe erineva 

valgusfiltriga mõõdetud tulemused tähe värvuse kohta. G-filtri ja r-filtri vahe arvutamisel 

tähistab suurema arvulise väärtusega tulemus punasemat tähte või galaktikat kui väiksema 

arvulise väärtusega tulemus (vt tabel 1). (The Definition of Color in Astronomy, n.d.) 

Tabel 1. Erinevate lainepikkuste juures esinevad värvused ja nende tähised (SDSS Filters, 

n.d.) 

Filter ultravioletne roheline punane lähi-infrapunane infrapunane 

Tähis u g r i z 

Lainepikkus (nm) 354,3 477,0 623,1 762,5 913,4 

 



Maarja Täht, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2019 

GALAKTIKATE MORFOLOOGILINE KLASSIFIKATSIOON SÕLTUVALT GALAKTIKA HELEDUSEST JA VÄRVUSEST 

183 

1.2.3. Galaktikate morfoloogia eri keskkondades 

Erinevates keskkondades asuvad erineva morfoloogiaga galaktikad. Vastavalt morfoloogia-

tiheduse sõltuvuse graafikule (vt joonis 4) asuvad varast tüüpi ehk elliptilised ja S0 galaktikad 

eelistatavalt kõrge tihedusega keskkonnas ning hilist tüüpi ehk spiraalgalaktikad eelistatavalt 

madala tihedusega keskkonnas. Järelikult esinevad spiraalgalaktikad tihedates 

galaktikaparvede osades harva ja neid leidub pigem isolatsioonis või madalama tihedusega 

gruppides ja parvedes. Seevastu elliptilised galaktikad esinevad rohkem gruppides ja parvedes 

ning väga harva isolatsioonis. (Morphology Density Relation, n.d.) 

 

Joonis 4. Morfoloogia-tiheduse sõltuvuse graafik (Morphology Density Relation, n.d.) 

 

Arvatakse, et mainitud morfoloogia-tiheduse sõltuvuse graafik näitab, et galaktikaid 

ümbritsev keskkond mõjutab galaktikate evolutsiooni. Näiteks on alust arvata, et täheteke on 

kõrge tihedusega keskkondades, näiteks galaktikaparvedes, pärsitud. Kõrge tihedusega 

keskkondades esinevad erinevad protsessid, näiteks galaktikate ahistamine (harassment), 

ramm-rõhk koorimine (ram-pressure stripping) ja nälgimine (starvation), mis mõjutavad 

galaktikates täheteket. (Morphology Density Relation, n.d.) 

Galaktikate ahistamine on galaktikate möödumine üksteisest suurel kiirusel nii, et galaktika 

morfoloogia häirub või muutub põhjalikult. Selle tagajärjel võivad tekkida asümmeetrilised 

galaktikad, häiritud galaktikad, kõverdused, varvad ja sabad, milles on võimalused 

tähetekkeks. (Galaxy Harassment, n.d.) 

Ramm-rõhk koorimine on kuuma gaasi eemaldumine galaktikast, kui galaktika liigub parves, 

milles kuumast gaasist tekkinud tuul on suurem galaktika gravitatsioonilisest potentsiaalist. 

Ramm-rõhk koorimise tagajärjel sisaldab galaktika väga vähe külma gaasi, mis peatab 

galaktikasisese tähetekke. (Ram Pressure Stripping, n.d.) 

Nälgimine esineb siis kui galaktika sattub parve, mille gravitatsiooniline potentsiaal põhjustab 

galaktikas sisalduva gaasi eemaldumist parve. Gaasi hulk, mis on vajalik tähtede tekkimiseks, 

väheneb ning lõpuks täheteke peatub. (Galaxy Strangulation, n.d.) 
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1.3. Filamendid 

Galaktikate filamendid on ahelad, mis ühendavad omavahel galaktikaparvi universumis ja mis 

on peamised struktuurid galaktikate jaotuses. Nende mõõtmed ulatuvad kuni kümnete 

megaparsekiteni (1 parsek = 3,26 valgusaastat), kusjuures galaktikate gruppide suurus on 

tavaliselt üks megaparsek ja galaktikate suurused on kuni 100 kiloparsekit. Galaktikate 

filamentide võrgustik moodustab niinimetatud Universumi kärgstruktuuri (vt joonis 5). (Tartu 

Observatoorium, 2012) 

 

Joonis 5. Galaktikate jaotuse arvutisimulatsioon, milles iga täpp tähistab eraldi galaktikat 

(Bourke & Knebe, n.d.) 

 

Filamendid koosnevad galaktikatest ja galaktika gruppidest ning need sisaldavad ligikaudu 

40% universumi ainest. Galaktikad ja galaktikaparved ei asu piki filamenti kui ühtlase 

jaotusega juhuslikud punktid, vaid paiknevad regulaarselt ja moodustavad justkui taevase 

pärlikee (vt joonis 6). Eelistatult on galaktikate ja parvede vaheline kaugus umbes 

10 megaparsekit või veidi väiksem 6 megaparsekit. Iga filamendis asuva galaktikaparve 

ümber on piirkond, kus asub keskmiselt palju vähem galaktikaid, mis viitab sellele, et 

galaktika grupid ei moodusta piki filamenti veel suuremaid galaktikaparvi. (Bussov & 

Tempel, 2014) 

 

Joonis 6. Galaktikate filamendid (Tartu Observatoorium, 2012) 

 

Esimeses peatükis kirjutati universumi ehitusest, ainelisest jaotusest ja galaktikate 

paiknemisest universumis. Galaktikate alapeatükis selgus, et galaktikate aineline koostis ja 

väliskeskkonna mõjul toimuvad protsessid mõjutavad galaktikasisest täheteket, millest 

omakorda sõltub galaktika kuju ja värvus.  
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2. ANDMED 

Antud peatükis on kirjutatud kahest uurimuslikust projektist, mille tulemusi on käesolevas 

töös kasutatud. Alapeatükid 2.1. ja 2.2. annavad lühiülevaate galaktikate ja teiste taevakehade 

fotode ja kirjeldavate andmete andmebaasidest. 

 

2.1. SDSS 

SDSS koosneb kolmest spektroskoopilisest uuringust, mida viidi läbi kaheksa aasta jooksul, 

kasutades 2,5-meetrist optilist teleskoopi. Käesolevas töös kasutatud Galaxy Zoo 1 

andmebaasi andmed on saadud kasutades SDSS 7. andmete väljalaset (SDSS Data Release 7). 

Andmete seas on pildid üle 350 miljonist taevakehast, 930 000 galaktikast, 120 000 kvaasarist 

ja 460 000 tähest ning kogu andmestikku on kohandatud ja tehtud avalikult kättesaadavaks 

läbi piisavalt võimekate andmebaaside. Vaadeldavate objektide värvuseid mõõdeti viie 

erineva valgusfiltriga, millest kirjutati lähemalt antud töö alapeatükis 1.2.2. (SDSS Data 

Release 7, 2013) 

 

2.2. Galaxy Zoo 1 

Galaxy Zoo 1 oli projekt, milles tavakodanikud said aidata klassifitseerida galaktikaid nende 

kuju järgi. Inimestel paluti Galaxy Zoo veebilehel määrata piltide järgi, kas galaktika on 

elliptiline, spiraalne või ühinev. Spiraalsete galaktikate korral tuli määrata ka harude 

pöörlemise suund. Esialgne projekt kestis 2007. aasta juulikuust 2009. aasta veebruarini. Igat 

galaktikat pidi klassifitseerima mitu erinevat inimest, et saadud tulemused oleksid 

usaldusväärsemad ja tugineksid paljude inimeste arvamustel. (The Story So Far, n.d.) 

Galaxy Zoo andmebaasi andmete hulgas on info määratud galaktikate kuju, asukoha, 

punanihke, tähesuuruste ja erinevate valgusfiltritega mõõdetud tulemuste kohta. Galaktikate 

kuju kindlakstegemisel kasutatakse Galaxy Zoo tõenäosust, mis näitab kui suur osa tervikust 

klassifitseerib galaktikat ühte kindlat tüüpi. Näiteks Galaxy Zoo tõenäosus 0,95 tähendab, et 

95% vastanutest on galaktika paigutanud ühe galaktikatüübi alla ning 5% vastanutest ei 

paigutanud galaktikat sinna. (Lintott et al., 2011: 168–169) 

Projekti eesmärgiks oli määrata 1 miljoni galaktika tüübid, mis olid osa SDSSist. Iga galaktika 

igat omadust pidi määrama vähemalt 20 inimest, et hinnata saadud informatsiooni 

usaldusväärsust- mida ühtivamad vastused erinevatel inimestel olid, seda usaldusväärsemad 

need olid. (Pinkowski, 2010) 

Käesoleva töö uurimuslikus osas on kasutatud SDSS 7. andmete väljalaskest saadud andmeid 

uuritavate galaktikate kauguste, heleduste ja värvuste kohta. SDSS 7. andmete väljalaset 

kasutati ka projektis Galaxy Zoo 1, kus määrati fotode järgi galaktika tüüp, mille tulemusi on 

samuti antud töös kasutatud. 
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3. GALAKTIKATE LEIDUMISE TÕENÄOSUS HELEDUS-VÄRVUS 
SKAALAL 

Käesoleva uurimistöö praktilises osas on kasutatud Galaxy Zoo andmebaasist võetud andmeid 

erinevate galaktikate koordinaatide ning heleduste kohta läbi erinevate filtrite. Andmete 

töötlemisel on saadud erinevad graafikud, mida on seejärel võrreldud ning analüüsitud.  

Algses andmebaasis oli toodud info 580 000 määratud galaktika kohta. Valimi kitsendamiseks 

võeti uurimiseks ainult need galaktikad, mille kaugus Maast on 200–400 megaparsekit. 

Galaktika kauguse arvutamiseks Maast on tarvis galaktika XYZ-koordinaate, mida 

kasutatakse vektori pikkuse arvutamiseks valemis 𝑑 = √∆𝑥2 + ∆𝑦2 + ∆𝑧2. Valimi 

kitsendamine oli oluline selleks, et andmeid oleks parem töödelda ja analüüsida ning et 

uuritavate galaktikate kaugus ei erineks väga palju. Pärast valimi vähendamist kasutati töös 

200 000 galaktika andmeid. 

Galaktikate heledused on antud töös määratud absmag_r väärtustega, mis tähendab, et 

heledust on mõõdetud läbi r-filtri. Galaktikate värvuste leidmiseks on kasutatud absmag_g 

väärtusest absmag_i väärtuse lahutamist, mis on vastavalt mõõdetud g-filtriga ja i-filtriga. 

Töös kasutatavate väärtuste filtrid soovitas valida käesoleva uurimistöö juhendaja Elmo 

Tempel.  

Esmaseks andmete töötlemiseks kasutati programmi TopCat. TopCat on tabeli kujul olevate 

andmete töötlemiseks loodud programm, mida kasutatakse peamiselt astronoomias 

allikaandmete analüüsiks ja sobivasse kujusse viimiseks. (TOPCAT, 2018) Saadud andmete 

põhjal koostati esialgne heledus-värvus graafik (vt lisa 1), millel olevad punktid näitavad iga 

galaktika asukohta heledus-värvus skaalal. Selle graafiku põhjal otsustati, milline vahemik 

heleduse ja värvuse skaaladel sobib edasiseks uurimiseks. Uurimiseks valiti graafiku keskel 

olev kitsas piirkond (vt lisa 2), sest enamus galaktikaid asus selles piirkonnas. Kõrvale jäeti 

üksikud galaktikad, mis asusid piirkonnast eemal. Piirkonnas olevatest galaktikatest 

moodustati uus galaktikate arvulise jaotuse graafik (vt joonis 7), kus on märgitud ainult need 

galaktikad, mille Galaxy Zoo tõenäosus on ≥ 0,7. Erinevad galaktikatüübid on antud 

uurimistöö graafikutel tähistatud värvidega (vt tabel 2). 

Tabel 2. Galaktikatüüpide tähistamine töös esinevatel graafikutel 

sinine roheline punane kollane 

E – elliptilised S0 – läätsekujulised Sab – spiraalsed; 

alamklassid a, b 

Scd – spiraalsed; 

alamklassid c, d 

 

Vaadates käsitletavate galaktikate arvulise jaotuse graafikut, on näha, et erinevad 

galaktikatüübid asuvad valdavalt teatud kindlates piirkondades heledus-värvus skaalal. 

Elliptilisi galaktikaid leidub enim heleduste –23,1 ja –20 vahel kui värvus on vahemikus 1,02 

kuni 1,26. Elliptilised galaktikad, mis nimetatud piirkonda ei kuulu, on kas piirkonna ümber 

hõredamalt või piirkonnast kaugemal suvaliselt. 
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Joonis 7. Galaktikate arvuline jaotus 

 

Tüüp S0 galaktikaid ehk läätsekujulisi galaktikaid on kõige rohkem heleduste –22,6 ja –20 

vahel kui värvus on vahemikus 0,98 kuni 1,26. Ka need S0-tüüpi galaktikad, mis nimetatud 

piirkonda ei kuulu, paiknevad piirkonna ümber koondunult. Suuri kõrvalekaldeid, kus S0-

tüüpi galaktikad asuksid nimetatud piirkonnast väga kaugel, ei ole. 

Spiraalsed galaktikad on käesolevas uurimuslikus osas jagatud gruppideks Sab, milles on 

galaktikatüübid Sa ja Sb, ning Scd, milles on galaktikatüübid Sc ja Sd. Sab-tüüpi galaktikad 

paiknevad enamasti heleduste –22,2 ja –19,6 vahel kui värvus on vahemikus 1,02 kuni 1,34. 

Osa Sab-tüüpi galaktikaid paiknevad mainitud piirkonna lähedal hõredalt. Esineb ka 

galaktikaid, mis asuvad tüübile omasest piirkonnast parameetrite poolest kaugel. 

Neljas grupp ehk Scd-tüüpi galaktikad asuvad peamiselt heleduste –21,6 ja –19,6 vahel kui 

värvus on vahemikus 0,46 kuni 0,78. Scd-tüüpi galaktikate jaotus skaalal on hõredam kui 

teistel välja toodud galaktikatüüpidel ja suur osa galaktikaid asub piirkonna ümber hõredalt 

või piirkonnast kaugemal suvaliselt. See tähendab, et uuritud Scd-tüüpi galaktikad esinevad 

vähem ainult ühes kindlas heleduse-värvuse väärtuste vahemikus kui teised uuritud 

galaktikatüübid. 

Edasi uuriti galaktikate paiknemise tõenäosusi heledus-värvus skaalal. Galaktikate arvulise 

jaotuse graafiku põhjal koostati uus heledus-värvus graafik, mis jagati 70 × 110 ruudustikuks 

ja igas ruudus leiti kõikide galaktika tüüpide keskmine tõenäosus. Ruutude suurus valiti 

vastavalt arvulise jaotuse graafikule. Tõenäosuste leidmiseks kasutati 

programmeerimiskeeles Fortran kirjutatud programmi, mille kirjutas Elmo Tempel (vt lisa 3). 

Graafikul on võimalik vaadata mingi kindla galaktika tüübi leidmise tõenäosust antud 

heleduse-värvuse skaalalt. Käesoleva uurimistöö uurimuslikus osas on toodud graafikud 

tõenäosuste ≥ 0,3; ≥ 0,4 ja ≥ 0,5 juures. Mainitud graafikutele on märgitud ainult need 

galaktikad, mille leidumise keskmine tõenäosus ruutudes on toodud tõenäosusega võrdne või 

sellest suurem. 
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Joonisel 8 on toodud punktid heledus-värvus graafikul, kus kindla galaktikatüübi leidumine 

on tõenäosusega ≥ 0,3. Graafikult on näha, et teatud galaktikatüübid esinevad suurema 

tõenäosusega mingite kindlate heleduste ja värvuste juures. Sellest tulenevalt saab heleduse 

ja värvuse põhjal määrata, millise galaktikatüübiga on tõenäoliselt tegu. Kuna värvus sõltub 

galaktikas olevatest tähtedest ja nende vanustest, saab värvuse järgi määrata ka galaktika 

vanust.  

 

Joonis 8. Galaktikatüüpide leidumine tõenäosuse ≥ 0,3 juures 

 

Võrreldes joonist 8 galaktikate arvulise jaotuse graafikuga, on märgata kattuvusi 

galaktikatüüpide üldises paiknemises graafikul. Graafikud erinevad üksteisest selle poolest, 

et arvulise jaotuse graafikul on värvuse < 0,5 juures vaid mõned Scd-tüüpi galaktikad, kuid 

joonisel 8 on värvuse < 0,5 juures toodud Sab- ja Scd-tüüpi galaktikate esinemise 

tõenäosuseks ≥ 0,3. Seevastu elliptilisi galaktikaid leidub ≥ 0,3 tõenäosusega peamiselt ainult 

heleduste –24,0 ja –22,0 vahel, aga arvulises jaotuses leidub neid rohkelt heledusvahemikus 

–23,1 kuni –20,0. Arvulist jaotust väljendav tabel ei kajasta ka heleduste –20,0 ja -19,0 vahel 

värvusega 1,3 kuni 1,5 asuvaid Scd-tüüpi galaktikaid, aga joonisel 8 on see märgitud kui ala, 

kus on Scd-tüüpi galaktikate leidmise tõenäosus ≥ 0,3. 

Ka tõenäosuse ≥ 0,4 juures moodustatud graafikul (vt joonis 9) on võrreldes galaktikate 

arvulist jaotust kajastava graafikuga kõik ülalmainitud erinevused. Jooniseid 8 ja 9 võrreldes 

on lisaks märgata, et S0-tüüpi galaktikate leidumise tõenäosus on väiksem nende heleduste ja 

värvuste väärtuste juures, kus arvulise jaotuse graafiku järgi asub kõige rohkem S0-tüüpi 

galaktikaid, kui nende parameetrite juures, kus nimetatud galaktikad paiknevad juhuslikult.  

Graafikul (vt joonis 10), millele on märgitud galaktikatüüpide asukohad heledus-värvus 

skaalal kui nende leidmise tõenäosus nende parameetrite juures on ≥ 0,5, on märgata, et 

galaktikad, mille leidmise tõenäosus oli < 0,5, paiknesid enamasti kohtades, kuhu oli 

kogunenud suurem hulk teatud tüüpi galaktikaid. See-eest punktid, mis paiknesid joonistel 8 

ja 9 hajusalt, on alles ka joonisel 10. Sellest saab järeldada, et teatud tüüpi galaktikate leidmise 

tõenäosus võib heledus-värvus skaalal juhuslikult paiknevates punktides olla suurem kui 

mitmetest punktidest moodustunud piirkonna lähedal. Näiteks S0-tüüpi galaktikate leidmise 

tõenäosus heleduste –20,5 ja –21,0 vahel värvuste –0,2 kuni –0,1 juures on ≥ 0,5, mis on 

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

-25,0 -24,0 -23,0 -22,0 -21,0 -20,0 -19,0 -18,0

G
al

ak
ti

ka
 v

är
vu

s

Galaktika heledus



Maarja Täht, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2019 

GALAKTIKATE MORFOLOOGILINE KLASSIFIKATSIOON SÕLTUVALT GALAKTIKA HELEDUSEST JA VÄRVUSEST 

189 

suurem kui S0-tüüpi galaktikate leidmise tõenäosus heleduste –22,0 ja –20,6 vahel värvuste 

1,1 kuni 1,2 juures, milleks on ≥ 0,3. 

 

Joonis 9. Galaktikatüüpide leidumine tõenäosuse ≥ 0,4 juures 

 

 

Joonis 10. Galaktikatüüpide leidumine tõenäosuse ≥ 0,5 juures 

 

Saadud andmete ja nende põhjal moodustatud graafikute põhjal saab öelda, et uuritud 

galaktikad paiknevad arvuliselt heledus-värvus skaalal enamasti tüübiti konkreetsetes 

piirkondades. Antud piirkondades on võimalik välja arvutada tõenäosus teatud heleduse ja 

värvuse juures erinevate galaktikatüüpide leidmiseks. See tähendab, et teades galaktika 

heledust ja värvust ning nende parameetrite juures olevaid erinevate galaktikatüüpide 

leidumise tõenäosusi, on võimalik määrata vaadeldava galaktika võimalik tüüp. Kuna töös 

toodud graafikud galaktikatüüpide leidumiste tõenäosuste jaotustega erinevad galaktikate 

arvulisest paiknemisest, tasuks seda edaspidi põhjalikumalt uurida. 
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KOKKUVÕTE 

Erinevate galaktikatüüpide leidumise tõenäosusi heledus-värvus skaalal ja nende seoseid 

erinevate galaktikatüüpide arvulise jaotusega heledus-värvus skaalal ei ole varasemalt 

uuritud. Käesolev töö annab ülevaate universumi ehitusest, galaktikate omadustest ning 

ülalmainitud seostest ja erinevustest, milleni jõuti uurimistöö uurimusliku osa käigus. 

Töö eesmärgiks oli teada saada, kuidas erinevate galaktikatüüpide leidumise tõenäosus sõltub 

värvusest ja heledusest. Analüüsiks oli võetud galaktikad Galaxy Zoo 1 andmebaasist, mille 

kaugus Maast on 200–400 megaparsekit ja mille Galaxy Zoo tõenäosus on ≥ 0,7. 

Galaktikatüüpide leidumise tõenäosused heledus-värvus skaalal on galaktikatüüpide arvulise 

jaotusega heledus-värvus skaalal seoses kõige rohkem tõenäosuse ≥ 0,3 juures, mis on uuritud 

tõenäosustest kõige väiksem. Analüüsiti seoseid ≥ 0,3; ≥ 0,4 ja ≥0, 5 tõenäosuste juures ja 

avastati, et suurima uuritud tõenäosusega moodustatud graafikul puuduvad tugevad seosed 

galaktikatüüpide arvulise paiknemisega heledus-värvus skaalal. 

Antud teema puhul saaks edasi uurida seda, kuidas ja kui suure tõenäosusega saab määrata 

galaktika tüüpi lähtuvalt galaktika värvusest ja heledusest, kuna tegu oleks tõhusama 

meetodiga kui visuaalselt galaktika tüübi määramine, mida kasutatakse hetkel. 

Tööks kasutatud uurimismeetod andis uuritavale küsimusele vastuse saamiseks piisavalt 

põhjaliku ülevaate antud teema kohta. Edasisel uurimisel peab võtma arvesse rohkem 

omadusi, mis igat galaktikat iseloomustavad ja mis võivad põhjustada tugevate seoste 

puudumist galaktikatüüpide leidumise tõenäosuste heledus-värvus skaalal ja erinevate 

galaktikatüüpide arvulise jaotuse vahel. 
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Lisa 1. Kõikide uuritud galaktikate heledus-värvus graafik 

 
 

Lisa 2. Kitsendatud valimi galaktikate heledus-värvus graafik 
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Lisa 3. Programmi kood tõenäosuste leidmiseks 

program test 

 implicit none 

 integer:: i,k,n 

 real,dimension(:),allocatable:: x,y,val,val2,val3,val4 

 real:: x0,y0,xdelta,ydelta,meanhce,meanhcs0,meanhcsab,meanhcscd 

 ! 

 n=200000 

 allocate(x(1:n),y(1:n),val(1:n),val2(1:n),val3(1:n),val4(1:n)) 

 open(1,file='analyysproge.txt') 

 do i=1,n 

  read(1,fmt=*) x(i),y(i),val(i),val2(i),val3(i),val4(i) ! 

absmag, color, some value 

 end do 

 close(1) 

 ! 

 ! analyys 

 open(1,file='output.txt') 

 write(1,fmt='(A)') '# heledus värvus meanhc_e meanhc_s0 meanhc_sab 

meanhc_scd' 

 do i=1,70 

  x0 = (-18) + (i-1)*(-0.1) ! siia heleduse binnid 

  xdelta = 0.1 ! heleduse binni laius 

  do k=1,110 

   y0= (-0.2) + (k-1)*(0.02) ! siin varvuse binnid 

   ydelta = 0.02 ! varvuse binni laius 

   ! 

   meanhce = sum(val,mask=( abs(x-x0)<xdelta .and. abs(y-

y0)<ydelta ))/count( abs(x-x0)<xdelta .and. abs(y-y0)<ydelta ) 

   meanhcs0 = sum(val2,mask=( abs(x-x0)<xdelta .and. 

abs(y-y0)<ydelta ))/count( abs(x-x0)<xdelta .and. abs(y-y0)<ydelta ) 

   meanhcsab = sum(val3,mask=( abs(x-x0)<xdelta .and. 

abs(y-y0)<ydelta ))/count( abs(x-x0)<xdelta .and. abs(y-y0)<ydelta ) 

   meanhcscd = sum(val4,mask=( abs(x-x0)<xdelta .and. 

abs(y-y0)<ydelta ))/count( abs(x-x0)<xdelta .and. abs(y-y0)<ydelta ) 

   write(1,fmt=*) 

x0,y0,meanhce,meanhcs0,meanhcsab,meanhcscd 

  end do 

 end do 

 close(1) 

end program test 
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20. Peterson, Holger. Nafta asendajad autotranspordis. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 10. 

kl 

21. Prants, Kreet. Estonian students use of English in everyday communication. Pärnu 
Ühisgümnaasium, 11. kl 

22. Räägel, Alvar. Ülevaade Pärnu linna rannaala linnustikust. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 

23. Soomets, Elin ja Soomets, Elmo. Meie pere lugu. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 
24. Soosaar, Olavi ja Kollamaa, Tanel. Koolivägivallast ja selle avaldumisest Rääma koolis. Pärnu 

Rääma Põhikool, 9. kl 

25. Tõnts, Merle. Maailmarändurist keraamik Anne Türn. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 

 

2006 

1. Alunurm, Reelika. Let me tell you about Britpop. Juhendaja Õie Mägi. Pärnu Ühisgümnaasium, 

11. kl 
2. Haas, Liina ja Tammearu, Tene. Doominomäng gaaside õppimiseks. Juhendaja Evelin Saks. 

Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 

3. Hallik, Riina. Laps – vägivalla ohver. Juhendaja Valter Maatee. Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasium, 10. kl 

4. Ipsberg, Liis. Müütilised olendid ilukirjanduses. Juhendaja Kadri Piiskop. Pärnu Ühisgümnaasium, 

11. kl 
5. Jaakson, Aet. Puupakust kandleni. Juhendaja Ivi Kullam. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 

6. Juhanson, Karl-Ott ja Kruusla, Vegard. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste 

lugemiseelistused. Juhendaja Lia Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl 
7. Juhansoo, Kairi ja Täll, Christin. Lisaained meie toidulaual. Juhendaja Anne Urge. Pärnu 

Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl 

8. Koosapoeg, Kaarel. Elektromagnetkiirendite kasutamine satelliitide orbiidile saatmiseks. 
Juhendaja Riina Leet. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 10. kl 
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9. Kušanova, Angelika. Vaimud, hinged ja nendega suhtlemine. Juhendaja Peedu Sula. Pärnu 

Ühisgümnaasium, 11. kl 
10. Lekk, Ingrid. Silma optiline süsteem ja laseroperatsioon. Juhendaja Riina Leet. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 11. kl 

11. Lemberg, Sander. Internet on everyday life. Juhendaja Kaie Merila. Pärnu Ühisgümnaasium, 10. 
kl 

12. Lempu, Helen. Maksasiirdamine. Juhendaja Aita Luts. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 

13. Markson, Annika. Noorte sõnakasutus kõnekeeles. Juhendaja Mari Raidmets. Pärnu Ülejõe 
Gümnaasium, 11. kl 

14. Mets, Mari-Ly. Suitsiidiprobleem noorte seas. Juhendaja Peedu Sula. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. 

kl 

15. Mitt, Kaisa. Bermuda kolmnurk. Juhendaja Ene Kõo. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 10. 

kl 

16. Mäesepp, Rita. Eesti rahva muinasusund. Juhendaja Kadri Piiskop. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 
17. Nisu, Erik ja Pella, Rauno. Instrumentaalmuusika 20. ja 30. aastatel. Juhendaja Leo Viller. Pärnu 

Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl 

18. Orav, Janika. Religiooni osatähtsus 21. saj Eestis. Juhendaja Peedu Sula. Pärnu Ühisgümnaasium, 
11. kl 

19. Port, Gert. Antiikfilosoofia. Juhendaja Peedu Sula. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 

20. Rääbis, Külli. Õigekeelsusnormingutesse suhtumine interneti-foorumites. Juhendaja Mari 
Raidmets. Pärnu Ülejõe Gümnaasium, 12. kl 

21. Tamme, Virge ja Aia, Valmar. Kodutus taasiseseisvunud Eestis ja Pärnus. Juhendaja Anne 

Kärner. Pärnu Ülejõe Gümnaasium, 11. kl 

22. Tammekivi, Eva. Lemmikloom – rõõm ja mure. Juhendaja Aita Luts. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. 

kl 

23. Tiimus, Riti. Narkomaania levik ning selle peatamine Eestis ja Pärnu linnas. Juhendaja Katrin 
Lekk. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 

24. Trink, Juhan. Youth Problems in English-speaking Countries. Juhendaja Kaie Merila. Pärnu 

Ühisgümnaasium, 10. kl 
25. Vaher, Eero. Jaanuaritorm Pärnumaal. Juhendaja Jüri Tenson. Pärnu Vanalinna Põhikool, 7. kl 

 

2007 

1. Aamer, Mihkel. Eesti keele vokaalisüntesaator. Juhendaja Elmu Mägi. Pärnu Koidula 
Gümnaasium, 12. kl 

2. Grištšenko, Julia ja Tkatšenko, Viktoria. Muusikariistade helivõnkumise uurimine. Juhendaja 

Larissa Semjonova. Pärnu Vene Gümnaasium, 12. kl 
3. Kalinin, Dmitri ja Levštšanova, Valentina. Radoon-gaasi kogumise uurimused gümnaasiumi 

ruumides. Juhendaja Larissa Semjonova. Pärnu Vene Gümnaasium, 12. kl 

4. Kikajoon, Kristiina ja Jakobsoo, Siim. Toitumine Pärnumaa noorte hulgas. Juhendaja Sirje 
Miglai. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl 

5. Kägu, Sander ja Viks, Karl. Massimeedia Pärnus 2006. aastal. Juhendaja Leo Viller. Pärnu 

Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl 
6. Lekk, Ingrid. DNA analüüs polümeraasi ahelreaktsiooni meetodil. Juhendaja Katrin Lekk. Pärnu 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 

7. Luht, Annemarii. Akordioni minevik ja tänapäev Eestis. Juhendaja Jelena Kuvšinova. Pärnu Vene 

Gümnaasium, 12. kl 

8. Luts, Ott. Pärnu Rannapargi linnustik aastatel 2003–2006. Juhendaja Aita Luts. Pärnu 

Ühisgümnaasium, 11. kl 
9. Pelovas, Alo ja Kurik, Kaspar. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste osavõtt huviharidusest. 

Juhendaja Lia Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl 
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10. Petersell, Olgerd. Pärnu Ühisgümnaasium ja inglise keele õpetus. Juhendaja Kaie Merila. Pärnu 

Ühisgümnaasium, 11. kl 
11. Peterson, Birgit. Pärnu I Keskkooli ajaloost. Juhendaja Õnnela Kukk. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. 

kl 

12. Püsiäinen, Anita. Mesindussaadused ja nende mõju närvisüsteemile. Juhendaja Riina Leet. Pärnu 
Humanitaargümnaasium, 12. kl 

13. Teearu, Katre. Koolikiusamine. Juhendaja Pille Kadak. Kilingi-Nõmme Gümnaasium, 10. kl 

14. Tjuleneva, Anna. Tööpakkumised gümnaasiumi lõpetajatele Pärnus ja Pärnumaal. Juhendaja Olga 
Vereštšagina. Pärnu Vene Gümnaasium, 10. kl 

15. Vaik, Ruth ja Krimm, Erika. Vetikad, õppevahend. Juhendaja Anne Urge. Pärnu Kuninga Tänava 

Põhikool, 8. kl 

16. Veri, Laura. Õpilaste identiteedi kujunemine rate.ee-s. Juhendaja Mari Raidmets. Pärnu Ülejõe 

Gümnaasium, 11. kl 

 

2008 

1. Belova, Marina ja Balõbina, Veronika. Noorte subkultuurid: mis mõjutab elustiili valikut. 
Juhendaja Olga Vereštšagina. Pärnu Vene Gümnaasium, 10. kl 

2. Kask, Kadri. Hekate ja tema kolm nägu. Juhendaja Anne Kärner. Pärnu Ülejõe Gümnaasium 

3. Kiisk, Katrin. Vanuritest taasiseseisvunud Eesti Vabariigis ja nende mälestused. Juhendaja Anne 
Kärner. Pärnu Ülejõe Gümnaasium, 10. kl 

4. Käämer, Viljar. Muutused Are valla maaelus aastatel 1975–2000. Juhendaja Elve Tamvere. Pärnu 

Ühisgümnaasium, 12. kl 

5. Leetsar, Karin. Hinnanguline sõnavara noortekeeles. Juhendaja Marja Tõnts. Pärnu Ülejõe 

gümnaasium, 12. kl 

6. Maasik, Margus. Nikola Tesla. Juhendaja Rein Karjane. Pärnu Ühisgümnaasium, 10. kl 
7. Mesipuu, Rauno. Äriplaan. Juhendaja Silja Kikerpill. Pärnu Hansagümnaasium, 12. kl 

8. Mitt, Kaisa. Hinnanguline sõnavara noortekeeles. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasium, 12. kl 

9. Nuut, Liisa. President Lennart Meri. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 
10. Peetersoo, Madis ja Kivisalu, Siim-Andres. Eesti tööjõust välismaal. Juhendaja Lia Viller. Pärnu 

Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl 

11. Pennula, Leana. Eneseteostus, karjäär ja rahulolu. Juhendaja Elju Kase. Pärnu Hansagümnaasium, 
12. kl 

12. Põder, Andres. Pahavara. Juhendaja Raivo Annusver. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 

13. Püsiäinen, Anita. Lühinägevus kooliõpilaste seas. Juhendaja Riina Leet. Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasium, 11. kl 

14. Randpõld, Mari Ann. Putuktoidulised taimed. Juhendaja Katrin Lekk. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 10. kl 
15. Semelson, Helena; Vunk, Laura; Rist, Merlyn; Pruss, Ethel. Lauamängud EV-90. Juhendaja Lia 

Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 7. kl 

16. Sild, Karina. Johannes Aavik ja tema keeleuuenduse mõjud tänapäeva keeles. Juhendaja Tiina 
Maripuu. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 

17. Tanissaar, Kadri. Tsitaatsõnad ajakirjanduses. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 

18. Tattar, Kristin. Hinnanguline sõnavara noortekeeles. Juhendaja Inga Kukk. Pärnu 

Hansagümnaasium, 9. kl 

19. Telve, Keiu. Pärnu Kooliteater aastatel 1984–1987. Juhendaja Kait Vesik. Pärnu 
Ühisgümnaasium, 11. kl 

20. Urbel, Grete. Mikrolaineahjud. Juhendaja Riina Leet. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 

12. kl 
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21. Varfolomejeva, Alina ja Pjankova, Marianna. Ene Ergma – naine, teadlane, poliitik. Juhendaja 

Larissa Semjonova. Pärnu Vene Gümnaasium, 9. kl 

 

2009 

1. Allikas, Kai. Ökoloogilised ehitusmaterjalid. Juhendaja Katrin Lekk. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 

2. Antso, Siim. Kivisildnik kultuurielu edendajana. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasium, 12. kl 

3. Anvelt, Eneli. Eesti keele minevik, olevik ja tulevik. Juhendaja Mari Raidmets. Pärnu Ülejõe 

Gümnaasium, 12. kl 

4. Elmi, Rebeka. Tekstid, mida loevad minu koolikaaslased. Juhendaja Marika Hoolma. Pärnu 

Kuninga Tänava Põhikool 8. kl 

5. Gudrina, Rita. David Samoilov – inimene ja poeet. Juhendaja Eha Meier. Pärnu Ühisgümnaasium, 
11.kl 

6. Heinväli, Jaanika ja Haas, Erle. Laste kodutusest taasiseseisvunud Eesti Vabariigis ja Pärnus. 

Juhendaja Anne Kärner. Pärnu Ülejõe Gümnaasium, 11. kl 
7. Hoolma, Helen. Õpetaja kujutamine ajalehtedes SL Õhtuleht ja Postimees 2003. aastal. Juhendaja 

Elga Raadik. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 

8. Ilves, Helena. Ohtlik või ohutu mobiiltelefon. Juhendaja Meeri Rebane. Pärnu Hansagümnaasium, 
12. kl 

9. Kallasmaa, Kristiina. Haapsalu rätikud. Juhendaja Silvia Nõukas. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 10. kl 

10. Kimmel, Mart. Eesti Päevalehe kultuuriteemaliste artiklite pealkirjad 1998. ja 2008.aastal. 

Juhendaja Kadri Piiskop. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 

11. Kuusmaa, Kätlin ja Veltson, Rebeka Solveig. Kõrghooned Pärnu linnapildis – ideest teostuseni. 
Juhendaja Kersti Mäestu. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl 

12. Lauk, Eeva. Minu kodutalu Ruhnu saarel. Juhendaja Lia Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 
8. kl 

13. Lott, Margit. Kulutused lõpuaktusel ja etikett. Juhendaja Ülle Otskivi. Pärnu Hansagümnaasium, 

11. kl 
14. Lääne, Gerrit. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli Noore teaduri märgi omanikud. Juhendaja Lia 

Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl 

15. Padul, Anett ja Sepandi, Merilin. Eesti esimene naislendur Elvy Kalep. Juhendaja Anne Kärner. 
Pärnu Ülejõe Gümnaasium, 7. kl 

16. Pavlova, Nelli ja Galashuk, Sofia. Kass kui füüsika objekt. Juhendaja Larissa Semjonova. Pärnu 

Vene Gümnaasium, 8. kl 
17. Ressar, Pille-Riin. Puugid ja nende levitatavad infektsioonid. Juhendaja Katrin Lekk. Pärnu 

Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 

18. Semelson, Helena. Sokid (õppevahend). Juhendaja Elje Lõhmus. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 
8. kl 

19. Sild, Karina. Rahandusülesanded koolimatemaatikas. Juhendaja Urve Paulmann. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 
20. Sillat, Amalie. Rahvariided tänapäeval. Juhendaja Kadri Rebane. Pärnu Vabakool, 7. kl 

21. Tamar, Jaanika. Johannes Aaviku keeleuuendus ja tänapäeva eesti keel. Juhendaja Mari Raidmets. 

Pärnu Ülejõe Gümnaasium, 12. kl 

22. Uibu, Aniita. Rollimängud – Eesti noortekultuuri üks osa. Juhendaja Eliina Uibu. Pärnu Kuninga 

Tänava Põhikool, 8. kl 

 

2010 

1. Järve, Anette. Downi sündroomiga laste areng ja hariduse omandamine ühe õpilase näitel. 
Juhendaja Aita Luts. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 
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2. Kaaremäe, Anni. Eesti võimalused India IT-edu ära kasutada. Juhendaja Madis Talmar. Pärnu 

Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 
3. Kalnin, Kristo. Roheline energia. Roheline energia Pärnumaal. Juhendaja Meeri Rebane. Pärnu 

Hansagümnaasium, 11. kl 

4. Kauniste, Merilin. Eestlased Kanadas. Juhendaja Elle Kera. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl 
5. Kosenkranius, Merly Kristi. Kakskeelsed lapsed. Juhendaja Valter Maatee. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 

6. Lapshina, Maria ja Muravjova, Elina. Inimese keha proportsioonide uurimine. Juhendajad 
Larissa Semjonova, Olga Vereshchagina. Pärnu Vene Gümnaasium, 9. kl 

7. Lott, Margit. Lõpuaktuste kulutused ja etikett. Juhendaja Ülle Otskivi. Pärnu Hansagümnaasium, 

12. kl 

8. Maidle, Janika. NO99 ja tema fenomen. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 

9. Normet, Janeli. Dagmar Normeti roll elus ja kirjanduses. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu 
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 

10. Raud, Kärt. Andrus Kivirähki näitekirjandus. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 
11. Rünkjanen, Kris Egert. Sisekliima seisukord Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis. Juhendajad Kadri 

Kilusk, Mari-Liis Rebane. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl 

12. Saks, Maarit. Personali motiveerimine Rannamõisa lasteaia näitel. Juhendaja Madis Talmar. Pärnu 
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 

13. Siniloo, Gert. Koolide pingerida ühiskonna ja tippkooli vaatenurgast. Juhendaja Peedu Sula, Pärnu 

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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2019 

1. Beljaev, Kaarel. Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste liikumisharjumused, võrdlus põhikooli 

õpilaste liikumisharjumustega. Juhendaja Tiiu Leibur. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl 
2. Kallas, Laura. Identiteedi kujundamine sotsiaalmeedias Audru Kooli 7.– 9. klassi näitel. Juhendaja 

Pille Raudla-Loode. Audru Kool, 8. kl 

3. Kalmer, Hans Markus. Taastuvenergiaallikad ja põlevkivist loobumise võimalikkus Eesti 
energiasektoris. Juhendajad Erkki Tempel, Madis Talmar. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 

4. Kivimägi, Ain. Sportlik vabavõitlus ja sellesse suhtumine ühiskonnas harrastajate ja 
mitteharrastajate näitel. Juhendaja Kandela Õun. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl 

5. Lasn, Maribel. Teatrikriitika lavastuse „Tramm nimega iha“ näitel. Juhendaja Heidi Taal. Pärnu 

Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl 
6. Olesk, Helena. Kreemid ja nende valmistamine. Juhendaja Evelin Laanemets. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 12. kl 

7. Tamm, Anita. Ajaleht Postimees veebruaris 1918, 1928 ja 1938. Juhendaja Kalle Viik. Pärnu 
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 

8. Täht, Maarja. Galaktikate morfoloogiline klassifikatsioon sõltuvalt galaktika heledusest ja 

värvusest. Juhendajad Erkki Tempel, Elmo Tempel. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. 
kl 

9. Viik, Liisamari. Kostüümikunst teatris Eesti draamateatri 1992. ja 2017. aasta „Ivanovi“ näitel. 

Juhendajad Liina Unt, Heidi Taal. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 
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Tartu Ülikooli Pärnu kolledž 
Pärnu Linnavalitsus 

2020 

 


