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SISSEJUHATUS 

Ma valisin selle teema, sest ma jälgin ise eesti sisuloojad. Olen märganud nende 

keelekasutuses palju ingliskeelseid sõnu ja väljendeid, mis tundusid otstarbetud. Otsustasin 

uurida, milliseid sõnu ja väljendeid nad kasutavad, kui palju neid tegelikult esineb ning kas 

nendele on olemas eestikeelsed vastsed. Uuritavad viis sisuloojat valisin selle järgi, keda ma 

ise jälgin sotsiaalmeedias. Teadsin ka seda, et nad kasutavad palju võõrkeelseid sõnu ja 

väljendeid.  

Töös antakse üldine ülevaade sõnade laenamisest eesti keelde, tutvustatakse viit sisuloojat. 

Töö eesmärk on uurida Eesti sisuloojate tsitaatsõnade kasutamist. Uuringu tulemusena 

soovitakse saada teada, milliseid sõnu ja väljendeid eesti sisuloojad kasutavad ja uuritakse, 

kas need on vajalikud ja kas neile on olemas eestikeelsed vasted. Peamiselt kasutatud allikad 

olid Tartu Ülikooli magistritööd, eesti keele sõnaraamatud ja sisuloojate videopostitused. 

Uurimistöö hüpotees on järgmine: Eesti sisuloojate tsitaatsõnade kasutus on ebaotstarbekas, 

sest sõnadele on võimalik leida eestikeelsed vasted. Tsitaatsõnade kasutus on tingitud ilmselt 

muust, kui eestikeelse vaste puudumisest. 

Töö koosneb kolmest peatükist ja kuueteistkümnest alapeatükist. Esimeses annan ülevaate 

laenamisest ja laensõnadest, teises tutvustan uurimismeetodeid. Kolmandas peatükis toon 

välja uurimistulemused ja järeldused.  

Tänan enda juhendajat Pille Raudla-Loodet, kes aitas mind töö valmimisel. 
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1. VÕÕRKEELTE MÕJUTUSED EESTI KEELES 

1.1. Sõnade laenamine teistest keeltest 

Juba mõnda aega on jälgitud sisuloojate keelekasutust. Keelde ilmub palju võõrtüvesid, teiselt 

poolt aga laieneb seniste võõrsõnade tähendus. Tekstidest leiab mitmesuguseid sõnu, mis 

näevad välja nagu tavalised võõrsõnad, kuid mida eesti võõrsõnastikest ei leia ja mille 

arusaamiseks on vaja uurida ingliskeele sõnaraamatuid. (Raadik, 2008, lk 43) Võõrkeelsete 

sõnade kasutamisel võib oletada kaht põhjust: harjumuse jõud ja maailmas mõjuka võõrkeele 

prestiiž (Rehemaa & Leemets, 2019). Käesolevas töös uuritakse sisuloojate keeles olevaid 

sõnavara mõjutusi. 

Teistest keeltest laenamine ei ole halb. Kui laenamine ületab teatud piiri, siis võib keele 

väljendusvõime kahjustuda. Eestikeelsete sõnade asemel kasutatakse hoopis ingliskeelseid 

sõnu, kuigi on olemas nendele sõnadele eestikeelsed vastsed. Näiteks kasutatakse poes 

käimise asemel shopping, joogi või napsu asemel drink, loo asemel story ja neid sõnu on veel 

väga palju. Iga aastaga asendatakse eestikeelseid sõnu võõrkeelsetega väga palju. Juhtub ka 

nii, et inglis- ja eesti keele reeglid omavahel segi lähevad, mis eriti väljendab vales käänamise: 

workshoppe, jackpotti, laptoppe. (Lõhmus, 2002) 

Tänapäeval ei vaadata enam inglise keelt kui kauget võõrkeelt, ingliskeelsed sõnad on saanud 

eestikeelses tekstis tavapäraseks. Inglise keelest on saanud mitmes töökohas liiderkeel, millest 

termineid laenatakse. Seda sellepärast, et inglise keel on maailma üks levinumaid keeli,  mida 

oskab suurem osa inimesi. Tänapäeval laenatakse ka siis, kui selleks puudub otseselt vajadus. 

Ingliskeelsete sõnade laenamine emakeeles on populaarne. (Kirjasto, 2015) 

Eesti keel on palju laenanud hõimudelt ja rahvastelt, kellega on olnud tal kokkupuuteid. 

Hilisemal ajal on tulnud kasutusele ka kirjalik mõju: kirjasõna kaudu oleme saanud mõjutusi 

ka kaugemalt rahvastelt, näiteks saksa, prantsuse, rootsi, soome ja vene keelest. Tänapäeval 

oleme taas suuliste kanalite-, raadio ja televisiooni, mõjutuses, internet on lisandunud kirjaliku 

allikana. (Erelt, Erelt, & Ross, 2007, lk 595–596) 

Ingliskeelsete sõnade laenamisel on olnud aktiivseid ja vähemaktiivseid laenuperioode. 

Laenatakse eri aegadel ja ka eri keelte kaudu, ka tähendus võib originaalsõna omast erineda. 

Sõnade laenamisel on mitmeid põhjuseid, kuid enamasti on põhjus selles, et puudub 

omakeelne vaste. Aja jooksul on levinud ka trend, kus laenatakse sõnu ka siis, kui selleks 

puudub otsene vajadus. (Kirjasto, 2015, lk 8–10) 

 

1.2. Laensõnad, tsitaatsõnad ja anglitsismid 

Laensõnad on käinud enamasti koos kultuurimõjudega: oleme laenanud sõnu koos esemete ja 

nähtustega. On olnud ka psühholoogilisi põhjusi. Näiteks on liiga ropud sõnad vajanud 

võõraid peitesõnasid ehk eufemisme või on võõramaine väljendus olnud külgetõmbavam kui 

kodumaine. (Erelt, Erelt, & Ross, 2007, lk 588–589) Laensõna tähendus võib keeles 

varasemast kitsamaks muutuda aja jooksul ja just sõna edasise arengu käigus (Kirjasto, 2015, 

lk 12). 
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Teistest keeltest meile võetud uued tüved on laentüved. Teisest keelest vahetult, ilma 

kolmanda keele abita laenatud keelendid on otselaenud. Teisest keelest mingi kolmanda keele 

vahendusel laenatud keelendid on kaudlaenud. (Erelt, Erelt, & Ross, 2007, lk 588–589) 

Tsitaatsõnad on sellised sõnad, mida kasutatakse eestikeelsetes tekstides just täpselt nii, nagu 

selles keeles, kust see sõna on eesti keelde võetud. Selline sõna on eesti keeles näiteks show. 

Tsitaatsõna hääldatakse mitte päris originaali päraselt, aga selle lähedaselt. (Erelt, Erelt, 

Raadik, Leemets, & Mäearu, 2000, lk 153)  

Tsitaatsõnade kirjutamiseks tuleb tsitaatsõnad panna teise kirja. Kui tavaliselt kirjutatakse 

teksti püstkirjas siis selle teksti sees tuleb kirjutada tsitaatsõna kaldkirjas ehk kursiivis. Kui 

aga teksti kirjutatakse teises formaadis tuleb tsitaatsõnad kirjutada püstkirjas. Peaasi on see, 

et tsitaatsõna eristuks tavalisest tekstist. Teiseks tsitaatsõna tuleb käänata ülakoma abil ja 

käändelõpp ei ole enam siis samas kirjas, mis on tsitaatsõna (nt show’le). Kolmandaks 

ühendatakse tsitaatsõna liitsõnaks sidekriipsu abil (nt: läksime moeshow’le). (Erelt, Erelt, 

Raadik, Leemets, & Mäearu, 2000, lk 153) 

Anglitsism on ingliskeelele omane tunnus, mis on võetud üle teise keelde või keeles 

kohandatud. Anglitsismid tulevad ingliskeelsest ühiskonnast, ning ei kandu alati teise keelde 

otse, vaid sageli ka vahenduskeele kaudu. Euroopas on olnud enamasti vahenduskeeleks saksa 

keel. (Kirjasto, 2015) 

Kuna anglitsismid on laenud, mis tulevad sihtkeelde mingil ajahetkel, võib olla tegu juhuslike 

moesõnadega. Nende sõnade saabumise põhjus on üldiselt aktuaalsus või uudsus, ning 

seepärast ei või nad olla keeles püsivad, võivad muutuda klišeedeks. (Kirjasto, 2015) 

Anglitsisme jaotatakse kolme kategooriasse: 

1. Täiendavad anglitsismid. Nende hulka kuuluvad laenud, mis tähistavad mingi valdkonna 

uut mõistet või nähtust keeles, millele puudus selles keeles vastav sõna. 

2. Asendavad anglitsismid on sellised sõnad, mis võetakse olemasolevate sõnade asemele. 

3. Eristavad anglitsismid, on keeles käibel olev sõna, millest võetakse ühe osa semantilisest 

kasutusalast anglitsismi poolt üle. See võib toimuda ka protsessina: alguses uus sõna 

hõivab osa semantilisest väljast, kuid lõpuks asendab laen omasõna terviklikult. 

(Kirjasto, 2015) 
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2. UURIMUSE MEETODID 

Uurimuse esimese osana kasutatakse kvalitatiivset meetodit, kus vaadeldakse viie eesti 

sisulooja videopostitusi ja analüüsitakse neid: mis teemal ja kui palju postitavad. 

Uurimuse teise osana kasutatakse kvantitatiivset meetodit, kus vaatluse käigus kogutakse ning 

süstematiseeritakse sotsiaalmeedia sisuloojate kasutatavad tsitaatsõnad ja ingliskeelsed 

väljendid nende videoblogidest. Kogutud materjal näitab ingliskeelsete sõnade 

kasutussageduse hetkeseisu vlogijate keelekasutuses. Teise osana antakse kasutatud 

anglitsismidele hinnang nende kasutuse kohta: millised eestikeelsed vasted leiame eesti keele 

sõnastikest. 

Töös uuriti viie sotsiaalmeediastaari videoid, mis on avaldatud 2019. detsembrist kuni 2020. 

aasta jaanuarini. Vaadatud videod on pikkuselt erinevad, alates 10 minutist kuni 40 minutini. 

Sisuloojad on kõik enam-vähem sama aktiivsed, kõigil on vahel mingil põhjusel 

passiivsusperioodid. 

Kogutud materjal on liigitatud järgmistes peatükkides sõnaliikide kaupa. Need, mis esinesid 

väljenditena, moodustavad omaette peatüki. Sõnade juurde on lisatud eestikeelsed vasted ning 

esitatud tänapäeva noore keelekasutuse jaoks sobivaim. Kogutud sõnu/väljendeid 

analüüsitakse mitme sõnastiku alusel: eesti õigekeelsussõnastik, sünonüümisõnastik ning 

inglise-eesti sõnaraamat. 
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3. SOTSIAALMEEDIA SISULOOJATE SÕNAKASUTUSE 
UURINGU TULEMUSED 

3.1. Sotsiaalmeedia sisuloojad 

Sisuloojad on isikud, kes postitavad internetti enda eluga seonduvat infot. Nad tegelevad 

reklaamimisega, nende arvamust üldjuhul usaldatakse ja keda jälgitakse vabatahtlikult. 

Sisuloojad võivad olla tuntud isikud, sportlased, blogijad või isegi kuninganna ja kuningas. 

(Lill, 2019) 

 

3.1.1. Sidni Tomson 

Sidni Tomson on 19-aastane eesti sisulooja, kes on videoid postitanud kaheksa aastat, kuid 

suurema tuntuse on saavutanud viimase kahe aasta jooksul. Ta sai Eesti Youtube’is tuntuks 

tänu sellele, et ta valiti Youchik’iks. Youchikid olid neljaliikmeline tüdrukute punt, kes tegid 

koos videoid ja võtsid koos ette erinevaid väljakutseid. Youchikid enam küll ei tegutse, kuid 

Sidni postitab videoid siiani. Sidnil on Youtube’is 28,1 tuhat jälgijat ja Instagramis 28,3 tuhat. 

(YouChikid, 2018) 

Sidni postitab peamiselt vloge. Kuid tema ühed tuntumad videod on Eesti lauluga seotud. Ta 

kuulab nendes videotes laule ning ennustab lauludele kohti ning avaldab arvamust nende 

kohta. (Tomson, 2012) 

Videod, mida mina vaatasin, sisaldasid peamiselt nende igapäevaelu ehk tegid vlogi. Mõni 

video oli ka selline, kus istusid maha ja analüüsisid erinevaid asju. 

Sidni kasutab võõrkeelseid sõnu, sest talle on inglise keel alati väga lähedane olnud. Ta tarbib 

ingliskeelset meediat rohkem ja puutub inglise keelega rohkem kokku kui eesti- või mõne 

teise keelega. Ingliskeelsed sõnad ja väljendid tulevad temal loomulikumalt ja on 

arusaadavamad. Tema enim kasutatavad ingliskeelsed sõnad on fuck, legit, no way, omg, 

literally, shit. Sidni arvab, et ta kasutab liiga palju inglise keelt. Ta vahel räägib enda 

eestlastest sõpradega täiesti inglise keeles. Sidni tunneb, et tänapäeval kipuvad enamik 

kasutama just ingliskeelseid väljendeid. Nendest paljud on otstarbetud, aga see tuleb 

loomulikult, kuna inglise keel on kõikidele nii külge juba jäänud. Sidni arvab, et sisuloojad 

mõjutavad enda vaatajaid sellega, et nad kasutavad võõrkeelseid sõnu.  

Sidni enda keelekasutus on veel segasemaks läinud just nimelt Maria Rannavälja videote 

pärast. Nooremana arvas ta, et see on lahe, kui kasutatakse eestikeelsete sõnade vahele just 

võõrkeelseid sõnu ja see jäi talle endale külge. Ta loodab ise, et ta annab teistele positiivselt 

mõju ja hea tunde ja arvab, et ka teda sellepärast jälgitakse. Talle ei meeldi kasutada sõna 

influencer ega suunamudija. Ta arvab, et need on koledad sõnad. Ta ise eelistab kasutada 

pigem sõna sisulooja.  
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3.1.2. Victoria Villig 

Victoria Villig on 20-aastane Eesti sisulooja, kes on videoid postitanud kaheksa aastat ja vloge 

kolm aastat. Victorial on kaks kontot Youtube’is: ühel kontol postitab tavavideoid ja teises 

vloge. Tavavideod on sellised, kus nad võtavad ette mingi väljakutse või proovivad erinevaid 

tooteid. Vlogid, aga on sellised, kus nad näitavad enda igapäevategemisi, kus nad käivad ja 

mis nad teevad. Tavalisi videoid ei ole ta enam kaua postitanud, kuid vloge esineb siiani. 

Victoria oli ka Youchik’ide liige. Victori tavakonto peal on 36,5 tuhat jälgijat ja vlogi kontol 

27,4 tuhat. (Villig, 2012) 

Victoria postitab enda tavakonto peal sketch’e ehk lühinäidendeid. Ja vlogi konto peal on tema 

tavalisteks videoteks reisivlogid, kuna ta käib hästi palju reisimas. Kuid on ka hästi palju 

videoid, kus ta on kodumaal, käib üritustel ja näitab enda tavalist päeva. (Villig, 2017) 

 

3.1.3. Liina Ariadne  

Liina Ariadne on 22-aastane Eesti sisulooja ja laulja. Ta oli esimest korda enda elukaaslase 

Martti Halliku videos, mis ilmus kolm aastat tagasi. Kuid nüüdseks on neil koos Marttiga 

kanal, mille nimi on Martti+Liina ja seal on neil 26,5 tuhat jälgijat. Nad on seda kanalit teinud 

kolm aastat. Liina tegi ka umbes aasta tagasi endale oma konto, millel on 14,6 tuhat tellijat. 

(Hallik & Pedanik, 2017) 

Martti+Liina kontol teevad nad vloge. Näitavad enda tavalist elu, kus nad käivad ja mis 

teevad. Liina aga enda kontol postitab iluga seotud videoid, kus ta näitab, kuidas meiki teha 

või katsetab uusi ilutooteid. (Pedanik, 2019) 

 

3.1.4. Deana Noop  

Deana Noop on 25-aastane Eesti sisulooja, kes on videoid postitanud kolm aastat. Ta tegi 

alguses ingliskeelseid videoid ja sellel kontol on tal 23,7 tuhat jälgijat, kuid enam ta sinna ei 

postita. Ta tegi eestikeelse kasutajakonto, kuhu ta on videoid postitanud kaks aastat ning seal 

on tal 27,7 tuhat tellijat. (Noop, 2017; Noop, 2018) 

Deana postitab enda kontole nii vloge kui ka tavalisi videoid. Ta teeb erinevad challenge’id 

ehk väljakutseid ning teeb ka vloge. Vahepeal postitab ta ka erinevaid ilumaailmaga seotud 

videoid. 

Deana kasutab enamasti võõrkeelseid sõnu ja väljendeid sellepärast, et tema meelest puudub 

nendel sõnadel hea eestikeelne vaste. Enim kasutatavad võõrkeelsed sõnad on tal internetiga 

seotud terminid, nt feed, subscribe jne. Sellised sõnad on talle rohkem tuttavad inglise kui 

eesti keeles. Keelekasutust hindab ta enda suhtes nii, et professionaalsel tasemel suhtlemine 

on üks ja videotes teine. Ta kasutab ingliskeelseid väljendeid, sest need tulevad tal loomulikult 

ja ta sihtgrupp saab aru ja räägib samamoodi. Deana kasutab professionaalsel tasemel ja 

vanemate inimestega suheldes vähem ingliskeelseid väljendeid. Keelekasutust tuleb vastavalt 

kontrollida sellele, kes on su vestluspartner. Kuna talle endale jäävad teiste väljendid külge, 

siis ta arvab, et ka tema vaatajaskonnale jäävad nende väljendid külge. Deana suhtleb 

kaameraga nagu enda sõbraga ja sellepärast on ta sotsiaalmeedias tema ise. Deana soovitab 

kasutada sõna influencer, sest ta arvab, et suunamudija pole loogiline ega ei kõla hästi, ning 

arvab, et igat sõna ei pea tõlkima eesti keelde. 
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3.1.5. Maria Rannaväli 

Maria Rannaväli on 17-aastane Eesti sisulooja, kes on videoid postitanud neli aastat. Tema 

kontol on 40 tuhat jälgijat. Tal oli ka kunagi teine konto, mille nimi oli Maria vlogid ja seal 

on 27,3 tuhat jälgijat. Kuid sinna ta enam ei postita väga ammu. Ta ei postita sellele kontole 

enam sellepärast, et ta ei näinud mõtet postitada kahele erinevale kontole. Maria Rannaväli 

oli ka üks Youchiki liikmetest. (Rannaväli, 2015; Rannaväli, 2016) 

Maria postitab enda kontole viimasel ajal ainult vloge, kuid kunagi tegi ta ka tavalisi videoid. 

Maria vlogid on ka ikkagi tavaliselt igapäevaelust, kuid kui ta kuskil reisil käib, teeb ka ta seal 

vloge.  
 

3.2. Sotsiaalmeedia sisuloojate ingliskeelsed väljendid 

Eesti sisuloojad kasutavad väga erinevaid ingliskeelseid sõnu ning nad kasutavad neid päris 

palju. Niisamuti nende kasutatud sõnad korduvad. Esineb ka seda, et sisuloojad ei tea, mida 

tähendab mingi sõna eesti keeles, kuid ingliskeelset sõna teavad. 

Erinevaid sõnu sai kokku uuritud sisuloojate videotest 148. Sisuloojate keelekasutuses oli 

palju korduvaid sõnu ja kasutasid ka sarnaseid väljendeid. Kõige rohkem esines nimisõnu, 

mida oli kokku 62, omadussõnu oli 26, tegusõnu oli 24, väljendeid oli 18, määrsõnu oli 10, 

muid sõnu oli neli (sele 1). 

 

Sele 1. Sisuloojate tsitaatsõnade jaotuumine sõnaliikude kaupa  

Maria kasutas kõige rohkem ingliskeelseid sõnu ja neid oli 38, Deana kasutas 32 sõna, Liina 

kasutas 31 sõna, Sidni kasutas 30 sõna ja kõige vähem kasutas Victoria 12 sõna või väljendit 

(sele 2). Sidni ja Victoria on mõlemad postitanud kaheksa aastat, Maria on postitanud videoid 

viis aastat, Deana ja Liina on mõlemad postitanud videoid kolm aastat (sele 3). 

Sellest valikust on kõige kauem videoid teinud Victoria Villig ja Sidni Tomson. Nad mõlemad 

on postitanud enda esimese video kaheksa aastat tagasi. Kõige vähem aega on teinud videoid 

Deana Noop ja Liina Ariadne. Mõlemad postitasid esimese video kolm aastat tagasi. Victoria 

postitas esimest korda video kaheksa aastat tagasi enda tavakontole ja enda vlogi kontole 

postitas ta esimese video kolm aastat tagasi. Ta kahel kanalil on videoid kokku 146. Sidni 

postitas esimese video kaheksa aastat tagasi ja on teinud ainult sinna kontole videoid. Tema 

kontol on 199 videot. Deana postitas esimest korda enda ingliskeelsele kanalile kolm aastat 

tagasi ning esimene eestikeelne video tuli tal välja kaks aastat tagasi. Ta kahel kanalil on 

kokku 133 videot. Liina postitas esimese video Martti+Liina kontole kolm aastat tagasi ja 
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päris enda konto tegi aasta aega tagasi. Martti+Liina kontol on videoid kokku 114 ja tema 

enda kontol on 15 videot. 

 

Sele 2. Ingliskeelsete sõnade kasutus sisuloojate järgi 

 

Sele 3. Videote postitamise aeg aastates 

Kolmel sisuloojal on kaks kasutajat ja seetõttu on ka mõnel kaks tulpa. Sinisega märgitud 

tulbas kasutajakonto jälgijate arv, kuhu nad postitavad aktiivsemalt (sele 4). 

 

Sele 4. Sisuloojate vaatajate arv tuhandetes 

Kõige rohkem vaatajaid on Maria Rannaväljal kellel on 40,9 tuhat jälgijat ja teisel kontol, 

kuhu ta enam ei postita, on 27 tuhat. Victoria Villigul on 36,5 tuhat jälgijat, aga sinna ta ei 

postita aktiivselt, aga teises on tal 28,5 tuhat (sele 4). Deana Noopil on 29,7 tuhat vaatajat 
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ning sinna ta postitab uusi videoid ja teises, kuhu ta enam ei postita, on tal 23,6 tuhat vaatajat. 

Sidni Tomsonil on 29,1 tuhat ja Liina Ariadnel on 15,1 tuhat jälgijat. 

 

3.2.1. Nimisõnad ja nimisõnafraasid sisuloojate keelekasutuses 

Nimisõna glitter kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnalise vaste. Inglise-eesti 

sõnaraamat annab vasteteks „sädelema, sätendama, hiilgama“, nimisõnana esineb vaste 

„sädelus, sära“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale aga mitmeid vastseid „kilgendus, 

sätendus, sädelus, hiilgus“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „jumestuses kasutatav 

sädelus“. Antud juhul eesti keeles ei ole olemas vastavale väljendile sõna, kasutataksegi sõna 

glitter laensõnana, kuigi seda õigekeelsussõnaraamat veel ei toeta.  

Nimisõna list kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnalise vaste. Inglise-eesti 

sõnaraamat annab vasteteks „nimestik, nimekiri, loend“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale 

erinevaid vasteid „nimestik, loend, loetelu, nimestu“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust 

„nimekiri“, mida oleks ka mõistlik kasutada. 

Nimisõna struggle kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnalise vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteteks „heitlema, rabelema, võitlema“, nimisõnana esineb vaste 

„võitlus, raskus, rüsin“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale mitmesuguseid vastseid „heitlus, 

taplus, lahing, lahingumöll, taplusmöll, kokkupõrge, madin“. Vaadatud videos on kasutatud 

tähendust „võitlus“, kus ta võrdles juustesirgendaja pakendi avamist suure struggle’iga. 

Siinkohal oleks küll mõistlik kasutada sõna „võitlus“. 

Nimisõna lunch kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-eesti 

sõnaraamat annab vasteteks „keskpäevaeine, kerge suupiste“. Sünonüümisõnastik leiab 

sõnale vasteks „lõuna, lõunasöök, lantš“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „lõuna“. 

Lantš on kokanduses kasutav sõna, mis tuli üllatusena, et on muutunud eestikeelseks 

laensõnaks. Selle sõna puhul soovitaks ikka kasutada sõnu „lõuna, lõunasöök“, kuna nende 

tähendus on identne. 

Nimisõna sad song kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab sõna sad vasteteks „kurb, armetu, õnnetu, tuhm, hale, laul, luuletus“. 

Sünonüümisõnastikust leiab sõnale vasteks „nukker, kaeblik, kurvameelne, nukrameelne, 

hale, nutune“. Song tähendus on „laul“. Sünonüümisõnastik annab vasteteks veel „leelo, 

leelutus, laulujoru, aiduraidu 'sõnadeta laulujoru', laululugu“, millest aga antud konteksti 

ükski ei sobi. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „kurb laul“, kus kommenteeriti Eesti 

Laulu üht lugu. Selle sõna juures oleks mõistlik kasutada eestikeelset sõna.  

Nimisõna research kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab sõna research vasteteks „uurimine, uuring teaduslik, uurimus, 

uurimistöö“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale aga mitmeid vasteid „uuring, teadustöö“. 

Vaadatud videos kasutatakse tähendust „uurimistöö“, mida oleks ka igapäevaselt  mõistlikum 

kasutada. 

Nimisõna next level kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab sõnale next vasteteks „järgmine, järgnev, lähim“ ja sõnale level 

vasteteks „tasapind, tase“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale next vasteteks „järgne, järgnev, 

tulev, edasine“. Sünonüümisõnastik annab sõnale level vasteks „aste, järk, klass, kategooria“, 

neid sõnu oleks mõistlikum kasutada eesti keeles kui inglise keeles. Vaadatud videos 
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kasutatakse tähendust „järgmine tase“ või „tugev esitus“, kus kommenteeriti Eesti Laulu ühte 

laulu. Sobilik olekski kasutada üht viimasena mainitud väljenditest. 

Nimisõna review kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteteks „ülevaatus, taasläbivaatamine, ülevaade“. 

Sünonüümisõnastikust leiab sõnale aga mitmeid vasteid „inspektsioon, järelvalve, kontroll“. 

Vaadatud videos kasutatakse tähendust „ülevaade“, mida oleks mõistlik kasutada. 

Nimisõnafraas hyped up kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. 

Inglise-eesti sõnaraamat annab vasteks „ülespuhutud“, ka antud videos esineb sama tähendus. 

Kuna aga jutt oli hyped up aastavahetuse peost, siis sünonüümisõnastikust leiab veel sobivaid 

vasteid, näiteks „toretsev, ülepakutud, ülepaisutatud“. Antud juhul piisab nendest sõnadest, 

sest reklaam oli suur ning üritus oli hea. Ikkagi võiks kasutada eestikeelset vastet, kuigi päris 

sama tähendust ükski leitud sõnadest ei kanna.  

Nimisõna bag kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-eesti 

sõnaraamat annab sõnale bag vasteteks „kott, portfell“. Vaadatud videos on kasutatud 

tähendust „kott“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale aga mitmeid vasteid „suur viljakott, 

sakk“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „kott“. Videos rääkis ta, et ta ostis uue koti, 

seega sellises lauses võiks kindlasti kasutada eestikeelset sõna. 

Nimisõna haul kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-eesti 

sõnaraamat annab vasteks „tassima, tirima, tõmbama, vedama, saak“. Sünonüümisõnastikust 

leiab sõnale, aga mitmeid vasteid „saam, noos“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust 

„saak“ ehk ta rääkis, et ta sai uued asjad ja nüüd ta näitab neid, mis oleks ka antud kontekstis 

parim sõnavalik. 

Nimisõna dating life kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab sõnale dating vasteks „tutvumine“ ning sõnale life annab vasteks „elu, 

eluviis“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale tutvumine vasteks „tuttavaks saama, tutvust 

tegema“, aga mõeldud on ka „kohtamist“. Sünonüümisõnastik leiab sõnale eluviis vasteks 

„elujärg, elukord, elulaad, elukorraldus“. Vaadatud videos on siiski tegu kohtamas 

käimistega. Antud juhul oleks parem kasutada „kohtinguelu“ või kasutada mõnd pikemat 

väljendit. 

Nimisõna holy crap kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab sõnale holy tähenduseks „püha“, aga sõnale crap ei anna vastet. Aga 

see tähendab otsetõlkes „jama, pask, pasandama“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust 

„püha jumal“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale aga mitmeid vasteid „püha taevas, püha 

jumal“. Eestikeelsetest vastetest oleks sobivam kasutada kaht viimati pakutud varianti. 

Nimisõna väljendit heart broken boys kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas 

omasõnaline vaste. Inglise-eesti sõnaraamat annab vasteteks „murest murtud, murtud 

südamega poisid“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale murest murtud aga mitmeid vasteid 

„õnnetu, vaene, paljukannatanud, osatu, puruõnnetu“. Vaadatud videos on kasutatud 

tähendust „murtud südamega poisid“ ehk siis oli juttu õnnetu armastusega kokku puutunud 

poistest. Eestikeelne vaste oleks siinkohal sobivaim. 

Nimisõna snack kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-eesti 

sõnaraamat annab vasteks „suupiste, vahepala“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale, aga 

mitmeid vasteid nagu „oode, vahepaluke, linnupete, pruukost“. Tegelikult annab 
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õigekeelsussõnaraamat antud sõnale ka eestipärastatud variandi „snäkk“, mille asemel 

soovitatakse siiski kasutada sõna „näks“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „vahepala“ 

või „õhtuoode“, rääkis seal sellest, kuidas ta teeb endale enne õhtusöögi snack’i. „Oode“ kõlab 

pisut vanamoeliselt, seega autor noore inimesena soovitaks kasutada sõna „snäkk“.  

Nimisõna lip liner kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab sõnade lip vasteks „huul, mokk“, sõnale liner vasteks „joon, sirgjoon“. 

Vaadatud videos on kasutatud tähendust „huulepliiats“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale 

lip vasteks „huul“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „huulepliiats“, mille kasutamist 

tuleks soosida. 

Nimisõna obsession kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteks „sundmõte, kinnismõte, kinnisidee“. Sünonüümisõnastikust 

leiab sõnale, aga mitmeid vasteid „painaja, ummik, mõte“. Vaadatud videos on kasutatud 

tähendust „kinnisidee“. Siinkohal oleks mõistlik kasutada eestikeelset sõna.  

Järgmiselt on välja toodud nimisõnad, mida ei ole pikemalt analüüsitud.  

Comfortzone  Mugavustsoon 

Lipstick   Huulepulk 

Ready   Valmis 

Place   Koht 

Look   Välimus 

Everyday   Igapäev 

Makeup   Meik 

Challenge  Väljakutse 

At work   Tööl 

The next day  Järgmine päev 

Meeting   Kokkusaamine 

Tomorrow  Homme 

Challenge  Väljakutse 

Overview   Ülevaade 

Business class  Äriklass 

Primer   Aluskreem 

Shopping   Sisseostud 

Trip   Reis 

Month   Kuu 

Camera   Kaamera 

Stress   Pinge 

Mental breakdown  Vaimne kriis 

Cancel   Tühistamine 

Storytime   Jutuaeg 

Moment   Hetk 

Friend   Sõber 

Crazy cat   Hull kass 

Point   Punkt 

Dedication  Pühendumus 

Type   Tüüp 

Loser   Kaotaja  
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Sponsors   Toetajad 

Start   Algus 

Sock   Sokk 

Surpise   Üllatus 

Getting old  Vananemine 

Christmas  Jõulud 

 

3.2.2. Omadussõnad sisuloojate keelekasutuses 

Omadussõna excited kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteteks „ärritama, erutama, haarav“, nimisõnana esineb vaste 

„elev“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale, aga mitmeid vastseid „elev, erev, ärevil, elevil, 

õhevil, ärevuses“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „elevil“. Selles videos oli sisulooja 

elevil sellest, et ta saab uut asja proovida. Siinkohal oleks mõistlik kasutada eestikeelset sõna.  

Omadussõna hot kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteteks „kuum, palav, tuline“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale 

erinevaid vasteid „tuline, palav, säre, hõõguv, kuum, põletav“. Vaadatud videos on kasutatud 

tähendust hot, ehk seal on räägitud isikust, kes on ilus ja seksikas. Ilusale inimesele aga pakub 

sünonüümisõnastik vasteteks „meeldiv, imposantne, hurmav, kompu jne“, seksikale aga 

„meelas, kuum, seksapiilne“. Antud juhul olekski mõistlikum kasutada sõna „kuum“, sest see 

annab kõige paremini edasi mõtet. 

Omadussõna confused kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. 

Inglise-eesti sõnaraamat annab vasteteks „segane, hämmeldunud, segaduses“. 

Sünonüümisõnastikust leiab sõnale mitmesuguseid vastseid „hämmingus, kohmetunud, 

nõutu, kimbatuses“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „segaduses“. Antud sõna puhul 

oleks mõistlik kasutada sõna „segaduses“ või ka „kimbatuses“ vastavalt olukorrale.  

Omadussõna vibe kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteteks „sisetunne, meeleolu“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale 

aga mitmeid vasteid „meel, enesetunne“. Vaadatud videos kasutatakse tähendust „meeleolu“, 

see sõna esines lauses, kus ta rääkis Eesti laulu lauludest ja ütles, et selle laulu vibe on hea. 

Sõnal vibe on tegelikult paljutähenduslikum, seega sõnast „meeleolu“ ilmselt ei piisa. Selle 

sõna asemele oleks vaja luua uus eestikeelne sõna, et anda selle tähendust täpsemalt. Võibolla 

sobiks see sõna eestipärastada ja kasutada häälduspärasel kujul „vaib“.  

Omadussõna satisfying kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. 

Inglise-eesti sõnaraamat annab vasteteks „rahuldama, rahuldust andma, rahuldust pakkuv“. 

Sünonüümisõnastikust leiab sõnale, aga mitmeid vasteid „sõna pidama, katma“. Videos 

kasutatakse tähendust „rahuldust pakkuv“. Lihtne ja ilus eestikeelne väljend oleks, et „see 

miski pakkus mulle rahuldust“. 

Omadussõna fancy kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteteks „luksuslik, peen“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale, aga 

veel mitmeid vasteid „elegantne, noobel, daamilik, ülimaitsekas“. Videos kasutatakse 

tähendust „luksuslik, maitsekas, edev“, kus kirjeldas üht eset. Ilmselt tajuvad selle tsitaatsõna 

kasutajad selle sõna tähendust sügavamalt ja täpsemalt, kui ükski eestikeelne sõna pakkuda 

suudab. 
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Omadussõna secret kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteks „salajane, saladus“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale aga 

mitmeid vasteid „salastatud, illegaalne“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „salajane“, 

mida võiks ka kasutada. 

Omadussõna special kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteks „eriline, erialane, erakordne“. Sünonüümisõnastikust leiab 

sõnale, aga mitmeid vasteid „spetsiaalne, ekstra“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust 

„eriline“, kus ta rääkis, et talle on tema poiss-sõber special inimene. Antud sõna puhul oleks 

mõistlik kasutada eestikeelset sõna „eriline“. 

Omadussõna perfection kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. 

Inglise-eesti sõnaraamat annab vasteks „täiuslikkus, lõpetatus, kõrgeim aste“, omadussõnana 

esineb vaste „täiuslik“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale, aga mitmeid vasteid „perfektne, 

täielik, ideaalne, laitmatu, veatu“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „täiuslik“, selles 

videos rääkis ta, et ta on nii perfection inimene ehk ta tahab kõik alati täiuslikult teha. Antud 

sõna puhul on eestikeeles olemas selline sõna nagu „perfektne“ seda sõna oleks mõistlik 

kasutada.  

Omadussõna best kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteteks „parim“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale, aga mitmeid 

vasteid „etem, tõhusam, hüva“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „parim“, ta rääkis 

seal toodetest, et midagi meeldib talle väga ja, et see on parim. Antud sõna puhul oleks 

mõistlik kasutada eestikeelset sõna „parim“. 

Omadussõna spice kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteks „vürtsine, vürts, vürtsikus“. Sünonüümisõnastikust leiab 

sõnale, aga mitmeid vasteid „terav, vürtsikas“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust 

„vürtsine“. Ta rääkis seal videos, et talle meeldib vürtsikas kana. Selle sõna juures ei peaks 

kasutama ingliskeelset sõna, kuna eestikeelne vaste on selle sõna jaoks piisav.  

Omadussõna perfect kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteks „täiuslik, perfektne, veatu“. Sünonüümisõnastikust leiab 

sõnale, aga mitmeid vasteid „laitmatu, ideaalne“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust 

„täiuslik“. See sõna on tsitaatsõna nii, et siin on mõistlik kasutada eestikeelset sõna.  

Omadussõna bad kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteks „halb, paha, vigane“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale, aga 

mitmeid vasteid „paha, sant“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „halb“. Antud sõna 

puhul oleks mõistlik kasutada eestikeelset sõna „halb“. 

Omadussõna fun kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteks „nali, lõbu“. Omadussõnana esineb sõna „lõbus“. 

Sünonüümisõnastikust leiab sõnale, aga mitmeid vasteid „lustlik, rõõmus, meeleolukas, 

naeruhimuline“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „lõbus“. Antud sõna puhul oleks 

mõistlik kasutada eestikeelseid sõnasid. 

Omadussõna mini kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteks „väike, mini, väga lühike“. Sünonüümisõnastikust leiab 

sõnale, aga mitmeid vasteid „pisike, kääbus“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „väga 

väike“. Mini on tulnud juba eesti keelde laensõnaks üle. Selle sõna puhul kui sa tahad rääkida, 
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et on väike, siis kasutada eestikeelset sõna, aga kui tahad väljendada, et on väga väike siis 

selleks sõnaks oleks piisav mini. 

Omadussõna artsy kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteks „kunstiline“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale, aga mitmeid 

vasteid „tideline, kunstipärane“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „kunstiline“, mida 

oleks ka mõistlik kasutada. 

Järgmiselt on välja toodud omadussõnad, mida pikemalt ei analüüsitud. 

Nothing special  Ei midagi erilist 

Cute   Armas  

Pink   Roosa 

Amazing   Hämmastav 

 

3.2.3. Tegusõnad sisuloojate keelekasutuses 

Tegusõna take kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on omasõnaline vaste olemas. Inglise-eesti 

sõnaraamat annab vasteteks „võtma, kinni võtma, üles võtma, suhtuma“. Vaadatud videos on 

kasutatud tähendust „võtma“ ja sünonüümisõnastikust leiab sellele, aga mitmeid toredaid 

vastseid „hankima, koguma, ammendama, omandama“. Antud sõna puhul oleks mõistlik 

kasutada eestikeelset sõna „võtma“. 

Tegusõna match kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on omasõnaline vaste olemas. Inglise-

eesti sõnaraamatus annab vasteteks „sobitama, sobima, hästi kokkusobivad, teineteise 

väärilised“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale, aga mitmeid vastseid „ühte sobitama, 

klapitama, ühitama, kokku klapitama“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „sobitama“ 

ta rääkis seal videos, kuidas ta mingid riideesemed omavahel kokkusobivad. Selle sõna puhul 

piisab täiesti eestikeelsest vastest ja pole vajadust kasutada ingliskeelset vastet. 

Tegusõna follow kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteteks „jälgima, järgima, jälitama“. Sünonüümisõnastikust leiab 

sõnale, aga mitmesuguseid vasteid „silmist mitte laskma, valvel olema, olbama, tähele 

panema, peale passima“. Vaadatud videos on kasutatud sõna tähendust „jälgima“ ehk kedagi 

jälgitakse sotsiaalmeediakanalites. Kui kedagi jälgitakse päriselus, siis kasutatakse 

eestikeelset, aga kui jälgitakse kedagi sotsiaalmeedias, siis kasutatakse sõna follow. Antud 

sõnale oleks hädasti uut sõna vaja, sest „jälgimine“ ei kanna endas seda tähendust. 

Tegusõna scam kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-eesti 

sõnaraamat annab vasteteks „petma, pettus, välja meelitama“. Videos kasutatakse tähendust 

„petma“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale, aga mitmeid vasteid „sohki tegema, tüssama“. 

Videos kasutatakse tähendust „petma“.  

Tegusõna update kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteteks „ajakohastama, värskendama“, tegusõnana esineb vaste 

„uuendama“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale, aga mitmeid vasteid „värskendama, 

renoveerima“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „uuendus“. Sõna „värskendama“ 

eelistamiseks saab öelda, et see on praeguseks hetkeks omandanud peaaegu sama laia 

tähenduse kui inglise update. 
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Tegusõna banger kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteks „paukrakett“ ja üllatusena ka „grillvorst“. Vaadatud videos 

kasutatakse nimisõna tegusõna tähenduses „kõmmutama“. Sünonüümisõnastikust leiab 

sõnale, aga mitmeid vasteid „tulistama, laskma, tuld andma, põrutama“. Seega siinkohal tekib 

küsimus, miks seda sõna kasutati vales tähenduses. 

Tegusõna go off kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-eesti 

sõnaraamat annab sõnale go vasteks „mine“. Inglise-eesti sõnaraamat annab sõnale off vasteks 

„ära, eemale“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale, „mine“ vaste „lahkuma“. 

Sünonüümisõnastik annab sõnale „eemale“ vasteks „kaugemale, tahapoole, tagasi“. Vaadatud 

videos on kasutatud tähendust „mine ära“. Kuna eestikeelne vaste kannab ilmselgelt sama 

tähendust, pole põhjust kasutada võõrkeelset väljendit. 

Tegusõna respect kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteteks „austama, lugupidama, tunnustama“. Sünonüümisõnastikust 

leiab sõnale, aga mitmeid vasteid „jumaldama, kummardama, {kellestki} ebajumalat tegema, 

imetlema, austama, fetišeerima, fetišiks tõstma, iidoliks tõstma, respekteerima, vääriliseks 

pidama, meheks pidama, hindama“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust „lugupidama“. 

Kuna eesti keeles on piisavalt palju täpsemaid väljendeid, siis oleks hea valida üks neist 

kasutamiseks. 

Tegusõna subscribe kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteteks „alla kirjutama, tellima, annetama, ühinema“. 

Sünonüümisõnastikust leiab sõnale mõned vasted: „liitumine, kaasaminek“. Vaadatud videos 

on kasutatud tähendust „tellima“. Kui räägitakse sotsiaalmeediast, siis kasutatakse ikka sõna 

subscribe, sest see tähendab „tellin ja jälgin sinu poolt üleslaetud materjali“. Sellele sõnale 

oleks vaja uut eestikeelset sõna. 

Tegusõna meeting kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-

eesti sõnaraamat annab vasteteks „kohtumine, kokkupuude, kokkutulek“. Sünonüümisõnastik 

pakub veel „trehvamine, jällenägemine, kokkusaamine“. Vaadatud videos on kasutatud 

tähendust „kohtumine“. Kuigi ingliskeelsel sõnal on palju laiem tähendus kui eestikeelsetel 

vastetel, siis leiab nende seast sobivaima. 

Tegusõna feel kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-eesti 

sõnaraamat annab vasteteks „tundma, katsuma, puudutama, kobama“. Sünonüümisõnastikust 

leiab sõnale, aga mitmeid vastseid „tajuma, tundma, kogema, tunnetama, proovima“. 

Vaadatud videos on kasutatud tähendust „tundma“. Nii nagu paljude eelnevate sõnade puhul, 

saab eestikeelsete vastete seast leida sobivaima. 

Tegusõna travel kasutatakse ingliskeelsena, aga tal on olemas omasõnaline vaste. Inglise-eesti 

sõnaraamat annab vasteks „reisima, rändama“. Sünonüümisõnastikust leiab sõnale, aga 

mitmeid vasteid „rändama, matkama, retklema“. Vaadatud videos on kasutatud tähendust 

„reisima“ ja seda sõna olekski mõistlik kasutada. 

Järgmiselt on välja toodud tegusõnad, mida pikemalt ei analüüsitud. 

I know   Ma tean 

Presave   Eelsalvestama  

Sit down   Istu maha  

Keep on watching  Jälgige 
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I guess   Ma arvan 

 

3.2.4. Kasutatud väljendid ja laused; määrsõnad 

Sisuloojad kasutavad oma videopostitustes lisaks sõnadele ka väljendeid ja lauseid. Kogutud 

videotest sai välja kirjutatud järgmised väljendid. Neile on lisatud tähendus. Antud väljendeid 

ja lauseid iseloomustab see, et nende kasutamisel ei ole mingit põhjust ja tuleks kasutada 

eestikeelseid variante. Järgnevalt on välja toodud väljend ja selle eestikeelne tõlge. 

It’s going be fine.   Kõik läheb hästi. 

It’s fine.    Kõik on korras. 

We made it.  Me tegime selle 

You know   Sa tead 

Excuse me what  Vabandage mida 

Thank you so much  Tänan sind väga 

I love it so much  Ma armastan seda nii väga 

You know   Sa tead 

Keep on watching  Jälgige 

Thank you for watching Aitäh vaatamast 

That’s about it  Nii see on 

I’m not ready  Ma ei ole valmis 

Hello how you doing  Tere kuidas sul läheb 

I’m so sorry  Mul on nii kahju 

Very many thank you  Väga palju tänan teid 

Good morning  Tere hommikust! 

Kasutatud määrsõnade puhul saab üheselt väita, et nende kasutamisel ei ole mingit põhjust. 

Eestikeelsed vasted on tähenduselt identsed. 

By the way  Muideks 

Out   Välja 

Still   Ikka 

On over   Edasi 

Later   Hiljem 

Fine   Kenasti 

Ever   Kunagi 

 

3.3. Järeldused  

Sisuloojad kasutavad päris palju võõrkeelseid sõnu, väljendeid ja lühemaid lauseid. Paljusid 

sõnu nad kordavad ja kasutavad samasuguseid. Sisuloojad ilmselt teavad eestikeelseid 

vasteid, kuid nende viibimine ingliskeelses internetimaailmas on ilmselt mõjunud nii, et neil 

on lihtsam kasutada ingliskeelseid sõnu ja väljendeid. Niisamuti on see paljude teiste noorte 

probleem.  

Sõnaliikidest kasutatakse kõige rohkem nimisõnu ja videoid vaadates selgus, et need 

moodustavad poole kasutatud ingliskeelsetest väljenditest. Esinemissageduselt järgmine 

sõnaliik on omadussõnad. Teisi sõnaliike esines vähem.   
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Sisuloojate sõnavaras on selliseid tsitaatsõnu, mille kasutamine ei ole õigustatud, sest 

eestikeelne vaste on olemas. Analüüsitud sõnade hulgas on selliseid valdav enamus. Sellised 

sõnad on näiteks: struggle – võitlus, sad song – kurb laul, research – uurimistöö, bag – kott, 

spice – vürtsikas. 

Sisuloojatest kõige noorem on Maria Rannaväli ja temal on ka kõige rohkem jälgijaid. Maria 

on ka sisulooja, kes kasutab väga palju võõrkeelseid tsitaatsõnu. Kuna tal on üle 40 tuhande 

jälgija, siis ta mõjutab enda keelekasutusega väga paljusid.  

Esineb sõnu, millele ei ole täpset eestikeelset vastet või tajutakse sõna sügavamat tähendust 

ja eestikeelsete sõnade hulgas ei leitud sellele täpset vastet. Ingliskeelne sõna kannab endas 

tähendusrikkamat mõtet, kui eestikeelsete sõnade seast leida võib. Analüüsitud sõnade hulgast 

leidus selliseid seitse. Sellised sõnad on näiteks: vibe, hyped up, subscribe, follow. 

Leidus ka sõnu ja väljendeid, mis on keeles kasutusel laensõnadena. Sellised sõnad on näiteks 

lantš, mini. Ka sõna glitter on kasutusel laenuna, kuid selle kasutamist õigekeelsussõnaraamat 

veel ei toeta. 
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KOKKUVÕTE 

Uurimistöö hüpotees sai tõestatud – suur osa sisuloojate ingliskeelsete sõnade hulgast on 

sellised, millele võib leida identse eestikeelse vaste. Tsitaatsõnade kasutus on tingitud pigem 

millestki muust, kui vaste puudumisest. Kuna sisuloojatel on väga palju jälgijaid, siis 

mõjutavad nad oma keelekasutusega suurt hulka noori inimesi. 

Inglise keelest ja ka teistest keeltest laenatakse palju sõnu. Laenamisel on mitu põhjust: uuele 

esemele või mõistele on vaja uut sõna, pehmendada olemasolevaid vulgaarseid väljendeid, 

keel, millest laenatakse, omab sihtkeeles suurt prestiiži. Eestikeelde tuleb palju uusi 

võõrtüvesid, mis tavaliselt on mingi aeg populaarsed ja siis kaovad keelekasutusest. Kasutusse 

jäävad need sõnad, mida on keeles ka tegelikult vaja.   

Kui keelde tuleb võõrkeelest uus sõna, siis jagunevad need kaheks: laensõnad ja tsitaatsõnad. 

Laensõnad on kodunenud ja näevad kirjapildilt välja nagu omakeelne sõna. Tsitaatsõna on 

otse ilma muutmata teisest keelest ülevõetud sõna. Kui kasutada tekstis tsitaatsõnu, siis tuleb 

need panna kaldkirja ja lõpud eraldada ülakomaga ja kirjutada tavakirjas. Anglitsismid on 

sellised sõnad, mis tulevad keelde mingil ajaperioodil inglise keelest ja need jagatakse kolme 

kategooriasse: täiendavad, asendavad ja eristavad anglitsismid. 

Sisuloojad on isikud, kes jagavad enda elu sotsiaalmeedias ja, keda üldjuhul usaldatakse. Kõik 

uuritavad sisuloojad on mingi aeg aktiivsed ja siis jälle ei postita mõnda aega. Viis uuritavat 

sisuloojat, Maria Rannaväli, Deana Noop, Liina Ariadne, Sindi Tomson ja Victoria Villig on 

teinud kõik enam-vähem sama kaua videoid. Nad kõik kasutavad palju võõrkeelseid sõnu ja 

lauseid, mille kasutus on ilmselt tingitud inglise keele prestiižist ja harjumusest. 

Sisuloojad kasutavad kõik tsitaatsõnu ja -väljendeid. Uuritud videod on avaldatud 2019. aasta 

detsembrist – 2020. aasta jaanuarini. Sisuloojad kasutavad palju võõrkeelseid sõnu ja nad 

kasutavad neid oma videopostitustes tihedalt. Sisuloojad kasutasid sõnaliikidest kõige rohkem 

nimisõnasid, teisi sõnaliike esines vähem. Sõnade kõrval kasutasid sisuloojad ka mitmeid 

ingliskeelseid väljendeid. Suurel osal tsitaatsõnade kasutamisel ei ole mingit põhjust, sest 

leidub eestikeelsete sõnade hulgast identse tähendusega vaste. Kuid oli ka neid sõnu, mis on 

kasutusel laensõnana. Aga leidus ka selliseid sõnu, millele oleks vaja uut eestikeelset sõna. 

See uurimistöö teema oli huvitav ja ma sain sellest väga palju uusi teadmisi. Ma olin 

üllatunud, et uuritud sisuloojad kasutavad nii palju erinevaid ingliskeelseid sõnu ja väljendeid. 

Ka see oli mulle üllatuseks, et paljud neist on otstarbetud. Ma arvan, et ma sain oma 

uurimistööga hästi hakkama.   
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SISSEJUHATUS 

Maailma kõige tõsisemaks globaalseks ohuks on kerkinud kliimakatastroof, mille põhjusena 

nähakse inimtegevust ja ühe tegurina sealhulgas transpordist tekkivat õhusaastet. 

Liiklustiheduse probleemi olulisus on selge ka inimestele, keda liigne CO2 emissioon ei 

huvita, aga kes on raisanud oma aega tipptundidel liiklusummikutes teosammul liikumisele. 

Samas seisab Amazoni kodulehel reklaam, et igale tellijale tuuakse drooni abil kaup kätte 30 

minutiga, asugu ta siis millises maailma punktis tahes (Amazon.com, 2019). Seda teenust 

kasutades saaksime ära jätta nii mõnegi aja- ja närvikulu nõudva ning keskkonda saastava 

autosõidu. Tegemist on siiski vaid eksitava tulevikureklaamiga. 

Käesoleva töö esimene eesmärk on selgitada välja, missuguseid probleeme on tegelikult 

võimalik leevendada iseseisvalt lendavate elektrimootoriga droonide kasutamisel kergete 

kaupade lõpptarbijani laialiveo, nn viimase miili veo, abil ja millised on efektiivsed 

lahendused, mida selle ala juhtivad firmad hetkel maailmas kasutavad. Teine eesmärk on 

pakkuda välja võimalus selle drooniteenuse veelgi efektiivsemaks muutmiseks 

logistikaprogrammi abil, mille teenusepiirkonnaks on töös valitud Pärnu linn. 

Hüpotees 1: Olemasolevad tehnoloogilised vahendid võimaldavad elektriliste iseseisvalt 

lendavate droonide kasumlikku rakendamist kergete kaupade transpordiks, leevendades 

sealjuures keskkonnahoiu ja maismaaliikluse probleeme. 

Esimese hüpoteesi tõestamiseks käsitletakse peatükkides 1 kuni 3 sellise uue alternatiivse 

transpordiliigi vajalikkust ja probleeme, mida selle tehnoloogia kasutuselevõtt lahendada peab 

aitama. Töötatakse läbi teoreetilised materjalid selle kohta, mida maailmas juhtivad 

logistikafirmad droonidega kaubaveo alal praegusel hetkel on ära teinud ning millisel kujul 

on pakivedu korraldatud. Käsitletakse praeguste droonide lennuomadusi, kandevõimet, 

kiirust, võimalikku lennuaega, autonoomseks lennuks vajalike programmide olemasolu, 

samuti teenuse rahalist tasuvust. Uuritakse selle logistikaharu arengu kiirust maailmas ja 

lahendamist vajavaid probleeme.  

Hüpotees 2: Elektriliste iseseisvalt lendavate droonide kasutamist kergete kaupade 

transpordiks saab efektiivsemaks muuta autori poolt loodud simulatsiooniprogrammi abil. 

Amazoni ja teiste suuremate teenusepakkujate senine strateegia on viia pakid tarbijateni 

ühekaupa. Autori ideeks on täita ühe drooni lennuga mitmeid tellimusi. Selleks koostatakse 

arvutiprogramm, mis valib sadade tellimuste hulgast pakid, mille tellijad on ühes piirkonnas 

ja mille kogukaal ning mõõtmed ei ületa drooni võimekust neid ühe väljalennuga 

sihtpunktidesse toimetada. Seejärel leiab programm miljonite võimalike drooniteekondade 

hulgast optimaalsemad. Sellise pakkide mitmekaupa veo kasulikkust mõõdetakse töös 

kvantitatiivselt, simuleerides paljudes katsetes arvutiekraanil droonidega kaubavedu 

reaalsetes oludes Pärnu piirkonnas. 

Programmi jaoks vajalike tellimustega seotud sisendandmete saamiseks hinnatakse peatükis 

4.1 praegust postifirmade poolt Pärnu eri piirkondades laiali veetavate kergete pakkide hulka. 

Praegu teostavad pakivedu Pärnus põhiliselt kolm firmat: DPD, Itella, Eesti Post 

(Konkurentsiamet, 2019). Täpsed postipakkide arvud, mida Pärnus veetakse, on erafirmade 
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konfidentsiaalsed andmed. Nende arvude leidmiseks ja pakimahtude kasvu hindamiseks 

kasutatakse töös kaudseid meetodeid. Programmile vajalike droonitehniliste sisendandmete 

leidmist on kirjeldatud töö teises ja kolmandas peatükis. 

Peatükis 4.2 kirjeldatakse programmi koostamist, selle tööpõhimõtet, ja kasutamise 

võimalusi. Peatükis 4.3 esitatakse programmi abil teostatud erinevate sisendandmetega 

katsete tulemused. Programm väljastab andmed selle kohta, kui palju kasu toob erinevate 

sisendandmete puhul pakkide mitmekaupa vedamine võrreldes üksikveoga, kontrollides nii 

töö teise hüpoteesi paikapidavust. 

Töö autor soovib tänada uurimistöö juhendajat, firma Threod Systems tegevjuhti, Martin 

Jõesaart, kes panustas töö valmimisse põhjalike professionaalsete ettepanekute ja 

hinnangutega ning töö koolipoolset juhendajat Elmu Mägit. 
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1. ALTERNATIIVSE TRANSPORDILIIGI VAJALIKKUS 

11 000 teadlase kliimapetitsioonis on öeldud, et maakera kliima on juba praegu kriisis. Üheks 

kliimamuutuste allikaks on fossiilkütuste jätkuv kasutamine. (Ripple, Wolf, Newsome, 

Barnard, & Moomaw, 2020) Õhu saastatus nõuab aastas maailmas üle 7 mln inimelu ja 

Euroopas oli näiteks 2016. aastal selle tõttu üle 400 000 enneaegse surma. Et hoida maakera 

temperatuuri tõusu allpool kriitilist kaht kraadi, peaks transpordist tulenev CO2 emissioon 

vähenema 60% võrreldes 1990 aastaga, aga 2016. aastani on toimunud hoopiski 21% tõus. 

Üheks lahenduseks on jalgrattasõit: praegu väldib see 16 mln tonni CO2 teket ja 18 000 

enneaegset surma aastas Euroopas. (Reibold, 2019) Elektrimootoriga droonid lennu ajal CO2 

ei emiteeri ja seetõttu aitab drooniteenus õhusaastet vähendada. 

Euroopa komisjoni 2012. aasta andmete põhjal on tõsiseks probleemiks tihe maismaaliiklus. 

Aasta jooksul tekitasid liiklusummikud Euroopas kahju 111,3 mld eurot, mis on 1% SKT-st. 

Eestis oli see näitaja 100 mln eurot ja 0,8% SKT-st. (Christidis & Ibañez Rivas, 2012) Seega 

elektriliste maismaasõidukite, sealhulgas pakirobotite, lisandumine liiklusesse pole alati 

lahendus. Küll aga oleks lahendus lendavad droonid. 

Inimeste elutempo kulgeb üha kiiremini, hinnatakse rohkem oma aega ja mugavust. Internetist 

on kaupu mugavam tellida ja see võtab vähem aega, kui iga väikese asja pärast 

kaubanduskeskusse minek, mis ühtlasi liiklust koormab. Kui 2017. aastal tehti internetis 

10,4% kõigist maailma jaekaubanduse ostudest (välja arvatud toiduained), siis 2020. aasta 

prognoos on juba 16,1% ning ostusumma peaaegu kahekordistub 2 382 triljonilt 4 206 triljoni 

dollarini (Chaffey, 2019). Kuna tellimuste arv kerkib, saame eeldada, et ka soov neid 

kiiremini, odavamalt ning vähem inimtööjõudu nõudvalt kohale toimetada suureneb ja just 

siin võivad droonid tulevikus suurt rolli mängida.  

Drooniteenuse kasutamine on eriti põhjendatud olukorras, kus maailmas levivad ohtlikud 

viirushaigused. Tarbijad saavad hädavajalikud kaubad kätte kodust lahkumata ja puudub 

võimalus infektsiooni levikuks otsese inimestevahelise kontakti kaudu. 
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2. DROONIDEGA KAUBAVEO HETKESEIS MAAILMAS 

Droonidega kaubaveo ajalugu on lühike. Esialgu oli see lihtsalt huvitav atraktsioon. Näiteks 

hakati 2014 aastal ühe San Fransisco Casa Madrona hotelli terrassil külalistele šampanjat ja 

teisi luksuskaupu drooni abil kätte toimetama. Selline mugavus maksis 10 000 dollarit ühe öö 

eest. (Medina, 2014) 

 

Joonis 1. Šampanjapudeleid transportiv droon. (ibid.) 

Droonidega kaubavedu on alustamas kiiret kasvu. Praegu on neljakümne viies riigis olemas 

või plaanitakse arendada mõnda droonipõhist kaubaveoteenust. Ka Eesti osaleb koos 

Soomega ühes sellises programmis SESAR GOF (Butterworth-Hayes, 2019). Soodsates 

eritingimustes on paljud firmad juba tehnilised katsetused läbi viinud ja alustavad esimeste 

kasumlike projektidega. Siiski on suur erinevus, kas õhus on kindlatel radadel lendamas vaid 

mõned droonid, päevasel ajal ja ideaalsetes ilmastikutingimustes, või siis tulevikus sajad 

droonid väikesel õhuterritooriumil igasuguste tingimuste puhul. Regulaarseks kaubavedude 

toimetamiseks iseorienteeruvate droonide abil tuleb lahendada veel olulisi tehnilisi probleeme 

ja vajalikud on uued lennuliikluse riiklikud seadused. Töö autor vaatab droonidega kaubaveo 

hetkeseisu kolme firma näitel: Amazon, UPS, Google. 

 

2.1. Amazon 

Üks esimesi suurfirmasid, kes seda teenust arendama hakkas, oli Amazon. 2015. aastal alustas 

ta autonoomselt lendavate droonidega kauba jagamise katsetusi. Testid olid poolsalajased ja 

piiratud mahuga, et mitte minna vastuollu lennureeglitega. 7. detsembril 2016. aastal sõidutas 

droon edukalt Prime Airi sihtkohta Inglismaal Cambridge’s. Esialgu sai väga väike arv selles 

piirkonnas testis osalevaid kliente tellida piiratud arvu kaupu. Üksikeseme kaal ei tohtinud 

ületada viite naela (2,3 kg). Kohaletoimetamise aeg oli alla 30 min. Teenus toimis päevasel 

ajal ja ideaalsetes ilmastikutingimustes. Esialgu tegutseti Inglismaal, kuna sealne 

seadusandlus andis paremad võimalused. Hiljem on loodud Prime Airi arenduskeskused 

USA-s, Austrias, Prantsusmaal ja Iisraelis. Katsetusi tehti ka teistes riikides. (Randall, 2019)  
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2019 aastal on Amazon Prime Air kasutusele võtmas uut kuue tiivikuga drooni. Need viivad 

kaupa 15 miili kaugusele. Kandejõud on kuni 5 naela (2,3 kg) ja klient saab kauba kätte vähem 

kui poole tunni jooksul. Uus droon on efektiivne, stabiilne ja ohutu. Ta on selles mõttes 

hübriid, et stardib ja maandub vertikaalselt – nagu helikopter, aga lennu aerodünaamika on 

nagu lennukil. Nende kahe režiimi vahetus toimub lihtsalt. Ohutuse tagamiseks on droonil 

piirded. mis täidavad ühtlasi tiibade osa. Droonil on kuus vabadusastet tavalise nelja asemel 

(st. droon saab liikuda ruumis x-, y-, z-telje suunas ja ka teda saab ka lennu ajal nende kolme 

telje ümber, mitte ainult vertikaaltelje ümber pöörata), mis muudab selle stabiilsemaks ning 

võimaldab lennata keerulistes tuuleoludes. (Wilke, 2019)  

 

Joonis 2. Amazoni droon aastast 2019. (ibid.) 

Drooni juhtimiseks kasutatakse arvutit, mis on õppimisvõimeline ja probleemide lahendamise 

võimekusega (Artifical intelligence). Seega on ohutuse tase väga kõrge: on sensorid ja 

iseõppiv tarkvara, mis tuvastavad lennu ajal seisvaid ja liikuvaid objekte. Kauba ära 

andmiseks maandumisel on olemas kaamerad ja tarkvara, mis tuvastavad ülalt vaadates 

liikuvaid objekte, inimesi, loomi, puuoksi, elektritraate, leiavad vaba maandumiskoha ja 

võimaldavad ohutult maanduda. (ibid.)  

Väikese paki postiga kohaleviimine USA-s maksab praegu 6,45 $ ja võtab vähemalt päeva. 

Londonis UberEats juhid võtavad selle eest 6,95 dollarit ja GrubHub juht 7,85. Firma Starship 

Technology usub, et suudab lähiajal väikeste kõnniteedel liikuvate pakirobotitega pakkide 

kojuvedu 1 dollari eest pakkuda. Firma ARK Invest analüüsi põhjal võib Amazon Prime Air 

seevastu seda teenust droonide abil pakkuda USA-s ka hinnaga 88 senti üks 

kohaletoimetamine. (Walker, 2019) 

Selline väike hind põhineb järgmistel kaalutlustel. 86% Amazoni pakkidest kaaluga alla 5 

naela ja 25% tellimustest on 10 miili kaugusel Amazoni laost. Koguarv 400 mln aastas. 

Droonide hinnaks on selles arvestuses võetud 1 000–3 000 $. Keskmiselt tehakse ühe drooni 

kohta päevas 30 vedu. Seega vajatakse 30 000–40 000 drooni ja 50 000 lisaakut hinnaga 

200 $. (iga droon vajab kaht DJI Phantom akut). Kokku on kulud droonidele 130 mln $. 

Suurimaks kuluks peetakse tööjõukulu. Iga operaator teenindab 10–12 drooni, seega vajatakse 

6 000 töötajat, palgakuluga 50 000 × 6 000 $ aastas. Taristusse veel 10% kulusid. Elekter 10 

senti kWh. Kokku on opereerimiskulud 350 mln $ aastas. (ibid.) 
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2.2. UPS 

UPS (United Parcel Service) on globaalne liider logistikafirmade seas, peakorteriga Atlantas 

ja osutab teenuseid rohkem kui 220 riigis. Ta tegeleb ka droonide abil kaubaveoga.  

  

Joonis 3. UPS kuller drooni katapuldile  Joonis 4. UPS kaubaauto koos drooniga. 

seadmas. Allikas: Fla, 2017    Allikas: Fla, 2017 

UPS-il on igapäevaselt umbes 66 000 autot, mis kaupa lõpptellijateni veavad. Vedu 

kaugemates hajusasustusega piirkondades tõstab vedude hinda. 2017. aastal katsetati 

süsteemi, kus osa autos olevat kaupa veetakse laiali drooni abil. Samal ajal, kui autojuht laeb 

kaupa ja sõidab vahepeal ka edasi, stardib auto katuselt autonoomselt liikuv droon 

lähedalasuva tellija juurde ja leiab ise tagasitee vahepeal liikunud auto juurde. Droon, 

hexacopter nimega HorseFly, on sobitatud töötama koos elektri-veoautoga. Koos uue 

logistikat optimeeriva tarkvaraga võib auto teekonna lühendamine ühe miili võrra päevas 

aasta jooksul firmale 50 milj $ kokkuhoidu tuua. (Fla, 2017) 

Firmale UPS kuulub startup Zipline, mis on droonide abil meditsiinitarvete veo võrgustik. 

Ziplaini droonid veavad ravimeid ja vereplasmat Ruanda kaugemates piirkondades, kus teed 

on tihti läbimatud. Küllaltki hõre liiklus, vähesed seadusaktid ja kõrge veoste väärtus teevad 

selle riigi heaks tehnoloogia katsetuskohaks. Süsteem on töötanud juba mõne aasta nii heade 

kui halbade ilmade puhul. 2019. aasta veebruariks oli Zipline vedanud Ruandas üle 10 000 

paki. Neil on töös kaks jaotuskeskust, üks Muhangas ja teine Kayonzas. Aafrika teises riigis 

Ghanas osutab Ziplainil meditsiinitarvete veoteenust nelja keskuse kaudu, igaühes 30 drooni. 

Teeninduspiirkonnas on 2 000 raviasutust ja 12 mln elanikku. (Ashimwe, 2019) 

Suur samm edasi astuti sügisel 2019. 1. oktoobril 2019 teatas UPS, et on saanud USA 

lennuametilt (FAA) loa kasutada droone kaubaveoks teatud tingimustel kogu USA 

territooriumil. Lennata võivad droonid nüüd autonoomsel režiimil, ilma inimese juhtimiseta, 

asustatud piirkondade kohal ja ka öisel ajal ning suurema kaaluga kui 55 naela (25 kg), mis 

seni oli kõik USA-s keelatud. Ka droonide arv pole piiratud. UPS on põhjendanud selliste 

lendude vajadust asjaoluga, et kasutab droone meditsiinikaupade veoks ja selles vallas on 

vajalik kiire tegutsemine. Firmal on tulevikus siiski plaanis arendada ka muude kaupade vedu. 

(Peterson, 2019)  
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2.3. Alphabet(Google) Wing 

Sarnaselt oma konkurendile, Amazonile on Googlil projekt Wing. Oma avalikustamise 

kuupäeval 28. aug 2014 oli seda salaja arendatud juba umbes kaks aastat, katsetusi oli tehtud 

Austraalias. Esialgne visioon oli droone kasutada meditsiinivahendite veoks häda-abi 

juhtumite korral, hiljem on suund võetud kõikide kergete kaupade veole. Esimesed reaalsed 

kaubaveod toimusidki 2014. aastal Austraalias. Teenuse arenduskohtadeks on veel USA ja 

Soome. (Heath, 2018) 

Wing droon on vertikaalse stardiga, keerab ennast lennu ajaks horisontaalseks. Erinevalt 

Amazoni droonist asetab paki maapinnale ja vinnab üles väikese elektrooniliselt juhitava 

vintsi abil. Maandumist kliendi juures peeti liiga ohtlikuks. 2017. aasta Austraalia prototüübil 

on lennukiirus kuni 120 km/h, tiivalaius alla 1,5 m, lennukauguseks tavaliselt kuni 10 km, 

kõrgus kuni 150 m ja kandevõime kuni 1,5 kg. Töötatakse selle suurendamise kallal. Droonid 

lendavad autonoomselt. Siiski on seni probleemide tekkimise vältimiseks iga lendu jälgimas 

piloot. (ibid.) 

Droonide lennuliiklus üha kasvab ja ohutuse tagamiseks tuleb luua kindlad lennueeskirjad. 

Google on loonud tasuta digitaalsed kaardid ja e-maili ning tahab teha sama asja ka droonide 

jaoks. 16. juulil 2019. aastal avaldas ta uue rakenduse nimega OpenSky, mida loodetakse võtta 

aluseks droonide ohutu lennuliikluse korraldamiseks. Seda rakendust saavad praegu vabalt 

kasutada droonilendudega tegelevad firmad Austraalias. Selle kasutamiseks käivad 

läbirääkimised USA lennuametiga ja ka teiste maadega. (Levin, 2019) 

Google Wing on teinud üle 80 000 lennu kolmel kontinendil kasutades OpenSky rakendust. 

Seda võivad kasutada Austraalia Apple ja Android ning PC operatsioonisüsteemid. See 

süsteem on kõigi jaoks tasuta nagu Google digikaardid. Süsteem teatab droonidele, kus on 

lend ohutu ja kus on keelualad. Järjest rohkem ühendatakse lendavaid droone selle süsteemiga 

ja nende arvutid hoiavad automaatselt lennuliikluses korda. (ibid.) 

Suur samm edasi tehti 2019. aastal, kui saadi USA lennuametilt (FAA) luba kasutada täiesti 

autonoomseid droone kauba kättetoimetamiseks, Wing alustas regulaarset tegutsemist 

väikelinnas Christiansburgis, kus on 22 000 elanikku. Esialgu saavad kliendid tellida 

erinevaid toidupakke ja ravimeid, mille saavad kätte mõne minutiga.  

 

Joonis 5. Wing droon. Allikas: Hawkins, 2019. 

Neid teenindab droon, mis kaalub umbes 5 kg, lennukiiruseks on 70 km/h, mõõtmed jäävad 

alla meetri. Pakkide kaal võib olla kuni 1,5 kg. (Doherty, 2019) 
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3. PEAMISED KITSASKOHAD JA LÄHITULEVIK 

Nagu eeltoodud näidetest selgub, on elektriliste droonide lennuaeg praegu piiratud umbes 30 

minutiga, tegevusraadius piirdub 15 kilomeetriga ja kasulik kandevõime kuni 5 kg. Põhiliseks 

piiravaks teguriks on siin akud. On valmis ka droonid, mis kasutavad vesinikku 

kütuseelemendis. Nende lennuaeg ulatub juba kahe tunnini ja on loodusele sama kahjutud. 

(Plaza, 2019) Siiski on kütuseelementidel ka puudusi, näiteks vajavad nad karmides 

ilmastikutingimustes vedelikuga töötavat jahutussüsteemi (Robinson, 2019). Suuremad 

firmad on panustanud siiski liitium-polümeer (lipo) akude edasiarendusse. Uued akude 

tehased on rajamisel USA-s, Hiinas, Tais (Baker, 2019). 

Lipo akude võimsus kilogrammi kohta on kasvanud keskmiselt 5% aastas. Hinnalangus on 

viimase kümne aasta jooksul olnud kümnekordne. Tehnoloogia arengu käigus on see 

langenud 1 200 $/kWh 2010. aastal kuni 120 $/kWh 2019. aastal. Tehnoloogias areng jätkub. 

Firma Sila Nanotechnologies, mis teeb koostööd BMW-ga, on suurendanud oma San 

Francisco laboris patarei efektiivsust veel 20%. Nad on asendanud patarei anoodi materjalis 

süsiniku ränipulbriga.(ibid.) 

Teiseks piiravaks teguriks peale akude võimsuse on lennuohutuse osas toimuvad suured 

edasiminekud. Nagu eelnevalt nimetatud, on juba välja töötatud programme nagu Google 

OpenSky, mille abil selle programmiga ühendatud droonid omavahel suhtlevad ja kindlate 

reeglite alusel liiguvad. USA-s on karmid lennuohutuse reeglid. Esimesed firmad on aga 

sealgi juba 2019. aastal saanud FAA load lennata droonidel autonoomselt, ilma piloodi otsese 

järelevalveta. 

Eelnevalt oli toodud Amazoni hinnang teenuse tasuvuse kohta – ühe paki vedu on võimalik 

teostada hinnaga alla 1 $. On ka teisi hinnanguid, et droonid muudavad kaubavedu 

odavamaks. DHL ja EHang alustasid 2019. aastal regulaarset väikepakkide (kuni 5 kg) vedu 

Hiinas linnakeskkonnas, oma kaheksatiivikulise täisautomaatse drooniga Falcon. Nende 

andmetel väheneb veohind koguni 80% ja aeg keskmisest 40 minutist 8 minutini. (Murison, 

2019) Kergete pakkide vedu droonidega vähendab veo hinda tulevikus kuni 90%. Raskemaid 

pakke tasub jaotada osadeks ja kasutada ikkagi droonivedu (Keeney, 2019). Siit saab kinnitust 

töö esimese hüpoteesi väide, et teenust on võimalik osutada kasumlikult. 

USA-s kasvab kogu investeering droonidesse 14 mld $ 2018. aastal kuni 43 mld $ 2024. 

aastal, ehk 20,5% aastas. Droonidega kaubaveo numbri kasv on selle sees kõige suurem. 

Droonidega kaubaveo firmad on investeerinud alates 2012. aastast 300 mln $. (Radovic, 2019) 

Seega suurtes erafirmades on usk, et kaubavedu toimub tulevikus droonidega. Kõike eelnevat 

arvestades võib väita, et droonidega kaubavedu on alustamas kiiret kasvu.  

Probleemidega nagu ohutus, ökonoomsus ja kasutajasõbralikkus peab kindlasti veel tegelema, 

aga droonide rakendamiseks väikeste pakkide veoks on maailmas juba piisavalt katsetusi 

tehtud, et neid laiemas mahus kasutama hakata. Siit saab teha järelduse, et kergete saadetiste 

„viimase miili“ vedu võib hakata tulevikus ka Eestis ja Pärnus toimuma droonide abil. 
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4. LOGISTIKAPROGRAMMI KASUTAMINE DROONIDE TÖÖ 
EFEKTIIVSEMAKS MUUTMISEKS PÄRNU LINNA NÄITEL 

Eelnevast selgub, et maailmas hetkel suurimad droonidega pakiveo teenuse pakkujad töötavad 

põhimõttel – üks droon viib sihtkohta ühe paki. Seejuures suudavad nad töötada kasumlikult. 

Töö teine hüpotees väidab, et arvutiprogrammi abil, mis jagaks pakid mitmekaupa 

droonikoormatesse ja arvutaks optimaalsed marsruudid, saaks teenuse efektiivsemaks muuta. 

Väite tõestamiseks koostatud logistikaprogramm vajab tõeste katsetulemuste saamiseks 

võimalikult reaalseid sisendandmeid. Töös kasutatakse droonide töö piirkondadena Pärnu 

linnaosasid, stardipunktideks on praegused pakiautomaatide geograafilised koordinaadid ja 

tellimuste andmetena on kasutusel Pärnus tellitavate pakkide hinnanguline arv ning kaal, mille 

väljaselgitamist järgnevalt käsitletakse. 

 

4.1. Pärnu postiteenuse piirkonnad, postipakkide arv ja kaal 

Pakkide transport on Eestis üles ehitatud eraettevõtluse baasil ning sellest tulenevalt on 

detailne info pakkide arvu, kaalu ja suuruste kohta iga ettevõtte konfidentsiaalne omand. 

Seega tuleb kasutada pakkide hinnangulise arvu ning kaalu välja selgitamiseks kaudset 

meetodit. Oluline on siinkohal teada saada just alla 7 kg kaaluvate pakkide arv, mida droonid 

tulevikus potentsiaalselt transportida saaksid. Järgnevalt kirjeldatakse info välja selgitamise 

arvutuskäiku. 

Konkurentsiameti iga-aastasest postiteenuste valdkonna aruandest ilmneb, et siseriiklikult 

olid suurimad teenuse osutajad 2018. aastal DPD, Itella ja Eesti Post (Omniva) (kokku 81,9% 

turust). Eestis kokku on Omnival 247, Itella 138, DPD-l 120 ehk kokku 505 pakiautomaati. 

(Konkurentsiamet, 2018)  

Ajakirjanduses on siiski avaldatud mõned arvud, mille põhjal saab teha hinnangu pakkide 

arvu kohta Eestis. 2015. aasta kohta leiduvad andmed, et eestlane saab aastas keskmiselt 12 

postipakki. Eraisikute postipakiturg kasvas Eestis võrreldes 2014. aastaga rekordilised 37%. 

Kõige eelistatum pakkide kättesaamise viis on jätkuvalt pakiautomaat, mille kasutusaktiivsuse 

poolest on eestlased maailmas esirinnas. (Laasner, 2016) Arvestades iga aastast kasvu peaks 

praegune tulemus kindlast ületama 20 pakki/inimene. 

Eesti Posti 2019. aasta detsembri kohta on Virumaa Teatajas artikkel, kus väidetakse Omniva 

pakiäri juhi Andre Veskimeistri intervjuu põhjal rekordkuu päevaseks pakkide arvuks 40 000, 

mis on tavalisest 1,5 korda suurem (Raudla, 2019). Siit Eesti Posti aasta mahuks võib 

arvestada umbes 40 000/1,5×365 ehk umbes 10 miljonit pakki. Kui oletada, et firmade 

pakiautomaatide arvud on proportsioonis pakiarvudega, võib arvestada Itellale 10/247×138 

ehk umbes 5,5 mln, DPD-le 10/247×120 ehk umbes 4,9 mln pakki. Kokku on kolmel firmal 

üle 20 mln paki. Kuna neil on 81,9% koguturust, siis tuleb Eestisse aastas vähemalt 25 mln 

pakki, ehk nagu ka eelnevalt oletatud, umbes 20 inimese kohta.  

Autor loendas visuaalse vaatluse tulemusena kõik Pärnus asuvad pakiautomaadid ning sai 

08.10.2019 seisuga nende koguarvuks 17 ehk 3,3% kõigist Eestis olevatest automaatidest. 
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Sama suur on ka Pärnu elanike arvu suhe kogu Eesti elanikonnaga. Seega võime eeldada, et 

ka hinnanguliselt sama suur hulk kõikidest Eestis liikuvatest pakkidest ehk vähemalt 800 000, 

tuleb aastas Pärnusse. 

Samuti tuleb hinnang anda pakkide kaalule. Töös on kandejõu piiranguks võetud 7 kg 

järgmistel kaalutlustel. Eelnevast selgus, et näiteks DHL-i droon veab Hiinas 5 kg kaaluvaid 

saadetisi ja et akude võimsus kasvab lähiajal 20%, samuti on muutumas efektiivsemaks 

mootorid ja tiivikud. Olgu praegu elektrilise drooni kandevõime 5 kg ja tema enda kaal 7 kg. 

Kogukaal on seega 12 kg. Kui aku ning mootori võimsus suureneb 20%, siis võib kogukaal 

suureneda 12×1,2=14,4 kilogrammini. Drooni kaal on sama, seega kasulik tõstevõime on 

nüüd 7,4 kg ehk peaaegu 50% suurem. Lähemas tulevikus võib seega arvestada, et üks 

kaubaveo droon suudab kanda 7 kg. 

Saksa andmebaasi Statista andmetel olid 2018. aastal maailma e-poodidest enimtellitud 

kaubagrupid riided, jalatsid, telefonid ja muu elektroonika, raamatud ja mängud ning 

kosmeetika (Statista, 2018). Enamik nendest kaupadest kaaluvad vähe. Autor tuvastas 

vaatluse tulemusel ka selle, et kõikide teenusepakkujate pakiautomaatides on ülekaalus 

väikesed sahtlid. Teades seda ning eelnevalt väljatoodud põhilisi kaubaklasse (ilu- ja 

elektroonikatooted, riided) võime järeldada, et enamus neist on nii mõõtmetelt kui ka kaalult 

väikesed (alla 7 kg). 

Amazoni hinnangul on 75–90% pakkidest kaaluga alla 5 naela ehk alla 2,3 kg (Vincent & 

Gartenberg, 2019). Töös võetakse paki miinimumkaaluks 200 g tulenevalt näiteks ümbriku, 

mobiiltelefoni või väiksema riideeseme kaalust. Samuti võetakse aluseks, et 80% pakkidest 

on kaaluga 0,2–7 kg. 

Eelneva põhjal on pakkide koguarv Pärnus aastas 800 000 ja ühes päevas 800 000/365 ehk 

umbes 2 200. Droonide jaoks sobiva kaaluga pakke: 2 200×80% = 1 760. Eelnevalt leitud 

drooni lennuajaks on maksimaalselt 30 min. Kui vedada pakke ühekaupa, siis saab ööpäevas 

16 tundi töötades üks droon teha 2×16 = 32 reisi. Vajalik droonide arv oleks siis 1 760/32 = 

55. Arvestades teenuse kasvu võiks arvuks olla näiteks 70. Autor jagab Pärnu lähtuvalt 

praegusest pakiautomaatide paiknemisest seitsmeks piirkonnaks, kus igaühes hakkab tööle 10 

drooni ja maksimaalseks päevaseks pakkide arvuks 10×32=320. Piirkondade keskusteks on 

valitud kohad, kus pakiautomaadid praegu paiknevad. 

 

4.2. Logistikaprogramm 

Rakendus programmeeritakse VBA (Visual Basic for Applications) baasil Excel-i keskkonnas 

ja selle tekst on esitatud töö lisas 1. Programmiga töötamisel sisestatakse tellimustega, 

droonikeskustega, drooni tehniliste omadustega seotud ja muud lähteandmed – kokku kuni 20 

erinevat parameetrit. Imiteerimaks tegelikku olukorda, kus tellimuste arv on väga suur, 

kasutatakse nende sisestamisel ka juhuslike andmete generaatorit. Programmi töö käigus saab 

droonide liikumist jälgida arvutiekraanil (joonis 6), soovi korral igal momendil tellimusi 

lisades või muid parameetreid muutes. Programm väljastab üksikasjalikud andmed kõigi 

täidetud ja täitmata tellimuste kohta.  

Logistikaprogrammi kasutaja peab kõigepealt valima ühe seitsmest Pärnu piirkonnast, kus ta 

droonide tööd jälgida tahab. Seejärel saab sisestada algandmed. Tellimuste esitamiseks tuleb 

sisestada konkreetse aadressi geograafilised koordinaadid, paki kaal grammides, mis ei tohi 
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ületada 7 000, ja mõõtmed. Arvutiekraanile ilmub kaardil vastavale kohale ristkülik tellimuse 

numbriga (joonis 6). Tellimusi saab esitada ka automaatselt. Selleks tuleb sisestada soovitud 

tellimuste arv ja vahemikud, millesse kaalud ja mõõtmed peavad jääma. Sel juhul tekitab 

arvuti juhuslikel aadressidel vastava arvu tellimusi. 

 

Joonis 1. Ekraanipilt programmi töö katkestamise hetkel 

Kasutaja saab muuta korraga töötavate droonide arvu. Maksimaalseks väärtuseks ühes 

piirkonnas on 10. Samuti koordinaate, kus droonide keskus paikneb. Esialgu on need 

praeguste pakiautomaatide asukohad. Saab muuta drooni kiirust ilma koormata lennu puhul. 

Esialgu on see 70 km/h. Kauba mahalaadimise ajaks on arvestatud üks minut. Võimalik on 

muuta arvulist koefitsienti, mis määrab, kui palju vähendab mingi raskusega pakk drooni 

kiirust. Esialgselt vähendab maksimaalkaaluga pakk kiirust 50 kilomeetrini tunnis. Muuta 

saab koefitsienti, mis arvestab õhutakistust sõltuvalt pakkide ruumaladest.  

Pärast andmete sisestamist leiab arvuti sobivad lennutrajektoorid. Programmeerimiseks 

kasutatud Excel VBA teeb lihtsaid tehteid, näiteks liitmist umbes 50 000 000 ühes sekundis. 

See arv seab piirid ka ideaalse lennutrajektoori leidmisele. Kui ühele droonile paigutada 10 

pakki, mis tuleb toimetada erinevatele aadressidele, siis erinevaid lennutrajektoore on 10 ehk 

3 628 800. Need suudab arvuti läbi vaadata ja parima leida. Aga kui tellimusi on juba 300, 

siis ideaalset varianti leida ei saa. Hea tulemuse leidmiseks tuleb kasutada optimeerimist.  

Esialgu vaadatakse esimest sadat tellimust ja leitakse neist 10, mis paiknevad piirkonnas, kus 

tellimusi on kõige tihedamalt. Seejärel jaotatakse need 10 pakki igal võimalikul viisil 

droonidele, arvestades drooni maksimaalset lennuaega ja kandevõimet. Iga drooni kõik 

erinevad liikumisteed arvutatakse läbi ja leitakse parim variant nende kümne paki vedamiseks. 

Parimaks võib osutuda näiteks nende pakkide vedu nelja drooni abil. Nendest neljast võetakse 

nüüd täitmisele ainult see droonikoorem, mille efektiivsus oli samade pakkide üksikveoga 

võrreldes suurim. Järgmisele droonile koorma leidmiseks alustatakse protsessi algusest peale, 

võttes jällegi sada esimest tellimust. Et kiirendada arvuti tööd, on autori programmis piirang, 

et droon saab vedada maksimaalselt 7 pakki. 
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Seejärel toimub droonide liikumine keskusest sihtkohtadesse ja tagasi. Joonisel 6 olev 

ekraanipilt sarnaneb sellega, mida tegelikult droonide operaator näeb, et mingi tõrke 

tekkimisel droonide juhtimisse sekkuda. Ristkülikud tähistavad täitmata tellimusi, rombid 

liikuvaid droone. Kiirused on 15 korda suuremad kui tegelikkuses. Igal momendil võib 

sisestada ka uusi tellimusi, vaadata eelmisi ja juba täidetud tellimusi. Arvuti väljastab ka kõigi 

veetud pakkide keskmise kaalu, lennuaegade summa, lennuaegade summa pakkide üksikveo 

puhul ja soovi korral ka teisi andmeid. 

 

4.3. Programmi töö tulemused 

Programmi abil leiti, mitu korda muutub droonide lennuaeg pakkide mitme kaupa vedamisel 

võrreldes nende üksikveoga ehk kui suur on suhtarv „K“. Sisendandmed on valitud eelnevast 

tulenevatel kaalutlustel: Pärnus tellitakse praegu alla 2 000 paki päevas, ühes piirkonnas seega 

alla 300. Enamikul eelnevates näidetes toodud droonidest oli lennuaeg piiratud poole tunniga 

ja kiirus 50–100 km/h.  

Joonistel 7 – 9 on pakkide maksimaalseks arvuks droonikoormas viis. Joonisel 7 on kujutatud 

K sõltuvus pakkide keskmisest kaalust ja teenindatava piirkonna suurusest. Tehti 20 katset, 

10 nendest väiksema (maksimaalne lennukaugus 2 km) ja 10 suurema pindalaga 

(maksimaalne lennukaugus 7 km) piirkonnas. 

 

Joonis 2. Sõltuvus kaalust ja territooriumi suurusest 

Programmile sisestati iga katse puhul 300 juhuslikku tellimust. Iga katse puhul oli pakkide 

kaalude ülemine piir ja seega ka keskmine kaal erinev. Väikseim keskmine kaal, mis katsetes 

kujunes, oli 200 g ja suurim keskmine kaal 4566 g. Suurim kasulikkus 3,2, mis tähendab 

lennuaja vähenemist 100% – 100% / 3,2 = 69%, oli suuremas piirkonnas väikseima keskmise 

kaalu puhul. Keskmise raskusega pakkide puhul jäi suuremas teeninduspiirkonnas K 

vahemikku 1,5–3 ja väiksemas 1,5–2. Üle 4,5 kg keskmise kaalu puhul, eriti väiksemas 

teeninduspiirkonnas, jäi K väikeseks.  

Joonisel 8 on kujutatud väikeste 200 g pakkide puhul K sõltuvus järjekorda ootavate tellimuste 

arvust ja droonide maksimaalsest lennukiirusest. Need katsed tehti väiksemas piirkonnas. 

Kümme korda järjest sisestati korraga täitmiseks 5 tellimust, seejärel 10 korda järjest korraga 

10 tellimust, seejärel 20 jne. Iga kord leiti keskmine K väärtus ja kanti see graafikule. Selgub, 
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et mida rohkem on programmil valikuvõimalusi droonikoorma moodustamiseks, seda 

ökonoomsemad marsruudid ta leiab ja seda suurem on K. Lennuaja lühenemine mitme kaupa 

veol 40 km/h kiiruse puhul oli kuni 2,4 korda. Kui tellimusi oli vähe ja need paiknesid 

erinevates suundades, oli K väike. Alates viiest tellimusest oli K juba suurem kui 1,5.  

 

Joonis 3. Sõltuvus tellimuste hulgast ja kiirusest 

Ilmselt on droonide parimaks stardipunktiks teeninduspiirkonna keskpunkt. Mingil põhjusel, 

näiteks halva teedevõrgu tõttu, võib tekkida vajadus rajada kaubakeskus piirkonna äärde. 

Joonisel 9 on toodud K sõltuvus keskuse ja piirkonna keskpunkti vahelisest kaugusest. Tehti 

11 katset, iga kord nihutati keskust kümnendiku võrra nurga poole. Horisontaaltelje punktile 

„100“ vastab droonikeskuse asukoht piirkonna nurgas. Igal katsel oli 100 juhuslikku tellimust 

kaaluga 200–7 000 g. Graafikult selgub, et kui keskus asub piirkonna nurgas, siis on K suurem 

ja pakkide mitme kaupa vedamine annab veelgi suuremat efekti lühendades lennuaega kuni 

2,2 korda. Kõikidel katsetel oli K suurem kui 1,5. 

 

Joonis 4. Sõltuvus droonikeskuse asukohast 

Joonisel 10 on näidatud K sõltuvus pakkide maksimaalsest arvust droonikoormas. Tehti kuus 

katset, sisestades iga kord 300 juhuslikku väikese kaaluga tellimust (200–1000 g). 
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Piirkonnaks oli suurem piirkond ja kiiruseks 70 km/h ning maksimaalne pakkide arv muutus 

kahest seitsmeni. Kõigil katsetel oli K suurem kui 1,5, maksimaalseks K väärtuseks saadi 7 

paki puhul 3,56. Kuna arvuti teeb ainult 50 mln tehet sekundis, siis parimate variantide välja 

arvutamine 7 paki ja suuremate koormate puhul võtab liialt aega ja simulatsioon ei kulge 

sujuvalt. Üle seitsme paki droonile üldjuhul juba kaalupiirangu tõttu ka ei mahu.  

 

Joonis 5. Sõltuvus maksimaalsest pakkide arvust droonil 

Selle programmi abil saaks leida ka K sõltuvust teistsugustest sisendparameetrite 

kombinatsioonidest, aga juba nendest katsetest järeldub, et pakkide mitme kaupa vedamine 

oleks efektiivsem kui seni kasutusel olev pakkide üksikvedu. Droonide lennuaeg väheneks 

tavaliselt 1,5 – 2 korda, väga kergete pakkide, pika tee ja suure tellimuste arvu puhul aga 

koguni üle 3,5 korra. Üksikvedu on õigustatud ainult juhul, kui korraga esitatud tellimusi on 

vähe, pakkide kaal väga suur või vahemaa väga lühike. 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2 3 4 5 6 7

K

maksimaalne pakkide arv droonil

 kiirus 70 km/h



Andres Alumets, 11. klass, Pärnu Koidula Gümnaasium, 2020 

ELEKTRIMOOTORIGA DROONIDEGA PAKIVEOTEENUS MAAILMAS JA SELLE EFEKTIIVSEMAKS MUUTMISE 
VÕIMALUS PÄRNU LINNA NÄITEL 

39 

 

 

 

 

 

KOKKUVÕTE 

Käesoleva töö esimeseks eesmärgiks oli välja selgitada, kas elektriliste, autonoomselt 

lendavate droonide abil on võimalik korraldada kergete kaupade transporti tellijateni, teha 

seda efektiivselt, kasumlikult, lahendades sealjuures keskkonnahoiu ja maismaaliikluse 

ummikute probleeme. Teema aktuaalsuse põhjenduseks on toodud uute transpordilahenduste 

leidmise vajadus liiklusprobleemide kuhjumise ja järjest kasvava sisepõlemismootoritest 

tingitud õhusaaste tõttu. Selgub, et maailmas põhjustab halb õhukvaliteet igal aastal 

hinnanguliselt 7 miljonit enneaegset surma ja ka liiklusummikud pole vähetähtis probleem, 

tekitades Euroopas aastas kahju üle 110 miljardi euro, mis on 1% SKT-st. Drooniteenuse 

vajalikkuse põhjenduseks on toodud ka võimalus kriisiolukordades, kus valitseb 

viirushaiguste oht, vähendada teenindaja ja tarbija vahelisi otseseid kontakte ja seega piirata 

haiguste levikut. Samas on kergete pakkide arv, mida oleks droonidega võimalik vedada, 

viimase nelja aastaga kahekordistunud. 

Töö esimene hüpotees oli, et tänapäeva tehnoloogiaid kasutades on võimalik korraldada 

kergete pakkide vedu elektrimootoriga droonide abil. Selle hüpoteesi tõestamiseks uuris autor 

uudiseid ning artikleid hetkel selles valdkonnas kasutusel olevate süsteemide kohta. Uurides 

suurimate praegu elektrimootoriga droonide abil pakivedu korraldavate firmade (Amazon, 

UPS, Google) näiteid, leiti et kaasaegsetel droonidel on olemas tehniline võimekus, samuti 

tarkvara, et iseseisvalt kaupu ettenähtud sihtkohtadesse viia ning operaatori abita takistusi ja 

lennukeelu piirkondi vältida. Näiteks Google Wing on teinud üle 80 000 lennu kolmel 

kontinendil, kasutades OpenSky rakendust, mille abil droonid omavahel suhtlevad ja 

lennuliikluse reegleid täidavad. Praegu on neljakümne viies riigis olemas või plaanitakse 

arendada mõnda droonipõhist kaubaveoteenust, sooritatud on sadu tuhandeid lende.  

Amazon ja DHL arvestavad kergete kaupade (kuni 7 kg) veol droonide kasutamise hinna- ja 

ajavõiduks kuni 80%. Autosid pakiveol asendades vähendavad elektrimootoriga droonid 

liiklusummikuid ja muudavad õhu puhtamaks. Selgub, et kui Euroopas teeksid droonid autode 

asemel sama palju sõite, kui praegu teevad jalgrattad, siis väheneks CO2 heide 16 miljonit 

tonni ja õhk oleks sedavõrd puhtam, et välditaks 18 000 enneaegset surma aastas. Inimelusid 

on aga droonid juba päästnud, vedades meditsiinikaupu Aafrika raskesti ligipääsetavates 

piirkondades. Sellega leidis kinnitust töö esimene hüpotees. Tegeleda tuleb kindlasti veel 

selliste probleemidega nagu lennuohutus ja kasutajasõbralikkus, aga on selge, et 

olemasolevad tehnoloogiad lubavad antud teenust pakkuda ka näiteks Pärnus. 

Töö teine eesmärk oli leida võimalus droonidega toimuva kergete pakkide veo efektiivsuse 

suurendamiseks. Püstitati hüpotees, et tellimuste täitmist on võimalik kiirendada 

logistikaprogrammi abil. Hüpoteesi tõestamiseks ja efektiivsuse kasvu kvantitatiivseks 

mõõtmiseks koostas autor VBA Excel-i keskkonnas programmi, mille abil simuleeriti 

droonide lennuliiklust Pärnus juhul, kui kogu selles piirkonnas tellitavate kergete kaupade 

vedu oleks toimunud elektrimootoriga droonide abil. Kasutati Pärnu eri piirkondades reaalselt 

tellitavate drooni kandevõimele sobivate pakkide andmeid, mis selgitati eelnevalt välja 
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kaudsete meetoditega. Sisestati võimalikud tellimuste arvud, kaalud, mõõtmed, reaalsed 

tellimuste geograafilised koordinaadid, samuti drooni tehnilised andmed nagu kandejõud, 

kiirus, lennu võimalik kestvus, kiiruse sõltuvus koorma raskusest, mõõtmetest, maksimaalne 

pakkide arv ühes koormas.  

Sisestatud andmete alusel jaotab arvutiprogramm pakid optimaalselt koormatesse ja leiab 

droonidele miljonite võimalike seast parimad marsruudid. Droonide liiklust tellimuste 

täitmisel saab jälgida arvutiekraanil (15 korda reaalajast kiiremini). Igal hetkel on võimalik 

tellimusi lisada, parameetreid muuta ning lugeda andmeid täidetud ja täitmata tellimuste ja 

käimasolevate lendude efektiivsuse kohta, et nende põhjal graafikuid koostada ja lendude 

efektiivsust analüüsida.  

Programmi katsetes simuleeriti kaubavedu Pärnu erinevates rajoonides, tehes tuhandeid 

droonivedusid, mille analüüsil selgus, et pakkide mitme kaupa vedu muudab selle teenuse 

oluliselt efektiivsemaks. Droonide lennuaeg väheneb keskmiselt 1,5–2 korda, soodsatel 

asjaoludel, nagu väike keskmine kaal, suur teepikkus ja suur tellimuste arv, isegi üle 3,5 korra. 

Selgitati, et üksikvedu on õigustatud vaid erandjuhtudel ehk väga suure pakkide kaalu ja väga 

väikese tellimuste arvu ning tellija ja tarnija väga väikese vahemaa puhul. Sellega leidis 

kinnitust töö teine hüpotees, et droonivedu on võimalik efektiivsemaks muuta mitme paki 

korraga vedamisel.  

Ühtlasi selgus töö käigus, et sisestades erinevaid andmeid, oleks programmi abil lisaks töö 

hüpoteesis püstitatud probleemile võimalik saada vastuseid veel mitmetele küsimustele. 

Näiteks, kuhu oleks kõige soodsam rajada droonide stardikoht või kaubakeskus, millised 

oleksid optimaalsed teeninduspiirkonnad, kuidas mõjutab tuul teenindamise kiirust ning 

milline oleks optimaalne droonide arv piirkonnas. Teemaga kaasnevaid uurimisvaldkondi, 

millega saaks täiendavalt süvitsi minna, on veel mitmeid ja autori hinnangul on droonidega 

kaubaveo realiseerumine ainult mõne aasta küsimus.  
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Lisa 1. Arvutiprogramm 

Private Type SYSTEMTIME 
  Year As Integer 

  Month As Integer 

  DayOfWeek As Integer 
  Day As Integer 

  Hour As Integer 

  Minute As Integer 
  Second As Integer 

  Milliseconds As Integer 

End Type 
Public Declare Sub GetSystemTime Lib "kernel32" (lpSystemTime As SYSTEMTIME) 

 

 

                                    'väljastab ajahetke millisekundites 

Public Function GetMilli() As Long 

  Dim s As Long, ss As Long 
  Dim tSystem As SYSTEMTIME 

  GetSystemTime tSystem 

  s = tSystem.Milliseconds 
  ss = tSystem.Second 

  s = s + ss * 1000 

  ss = tSystem.Minute 
  s = s + ss * 60 * 1000 

  ss = tSystem.Hour 

  GetMilli = s + ss * 60 * 60 * 1000 
End Function 

                                    'Kaotab tööriistaribad 

Sub ribad0() 
    Dim cbars As CommandBar 

    'Application.ScreenUpdating = False 

    For Each cbars In Application.CommandBars 
        cbars.Enabled = 0 

    Next 

    Application.ExecuteExcel4Macro "Show.ToolBar(""Ribbon"", false)" 
    With Application 

        .DisplayFormulaBar = False 

        .Caption = "ANDRES ISE TEKI" 
        '.ScreenUpdating = True 

         .DisplayStatusBar = 0 
    End With 

    With ActiveWindow 

        .DisplayWorkbookTabs = 0 
        .DisplayHorizontalScrollBar = 0 

        .DisplayVerticalScrollBar = 0 

        .DisplayHeadings = 0 
        .Zoom = 98 

    End With 

End Sub 
                                    'Paneb tööriistaribad tagasi 

Sub ribad() 
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    Dim cbars As CommandBar 

    For Each cbars In Application.CommandBars 
        cbars.Enabled = 1 

    Next 

    Application.ExecuteExcel4Macro "Show.ToolBar(""Ribbon"", True)" 
    With Application 

        .DisplayFormulaBar = 1 

        .Caption = "Microsoft Excel" 
        .DisplayStatusBar = 1 

    End With 

    With ActiveWindow 
        .DisplayHeadings = 1 

        .DisplayWorkbookTabs = 1 

        .DisplayHorizontalScrollBar = 1 

        .DisplayVerticalScrollBar = 1 

        .DisplayHeadings = 1 

        .Zoom = 100 
    End With 

End Sub 

Sub pildisuurus() 
    ActiveSheet.Shapes("Pilt").Width = 1450 

End Sub 

Type tellim 
    x As Integer 

    y As Integer 

    ka As Integer 
    ru As Integer 

    num As Integer 

End Type 
Public x(101) As tellim 

Public n As Integer                                        'tellimuste arv 

Public ki As Integer                                       'kiirus 
Public algx As Integer                                     'alguskoha x 

Public algy As Integer                                     'alguskoha y 

Public mk As Integer                                       'maksimaalne kaal 
Public mitudroon As Integer                                'mitu tellimust drooni peale läheb 

Public ast As Integer                                      'astendaja 

Public v(9) As Integer                                     'tihedalt paiknevad tellimused 
Public koh(9) As Integer                                   'protseduuris rek permutatsioonid 

Public jada(9) As Integer                                  'leiaette käsil olev jada 

Public mas(9) As Integer                                   'jagadr käsil olev pakkide jaotus 
Public parimmas(9, 10) As Integer                           'vastuseks olev jaotus 

Public parimjar(1100, 9) As Integer                        'iga jada parim järjestus 

Public kk As Double                                        'kaalu koefitsent 
Public rk As Double                                        'ruumala koefitsent 

Public kaugtab(100, 100) As Double                         'kauguste tabel 

Public miaeg As Long                                       'vastuseks olev aeg 
Public massum As Long                                      'jaotuste aegade summa 

Public kaalsum As Long                                     'parajasti pakkide kaalude summa 

Public uksiaeg(100) As Long                                'iga paki üksi ära viimise aeg 
Public parimaeg(9) As Long                                 'parima jaotuse iga drooni liikumise aeg 

Public voimaeg(1100) As Long                               'iga jada läbimise aeg 
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Sub module1algus(k)                                                 'main protseduur 
    Dim t As Long 

    t = GetMilli 

    tuhjenda 
    arvuta 

    If n = 0 Then 

        Exit Sub 
    End If 

    teetab 

    naega 
    Dim i As Integer, j As Integer 

    ast = 1 

    For i = 1 To n - 1 

        ast = ast * 2 

    Next i 

    leiaette 0, 0, 0, ast 
    voimaeg(0) = 0 

    jagadr 0, ast 

    kirjutavastus k 
End Sub 

 

Sub kirjutavastus(l) 
    Dim i As Integer, k As Integer, j As Integer, kaal As Integer, ruum As Integer, mine As Integer, koh 

As Integer 

    mine = 1 
    kaal = 0 

    ruum = 0 

    Dim suurvah As Long, su As Long 
    suurvah = -1 

    For i = 0 To n - 1 

        If parimmas(i, 0) = -1 Then 
            Exit For 

        End If 

        su = 0 
        For j = 0 To n - 1 

            If (parimmas(i, j) = -1) Then 

                Exit For 
            End If 

            su = su + uksiaeg(parimmas(i, j)) 

        Next j 
        If su - parimaeg(i) > suurvah Then 

            suurvah = su - parimaeg(i) 

            k = i 
        End If 

    Next i 

    ce(4, l) = 5                                    '' 
    For j = 0 To 10 

        If parimmas(k, j) = -1 Then 

            Exit For 
        End If 

        kaal = kaal + x(parimmas(k, j)).ka 
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        ruum = ruum + x(parimmas(k, j)).ru 

    Next j 
    For j = 0 To 10 

        If parimmas(k, j) = -1 Then 

            Exit For 
        End If 

        ce(5 + j, l + 1) = x(parimmas(k, j)).num                        '' 

        koh = ce(5 + j, l + 1)                                          '' 
        If j = 0 Then 

            ce(koh + 4, 8) = lennuaeg(100, parimmas(k, j), kaal, ruum)          '' 

        Else 
            ce(koh + 4, 8) = lennuaeg(parimmas(k, j - 1), parimmas(k, j), kaal, ruum)   '' 

        End If 

        ce(koh + 4, 9) = l                                      '' 

        kaal = kaal - x(parimmas(k, j)).ka 

        ruum = ruum - x(parimmas(k, j)).ru 

    Next j 
    j = j - 1 

    ce(5 + j + 1, l + 1) = -1                                   '' 

    ce(5, l) = lennuaeg(100, parimmas(k, j), kaal, ruum)        '' 
    koh = ce(5 + j, l + 1)                                      '' 

    ce(koh + 4, 11) = parimaeg(k)                               '' 

    ce(4, l + 2) = algx                                         '' 
    ce(4, l + 3) = algy                                         '' 

End Sub 

 
Sub tuhjenda() 

    Dim i As Integer, j As Integer 

    For i = 0 To 9 
        For j = 0 To 10 

            parimmas(i, j) = -1 

        Next j 
        For j = 0 To 1099 

            parimjar(j, i) = -1 

        Next j 
        koh(i) = -1 

    Next i 

    miaeg = 1000000000 
    massum = 0 

    kaalsum = 0 

End Sub 
 

Sub arvuta()                                               'lugemine ja läheb tihedaimat kohta otsima 

    Dim i As Integer, k As Integer 
    k = ce(5, 1)                                '' 

    ki = Cells(1, 7) 

    kk = Cells(1, 8) 
    rk = Cells(1, 9) 

    mk = Cells(1, 10) 

    algx = Cells(1, 13) 
    algy = Cells(1, 14) 

    n = 0 
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    For i = 0 To k - 1 

        If ce(i + 5, 9) = 0 Then                '' 
            x(n).x = ce(i + 5, 3)               '' 

            x(n).y = ce(i + 5, 4)               '' 

            x(n).ka = ce(i + 5, 5)              '' 
            x(n).ru = ce(i + 5, 6)              '' 

            x(n).num = i + 1 

            If ce(i + 5, 7) = 0 Then            '' 
                ce(i + 5, 7) = i + 1            '' 

                ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, x(n).x, x(n).y, 40, 20).Name = "p" & (i + 

1) 
                With ActiveSheet.Shapes("p" & (i + 1)) 

                  .Fill.ForeColor.SchemeColor = 5 

                  .TextFrame.Characters.Text = i + 1 

                  .TextFrame.Characters.Font.ColorIndex = 1 

                End With 

            End If 
            n = n + 1 

            If n = 100 Then 

                Exit For 
            End If 

        End If 

    Next i 
    If n > 10 Then 

        tihedam 

        n = 10 
    Else 

        For i = 0 To n - 1 

            v(i) = i 
        Next i 

    End If 

 
End Sub 

Sub Quicksort(vAr As Variant, Lb As Long, Ub As Long) 

 
    Dim pivotVal As Variant, vSwap   As Variant, tL  As Long, tH   As Long 

     

    tL = Lb 
    tH = Ub 

    pivotVal = vAr((Lb + Ub) \ 2) 

      
    While (tL <= tH) 

       While (vAr(tL) < pivotVal And tL < Ub) 

          tL = tL + 1 
       Wend 

       

       While (pivotVal < vAr(tH) And tH > Lb) 
          tH = tH - 1 

       Wend 

      
       If (tL <= tH) Then 

          vSwap = vAr(tL) 
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          vAr(tL) = vAr(tH) 

          vAr(tH) = vSwap 
          tL = tL + 1 

          tH = tH - 1 

       End If 
    Wend 

      

      If (Lb < tH) Then Quicksort vAr, Lb, tH 
      If (tL < Ub) Then Quicksort vAr, tL, Ub 

End Sub 

 
 

Sub tihedam()                                              'tihedaima koha otsimine 

    Dim i As Integer, j As Integer 

    Dim jad(100) As Variant 

    Dim mi As Long, su As Long, Lb As Long, Ub As Long 

    mi = 1000000000 
    For i = 0 To n - 1 

        For j = 0 To n - 1 

            jad(j + 1) = leiakau(i, j) * 100 + j 
        Next j 

    Lb = 1 

    Ub = n 
    Call Quicksort(jad, Lb, Ub) 

        su = 0 

        For j = 1 To 10 
            su = su + jad(j) / 100 

        Next j 

        If su < mi Then 
            mi = su 

            For j = 0 To 9 

                v(j) = jad(j + 1) Mod 100 
            Next j 

        End If 

    Next i 
End Sub 

 

Function leiakau(i As Integer, j As Integer) As Long 
    leiakau = CLng(x(i).x - x(j).x) * CLng(x(i).x - x(j).x) + CLng(x(i).y - x(j).y) * CLng(x(i).y - x(j).y) 

End Function 

 
Sub teetab()                                               'teeb kauguste tabeli 

    Dim i As Integer, j As Integer 

    For i = 0 To n - 1 
        For j = 0 To n - 1 

            kaugtab(v(i), v(j)) = juurvahekaug(x(v(i)).x, x(v(i)).y, x(v(j)).x, x(v(j)).y) 

        Next j 
        kaugtab(100, v(i)) = juurvahekaug(x(v(i)).x, x(v(i)).y, algx, algy) 

        kaugtab(v(i), 100) = juurvahekaug(x(v(i)).x, x(v(i)).y, algx, algy) 

    Next i 
End Sub 
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Function juurvahekaug(x1, y1, x2, y2) As Double 

    juurvahekaug = Sqr((CLng(x1) - CLng(x2)) * (CLng(x1) - CLng(x2)) + (CLng(y1) - CLng(y2)) * 
(CLng(y1) - CLng(y2))) 

End Function 

 
Sub naega()                                                'leiab iga paki üksinda viimise aja 

    Dim i As Integer, jar As Integer 

    For i = 0 To n - 1 
        jar = v(i) 

        uksiaeg(jar) = lennuaeg(100, jar, x(jar).ka, x(jar).ru) 

        uksiaeg(jar) = uksiaeg(jar) + lennuaeg(100, jar, 0, 0) 
        uksiaeg(jar) = uksiaeg(jar) + 4000 

        ce(x(jar).num + 4, 10) = uksiaeg(jar)                       '' 

    Next i 

End Sub 

 

Function lennuaeg(x As Integer, y As Integer, ka As Integer, ruum As Integer) As Long 
    Dim v As Integer 

    v = ki - (ki / 100 * kk * ka) 

    v = v - (v / 100 * rk * ruum) 
    lennuaeg = (kaugtab(x, y) * 1000) / v 

End Function 

 
Sub leiaette(l, mit, summa, ast)                           'rekursioon iga võimaliku jada parima järjestuse 

    If l < n Then                                          'ja aja leidmiseks 

        leiaette l + 1, mit, summa, ast / 2 
        jada(mit) = v(l) 

        kaalsum = kaalsum + x(v(l)).ka 

        leiaette l + 1, mit + 1, summa + ast, ast / 2 
        kaalsum = kaalsum - x(v(l)).ka 

        jada(mit) = 0 

    Else 
        Dim i As Integer 

        If mit > mitudroon Or kaalsum > mk Or mit = 0 Then 

            voimaeg(summa) = 120001 
            Exit Sub 

        End If 

        voimaeg(summa) = 120001 
        rek summa, 0, mit 

    End If 

End Sub 
 

Sub rek(k, l, pik)                                         'rekursioon jada järjestamiseks igal võimalikul viisil 

    Dim i As Integer 
    If l < pik Then 

        For i = 0 To pik - 1 

            If koh(i) = -1 Then 
                koh(i) = jada(l) 

                rek k, l + 1, pik 

                koh(i) = -1 
            End If 

        Next i 
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    Else 

        Dim su As Long, kaal As Integer, ruum As Integer 
        kaal = 0 

        ruum = 0 

        su = lennuaeg(100, koh(pik - 1), 0, 0) 
        For i = pik - 1 To 1 Step -1 

            kaal = kaal + x(koh(i)).ka 

            ruum = ruum + x(koh(i)).ru 
            su = su + lennuaeg(koh(i), koh(i - 1), kaal, ruum) + 4000 

        Next i 

        kaal = kaal + x(koh(0)).ka 
        ruum = ruum + x(koh(0)).ru 

        su = su + lennuaeg(koh(0), 100, kaal, ruum) + 4000 

        If su < voimaeg(k) Then 

            voimaeg(k) = su 

            For i = 0 To 9 

                parimjar(k, i) = koh(i) 
            Next i 

        End If 

    End If 
End Sub 

 

Sub jagadr(l As Integer, ast As Integer)                   'rekursioon pakkide jagamiseks droonidele 
    Dim i As Integer, j As Integer 

    If l < n Then 

        For i = 0 To n - 1 
            massum = massum - voimaeg(mas(i)) 

            mas(i) = mas(i) + ast 

            massum = massum + voimaeg(mas(i)) 
            If kontr(i, ast) = True Then jagadr l + 1, ast / 2 

            massum = massum - voimaeg(mas(i)) 

            mas(i) = mas(i) - ast 
            massum = massum + voimaeg(mas(i)) 

            If mas(i) = 0 Then Exit For 

        Next i 
    Else 

        miaeg = massum 

        For i = 0 To n - 1 
            For j = 0 To n - 1 

                parimmas(i, j) = parimjar(mas(i), j) 

            Next j 
            parimaeg(i) = voimaeg(mas(i)) 

        Next i 

    End If 
End Sub 

 

Function kontr(l, ast) As Boolean 
    If voimaeg(mas(l)) = 120001 Then 

        kontr = False 

    Else 
        If massum >= miaeg Then 

            kontr = False 
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        Else 

            kontr = True 
        End If 

    End If 

End Function 
Function teisenda(n, k) As Integer 

    Dim x1 As Integer, x2 As Integer, XL As Integer, Xr As Integer 

    x1 = ActiveSheet.Cells(k, 1) 
    x2 = ActiveSheet.Cells(k, 2) 

    XL = ActiveSheet.Cells(k, 4) 

    Xr = ActiveSheet.Cells(k, 5) 
    If k = 1 Then teisenda = x1 + ((x2 - x1) / (Xr - XL)) * (n - XL) 

    If k = 2 Then teisenda = x2 - ((x2 - x1) / (Xr - XL)) * (n - XL) 

End Function 

 

Function teisenda1(n, k) As Integer 

    Dim x1 As Integer, x2 As Integer, XL As Integer, Xr As Integer 
    x1 = ActiveSheet.Cells(k, 1) 

    x2 = ActiveSheet.Cells(k, 2) 

    XL = ActiveSheet.Cells(k, 4) 
    Xr = ActiveSheet.Cells(k, 5) 

    If k = 1 Then teisenda1 = Int(XL + ((Xr - XL) / (x2 - x1)) * (n - x1)) 

    If k = 2 Then teisenda1 = Int(Xr - ((Xr - XL) / (x2 - x1)) * (n - x1)) 
End Function 

                                        ' form1 täitmine 

Function kirjuta() As Boolean 
    kirjuta = True 

    Dim n(7) As Integer, rid As Integer, i As Integer 

    rid = Cells(5, 1) + 5 
    For i = 1 To 6 

        n(i) = UserForm1.Controls("TextBox" & i).Value 

    Next i 
    n(1) = teisenda(n(1), 1) 

    If n(1) < ActiveSheet.Cells(1, 1) Or n(1) > ActiveSheet.Cells(1, 2) Then 

        MsgBox "Vale pikkuskraad" 
        kirjuta = False 

    End If 

    n(2) = teisenda(n(2), 2) 
    If n(2) < ActiveSheet.Cells(2, 1) Or n(2) > ActiveSheet.Cells(2, 2) Then 

        MsgBox "Vale laiuskraad" 

        kirjuta = False 
    End If 

    If n(3) > 7000 Or n(3) < 200 Then 

        MsgBox "Vale kaal" 
        kirjuta = False 

    End If 

    Dim x As Long, y As Long, z As Long 
    x = n(4) 

    y = n(5) 

    z = n(6) 
    If x > 100 Or y > 100 Or z > 100 Then 

         MsgBox "Valed mõõtmed" 
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        kirjuta = False 

    End If 
    If kirjuta = 0 Then Exit Function 

    For i = 1 To 3 

        ActiveSheet.Cells(rid, i + 2).Value = n(i) 
    Next i 

    Dim pin As Long 

    pin = x * y * z / 1000 
    ActiveSheet.Cells(rid, 6) = pin 

    ActiveSheet.Cells(rid, 7) = 0 

    ActiveSheet.Cells(4, 7) = ActiveSheet.Cells(4, 7) + 1 
    Cells(5, 1) = Cells(5, 1) + 1 

End Function 

                                'juhuslike andmetega tellimuste tekitamine 

Sub andmed() 

    Dim m As Integer, i As Integer, k As Integer, a As Long, b As Long, c As Long, ka As Integer 

    Dim kmin As Integer, kmax As Integer 
    k = Cells(1, 21) 

    kmin = Cells(1, 16) 

    kmax = Cells(1, 17) 
    Cells(5, 1) = Cells(5, 1) + k 

    For i = Cells(5, 1) + 1 - k To Cells(5, 1) 

        Cells(i + 4, 3) = Int(Rnd * 1300 + 1) 
        Cells(i + 4, 4) = Int(Rnd * 700 + 1) 

        ka = Int(Rnd * (kmax - kmin + 1) + kmin) 

        Cells(i + 4, 5) = ka 
        Cells(i + 4, 6) = Int((Rnd * (ka / 7)) + 1) 

        Cells(i + 4, 7) = 0 

        Cells(4, 7) = Cells(4, 7) + 1 
    Next i 

    Cells(3, 3) = Cells(1, 13) 

    Cells(3, 4) = Cells(1, 14) 
End Sub 

                                                'keskuse asukoha sisestamine 

Sub keskus() 
    Dim i As Integer, s As Shape 

    For Each s In ActiveSheet.Shapes 

        For i = 1 To 10 
            If s.Name = "rist" Then 

                s.Delete 

                Exit For 
            End If 

        Next i 

    Next 
    Set s = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, ActiveSheet.Cells(1, 13), 

ActiveSheet.Cells(1, 14), 20, 20) 

    ActiveSheet.Cells(4, 3) = ActiveSheet.Cells(1, 13) 
    ActiveSheet.Cells(4, 4) = ActiveSheet.Cells(1, 14) 

    s.Name = "rist" 

End Sub 
                                    'droonide tekitamine 

Sub ringid() 
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    Dim i As Integer, k As Integer, j As Integer 

    For i = 1 To 10 
        ActiveSheet.Shapes.AddShape(4, 20, 1000, 55, 30).Name = "d" & i 

        ActiveSheet.Shapes("d" & i).Fill.ForeColor.SchemeColor = 9 

        ActiveSheet.Shapes("d" & i).TextFrame.Characters.Text = i 
        ActiveSheet.Shapes("d" & i).TextFrame.Characters.Font.ColorIndex = 1 

    Next i 

End Sub 
                                        'kõigi droonide ja tellimuste kujutiste kaotamine 

Sub kaduge() 

    Dim s As Shape, i As Integer 
    ActiveSheet.Range("A4:BB1020").Clear 

    For Each s In ActiveSheet.Shapes 

        For i = 1 To 10 

            If s.Name = "d" & i Then 

                s.Delete 

                Exit For 
            End If 

        Next i 

    Next 
    For Each s In ActiveSheet.Shapes 

        For i = 1 To 1000 

            If s.Name = "p" & i Then 
                s.Delete 

                Exit For 

            End If 
        Next i 

    Next 

End Sub 
Public ce(800, 70) As Long 

                            'tellimuse lõpetamine 

Sub peida(i) 
    Dim a As Integer, rid As Integer, num As Integer 

    a = 11 + i * 4 

    rid = ce(4, a)                       '' 
    num = ce(rid, a + 1) + 4                '' 

    ce(4, a + 2) = ce(num, 3)               '' 

    ce(4, a + 3) = ce(num, 4)               '' 
    If num <> 0 Then 

        ActiveSheet.Shapes("p" & (num - 4)).Delete 

        ce(rid, a + 1) = Empty              '' 
    End If 

End Sub 

 
Sub liigu(i) 

    Dim x0 As Long, y0 As Long, t As Long, dt As Long, a As Integer, aeg As Long, rid As Integer, oo 

As Integer 
    Dim j As Integer, num As Integer 

     

    a = 11 + i * 4 
    rid = ce(4, a)                  '' 

    num = ce(rid, a + 1) + 4        '' 
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    aeg = ce(4, a + 1)              '' 

    t = GetMilli - aeg 
    dt = ce(num, 8)                 '' 

    If num = 3 Then 

        dt = ce(5, a)               '' 
    End If 

    x0 = ce(4, a + 2)               '' 

    y0 = ce(4, a + 3)               '' 
    If t < dt Then 

        ActiveSheet.Shapes("d" & i).Left = x0 + (ce(num, 3) - x0) * t / dt          '' 

        ActiveSheet.Shapes("d" & i).Top = y0 + (ce(num, 4) - y0) * t / dt           '' 
    ElseIf t < dt + 4000 Then 

         

    ElseIf ce(rid + 1, a + 1) <> 0 Then             '' 

        peida i 

        ce(4, a) = rid + 1                          '' 

        ce(4, a + 1) = GetMilli                     '' 
    Else: 

        For oo = 4 To rid 

            For j = a To a + 3 
                ce(oo, j) = Empty                   '' 

            Next j 

        Next oo 
 

        module1algus a 

        ce(4, a + 1) = GetMilli                     '' 
 

    End If 

End Sub 
 

Sub oota(n) 

         For n = 1 To 100 
               DoEvents 

         Next n 

End Sub 
 

Public Function olemas(i) As Boolean 

    olemas = 0 
    If ce(4, 11 + i * 4) <> 0 Then olemas = 1       '' 

End Function 

                            'Andmete sisestamine töölehele enne programmist väljumist 
Sub peata(i) 

    Dim rid As Integer, num As Integer, t As Long, dt As Long, a As Integer, j As Integer, oo As Integer 

    a = 11 + i * 4 
    rid = ce(4, a)                              '' 

    If Not rid = 0 Then 

        num = ce(rid, a + 1) + 4                '' 
        t = GetMilli - ce(4, a + 1)             '' 

        dt = ce(num, 8)                         '' 

        If (num = 3) Then 
            dt = ce(5, a)                       '' 

        End If 



Andres Alumets, 11. klass, Pärnu Koidula Gümnaasium, 2020 

ELEKTRIMOOTORIGA DROONIDEGA PAKIVEOTEENUS MAAILMAS JA SELLE EFEKTIIVSEMAKS MUUTMISE 
VÕIMALUS PÄRNU LINNA NÄITEL 

55 

        If t < dt Then 

            If num <> 3 Then 
                ce(num, 8) = dt - t             '' 

            Else 

                ce(5, a) = dt - t               '' 
            End If 

            ce(4, a + 2) = ActiveSheet.Shapes("d" & i).Left         '' 

            ce(4, a + 3) = ActiveSheet.Shapes("d" & i).Top          '' 
        Else 

            If num <> 3 Then 

                peida i 
                ce(4, a) = rid + 1                  '' 

            Else 

                For oo = 4 To rid 

                    For j = a To a + 3 

                        ce(oo, j) = Empty           '' 

                    Next j 
                Next oo 

            End If 

        End If 
    End If 

End Sub 

Sub loe() 
    Dim i As Integer, j As Integer 

    For i = 3 To 500 

        For j = 3 To 11 
            ce(i, j) = Cells(i, j) 

        Next j 

    Next i 
    For i = 3 To 20 

        For j = 11 To 70 

            ce(i, j) = Cells(i, j) 
        Next j 

    Next i 

 
    ce(5, 1) = Cells(5, 1) 

    mitudroon = Cells(1, 3) 

End Sub 
Sub ki() 

    Dim i As Integer, j As Integer 

    For i = 3 To 500 
        For j = 3 To 11 

             

            If ce(i, j) <> 0 Or Cells(i, j).Value <> 0 Then Cells(i, j) = ce(i, j) 
        Next j 

    Next i 

    For i = 3 To 20 
        For j = 11 To 70 

            If ce(i, j) <> 0 Or Cells(i, j).Value <> 0 Then Cells(i, j) = ce(i, j) 

        Next j 
    Next i 

    Cells(5, 1) = ce(5, 1) 



Andres Alumets, 11. klass, Pärnu Koidula Gümnaasium, 2020 

ELEKTRIMOOTORIGA DROONIDEGA PAKIVEOTEENUS MAAILMAS JA SELLE EFEKTIIVSEMAKS MUUTMISE 
VÕIMALUS PÄRNU LINNA NÄITEL 

56 

End Sub 

Sub main() 
    Dim t As Long, i As Integer, tellimuste_arv As Integer, lende As Integer, droonarv As Integer 

    loe 

     
 

    droonarv = Cells(1, 19) 

                        
                        'Lisab tellimused droonidele 

    For i = 1 To droonarv 

        tellimuste_arv = ce(5, 1)                                        '' 
        If olemas(i) = False And tellimuste_arv <> 0 Then 

            module1algus 11 + 4 * i 

        End If 

    Next i 

                        'Paneb algkellaaja 

    t = GetMilli 
    lende = 0 

    For i = 1 To droonarv 

        If olemas(i) Then 
            ce(4, 12 + i * 4) = t                       '' 

            lende = lende + 1 

        End If 
    Next i 

                        'Liigutab droone 

    Do While lende <> 0 
        lende = 0 

        For i = 1 To droonarv 

            If olemas(i) = True Then 
                lende = lende + 1 

                liigu i 

                If olemas(i) = False Then lende = lende - 1 
            End If 

        Next i 

         
        oota 100 

         

        If Cells(3, 1) = 1 Then 
            For i = 1 To droonarv 

                peata i 

            Next i 
            ki 

            Exit Sub 

        End If 
    Loop 

    ki 

    ActiveSheet.CommandButton1.Visible = True 
    ActiveSheet.CommandButton2.Visible = False 

End Sub 
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SISSEJUHATUS 

Vitamiinide olulisus meie organismi toimimisel on suurema tähtsusega kui nii mõnigi oskab 

arvata. Seoses tänapäeva stressirohke eluga, saastunud keskkonnas elamisega ja ühekülgse 

töödeldud toidu tarbimisega on suur oht vitamiini vaegusele ja sellest tulenevatele 

terviseprobleemidele. Selle vältimiseks on paljud ettevõtted toonud turule erinevaid 

vitamiinide toidulisandeid. 

Töö eesmärgiks on saada teada, mis on vitamiinid, millised on tuntumad vitamiinid ja milline 

on nende tähtsus organismis. Lisaks huvitab töö autorit, millised on teadmised vitamiinide 

kohta tema eakaaslastel Audru koolist ja kas nad tarvitavad erinevaid vitamiinipreparaate. 

Autorit huvitas ka fakt, kas eakaaslastel on määratud D-vitamiini taset organismis. 

Käesolevas uurimistöös püstitab autor järgmised hüpoteesid: 

1. Eakaaslased on teadlikud vitamiinide tähtsusest. 

2. Eakaaslased ei tarvita igapäevaselt vitamiinipreparaate. 

3. Pooltel vastanutest on määratud D-vitamiini tase organismis. 

Peamisteks kasutatud kirjanduse allikateks on toitumisteadlase Urmas Kokassaare ja 

filosoofia-ja meditsiinidoktor Mihkel Zilmeri poolt välja antud trükised. 

Uurimistöö on jaotatud teoreetiliseks ja uurimuslikuks osaks. Töö esimeses osas käsitletakse 

üldteadmisi vitamiinide kohta. Töö uurimusliku osa kirjutamiseks viidi läbi küsitlus Audru 

kooli õpilaste hulgas. Tulemuste ja arutelu osas käsitletakse valimit ja tehakse kokkuvõte 

uurimise tulemuste kohta. 

Tahan tänada oma ema, kes pakkus välja antud teema ja oma juhendajat, kes oli suureks toeks 

töö valmimisel.  
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1. ÜLDTEADMISED VITAMIINIDE KOHTA  

1.1. Mis on vitamiinid ja kas me peaksime tarbima vitamiinipreparaate 

Vitamiinid on madalmolekulaarsed bioloogilise aktiivsusega orgaanilised ained, mida on vaja 

inimorganismi normaalseks arenguks ja elutegevuseks. Nad aitavad reguleerida aminohapete, 

rasva- ja süsivesikute ainevahetust, soodustavad rakustruktuuride moodustumist ja taastumist; 

reguleerivad seedeprotsesse ja mikroelementide omastamist. (Vitamiiniraamat, 2000) 

Vitamiinid ise ei anna organismile energiat, aga neid on vaja energia vabastamiseks 

makrotoitainetest, süsivesikutest, rasvadest ja valkudest (Vassallo, 2003). 

Meie kehades toimuvad tuhanded ja tuhanded keemilised reaktsioonid, mille toimimist 

katalüüsivad ensüümid. Ensüümid on valgud, milles väga tähtsad koostisosad on koensüümid. 

Enamik koensüüme on vitamiinid. Ilma koensüümideta ensüümid ei toimi. (Hyman, 2019) 

Termini „vitamiinid“ võtsid kasutusele 1912. aastal Ameerika teadlased F. Hopkins ja K. 

Funk (Bioneer, 2009). Juba antiikajal tunti C-vitamiini puudusest tulenevaid haigusi, kuid ei 

osatud neid veel vitamiinidega seostada kuna vitamiinidest ei teatud midagi. Skorbuuti, rasket 

haigust, mida põdesid meresõitjad ja mis tulenes C-vitamiini puudusest, tunti juba keskajal. 

6. sajandil avastati, et C-vitamiini puudust saab ravida värske aedvilja ja sidrunimahla abil. 

(Bioneer, 2009) Kanapimedust, mis tuleneb A-vitamiini puudusest, tunti Vanas Egiptuses kui 

toitumishaigust. Selle raviks söödi maksaekstrakti (Kokassaar & Zilmer, 2007). Vitamiine 

saame peamiselt toidust, seedekulgla mikrofloora tegevusest ja vitamiinipreparaatidest. 

Toidust annab kõige rohkem vitamiine taimetoit. (Zilmer, Kokassaar, Vihalemm & Pulges, 

1996) 

Kas me peaksime tarbima lisaks igapäevasele tasakaalustatud toitumisele 

vitamiinipreparaate? Kui elaksime traditsioonilist küttide-korilaste elu, sööksime ainult 

metsikuid taimi, metsloomi ja kala, elaksime puhtas looduses ja teeksime palju füüsilist tööd 

päikesevalguse käes, magaksime piisavalt ja me ei oleks mõjutatud stressist ja ärevusest, siis 

ei ole meil ohtu ka vitamiini vaegusele ja me ei peaks tarbima lisaks vitamiinipreparaate 

(Hyman, 2019). Tänapäeva juur- ja puuviljad on muudetud, neid kasvatatakse toitainete 

vaestel muldadel, millesse segatakse keemiliselt tugevaid väetisi, pritsitakse pestitsiididega 

ning lisaks sellele korjatakse viljad enne kui nad jõuavad täielikult valmida. Seda selleks, et 

nende säilivust pikendada transportimiseks pikkade vahemaade taha. See omakorda vähendab 

nende kasulikke omadusi (Hyman, 2019). Organism suudab ise sünteesida vaid K-, D- ja Q10-

vitamiini, teisi vitamiine peab organism saama toiduga (Vassallo, 2003).  

 

1.2. Rasv- ja vesilahustuvad vitamiinid 

Vitamiinid jagunevad rasv- ja vesilahustuvateks vitamiinideks. Rasvlahustuvad vitamiinid on 

A-, D-, E-, K- ja Q10 (Kokassaar & Zilmer, 2007). Neid leidub peamiselt rasvarikastes 

toiduainetes nagu õli, kala, liha, pähklid, munakollane jne. Rasvlahustuvad vitamiinid vajavad 

organismis imendumiseks rasvast keskkonda (Kokassaar & Zilmer, 2007), nad võivad püsida 
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organismis pikka aega (Vassallo, 2003) ja kuhjuda maksa (Kahn & Loit, 2009). 

Rasvlahustuvate vitamiinide liigtarvitamine võib olla tervisele ohtlik (Vassallo, 2003).  

Vesilahustuvad on B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B8-, foolhape, B12-, C-, H-, N- ja BT- vitamiinid 

(Kokassaar & Zilmer, 2007). Need vitamiinid lahustuvad vees ja liigne vitamiini kogus 

väljutatakse uriiniga (Vassallo, 2003). 

Normist suuremate koguste vitamiinide tarvitamine on organismile lisakoormus ja seda võib 

teha vaid arsti kontrolli all eriseisundite puhul (Kahn & Loit, 2009). 

 

1.2.1. Peamised rasvlahustuvad vitamiinid 

A-vitamiin ehk retinool (Vitamiinide ja mineraalainete käsiraamat, 2019) tagab kudede 

arengu, kaitse ja täpse nägemise. A-vitamiine saame loomse päritoluga toiduainetest, näiteks: 

kalamaksast, kalaõlist, rasvastest kaladest, loomamaksast jne. Taimedes leidub karotenoide 

ehk A-vitamiini eelühendeid. 30–60% toidukarotenoididest muundub sooles elutsevate 

bakterite toimel A-vitamiiniks. 85–90% inimorganismi A-vitamiini varudest on talletunud 

maksas, väiksemal määral rasvkoes, kopsudes, neerudes ja silma võrkkestas ning 

retineenhappena luukoes. A-vitamiini puudujääki tavaliselt ei teki, kuna organismi varud on 

pikaajalised (1–3 aastat). Selle vitamiini defitsiit ohustab ühekülgselt toituvaid inimesi ja ka 

kasvueas lapsi. (Kokassaar & Zilmer, 2007) A-vitamiini puudujäägi esmatunnus on 

kanapimedus (Kokassaar & Zilmer, 2007) ehk võimetus näha hämaras (Kahn & Loit, 2009), 

silm muutub kuivaks ja vastuvõtlikuks haigustele (Kokassaar & Zilmer, 2007). Lisaks esineb 

nahakuivust, kasvuhäireid kui ka võib häiruda nais- ja meessugurakkude moodustumine 

(Kokassaar & Zilmer, 2007). Naistel ja meestel on erinev vitamiini vajadus. Naiste kogused 

on 0,75–0,85 mg päevas, meestel 0,8–1,1 mg päevas. Vitamiinipreparaatide võtmisel imendub 

A-vitamiin 3–5 tundi. Imendumist segavad mao alahappesus, liigne raud toidus, alkoholi ja 

kohvi liigne manustamine, ravimitest fenobarbitaal, prednisoloon, kortisoon jt (Kokassaar & 

Zilmer, 2007). Koosmõju on ära toodud lisas 1. 

D-vitamiin ehk kaltsiferool (Vitamiinide ja mineraalainete käsiraamat, 2019) hoiab luud ja 

hambad terved. D-vitamiini saame vaid loomse päritoluga toiduainetest. Taimedest saame 

vaid üht tema eelühendit ehk ergosterooli. Inimene omastab hästi D-vitamiini kalaõlist, 

munakollasest, maksast, võist ja pärmist. Organism suudab ka ise sünteesida D-vitamiini 

ultraviolettkiirguse toimel nahas. D-vitamiini varud on tavaliselt inimese maksas ja rasvkoes 

(1–5 kuud). D-vitamiini puudust ei teki segatoitu tarbivatel inimestel ja seda saab ka vältida 

kui lasta päikest päevas 20–30 minutit katmata näole, kätele ja jalgadele. See tagab päevase 

D-vitamiini koguse (Kokassaar & Zilmer, 2007). Sageli on ka tervislikult toitujal sügis-

talvisel perioodil puudu D-vitamiini, kuna meie nahas sünteesitakse päikesevalguse toimel D-

vitamiini ja sügisel ja talvel on meil vähe päikest (Kivisaar, 2019). D-vitamiini päevane 

vajadus on väike. D-vitamiini vaegus võib kujuneda kroonilise alkoholismi korral, ainult 

taimse toidu kestval ja rohkel tarbimisel. D-vitamiini pidev defitsiit võib kaasa tuua luude 

pehmenemise, see tekib tavaliselt harva ja enamasti eakamatel inimestel. Naistel ja meestel 

on sama D-vitamiini vajadus ja selle kogus on 0,005 mg päevas. D-vitamiini preparaatide 

kasutamisel on toime tõhusam, kui lisanduvad ka kaltsium, fosfor ning A- ja C-vitamiin. D-

vitamiini ei tohi üle manustada, kuna see muutub organismis tugevaks hormooniks. D-

vitamiini mürgistuse esmased tunnused on isutus, oksendamine, lihaste nõrkus, kõhulahtisus 

ja polüuuria (Kokassaar & Zilmer, 2007). Koosmõju on ära toodud lisas 1. 
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E-vitamiin ehk tokoferool (Vitamiinide ja mineraalainete käsiraamat, 2019) hoiab närvid ja 

punased verelibled terved (Kokassaar & Zilmer, 2007), aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi 

eest. Seda põhjustavad ühendid, mida kutsutakse vabadeks radikaalideks (vabad reaktiivsed 

hapnikuosakesed). Oksüdatiivne stress on seisund, mille korral vabad radikaalid tekitavad 

rakkudes pingeseisundi ja võivad vallandada sellega erinevaid tervisekahjustusi (Vitamiinide 

ja mineraalainete käsiraamat, 2019). E-vitamiini omastame taimse päritoluga toiduainetest. 

Inimesele kasulikud on nisuiduõli, päevalilleõli, päevalilleseemned, maapähkliõli jt. E-

vitamiin imendub sissesöödud kogusest umbes 20–40%. E-vitamiini puudujääki ei teki kui 

elustiil ja segatoitlus on tasakaalus. Defitsiit kujuneb peensoolehaiguste, kestvalt rasvavaese 

toidu, mitmete ravimite tarbimise ja kroonilise alkoholismi korral. Defitsiidi esmatunnus on 

ülemäärane lipiidide oksüdatsioon ja sellest punaste vererakkude membraanide kahjustused, 

mis lühendab vere erütrotsüütide eluiga ning suureneb lõhustumine. Need häired võivad 

tekkida vastsündinutel, eriti tundlikud on enneaegsed lapsed. Kestval puudusel tekivad 

närvide talitluse häired (reflekside nõrgenemine, jalgade ja käte tundlikkuse vähenemine), 

sugurakkude ja -näärmete arenguhäired, lihaste kõhetumist, neeru- ja maksa kahjustusi, 

enneaegset vananemist. Naistel on vaja E-vitamiini 9–13 mg päevas ja meestel 10–15 mg 

päevas. Imendumist segavad kõik seedimishäired, liigne raud toidus, rasvavaene toit ja osa 

suu kaudu võetavaid rasestumisvastaseid vahendeid. (Kokassaar & Zilmer, 2007) Koosmõju 

on ära toodud lisas 1. 

K-vitamiin ehk füllokinoon aitab veritsustõbe ohjeldada. K-vitamiini saab mitmetest 

toiduainetest. Me omastame seda kalast, rapsiõlist, teest, kapsast ja mitmetest köögiviljadest. 

K-vitamiin on talletunud maksas, vähemal määral ka põrnas, südame- ja skeletilihastes. K-

vitamiini defitsiiti üldiselt ei teki kuna vajadus on väike ja normaalses olukorras tagavad 

bakterid piisava sünteesi soolestikus. Defitsiit tekib üsna kergesti vastsündinutel. Puudujääk 

võib ka tekkida pideval rasvavaese toidu söömisel. Ja mõningate haiguste korral, mis on 

seotud rasvade seedimisega. Vaeguse tunnused on kergesti tekkivad verevalumid kehal, 

samuti ninaverejooksud. Soovituslik K-vitamiini kogus mõlemal sugupooltel on 0,06–0,09 

mg päevas. K-vitamiini imendumist segavad, aspiriin, rasvad jm. K-vitamiiniga liialdamisega 

võib põhjustada mürgistuse. (Kokassaar & Zilmer, 2007) Koosmõju on ära toodud lisas 1. 

Q10-vitamiinil on tähtis roll rakkude energia tootmises, aitab stressiga hakkama saada ja 

tugevdab vastupanu haigustele (Synlab, 2020a). Q10-vitamiinil on tähtis roll organismi 

hapnikku kasutamise protsessis. Q10-vitamiini saab loomset ja taimset päritolu toiduainetest 

ja organism suudab seda ka ise sünteesida. Seda vitamiini saab palju kalast, munast, sealihast 

jne. Imendumiseks peensoolest vajab rasvast keskkonda, korraliku kõhunääret ja 

sapphappeid. Imendumist häirivad näiteks: raualiigsus, kloriididerikas joogivesi jt. 

Puudujääki ei teki tasakaalustatud toitumise korral. Defitsiit kujuneb rasvavaese toidu 

tarbimisel, ravimite pikaajalisel tarbimisel, peensoole haiguste ja kroonilise alkoholismi 

korral. Q10-vitamiini vaeguse korral on sümptomiteks väsimus ja jõuetus. Selle vitamiini 

vajadus on 10–25 mg päevas. (Kokassaar & Zilmer, 2007) 

 

1.2.2. Peamised vesilahustuvad vitamiinid 

Närvide korrashoidmiseks on vaja B1-vitamiini. B1-vitamiini ehk tiamiini leidub nii taimse 

kui ka loomse päritoluga toiduainetes. Parimad allikad on näiteks õllepärm, hirss, kaerahelbed 

jm. B1-vitamiin osaleb süsivesikute lõhustumises ja sellega seoses ka närvirakkude talitluses 

kuna närvikude saab oma energia peamiselt veresuhkru lõhustumiselt, vitamiini kasutatakse 
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ka ajutegevuseks ja rasvhapete lõhustumiseks ja mao soolhappe sünteesiks. Vaegust ei teki 

kui toitumine ja eluviis on tasakaalus. B1-vitamiini puudus tekib eriti nendel inimestel, kes 

tarvitavad palju alkoholi, kohvi ja tubakatooteid. Vaeguse esmatunnused on nõrkus, isutus, 

tujukus, depressioon, unehäired. Tiamiin hävineb termilisel töötlusel ja on valgustundlik. 

(Kokassaar & Zilmer, 2007) Koosmõju on ära toodud lisas 2. 

B2-vitamiin ehk riboflaviin kannab hoolt naha ja limaskestade eest. B2-vitamiini omastame 

hästi loomsest ja taimsest toiduainest. Paremad allikad, kust me neid saame on piim, 

hapendatud piimatooted, juustud, maks, munad jne. Riboflaviini vaegust ei teki mitmekülgse 

toitumise korral. Riboflaviini vaeguse tunnused on katkised suunurgad ja huuled kui ka 

nõrkus, kuna osaleb nii veresuhkru kui rasvhapete ja aminohapete lõhustumisel, mis põhjustab 

energiadefitsiiti. Täieliku puuduse korral muutub keel lillakaks, tekib silmade valguskartus 

(fotofoobia) , liivatunne silmades. Naiste päevane B2-vitamiini päevanorm on 1,1–1,3 mg ja 

meestel 1,4–1,5 mg. Riboflaviin talub hästi termilist töötlemist, aga on tundlik valguse suhtes. 

Seda vitamiini salvestub organismi vähe, seega on varud väga lühiajalised ja vitamiini peab 

saama toiduga igapäevaselt. (Kokassaar & Zilmer, 2007) Koosmõju on ära toodud lisas 2. 

B3-vitamiini ehk niatsiini on vaja närvisüsteemi ja lihaste talitlusteks. B3-vitamiini saab 

loomsest ja taimsest toiduainest. B3-vitamiini leidub palju piimas, munades ja õllepärmis, on 

vastupidav kuumutamise, õhkkeskkonna ja valguse toimele. Osaleb samuti süsivesikute, rasv- 

ja aminohapete lõhustumisel energia salvestamise eesmärgil, kasutatakse rakkude hapniku 

kasutuseks ja kasvuhormooni sünteesiks. Niatsiini vaegust ei teki normaalse toitumise korral 

ja tervislike eluviiside puhul. Niatsiini vaegus tekib inimestel, kes liialdavad alkoholiga. 

Vaeguse tunnused on lihaste nõrkus, väsimus, isutus, unetus jne. Naiste päevane B3-vitamiini 

päevanorm on 14–17 mg ja meestel 16–20 mg. Samas sõltub selle vajadus ka kulutatud 

kalorite hulgast, sest on vajalik lõhustumisprotsessides. (Kokassaar & Zilmer, 2007) 

Koosmõju on ära toodud lisas 2. 

B5-vitamiini ehk pantoteenhapet saame loomsest ja taimsest toidust: piim ja piimatooted, 

munad, maks, forell, kaunviljad jne. Pantoteenhape aitab kehavõõraid ühendeid kahjutuks 

teha. Pantoteenhape puudujääki ei teki, kui toitumine ja tervislik eluviis on korras. Rohke 

kohvi ja alkoholi tarbimine võib põhjustada puudujääki. Vaeguse nähtudeks on nõrkus, 

väsimus, oksendamine, unetus, rahutus. Pikemaajalisel puudusel ka juuste pigmendi 

vähenemine, nahapõletikud, kipitustunne jalgades, naha laigulisus ja jäikus, peavalud, 

paanikahood. Pantoteenhape päevanormid on naistel 4–9 mg ja meestel 5–10 mg, aga oleneb 

samuti kehalisest aktiivsusest. (Kokassaar & Zilmer, 2007) Koosmõju on ära toodud lisas 2. 

B6-vitamiini ehk püridoksiini saame loomsest ja taimsest toiduainest. B6-vitamiin tagab 

normaalse maksa, närvikoe ja punaste vererakkude korrashoiu. Maks, kala, munakollane, sea- 

ja linnuliha, erinevad pähklid, seemned ja köögiviljad on parimad allikad kust saame B6-

vitamiini. B6 on tundlik valguse ja kõrge temperatuuri suhtes. Varud organismis on 

tagasihoidlikud. B6-vitamiini päevanormid on naistel 1,9–2,2 mg ja meestel 2,1–2,4 mg. 

Puudujääki ei teki, kui toitumine ja tervislik eluviis on korras. Organismis vajadus selle 

vitamiini järele on suurenenud kui tarbitakse väga valgurikast toitu. Defitsiidi korral esineb 

väsimust, suukuivust, depressiooni, nahapõletikud, suunurkade lõhenemine, käte ja jalgade 

krambid, aneemia, kehakaalu vähenemine. (Kokassaar & Zilmer, 2007) Koosmõju on ära 

toodud lisas 2. 
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Hormoonide vahendamiseks on vaja B8-vitamiini. B8-vitamiini ehk inositooli saame loomsest 

ja taimsest toiduainetest. Oad, pähklid, teraviljad, kartul, mais jne on parimad allikad, kus 

saame inositooli. Inositooli puudujääki ei teki, kui toitumine ja tervislik eluviis on korras. 

Defitsiit võib tekkida alkoholi liigtarbimisel. Defitsiit võib põhjustada skleroosi, depressiooni, 

juuste väljalangemist, enneaegset hallinemist. Inositooli normaalselt toitudes saame 600–900 

mg. (Kokassaar & Zilmer. 2007) Koosmõju on ära toodud lisas 2. 

Foolhapet ehk B9-vitamiini saame taimsest ja loomsest toiduainest. Foolhape tagab rakkude 

uuenemise ja vastutab mälu ja vereloome eest. Lehtköögiviljad ja kaunviljad on parimad 

allikad, kust saame foolhapet, ei ole vastupidav kuumutamisele. Foolhape puudujääki ei teki, 

kui toitumine ja tervislik eluviis on korras. Defitsiidi korral esineb ärrituvust, kõhulahtisust, 

mälu nõrgenemist, kehvveresust, suunurkade haavandeid jne. Raseduseaegne defitsiit 

põhjustab lootel selgroolõhe ja seljaaju sopistumise teket ja häireid suulae kujunemises. 

Foolhape päevanormid on naistel 0,3–0,5 mg ja meestel 0,35–0,5 mg. Foolhappe defitsiit tekib 

alkoholismi ja alatoitluse korral. (Kokassaar & Zilmer, 2007) Koosmõju on ära toodud lisas 

2. 

B12-vitamiini ehk kobalamiini saame loomsest toiduainest. B12-vitamiini vajab inimene väga 

vähe, kuid ilma nendeta ei arene vererakud ega toimi närvisüsteem. Kalad, piimatooted ja 

munad on parimad allikad, kust saada B12-vitamiini. Puudujääki ei teki, kui toitumine ja 

tervislik eluviis on korras. B12 imendumist vähendavad sooleparasiidid, alkohol, kohv, 

suitsetamine, kaltsiumi ja raua vähesus toidus. Selle vitamiini puuduse tunnusteks on nõrkus, 

ärrituvus, mäluhäired, kehvveresus, keele kuivus ja huulte valulikkus ja pragunemine. Naised 

ja mehed peaksid saama 0,003–0,004 mg B12-vitamiini päevas. (Kokassaar & Zilmer, 2007) 

Koosmõju on ära toodud lisas 2. 

C-vitamiini ehk askorbiinhapet saame taimsetest toiduainetest. Eestis kasvavad taimed, mis 

sisaldavad palju askorbiinhapet on lehtkapsas, mädarõigas, mustsõstar, kibuvits, astelpaju ja 

petersell. Mujalt sissetoodud toiduainetest on C-vitamiinirikkad näiteks kiivid, paprika jne. 

C-vitamiini päevanormid on naistel 55–75 mg ja meestel 60–100 mg. Puudujääki ei teki, kui 

toitumine ja tervislik eluviis on korras. C-vitamiini defitsiit tekib kergesti alkohoolikutel ja 

suitsetajatel. C-vitamiini puuduse korral võib esineda sügavat väsimust, kahvatuid igemeid, 

liigeste valulikkust, haavade aeglast paranemist. Tõsise puuduse tagajärjeks on skorbuut, 

mille peamiseks tunnuseks on hammaste väljalangemine, sisemised verejooksud ja 

lihasnõrkus. Kaasneb ka luude hõrenemine ja tugev aneemia. (Kokassaar & Zilmer, 2007) 

Koosmõju on ära toodud lisas 2. 

H-vitamiini ehk biotiini parimad saamise allikad on neerud, maks, pärm, mitmesugused 

seened, teraviljad, kaunviljad, täispiim, tomat jne. H-vitamiin korrastab rasvade ainevahetust. 

H-vitamiini on vaja ka närvisüsteemi ja silmade häireteta talitluseks, lihaskoe ja naha häireteta 

talitluseks. H-vitamiini päevanormid, on naistel 0,03–0,045 mg ja meestel 0,035–0,05 mg. 

Puudujääki ei teki püsiva normaalse toitumise ja tervisliku eluviisi korral. Puudus võib tekkida 

vaid rafineeritud toidul ja taimetoidul olles. Puuduse korral esineb isutus, paistes ja 

põletikuline keel, kuiv ja sügelev hallikas nahk, unetus. (Kokassaar & Zilmer, 2007) 

Koosmõju on ära toodud lisas 2. 

N-vitamiini ehk lipoehapet saame mitmesugustest toiduainetest. Lipoehappe allikad on 

eeskätt loomne toit, kuid seda on ka taimses toidus, aga hulga vähem, nagu näiteks kartul, 

peet, porgand ja herned. Lipoehapet on vaja selleks, et keha saaks mürgiseid ja kahjulikke 
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ühendeid kahjutuks muuta, reguleerib valkude sünteesi, soodustab glükoosi transporti 

rakkudesse. Puudujääki ei teki tervislike eluviiside ja normaalse toitumise puhul. Lipoehappe 

vaegus võib tekkida vanemaealistel. (Kokassaar & Zilmer, 2007) Koosmõju on ära toodud 

lisas 2. 

BT-vitamiini ehk L-karnitiini saame toidust. L-karnitiin osaleb energiatootmises ja aitab 

vältida varurasvade liigset kuhjumist maksa, südamesse ja skeletilihastesse. Hea allikas on 

punane liha, näiteks sea- ja veiseliha. Kanalihas ja kalades on L-karnitiini vähem. Selle 

vitamiini puuduse tunnusteks on lihaste talitluse häirumine, sügavama vaeguse korral rasvade 

kogunemine lihaskoesse, lihaskrambid ja lihaste kõhetumine. Karnitiini soovitatakse tarbida 

juurde kui on soovi kaalu langetada ja sportlastele, et vältida koekahjustusi ülepinge tagajärjel. 

Päevanormid on naistel ja meestel 150–300 mg. Puudujääki ei teki tervisliku eluviisi ja 

normaalse toitumise korral. L-karnitiini vaegust võib esineda vastsündinutel. (Kokassaar & 

Zilmer, 2007) Koosmõju on ära toodud lisas 2. 

 

1.3. Vitamiinide taseme analüüsimise võimalused Eestis  

Sageli tekivad inimestel erinevad tervisekaebused, mis võivad olla tingitud kas vitamiinide 

vähesusest või vitamiinide ületarbimisest. Seoses sellega on vajalik määrata nende sisaldust 

organismis.  

Vitamiinide sisaldust organismis on võimalik määrata erinevates riiklikes ja 

erameditsiinilaborites peamiselt aneemia markeritena. Järgnevalt on ära toodud kolme Eesti 

suurima labori võimalused: 

Synlabis on võimalik määrata foolhappe, B12-, E-, C-, Q10-vitamiinide sisaldust organismis 

(Synlab, 2020b). 

TÜ Ühendlaboris määratakse foolhapet, B12-, B1-, B6-, D-, A-, E-vitamiini (Tartu Ülikooli 

Kliinikum Ühendlabor, 2020). Regionaalhaiglas määratakse foolhapet, D-vitamiini ja B12-

vitamiini (Regionaalhaigla, 2020). 
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2. KÜSITLUS JA ANALÜÜS 

2.1. Valim ja metoodika 

Uurimistöö tulemuste saamiseks koostati 12 küsimusest koosnev küsimustik, mis on ära 

toodud lisas 1. Küsimustik koostati Google Forms’is ja linki küsimustiku kohta jagati e-kooli 

kasutades. Küsimustikule vastasid Audru Kooli 7.–9.klasside õpilased 06.01–23.01.2020. 

 

2.2. Tulemused ja analüüs 

Küsimustikule vastasid 50 õpilast. Nendest 42% ehk 21 õpilast vastas 9. klassist, 36% 

õpilastest ehk 18 õpilast vastas 7. klassist ja 22% ehk 11 õpilast vastas 8. klassist (sele 1). 

 

Sele 1. Küsimustikule vastanud õpilaste klassidesse jaotuvus 

Küsimustikule vastanutest 52% ehk 26 tüdrukut ja 48% ehk 24 poissi.  

Küsimustikule vastanutest 92% ehk 46 õpilast teadsid ja 8% ehk neli õpilast ei teadnud, kas 

vajame igapäevaselt vitamiine.  

Küsimustikule vastanutest 68% ehk 34 õpilast toituvad tasakaalustatult, 24% ehk 12 õpilast 

tarbivad toidulisandeid, 72% ehk 36 õpilast söövad palju puu- ja köögivilju ja 46% ehk 24 

õpilast liiguvad palju väljas päikese käes (sele 2). 

Küsimustikule vastanutest 22% ehk 11 õpilast tarvitavad igapäevaselt, 40% ehk 20 õpilast 

talvekuudel, 2% ehk üks õpilane suvekuudel ja 44% ehk 22 õpilast ei tarvita 

vitamiinipreparaate (sele 3). 

Küsimustikule vastanutest 18% ehk üheksa õpilast leiab, et ei saa toidust piisavalt vitamiine, 

16% ehk kaheksa õpilast leiab, et kuna tegelevad palju spordiga tuleb neil tuleb neil vitamiine 

juurde tarvitada, 38% ehk 19 õpilast tarvitavad vitamiine vanemate soovitusel ja 44% ehk 22 

õpilast ei tarvita (sele 4). 
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Sele 2. Küsimustikule vastanute vitamiinide saamise allikad 

 

Sele 3. Küsimustikule vastanute vitamiinipreparaatide tarbimisharjumus 

 

Sele 4. Küsimustikule vastanute vitamiinipreparaatide tarvitamise põhjused 
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Küsimustikule vastanutest 6% ehk kolm õpilast tarvitavad multivitamiini, 22% ehk 11 õpilast 

tarvitavad C-vitamiini, 46% ehk 23 õpilast tarvitavad D-vitamiini, 2% ehk üks õpilane tarvitab 

B12-vitamiini ja 10% ehk viis õpilast tarvitavad muid toidulisandeid (sele 5). 

 

Sele 5. Küsimustikule vastanute erinevate vitamiinipreparaatide tarbimine 

Küsimustikule vastanutest 74% ehk 37 õpilast on teadlikud vitamiinipuuduse tagajärgedest ja 

26% ehk 13 õpilast ei ole teadlikud. 

Küsimustikule vastanutest 84% ehk 42 õpilast arvasid, et D-vitamiini puudus tekitab 

väsimust, 50% ehk 25 õpilast arvasid, et D-vitamiini puudus muudab luud hapraks, 28% ehk 

14 õpilast arvasid, et D-vitamiini puudus tingib depressiooni, 4% ehk kaks õpilast arvasid, et 

kõhulahtisus võib olla põhjustatud vitamiini puudusest ja 8% ehk neli õpilast arvasid, et 

vitamiini puudus tingib halba nägemist (sele 6). 

 

Sele 6. Küsimustikule vastanute arvamus tervisehädadest, mida põhjustab D-vitamiini vaegus 

Küsimustikule vastanutest 34% ehk 17 õpilast arvasid, et A-vitamiini puudus põhjustab 

väsimus, 34% ehk 17 õpilast arvasid, et A-vitamiini puudusega muutuvad luud hapraks, 18% 

ehk üheksa õpilast arvasid, et selle vitamiini puudus võib põhjustada depressiooni, 12% ehk 
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kuus õpilast arvasid, et võib tekkida kõhulahtisus ja 58% ehk 29 õpilast arvasid, et A-vitamiini 

puudus tingib halba nägemist (sele 7).  

 

Sele 7. Küsimustikule vastanute arvamus tervisehädadest, mida põhjustab A-vitamiini vaegus 

Küsimustikule vastanutest 28 õpilasel ehk 56% vastanutest selgus, et neil ei ole määratud D-

vitamiini taset organismis ja 22 õpilasel ehk 44% vastanutest selgus, et neil on määratud D-

vitamiini taset organismis.  

Küsimustikule vastanutest 29 õpilast ehk 58% vastanutest on teadlikud, et vitamiinide 

liigtarbimine võib põhjustada tervisehädasid ja 21 õpilast ehk 42% vastanutest ei ole teadlikud 

vitamiinide liigtarbimise ohtudest. 
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KOKKUVÕTE 

Vitamiinidel on tähtis roll meie organismis, nende vaegusest tulenevad mitmed tervisehädad. 

Vitamiinide imendumisel on tähtis roll ka nende lahustuvusel, mille alusel neid jagatakse rasv- 

ja vesilahustuvateks vitamiinideks.  

Antud uurimistöö eesmärgiks oli saada teada, mis on vitamiinid, millised on tuntumad 

vitamiinid ja milline on nende tähtsus organismis. Lisaks huvitas töö autorit, millised on 

teadmised vitamiinide kohta tema eakaaslastel Audru koolist ja kas nad tarvitavad erinevaid 

vitamiinipreparaate. Kõigile neile küsimustele saadi töö tegemise käigus vastused. 

Käesolevas uurimistöös püstitatud hüpoteeside paikapidavus oli järgmine: 

1. Eakaaslased on teadlikud vitamiinide tähtsusest. Antud hüpotees leidis täielikult 

kinnitust – 92% vastanutest teadis, et on vaja tarbida vitamiinipreparaate. 

2. Eakaaslased ei tarvita igapäevaselt vitamiinipreparaate. Leidis kinnitust osaliselt. 

Küsimustikule vastanutest 22% ehk 11 õpilast tarvitavad igapäevaselt, 40% ehk 20 

õpilast talvekuudel, üks õpilane suvekuudel ja 44% ehk 22 õpilast ei tarvita üldse 

vitamiinipreparaate. 

3. Kolmas hüpotees, et umbes pooltel eakaaslastest on määratud D-vitamiini taset 

organismis, osutus enam-vähem tõeseks (44% vastanutest oli määratud D-vitamiini 

tase). 

Olen oma tööga rahul kuna sain töö koostamisel teada palju uut vitamiinidest, nende toimetest, 

nende vajalikkusest ja defitsiidi tunnustest ning eakaaslaste käitumisharjumustest 

vitamiinipreparaatidega.  

Edaspidi oleks huvitav uurida vitamiinide ületarbimist.  
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Lisa 1. Rasvlahustuvate vitamiinide tabel 

Vitamiini 

nimetus 
Toime  Vaeguse mõju Allikad Koosmõju 

A-vitamiin e 

retinool 

Tagab kudede 

arengu, kaitse ja 

hea nägemise 

Nägemishäired 

Kalamaks, kalaõli, 

rasvased kalad, 

loomamaks, või 

Tsink, D-

vitamiin, 

kaltsium 

D-vitamiin e 

kaltsiferool 

Hoiab luud ja 

hambad terved 
Luud pehmenevad 

Kalaõli, 

munakollane, 
maks, või, pärm 

A-vitamiin, 
kaltsium, 

fosfor, C-

vitamiin 

E-vitamiin e 

tokoferool 

Hoiab närvid ja 
punased 

verelibled terved 

Ülemäärane lipiidide 

oksüdatsioon, punaste 

vererakkude 

membraanide kahjustused 

Nisuiduõli, 

päevalilleõli, 

päevalilleseemned, 

maapähkliõli 

C-vitamiin, 
B1-vitamiin, 

B3-vitamiin 

K-vitamiin e 

füllokinoon 

Ohjeldab 

veristustõbe 

Verevalumid kehal, 

ninaverejooksud 

Kala, rapsiõli, tee, 

kapsas, mitmed 
köögiviljad 

C-vitamiin  

Q10-vitamiin 

Rakkude energia 
tootmine, 

tugevdab 

vastupanu 
haigustele 

Väsimus, jõuetus Kala, muna, sealiha 
B-grupi 
vitamiinid 

Tabeli koostamisel on kasutatud kirjanduse loetelus ära toodud allikaid. 

 

Lisa 2. Vesilahustuvate vitamiinide tabel 

Vitamiini 

nimetus 
Toime  Vaeguse mõju Allikad Koosmõju 

B2-vitamiin e 

riboflaviin 

Kannab hoolt 
naha ja 

limaskestade 

eest 

Katkised suunurgad ja 

huuled, nõrkus, keel 

muutub lillakaks, 
fotofoobia, liivatunne 

silmades 

Piim, hapendatud 
piimatooted, 

juustud, maks, 

munad  

Teised B-
grupi 

vitamiinid, 

C-vitamiin 

B3-vitamiin e 

niatsiin 

Kannab hoolt 
naha ja 

limaskestade 

eest 

Lihaste nõrkus, väsimus, 

isutus, unetus  

Piim, munad, 

õllepärm 

Teised B-
grupi 

vitamiinid, 

C-vitamiin 

B5-vitamiin e 

pantoteenhape 

Aitab 

kehavõõraid 
ühendeid 

kahjutuks teha 

Nõrkus, väsimus, 
oksendamine, unetus, 

rahutus, juuste pigmendi 

vähenemine, 
nahapõletikud, 

kipitustunne jalgades, 

naha laigulisus ja jäikus, 
peavalud, paanikahood 

Piim ja piimatooted, 

munad, maks, forell, 

kaunviljad 

Teised B-
grupi 

vitamiinid, 

C-vitamiin, 
foolhape 
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B6-vitamiin e 

püridoksiin 

Tagab normaalse 
maksa, närvikoe 

ja punaste 

vererakkude 
korrashoiu 

Väsimus, suukuivus, 

depressioon, nahapõletik, 

suunurkade lõhenemine, 
käte ja jalgade krambid, 

aneemia, kehakaalu 

vähenemine 

Maks, kala, 
munakollane, sea- ja 

linnuliha, erinevad 

pähklid, seemned ja 
köögiviljad  

B1-, B2-, 

B3-, B5-
vitamiin, 

C-vitamiin  

B8-vitamiin 
Vahendab 

hormoone 

Skleroosi, depressiooni, 

juuste väljalangemist, 
enneaegset hallinemist 

Oad, pähklid, 

teraviljad, kartul, 
mais 

B1-, B2-, 

B5-

vitamiin, 
C-, E-

vitamiin 

B12-vitamiin e 

kobalamiin 

Arendab 

vererakke, hoiab 
närvisüsteemi 

korras 

Nõrkus, ärrituvus, 

mäluhäired, kehvveresus, 
keele kuivus ja huulte 

valulikkus ja pragunemine 

Kalad, piimatooted 
ja munad 

Foolhape, 
C-vitamiin 

Foolhape 

Tagab rakkude 

uuenemise ja 
vastutab mälu ja 

vereloome eest 

Kõhulahtisus, ärrituvus, 

mälu nõrgenemine, 
kehvveresus, suunurkade 

haavandid 

Lehtköögiviljad ja 
kaunviljad 

C-vitamiin, 
B1-, B2-, 

B5-, B12-

vitamiin, 
H-vitamiin 

C-vitamiin e 

askorbiinhape 

Hoiab nahka, 
luid, hambaid ja 

veresooned 

korras 

Väsimus, kahvatuid 
igemeid, liigeste 

valulikkus, haavade 

aeglast paranemist 

Lehtkapsas, 

mädarõigas, 

mustsõstar, kibuvits, 
astelpaju petersell, 

kiivid, paprikas jne 

E-vitamiin, 
foolhape, 

B1-, B2-, 

B3-vitamiin 

H-vitamiin e 

biotiin 

Korrastab 
rasvade 

ainevahetust, 

talitleb 
närvisüsteemi ja 

silmi häireteta 

Isutus, paistes ja 

põletikuline keel, kuiv ja 

sügelev hallikas nahk, 
unetus 

Neerud, maks, 

pärm, mitmesugused 

seened, teraviljad, 

kaunviljad, täispiim, 

tomat jne 

B1-, B3-, 

B5-, B12-

vitamiin, 

C-, E-

vitamiin 

N-vitamiin e 

lipoehape 

Muudab 
mürgiseid ja 

kahjulikke 

ühendeid 
kahjutuks, 

valkude sünteesi, 

soodustab 
glükoosi 

transporti 

rakkudesse 

Koekahjustused, üldine 

väsimus  

Sealiha, veiseliha, 

kanaliha jne  

B1-, B2-, 

B3-, B5-
vitamiin 

BT-vitamiin e 

L-karnitiin 

Osaleb 
energiatootmises 

ja aitab vältida 

varurasvade 
liigset kuhjumist 

maksa, 

südamesse ja 
skeletilihastesse 

Lihaste talitluse 

häirumine, sügavama 

vaeguse korral rasvade 
kogunemine lihaskoesse, 

lihaskrambid ja lihaste 

kõhetumine 

Punane liha, näiteks 
sea- ja veiseliha 

B2-, B3-, 

B5-
vitamiin, 

C-vitamiin 

Tabeli koostamisel on kasutatud kirjanduse loetelus ära toodud allikaid.  
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Lisa 3. Ankeetküsitlus 

Küsitlus vitamiinide tarbimise kohta 

Olen Audru Kooli 8. klassi õpilane Henri Mattias Hansen ja kirjutan oma loovtööd teemal „Vitamiinid ja 
teadlikkus vitamiinide tarbimise kohta Audru 7.–9. klassi õpilaste hulgas“. Seoses sellega palun Teil 

vastata järgmistele küsimustele. Aitäh! 

Millises klassis Te õpite? 

o 7.klassis 
o 8.klassis 

o 9.klassis 

Kas Te olete poiss või tüdruk? 

o Poiss 
o Tüdruk 

Kas Te teate, et me vajame igapäevaselt vitamiine? 

o Jah 

o Ei 

Millisest allikast saate piisavalt vitamiine, et olla terve ja tugev? 
o Toitun tasakaalustatult 

o Tarbin toidulisandeid 

o Söön palju puu- ja köögivilju 
o Liigun palju väljas päikese käes 

Millal tarvitate vitamiinipreparaate? 

o Igapäevaselt 

o Talvekuudel 
o Suvekuudel 

o Ei tarvita 

Miks tarvitate vitamiinipreparaate? 

o Ei saa toidust piisavalt vitamiine 
o Tegelen palju spordiga ja vajan täiendavalt vitamiine 

o Vanemate soovitusel 

o Ei tarvita 

Milliseid vitamiinipreparaate Te tarvitate? 
o Multivitamiin 

o C-vitamiin 

o D-vitamiin 
o Ei tarvita 

o Muu... 

Kas olete teadlikud vitamiinipuuduse tagajärgedest? 

o Olen teadlik 
o Ei ole teadlik 

Millised allolevatest tervisehädadest võiksid olla põhjustatud D-vitamiini puudusest? 

o Väsimus 
o Haprad luud 

o Depressioon 

o Kõhulahtisus 
o Halb nägemine 
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Millised allolevatest tervisehädadest võiksid olla põhjustatud A-vitamiini puudusest? 

o Väsimus 
o Haprad luud 

o Depressioon 

o Kõhulahtisus 
o Halb nägemine 

Kas Teil on kunagi mõõdetud D-vitamiini taset organismis? 

o Jah 

o Ei 

Kas olete teadlik vitamiini liigtarbimise ohtudest? 
o Olen teadlik 

o Ei ole 
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SISSEJUHATUS 

Üldine arvamus on, et rahvamuusikateoseid ehk pärimusmuusikateoseid võib kasutada vabalt 

ning ilma autoriõiguste peale mõtlemata, kuid tegelikult ei ole see nii lihtne. Päris iseenesest 

ei saa muusika sündida. Ka rahvamuusikalugudel on siiski looja(d), keda lihtsalt ei mainita. 

Üks põhjusi on siin see, et folklooris on loomine erinev loomisest kirjalikus kultuuris ja 

autorsust keerukam määrata. Seaduse põhjal ei ole inimesed kohustatud mainima rahvalaulu 

autorit, kuid rahvamuusikateoste esitajad või seadjad võiksid siiski teoste autoreid esile tuua. 

Autoriõiguste rakendamine pärimusmuusikateostele on praegu Eestis üsna aktuaalne, mis on 

üks käesoleva töö teema valiku põhjustest. Lisaks on rahvamuusika praegu noorte seas 

populaarne. Töö eesmärgiks on anda ülevaade autoriõigustega seotud aspektidest 

pärimusmuusikas Eesti seaduste taustal ning uurida, kuidas suhtuvad autorsusse ja 

autoriõigustesse pärimusmuusikas selle ala asjatundjad ning noored pärimusmuusikud. Töö 

eesmärkide täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisküsimused: kui oluline on autorsuse 

(sisselaulja või üleskirjutaja, loo päritolu) mainimine pärimusmuusika lugude esitamisel või 

muul moel kasutamisel? Kui tähtsaks peavad noored muusikud pärimusmuusika puhul autori 

või loo päritolu mainimist? 

Nimetatud uurimisküsimustele vastamiseks viidi läbi veebipõhine küsitlus, millele vastasid 

pärimusmuusikaga tegelevad noored. Lisaks viidi läbi ka intervjuud tuntud eesti folkloristi 

Ingrid Rüütliga ja eesti pärimusmuusiku Lauri Õunapuuga. Uurimiseks kasutati ka mitmeid 

internetiallikaid, oluliseks allikaks olid näiteks professor Heiki Pisukese veebis avaldatud 

materjalid.  

Aastatöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis selgitatakse autoriõiguse põhimõtteid. 

Teises peatükis analüüsitakse noorte pärimusmuusikute seas läbiviidud küsitluse tulemusi 

ning kõrvutatakse neid folklooriga pikemalt tegelenud inimeste seisukohtadega, mis on 

saadud intervjuude vahendusel.  
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1. AUTORIÕIGUSED 

Eestis saab teose autoriks olla ainult füüsiline isik või füüsilised isikud, kes on loonud teose. 

Autoriõiguse seadus kehtestab põhimõtte, et isik, kelle nimi on fikseeritud teosel, loetakse 

selle teose autoriks. Seda nimetatakse autorsuse presumptsiooniks ehk autorsuse eeldamiseks. 

Kui keegi vaidlustab autorsuse, siis peab olema tõendeid, et vastav kaebus vastab tõele ning 

teosel näidatud isik ei ole selle teose autor. Teos võib olla loodud nii ühe kui ka mitme inimese 

poolt ühiselt. Mitme isiku panustamine teose loomisse toob kaasa ka ühise autorsuse. Ühine 

autorsus jaguneb kaheks liigiks, ühisautorsus ja kaasautorsus. (Autor 2019) 

 

1.1. Ühisautorsus ja kaasautorsus 

Kui terve teos on loodud mitme inimese poolt ühise loomingulise tegevusega, tekib 

ühisautorsus. Sellisel juhul ei ole võimalik loometööd erinevateks osadeks jagada, vaid see 

moodustab ühe jagamatu terviku. Ühisautorsuse puhul kuulub autoritel autoriõigus teosele 

tervikuna ning nad saavad õigust teostada üksnes koos. Näiteks raamat „Tiigriõpe: 

haridustehnoloogia käsiraamat“ on eelduslikult valminud Kai Pata ja Mart Laanpere 

lahutamatus koostöös. Nad parandasid ning täiendasid üksteise loodut, mistõttu ei saa teost 

erinevateks osadeks jaotada ning tekib ühisautorsus. Teose kasutamiseks või levitamiseks on 

vajalik iga autori nõusolek. (Kukk 2019) 

Kui aga teosel on erinevad iseseisvad osad, mille loojad on igaüks eraldi loonud, tekib 

kaasautorsus. Sellisel juhul saavad loometöö autorid enda loodud osa kasutada oma tahtmise 

järgi. Enda osa tööst võivad autorid kasutada ka väljaspool ühist teost, kuid seda ainult 

tingimusel, et see ei kahjusta teiste autorite õigusi või soove. Igale kaasautorile kuulub 

autoriõigus nii tema poolt loodud teose osale kui ka tööle tervikuna. Näiteks luulekogumiku 

„Närvitrükk“ kaasautor Jüri Üdi võis eluajal enda tehtud luuletusi selles teoses kasutada ka 

teistes väljaannetes, juhul kui ta ei olnud lepingus teisiti kokku leppinud. Siiski luuletuse 

autorsus kuulub ainuisikuliselt luuletuse autorile. (Ibid.) 

Autoriõigused ja tasu jagamise saavad kaasautorid omavahel kokku leppida. Kui eraldi 

kokkulepet ei ole, jagatakse autoritasu võrdsetes osades. (Ibid.) 

Teose teostamisel ehk loo loomisel või valmimisel ei pea loodut registreerima, autoriõigused 

tekivad koheselt. Hea oleks aga teos registreerida, deponeerida või muid lepinguid sõlmida 

(näiteks Eesti Autorite Ühingu kaudu), sest kui hiljem tekib probleeme, on neid lihtsam 

lahendada, on olemas tõendusmaterjal. (Autori õigused 2019) 

Kõige parem oleks autoritel juba enne tööle asumist kokku leppida, kuidas nad autoriõigusi 

teostavad ja tasu jagavad. Loojatel on võimalus pöörduda ka kohtu poole, kas oma teose 

kaitseks või juhul, kui ei jõuta omavahel kokkuleppele. Autorsusest ei saa aga loobuda. 

Üksnes autorile kuuluvad varalised õigused on loovutatavad. (Ibid.) 
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1.2. Autori isiklikud ja varalised õigused 

Teose loomisega tekivad autoriõigused teosele koheselt. Nende teostamiseks ning 

tekkimiseks ei pea teost registreerima või muud moodi kirja panema, autoriõigus on teosel 

loomise hetkest alates. Eestis on selle kohta seadus, Eesti Vabariigi Põhiseadus § 39, mis 

sätestab, et autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule ja riik kaitseb autori õigusi. 

(Autori õigused 2019) 

Autori teoseid ei ole võimalik loojalt riigi poolt sunniviisiliselt ära võtta, nagu see oli võimalik 

nõukogude autoriõiguses. Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 39 annab põhiseadusliku kaitse 

autori loometöö tulemusele autoriõiguse, sellega kaasnevate õiguste ja tööstusomandi 

valdkonnas. See seadus väidab, et riik kaitseb autori õigusi ning neid ei saa keegi ära võtta. 

(EVPS § 39 2017) 

Autoriõiguse sisu moodustavad autori varalised ning isiklikud õigused. Nende õiguste sisuks 

on autorile seadusega antud käitumisvõimalused. Ta võib ise õigusi kasutada (näiteks teost 

tõlkida, reprodutseerida jne), lubada teistel inimestel autoriõigustega tegeleda või keelata 

mõned toimingud teosega. Ajaloos on autori õigusi kutsutud ka ainuõiguseks, kuna need 

annavad autorile oma teose üle täieliku võimu, see tähendab, et ta saab suure kontrolli oma 

loomingu üle. (Autori õigused 2019) 

Üldreeglina tekivad nii moraalsed ehk isiklikud kui ka varalised õigused teose loojal, kuid 

mõnedel juhtudel võivad mõned moraalsed õigused seadusega üle minna ka teisele isikule, 

näiteks tööandjale. Näiteks kui inimesel palutakse luua laul kindlal eesmärgil kindlale 

inimesele, saab tööandja õiguse sellega edasi töötada algse eesmärgi nimel. Oma varalisi ning 

isiklikke õigusi teostab autor kas iseseisvalt, näiteks sõlmides lepingu kirjastusega, või 

autorite organisatsiooni (näiteks Eesti Autorite Ühingu) kaudu kollektiivselt. (Ibid.) 

Autori isiklikud õigused on väga tähtsad, kuna need tagavad loojale suure kontrolli oma teose 

üle. Näiteks Triin Tasuja on luulekogu „Provintsiluule“ autor, mistõttu kuuluvad kõik 

moraalsed õigused temale kui teose autorile. Autori isiklikud õigused annavad õiguse teost 

avalikult enda omana esitleda ning nõuda loometöö kasutajate poolt oma autorinime välja 

toomist. Moraalsed õigused lubavad autoril valida ka oma autorinime või viisi, kuidas seda 

kasutada. Loojal on võimalus otsustada, kas ta soovib avalikustada oma nime või jääda 

anonüümseks. Autor võib kasutada teostel ka varjunimesid. Loojal on ka õigus teose 

puutumatusele. See tähendab, et autor ainuüksi võib otsustada muudatuste üle teoses või 

autorinimes. Teised võivad muuta loometööd ainult looja nõusolekul. Isiklikud õigused 

annavad ka õiguse lubada või keelata teiste autorite teoseid enda tööle juurde lisada. Lisaks 

on autoril õigus vaidlustada oma teoses mistahes moonutusi, ebatäpsusi või hinnanguid, mis 

võiksid riivata looja au või väärikust. Autoril on ka õigus otsustada, millal on teos valmis 

avalikustamiseks ning millal seda üldsusele esitletakse. Lisaks võib looja oma teost täiendada 

jooksvalt, ka tööd, mis on juba avalikustatud. Autor võib ka oma teose kasutamise lõpetada 

ehk nõuda teose tagasi võtmist oma tahtmise järgi. Isiklikud õigused annavad ka õiguse oma 

autorinime kõrvaldamiseks oma teoselt. (Autori isiklikud õigused 2019) 

Kui autori isiklikud õigused võivad loojale kindlustada au ja kuulsuse, siis varalised õigused 

võimaldavad autoril teose eest saada sissetulekut ehk tulu. Varaline õigus on äriobjekt, mille 

abil on autoril võimalik saada raha oma loometöö eest. Varalisi õigusi võib nii loovutada, 

müüa kui ka anda luba nende kasutamiseks kellegi teise poolt. (Autori õigused 2019) 
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Tähtsaimad autori varalised õigused on järgmised: 

1) Õigus loometööd reprodutseerida. Autor võib lubada või keelata oma töödest koopiaid teha 

ehk teost reprodutseerida. Kopeerimise alla käib allalaadimine, üleslaadimine, salvestamine, 

printimine ja muud sarnased kopeerimisviisid. Autori teadmata illegaalselt teose 

reprodutseerimine on seadusega karistatav. (Autori varalised õigused 2019) Samas on ilma 

autori nõusolekuta ja tasu maksmata lubatud teose lühiajaline või juhuslik reprodutseerimine. 

See võib toimuda tehnilise protsessi lahutamatu ning olulise osana, mille eesmärk on 

vahendada teose edastamist võrgus kolmandate isikute vahel või teha võimalikuks teose või 

autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti seaduspärase kasutamise. Näiteks lugu stuudios 

salvestades saab helimees (kolmas isik) loole juurdepääsu. Siiski aitab helimees loo 

salvestajal tema eesmärgini jõuda (saada valmis laul salvestatud kujul), kuigi tal on võimalus 

ka lugu halvasti ära kasutada. Teguviisil peab puuduma iseseisev majanduslik eesmärk, see 

tähendab, et vahendaja ei tohi saada tulu. (AutÕS § 18 2019) 

Ebaseaduslik reprodutseerimine või autoriõigusega kaitstud teose müümine kannab nimetust 

piraatlus ning selline illegaalne koopia on piraatkoopia. Näiteks ostab keegi kalli 

originaalplaadi ning laseb sõpradel sellest endale koopiad teha. Juba see on piraatlus ning 

õigusvastane tegevus. Originaalist koopiate valmistamine on kriminaalkorras karistatav. 

Selline tegu võib viia kuni kolmeaastase vanglakaristuseni või suure rahalise trahvini. Ka 

piraatkoopia esitamine avalikult võib tuua üheaastase vangistuse või rahalise trahvi. 

Piraatkoopiaga või võltsitud kaubaga kauplemine on samuti seadusega karistatav ning võib 

tuua kolmeaastase vangistuse või rahalise karistuse. (Piraatlus 2019) Näiteks Andres Salumets 

reprodutseeris autoriõigusega kaitstud objekte ilma loata üheksa aasta vältel, mille tõttu 

toimus aastal 2014 kohtuistung. Kohus mõistis talle kaheaastase tingimisi vangistuse 

kolmeaastase katseajaga. Lisaks pidi Salumets tasuma menetluskulude katteks 3415 eurot. 

Uurimine selgitas, et Salumets oli kopeerinud illegaalselt kokku vähemalt 1016 

arvutiprogrammi, 20 elektroonilist sõnaraamatut, 65 filmi ja muusikateost. (Kuul 2014) 

2) Õigus teose levitamisele. Levitamine on teose või selle koopia edasi müümine, kinkimine 

vms. Selline teose levitamine võib toimuda ainult autori eelneval nõusolekul. Pärast teose 

müüki, kinkimist või muul viisil autori poolt omandiõiguse üleandmist ei saa enam kontrollida 

teose levikut. See tähendab, et igaüks, kes on saanud raamatu koopia, võib objekti edasi müüa 

või kinkida autori nõusolekuta. (Autori õigused 2019) 

3) Õigus teost avalikult eksponeerida. Selleks, et esitada teise inimese loodud pala, loengut 

jms, peab olema autori eelnev nõusolek. (Ibid.) 

4) Õigus teost tõlkida. See on üks kirjandusteose autori põhilisi õigusi. Näiteks kui eestikeelset 

luuletust tahetakse tõlkida teise keelde, on vajalik looja luba. Ka välismaistele laulutekstidele 

kehtib samasugune nõue. Ilma loata oleks laulutekstide tõlkimine illegaalne ning karistatav. 

(Ibid.) 

5) Õigus teose töötlemisele ehk õigus teha teoses kohandusi, töötlusi või muid muutusi. 

Igasugune loometöö omavoliline muutmine ning ümbertöötlemine autori originaalteosest 

erinevaks rikub nii looja isiklikke kui ka varalisi õigusi. (Ibid.) 

6) Õigus koostada ning välja anda teoste kogumikke (Autori varalised õigused 2019). 

7) Õigus teost üldsusele edastada või näidata, näiteks televisioonis filmi näitamise või raadios 

muusikapala mängimise kaudu (Ibid.). 
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8) Õigus teha teos rahvale kättesaadavaks. Näiteks võib autor laadida laulu üles Youtube’i.  

Seega on autoril palju võimu oma teose üle ning ilma tema loata ei tohi teoses midagi muuta. 

Tööd ei tohi kindlasti ka reprodutseerida ega muul viisil illegaalselt oma tarbeks ära kasutada. 

Teoste juures on ka olemas märge „Kõik õigused kaitstud“, mis annabki teada, et loometöö 

on autoriõigustega kaitstud. (Autori varalised õigused 2019) 

 

1.3. Autoriõigusega kaitstavad ja kaitsmatud teosed 

Teos on originaalne looming kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, millel on kindel 

objektiivne vorm. Teos võib olla ka suuline. (Teose tunnused 2019) Loometöö ei tohi olla 

kopeeritud või äratuntavalt sarnane muude teostega. Autoriõigustega kaitstav teos kuulub 

kunsti, kirjanduse ja teaduse valdkonda, tehnikavaldkonnas kaitstakse tööd tööstusomandiga. 

Autoriõigusega ei kaitsta erinevaid tehnilisi seadmeid, need võivad saada kaitset leiutisena 

või kasuliku mudelina. Autoriõigused kaitsevad teost, millel on oma kindel vorm. 

Autoriõigused ei saa kaitsta ideid ega loomingulisi mõtteid, võimaluse teost kaitsta annab 

vorm. Lisaks peab olema võimalik vormi abil teost reprodutseerida kas nähes ning kuuldes 

või erinevate tehniliste vahendite abil (salvestusseadme abil). Eesti seadusega on 

autoriõigustega kaitstud ka teos, mis on esitatud suuliselt, näiteks ettekanne või kõne. 

Autoriõigustega ei ole aga kaitstud uued ideed ja teaduslikud faktid, üksikud andmed jms. 

Need on pärast avalikustamist kõigi poolt kasutatavad, mille tõttu tuleb kaaluda, mida 

kellelegi avaldada. (Pisuke 2019) 

Näiteks on autoriõigusega kaitstud erinevad kirjalikud teosed (näiteks ilukirjanduslikud), 

arvutiprogrammid, kõned, loengud, ettekanded ning teosed, mis on väljendatud suuliselt. 

Autoriõigusega on kaitstud veel stsenaariumid, draama- ja muusikalised draamateosed, 

muusikateosed (tekstiga ja tekstita), koreograafiateosed ja pantomiimid, audiovisuaalsed 

teosed, maalikunstiteosed, lavateosed, skulptuurid, disaini- ja moekunstiteosed, 

fotograafiateosed, erinevad projektid ning muud sellist. (Teosed... 2019)  

On ka teoseid, mille autoriõigusi ei kaitsta. Näiteks ei kuulu autoriõiguste kaitse alla 

haldusdokumendid, õigusaktid, kohtulahendid ning nende ametlikud tõlked, riigi sümbolid ja 

organisatsioonide sümboolikad. (Ibid.) Lisaks ei kaitsta ka rahvaloomingut. Väidetakse, et 

rahvaloomingul puudub autor ning, et rahvalooming tähendabki seda, et ei ole ühte või 

konkreetset autorit. Tegelikult ei ole see nii lihtne. Ka seaduste loojad võiksid läbi vaadata 

autoriõiguste rahvaluulega seotud osa koos vastava ala spetsialistidega, sest kogu seadus on 

ilmselt koostatud ainult kirjaliku kultuuri asjatundjate poolt. (Seppel 2019) 

 

1.4. Autoriõiguste kehtivus 

Üldreeglina kehtib autoriõigus teosele terve autori eluaja ja 70 aastat pärast looja surma. 

Pärast autori surma (70 aastat) on mõeldud tema järeltulijate kahe esimese põlvkonna õiguste 

kaitsmiseks. (Pisuke 2007) Kui teos on loodud mitme isiku poolt, siis algab 70 aastane tähtaeg 

pärast viimase elusoleva autori surma (Autoriõiguse… 2014: 59). 

Seega on autoril võimalus mõelda oma autorinime peale ning mahajäänute materiaalse heaolu 

peale, autoriõigused võivad olla suure majandusliku tähendusega vara. Lisaks jääb niimoodi 

teos kestma. (Pisuke 2007) Näiteks Raimond Valgrel ei olnud pärijaid, mistõttu otsiti üles 

tema lähim sugulane, kelleks oli õetütar. Proual, kes kasvatas üksinda tütart, ei olnud sel ajal 
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kõige parem materiaalne olukord ning Valgre autoritasudest sai talle oluline 

sissetulekuallikas. (Rattus 2017) 

Autor saab juba eluajal suunata oma autoriõiguste üleminekut. Autoriõigusi saab testamendi 

vahendusel elu jooksul jätta kellele tahes. Kui aga pärijaid ei ole ning testamenti pole tehtud, 

lähevad autoriõigused autori viimasele elukohale (riik või kohalik omavalitsusüksus). 

Sellegipoolest, kui ka autoriõigused aeguvad, siis autorsus ei aegu. See tähendab, et autoril on 

igavesti õigus, et autori nime tema teose esitamisel nimetatakse ja teda selle teosega seotakse. 

(Rattus 2017) 

Kui autoriõiguse kehtivus on lõppenud, võib neid teoseid vabalt luba küsimata ja maksmata 

kasutada. Küll aga võib ka väga vana teos olla kaitstud, kui ta on uuesti töödeldud mõne 

kollektiivi poolt. Näiteks võttes mõne vana pärimusmuusika loo ning muutes selle 

omapäraseks, saab vanast laulust uus versioon ning autoriõigused lähevad arranžeeritud teose 

loojatele. (Autoriõigus 2019) Näiteks ansambel Trad.Attack! võtab oma loomingu aluseks 

pärimusmuusika. Nad kasutavad vanu rahvamuusika lugusid, muutes neid kaasaegsemaks. 

Trad.Attack! on seaduse järgi loonud pärimusmuusikast midagi uut, mis tähendab, et 

autoriõigused kuuluvad kõik neile. (Lühitutvustus 2019) 

 

1.5. Pärimusmuusika ja autoriõigused 

Rahvamuusika on suulises pärimuses protsess. Seal toimub pidev taasloomine varasema idee 

või viisi põhjal iga esituse käigus. Originaalne teos, kust kõik ideid saavad ning teevad 

variatsioone, muutes selle enda omaks, on valminud kellegi poolt ning viimast teadaolevat 

isikut, kes on selle teose kas sisse laulnud või muul moel jäädvustanud, tuleks mainida oma 

teose avaldamisel. (Särg & Johanson 2019) Näiteks Veljo Tormis on kasutanud palju 

rahvalaule oma teoste alusena. Näiteks laul „Kust tunnen kodu“ originaal on sisse lauldud 

Marie Sepa poolt. Veljo Tormise muudetud versioon ei olnud esialgsest väga erinev. Tormis 

ei viidanud aga Marie Sepa nimele, mis seaduse järgi pole ka vajalik, kuigi Sepp võib olla loo 

tegelik autor ning viisakas oleks ideede allikat mainida. (Johanson 2019) 

Et teosele tekiksid autoriõigused, peab teosel olema autor, muusika peab olema füüsiliselt 

olemasoleval ja paljundataval kujul, lisaks peab loometööl olema tekst, mille algupära on 

tõestatav. Rahvamuusikale kõik need nõudmised ei laiene, sest looja pole alati teada. Kuna 

pärimusmuusikat luuakse aga tihtipeale esitushetkel, on autori tuvastamine võimalik (näiteks 

arhiivilindistuste kaudu). Viimane loo sisselaulnud laulja on ka lugu omamoodi muutnud, mis 

tähendaks, et tema on ka loo autor ning talle peaksid kuuluma autoriõigused. (Sarv 1998) 

Ka rahvatantsude autoriõigustega on probleeme. Tihtipeale ei austa erinevate festivalide 

korraldajad autorit, kelle loomingut tantsijad esitavad. Kavadel puuduvad viited lugude ja 

autorite päritolu kohta või on need valesti märgitud. Publikul on aga õigus teada, kelle 

loomingut ta hetkel näeb. Ka loojal on samamoodi õigus, et tema loomingut autoriga 

seostatakse või kasvõi märgitakse ära kogukond või piirkond, mille pärimust ta esindab. Osalt 

on see märkimise ära jätmine seotud korraldajate oskamatusega või siis hoopis mugavusega. 

Tantsu autor on tihtipeale teadmata ning ei nähta ka vaeva, et autorit tuvastada. See on tõsi, 

et Eestis puudub korralik andmebaas, kus kõikide laulude ja tantsude autorid oleks nimetatud. 

Siiski, Eesti on väike ning autori leidmine ei ole võimatu. Nii näibki, et kontsertide või 

festivalide korraldajad ei huvitu autori õigustest. Oma mugavustsoonist ei soovita väljuda 

ning eiratakse nii seadusi kui ka lihtsaid inimlikke viisakusreegleid. (Järvela 2019) 



Mirjam Kits, 11. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2020 

AUTORSUS EESTIS LÄBI PÄRIMUSMUUSIKA SPEKTRI 

82 

Eestis ei ole loojate silmis rahvalaulikute, noodistajate, publitseerijate ega helisalvestajate 

autoriõigused selgesti määratletud. Näiteks aastal 1995. pöördus Veljo Tormis Eesti 

Autoriühingu poole küsimusega, kas rahvalaulu teksti tuleb käsitleda kui rahvaluulet, mis 

tegijale autoriõigusi ei anna, või tuleb rahvalaulu teksti kasutada kui autoriteksti. Veljo Tormis 

otsis selget vastust. Tormise tõstatatud küsimuste üle mõtiskles Heiki Pisuke, Tartu Ülikooli 

rahvusvahelise eraõiguse professor. Pisuke märkis, et autoriõiguse seisukohalt on 

rahvaloominguteosed anonüümsete teoste liik, mistõttu ei ole kindlat autorit. Küll aga on 

Pisukese vaatenurka järginud autoriõiguste seadused katkendlikud. Seal on seletatud täpselt, 

mis on teos, aga mis on rahvaloominguteos, seda seadus ei ütle. (Sarv 1998) 

Oleks loomulik, et rahvaloomingu autoriks võiks olla ka inimene, hõim või rahvas, kes ei oska 

(osanud) oma loomingut üles kirjutada. Et teost autoriõigustega kaitsta, on Eestis vajalik loo 

üleskirjutist kirjalikul kujul, mistõttu vanad rahvad ei saagi olla autorid, nemad kandsid 

lugusid edasi suuliselt. Kui aga vana rahvalooming oleks kaitstud, tekiks järgmine probleem 

– paljud noored teevad erinevaid seadeid vanadest pärimusmuusika lugudest ning kui need 

muutuksid autoriõigustega kaitstavaks, peaksid noored hakkama maksma autoritasusid 

kasutatud lugude eest ja ka edaspidi uusi seadeid tehes. (Ibid.) 

Keerulisemaks muutub küsimus siis, kui suulist kultuuri soovitakse kirjalikuks muuta, 

rahvalaulu tõlkida ja tõlgendada. Helilinti peetakse ikka veel suulise kultuuri ilminguks, 

olgugi, et säilitatud kujul. Nii võivad sisse lauldud materjalid püsida arhiivis kaua aega 

puutumata, kuni keegi otsustab rahvalaulu üle kanda kirjalikku vormi ehk kirjutada noodipilt. 

Kui folklorist tõlgib ja tõlgendab vana suulist luulet noodipildiks, peaksid tal olema 

samasugused õigused, kui iga teise sarnase töö tegijal. Näiteks pärimusmuusikaloo üleviimine 

suulisest kirjalikku vormi on sama keeruline kui vana loo muutmine uueks ja komponeerimise 

puhul on autoriõigused kaitstud. Rahvaluuleprofessor Herbert Tampere on avaldanud 

publikatsiooni „Eesti rahvalaule viisidega“, mis ei ole aga autoriõigusega kaitstud. Selle 

põhjal loodud helitööd aga küll. Siit võib järeldada, et Tormise küsimuse (kas rahvalaulu teksti 

tuleb käsitleda kui rahvaluulet, mis tegijale autoriõigusi ei anna, või tuleb rahvalaulu teksti 

kasutada kui autoriteksti) lahendus peitub sügavamal, kui kehtiv autoriõigus seda otsida laseb. 

(Ibid.) 

Autoriõiguse suurim puudus rahvamuusika seisukohast on teksti ja viisi tunnistamine 

ühisomandiks, mis lubab kõigil teoseid kasutada. See ei võimalda tasustada nende loojaid 

isegi siis, kui nad tegelikult teada on (mis polegi kuigi haruldane). (Ibid.) 
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2. PÄRIMUSMUUSIKUTE SUHTUMINE AUTORSUSSE 
PÄRIMUSMUUSIKAS 

Eesti rahvaviisikogu on väidetavalt maailma suurim. Muuseumidest, arhiividest ja 

raamatutest on rahvaviisid kolinud internetti, mille tõttu on pärimusmuusika kergesti 

kättesaadav. Viljandi linn on pärimusmuusika poolest Eestis kõige tuntum. Öeldakse lausa, et 

Viljandi on kui pärimusmuusika epitsenter. Seal on pärimusmuusika keskus (Pärimusmuusika 

Ait) ning toimuvad pärimusmuusika festivalid. Lisaks on seal ka TÜ Viljandi 

Kultuuriakadeemia, kus õpivad noored pärimusmuusikud. Kui aga uurida noorte käest, mis 

on pärimusmuusika, ei oska nad täpset vastust anda. (Mölder 2018) 

2017. aastal Viljandis Pärimusmuusika Aidas toimunud konverentsil „Pärimusmuusika 

hetkeseis ja tulevik“ arutleti pärimusmuusika mõiste üle ning toodi välja, et noored ei oska 

öelda, mis on pärimusmuusika, kuna nad ei mõtle sellele. Lisaks leiti, et mida enam tegeleda 

pärimusmuusikaga, seda raskem on mõista pärimusmuusika mõistet. Konverentsil räägiti ka 

sellest, et rahva silmis on olnud edukad need muusikud, kelle hinges on pärimus, kuid kes 

suudavad seda ka muuta ning arendada pärimusloost midagi uut. Tulemuseks võib olla 

pärimusmuusika, pärimuse elementidega popmuusika või autorimuusika, mis kõlab 

rahvalikult. Teadlastele on lugude liigitamine keeruline töö, kuid tähtsam on see, et pärimus 

leiab taas elava vormi. Noorte pärimusmuusikute jaoks ei ole lahterdamine nii tähtis, nende 

jaoks on oluline hea muusika tegemine. Konverentsi lõpuks jõuti selgusele, et Eestis on 

pärimusmuusika hästi arenenud, sest näiteks korraldatakse festivale, mis hoiavad pärimust 

„elus“. (Ibid.) 

Käesolevas peatükis analüüsitakse küsitlusele „Autoriõigused läbi pärimusmuusika spektri“ 

(Lisa 1) antud vastuseid. Küsitlus viidi läbi noorte pärimusmuusikute seas ja selle eesmärk oli 

teada saada, kui oluliseks peavad noored pärimusmuusikapala päritolu ning kui tähtsaks 

peavad nad loo päritolu mainimist esinemistel. Küsitluses kasutati nii valikvastustega 

küsimusi kui avatud küsimusi. Küsitlus viidi läbi Facebookis ajavahemikus 20.11.2019–

30.11.2019. Täiendava informatsiooni kogumiseks uuriti kogenud inimeste arvamusi, viidi 

läbi intervjuu Ingrid Rüütliga (Lisa 2) ja Lauri Õunapuuga (Lisa 3). 

Küsitlusele vastas 36 noort pärimusmuusikut, kellest 28 olid naised ning ülejäänud kaheksa 

olid mehed. 15 inimest vastanutest on tegelenud pärimusmuusikaga rohkem kui 10 aastat, 

kaheksa noort pärimusmuusikut on tegelenud pärimusmuusikaga 4–6 aastat, seitse inimest 7–

9 aastat ning kuus vastanut kuni kolm aastat (vt Joonis 1). Vastanutest on suur osa tegelenud 

pärimusmuusikaga ligi 10 aastat või rohkem, millest võib järeldada, et enamus vastanutest on 

temaatikaga arvatavasti hästi kursis.  

Et teada saada, kust tuleb noorte pärimusmuusikute arvates pärimusmuusika, esitati küsimus: 

„Mis on Teie arvates Eesti pärimusmuusika allikad?“ Enamik vastanutest arvab, et 

pärimusmuusika allikateks on arhiivisalvestised, vanad üleskirjutised, noodikogud, vanad 

inimesed (kellelt salvestatakse vanu laule). Lisaks arvavad mõned, et ka elav traditsioon on 

pärimusmuusika allikaks. Selle all on mõeldud vanu traditsioone, mis toimuvad tänapäevani, 

näiteks laulmine jaanitule ääres, erinevad festivalid. Allikateks on vastanute arvates ka 



Mirjam Kits, 11. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2020 

AUTORSUS EESTIS LÄBI PÄRIMUSMUUSIKA SPEKTRI 

84 

„pärimusmuusika saadikud“, need, kes tutvustavad oma leide näiteks CD-l või noodikoguna. 

Lisaks ka muusikud, kes esitavad pärimusmuusikat. 

 

Joonis 1. Noorte pärimusmuusikaga tegelemise aastad 

Ingrid Rüütel selgitab, et mõistet „pärimusmuusika“ saab kasutada kahte erinevat moodi: nii 

traditsioonilise folklooriliigi (suulise pärimusena edasi kantava rahvamuusika, suulisest 

kultuurist pärineva) tähenduses kui ka tänapäeva muusikute poolt esitatud 

rahvamuusikapalade tähenduses, seda nii vanade andmete (sisselauljate, üleskirjutatud 

nootide järgi) kui ka seadete ja töötluste puhul. Suulise pärimusena edasi kantava 

rahvamuusika allikaks oligi elav suuline kultuur. Tänapäeva muusikute poolt esitatud 

rahvamuusikapalade tähenduses on allikad peamiselt arhiivid ja rahvamuusika 

publikatsioonid (trükised, heliplaadid jm). Harva on veel praegu uusloomingu allikaks elav 

pärimus, näiteks Seto ja Kihnu rahvalauludel põhinev uuslooming. 

Tuntud eesti pärimusmuusik Lauri Õunapuu toob välja, et kui tegemist on tõesti anonüümse 

rahvamuusikaga, siis ei ole võimalik algallikaid tuvastada. Tänapäeval võivad taasesitaja või 

folkloorse muusika seadja jaoks olla võimalikeks allikateks väga erinevad kohad: muuseum 

(Kirjandusmuuseum, Teatri- ja Muusikamuuseum vms), teine inimene (sõber, õpetaja vms), 

ilukirjandus (romaan, luule vms), meedia ja multimeedia (film, raadio, ajaleht vms), 

teaduslikud publikatsioonid (tekstiantoloogiad, audioantoloogiad vms) jne. Et algallikani 

jõuda, tuleks minna tagasi algusesse. Näiteks kõigepealt tuleks minna seadja juurde, seejärel 

teksti litereerija, edasi audiosalvestise noodistaja, audiosalvestuse tegija või küsitleja, seejärel 

päritud muusiku või laulu esitaja, edasi päritud muusika laulu esitaja informandi juurde jne 

alguseni välja. Niimoodi saaks jõuda võimaliku algallikani juhul, kui muusikaline materjal ei 

ole mõne teise looga üheks sulanud (kontamineerunud) ning ei sisalda märgataval määral 

uuemaajalist omaloomingut.  

Noorte pärimusmuusikute käest uuriti ka, keda pidada vanemat suulist muusikapärimust 

sisaldavate nootide ja helisalvestuste (seadmata lugude) autoriks, mõeldes, et vanem suuline 

muusikapärimus on jõudnud meieni esituste noodistamise ja helisalvestamise kaudu. 28 

vastanut arvas, et loo esitajat ehk sisselauljat võiks pidada loo autoriks, 11 noort 

pärimusmuusikut arvas, et autoriks on üleskirjutaja, kolm vastanut arvas, et autoriks on loo 

seadja (seadja kui sisselauldud või üleskirjutatud laulude uuendaja tulevikus) ja 10 inimest 
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pakkusid muud. (vt Joonis 2) Enamik 10 inimesest, kes pakkusid muu vastusevariandi, arvab, 

et autorit ei saagi välja tuua, kui just pole märgitud, et lugu on esitaja (sisselaulja, noodistaja) 

enda lugu. Sellest hoolimata peaks nende arvates ära märkima, kelle esituses lugu kõlas, ning 

kui eeskujuks oli noodistus, siis kindlasti tuleks märkida noodistaja. Mõned noored 

pärimusmuusikud arvavad ka, et lugude autoriks on rahvas. Esitajal võivad küll erinevad 

käigud enda poolt välja mõeldud olla, aga sellegipoolest on nende arvates autoriks rahvas. 

Mõni arvas, et loo sisselaulja või üleskirjutaja võib, aga ei pruugi olla loo autor, enamasti on 

nende autoriks mõni piirkond või kogukond. Vastuste põhjal võib järeldada, et enamus 

vastanutest arvavad, et autoriks võiks olla loo esitaja või sisselaulja. See tähendab, et nende 

arvates on vanadel rahvamuusika lugudel autor olemas, keda lihtsalt ei kaitsta.  

 

Joonis 2. Keda pidada autoriks? 

Noortelt uuriti, keda või mida tuleks pärimusmuusikat esitades esinemistel ära märkida. 

Noored said valida mitu erinevat vastust. 27 vastanut arvab, et esinemistel tuleks ära märkida 

esitajat (noored pärimusmuusikud ise, kes esitavad pärimusmuusika lugu). 15 noort 

pärimusmuusikut arvab, et tuleks märkida loo üleskirjutajat ja / või sisselauljat. 12 inimest 

peab vajalikuks esitatava loo seadja märkimist. 33 noort vastanut arvavad, et loo päritolu 

mainimine on vajalik. (vt Joonis 3) Seega arvab enamik vastanutest, et loo päritolu on 

esinemistel kõige olulisem ära märkida. Siit saab järeldada, et noori pärimusmuusikuid 

huvitab loo päritolu ning nad tahavad publikule rääkida loo minevikust (nt „Kurb laulik“ 

lauldi siis, kui taheti kurbust eemale peletada). Mõned kirjutasid juurde, et mõnedel 

esinemistel ei ole võimalik lugude vahel midagi ega kedagi märkida. Kui inimesed ei kuula 

ning aega vähe, siis ei räägita lugude kohta midagi, vaid mängitakse lood järjest ette.  

Ingrid Rüütel seevastu arvab, et keda või mida vaja esinemistel märkida, oleneb suuresti 

esituse kontekstist ja muudatuste või edasiarenduste astmest. Kui taasesitatakse kindlat 

arhiivist võetud lugu või laulu ning jäljendatakse muutmata kujul, siis tuleks kindlasti märkida 

piirkond, kust lugu pärit on ning ka esitaja, kellelt see lugu on jäädvustatud. Rüütel peab 

tähtsaks üles märkida ka koguja (ülestähendaja) ja ülestähenduse aasta. Juurde võiks rääkida 

ka loo taustast, mis muudab teose kuulaja jaoks palju huvitavamaks. Publikul on huvitav 

teada, mis funktsioon lool kunagi oli, näiteks pulmalaul, tantsulugu jne. Kui on tegemist aga 
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loo edasiarendamisega ehk seadmisega või töötlusega (pärimuspõhise uusloominguga), ei ole 

algse loo andmete mainimine nii oluline. Kindlasti oleneb sellisel juhul taustast rääkimine ka 

esitussituatsioonist, esituse eesmärgist ning esitajast endast ehk sellest, kui palju ta soovib 

publikule algallikatest rääkida. Konkursil või muudel festivalidel osaledes kas seadetega või 

esitades mingit kindlat lugu arhiivist muutmata kujul, on teatud andmete esitamine vajalik, 

see kuulub ürituse statuuti. 

 

Joonis 3. Keda või mida vaja esinemistel märkida? 

Lauri Õunapuu selgitab, et anonüümset rahvamuusikat heliloomingus kasutades on 

algandmete märkimine austuse küsimus. Kui esitatav lugu on seatud või töödeldud, oleks 

viisakas folkloorse materjali algandmeid mainida. Põhjalikuma ülevaate andmine esitatavast 

loost on Õunapuu arvates vabatahtlik ning näitab esitaja intelligentsust ja haritust, ka austust 

informantide, vahendajate ning loo kuulaja vastu, kellele loo taustast rääkimine pakub 

võimalust osa saada põnevast esitatava muusika sünniloost. 

Info edasiandmine oleneb seadjast või esitajast. Õunapuu selgitab, et kui kontserdil lugu 

esitada, siis sõltub loo autori või päritolu mainimine kontserdi kontseptsioonist (mida on 

võimalik või mõistlik loo kohta edasi anda). Lauri Õunapuu peab arusaadavaks, et igal 

kontserdil ei ole mõttekas ette kanda pikka juttu ning täpseid kohti või aastaarve, kust lugu 

pärit on (näiteks „Järgneva loo saime Herbert Tampere raamatust „Eesti rahvalaule viisidega 

IV“, Kirjastus Eesti raamat 1964, esitaja Kristjan Kiviloo Kuusalu kihelkonnast Harjumaalt 

Viinistult, salvestanud Ingrid Rüütel aastal 1961, litereerinud Erna Tampere, arhiiviviide ERA 

6 18 IV 20108, salvestust hoitakse Eesti kirjandusmuuseumis” jne). On selge, et igasse 

heliloomingut tutvustavasse trükisesse või ka iga esinemise puhul, ei ole kogu mahuka 

taustainfo mainimine vajalik. Siiski on loo tutvustuse maht esitaja või seadja pieteeditunde 

küsimus.  

Noortelt pärimusmuusikutelt uuriti veel, kuidas nad leiavad või õpivad pärimusmuusika 

lugusid. Vastusevariante võidi valida mitu. 30 noort pärimusmuusikut vastas, et õpetajatelt, 

31 vastanut õpivad lugusid kogenud pärimusmuusikutelt, 28 vastanut õpib lugusid sõpradelt, 

19 noort leiab internetist, 19 pärimusmuusikut leiab ka arhiivist ning üheksa noort 

pärimusmuusikut leiavad lugusid muudest kohtadest (erinevatest noodikogumikest) (vt Joonis 
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4). Vastustest saame järeldada, et enamus noortest pärimusmuusikutest õpivad lugusid 

kogenud muusikute käest ning õpetajatelt. Kogenud muusikud ning õpetajad kirjeldavad 

enamasti loo päritolu või tausta, mis aga ei pruugi noortel meelde jääda ning kui nad soovivad 

edaspidi lugu esitada, ei oska nad päritolu välja tuua. Sõpradelt õppides on veel väiksem 

tõenäosus loo päritolu kohta teada saada (sõber tihtipeale ei tea ega mäleta päritolu). Ka 

Internetist ei leia tihtipeale loo päritolu kohta andmeid. Arhiivis ja noodikogudes on aga 

kindlalt kirjas loo päritolu ning ka muud andmed (kui on olemas üleskirjutaja ning ka 

sisselaulja, siis on ka nemad kergesti leitavad).  

 

Joonis 4. Kust leiavad noored pärimusmuusikud pärimusmuusika lugusid? 

Lisaks uuriti noorte käest, kas esinemistel on vaja nimetada rahvalaulikut, pillimeest või 

kohta, kust on lugu leitud või kelle esituse järgi lugu on õpitud. 20% vastanutest arvas, et 

õpetajat ei ole vaja nimetada, 60% arvas, et nimetamine on tähtis. Ülejäänud 20% pakkusid, 

et nimetamine oleks hea, aga mitte kohustus. Siit saame järeldada, et enamiku arvates on 

rahvalauliku, pillimehe või koha nimetamine, kust lugu on leitud, oluline. Rahvalaulikud või 

pillimehed on ka võib-olla lugu muutnud ning see tähendaks, et nad võiksid olla seade autorid. 

Kui aga ei ole muutnud, oleks ikkagi ilus mainida, kust või kelle läbi noored loo leidsid. 

Et teada saada, kas noored pärimusmuusikud ise ka esinemistel loo päritolu mainivad, esitati 

küsimus: „Kui esinemas käite, kas mainite esitatava loo (rahvalaulu puhul) autorit (kui teada) 

või kihelkonda, kust lugu pärit on?“ 21 noort pärimusmuusikut vastas, et nad mainivad autorit 

või kihelkonda. Üks inimene arvas, et seda ei ole tähtis märkida. 10 noort mainivad esitatava 

loo autorit mõnikord ning neli pärimusmuusikut mainivad töö autorit vaid mõnikord, sest iga 

olukord ei võimalda loo taustast rääkida. Oli ka vastajaid, kes mainivad loo päritolu ning 

räägivad lisaks ka loo taustast. (vt Joonis 5) 

Siit saab järeldada, et enamasti üritavad noored publikule rääkida ka loo päritolust. Lisaks 

paluti noortel põhjendada, miks nad loo autorit või päritolu mainivad või ei maini. Mõned 

arvavad, et kõik oleneb üritusest, kus esinetakse. Kui esinemine on vabas vormis, siis pole see 

info alati nii oluline. Teiste arvates on loo autor või päritolu oluline info. Ühest küljest on 

nende arvates aus mainida ära autor (teistes žanrites ju alati mainitakse), teisest küljest on see 

lihtsalt kuulajale informatiivne. Saab eristada erinevate piirkondade või mängijate pärimust 
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või käekirja, mis tekitab huvi edasi uurida. Pärimusmuusika puhul on väga tähtis päritolu ja 

tänu allikatele saame lugude kohta edasi uurida ning saame nendest parema ülevaate, lisaks 

on loo päritolu mainimine või tutvustamine noorte arvates puhas austus. Sellegipoolest 

vastasid mõned kahetsustundega, et nad ei nimeta autorit ega kihelkonda, kuna ei tea või ei 

mäleta enam autori või kihelkonna nime. Siiski enamuse jaoks on mainimine tähtis, viisakas 

ning publikut informeeriv.  

 

Joonis 5. Kas noored mainivad loo (rahvalaulu puhul) autorit (kui teada) või kihelkonda?  

Noortelt uuriti ka, kas nad peavad tähtsamaks algse loo andmete (esitaja, autori, kihelkonna) 

või kaasaegse seade autori mainimist. 28 noort pärimusmuusikut peavad tähtsamaks algse loo 

andmete esitaja / autori / kihelkonna mainimist. Üks inimene peab olulisemaks kaasaegse 

seade autori mainimist ning seitse pärimusmuusikut arvavad, et mõlemad on tähtsad.  

Siit saame teada, et enamus peavad tähtsamaks algse loo andmete (esitaja, autori, kihelkonna) 

mainimist. Sellegipoolest on hoopis kaasaegse seade autorid autorikaitsega kaitstud, kuigi 

ilma algmaterjalita ei olekski seadet. 

Noortel pärimusmuusikutel paluti oma arvamust ka põhjendada. Enamuse jaoks on tähtsam 

koht, kust lugu alguse sai, sest seade autorid on kasutanud vanu pärimusmuusikateoseid, mis 

tähendab, et kui algmaterjale ei oleks, ei saaks ka seadeid olla. Seade on lihtsalt vana loo 

värskemaks ja huvitavamaks muutmine. Lisaks on seadjaid palju, noorte jaoks on tähtis, et 

algallikas kaotsi ei läheks. Mõni pärimusmuusik arvab hoopiski, et loo seade autoreid ei saa 

pidada autoriks, sest autorid on vaid loo algse materjali loojad. Nad arvavad, et 

pärimusmuusika lugude autoriks on loo algse materjali tegija, keda ei kaitsta ega nimetata 

autoriks.  

Ingrid Rüütel seevastu selgitab et see, keda pidada pala loojaks, oleneb muutmise astmest ja 

esituse kontekstist. Kui on tegemist rahvalaulu või loo seade, uusloomingu või töötlusega, on 

loo autori märkimine väga oluline, kuna selles on oluline osa tema enda loomingus. Lauri 

Õunapuu aga arvab, et teadaoleva informatsiooni edasiandmine on rahvamuusika seadjal 

viisakuse küsimus. Võib juhtuda, et seadjal puudub informatsioon kasutatud anonüümse 

rahvamuusikapala kohta, siis ta ei saagi midagi loo kohta rääkida ning seda ei saa talle ka 

pahaks panna. Õunapuu selgitab, et anonüümse rahvamuusikapala puhul ei saa autorit välja 
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tuua, sest teda ei ole teada. Lisaks arvab ta, et kihelkondade mainimine ei ole tähtis, need ei 

ütle publikule enamjaolt midagi. Nende mainimine on esitaja enda tundeküsimus. Seade 

autori mainimine pärast folkloorse materjali muutmist on Õunapuu arvates elementaarne. Kui 

töödeldud on aga väga vähe, on algallikate nimetamine tähtsam.  

Noortelt pärimusmuusikutelt uuriti ka, kui pärimusloo sisselaulja või üleskirjutaja on lugu 

omamoodi muutnud ehk ebatäpselt sisse laulnud või üles kirjutanud, kas nende arvates on ta 

sel juhul loo autor ja kas tal peaksid olema autoriõigused? 13 noort pärimusmuusikut arvavad, 

et ta on loo autor ning peaks olema autoriõigustega kaitstud. 15 vastanut arvab, et ta ei ole loo 

autor ning ei peaks olema autoriõigustega kaitstud. Neli inimest leiavad, et ta on seade autor 

ning neli inimest pakuvad muud (olid kahevahel või arvasid, et see ei oma tähtsust) (vt Joonis 

6).  

 

Joonis 6. Kas sisselaulja või üleskirjutaja on loo autor ning peaks olema autoriõigustega 

kaitstud või mitte? 

Seega paljud noortest pärimusmuusikutest arvavad, et kui pärimusloo sisselaulja või 

üleskirjutaja on lugu omamoodi muutnud ehk ebatäpselt sisse laulnud või üles kirjutanud, siis 

ta ei ole loo autor ning ei peaks olema autoriõigustega kaitstud.  

Ingrid Rüütel selgitab, et rahvamuusikas on esitajapoolsed muudatused rahvamuusika 

(pärimusmuusika) mõistesse sisse kodeeritud. Rahvamuusika levibki erinevate variantidena 

ajas ja ruumis, iga esitaja on kaaslooja. Keegi toob lauluviisi muutusi eri värssidega või teeb 

hoopis laulust pilliloo. Variante on väga palju. Vaid uurija (rahvamuusika ekspert) oskab 

kindlaks teha, kas on tegemist vigase või oskamatu esitusega või ka vigase üleskirjutusega. 

Väljaannetesse vigaseid üleskirjutusi või esitusi ei võeta ning neid ei soovitata ka kasutada. 

Lauri Õunapuu aga arvab, et kui pärimusloo sisselaulja või üleskirjutaja on lugu omamoodi 

muutnud ehk ebatäpselt sisse laulnud või üles kirjutanud, ei ole ta kindlasti autor. Ta toob 

välja, et paljudel juhtub kogemata erinevaid apse viisis või tekstis ning see ei tee loo autoriks.  

Viimasena uuriti noorte pärimusmuusikute käest, kas nende arvates peaks autorsus 

pärimusmuusikas olema autoriõigusega kaitstud. Üheksa noore pärimusmuusiku arvates 

peaks autorsus pärimusmuusikas olema kaitstud. 10 vastajat arvavad, et autorsus ei peaks 
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olema kaitstud. 17 noort pärimusmuusikut ei oska öelda, kas peaks olema autoriõigusega 

kaitstud või mitte. (vt Joonis 7) 

 

Joonis 7. Kas autorsus peaks pärimusmuusikas olema autoriõigusega kaitstud? 

Seega ei oska märkimisväärne osa noortest pärimusmuusikutest vastata, kas pärimusmuusika 

peaks olema autoriõigusega kaitstud või mitte. Siit saab järeldada, et sel teemal peaks inimeste 

teadlikkust tõstma. Peaks rohkem arutlema erinevate inimestega ning tõstatama 

pärimusmuusika autorsuse kohta küsimusi noorte seas. 

Noortel paluti oma hinnangut ka põhjendada. Selles osas jagunevad noorte arvamused kaheks. 

Poolte arvates on väga palju selliseid pärimuslugusid, mille autorile ei saagi enam kunagi 

jälile (teada on ainult esitaja ja/või päritolu). Pärimusmuusika kui loomulikult edasikanduv 

pärimus on vastanute arvates kahjuks selles mõistes juba surnud. See tähendab, et praegu 

lihtsalt taaslavastatakse neid muusikalisi olukordi ning tänapäevast loomingut ei saa enam 

pidada pärimuslikuks, vaid autoriloominguks. Seetõttu ei pea nad ka tähtsaks kaitsta üle 50 

või isegi 100 aasta taguste teoste autorite õigusi, vaid pigem nüüdisaegset autoriloomingut ja 

nende õigusi. Teised aga peavad tähtsaks, et pärimusmuusikalugudel oleksid autoriõigused. 

Noored arvavad, et paljudel lugudel on autorid teada, keda ei mainita. Nad arvavad, et 

autorsus pärimusmuusikas peaks olema autoriõigustega kaitstud. Ja kui autorit ei teata, 

olekski artisti ülesanne tutvustada vähemalt, kust lugu on pärit. 

Ingrid Rüütel arvab, pärimusmuusika algne autor on enamasti teadmata. Kõik, kellelt lood on 

jäädvustunud, on / olid kaasautorid, kuid needki on enamasti surnud. Nende järglasi tuvastada 

ning leida pole kerge. Pigem võiks luba esitamiseks küsida kogujatelt, kuigi nad pole autorid, 

vaid vahendajad ja jäädvustajad. Kui aga loo autor elab ning tema loomingut kasutatakse, 

nagu näiteks Kihnu Virve, siis peab kehtima autorikaitse nagu iga muugi tänapäeva autori 

puhul. Virvel autoriõigused ka on, iseasi, kas kasutajad seda alati järgivad. Rüütli arvates 

tuleks kaitsta ka rahvamuusikapalast loodud seade või töötluse autorit. Nii on ka seni olnud. 

Tormise rahvalauluseadeid käsitleti kui tema autoriloomingut ning tänapäeva heliloojad, kes 

kasutavad oma loomingus rahvamuusikat, tehes sellest seadeid või töötlusi, on autoriõigusega 

kaitstud. Rüütel selgitab, et üldisemalt on autorikaitse vajalik ja kehtibki just avalike esituste 
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puhul. Niisama kodus lauldes võib nii rahvaloomingut kui professionaalset heliloomingut 

vabalt kasutada ning Ingrid Rüütel peab seda õigeks.  

Lauri Õunapuu selgitab, et „autorsus ei ole üheselt arusaadav mõiste ning autorikaitseseadus 

ei kitsene teatud žanri piirides“. Anonüümse muusika puhul on selge, et äratuntava 

iseloomuliku muusikalise seade autoril on oma teosele omandiõigus, mis ei laiene kasutatud 

folkloorsele anonüümsele materjalile. Näiteks regilaulu „Sookure laul“ ei ole võimalik ega 

otstarbekas autoriõigustega kaitsta. Ent helilooming, mis kasutab „Sookure laulu“ seadete 

tegemiseks, käib kindlasti autorikaitse seaduse alla ning on autori intellektuaalne omand. See, 

kes kopeerib näiteks sümfooniat, milles on kasutatud seda laulu, rikub seadust, kuna lugu on 

seadja omand. Sellegipoolest, kui „Sookure laulu“ seade on väga sarnane algsele variandile, 

ei saa teost võtta kui seadet. Siit selgub, et kõiki seadeid ei ole võimalik üheselt võtta ning 

vaidluse puhul tuleb läheneda erinevalt ka anonüümset heliloomingut kasutava helilooja 

puhul. See tähendab, et peab vahet tegema muusikalise seade mahul.  

Käesolevas peatükis saadi teada, et paljudele noortele on pärimusloo esitamisel autori või 

päritolu mainimine tähtis. Lisaks peavad seda enamasti tähtsaks ka folklooris suuremate 

kogemustega inimesed. Selgub, et igas olukorras ei ole võimalik loo päritolust rääkida, aga 

enamasti seda siiski tehakse. Lisaks räägitakse pärimuslugu esitades ka loo taustast, mis aitab 

kuulajal looga paremini suhestuda. Pärimusmuusika on paljude noorte jaoks inimeste ühine 

ja ajaga välja kujunenud looming, mida ei saa kaitsta. Nende arvates me praegusel hetkel 

lihtsalt taaslavastame neid muusikalisi olukordi, mis kunagi olevat toimunud. Samas peavad 

teised noored pärimusmuusikud tähtsaks, et iga loo autoril oleks võimalus oma teost kaitsta.  
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KOKKUVÕTE  

Uurimistöös teemal „Autorsus Eestis läbi pärimusmuusika spektri“ analüüsiti autoriõigustega 

seotud aspekte pärimusmuusikas Eesti seaduste taustal ning seda, kuidas suhtuvad autorsusse 

ja autoriõigustesse pärimusmuusikas selle ala asjatundjad ning noored pärimusmuusikud. Töö 

käigus viidi läbi küsitlus noorte pärimusmuusikute seas, et selgitada välja, kui tähtsaks peavad 

noored muusikud pärimusmuusika puhul autori või loo päritolu mainimist. Lisaks viidi läbi 

ka intervjuud tuntud eesti folkloristi Ingrid Rüütliga ja eesti pärimusmuusiku Lauri 

Õunapuuga.  

Eestis saab teose autoriks olla ainult füüsiline isik või füüsilised isikud, kes on loonud teose. 

Et teosele tekiksid autoriõigused, peab teosel olema autor, muusika peab olema füüsiliselt 

olemasoleval ja paljundataval kujul, lisaks peab loometööl olema kindel vorm. 

Rahvamuusikale kõik need nõudmised ei laiene, sest looja pole alati teada. Kuna 

pärimusmuusikat luuakse aga tihtipeale esitushetkel, on autori tuvastamine kohati võimalik 

(näiteks arhiivilindistuste kaudu). Rahvamuusika kuulub rahvale (näiteks eestlastele), mis on 

ka rahvamuusika suurim probleem autoriõiguste kontekstis. Rahvamuusikateoseid võivad 

kõik kasutada omadel eesmärkidel. Autoriõiguse seaduse sätte tõttu, mille järgi 

rahvaloomingu kohta autoriõigused ei kehti, on rahvaloomingu loojatel isegi siis raskem 

autoriõigusi saada, kui nad teada on. 

Käesoleva töö raames uuriti, kui oluline on autorsuse (sisselaulja või üleskirjutaja, loo 

päritolu) mainimine pärimusmuusika lugude esitamisel või muul moel kasutamisel. Selgus, et 

Eestis ei ole loojate silmis rahvalaulikute, noodistajate, publitseerijate ega helisalvestajate 

autoriõigused selgesti määratletud. Seaduses on kirjas täpselt, mis on teos, aga mis on 

rahvaloominguteos, seda seadus ei ütle. Rahvamuusika uurijad arvavad, et autoriõiguse 

suurim puudus rahvamuusika seisukohast on teksti ja viisi tunnistamine ühisomandiks, mis 

lubab kõigil teoseid kasutada. See ei võimalda tasustada ja nimetada nende loojaid isegi siis, 

kui nad tegelikult teada on (mis polegi kuigi haruldane). Siiski on paljude jaoks loo päritolu 

märkimine oluline ning vajalik.  

Lisaks uuriti, kuidas suhtuvad autorsusse ja autoriõigustesse pärimusmuusikas selle ala 

asjatundjad ning noored pärimusmuusikud. Ingrid Rüütel arvab, et keda või mida vaja 

esinemistel märkida, oleneb suuresti esituse kontekstist ja muudatuste või edasiarenduste 

astmest. Kui taasesitatakse kindlat arhiivist võetud lugu või laulu ning jäljendatakse muutmata 

kujul, siis tuleks kindlasti märkida piirkond, kust lugu pärit on ning ka esitaja, kellelt see lugu 

on jäädvustatud. Lauri Õunapuu seevastu selgitab, et anonüümset rahvamuusikat 

heliloomingus kasutades on algandmete märkimine austuse küsimus. Kui esitatav lugu on 

seatud või töödeldud, oleks viisakas folkloorse materjali algandmeid mainida. Küsitluse 

vastustest selgus, et paljude noorte jaoks on oluline pärimusmuusikat esitades mainida loo 

päritolu ning autorit (kui on teada). Noored peavad tähtsaks ka loo taustast rääkimist, mis 

aitab kuulajal lugu paremini mõista. Lisaks peavad mõned noored pärimusmuusikud 

pärimusmuusikat rahva omaks ning selgitavad, et autoriõigustest ei ole pärimusmuusikas vaja 

rääkida. Samas arvavad teised, et ka pärimusmuusikas võiksid autoriõigused olla. Nad 
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arvavad, et seni, kuni teatakse, kes on pärimusmuusika loo autor, on loo autoril õigus oma 

autorsusele. Siiski ei osanud suur osa küsitletutest vastata, kas pärimusmuusikas võiksid olla 

autoriõigused või mitte. See näitab, et autoriõiguste teemale võiks noorte pärimusmuusikute 

seas senisest enam tähelepanu pöörata. 
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Lisa 1. Küsitlus „Autorsus Eestis läbi pärimusmuusika spektri“ 

Tere! Olen Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilane Mirjam Kits ning teen aastatööd autorsusest 
Eestis läbi pärimusmuusika spektri. Soovin teada saada, mida arvavad noored pärimusmuusikud 

autoriõigustest pärimusmuusikas ning kui tähtis on nende arvates pärimusmuusikas autori või loo päritolu 

mainimine. Küsimustikule vastamine võtab vaid mõned minutid ning on anonüümne. Olen väga tänulik, 
kui leiate aega, et vastata alljärgnevatele küsimustele. 

Pärimusmuusika tähendab suulises traditsioonis elavat muusikat, selle üleskirjutusi ja helisalvestusi, 

samuti vanema muusikapärimuse taasesitusi (seaded, töötlused). 

* Kohustuslik 

1. Teie Sugu...* 

● Mees 
● Naine 

2. Kui kaua olete tegelenud pärimusmuusikaga?* 

● Kuni 3 aastat 

● 4–6 aastat 
● 7–9 aastat 

● 10 aastat või rohkem 

3. Mis on Teie arvates pärimusmuusika allikad? 

4. Vanem suuline muusikapärimus on jõudnud meieni esituste noodistamise ja helisalvestamise kaudu. 

Keda pidada vanemat suulist muusikapärimust sisaldavate nootide ja helisalvestuste autoriks?* 
● Loo esitajat ehk sisselaulja 

● Loo üleskirjutajat 

● Loo seadjat 
● Muu 

5. Keda või mida oleks vajalik pärimusmuusikat esitades esinemistel ära märkida?* 

● Loo esitajat (esinejat) 

● Loo üleskirjutajat / sisselauljat 
● Loo seadjat 

● Loo päritolu 

● Muu 

6. Kuidas leiate/ õpite pärimusmuusika lugusid?* 
● Õpetajatelt 

● Kogenud pärimusmuusikutelt 

● Sõpradelt 
● Internetist 

● Arhiivist 

● Muu 

7. Kas esinemistel on vaja nimetada rahvalaulikut, pillimeest või kohta, kust leidsid loo, kelle esituse järgi 
lugu on õpitud? 

● Jah 
● Ei 

● Muu 

8. Kui esinemas käite, kas mainite esitatava loo (rahvalaulu puhul) autorit (kui teada) või kihelkonda, kust 

lugu pärit on?* 
● Jah 

● Ei 

● Mõnikord 
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● Muu 

Palun põhjendage eelmise küsimuse vastust (miks mainite või ei maini) 

9. Kas peate tähtsamaks algse loo andmete (esitaja, autori, kihelkonna) või kaasaegse seade autori 

mainimist?* 
● Loo uue seade autori mainimist 

● Algse loo andmete esitaja / autori / kihelkonna mainimist 

● Mõlemad 

Palun põhjendage eelmise küsimuse vastust (miks on Teie jaoks tähtsam) 

10. Kui pärimusloo sisselaulja või üleskirjutaja on lugu omamoodi muutnud ehk ebatäpselt sisselaulnud 
või üleskirjutanud, kas Teie arvates on ta sel juhul loo autor ja kas tal peaksid olema autoriõigused?  

● On loo autor ning tal peaksid olema autoriõigused 

● Ei ole loo autor ning tal ei peaks olema autoriõigusi 

● Ta on seade autor 

● Muu 

11. Kas autorsus peaks pärimusmuusikas olema autoriõigusega kaitstud?* 

● Jah 
● Ei  

● Ei oska öelda 

Kui oskate, palun põhjendage eelmise küsimuse vastust. 

 

Lisa 2. Intervjuu Ingrid Rüütliga 

Mis on Eesti pärimusmuusika allikad? 

Kõigepealt peab täpsustama mõistet pärimusmuusika. Seda on kasutatud nii traditsioonilise folklooriliigi 

(suulisest kultuurist pärineva, suulise pärimusena edasi kantava rahvamuusika) tähenduses kui ka 

tänapäeva muusikute poolt esitatud rahvamuusikapalade tähenduses, seda nii ülestähendusi järgiva 

esituse kui ka seadete ja töötluste puhul. Esimese allikas oligi elav suuline kultuur. Antud juhul mõtlete 
ilmselt viimast. Selle allikad on peamiselt arhiivid ja rahvamuusika publikatsioonid (trükised, heliplaadid 

jm). Harva on uusloomingu allikaks veel elav pärimus (näiteks Kihnu ja Setu rahvalauludel põhinev 

uuslooming).   

Mida peaks pärimusmuusikat esitades kasutatud allika(te) kohta ütlema?  

See oleneb suuresti esituse kontekstist ja muudatuste, edasiarenduste astmest. Kui taasesitatakse mingit 
konkreetset, arhiivist võetud laulu või lugu muutmata kujul, siis peaks märkima kindlasti piirkonna, kust 

lugu pärineb, aga ka esitaja, kellelt see on jäädvustatud. Soovitav oleks ära märkida ka koguja 

(ülestähendaja) ja ülestähenduse aasta. Kindlasti on kuulajal hea teada laulu või loo algset funktsiooni 
(näit pulmalaul, karjaselugu, mingi tantsulugu jne). Kui tegemist on olulise edasiarendusega, 

pärimuspõhise uusloominguga, siis pole algse loo andmed nii olulised ja oleneb esitussituatsioonist, 

esituse eesmärgist ning esitaja suvast, kui palju ta algandmete kohta kuulajat soovib informeerida. Teine 

asi on, kui lugu esitatakse mingil konkursil, festivalil jne, kus teatud andmete esitamine kuulub ürituse 

statuuti. 

Kas pärimusmuusikaloo üleskirjutaja on Teie silmis loo kaasautor? 

Kaasautor loo jäädvustaja otseselt pole, kuid tal on vaieldamatu roll selles, et antud lugu arhiivi ja sealt 

meieni üldse on jõudnud. Seetõttu on tal teatav kaasvastutus loo edasise saatuse suhtes. Ka esitaja pole 
tavaliselt lugu ise loonud, kuid ta on konkreetse esituse (variandi) autor, kaaslooja.  

Kas Teie kui lugude üleskirjutaja tunnete ennast kaasautorina? 
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Vastasin juba eelmise küsimuse juures. Küll aga tunnen vastutust selle suhtes, kuidas neid lugusid 

kasutatakse. Täpsustaksin veel, et paljud jäädvustused on heliülesvõtted. 

Kui täpselt saab üleskirjutaja pärimust edasi anda? 

Kõige täpsem ongi loo terviksalvestus videona või helisalvestusena konkreetses esitussituatsioonis 
(pulmas, simmanil jne). Esituse järgi tehtud kirjapanek on üldistus, see pole kunagi päris täpne ja ei suuda 

kõiki detaile edasi anda. Lindistuse järgi noodistatud lugu kogu esituse ulatuses on palju detailsem. 

Kas peate tähtsamaks algse loo autori / kihelkonna või kaasaegse seade autori mainimist? Miks? 

Juba vastasin. Oleneb muutmise astmest ja esituse kontekstist. Kui on tegemist rahvamuusikal põhineva 

seade, töötluse või uusloominguga, siis on kindlasti vajalik selle autori märkimine, kuna selles on oluline 
osa tema enda loomingul.   

Kui pärimusloo sisselaulja või üleskirjutaja on lugu omamoodi muutnud ehk ebatäpselt sisse laulnud või 

üles kirjutanud, kas Teie arvates on ta sel juhul loo autor ja kas tal peaksid olema autoriõigused?  

Rahvamuusikas on esitaja poolsed muudatused rahvamuusika (pärimusmuusika) mõistesse sisse 

kodeeritud. Rahvamuusika levibki variantidena ajas ja ruumis, iga esitaja on kaaslooja, kes reeglina lisab 
midagi omalt poolt – lauluviisi muutusi eri värssidega või pilliloo variante selle läbimängudel, teatavaid 

stiilinüansse jne. Uurija (rahvamuusika ekspert) oskab siiski tavaliselt eristada, kui tegemist on tõesti 

vigase või oskamatu esitusega või ka vigase üleskirjutusega. Selliseid ülestähendusi ei soovita kasutada, 
väljaannetesse neid tavaliselt ei võeta.  

Kas varem jäädvustatud pärimusmuusika pala esitaja ja jäädvustaja käest peaks loo taasesitamiseks luba 

küsima? 

Esitajad on paraku enamasti ammu elavate seast lahkunud, elavatelt peaks küll. Praeguste seaduste järgi 

peab küsima luba lahkunud esitaja järglastelt (kuni 50 aastat peale esitust). Aga see on tegelikult raskesti 
teostatav ja pole igakord ka otstarbekohane. 

Koguja on oma kogu loovutanud arhiivile ja arhiiv peaks siin kehtestama reeglid. Mina kogujana olen 

lubanud esitajatele, et nende lugusid kasutatakse teaduslikul ja hariduslikul eesmärgil. Kasutamine uute 

esitajate poolt uuel kujul ja uues kontekstis polnud esialgu aktuaalne, aga usun, et neil poleks midagi selle 
vastu, kui seda tehakse kunstilistel eesmärkidel. Kord olen seda ka kogenud. Nimelt omaaegne džäss-

seadeid viljelenud ansambel Kollaaž esitas ühe loo, milles kasutati Kihnu lauliku Saaru Anni autentset 

hällilauluesitust. Küsisin temalt, mis ta sellest arvab. Ta muheles ja ütles, et miks ei, võib küll! Samas 
mäletan üht telesaadet, kus küsiti ühelt vene rahvalaulikult, kuidas talle meeldis tema laulu esitus 

professionaalse laulja ettekandes. Ta vastas, et see polnud „küllalt tagasihoidlik“, tähendab esitusstiil talle 

väga ei meeldinud. Kolmas näide on eriti negatiivne: laulja parodeeris kontserdil üht rahvalaulikut, saal 
naeris! Seega peaks sekundaarne esitaja (uusesitaja) minu arvates suhtuma muusikapärandisse ja selle 

kandjatesse suure pieteeditundega. Aga selle puudumise eest ei saa paraku karistada. Tegelikult 

rahvalaulik ega ka koguja ei saa siin enamasti kaasa rääkida. 

Kui kasutatakse arhiivimaterjale, siis peaks arhiiv kasutamise reeglid kehtestama. Kunagi olid need Eesti 
Rahvaluule Arhiivil olemas (mh oli öeldud, et arhiivimaterjale ei või kasutada kommertseesmärgil), aga 

tänapäeval need enam ei kehti.   

Kas autorsus peaks pärimusmuusikas olema autoriõigusega kaitstud? 

Nagu ütlesin, pärimusumuusika algne autor on enamasti teadmata. Kõik traditsiooni kandjad – esitajad, 

kellelt lood on jäädvustud, olid kaasautorid, kuid needki on reeglina manalasse vajunud. Nende järglasi 
tuvastada ja leida pole kerge ja kuna reegel, et nendelt peab luba küsima, aegub 50 aastat pärast esitust, 

siis ei toimi ka see. Pigem võiks siis luba küsida tõesti juba kogujatelt, kuigi nad pole autorid, vaid 

jäädvustajad ja vahendajad. Ilma nendeta poleks aga meil ka ülestähendusi ja arhiive. Kuid nemadki pole 
igavesed ja paljusid kogujaid enam samuti pole elavate kirjas. 
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Kui aga loo autor elab ja tema loomingut kasutatakse, nagu see on näiteks Kihnu Virve puhul, siis siin 

peab kehtima autorikaitse nagu iga muugi tänapäeva autori puhul. Virvel see ka on, iseasi, kas kasutajad 
alati seda järgivad. 

Kui rahvamuusikapalast on loodud seade või töötlus, siis tuleb kaitsta ka selle autorit. Nii on see meil 

seni ka olnud. Tormise rahvalauluseadeid käsitati kui tema autoriloomingut ja tänapäeva heliloojad, kes 

kasutavad oma loomingus rahvamuusikat, on samuti autoriõigusega kaitstud. 

Üldisemalt on autorikaitse vajalik ja kehtibki just avalike esituste puhul, enda jaoks või näiteks kodus 
oma lastele lauldes võib iga inimene rahvamuusikat nagu ka professionaalset heliloomingut vabalt 

kasutada ja ma pean seda õigeks.  

 

Lisa 3. Intervjuu Lauri Õunapuuga 

Mis on Eesti pärimusmuusika allikad? 

Kui me räägime anonüümsest rahvamuusikast, siis ei ole võimalik algallikaid tuvastada, taasesitaja või 

folkloorse muusika seadja jaoks võib olla võimalikuks allikaks väga erinev lähe; teine inimene 
(sõber/õpetaja vms), muuseum (Kirjandusmuuseum/Teatri- ja Muusikamuuseum vms), ilukirjanduslik 

(romaan, luule vms), teaduslikud publikatsioonid (tekstiantoloogiad/ audio-antoloogiad vms), meedia ja 

multimeedia (film/raadio/ajaleht vms) jne. Siin võiks eristada veel nö. esimese-, teise-, kolmanda- jne 
ringi lähet – nt:  

1. seadja  

2. teksti litereerija 
3. meloodia noodistaja 

4. audiosalvestuse tegija või küsitleja 

5. päritud muusika/ laulu esitaja 
6. päritud muusika/ laulu esitaja informant 

7. päritud muusika/ laulu esitaja informandi informant jne. kuni võimaliku algallikani juhul kui 

muusikaline materjal ei ole kontamineerunud mõne teise materjaliga ning ei sisalda märgataval määral 

uuemaajalist omaloomingut. 

Mida peaks pärimusmuusikat esitades kasutatud allika(te) kohta ütlema?  

Anonüümset rahvamuusikat heliloomingus kasutades on austusküsimus märkida teoses, et on kasutatud 

folkloorset materjali. Kui helilooming on vormilt mitmetasandilisem, oleks mõttekas märkida, milline 
osa teosest tugineb folkloorsele materjalile. 

Ülejäänud märkimine või mainimine on vabatahtlik ning näitab esitaja poolt intelligentsust ning haritust, 

austust informantide ning vahendajate vastu, austust muusika kuulaja vastu (pakkudes talle võimalust osa 

saada põnevast esitatava muusika sünniloo osast).  

Kas ja kui palju keegi teab või oma valduses olevat infot edasi anda tahab, on seadja/esitaja teha. 

Kui me räägime pärimusliku muusika ettekandmisest kontserdil (mitte taasesitust võimaldavat 
helikandjale talletamist või trükkimist), sõltub ka kontserdi kontseptsioonist, mida on võimalik või 

mõistlik loo kohta edasi anda. On arusaadav, et igal kontserdil ei ole mõttekas ette kanda: „Järgneva loo 

saime Herbert Tampere raamatust „Eesti rahvalaule viisidega IV“, Kirjastus Eesti raamat 1964, esitaja 
Kristjan Kiviloo Kuusalu kihelkonnast Harjumaalt Viinistult, salvestanud Ingrid Rüütel aastal 1961, 

litereerinud Erna Tampere, arhiiviviide ERA 6 18 IV 20108, salvestust hoitakse Eesti 

kirjandusmuuseumis. Kristjan Kiviloo õppis laulu nooruspõlves oma isalt Tõnis Kiviloolt, kes omakorda 
õppis laulu oma ämmalt.“ 

On selge, et ka igasse heliloomingut kajastavasse/tutvustavasse trükisesse ei ole vajalik kogu selle info 

mahutamine, see ning selle maht on pigem esitaja või seada pieteeditunde küsimus. 

Kas pärimusmuusikaloo üleskirjutaja on Teie silmis loo kaasautor? 
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Pärimusmuusikaloo üleskirjutaja ei saa kunagi olla üleskirjutatud loo kaasautor. Üleskirjutaja on 

vahendaja, mis ei ole mitte väiksem roll, eriti kui me vaatleme anonüümset muusikat, kus ka esitaja on 
vahendaja. 

Kas Teie kui lugude üleskirjutaja tunnete ennast kaasautorina? 

Kindlasti mitte. Üles kirjutades trollibussis kuuldud anekdooti, ei muutu üleskirjutaja ka siis autoriks, kui 

ta jutustab anekdoodi ümber oma sõnadega. 

Kui täpselt saab üleskirjutaja pärimust edasi anda? 

Muusika ei koosne ainult meloodiast. Või laul meloodiat ja sõnadest. Esitus-situatsioon, funktsioon ning 

kasvõi meeleolu on pärimusliku muusika esitusel sama tähtsad, seega ei saa üleskirjutaja tulevasele 
potentsiaalsele info pärijale kõike edasi anda. Pärimuslik muusika ei seisne ainult musitseerimises vaid 

kogu võimalikust taustkultuurist rahvakultuuri talletamise hetkel, mis sisaldab ka informandi 

maailmapilti, ülejäänud kultuuri suhet ning suhtumist informanti jne. Seega iga järgnev esitus, mida 

kopeeritakse kunagise informandi pealt, on selle informandi esituse imiteerimine, mitte kunagi see lugu, 

mida talletushetkel esitati või laul, mida lauldi. 

St. edasi saab anda informatsiooni mida on võimalik üles kirjutada või talletada audiosalvestusena. 

Kas peate tähtsamaks algse loo autori / kihelkonna või kaasaegse seade autori mainimist? Miks? 

Nagu ütlesin, on teadaoleva informatsiooni edasiandmine rahvamuusika seadjal pieteeditunde küsimus. 

Kui seadjal puudub igasugune informatsioon kasutatud anonüümse autori rahvamuusikapala kohta, on 
tegu esitaja rumalusega ning rumalust ei saa esitajale süüks panna. Kui me räägime anonüümsest 

rahvamuusikast, siis ei saa mainida loo algset autorit, sest seda ei ole teada. 

Kui Sa mõtled, kas peaks mainima nt. kasutatud helimaterjalil musitseerinud (või ka ainult 

tekstimaterjalis figureerinud) esitaja nime – siis ka see on auküsimus ent tihti ka otstarbekuse küsimus – 
st. kui ansambel esineb, ei mainita ka ju iga loo puhul eraldi muusika seadjaid, sest see pole lihtsalt 

otstarbekas parasjagu. Kui klassikakontserdil aga tundub otstarbekas ning kultuuriliselt on harjutud 

mainima ja kuulama esitaja/seadja/dirigendi jm nime, siis tuleb seda tingimata teha. 

Kihelkonnad ei ütle kaasajal tavalisele publikule mitte midagi, nende mainimine on esitaja enda 
tundeküsimus.  

Seade tegija mainimine pärast folkloorse materjali äratoomist on elementaarne. Kui seade on aga olematu, 

siis on see teisejärguline – st. kui seadja nt. lihtsalt üritab informanti imiteerida. 

Kui pärimusloo sisselaulja või üleskirjutaja on lugu omamoodi muutnud ehk ebatäpselt sisse laulnud või  

üles kirjutanud, kas Teie arvates on ta sel juhul loo autor ja kas tal peaksid olema autoriõigused?  

Kui ma esitan „Lucy in the sky with diamonds“ omamoodi, tehes poolkogemata mõned muudatused 
tekstis ning viisis, kas see teeb mind loo autoriks? 

Kas varem jäädvustatud pärimusmuusika pala esitaja ja jäädvustaja käest peaks loo taasesitamiseks luba 

küsima? 

Siin ei ole ainult autorikaitse küsimus – st. igale loole tuleb läheneda erinevalt, kui salvestaja on 

salvestanud oma isa, kes on laulnud üldkultuuriliselt tundlikku laulu (nt. poliitiline või ropp), siis on 
kahtlemata vaja salvestajalt või salvestatu pärijatelt luba küsida. Ega ilmaasjata ei ole ka e-muuseumides 

ajaline kasutuspiirang taasesitust võimaldavatele andmetele. Kohtujuhtumeid, kus informandi pärijad 

saavad pahaseks ilma loata avaldatud materjali ilmumise üle, on mujal maailmas üsna palju esinenud.  

Teine lugu on anonüümse rahvaliku muusika esitamine – kui naabrimees laulab Sulle „Sauna taga tiigi 
ääres“, Sina õpid selle ära (alati on ükskord esimene õppimine ning esimene õpetaja ja informant), siis on 

täiesti arusaadav, et selle loo taasesitamiseks ei ole naabrimehelt mitte mingisugust luba tarvis. Ei ole 

luba tarvis ka selle loo plaadile salvestamiseks. Ning ei ole vaja ka kuskil märkida, et Sa kuulsid seda 
naabrimehelt – ehkki ta laulis ühe täisnoodi asemel pool tooni kõrgemalt ning Sinu seades on sama „šnitt“. 
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Ent kui Sa tahad naabrimehe lugu kontserdil rääkida – see on auküsimus ning pealegi põnev ja 

proffesionaalile kahtlemata huvipakkuv. 

Kui Sa aga mõtled seda, kas peaks luba küsima siis kui keegi uusesitaja on mõne arhiivisalvestuse põhjal 
juba uue seade teinud ning Sina tahaksid seda sama lugu teha, kas peaksid siis tolle eelmise seadja käest 

luba küsima – siis on vastus loomulikult – ei pea. Kui Sa just ei taha kasutada juba eelmise seade tegija 

seadet. 

St. näide elust enesest – kui Pärimusmuusikakollektiiv kopeerib ühes seades Collage seadet, ning teises 
V. Tormise harmooniaid samast loost, siis on selge et tegu on plagieerimisega ning kui esitaja ka CD-

plaadil vastavat kasutatud informatsiooni ei jaga vaid piirdub kihelkonna mainimisega ja enda panuse 

kajastamisega, on olukord inetu ja plagiaadi valmistaja vastu peaks puuduma igasugune austus. Kui keegi 
aga kedagi kohtusse ei kaeba, on asi ainult inetu ja õigus on pigem südametunnistuse küsimus ning vähem 

teadlikumatel ja rumalamatel pole muidugi mingit küsimust. 

Kas autorsus peaks pärimusmuusikas olema autoriõigusega kaitstud? 

Autorlus ei ole üheselt arusaadav mõiste kuigi ideaalis võiks ju olla ning autorikaitseseadus ei kitsene 

teatud žanri piirides. Kui me räägime seatud anonüümsest muusikast, siis on selge, et äratuntava 
iseloomuliku muusikalise seade autoril on oma teosele omandiõigus. Mis ei laiene kasutatud folkloorsele 

anonüümsele materjalile. 

Võtame võrdluseks jabura arusaadava üheseltmõistetava anonüümse muusikalise vormeli – sookure laul. 

On selge, et „Sookure laulu“ ei ole võimalik ega otstarbekas autorikaitse seaduse alla mahutada. Ent 
helilooming, mis kasutab „Sookure laulu“, käib kindlasti autorikaitse seaduse alla ning on autori 

intellektuaalne omand. See, kes kopeerib sümfoonia, millesse on pikitud „Sookure laulu“, ning avaldab 

enda nime all millistel iganes ettekäänetel, on rikkunud intellektuaalse omandi kasutuse head tava, st. 
seadust.  

Kui „Sookure laulu“ all on seadena kasutatud ainult ühte heli, mida ei ole võimalik iseseisva teosena 

võtta, siis ei ole otstarbekas „seadet“ autoriõigusega kaitsta. St. see näitab, et kõiki seadeid ei ole võimalik 

üheselt võtta ning vaidluse puhul tuleb läheneda täiesti erinevalt ka anonüümset heliloomingut kasutava 
helilooja puhul. St. me peame tegema vahet muusikalise seade mahul. 
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SISSEJUHATUS 

Fotograafiast on saanud väga levinud kunstiliik paljude alastiilidega, millega iga huviline võib 

katsetada. Digitaalfotograafia areng on teinud nii pildistamise kui fotode järeltöötlemise 

märkimisväärselt lihtsamaks. Fotograafia levik inimeste hulgas on aga kaasa toonud ka selle, 

et pildistatakse massiliselt ja mõtlematult ning et igat üksikut fotot ei osata enam hinnata. 

Teemat ajendas valima isiklik huvi fotograafia vastu ja soov katsetada ja uurida uut tehnikat. 

Idee arenes välja mõttest luua oma esimene fotonäitus, mis oleks töö praktiliseks 

väljenduseks. Töös kirjeldatakse fotograafia stiili, kus pildistatakse inimest või objekti 

hõljuvana – väliskirjanduses nimetatakse seda leviteerimisfotograafiaks. See stiil paneb 

proovile nii foto planeerimise, hetke tabamise, kui ka digitaalsed fototöötlusoskused. Teema 

olulisus seisneb ka selles, et seoses fotograafia laialdase levikuga on kohati kahtluse alla 

seatud professionaalsete fotograafide vajalikkus ja roll. Töö aitab selgitada, et kvaliteetse 

kunstfoto tegemiseks on vaja muudki, kui ainult fotokaamerat – on vaja tunda valgusega 

maalimise kunsti, vallata ja kasutada spetsiifilisi oskuseid. 

Töö eesmärgiks on anda ülevaade leviteerimisest kui fotograafia stiilist ning katsetada ka ise, 

kuidas nende fotode tegemine ja töötlemine õnnestub. Töö on jaotatud kolmeks peatükiks. 

Esimene osa sisaldab leviteerimisfotograafia tekkeloo ja arengu ülevaadet ning kirjeldab 

tähtsamate mõjutajate ja esindajate näiteid. Teises osas keskendutakse leviteerimisfoto 

tegemisele ja töötlemisele: vajalikele töövahenditele, pildistamise ettevalmistamisele ning 

erinevatele töötlustehnikatele. Töö kolmandas osas analüüsitakse tööprotsessi ning hinnatakse 

antud fotograafia stiili katsetamisel saadud kogemust. Lisaks antakse tulemusega 

rahulejäämise kohta hinnang ning kuivõrd see andis inspiratsiooni edaspidiselt selle stiiliga 

tegelemiseks. 

Töö kirjutamisel oli põhiallikaks ingliskeelne internetimaterjal, kuna antud stiil on väga uus 

ning eestikeelset materjali selle kohta ei leidu. Peamised õpetussõnad on võetud fotograaf Ian 

Normanilt. Üldfotograafiaalaste mõistete ja teoreetiliste tõdede selgitamisel olid abiks 

eestikeelsed fotograafiaõpikud.  

  



Markus Laanisto, 11. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2020 

LEVITEERIMINE FOTOGRAAFIAS 

103 

 

 

 

 

1. LEVITEERIMISFOTOGRAAFIA 

Antud peatükis antakse ülevaade leviteerimisfotograafia tekkeloost ning tutvustatakse paari 

olulisemat esindajat maailmast, kelle töid on teiste fotograafide poolt esile tõstetud. Selle 

fotograafia stiili tekkeloo mõistmine, asjatundjate töödega tutvumine ning erinevate 

lähenemiste ja ideede analüüs annab töötamiseks hea aluspõhja. 

 

1.1. Leviteerimisfotograafia tekkelugu 

Eesti Keele Instituudi mõiste kohaselt on leviteerimine õhus või vees kergelt ja sujuvalt 

liikumine – lihtsamalt öeldes hõljumine (EKSS 2009). Fotograafia abil on lihtne luua 

illusiooni sellest nähtusest, lihtsalt tuleb eirata gravitatsiooni. Selleks annab võimaluse 

digitaalne fototöötlustarkvara, mille hea tundmine käib selle stiiliga käsikäes. See on 

võrdlemisi uus stiil fotograafias, mis sai populaarseks umbes 25 aastat tagasi, siis kui 

kasutama hakati digitaalkaameraid. Inglise keeles on selle fotograafia stiili nimetuseks 

levitation photography. Eesti keeles sellele stiilile täpne nimetus puudub. Kõige otsesem tõlge 

sellele on leviteerimisfotograafia, mida antud töös ka kasutatakse. (Alder 2019) 

Kuigi peamine leviteerimisfotode tegemise algus jääb eelmise sajandi üheksakümnendate 

keskpaika, siis üheks esimeseks leviteerimisfotoks võib pidada juba fotograaf Phillippe 

Halsmani (1906–1979) fotot „Dalí Atomicus“ kunstnik Salvador Dalí’st, mis valmis 1948. 

aastal (foto 1).  

 

Foto 1. „Dalí Atomicus“ (Palumbo 2018) 

Halsman sai inspiratsiooni Dalí maalist „Leda Atomica“. See, kuidas foto tegelikult valmis ja 

kõik hõljuma sai, ilmneb tööprotsessi fotodest – tooli hoidis õhus assistent ning molbert ja 

maal riputati nööride otsa. Dalíl tuli ainult õhku hüpata ning assistentidel kasse ja vett loopida. 

Peale igat katset ilmutas Halsman filmi, et näha, kas võiks tulemusega rahule jääda. Samal 
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ajal kuivatasid assistendid kassid ja valmistusid uuteks katseteks. Ebaõnnestunud fotodele 

(lisa 1) lisas fotograaf märkmed: „Vesi lendab Dalí peale, mitte kassidele“ või „Assistent jääb 

pildile“. Nendel aastatel kulus õnnestunud leviteerimisfotoks väga palju kaadreid, sest polnud 

võimalusi millegi „välja lõikamiseks“ nagu seda digitaaltöötlusega teha saab. Tänapäevasest 

lähenemisest juba järgnevates peatükkides. (Palumbo 2018)  

 

1.2. Leviteerimisfotograafide tutvustus ja nende tööde näiteid 

Kuna antud stiili viljelevate fotograafide töid pole kuskil ametlikult hinnatud ja esile toodud, 

siis tehakse valik töö kirjutaja isikliku sümpaatia põhjal. Toetutakse ka teiste fotograafide 

soovitustele, kes on oma veebilehtedel nende autorite töid ja töövõtteid jaganud. 

Üheks huvitavaks fotograafiks on jaapanlane Natsumi Hayashi, kes on tuntud oma 

autoportreede poolest, mis jätavad mulje, et ta justkui hõljuks õhus. Tegelikult seadis Hayashi 

kaamerale kümnesekundilise taimeri ja hüppas lihtsalt õhku. Oma esimese leviteerimisfoto 

tegi ta 2010. aastal. Ühe õnnestunud foto tegemiseks võis tal kuluda kuni viis 

pildistamissessiooni, millest igaühe jooksul tegi 200–300 hüpet. Oma veebileheküljel avaldab 

ta fotosid, mis kujutavad teda hõljumas Tokyo tänavatel, metroojaamades ja telefoniputkades 

(foto 2). Oma piltide kaudu väljendab ta ennast kui inimest, kelle jalad ei ole maa küljes kinni, 

olles vaba gravitatsioonist. (Päärt 2011; Holmes 2012; MacDonald 2012)  

 

Foto 2. (Holmes 2012) 

Teine huvitava lähenemisega fotograaf on prantslane Franck Bohbot, kelle eesmärk on 

jäädvustada inimesi võimalikult loomulikult õhus hõljumas. Tema leviteerimisfotodest on 

tuntuim mustvalge tänava seeria „Levitation“ (foto 3), mis on valminud suurlinnades nagu 

Pariis, Madrid, New York ja Barcelona. Bohbot jäädvustas inimesi hõljuvatena võimalikult 

igapäevastes poosides ja loomulikes situatsioonides, jättes mulje nagu hõljumine olekski 

nende igapäevaelu osa. Tavaliselt kulus tal tulemusega rahulejäämiseks kõigest ühest või 

kahest kaadrist. Ise on ta kirjeldanud seda järgnevalt: „Mu idee oli pildistada tavalisi inimesi 

oma igapäevaste tegevuste juures”. (Eugene 2011) 
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Foto 3. (Eugene 2011) 

Ian Norman on Ameerika fotograaf. Ta on kirglik fotograaf, kes jagab meelsasti oma teadmisi 

ka teistega. Tuntud on Normani eksperiment, kus ta pildistas oma sõpru Mehhiko pealinnas, 

Zócalo väljakul. Normani sõnul helistas ta oma sõpradele ja andis neile teada, kus ja millal ta 

pildistab, paludes neil kanda mugavat riietust. Üheks tingimuseks oli ka see, et pildistamine 

toimuks umbes tund aega enne päikseloojangut, sest siis on valgus pehmem ja hajuvam. 

Norman kasutab fotode tegemisel peamiselt toetusmeetodit, sest ta peab seda meetodit 

efektsemaks ja modelli jaoks lihtsamaks. Antud meetodit kirjeldatakse täpsemalt järgmises 

peatükis. Tema piltidel on ka teatud omapära, ta pildistab alati oma modelle nii, et nende jalad 

on peast kõrgemal (foto 4). See tundub talle huvitavam ja ta leiab, et see lisab pildile efekti. 

(Norman 2019)  

 

Foto 4. (Norman 2019) 
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2. LEVITEERIMISFOTO KAVANDAMINE JA TÖÖTLEMINE 

Järgnevas peatükis antakse ülevaade leviteerimisfoto tegemise meetoditest, pildistamise 

ettevalmistamisest ja fotode töötlemisest. 

 

2.1. Leviteerimismeetodid 

Iga loomingulise töö tegemiseks on sageli mitu viisi. Mitme meetodi abil võib saada just 

sellise pildi, mida plaanitakse. Leviteerimisfoto tegemiseks on kaks meetodit: hüppamis- ja 

toetusmeetod. 

Esimeseks ja kõige lihtsamaks võimaluseks on hüppamismeetod (jumping levitation), mida 

kasutas juba Halsman. Hüppamismeetod tähendab seda, et kaamera säriaeg (aeg, mille kestel 

kaamera sensor valgust salvestab) seatakse võimalikult lühikeseks ja lastakse modellil lihtsalt 

õhku hüpata (foto 5). Lühike säriaeg on oluline hetke võimalikult täpseks tabamiseks. Selle 

meetodi teeb aga keeruliseks see, et hüppamise ajal on üsna raske loomulik näida – näiteks 

oma näoilme ja keha kontrollimisel nii lühikese aja jooksul. Lõplik foto saadakse mitme pildi 

kokkupanemise teel, näiteks ühel pildil on nägu kenasti ja teisel riided või juuksed hõljumas. 

(Meredith 2009: 182; Norman 2015; Westcoat 2019) 

 

Foto 5. (Lucas Westcoat 2019) 

Hüppamismeetodi kasutamise plussiks on see, et puudub vajadus kasutada Adobe Photoshopi. 

Tegemist on fotode töötlemise tarkvaraga, millest kirjutatakse lähemalt leviteerimisfotode 

töötlemise peatükis. 

Teiseks meetodiks on toetusmeetod (support method). Parimate tulemuste saavutamiseks on 

soovitatav kasutada just seda meetodit. Toetusmeetod vajab rohkem ettevalmistamist ja ka 

töötlust, aga avab tohutult palju kompositsioonivõimalusi. Seda tänu sellele, et modell ei 

hüppa mitte õhku, vaid toetub näiteks toolile või redelile, mis aitab tal asendit hoida ja 
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korrigeerida. Lisaks on oluline ka kaamera fikseerimine statiivi ehk kolmjala abil. Niisiis 

toetusmeetod tähendab nii kaamera kui modelli toetumist. Selle meetodi kasutamine on 

kindlasti huvitavam väljakutse, sest see võimaldab modellil olla põnevamates poosides. 

Pildistajalt eeldab see paremat ettevalmistust ja oskust pildi tulemust ette näha. 

Hüppamismeetodist eristab antud lähenemine ka see, et teha tuleb kaks pilti – üks koos 

modelliga ja teine samast kohast, aga ainult taustast. Seetõttu on oluline jälgida, et kaamera 

kahe pildi vahepeal ei liiguks ning valgus püsiks samasugune. Kaks pilti on oluline selleks, et 

hilisemas töötlusjärgus toetavad abivahendid eemaldada (foto 6). (Norman 2015) 

 

Foto 6. (Norman 2015) 

 

2.2. Leviteerimisfoto pildistamise ettevalmistamine 

Fotograafias on üldjuhul levinud ütlus, et foto tegemiseks on vaid üks võimalus. 

Leviteerimisfoto tegemisel on neid võimalusi aga rohkem – kõike saab korrata ja vajadusel 

ümber teha. Foto tegemiseks sobib praktiliselt iga keskkond ja hakkama saab minimaalse 

fotovarustusega. Pildistamise keskkond oleneb sellest, missugust fotot soovitakse teha. (Ader 

& Tartes 2018) 
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Leviteerimisfotode tegemiseks on vaja: 

• kaamerat; 

• statiivi; 

• tooli, redelit vms, millele modell saab toetuda; 

• modelli.  

Ettevalmistus on üllatavalt lihtne. Peale keskkonna valikut seatakse üles kaamera, mis tuleb 

kindlasti statiivile kinnistada, et pildistamise käigus ei tekiks kaamera nihkumisi. Ka maapind 

peab olema stabiilne. Kui on oht kõikumiseks, võiks statiivi jalgade alla panna midagi 

toetavat. Statiiv koos kaameraga asetatakse valitud kohale. Sobivasse kaugusesse asetatakse 

tool või mõni muu toetuspind. Jälgida tuleks ka valguse liikumist, nt kas peagi võib ilm 

muutuda või ilm hämarduda. (Meredith 2009: 184) 

Kui foto kompositsioon on paigas, tuleb kaameras valida õiged seadistused – säriaeg, ava ja 

ISO väärtus. Säriaja abil saab fotograaf kontrollida, kui pika aja jooksul jõuab valgus kaamera 

sensorini – kui pika aja jooksul kaamera pildi ära teeb. Mida pikemaks säriaega sättida, seda 

heledamaks muutub pilt. Samas on oht, et liikumised ei ole enam nii fikseeritud ja 

jäädvustuvad hägusena. Ava väärtuse abil saab kontrollida pildi teravussügavust – nt kas terav 

on ainult modelli nina või modell tervenisti. ISO väärtust muutes saab sättida sensori 

valgustundlikkust, mida reguleeritakse tavaliselt vastavalt hetke valgusoludele. Need kolm 

seadistust ja nende tundmine on alustalaks igasuguse foto tegemisel. Nüüd on kõik 

pildistamiseks valmis. (Meredith 2009: 182–184; Ader & Tartes 2018) 

Järgneb pildistamine. Igal pildistajal kujuneb ajapikku välja enda tööstiil ehk kuidas ja mis 

järjekorras tegutsetakse. Stiili ja meetodite arenedes selguvad õige pea pildistaja 

individuaalsed eelistused. 

 

2.3. Leviteerimisfoto töötlemine 

Pildistamisele järgnevaks oluliseks sammuks on piltide töötlemine. Ühe inimese jaoks võib 

olla tähtis pildi originaalsete toonide säilitamine, teise jaoks on oluline hoopis põhjalik 

töötlemine. Stiil kujuneb koos pildistajaga. Hea pildi saab siis, kui arvuti ekraani avades ja 

pildiga natuke tutvudes hakkab see omaette loona elama ja lisamõtteid pakkuma. Tegelikult 

ongi pildistaja jaoks kõige ärevam hetk see, kui ta oma pilte esmakordselt arvutisse laeb ja 

vaatab. Üksainus viga pildistamisel võib rikkuda kogu aja ja vaeva, mis on kulutatud stseeni 

jäädvustamisele. Töötlemine on loominguline protsess, mis võtab tihti tunde, et jõuda 

ainuõige tulemuseni. (Norman 2015; Westcoat 2019) 

Töötlemiseks vajalikud vahendid: 

• arvuti, 

• Adobe Photoshop, 

• Adobe Lightroom. 

Pildistamine ei lõppe kunagi kaamera päästikule vajutamisega. Kaamerast tulnud toormaterjal 

töödeldakse pildiks. Pimiku digitaalseks vasteks on arvuti. Fotode töötlemiseks ja 

käitlemiseks sobib iga tänapäeval toodetud arvuti. Kui arvutil on suurem operatiivmälu maht, 

teeb see töö sujuvamaks ja produktiivsemaks. Oluline on ka see, et arvutil oleks suur ekraan, 

mis võimaldab parasjagu töödeldavat materjali paremini ja detailsemalt jälgida. Mida rohkem 
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piksleid on kuvaril, seda kergem on fototöötlus. Kuna korraga näeme ka 100%-seks 

suurendatud pildist laiemat pinda. (Macleod 2008: 26; Ader & Tartes 2018: 138) 

Pilditöötlustarkvara Adobe Photoshop on peamine abivahend piltide töötlemiseks. Alates 

turuletulekust 1990-ndate algusest, on see olnud fotograafide lemmik, sest sellega saab 

parandada probleeme, mis on tekkinud heleduse, kontrasti või värvitasakaaluga. Välja saab 

lõigata üleliigse tausta ja vabaneda ebameeldivatest pildiosadest, kasutada eriefekte ja 

proovida muid arvukaid kunstilisi võimalusi. (Macleod 2008: 31; King 2005: 55) 

Adobe Lightroom tarkvara on fotode värvide töötlemiseks. Selle nimetus – valgustatud ruum 

– sarnaneb ingliskeelse sõnaga darkroom (pimik), tegemist ongi digikujutiste „ilmutamiseks“ 

vajalikke vahendid pakkuva tarkvaraga. Lightroom muudab foto töötlemise ülilihtsaks ja 

võimaldab töödelda pilte väga kiiresti ning fotod omandavad järeltöötluses märgatavalt 

parema ilme. Lightroomis pilte töödeldes jääb algne originaalne pildifail alati puutumatuks. 

Kõik tehtud muudatused salvestatakse Lightroomi kataloogi ja nii saab alati mis iganes 

ajahetkel originaalpildi või töötluse vaheetappide juurde tagasi minna. (Macleod 2008: 57; 

Ääro 2019) 
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3. PRAKTILISE OSA ANALÜÜS 

Üheks uurimistöö eesmärgiks ja ajendiks töö kirjutamisel oli praktilise kogemuse saamine 

ehk katsetamine, kuidas pildistada ja töödelda leviteerimisfotot. Käesolevas peatükis 

kirjeldatakse tööprotsessi jaotust: pildistamise ettevalmistamist, pildistamisprotsessi, piltide 

töötlemist ning selle perioodi õnnestumisi, ebaõnnestumisi ja nende põhjuseid. 

 

3.1. Töö käik 

Töö jaotus: 

• idee visualiseerimine ja ülesjoonistamine, 

• pildistamisprotsess, 

• piltide töötlus ja leviteerimisefekti tekitamine. 

Esimene oluline etapp enne pildistamist on idee visualiseerimine ja vajadusel ka 

ülesjoonistamine. Hea foto sünd algab põnevast ideest, sest pildid ei sünni fotoaparaadis, vaid 

pildistaja peas. Samavõrd on oluline, et idee jõuaks vaatajani võimalikult arusaadaval ja 

nauditaval kujul. (Ader & Tartes 2018: 25) 

Mõned pildiideed tekkisid täiesti juhuslikult, kuid mõne idee täielik visualiseerimine võttis 

aga rohkesti aega, mis tegi selle protsessi huvitavamaks. Visualiseerimine tähendab 

pildistamise-eelset lõpptulemuse ettekujutamist, kompositsiooni, ümbruse, valgusolude ja 

paljude muude mõjutajatega arvestamist. Enne pildistamist mõeldi põhjalikult keda ja millises 

keskkonnas ja olukorras pildistada? Kuna enamus pilte on tehtud toetusmeetodiga, siis see 

eeldas ka õigete abivahendite läbimõtlemist ja leidmist. Lähtuda tuli ka ilmast ja selle päeva 

valgusest. Mitmed pildistamised tuli just ilma pärast edasi lükata, nt kas sadas või ilm oli liiga 

hämar või tormine. 

Pildistamise-eelsel ajal tehti küll jooniseid ja mõeldi pildistatava modelli asendile, kuid 

pildistamise situatsioonis see alati ei toiminud. Ideed võisid muutuda ja kohapeal tekkis 

hoopis huvitavam mõte. Antud töö fotodel poseerisid töö kirjutaja lähedased inimesed (nt õde, 

ema), kes hõljusid erinevates keskkondades. Minu õde mererannas ja ema metsas. Töö 

praktiliseks väljenduseks on näituse korraldamine kodukoolis. Näitusele pannakse välja 

rohkem fotosid, kui antud töös on esitatud. Soovitakse teha ka talvepilte, kuid hetkel pole 

ilmaolud seda soosinud. 

Pildistamisel paremate tulemuste saavutamiseks on oluline arvestada järgmiste soovitustega. 

Modellile tuleb öelda, mida tal tuleks pildistamise ajal kanda. Ühevärvilised riided on 

paremad kui kirjud, sest mustrid või pildid riietel, teevad fotode töötlemise raskemaks, eriti 

siis, kui soovitakse hiljem midagi muuta. Vältida tuleks kampsunite või jakkide kasutamist, 

sest kui modell on toetuspinnal pikali, siis ei pruugi riie vabalt langeda. Sobivad on nn 

voolavad, kukkuvad riided. (Ness 2019) 

Leviteerimisfoto pildistamiseks on oluline koostöö. Modellidelt eeldas see parasjagu 

eneseületust. Näiteks, minu õde pidi poseerima rannas. Selleks tuli tal olla selili toolil ja 
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painutada enda keha nii, et juuksed ulatuksid vette ja jalad oleksid kehast kõrgemal. Ilm oli 

külm ja tuuline ning pilved liikusid taevas pidevalt. Sellel sessioonil pildistati umbes 200 pilti, 

enne kui lõpptulemusega rahule jäädi (lisa 2, 3). Ema pildistamisel metsas osutus probleemiks 

pehme pinnas. Temal tuli olla vastupidiselt õega tooli peal kõhuli ja ta pidi nn haarama seeni. 

Tool vajus mitmeid kordi kummuli, koos sellega ka modell. Sellel sessioonil pildistati  umbes 

250 pilti. (lisa 4, 5) 

Pildistamisel kasutati: 

• Canon 80D peegelkaamerat; 

• objektiive Canon EF 50 mm f/1,8 ja Canon EF 35–80 mm f/4.0–5,6; 

• statiivi; 

• redelit, toole ja aluseid; 

• modelle ja abilisi. 

Fototöötlusel kasutati programmi Adobe Photoshop, mille abil sai eemaldada modelli 

toetamiseks vajalikud abivahendid ja tekitada hõljumisefekt ja lisada pildile eraldi pildistatud 

objektid. Teiseks oluliseks programmiks oli Adobe Lightroom, mis võimaldas teha 

värvitöötlust ja muuta foto silma jaoks meeldivamaks. Töötlemine oli pikk ja aeganõudev 

protsess, kuid samas ka väga loominguline. Ühe foto töötlemine võttis aega umbes 4–5 tundi, 

tehti pause ja lasti pildil nö settida. 

Digitaalse töötlemise etapid: Töö kirjutaja lähtus fotode töötlemisel järgmistest etappidest, 

etappe kirjeldatakse sõnastatult juhistena. (Westcoat 2019)  

1. Ava Photoshop ja seal ka enda tehtud pildid. Tõsta paremas ääres olevas layer panelis 

(foto 7) põhipilt (kus on objekt) taustapildi (tühi taust) peale. Vali põhipilt ning vajuta Add 

layer mask (foto 8). Peale seda jääb vaid vajutada äsja ilmunud mask boxi peale.  

 

Foto 7. Photoshopi töölaud 
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Foto 8. Layer maski lisamine 

2. Tahtmatute kohtade eemaldamine brush tooliga: vasakult äärest tööriistade paneelist 

vali brush tool (foto 9). Ülevalt saad muuta ka pintsli suurust ja tugevust, soovitatav on jätta 

tugevus 0 peale. Hakka värvides eemaldama kohti ja esemeid, mida pildilt eemaldada tuleb, 

näiteks: tool, nöör jne. Pea meeles, et värvima hakates oleks valitud valge värv. Viga tehes 

tuleb meeles pidada, et kõik, mis teed saab tagasi võtta, muutes värv mustaks. Valmis pilt 

tuleb nüüd ainult ära salvestada. Juhul, kui ei soovita pildi värvidega mängida, võib järgmise 

etapi vahele jätta. 
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Foto 9. Pintsli leidmine ja pintsli seadete leidmine 

3. Juhul, kui soovid värvitöötlust. Ava oma eelistatud värvitöötlus programm, nt Adobe 

Lightroom, Skylum Luminar vms. Ava äsja valminud leviteerimisfoto ja hakka seda töötlema. 

Selles etapis ei saa midagi valesti teha, sest terve töötlus oleneb tegija enda eelistustest. 

 

3.2. Esinenud raskused 

Leviteerimisfotode tegemine oli täiesti uueks kogemuseks. Pildistamiseks ideid otsides 

tundusid kõik mõtted lihtsad ja kergesti teostatavad. Eeldati, et iga foto pildistamine on lühike 

protsess, mis piirdub tunni või paariga. Tööprotsessi käigus kogeti, et ka kõige lihtsama foto 

tegemine võib keeruline ja aeganõudev olla. Teoorias lihtsad soovitused osutusid praktikas 

sammhaaval liikumiseks. Esimesed katsetused ei andnud seda tulemust, mida vaimusilmas 

loodeti. Iga korduspildi seeria tegemine nõudis aega ja järjekordset planeerimist ning 

pisidetailidega tegelemist. Fotoga rahule jäämiseks töödeldi sama pilti mitmeid kordi, et jõuda 

versioonini, mis endale kõige rohkem meeldiks. 

Aeg sai selle töö tegemisel igas mõttes märksõnaks, sest aega läks rohkem, kui sai alguses 

planeeritud. Fotode tegemisel ja töötlemisel kogeti, et see on äärmiselt täpne töö ning vajab 

veatu tulemuse saavutamiseks palju harjutamist. Näiteks probleemseks osutus statiivi 

nihkumine. Töötlemise käigus selgus, et kahe pildi töötlemine eeldab väga täpset piltide ja 

tausta üks-ühest vastavust. Kui statiiv oli kasvõi paar sentimeetrit nihkunud, võis see tekitada 

töötlemisel väga palju lisatööd. Märksõnaks sai teadmine, et täpsus kergendab töötlust olulisel 

määral.   
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KOKKUVÕTE 

Uurimistöö „Leviteerimine fotograafias“ koostati eesmärgiga õppida lähemalt tundma selle 

stiili loojaid ja tuntumaid viljelejaid. Huvipakkuv ja inspireeriv oli see just sellepärast, et 

puudusid varasemad kogemused. Töö käigus analüüsiti fotode tegemise meetodeid, praktilist 

teostamist, vajalikku pildistamistehnikat ja piltide töötlemist. 

Kirjutamisel selgus, et selle stiili viljelejate töödega tutvumine oli väga huvitav ja motiveeriv 

kogemus. Erinevate fotograafide leviteerimisfotodega tutvumine laiendas silmaringi ja 

pakkus rohkesti mõtteainet piltide tegemisel. Töö praktilise osa tegemisel oli palju abi 

isiklikust pildistamise kogemusest. Teadmised ja oskused fotode töötlemisest andsid 

võimaluse tegeleda täpsemalt just selle konkreetse stiiliga. 

Leviteerimisfotod näevad välja väga erilised, suisa maagilised ja võivad tunduda vaatlejale 

liiga raskesti teostatavad. See võib tekitada ebakindlust selle stiili katsetamisel. Tegelikult 

pole see nii keeruline ja pakub huvitava kogemuse. Kui seda tööd lugedes tekib kasvõi 

mõnelgi fotograafiahuvilisel mõte seda stiili katsetada, siis loetakse seda juba kordaminekuks. 

Et n-ö nakatumine parem oleks, tehakse enda tehtud piltidest koolis näituse. Pilte ei ole küll 

palju, kuid nende tegemine pakkus suurepärase võimaluse ennast proovile panna ja hoopis 

teistsugust stiili katsetada. Lihtsalt pildistada on ju lihtne. Kui pildistamisest teha aga pikem 

protsess, mõelda lugu, leida inimene ja panna ta hõljuma ning pildi töötlemisega natuke 

rohkem vaeva näha, on tulemus rõõmupakkuv ja nauditav. 
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Lisa 1. Halsmani ebaõnnestunud fotod ja märkmed  

 

Allikas: Palumbo 2018 
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Lisa 2. Õde rannas (ilma töötluseta) 

 

 

Lisa 3. Õde rannas (valmis pilt) 

 



Markus Laanisto, 11. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2020 

LEVITEERIMINE FOTOGRAAFIAS 

118 

Lisa 4. Ema metsas (värvid töödeldud) 

 

 

Lisa 5. Ema metsas (valmis pilt) 
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Lisa 6. Õde botaanikaaias (ilma töötluseta) 

 
 

Lisa 7. Õde botaanikaaias (valmis pilt) 

 



Markus Laanisto, 11. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2020 

LEVITEERIMINE FOTOGRAAFIAS 

120 

Lisa 8. Sõber Laur mere kohal (ilma töötluseta) 

 
 

Lisa 9. Sõber Laur mere kohal (valmis pilt) 
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Lisa 10. Mina metsas (ilma töötluseta) 
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Lisa 11. Mina metsas (valmis pilt) 
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Lisa 12. Sõber Caren tee kohal (ilma töötluseta) 
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Lisa 13. Sõber Caren tee kohal (valmis pilt) 
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SISSEJUHATUS 

Teema valiti tulenevalt sellest, et mitmete koolinoorte jaoks tundub gümnaasiumi lõpus raske 

teha karjääriga seotud valikuid, kuigi riigi tasandil on olukorra lahendamiseks kasutusele 

võetud erinevaid meetmeid. Professionaalne tugi elus tähtsate otsuste langetamiseks pole 

oluline vaid indiviidile, vaid riigile tervikuna, sest endale sobimatu valiku langetanud ja eriala 

vahetanud inimeste ümberõpe kulutab riigi ressursse. Sel teemal pole hiljuti tehtud suuremaid 

kogu Eestit hõlmavaid uuringuid. 

Töö eesmärk on kirjeldada Eesti karjääriteenuste süsteemi ja uurida, kas ja kuidas on Eesti 

karjääriteenuste süsteemi võimalik paremaks muuta. Teoreetilises osas vastatakse järgmistele 

küsimustele: 

1. Mis on karjäärinõustamine? 

2. Milliseid karjääriteenuseid osutatakse Eesti noortele? 

3. Milliseid täiendavaid alternatiivseid võimalusi saaks Eestis rakendada? 

Praktilises osas uuritakse, kui palju noored karjääriteenustega kokku puutuvad, kui kasulikuks 

hindavad sealt saadud abi ning kas ja milliseid muutusi sooviksid selles valdkonnas näha. 

Töö kirjutamisel koguti palju infot endise noorte karjääriteenuste organisatsiooni Rajaleidja 

kodulehelt ning Töötukassa lehekülgedelt, mis on Rajaleidja ülesande nüüd üle võtnud. Infot 

jagus piisavalt, kuid põhjalikumad uuringud olid ajas pidevalt muutuva eriala kohta vanad, 

raske oli kirjalikult leida kõige hiljutisemat informatsiooni. Seetõttu koguti intervjuu 

vahendusel teavet karjäärinõustajana töötavalt Silvi Paaralt (Lisa 1). 

Töö arendamiseks oleks võimalik põhjalikumalt uurida ja kõrvutada kõigi arenenumate 

riikide karjääriteenuste süsteemi. Uusi ideid oleks võimalik väiksemas mastaabis Eestis 

katsetada, et enne laiemat rakendamist nende tulemuslikkust hinnata. 
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1. KARJÄÄRINÕUSTAMINE 

Selles peatükis seletatakse, miks on karjäärinõustamine oluline just noortele. Antakse lühike 

ülevaade erinevatest karjäärinõustamise võimalustest ja selle etappidest, millest nõustajad 

lähtuma peaksid. Lõpuks kirjeldatakse, milline on kvaliteetne nõustamine ja mis peaks olema 

protsessi tulemus. 

 

1.1. Miks on vaja karjäärinõustamist 

Mitmekümne aasta jooksul, mis jäävad kooli lõpetamise ja pensioniea vahele, on elus valdava 

olulisusega töö. See annab võimaluse püsivalt millegi nimel pingutada, tunnetada enda 

olulisust ja teenida elatist. Et jõuda elus oma ideaalidele võimalikult lähedale, näiteks nautida 

oma tööd, on vaja sõnastada kindel eesmärk, selles kontekstis hea töökoht, mille poole edasi 

liikuma hakata. Karjäär on mitmeti defineeritav: see võib olla kõrgemale tõusmine 

ametiredelil, juhtpositsiooni saavutamine; samuti liikumine töökohale, mis pakub suuremat 

rõõmu ja rahuldust. Teadmine, mida tahetakse, ongi esimene samm saavutamise suunas. Iga 

valik kas kitsendab või laiendab järgmiste valikute võimalusi. Seetõttu on targem unistada ja 

planeerida enne oluliste otsuste tegemist. (Mäger et al. 1998: 13–16) 

Võib aga juhtuda, et ei osata oma huve määratleda – pole selgeid eelistusi ega kindlaid 

kalduvusi (Ibid.: 15). Paljud noored pole veel proovinud mingeid elukutseid. Või on tehtud 

töö andnud vaid veendumuse, et see ei ole sobiv. Vanemate, sugulaste ja tuttavate räägitust 

saadud ettekujutus on liiga ähmane, sageli ühekülgne – kirutakse töö raskemat poolt ning ei 

mainita igapäevast. (Ibid.: 17) Karjäärinõustaja poole sobib pöörduda, kui ei teata üldse, mida 

edasi õppida, aga ka siis, kui vajatakse analüüsi ja kinnitust enne päris lõpliku otsuse tegemist 

(Millal pöörduda… 2019). 

Karjäärinõustamine toetab inimest enese tundma õppimisel ja oma võimete analüüsimisel, 

samuti annab informatsiooni hariduse ja tööturu võimalustest (Karjäärinõustamine 2015). Ei 

tutvustata ainult hetkeolukorda, vaid ka tööturul toimuvaid muutusi ja tulevikuperspektiivi 

(Mis kasu… 2019). Nõustamise põhiline eesmärk on aidata nõustataval püstitada eesmärgid 

ja kavandada tegevust nende saavutamiseks (Karjäärinõustamine 2015). Lisaks arendatakse 

oskust koostada õppeasutusse või tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente ja 

valmistutakse vastuvõtuintervjuudeks (Mis kasu… 2019). 

 

1.2. Karjäärinõustamise ja karjääriõppe meetodid 

Karjäärjääriteenuseid, sh karjäärinõustamist pakutakse õppeasutustes, tööhõiveametites, 

töökohal, riigi- ja erasektoris. See võib toimuda nii individuaalselt kui grupis, nii vahetult kui 

distantsilt, (telefoni- või videovestluse vahendusel). Selle hulka kuuluvad erinevad 

karjääriinfot vahendavad vormid, intervjuud, testid ja enesehindamisvahendid, valikuid 

tutvustavad tööotsingu- ja üleminekuprogrammid. (Eensalu et al. 2005: 97) 

Individuaalsel nõustamisel tegeletakse ühe kliendiga, kuigi tal võib toeks kaasas olla ka sõber, 

lapsevanem vms. See kestab tavaliselt umbes 30–60 minutit. Töötatakse konkreetselt kliendi 
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küsimuste ja väljatoodud teemadega. (Individuaalne nõustamine 2019) Eesmärkideni 

jõudmine võib võtta kauem aega, seega saab vajadusel individuaalsel nõustamisel käia 

korduvalt (Kuidas karjäärinõustamine… 2019). 

Grupinõustamisel tegeleb nõustaja (või nõustajad) 2–30 kliendiga. Üldjuhul kestab see 45–90 

minutit. Võidakse tegeleda eelnevalt väljakuulutatud teemaga, mille alusel osalejad on 

otsustanud liituda. Teine võimalus on, et eelnevalt moodustatud grupp pöördub nõustaja poole 

üldisemalt sõnastatud teemaga. Grupinõustamine kasutab nõustaja aega tõhusamalt ning 

arendab grupi liikmete suhtlemis- ja eneseväljendusoskust. (Grupinõustamine 2017) Lisaks 

annab see võimaluse õppida teiste kogemusest, jagada enda omi ja leida tuge (Kuidas 

karjäärinõustamine… 2019). 

Testidega mõõdetakse inimestevahelisi erinevusi, hindamaks, kuidas nad erinevates 

olukordades reageerivad. Teste on tänapäeval väga erinevaid, karjäärinõustamises kasutatakse 

selliseid, mille eesmärk on aidata inimesel end paremini tundma õppida (mitte 

diagnoosimiseks või pingeridade koostamiseks). Eristatakse teste, mis hindavad inimese 

võimekust erinevates aspektides, ja isiksusteste, mis hindavad teatud isiksuseomaduste 

olemasolu. Teste on võimalik jaotada ka selle alusel, kas need ennustavad tulevast käitumist 

või mõõdavad hetketaset. (Testide kasutamine… 2019) 

Karjääriteenuste hulka kuulub ka karjääriõpe, mille eesmärk on sama, mis 

karjäärinõustamiselgi (Eensalu et al. 2005: 97). Erinevus seisneb selles, et karjääriõpet pakub 

kool korrapäraselt ning selle eestvedaja on spetsiaalselt ametisse määratud 

karjäärikoordinaator või karjääriõpetuse õpetaja (Õpetaja… 2019). Koordinaator võib koolis 

korraldada töövarjupäevi, ettevõttekülastusi, valikainete raames kutsealaseid eelkoolitusi, mis 

on väiksemahulised kutse- või erialade tutvustused, jne. (Eensalu et al. 2005: 97) Eestis 

hinnatakse selle kursuse raames CV, motivatsioonikirja ja avalduste koostamise oskust 

(Valikõppeaine „Karjääriõpetus“ 2011). Lisaks hoolitseb ta koolisisese karjääriõppe 

kvaliteedi hindamise, tagasiside kogumise eest (Õpetaja… 2019). 

 

1.3. Karjäärinõustamise etapid 

Esmalt saavad nõustaja ja nõustatav tuttavaks. Nõustatav annab esmase ülevaate oma 

probleemi(de)st. Lepitakse kokku koostöö tingimused, näiteks ajakava, mitu korda kohtutakse 

ja konfidentsiaalsuse küsimused. Seejärel analüüsitakse olukorda põhjalikumalt, sõnastatakse 

probleemid täpsemalt. Tuuakse välja konkreetsed otsused, mille langetamisel nõustataval abi 

on vaja, ning pannakse need tähtsuse järjekorda. Uuritakse tema eluruumi, selle võimalusi ja 

piiranguid. Samuti selgitatakse välja, kuidas ja mille põhjal on abivajaja varem karjääriga 

seotud otsuseid langetanud. (Jamnes & Väli 2014: 15–16) 

Siis analüüsitakse huvisid, väärtuseid, et paika panna pikaajalised eesmärgid karjääris ja elus 

üleüldiselt. Tuuakse välja lühiajalised eesmärgid ja seostatakse need kaugema tulevikuga. 

Järgmisena selgitatakse välja ressursid ja piirangud. Selleks analüüsitakse kogemusi, 

isikuomadusi, võimeid, oskusi jne. Selleks uuritakse näiteks nõustatava CV-d. Just nendes 

nõustamise etappides saab kasutada erinevaid teste ja küsimustikke, mis aitavad välja 

selgitada inimese karjäärialase suundumuse, kui ta ise selles kindel pole. (Ibid.: 17) 

Tegevusplaani koostamiseks kaardistatakse esmalt kõikvõimalikud alternatiivid. Töötatakse 

välja kriteeriumid, mille põhjal alternatiive analüüsida, hinnata, võrrelda ja parim variant välja 
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valida. Hinnatakse seda, kas nõustatav on eesmärkide saavutamiseks valmis piisavalt 

pingutama. Hangitakse vajalik info, mille põhjal pannakse kokku plaan, millega etappide 

haaval eesmärgini jõuda. Kaalutakse võimalikke piiranguid ja takistusi, leitakse neile 

lahendused ning otsitakse abistajaid või toetavaid struktuure. Vajadusel õpetatakse uusi 

oskusi, mida võib vaja minna, näiteks tööintervjuul käitumine jms. Viimaks töötatakse samal 

viisil välja ka tagavaraplaan. (Jamnes & Väli 2014: 17) 

Lõpuks võetakse nõustamise tulemused kokku, antakse vastastikust tagasisidet. Oluline on 

kokku leppida edasine koostöö järelseire eesmärgil: kuidas ja millal võetakse ühendust, et 

hinnata tegevusplaani tulemusi. (Ibid.: 18) 

 

1.4. Kvaliteetse karjäärinõustamise tunnusmärgid 

Eelkõige hinnatakse karjäärinõustamist selle tulemuse järgi: abiotsija peab liikuma 

eneseaitamise suunas, mis ongi nõustamise eesmärk. Maksimaalselt parima tulemuse 

saavutamisele aitavad aga kaasa ka mitmed muud näitajad. (Jamnes & Väli 2014: 13) 

Head nõustamissituatsiooni iseloomustavad fokuseeritus ja tagasipeegeldav ehk reflekteeriv 

suhtlus. Vestlus peab olema mõistlik nii abiotsija kui nõustaja meelest. Efektiivne 

kommunikatsioon on vastastikune, koostööle suunatud ja paindlik. On vaja, et diskussioon 

keskenduks abiotsija vahetutele kogemustele, mitte aga nõustaja ideedele. (Ibid.: 13) Kui 

vestlus kaldub liialt teistele teemadele, peab nõustaja selle taas juhtima nõustamise 

eesmärkidele (Top Five… 2019). 

Iga karjäärinõustamise meetod on edukam, kui nõustaja ja kliendi vahel tekib usalduslik, 

meeldiv suhe. Hea karjäärinõustaja on tihti psühholoogiaharidusega ning õpib klienti 

paremini tundma, kui võimete- ja iseloomutestid seda võimaldavad. (Ibid.) Selleks tuleb 

mõlemal osapoolel ilmutada valmisolekut oma arvamusi muuta. Et valitseks vastastikuse 

usalduse ja austuse õhkkond, mis soosib paremat suhtlust, peab austusega suhtuma ka 

erinevatesse kultuuritraditsioonidesse. (Jamnes & Väli 2014: 13) 

Pole erilist kasu, kui öelda, et nõustatavale sobib amet, mis on kadumas või kuhu kandideerib 

juba rohkem inimesi, kui vaja läheb. Seetõttu peab karjäärinõustaja olema kursis tööturu 

olukorra ja tulevikuprognoosidega. Ning vastupidi – töötaja oskustest jääb väheks, kui 

inimesele amet ei meeldi või igavaks jääb. Nii on hea, kui nõustaja oskab soovitada viise, 

kuidas hobid, huvid ja ülejäänud elu sobivalt tööga siduda. (Top Five… 2019) 

Karjäärinõustamist on vaja, et aidata paika panna eesmärgid, mille poole elus liikuma hakata. 

Seda pakutakse nii koolis, tööhõiveametites kui ka interneti vahendusel, nii individuaalselt 

kui ka grupis. Vajadusel kasutatakse lisaks isiksuseteste. 
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2. KARJÄÄRINÕUSTAMINE JA KARJÄÄRIÕPE EESTI 
NOORTELE 

Selles peatükis kirjeldatakse Eesti karjääriteenuste süsteemi kujunemist ja alustalasid, praegu 

noortele pakutavaid võimalusi ja kus ja kuidas nendeni jõutakse. Veel antakse ülevaade Eestis 

toimuvatest noortele suunatud karjäärinõustamisega seotud üritustest ning töö- ja 

tudengivarjutamise programmidest. 

Karjääriplaneerimise oskuste (Career Management Skills ehk CMS) arendamise tähtsust on 

tänu uuringutele märgatud kogu Euroopas. Eestis on sellele tähelepanu pööramiseks samuti 

välja arendatud oma CMS-mudel. Alguses piirdus see karjääriõppe (valikõppeainena) 

lisamisega riiklikku õppekavasse ning „elukestva õppe ja karjääri planeerimise“ üheks 

õppekava läbivaks teemaks määramisega. (Career… 2019; PRK 2011) Nüüd on mudelisse 

lisatud põhilised peateemad, millel see põhineb ning mis peaks aitama määratleda 

karjääriõppe olemust, eesmärke ja viise nende realiseerimiseks. Need neli karjääriõppe 

raamistiku põhilist teemat on: eneseteadlikkuse arendamine, võimaluste tundmine, 

kavandamine ja tegutsemine. (Career… 2019; Karjääriõpe 2019) 

Karjääriõppe valikainet korraldab koolis karjäärikoordinaator või karjääriõpetuse õpetaja. 

Selle ametikoha loomine on iga kooli vaba valik. (Õpetaja… 2019) Karjääriõpetuse 

korralduskava kokku panemine on samuti iga kooli enda vastutusel. Haridus- ja 

Teadusministeeriumi tellimusel on siiski avaldatud materjale, mis toetavad selle koostamist. 

(KVG 2019) 2011. aastal leidsid noored Eesti Õpilasesinduste Liidu koostatud küsitluste 

järgi, et karjääriõpe võiks olla kohustuslik ning seda juba põhikoolis. Karjääriteenuseid peeti 

oluliseks, kuid ei teatud, kust neid leida, infot oodati tuttavast koolikeskkonnast. 

(Konverents… 2019) 

2014. aasta sügisel lõi Innove sihtasutus Rajaleidja organisatsiooni 15 avaliku keskusega 

maakondades, et toetada ja nõustada noori õpingute ja karjääriga seostuvates küsimustes. 

Lisaks teevad nõustajad koostööd koolidega. Rajaleidja kodulehele on samuti koondatud 

sellealast informatsiooni ning see võimaldab nõustajatega ka virtuaalselt ühendust võtta. 

(Estonian digital… 2019) Alates 2019. aastast on karjäärinõustamise teenus samal kujul antud 

Eesti Töötukassa haldusesse. Rajaleidja avaldatud karjäärialane informatsioon on veel veebist 

leitav, kuid karjääriteenuseid vahendavad noortele Töötukassa leht minukarjäär.ee ning lisaks 

Töötukassa koduleht. (KJN 2019) 

Praegu on Eestis võimalik karjääriinfo spetsialistide ja karjäärinõustajatega kokku saada 

karjäärikeskustes. Need keskused on avatud igas Eesti Töötukassa maakondlikus osakonnas 

ning on kõigile tasuta. (Karjäärikeskused 2019) Samuti käivad karjäärinõustajad õpilastega 

kohtumas koolides. Maksimaalse teenuse saab aga siis, kui kool ise ühendust võtab ja nad 

esinema kutsub, mis pole kohustuslik. Vastasel juhul pole karjäärinõustajatel erilist võimalust 

koolis lasteni jõuda. Enim kohtutakse lõpuklasside noortega, kuigi see oleks võimalik juba 

varasemates klassides. Koolidele on teenus samuti tasuta. (Joon 2014) Eestis kasutatakse 

karjäärinõustamisel vajadusel Tripodi teste, need pole kohustuslikud. Tagasisidet info testide 
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kasulikkuse kohta pole Tripod avalikustanud ning Töötukassa selle kohta uuringuid teinud ei 

ole. (Paara 2019). 

Eestis korraldatakse maakonnakeskustes noortemesse, mille eesmärk on pakkuda teavet 

õppimise, vaba aja veetmise ja töökohtade kohta, et aidata tulevikku kavandada (Infomessid 

2019) Eesti suurim infomess oli Teeviit. See oli noortele oluline just näost-näkku info 

kogumise ja kontaktide leidmise koht. Selle lisaväärtus kogu veebist leitava materjali ees oli 

otsesuhtlus ja praktilisus. (Koppel 2013) Alates 2018. aasta sügisest on aga Teeviit riiklik 

noorteinfo veebileht ja messe enam ei toimu (Meist lähemalt 2019). 

Teine suurem infomess, mida ka praegu Tartus korraldatakse, on Intellektika. See tutvustab 

erinevaid edasiõppimisvõimalusi, samuti praktika- ja täiendkoolitusi, jagab üldist karjäärinõu. 

(HT 2019) Pärnumaa suurim infomess on iga aasta korraldatav Suunaja. Ka seal osaleb 

erinevaid kõrg- ja kutsekoole, gümnaasiume, noorteorganisatsioone. (Üldinfo 2019) Tallinnas 

on mõnel viimasel aastal korraldatud kõrghariduspäeva „Õpi Tartus!“, mis tutvustab vaid 

Tartus asuvate kõrgkoolide õppekavasid (praktiliste töötubade näol) ja sisseastumisvõimalusi. 

Seal jagavad kogemuslugusid oma ala asjatundjad ning võimalik on kohtuda Tartu Ülikooli 

karjäärinõustajatega. (Õpi Tartus! 2019) Mujal maakonnakeskustes taolisi messe ega 

suuremaid üritusi rohkem ei toimu. (Paara 2019) 

Et noored oleks teadlikud töötukassa pakutavatest karjääriteenustest ning asjakohane tööturgu 

ja õppimisvõimalusi puudutav informatsioon kergesti kättesaadav, on Haridus- ja 

Teadusministeerium eraldanud 2016. aastal 4598 € ja 2018. aastal 110 000 €, teistel aastatel 

ei kajastu see ei eelarves ega tegelikkuses. Lisaks on Euroopa Sotsiaalfond aastateks 2016, 

2017, 2019 ja 2020 kokku just elanikkonna teadlikkuse tõstmiseks selles valdkonnas maksnud 

toetusi 572 466 €. (ÕKPV 2017) On määratud, et Töötukassa korraldab selle raha eest nende 

eesmärkide saavutamiseks muuhulgas teabepäevi ja infotube, kasutab nende reklaamimiseks 

erinevaid meediakanaleid, sh sotsiaalmeediat jpm. (KKS 2014) Töötukassa võib korraldada 

erinevate karjääriteemaliste grupitegevuste/töötubade korraldamist, selleks on vaja ise 

ühendust võtta (Eesti… 2019). Otseselt noortele suunatud karjääriüritusi korraldati 

Töötukassa abiga 2019. aastal neli: ingliskeelne tööotsingute töötuba noortele Eesti 

Rahvusvahelises majas, „Tööle kaasa!“ päev 1.–9. klassi õpilastele, Teeviida veebiseminar 

„Kuidas leida oma kutsumus“ ja Tartumaa töö- ja karjäärimessi raames püsti pandud noorteala 

„Kõrgelt lendu!“ (Üritused 2019). 

Eestis on võimalik käia töövarjuks. Töövarjutamine on programm 7.–12. klassi noortele, mida 

Junior Achievement (JA) Eesti korraldab juba 1998. aastast (Töövarjupäev 2019). See annab 

õpilastele võimaluse vahetult jälgida professionaali tööd, küsida temalt otse küsimusi ja 

nõuandeid. See annab realistliku ettekujutuse argipäevast kindlal ametil ning kuidas sinna 

tööle saada. Asutusi saab külastada ka grupina. (7.–12… 2019) 2019. aastal võttis 

töövarjunädalast üle Eesti osa 393 inimest, kogu aasta jooksul käib aga töövarjuks üle 3000 

huvilise. Eraldi programm „Töövarjupäeva kroon“ annab võimaluse varjutada Eesti 

tuntumaid inimesi ja edukamaid juhte. (Leit-Teetlaus & Peetris 2019) 

Analoogiliselt saab varjutada ka tudengeid, et saada ettekujutus, kuidas näeb tegelikult välja 

tudengielu ja õppetöö kindlal erialal. Samuti saab tutvuda ühiselamutega, teha kaasa 

praktikumides ja laboritöödes. Selles projektis veedab õpilane koolipäeva koos vabatahtliku 

tudengiga. Varjuks saab käia tasuta, mitu korda ning mitmel õppekaval. Tartu Ülikoolis saab 

tudengeid varjutada aastaringselt, täpse kuupäeva lepivad omavahel kokku õpilane ja tudeng 
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ise. (Ela üks… 2019) Tingimused erinevad sõltuvalt ülikoolist: Tallinna Ülikoolis on selleks 

ette nähtud üks terve nädal, Tallinna Tehnikaülikoolis saab varjuna osaleda ühel korral aastas. 

(Tudengivarju… 2019; Kooliõpilasele 2019) 

Karjäärinõustamist vahendab Eestis Töötukassa, see on vabatahtlik. Karjääriõppe 

korraldamine on iga kooli oma vaba valik ja vastutus, mistõttu pole see väga levinud. Töö- ja 

õppimisvõimalusi tutvustavad noortemessid toimuvad igal aastal Tallinnas, Tartus ja Pärnus, 

mida on kogu Eesti peale väga vähe ja mis kindlasti ei jõua kõigi noorteni. Loodud on ka 

noortele suunatud veebileht, kuid see ei asenda silmast silma kohtumisi. Aeg-ajalt korraldab 

Töötukassa ka muid noorte karjääriüritusi. Erinevate ametite ja ülikoolide õppekavadega on 

võimalik lähemalt tutvuda varjutamisprogrammide kaudu, mis annab vahetu kogemuse ja on 

suureks abiks. 
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3. KARJÄÄRITEENUSTE PRAKTIKAD VÄLISMAAL 

Siia peatükki on koondatud mõned välismaal välja arendatud meetodid noorte aitamiseks 

karjääri kavandamisel, millega võiks täiendada Eesti karjäärinõustamissüsteemi. Tuuakse 

välja Kanadas Ontario osariigis tavakoolide jaoks välja arendatud programm, Šveitsi erakooli 

Aigloni tugisüsteem ja Ungaris populaarseks ürituseks saanud ametite öö. Valiti just need 

näited, sest need erinesid märgatavalt Eesti süsteemist ning nende toimimise üksikasjad on 

selgelt kirjeldatud ja avaldatud. 

 

3.1. Kanada 

Kanadas on karjääriõpe erinevates osariikides korraldatud erinevalt. Näiteks Manitobas 

võimaldatakse vastavaid kursusi 9.–12. klassis ning ükski neist ei ole kohustuslik (Career and 

life… 2019). Manitobas korraldatakse veel iga aasta päev, mil lapsevanem, sugulane või mõni 

vabatahtlik võtab 9. klassi õpilase endaga tööle kaasa. See aitab neil mõista erinevate 

ülesannete ja rollide mitmekesisust ning kavandada oma tulevikku. (Career Development 

2019) Alberta osariigis on näiteks välja antud mitmeid õpikuid, abistamaks noori ja nende 

õpetajaid ja nõustajaid karjääriplaneerimises (This is Your… 2019). 

Kanada provintsi Ontario karjääriõppemudelit on pikemalt kirjeldatud organisatsiooni People 

for Education kodulehel (Career and life… 2019), mille põhjal koostati alljärgnev ülevaade. 

Ontarios karjääriõppe arendamine hõlmab endas 10. klassis kohustuslikku 

karjääriõppekursust, 40 tundi kogukondlikku tööd ja karjääriõppeprogramm Creating 

Pathways to Success: An Education and Career/Life Planning Program for Ontario Schools 

(edaspidi lühendatult Creating Pathways). See näeb ette karjääriõppe korraldamisele 

keskendunud komiteed igas koolis, kohustust koostada ja täiendada n-ö „portfooliot“ – mappi 

enda ja oma valikute kohta lasteaiast 12. klassini ja vastavasisuliste arenemisvõimaluste 

pakkumist õpetajatele. Creating Pathways programm võeti Ontarios vastu 2013. aastal ning 

see plaaniti täielikult ellu viia 2015. aastaks, mis aga täielikult ei õnnestunud, üldisi tulemusi 

hinnati 2016–2017 jooksul. 

Lasteaiast kuuenda klassini kajastab laste õpinguid „Kõik minust“ (All About Me) portfoolio. 

Selles proovitakse vastata neljale küsimusele: 

1) Kes ma olen? 

2) Millised võimalused mul on? 

3) Kelleks ma tahan saada? 

4) Mis on minu eesmärgid? 

Portfooliote sisu peaks vastavalt vanusele olema esitatud erinevates formaatides. See võib 

sisaldada nii joonistusi, eneseanalüüse või mõtisklusi, jaotusmaterjali (nt töölehti) ning võib 

olla nii paberkandjal kui ka internetis. Oodatakse, et õpilased vaataksid oma portfooliot 

vähemalt kaks korda aastas üle koos koolitöötajate ja võimaluse korral ka vanematega. Selle 

eesmärk on anda personaalset tagasisidet ja toetust igale õpilasele ning aidata neil sügavamalt 

mõista iseenda valikuid. 
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Kuuendas klassis kannavad õpilased kokkuvõtlikult oma portfooliote tähtsaimad punktid 

ümber veebipõhisesse „Isiklikku tegevuskavasse“ (Individual Pathway Plan e IPP), mida 

kasutatakse 7.–12. klassis. Üks selle tähtsamaid eesmärke on aidata õpilasi gümnaasiumisse 

astumisel ja seal kursuste valimisel. Kui „Kõik minust“ keskendub rohkem iseenda 

tundmaõppimisele, siis IPP on vahend kursuste valimiseks ja gümnaasiumijärgsete valikute 

uurimiseks ja võrdlemiseks. Eesmärk on aidata õpilastel hallata enda õpinguid ja 

tulevikuplaane. Sel ajal vastutab Creating Pathways programmi elluviimise eest kõige 

rohkem kooli juhendav nõustaja, mis on analoogne töökoht eesti karjäärikoordinaatoritega. 

11.–12. klassis annab koolipersonal kord poolaastas IPP põhjal otsest nõu vajalike kursuste ja 

koolijärgsete plaanide osas. 

2016–2017 aasta andmete järgi on Kanadas täiskohaga karjäärikoordinaator 80% 

gümnaasiumidest ja 4% koolidest poole kohaga. Tema ülesannete hulka kuulub veel õpilaste 

toetamine IPP koostamisel ja üle vaatamisel, 97% juhtudest on ta ka karjäärikujundamise 

komitees. Programmi tulemuste hindamisel tuli välja, et täiskohaga karjäärikoordinaatori 

olemasolu on võrdeline õpilaste arvuga, kes kasutavad IPP-d. Lisaks ilmneb, et nad 

soodustavad õpilaste ligipääsu rohkematele erinevatele võimalustele karjääre uurida. 

Creating Pathways programmis on oluline, et elu ja karjääri kujundamine oleks 

kombineeritud koolitööga. Koguni 98% koolidest võimaldavad integreeritud õpet, nii et 

õpilased saavad töökogemust ja töövarjutamisel käia nii, et see kajastub nende koolitöös. Nii 

võidakse tegeleda selle teemaga näiteks võõrkeeletundides. Analoogselt võib näiteks 

muusikaõpetaja anda õpilastele ülesande kirjutada lühikokkuvõte oma muusikaga seotud 

saavutustest ja võimalustest, kuidas muusika seostub tema huvide, tugevuste ja 

karjääriplaanidega. Kõigis sealsetes õppekavadesse on pärast 2013. aastat kohustuslik sisse 

kirjutada, kuidas toetatakse karjääriplaneerimist. Integreerumise hõlbustamiseks 

korraldatakse kõigile aineõpetajatele vastavaid koolitusi, mis käsitlevad erinevaid hariduse 

külgi ja selle seost elu ja karjääri plaanimisega. 

 

3.2. Aigloni erakool Šveitsis 

Aiglon on Šveitsi mägedes asuv era- ja internaatkool. Seal on Ülikooli- ja Karjäärinõustamise 

Osakond, mis tegeleb õpilastega vanemas kooliastmes, et aidata neil koolis valida sobivad 

kursused, uurida karjäärivõimalusi ja erinevaid ülikoole ning toetada neid 

kandideerimisprotseduuril. (Aiglon College 2019) 

9.–10. klassis on nõustamised vabatahtlikud, samamoodi nagu erinevad suveprogrammid ja 

praktikad. Osaletakse töötubades, mis keskenduvad erinevate ülikoolide võrdlemisele ja 

karjäärivalikute temaatikale ning mis seostatakse kursustega, mille vahel õpilased 

gümnaasiumis valima peavad. Seal õpetatakse, kuidas leida infot erinevate ülikoolide kohta, 

tutvustatakse sisseastumise ja taotluste saatmise protseduure erinevatesse riikidesse. 

(College… 2019) 

11. klassis koostatakse koos nõustajatega igale õpilasele algne nimekiri sobivatest 

edasiõppimisvõimalustest, et alustada täpsemat uurimist ja ülikoolilinnakute külastamist. 

Ühistes töötubades koostatakse kandideerimiseks vajalikke kirjatükke (personaalsed esseed, 
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avaldused), arutatakse standarditestide1 üle, uuritakse suvetööde ja -praktikate võimalusi. 

Samuti korraldatakse ettevalmistavaid kursusi SAT/ACT2 testides osalemiseks. Oma isikliku 

ülikoolidele spetsialiseerunud õppenõustajaga arutatakse kõiki valikuid ja üksikasju, lisaks 

eelnevale ka võimalust võtta vaheaasta jpm. (College… 2019) 

12. klassis valmib lõplik nimekiri ülikoolidest, kuhu kandideerida, töötubades lõpetatakse 

taotlused ja muud sisseastumiseks vajalikud kirjatükid. Isikliku nõustajaga vaadatakse need 

koos üle, proovitakse läbi mängida sisseastumisintervjuud. Kooli nõustajad toetavad õpilasi 

veel juulikuu jooksul pärast lõpetamist lõplike otsuste langetamisel ja muude probleemide 

korral. (Ibid.) 

 

3.3. Ungari ametite öö 

Ungaris on alates 2016. aastast korraldatud ametite ööd, sealset suurimat karjäärinõustamise 

üritust. Põhiliseks eesmärgiks on tutvustada ja populariseerida kutseharidust ja -koolitusi. 

(Hungary… 2019) Sel moel jõuab info kõikvõimalikest karjäärivalikutest inimesteni, kes 

varem poleks osanud mõnd varianti kaaludagi. Üritus on avatud nii väikestele lastele, 

teismelistele kui ka täiskasvanutele, põhiline sihtgrupp on siiski 11–13-aastased. (Night… 

2016) Ürituse moto on „Et sellega tuttavaks saada, tee seda!“ (Euroguidance… 2019) 

Idee tuli 8-aastaselt poisilt, kes arvas pärast teadlaste ööl osalemist, et samalaadse ürituse 

võiks korraldada ka erinevate ametitega tutvumiseks. Algselt plaaniti korraldada kohalik 

üritus kutsekoolidele ja koolitusasutustele Szegedis, et pakkuda vahetut kogemust erinevate 

ametitega tutvumiseks ning õppimisvõimalustest teavitamiseks. Selle vastu tundsid huvi aga 

nii mitmed asutused, et otsustati korraldada juba üleriigiline sündmus. (Hungary… 2019) 

Esimesel aastal osales üritusel kokku 341 institutsiooni ja 43 572 külastajat. Veel tuli end 

tutvustama kaheksa piiriäärset kutsekooli naaberriikidest. Ka järgmisel aastal oli osalejaid 

Ukrainast, Serbiast, Rumeeniast ja Slovakkiast. Kaasati erakoole ja ettevõtteid. (Ibid.). 

2018. aastal osales juba 456 asutust, 56 780 külastajat, kellele pakuti 4581 erinevat tüüpi 

programmi. (Euroguidance… 2019) (Lisa 2) 

Ontarios suunatakse õpilased karjäärile ja elu eesmärkidele mõtlema juba varakult, teema 

seotakse erinevate ainetundidega. Enda arengu üle peetakse kirjalikult järge ning arutatakse 

seda ja tulevikuplaane korrapäraselt õpetajate-vanematega. Neid vestlusi võib võrrelda Eestis 

korraldatavate arenguvestlustega, mis pole aga kaugeltki nii põhjalikud. Aiglonis uuritakse 

nelja aasta vältel erinevaid ülikoole ja tulevikuvõimalusi nii grupis kui ka isikliku nõustajaga, 

tehakse nimekiri võimalikest variantidest, millest kooli lõpuks üks valitakse. 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid koostatakse ühiselt, harjutatakse läbi intervjuud 

ning valmistutakse testideks. Mõlemad meetodid vajavad individuaalsemat lähenemist, mis 

aga nõuaks kooltöötajatelt lisaaega ja -energiat ja/või karjäärikoordinaatori palkamist. 

Ungaris tutvustavad kutsekoolid kord aastas kõigile huvilistele erinevaid ameteid koha peal, 

lastakse asju läbi proovida ning vastatakse küsimustele. Selliste ürituse korraldamist võiks 

kindlasti kaaluda ka Eestis. 

 

 

1 kindla vormi ja küsimustega testid, mida maailmas laialt tunnustatakse (Standardized test 2015) 
2 standardtestid, mille alusel võtavad õpilasi vastu kõik Ameerika Ühendriikide ülikoolid (SAT vs… 
2019) 
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4. KÕRGKOOLIDE ESMAKURSUSLASTE NING ABITURIENTIDE 
HINNANG EESTI KARJÄÄRITEENUSTELE 

Uurimistöö raames viidi läbi küsitlus, mille eesmärk oli Eesti kõrgkoolide esmakursuslastelt 

tagasiside kogumine: millised on senised kokkupuuted karjäärinõustamisega ning kas 

kolmandas peatükis kirjeldatud karjäärinõustamise võtteid võiks ka siin rakendada. 

Küsimustik (Lisa 3) koostati Google Forms keskkonnas ja see sisaldas 15 küsimust, millest 

neli olid eraldatud jaotistega ja polnud vastamiseks igale küsimustiku täitjale. Küsimustikku 

jagati 2019. aasta detsembris nii Tartu ja Tallinna Ülikooli, TalTechi, Tartu Tervishoiu 

Kõrgkooli kui ka Eesti Kunstiakadeemia esimese kursuse tudengite seas. Vastajaid oli 157. 

Lisaks viidi läbi väiksem küsitlus Pärnumaa abiturientide seas, et uurida nende hinnangut 

karjäärinõustamisele ja suhtumist karjääriõppe valikainesse. Küsimustik (Lisa 4) koostati 

samuti Google Forms keskkonnas, see sisaldas viit küsimust. Küsimustikule vastasid 2019. 

aasta novembris nii Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi, Pärnu Koidula Gümnaasiumi 

kui ka Pärnu Ühisgümnaasiumi abituriendid, kellele oli hiljuti pakutud koolis võimalust 

kohtuda karjäärinõustajaga. Vastajaid oli 49. 

 

4.1. Kindlus tulevikuplaanides, osavõtt karjäärinõustamisest ja 
hinnang sellele 

Sügisel kõrgkoolis õpinguid alustanutest 56% tundsid, et on valinud enda jaoks õige õppekava 

ja õppeasutuse. Tulemus on samas suurusjärgus kui Pärnumaa abiturientide arv, kes on 

kindlad, mida tahavad pärast gümnaasiumi lõpetamist teha (49%). 27% tudengitest polnud 

aga veendunud, kas on langetanud õige otsuse ning 17% vastanutest leidsid, et olid teinud 

vale valiku (Joon 1). Sarnaselt polnud abiturientide hulgas oma tulevikuplaanides täiesti 

kindlad 41% vastanutest ning 10% ei teadnud üldse, mida teha kavatsevad (Joon 2). 

 

Joonis 1. Esmakursuslaste vastused 

157-st küsitletud Eesti esmakursuslasest kasutas gümnaasiumi lõpus võimalust 

karjäärinõustajaga konsulteerida aga kõigest 69 ehk 44%. Pärnu noortega sarnaselt polnud ka 

neist 69 tudengist 16% üldse nõustamisega rahul ja 45% pigem ei saanud sellest kasu. 
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Karjäärinõustamine pigem aitas 30% vastanutest, väga palju abi oli sellest saanud kaks 

tudengit (3%). (Joon 3) Varasem kogemus põhjustab ilmselt negatiivset suhtumist 

karjäärinõustamisse ka edaspidi. Kuigi 32% tudengitest ei tea, mida soovivad pärast 

omandatava hariduse saamist edasi õppida või kellena töötada, ja 34% veel kahtlevad oma 

otsustes, plaanib neist kokku 66% ehk 104 tudengist tulevikus karjäärinõustajaga kohtuda 

vaid 13%. 44% ei tee seda kindlasti ning 43% vastasid „võib-olla“. 

 

Joonis 2. Abiturientide vastused 

 

 

Joonis 3. Hinnang karjäärinõustamisele 

Mõlemas küsimustikus anti karjäärinõustamisel käinud vastajatele võimalus enda hinnangut 

põhjendada, mis polnud kohustuslik. Tudengid jätsid 44 põhjendust, abituriendid 17, kokku 

61 kommentaari. Mõlemas küsimustikus oli vastanuid, kes teadsid juba ise, mida teha 

tahavad, ning kellele seetõttu karjäärinõustamine midagi ei pakkunud. Kuid ka need, kes 

polnud veel otsustanud, leidsid, et ei saanud uut infot ja et nõustaja jutt oli väga üldine. Mõned 

näited: 

• „Karjäärinõustaja rääkis ainult seda minu kohta mida juba teadsin“; 

• „Karjäärinõustaja ei osanud efektiivselt mulle uut infot anda / nõustada“; 

• „Räägiti üleüldist juttu, mida ise ka juba enne teadsin“; 

• „Ma ei saanud uut informatsiooni“; 
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• „Karjäärinõustaja andis väga basic soovitusi (ehk põhimõtteliselt sama jutt, nagu 

Rajaleidjast jmt leitav, ja tema info ülikoolide kohta piirdus sellega, mis oli nende 

kodulehtedelt lihtsasti leitav (s.t isegi mitte õppekavade tasemel)) /.../“; 

• „Kahjuks polnud üldse informatiivne, täiesti üldine, meilile kokkuvõtteks sain vaid 

lingid“. 

Abiturient, kes huvitus edasiõppimisvõimalustest välismaal, leidis, et nõustajad teavad pigem 

vaid Eesti kõrgkoolide kohta ning neile, kes tahavad minna välismaale, ei osata nõu anda. 

Väga mitmel korral toodi välja, et nõustajad keskendusid peamiselt erinevate 

internetilehekülgede tutvustamisele, kust on võimalik iseseisvalt tulevikuvariantide kohta 

infot koguda. Mõni küsitletu ootas enamat ja ei jäänud sellega rahule, aga oli ka neid, kelle 

jaoks erinevatest linkidest kasu oli. Mõned sellekohased kommentaarid: 

• „Ta lihtsalt ütles et peaks ameteid Rajaleidja/Innove lehel uurima“; 

• „Karjäärinõustaja ainult näitas mulle ülikooli veebilehte ja ütles ise uurida oma eriala 

kohta“; 

• „Ei suunanud otseselt erialale aga aitas leida sobivaid saite ja võimalusi jõudmaks selleni, 

mida edasi õppima minna“; 

• „Rääkis liiga üldist juttu, ei aidanud kaaluda erinevate variantide plusse ja miinuseid, 

pigem lihtsalt näitas Rajaleidja kodulehelt linke“; 

• „Ma ei saanud teada, mida täpselt teha tahaks, kuid sain teada lehekülgi vms, mis mind 

aitaksid eriala valiku“; 

• „Sain teadmisi selle kohta, mida kasulikku ülikoolide kodulehtedelt leida võib“. 

Neljal korral toodi välja, et karjäärinõustaja andis lisavariante, mida nõustatav varem polnud 

osanud kaaluda, mis avardab võimalusi. Kõikide võimalustega kursis olemine teeb kindlaks, 

et parim variant ei jää kogemata kahe silma vahele. Vastavad kommentaarid: 

• „Sain rohkem erinevaid tuleviku plaane läbi vaadatud“; 

• „Olin algusest peale kindel, et suundun Tartu Ülikooli ning ei vaadanudki teisi ülikoole. 

Nõustajaga koos vaatasime ka teisi kõrgkoole, mille peale ma ei olnud varem tulnud. 

(Jäin siiski Tartu Ülikoolile kindlaks)“; 

• „Tänu karjäärinõustajale sai ettevõetud ajateenistus, millest ilmselt oleks kõrvale 

viilinud. Ei kahetse otsust“; 

• „Ma sain teada rohkem koole, kuhu saaksin minna edasi õppima“. 

Kolm vastajat leidsid, et nõustamine mõjus hoopis vastupidiselt oma eesmärgile. Uus info 

muutis olukorra nende jaoks segasemaks, mitte ei teinud tulevikku selgemaks: 

• „Ma ei leidnud, et karjäärinõustaja oleks mind otseselt aidanud, vaid pigem ajas rohkem 

segadusse valikute tegemisel“; 

• „Mul oli üks idee, mis mulle oli meeldima hakanud ja karjäärinõustaja põhimõtteliselt 

ütles, et ta arvab, et see ei sobi mu iseloomuga. Ehk tõmbas enam-vähem ainsale ideele 

vee peale ja uut ideed ei pakkunud.“; 

• „Sain palju uut infot, palju oli kasulik, kuid palju oli infot, mis tekitas veel rohkem 

segadust/vastuolu“. 

Võib järeldada, et kuigi uus info, erinevad internetilingid ja muud allikad on kasulikud, 

oodatakse nõustajalt lisaks abi ka saadud teadmiste läbimõtlemisel ja kaalumisel. Sellist sorti 

tuge mainis 61-st ainult kaks vastanutest: 

• „Aitas asju selgeks mõelda“; 
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• „Aitas läbi rääkida minu valikud ja kuidas otsuseni jõuda“. 

Kõige halvem märk on, et nõustaja ei tekitanud mõnes vastanutes usaldust. Mitmed tundsid, 

et nõustaja jutt polnud põhjendatud või ei lähtunud tegelikult nõustatava huvidest. 

• „Mulle jäi mulje, et ta proovis mind mu valikutes kahtlema panna“; 

• „/.../ karjäärinõustaja ei tekitanud minus usaldust“; 

• „/.../ mõlemal korral pakkusid nad välja mulle isiksusejoontelt sobivaid ameteid, mille 

ala ma ei soovi õppida ja selle vastu huvi ei ole“; 

• „/.../ ta hakkas kindlalt mulle ühte ja sama ala peale suruma /.../“; 

• „Karjäärinõustaja pigem laitis muud mõtted maha teistes valdkondades ning lõpuks 

iseseisvalt leidsin endale õige tee kus kõike huvi pakkuvat saab ühildada“; 

• „/.../ Tema soovitas rohkem seda, millisel erialal kõige rohkem väljundeid on, mitte ei 

keskendunud sellele, mis mul oli eelisjärjekorras ning mis mulle tegelikult meeldiks“. 

Neljal korral toodi siiski välja ka toetus ja innustus, mida nõustajatelt saadi: 

• „Oli inimene, kes toetas minu seisukohta“; 

• „/.../ aga sain natuke innustust ikka“; 

• „Nõustaja julgustas proovima asju, milles ise kindel polnud; 

• „Kartsin, et ma ei sobi õpetajaks, aga karjäärinõustaja lükkas selle hirmu ümber“. 

Umbkaudu pooled gümnasistidest ja kaks kolmandikku tudengitest pole täiesti kindlad või ei 

tea üldse, mida tulevikus teha plaanivad, seega on hea karjäärinõustamine jm teenused väga 

vajalikud. Hinnang karjäärinõustamise efektiivsusele on aga pigem negatiivne kui positiivne. 

Põhiliselt toodi välja, et nõustamine ei andnud piisavalt informatsiooni või jäi liiga üldiseks. 

Kõige enam uut infot saadi kasulike veebilehekülgede kohta. Vajaka jäi aga abist uue info 

läbi töötlemisel ning alati ei tuntud, et saadud soovitused lähtuksid nõustatava tegelikest 

huvidest. Positiivse poole pealt anti infot võimaluste kohta, mida polnud varem kaalutudki 

ning julgustati ja innustati noori. 

 

4.2. Arvamus võimalikest alternatiivsetest karjääriteenuste 
meetoditest 

43% küsitletud tudengitest tundis, et kool pigem ei aidanud karjäärivalikute langetamisel 

kaasa, 9% ei saanud koolist üldse abi. 28% tudengitest aga koolis pigem aidati selles osas ning 

13% leidsid, et said väga palju abi. 6% vastanutest ei osanud hinnangut anda. Selleks, et anda 

vastajatele ettekujutus, mida nad hindama peaksid, toodi küsimuses kooli abina välja näiteks 

karjääriõppe, tudengi- ja töövarjupäevade korraldamine, nõustajate ja ülikoolide esindajatega 

kokku viimine. Veidi üle poolte vastanutest hindas kooli poolt saadud toetust ebapiisavaks, 

kuid tulemus oli statistiliselt siiski märgatavalt positiivsem kui arvamus karjäärinõustamise 

kasulikkusest. 

Mõlemas küsimustikus päriti, kas karjääriõpetuse kursust gümnaasiumis peetakse vajalikuks 

ning ettekujutuse andmiseks loetleti üles punktid, mida see valikaine kursus õpilastele riikliku 

õppekava kirjelduse järgi sisaldama peaks: eneseanalüüs, CV jms dokumentide koostamine, 

ettevõtete külastused, töövarjupäevad, üldise ülevaate andmine hariduse jätkamise 

võimalustest, tööturust ja selle prognoosidest. Tervelt 51% tudengitest leidis, et kursus oleks 

kindlasti gümnaasiumis vajalik, 29% pidas seda pigem tarvilikuks, 12% pigem mitte. Kuus 

vastanut (4%) ei pidanud kursust vajalikuks ning kaheksa (5%) ei osanud seisukohta võtta. 
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Abiturientidest pidas sellist kursust väga vajalikuks vähem vastanuid kui tudengite hulgas – 

43%. Ka neid oli vähem, kes pidasid karjääriõppekursust pigem ebavajalikuks (8%) või üldse 

mitte vajalikuks (üks vastanu ehk 2%). Suurim osa ehk 47% pidas sellist õppeainet pigem 

tarvilikuks, kuid mitte hädavajalikuks. Üldjoontes on mõlema grupi suhtumine selgelt soosiv. 

Kanadas Ontario osariigis järgitakse programmi, mis eeldab lapse saavutustest ja soovidest 

kirjalikult jooksva ülevaate pidamist, juba alates lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuni. Seetõttu 

esitati tudengitele kaks eraldi küsimust: kas sellist praktikat oleks Eestis vaja rakendada alg- 

ja põhikoolides ja kas gümnaasiumides. Vastustes ilmnes selge erinevus: selle praktika 

rakendamist nooremates kooliastmetes pidas väga vajalikuks 15%, gümnaasiumi jooksul aga 

kaks korda rohkem vastanutest. Nooremates kooliastmetes pidas Kanada eeskuju järgimist 

pigem ebatarvilikuks 23% vastanutest, gümnaasiumis aga 17% tudengitest. Ka nende arv, kes 

praktikat täiesti kasutuks pidasid, vähenes veidi, kui küsimus oli gümnaasiumi kontekstis. 

Mõlemas küsimuses ei osanud seisukohta võtta 5% tudengitest. Karjäärile keskendumist 

peetakse ilmselt olulisemaks vanemas kooliastmes, kus noored maailma rohkem mõistavad ja 

ennast paremini tundma on õppinud. Ometi oleks karjääri planeerimine vanemana ilmselt 

lihtsam, kui teemale mõtlemisega harjuda juba nooremalt. 

Šveitsi erakooli Aigloni taktikale – koostada nimekiri erinevatest edasiõppimisvõimalustest – 

lisati küsimustikku sõnapaar „või töökohtadest“, sest kõik gümnaasiumilõpetajad üle Eesti ei 

pruugi soovida õpinguid jätkata. Sellesse meetodisse suhtuti pigem positiivselt nagu ka 

Kanada programmi: 25% pidas seda kahtluseta vajalikuks, 41% pigem samuti, 18% pigem 

mitte ja 10% üldse mitte. Erapooletuks jäi 10 vastajat (6%). 

Ungaris korraldatav ametite öö, mis annab võimaluse erinevate erialadega koha peal tutvuda, 

oma silmaga näha ja järele proovida, oli eelnevatest pigem mõtlemist ja kirjatööd nõudvatest 

variantidest selgelt populaarsem. Sellest oleksid küsitlusele vastanud tudengitest kindlasti 

huvitatud 44% ja pigem huvitatud 40%. Kõigist tudengitest polnud 66% veel otsustanud, mida 

pärast omandatava hariduse saamist edasi teha. Ametite ööst huvitatuid oli rohkem, mis 

tähendab, et enda jaoks kasulikuks peavad üritust ka osa nendest, kel tulevikusiht juba silme 

ees. Pigem poleks üritusest huvitatud 6% ja üldse mitte 5% vastanutest. Erapooletuks jäi 

samuti 5%. 

Huvi praktiliste kogemuste vastu näitab ka see, et vabatahtlikust töö- või tudengivarjutamisest 

on osa võtnud 80 tudengit ehk 51% vastanutest. Nendest 50% leidis, et kogemus aitas neil 

karjääriga seotud otsuseid langetada, 26% vastas, et võib-olla aitas. Ülejäänud 24% 

varjutamine otsustamisel ei aidanud. Kokkuvõttes hinnatakse varjutamiskogemust 

kasulikumaks kui karjäärinõustamist. Seetõttu võiks varjutamine ka kajastuda 

kooliprogrammis või olla õppeasutustes propageeritud. 

Kõige rohkem tudengeid (84%) suhtus positiivselt (pidasid vajalikuks või pigem vajalikuks) 

ametite öö üritusse, mis annaks võimaluse korraga ja vahetult tutvuda erinevate ametitega, 

küsida küsimusi otse professionaalidelt. Populaarsuselt järgmine oli karjääriõppe kursus 

gümnaasiumis, mida toetas 80% vastanutest. Kursuses sisalduksid õppekava järgi ka 

töövarjupäevad, mis on samuti noorte seas populaarsed. Teine võimalus, kuidas koolid 

saaksid senisest rohkem õpilasi karjäärivalikute tegemisel toetada, oleks näiteks lihtsalt 

varjutamist propageerida. Võimalikest tulevikuväljavaadetest nimekirja tegemine ja nende 

sammhaaval välistamine oli soovitatav meetod 66% vastanute arvates, samamoodi nagu ka 

Kanada karjääriõppeprogrammi matkimine. Alg- ja põhikoolis peeti seda programmi 
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märgatavalt ebavajalikumaks, positiivselt suhtus vaid 56%. Intervjuude läbi harjutamine 

koolis ei olnud samuti väga populaarne valik, seda pidas mingil määral tarvilikuks 63% 

tudengitest. Saab järeldada, et eelkõige vajatakse reaalset kogemust ja vahetut suhtlemist, 

mitte niivõrd teoreetilist poolt. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva töö esimene peatükk kirjeldas karjäärinõustamist üldiselt, teine peatükk andis 

ülevaate Eesti karjääriteenustest. Karjäärinõustamine aitab noortel paika panna enda töö- ja 

õpingutealased eesmärgid, mille poole püüelda. Tänapäeval pakutakse seda nii individuaalselt 

kui ka grupis, telefoni ja ka interneti vahendusel. Eestis vahendab karjääriteenuseid 

Töötukassa. Nõustamine on vabatahtlik ja koolis korraldatav karjääriõpe pole õppekavas 

kohustuslik, mistõttu ei jõua need kõigi noorteni. Messe, mis tutvustaksid ühekorraga 

erinevaid võimalusi, on Eestis vaid kaks. Eestis koguvad populaarsust töö- ja 

tudengivarjutamisprogrammid, mis annavad võimaluse vahetult professionaale jälgida ning 

saada selge ja realistlik ettekujutus ametist või õppekavast. 

Kolmandas peatükis kirjeldatakse välismaa karjääriteenuste praktikaid, millest oleks võimalik 

Eestis eeskuju võtta. Ontario osariigi karjääriõppeprogramm suunab lapsi juba varakult enda 

eesmärkidele mõtlema. Teema on integreeritud erinevatesse ainetundidesse; enda arengu ja 

karjäärialaste unistuste üle peetakse kirjalikku ülevaadet, mis korrapäraselt õpetajate ja 

vanematega läbi arutatakse. Šveitsi erakooli Aigloni tugisüsteem seisneb põhjalikus 

valimisprotsessis, kus sobivaim kõrgkool valitakse kooli lõpuks välja asjatundjate abiga. Koos 

kirjutatakse kandideerimisdokumente, valmistutakse standardtestideks ja harjutatakse läbi 

vastuvõtuintervjuud. Ungaris korraldatakse karjääriteemalist üritust, mis tutvustab kõigile 

huvilistele erinevaid ameteid praktiliselt ja vahetult, andes selgema ettekujutuse erialade 

sisust ja valikust. 

Neljandas peatükis analüüsitakse Eesti kõrgkoolide esmakursuslaste ja Pärnumaa 

abiturientide seas karjääriteenuste kohta läbi viidud küsitluste tulemusi. Umbkaudu pooled 

gümnasistidest ja kaks kolmandikku tudengitest pole oma karjääri suhtes veel kindlaid 

otsuseid langetanud, mis näitab heade karjääriteenuste vajalikkust. Hinnang 

karjäärinõustamise efektiivsusele on pigem negatiivne. Toodi välja, et nõustamine ei andnud 

piisavalt informatsiooni ning jäi liiga üldiseks. Kasulikku infot saadi nõustamiselt 

veebilehekülgede ja varem kaalumata võimaluste kohta. Vajaka jäi aga abist uue info läbi 

töötlemisel ning alati ei tuntud, et saadud soovitused lähtuksid nõustatava tegelikest huvidest. 

Tudengid olid kõige rohkem huvitatud võimalikult praktilise sisuga karjääriteenustest, Ungari 

ametite ööst ja karjääriõppe kursusest gümnaasiumis. Töö- ja tudengivarjutamine on 

populaarsed ja ka teistesse, rohkem teoreetilistesse välismaa praktikatesse suhtuti pigem 

positiivselt. Kanada programmi peeti vajalikumaks pigem gümnaasiumis kui nooremas 

kooliastmes. 

Töö jätkamiseks võiks uurida, kuidas parimal viisil ja võimalikult paljudele Eesti noortele 

need programmid kättesaadavaks muuta. Arvesse peaks võtma teenuste pakkumiseks tarvilike 

ressursside hulka ja selgitada välja vajaliku riigipoolse toetuse maht. Töö- ja 

tudengivarjutamise suuremat propageerimist saab alustada juba praegu. 
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Lisa 1. Intervjuu Pärnumaa Töötukassa karjäärinõustaja Silvi Paaraga 
1. Kas koolid on kohustatud põhikooli ja gümnaasiumi lõpus õpilasi karjäärinõustajatega kokku 

viima? 

Ei ole https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019120, õpilased võivad ka ise tulla 
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/karjaarinoustamine 

….Karjäärinõustamisel võivad osaleda kõik soovijad ning teenus on kõikidele tasuta. Teenust 

kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. 
2. Kui palju seda üle Eesti tehakse? 

Töötukassa võtab ise, ja ka kool saab ise soovi avaldada koolidega ühendust ja pakub võimaluse välja , 

kool kas nõustub või ei: 
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/karjaariinfo-vahendamine 

https://www.tootukassa.ee/content/teenused/karjaariteenused 

https://www.tootukassa.ee/content/teenused/noor 
https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/karjaariteenuste_menuu.pdf 

https://www.tootukassa.ee/content/teenused/opetaja-kooli-voi-organisatsiooni-kontaktisik 

3. Kas ja millal viimati on tehtud uuringuid nõustamise efektiivsuse kohta? 
https://www.innove.ee/uuringud/karjaari-ja-oppenoustamisteenuste-valdkonna-uuringud/ 

4. Mitmes koolis kogu Eestis praegu karjääriõppe valikainet pakutakse? 

Tuleb ilmselt ise koole küsitleda 
5. Kas tripodi test on põhikooli lõpus kõigile kohustuslik? 

karjäärinõustamisel osalemine on üldse vabatahtlik vt eetikakoodeks http://kny.ee/ 

6. Miks on valitud just selline test? 
Töötukassa Karjääriteenuste tiim korraldas hanke ja võitjaks osutus Tripod, hanketingimused on nähtavad 

hankes osalejatele https://www.tootukassa.ee/kontaktid/keskkontor-ja-juhatus/oskuste-arendamise-ja-

karjaariteenuste-osakond 
7. Millist tagasisidet on selle kohta kogutud? 

Andmeid hoiab/töötleb, kasutab testide arendamiseks Tripod http://www.tripod.ee/teenused#testid 

töötukassa uuringud https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/uuringud-ja-analuusid 

8. Kas Eestis on veel noortemesse nagu Suunaja, Intellektika ja kunagine Teeviit?  

Suveks tööle… 

https://intellektika.ee/ 
9. Milliseid teabepäevi ja infotube Töötukassa korraldab, et tutvustada noortele töötukassa pakutavaid 

karjääriteenuseid? 

https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/karjaariteenuste_menuu.pdf 
10. Kas mujal maailmas on mõni noorte karjääriõppe või -nõustamise süsteem, millest Eesti võiks 

eeskuju võtta? 

Vt veel knü archimedes.ee/infomaterjal/uuringud-ja-ulevaated 
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Lisa 2. Pilt Ungari ametite ööst 

 

(Night… 2019) 

 

Lisa 3. Küsitlus Eesti kõrgkoolide esmakursuslaste seas 

Tere! Olen Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilane Nele Leit-Teetlaus. Teen uurimistööd 

karjääriteenustest. Olen väga tänulik, kui leiad mõne minuti, et vastata nendele küsimustele. Küsimustik 

on anonüümne ja suunatud Eesti kõrgkoolide esimese kursuse tudengitele. 

Kas leiad, et valisid pärast gümnaasiumi endale õige õppekava ja õppeasutuse? 

• Jah 

• Ei 

• Võib-olla 

Kas tead, mida tahad pärast praegu omandatava hariduse saamist edasi õppida või kellena töötada? 

• Jah 

• Ei 

• Võib-olla 

Kas plaanid konsulteerida karjäärinõustajaga? 

• Jah 

• Ei 

Kas kasutasid gümnaasiumi lõpus võimalust konsulteerida karjäärinõustajaga? 

• Jah 
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• Ei 

Mil määral aitas vestlus karjäärinõustajaga Sind tulevikuotsuste tegemisel? 

• Ei aidanud üldse 

• Pigem ei aidanud 

• Pigem aitas 

• Aitas väga palju 

• Ei oska öelda 

Kui oskad, palun põhjenda oma hinnangut 

… 

Kui palju aitas kool karjäärivalikute langetamisel kaasa? (Korraldas karjääriõpet, tudengi- ja 

töövarjupäevi, viis kokku nõustajatega, ülikoolide esindajatega jne) 

• Ei aidanud üldse 

• Pigem ei aidanud 

• Pigem aitas 

• Aitas väga palju 

• Ei oska öelda 

Kas pead vajalikuks karjääriõppe kursust gümnaasiumis? (See hõlmaks eneseanalüüsi, CV jms 

dokumentide koostamist, ettevõtete külastusi, töövarjupäevi, annaks üldise ülevaate hariduse jätkamise 
võimalustest, tööturust ja selle prognoosidest) 

• Ei 

• Pigem ei 

• Pigem jah 

• Jah 

• Ei oska öelda 

Kas arvad, et alg- ja põhikoolis oleks vaja jooksvalt koostada kirjalikku ülevaadet enda õpitulemustest, 
muudest saavutustest, huvidest ja (karjääri)eesmärkidest, mida paaril korral aastas õpetajate ja 

vanematega läbi arutada? 

• Ei 

• Pigem ei 

• Pigem jah 

• Jah 

• Ei oska öelda 

Kas arvad, et gümnaasiumis oleks vaja jooksvalt koostada kirjalikku ülevaadet enda õpitulemustest, 

muudest saavutustest, huvidest ja eesmärkidest, mida paaril korral aastas õpetajate ja vanematega läbi 
arutada? 

• Ei 

• Pigem ei 

• Pigem jah 

• Jah 

• Ei oska öelda 

Kas arvad, et gümnaasiumis oleks igal õpilasel vaja nõustaja abiga koostada nimekiri enda 
edasiõppimisvõimalustest või tulevikutöökohtadest, mida lähemalt uurida ja külastada, et lõpuks parim 

valida? 

• Ei 

• Pigem ei 

• Pigem jah 

• Jah 
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• Ei oska öelda 

Kas arvad, et gümnaasiumis oleks vaja nõustajaga läbi mängida erinevad sisseastumis- ja/või 

tööintervjuud? 

• Ei 

• Pigem ei 

• Pigem jah 

• Jah 

• Ei oska öelda 

Kas oleksid huvitatud üritusest ametite öö (analoogiline teadlaste ööga), kus mitmed professionaalid 
tutvustataks huvilistele oma eriala ja selle telgitaguseid, vastaks küsimustele? 

• Ei 

• Pigem ei 

• Pigem jah 

• Jah 

• Ei oska öelda 

Kas oled käinud tudengi- või töövarjuks? 

• Jah 

• Ei 

Kas tudengi- või töövarjuks minek aitas Sul teha karjääriga seotud otsuseid? 

• Jah 

• Ei 

• Võib-olla 

 

Lisa 4. Küsitlus Pärnumaa abiturientide seas 

Tere! Olen Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilane Nele Leit-Teetlaus. Teen uurimistööd 

karjäärinõustamisest. Vajan selleks noorte hinnangut karjäärinõustamise teenusele gümnaasiumis. Olen 
väga tänulik, kui leiad hetke, et vastata mõnele küsimusele. 

Kas tead, mida tahad teha pärast gümnaasiumi lõpetamist? 

• Jah 

• Ei 

• Võib-olla 

Kas kasutasid võimalust konsulteerida karjäärinõustajaga? 

• Jah 

• Ei 

Kui jah, siis mil määral aitas vestlus karjäärinõustajaga Sind tulevikuotsuste tegemisel? 

• ● Ei aidanud üldse 

• ● Pigem ei aidanud 

• ● Pigem aitas 

• ● Aitas väga palju 

• ● Ei oska öelda 

Kui oskad, palun põhjenda oma hinnangut 

… 

Kas pead vajalikuks karjääriõppe kursust gümnaasiumis? (See hõlmaks eneseanalüüsi, CV jms 

dokumentide koostamist, ettevõtete külastusi, töövarjupäevi, annaks üldise ülevaate hariduse jätkamise 
võimalustest, tööturust ja selle prognoosidest) 
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• Ei 

• Pigem ei 

• Pigem jah 

• Jah 

• Ei oska öelda 
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SISSEJUHATUS 

Teema on maailmas pidevalt aktuaalne, kuna tervise eest hoolitsemine muutub üha 

olulisemaks meie igapäevaelus. Kuna autor tarbib ka ise karastusjooke, on teema asjakohane 

ja põnev, et seda täpsemalt uurida. 

Töö eesmärk on teada saada kui happelised või aluselised on uuringu jaoks välja valitud 

karastusjoogid. Uuritakse tarbijate seas populaarseid karastusjooke: Coca-Cola, limonaad 

„Kelluke“, Red-Bull, fuze tea (viinamarja lyche), sprite. Võrdluseks võeti Pärnu Kuninga 

Tänava Põhikooli kraanivesi. Lisaks püstitatud eesmärgile uuris autor ka happeliste 

karastusjookide mõju inimeste tervisele. 

Töö koosneb kolmest peatükist, millest esimene on jaotatud neljaks alapeatükiks. Neis 

antakse ülevaade pH taseme tähendusest, ajaloost ja pH skaala tähendusest. Töö teine peatükk 

koosneb kolmest alapeatükist, mis annab ülevaate karastusjookidest ja nende keemilistest 

osadest. Töö kolmas peatükk on praktiline ja annab ülevaate karastusjookidega tehtud 

katsetest ning nende tulemustest. Kolmandas peatükis on kirjeldatud täpselt katsete etapid, 

vaatluse käigus kogutud tulemused ja need on illustreeritud lisaosas olevate fotodega. 

Uurimistöö autor soovib tänada õpetajat ja töö juhendajat Katrin Lekk. 
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1. PH TASE 

Käesolevas peatükis räägitakse pH taseme tähendusest ja antakse ülevaade nimetatud 

valdkonna ajaloost ning seejärel tuuakse välja pH skaala ja selle tähendus. Peatüki teises 

pooles uuritakse pH taseme mõju inimese tervisele, rääkides inimese loomulikust pH 

tasemest. 

 

1.1. pH tase ning mida see tähendab 

pH viitab vesinikioonide kontsentratsioonile aines ja näitab, kas tegemist on aluselise või 

happelise lahusega ning iseloomustatakse seda pH skaala abil (Mida see pH ikkagi tähendab, 

kuupäev puudub).  

Vesinikioonideks on prooton (H+) või prooton, mis on ühinenud vee molekuliga moodustades 

hüdrooniumiooni (H3O+). Kuna pH skaalas vaadeldav aluselise ja happelise lahuse 

vesinikioonide arv võrreldes lahuse molekulide koguarvuga muutub väga suures ulatuses, siis 

lihtsustamise huvides on võetud kasutusele logaritmiline skaala. Logaritmi alus on 10. pH 

väärtused jäävad reeglina vahemikku 0...14. On siiski ka ülihappelisi lahuseid, mille pH on 

negatiivne. Samuti on tugevalt aluselisi lahuseid, mille pH väärtus on suurem kui 14 

(Vesinikeksponent, kuupäev puudub). 

Vesinikeksponent ehk pH on negatiivne logaritm vesilahuse vesinikioonide 

kontsentratsioonist (mol/l) (Vesinikeksponent, kuupäev puudub). 

Sõna pH tuleneb ladinakeelsest fraasist Potentia hydrogenii – p tähendab potentsiaali, 

võimalikku varu ja H on vesiniku sümbol (Mida see pH ikkagi tähendab, kuupäev puudub). 

pH mõistet tutvustas esmakordselt Taani keemik Søren Peder Lauritz Sørensen Carlsbergi 

laboratooriumis 1909. aastal. Esimestes paberites oli märke väiketähtede „p“ alaindeksina 

„H“, nii: pH. „P“ täpne tähendus „pH-s“ on vaieldav, kuna Sørensen ei selgitanud, miks ta 

seda kasutas. Ta kirjeldab viisi selle mõõtmiseks potentsiaalsete erinevuste abil ja see tähistab 

vesinikioonide kontsentratsiooni negatiivset võimsust 10 (Vesinikeksponent, kuupäev 

puudub).  

Arvatakse, et lühendis pH täht p või potenz tähendab saksa keeles tugevus ja H tähendab 

vesinikiooni (H+). Teisalt arvatakse, et lühend tuleneb ladina keelsetest sõnadest pondus 

hydrogenii ehk vesiniku potentsiaal. pH-skaala kehtib ainult standardtingimustel, mis on ühe 

atmosfääriline rõhk ja 25 °C temperatuur (Super User, 2018). 

 

1.2. Lahuse pH mõõtmine 

pH skaala näitab, kui happeline või aluseline aine on. pH skaala on esitatud  joonisel 1. Skaala 

esitatakse vahemikus 0 kuni 14. Kui pH on madalam kui 7, tähendab see, et lahus on 

happeline. Kui see on üle 7, on tegemist aluse või leelisega. Kui pH on 7, on see neutraalne. 

Teadlased kasutavad happe või aluse tugevuse näitamiseks pH-numbrit. pH väärtust 

mõõdetakse lakmuse kastmisega lahusesse, nagu vesi või muud ained. Keemilisi aineid, mis 
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on väga aluselised või happelised, nimetatakse reaktiivseteks (The pH Scale, kuupäev 

puudub). 

Üle seitsme on tegemist aluselise lahusega ning keskele, seitsmele, jääb neutraalne ala. 

Vastavalt selgitusele saame iseloomustada lahuste pH-d järgmiselt: pH < 7 (happeline), 

pH > 7 (aluseline), pH ~ 7 (neutraalne) (Lahuse pH, 2017). 

 

 

Joonis 1. pH skaala. (pH tasakaal – tervise alustala, 2019) 

Esimesed teated indikaatoritest tulevad aastast 1644, kui Robert Boyle kasutas looduslikke 

värvaineid hapete-aluste kindlakstegemiseks. Boyle hakkas esimesena kasutama mõistet 

keemiline analüüs ning ta märkis, et kõik happed muutuvad taimsete indikaatorite toimel 

sinisest punaseks ja alused muutuvad roheliseks. Lisaks leidis Boyle, et osad lahused ei 

muudagi värvi, nii jõudis ta järeldusele, et need ained on neutraalsed. Ta pakkus välja, et 

selline meetod ainete liigitamiseks on kõige operatiivsem. On ka arvamusi, et looduslikke 

värvaineid on kasutanud keskaegsed kunstnikud äädika (happeline) ja lubjavee (aluseline) 

toonimisel, et saada erivärvilisi akvarellvärve (Albu, 2016). 

Happesusindikaator on keemiline aine, millega määratakse kindlaks lahuse pH. pH 

indikaatoriks on kas nõrk alus või nõrk hape. pH määratakse kindlaks lahuse värvi järgi peale 

indikaatori lisamist. Täpsemaid mõõtmisi tehakse pH meetriga, veidi ebatäpse arvu saab 

universaalindikaator lahusega või paberiga. Indikaatoreid kasutades saadud väärtused ei ole 

enamasti eriti täpsed. Tuntud happesusindikaatorite sekka kuuluvad näiteks fenoolftaleiin, 

metüüloranž, lakmus, tümoolsinine ja universaalindikaator (vt tabel 1) (Happesusindikaator, 

kuupäev puudub). 

Tabel 1. Happesusindikaatorid (Happesusindikaator, kuupäev puudub). 

Indikaator Värvus happelisel poolel Pöördeala pH Värvus aluselisel poolel 

Metüülviolett kollane 0,0–1,6 violett 

Bromofenoolsinine kollane 3,0–4,6 sinine 

Metüüloranž punane 3,1–4,4 kollane 

Metüülpunane punane 4,4–6,3 kollane 

Lakmus punane 5,0–8,0 sinine 

Bromotümoolsinine kollane 6,0–7,6 sinine 

Fenoolftaleiin värvitu 8,3–10,0 roosa 

Alizariinkollane kollane 10,1–12,0 punane 

Keemialaborites kasutatakse veel ka fenoolftaleiini, metüüloranži ja universaalindikaatorit , 

mis on ühtlasi ka tuntuimad happesusindikaatorid. Universaalindikaatorit (vt joonis 2) saab 

https://et.wikipedia.org/wiki/Keemiline_aine
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kasutada ka lahuse pH määramiseks, kuna erinevad värvused indikaatoril tähendavad erinevat 

pH väärtust (Albu, 2016).  

pH meeter on sisuliselt millivoltmeeter (vt joonis 3), mis mõõdab tema külge ühendatud 

elektroodisüsteemi elektromotoorjõudu e pinget elektroodide vahel nullise voolutugevuse 

juures (pH mõõtmine, 2019). 

 

Joonis 2. Universaalindikaator (Kiyok, 2008) 

 

Joonis 3. pH meeter (Datamax, 2008) 

pH meetri kalibreerimise ajal salvestatakse pH meetrisse kalibreerimisgraafik, selle järgi 

arvutab pH meeter pärast tundmatute lahuste pH mõõtmisel mõõdetud millivoltide järgi 

lahuse pH. pH meeter mõõdab proovi sellisena, nagu see mõõtmise ajal on. Proovi pH võib 

olla selleks ajaks muutunud, pH on kaunis muutlik suurus. Proovi mõõtmise ajal võib proovi 

pH muutuda. Segamine peab olema mõõtmisel ja kalibreerimisel samamoodi tehtud. 

Probleemid pH mõõtmisel on näiteks see, kui näit ujub või hüppab või proovi pH muutub 

mõõtmise käigus (pH mõõtmine, 2019). 

 

1.3. pH taseme mõju inimesele 

pH tase iseloomustab ka inimorganismi ja rikutud pH tasakaalu tõttu võivad tekkida tõsised 

haigused. Kuid mis on inimesele loomulik pH tase? Meie loomulik pH tase on 7,0 ning sellest 
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madalam pH tase (0–6,9) on juba happeline ning kõrgem pH tase (7,1–14) on leeliseline. Meie 

tervise jaoks on oluline, et kehavedelike pH tase oleks 7,0 lähedal (pH taseme muutus näitab 

olulisi terviseriske, kuupäev puudub). 

Happe-aluse tasakaalu häired võivad põhjustada meditsiinilisi seisundeid, mida nimetatakse 

atsidoosiks ja alkaloosiks. Mõlemad seisundid nõuavad meditsiinilist sekkumist, mitte ainult 

toitumise muudatusi. Inimene sureb, kui pH tase langeb alla 6,8 või tõuseb üle 7,8, sest 

rakkude talitlus lakkab (Vesinikeksponent, kuupäev puudub). 

Organismi suurenenud happelisust nimetatakse atsidoosiks. Selles seisundis on organismil 

raskusi mitmete mineraalide omastamisega (kaltsium, naatrium, kaalium ja magneesium). 

Kuna neid vajalikke mineraale uhutakse organismist välja, kannatab seeläbi elutähtsate 

elundite talitlus. Atsidoos võib organismi märkamatult kahjustada isegi kuude või aastate 

jooksul. Organismi suurenenud leelisuse taset nimetatakse alkaloosiks, millega on samuti 

häiritud mineraalide omistamine. Ka toidu omistamine toimub siis märgatavalt aeglasemalt. 

Tegemist on ohtliku seisundiga, mida pole kerge muuta (pH taseme muutus näitab olulisi 

terviseriske, kuupäev puudub). 

Mida happelisem on aine, seda kahjulikum võib see olla hammaste emailile. Hammaste email 

on hammaste kaitsekate, mis hoiab ära nende lagunemise. Hammaste email annab hammastele 

ka nende ainulaadse värvi, mõnel inimesel on rohkem kollaseid ja mõnel rohkem valgeid 

hambaid. Karastusjook võib kaasa aidata mitte ainult värvimuutusele, vaid ka hambaemaili 

üldisele tugevusele. Kogu kosmeetikatoodete hulk hambahügieeni maailmas ei saa 

hambaemaili tagasi tuua. Kui olete selle kaotanud, ei saa teie keha seda enam tagasi toota 

(LaRock, kuupäev puudub).  

Selleks, et keha tervena püsiks, tuleb keha pH tasakaalus hoida. Liigne happelisus kehas võib 

põhjustada nõrkust, loidust, kiirendab vananemisprotsessi ning on soodne pinnas vähirakkude 

tekkimiseks. Lisaks toidule mõjutab keha happelisust ka stress ja kehaline aktiivsus. Pideva 

vaimse ja emotsionaalse pinge all elamine tõstab keha stressihormooni kortisooli taset ja see 

omakorda suurendab mineraalsoolade puudust ja organismi happelisust. Füüsiline aktiivsus 

jällegi kiirendab meie ainevahetust ja aitab hoida pH taseme tasakaalus. Tervetele 

täiskasvanutele on soovituslik teha 30 minutit trenni kolm kuni viis korda nädalas. Veel üks 

põhjus füüsiliseks pingutuseks (pH tasakaal – tervise alustala, 2019). 
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2. KARASTUSJOOGID 

Suhkrut sisaldavate jookide tarbimine on tõusnud kogu maailmas. Uuringud on näidanud, et 

regulaarne karastusjookide tarbimine on üks ülekaalulisuse riskiteguritest. Liigset 

karastusjookide tarbimist on seostatud ka metaboolse sündroomi, teise tüübi diabeedi, 

südame-veresoonkonnahaiguste ja neerukividega. Üks klaasitäis limonaadi võib sisaldada 

kuni 11 teelusikat suhkrut ja anda samapalju energiat kui näiteks 400 grammi köögivilja 

(Saarsalu, 2013). 

Karastusjookide teine kahjulik tegur on happesus. Tõhusa säilitusainena tuntud 

naatriumbensoaat (E211) on sünteetiline kemikaal, mida lisatakse toidutööstuse poolt 

karastusjookidesse. Teatud eelsoodumusega inimestel esineb selle kemikaali suhtes 

hüpertundlikkust ning see võib neil tekitada astmahooge, nõgeslöövet ja teisi allergilisi 

reaktsioone. Samuti võib kokkupuude naatriumbensoaadiga tuua kaasa migreenihooge ja 

maoärritust ning põhjustada terviseprobleeme salitsülaatidele ja aspiriinile ülitundlikel 

inimestel. Reeglina esineb koos naatriumbensoaadiga toitudes-jookides ka sidrunhape (E330) 

või askorbiinhape (E300). Koos naatriumbensoaadiga moodustavad need looduslikud happed 

benseeni – kantserogeense kemikaali, mida seostatakse leukeemia ja teiste verevähkide 

suurenenud tekkeriskiga. Laboratoorsetes katsetes hinnati naatriumbensoaadi genotoksilist 

mõju ja leiti, et teatud kontsentratsioonides suurendas see kemikaal märkimisväärselt DNA 

kahjustusi, mis toob omakorda kaasa rakumutatsioone ja vähki (Karastusjookide „dirty 

secret“ ehk ohtlik toidulisand, ohtlik toit, ohtlik elu…? 2017). 

Pole kahtlust, et karastusjoogid pole kõige tervislikum joogivalik. Kuid nagu paljude asjade 

puhul, ei tohiks nende mõõduka joomise korral olla probleeme. Seetõttu on oluline arvestada 

erinevate aluste ja hapete tasemetega, et saada paremini aru, millised karastusjoogid võivad 

olla teistest parem valik (LaRock, kuupäev puudub).  

 

2.1. Happesuse regulaatorid karastusjookides 

Happesuse regulaatorid on ained, mis muudavad või reguleerivad toidu happelisust või 

aluselisust. Happesuse reguleerimine on vajalik toiduaine pikemaks säilitamiseks ning maitse 

ja konsistentsi säilitamiseks ning tagamiseks müügiperioodi jooksul. Tuntud happesuse 

regulaator on loodusidentne aine sidrunhape E330, mis on küll ka looduses olemas, kuid mis 

on saadud sünteesi teel lisaainena toiduainetööstuses kasutamiseks. Toidu lisaainena võib 

sidrunhappel olla mitmeid ülesandeid: ta on antioksüdant, reguleerib happesust ja tugeva 

kompleksimoodustajana seob metalliioone (Miks lisaaineid kasutatakse, kuupäev puudub). 

Sidrunhappe kõige tuntum kasutusala ongi eri jookide happesuse reguleerimine. Just 

magustajate ja sidrunhappe vahekord karastusjoogis määrabki suurema osa joogi magushapu 

maitse. Lisaks aitab sidrunhape happelise keskkonna loojana edukamalt toimida ka teistel 

konservantidel ja toob esile joogi peenemad maitsenüansid. Metalliioonide sidujana säilitab 

sidrunhape erinevate toiduainete värvust. Veinitööstuses kasutatakse kõnealust ühendit joogi 
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hägususe vältimiseks. Nimelt seob sidrunhape rauaioone, mis parkainetega ühinedes 

muudaksid veini sogaseks (Kokassaar, kuupäev puudub). 

Fosforhape ehk E338 on värvuseta kristalne aine, mille keemiline valem on H3PO4. 

Fosforhape on keskmise tugevusega hape, mis lahustub hästi vees. Fosforhape ei ole mürgine. 

Fosforhapet turustatakse tavaliselt 85% vesilahusena, mis on värvusetu, lõhnatu ja 

mittelenduv. 85% fosforhappe vesilahus on siirupitaoline paks vedelik, mida on siiski 

võimalik valada. (Fosforhape, 2019) 

Fosforhapet kasutatakse karastusjookides jahutusefekti saavutamiseks. Just see koostisosa 

muudab mullijoogid kihisevaks ja lisab neile meeldivat maitset. Suurtes kogustes hakkab see 

aga nahka ja lihaseid kahjustama ning võib pikaajalisel tarbimisel ka südamele ja neerudele 

halvasti mõjuda, näitasid Harvardi ülikoolis tehtud loomkatsed. Keha fosfori tasakaal mõjutab 

vananemisprotsessi, piisab juba kahest fosforhapet sisaldavast joogist nädalas, et luustikus 

kaltsiumi hulka vähendada. Eriti kahjulikud on selles osas koolajoogid (Loonet, 2010). 

Naatriumtsitraat (E331) on valge pulber, millel on üsna iseloomulik hapu-soolane maitse, mis 

saadakse sidrunhappest sünteetiliselt. Esimest korda loodi see aine kunstlikult rohkem kui 100 

aastat tagasi, kuid see sai tööstuses laialt levinud alles möödunud sajandi keskel. Esialgu 

kasutati E331 säilitusainet meditsiinilistel eesmärkidel ja isegi tänapäeval on see osa 

erinevatest ravimitest, mida kasutatakse sisemiste põletikuliste protsesside ja eriti tsüstiidi 

raviks. Lisaks kasutatakse sageli naatriumtsitraati, et neutraliseerida alkoholimürgistuse mõju 

ja leevendada pohmelusnähtude sümptomeid. Kuid selle aine ulatus toiduainetööstuses on 

palju laiem. Niisiis aitab naatriumtsitraat suurendada gaseeritud jookide maitset. Tootjad, kes 

kasutavad E331, on üksmeelel, et see säilitusaine on täiesti kahjutu. Siiski näitavad iseseisvad 

uuringud, et naatriumtsitraadil on mõningaid kõrvaltoimeid. See aine ei kogune organismis ja 

eritub kergesti looduslikult uriiniga. Siiski, kui E331 kontsentratsioon inimese veres ületab 

lubatud piiri, mis on 1,5 g täiskasvanu puhul, on kõrvaltoimed võimalikud vererõhu järsu 

tõusu, iivelduse ja oksendamise, kõhulahtisuse, kõhuvalu, pearingluse ja teadvuse lühiajalise 

vähenemise vormis. Loomulikult on E331 sisaldus toiduainetes väike, kuid mõnedes 

ravimites võib see olla üsna kõrge. Seetõttu ei ole selliste ravimite kuritarvitamise korral 

tõenäoliselt võimalik vältida terviseprobleeme (E331 naatriumtsitraat – kahjustus, 

kasutamine, kuupäev puudub). 

 

2.2. pH tase karastusjookides 

Karastusjookide nagu Coca-Cola ja Pepsi-Cola keskmine pH on 3,4. Sellisest happesusest 

piisab hammaste ja luude lahustamiseks. Inimese keha lõpetab luumassi tekitamise varsti 

pärast 30. eluaastat ning pärast seda lahustab ta igal aastal 8–18% luumassist, viies selle 

uriiniga kehast välja. Luu koe kaotamine oleneb suuresti tarbitava toidu happesusest. 

Happesus ei sõltu mitte toidu maitsest, vaid kaaliumi-kaltsiumi-magneesiumi ja muude 

mineraalide ning fosfori vahekorrast. Lahustatud kaltsiumiühendid kogunevad arterites, 

veenides, nahakudedes ja siseorganites, mõjutades omakorda neerude talitlust (sellest ka 

neerukivid) (Mida võiks teada karastusjookidest, 2003).  

Üheks pH alandajaks on süsihappegaas. Süsihappegaasi kasutatakse karastusjookide ja 

karboniseeritud vee valmistamisel. Traditsiooniliselt on õlles ja veinides sisalduv gaas pärit 

looduslikust käärimisest. Paljud tootjad karboniseerivad neid jooke kääritamisest saadud CO2-

ga. Pudeli- ja vaadiõlle puhul on CO2 taaskasutamine kõige tavapärasem meetod. Kuivjää 

https://et.wikipedia.org/wiki/Fosfor
https://et.wikipedia.org/wiki/Lahustuvus_vees
https://et.wikipedia.org/wiki/Vesi
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vormis süsihappegaasi kasutatakse sageli veini tegemisel viinamarja kobarate kiireks 

jahutamiseks pärast korjamist, et ära hoida spontaanset käärimist looduslike pärmide tõttu. 

Peamine eelis kuivjää kasutamisel tavalise vee ees on, et sellest ei jää viinamarjade juurde lisa 

vett, mis vähendaks viinamarjasuhkru ja alkoholi kontsentratsiooni veinis. Kuivjääd 

kasutatakse viinamarjade jahutamiseks. Süsihappegaas, mis tekib kuivjääst sublimatsiooni 

tõttu, settib paagi põhja, kuna on õhust raskem. Settinud süsinikdioksiid tekitab hapnikuvaese 

keskkonna, mis aitab ära hoida bakterite kasvamise viinamarjadel, kuni on aeg alustada 

kääritamisprotsessi soovitud pärmisordiga. (Süsihappegaas, kuupäev puudub) 

Aine, mis ei ole happeline ega aluseline, on neutraalne. pH väärtus 7, näiteks puhas vesi, on 

neutraalne. pH väärtus alla 7 on happeline ja suurem kui 7 on aluseline. Iga ühe võrra väiksem 

pH väärtus alla 7 on kümme korda happelisem kui järgmine kõrgem väärtus. Näiteks on pH 

4 kümme korda happelisem kui pH 5 ja 100 korda (10 × 10) happelisem kui pH 6. Sama kehtib 

pH väärtuste korral üle 7, millest igaüks on kümme korda suurem kui järgmine madalam 

koguväärtus (pH Values Of Common Drinks, kuupäev puudub). 

Robert B. Shelton, Ameerika Ühendriikide hambaarst, on arvutanud ja toonud välja erinevate 

jookide pH tasemed. Üks osa tema arvutuste tulemustest on välja toodud tabelis 2. 

Tabel 2. Tuntumate jookide pH tasemed (pH Values Of Common Drinks, kuupäev puudub) 

Toode pH 

dieet Coca (purgis) 3,65 

sprite 3,29 

7UP 3,20 

tavaline Coca-Cola 2,50 

Tropicana 100% õunamahl 4,05 

apelsinimahl 3,83 

sidrunimahl 2,29 

jäätee 4,50 

must kohvi 5,70 

red bull 3,37 

evian 8,10 

Selles tabelis toodud jookidest on kõige happelisem sidrunimahl ja Coca-Cola. Vaadates 

Eviani vett on see natuke liiga aluseline tervisliku vee jaoks. Tervislik vesi peaks olema pH 

tasemega 7.  

 

2.3. Karastusjookide iseloomustus 

Karastusjoogid ja töödeldud toidud on täis fruktoosi rohket maisisiirupit (high-fructose corn 

syrup ehk HFCS). Lisaks suhkrule, maisisiirupile ja kemikaalidele sisaldavad need joogid tihti 

ka kofeiini, mis on sõltuvust tekitav stimulaator (Karastusjookide kurb anatoomia, 2017).  

Coca-Cola oli algselt John Pembertoni poolt 19. sajandi lõpus leiutatud jook, mõeldud 

kasutamiseks ravimina, hiljem müüdi kaubamärk mitu korda edasi, kuni see lõpuks ärimees 

Candleri eduka müügitaktika tulemusena jõudis karastusjookide turul silmapaistvaimale 

kohale. Esialgu toodeti jooki kasutades ühe komponendina kokapuu lehtede ekstrakti, mis 

sisaldas ühtlasi kokaiini ning millest tuleneb ka kaubamärgi nimetus. Sellise koostise ühe 

põhjusena nähti Pembertoni enese kokaiinilembust. Teise maailmasõja ajal anti sõduritele 

Coca-Colat, et neid pingelises olukorras jalul hoida, kuid paljud tarbijad jäid joogist 
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sõltuvusse. 1903. a. kõrvaldati kokaiin joogist ning asendati kofeiiniga. Allpool on toodud ära 

klassikalise Coca-Cola peamised komponendid: 

● süsihappegaas, 

● karamell, 

● suhkur (või fruktoosi-glükoosisiirup), 

● fosforhape, 

● kofeiin, 

● naturaalsed lõhna-ja maitseained (Coca-Cola: Müüdid ja tegelikkus, kuupäev puudub). 

Kelluke on Eestis A. Le Coqi toodetav värvitu sidrunimaitseline limonaad. Kellukese 

eelkäijateks võib pidada juba 19. sajandi lõpus ja 1930. aastatel Tartus valmistatud 

sidrunilimonaadi ja sidrunisoodat, mis erinevalt Kellukesest oli kõrvetatud suhkruga värvitud. 

Kellukese retsepti töötas välja 1965. aastal Tartu Õlletehas (praegune A. Le Coq), 1970. aastal 

sai sellest üks Nõukogude Liidu kõige esimesi kvaliteedimärgiga karastusjooke. 2001. aastal 

võttis A. Le Coq Kellukese nime asemel kasutusele nimetuse „sidrunimaitseline limonaad“, 

kuid 2006. aasta aprillis toodi Kelluke taas endise nime all turule. Kellukese retsept on 

tänaseni põhiosas sama, säilivusaja pikendamiseks on hakatud lisama vaid looduslikku 

päritolu bensoehapet või sorbiinhapet. Nõukogude ajal ületas Kellukese populaarsus 

Limonaadi oma tunduvalt, kuid tänapäeval on menukam Limonaad – 2007. aastal tootis A. 

Le Coq Limonaadi 7,1 miljonit liitrit ja Kellukest 2,73 miljonit liitrit (kokku karastusjooke 

25,89 miljonit liitrit) (Kelluke (jook), kuupäev puudub). 

Kellukese peamised komponendid: 

● vesi, 

● suhkur, 

● süsihappegaas, 

● happesuse regulaator – sidrunhape, 

● sidruni ja laimi lõhna- ja maitseained (Kelluke, kuupäev puudub). 

Sprite on loodud ettevõtte Coca-Cola poolt. See on maailma juhtivamaid sidrunijooke ja 

kolmas enimmüüdud karastusjookidest maailmas ning seda müüakse enam kui 190 riigis. 

Sprite on karastusjook, millel on sidruni-laimi maitse ja see on kofeiinivaba. On öeldud, et 

Sprite alustas oma elu fantalaadse joogina 1959. aastal ja see töötati esmakordselt välja Lääne-

Saksamaal ning kandis nime Fanta Klare Zitrone („Selge sidrunifanta“). Sprite kohta 

arvatakse, et alguse võis jook saada aastal 1956, kui Coca-Cola Company arendas välja 

esimese selge värviga gaseeritud joogi, mida esmakordselt turustati nii gaseeritud joogi kui 

ka joogiseguna. Sprite toodi Ameerika Ühendriikidesse 1961. aastal ja see pidi olema 

konkureerija samasugusele karastusjoogile nagu 7 Up, mis oli tollal ainus suurim sidruni 

karastusjook. Esialgu oli Sprite suunatud rohkem täiskasvanutele, aga aastatega sai see 

populaarseks teismeliste seas. Sprite maitseid on juurde tulnud ning retsept aastatega 

muutunud. 2013. aastal muutis Sprite Ühendkuningriigis suhkrusisaldust ja hakkas 

magustamiseks kasutama steviat, alandades selle kalorisisaldust umbes kolmandiku võrra 

oma varasemast kogusest. Aastal 2018 lõpetas Sprite koostisosa stevia kasutamise ja muutis 

suhkrutasakaalu 3,3 grammini 100 ml Sprite’i kohta, lisades lisaks muid koostisosi, näiteks 

aspartaami. Väidetavalt vähendas see muudatus Sprite kogu kaloreid veelgi ja oli tõenäoliselt 

vastus üha kaloriteadlikumale tarbijale. Tuleb märkida, et suhkruvaba Sprite on olnud 

aastakümneid väljas, esmakordselt ilmus see 1974. aastal (Sprite, kuupäev puudub-b). 

Sprite peamised komponendid: 

https://et.wikipedia.org/wiki/Sidrun
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● vesi; 

● suhkur; 

● süsihappegaas; 

● hape – sidrunhape; 

● magusained – atsesulfaam K, aspartaam, neohesperidiin DC; 

● happesuse regulaator – naatriumtsitraat; 

● looduslikud sidruni ja laimi lõhna- ja maitseained; 

● sisaldab fenüülalaniini allikat (Sprite, kuupäev puudub-a). 

Kaug-Ida jookidest inspireeritud Dietrich Mateschitz asutas Red Bulli 1980ndate keskel. Ta 

lõi Red Bulli energiajoogi retsepti ja töötas välja Red Bulli ainulaadse turunduskontseptsiooni. 

1987. aastal, 1. aprillil, müüdi Red Bulli energiajooki esmakordselt oma koduturul Austrias. 

See polnud mitte ainult täiesti uue toote turule toomine, tegelikult oli see täiesti uue 

tootekategooria sünd. Praegu on Red Bulli saadaval 171 riigis ja seni on seda tarbitud üle 75 

miljardi purgi (The Company Behind the Can, kuupäev puudub). 

Red Bull peamised komponendid: 

● mäestikuvesi; 

● sahharoos; 

● glükoos; 

● hape – tauriin; 

● happesuse regulaator – naatriumkarbonaadid, magneesiumkarbonaat; 

● kofeiin – 80 mg 250 ml kohta; 

● B-rühma vitamiinid – niatsiin, pantoteenhape, B6, B12 (Red Bull Energy Drink 

koostisosad, kuupäev puudub). 

Fuze Beverage, mida kaubanduslikult nimetatakse lihtsalt Fuze (Šveitsis ja Türgis 

turustatakse kui Fuse), on vitamiinidega rikastatud teede ja gaseerimata puuvilja jookide 

tootja. Vitamiinide, aminohapete ja ürtide ning alternatiivsete magusainete (näiteks kristalse 

fruktoosi) kasutamine jookides on nimetatud uue ajastu karastusjookideks (Fuze Beverage, 

kuupäev puudub). 

Coca- Cola Company Brüsseli teadus- ja arenduskeskuse spetsialistid kohandasid Fuze Tea 

Euroopa maitsele sobivaks, pakkudes hulga ainulaadseid segusid. Eurooplased saavad nautida 

rohkem kui 20 maitse variatsiooni. Fuze Tea on looduslike koostisosade segu – tee, 

puuviljamahl ja ürdid – ning oma maitsvate ja stimuleerivate maitse kombinatsioonidega 

pakuvad kosutust ja lõõgastavaid hetki. Bränd toetab Coke’i strateegiat pakkuda inimestele 

rohkem soovitud jooke – sealhulgas madala suhkru- ja suhkruvaba valikuga (Fast Growing 

FUZE Tea Launches in Europe, 2018). 

Fuze Tea peamised komponendid: 

● vesi; 

● suhkur, fruktoos; 

● happed – sidrun- ja õunhape; 

● musta tee ekstrakt;  

● looduslikud lõhna- ja maitseained; 

● happesuse regulaator – naatriumtsitraat, antioksüdant – askorbiinhape; 

● magusaine – stevioolglükosiidid (Fuze Tea Black Ice Tea Peach Hibiscus, kuupäev 

puudub). 
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Üle 90% Pärnu Vesi tarbijatest joovad kraanivett. Puhastatud joogivesi sh Pärnu Kuninga 

Tänava Põhikooli kraanivesi, vastab kõigile Sotsiaalministri määruse nr 82 nõuetele. AS 

Pärnu Vesi laboratoorium kontrollib nii joogivee töötluseks kasutatavat põhjavett kui ka 

elanikkonnale suunatavat joogivett (Joogivee kvaliteedinäitajad, kuupäev puudub). Pärnu 

linna joogivee keemilised näitajad 2019. aasta IV kvartalis olid järgmised: boor 0,553 mg/l 

(lubatud 1,0), fluoriidid 0,97 mg/l (lubatud 1,5), nitraadid <0,2 mg/l (lubatud 50) ja nitritid 

<0,003 mg/l (lubatud 0,50). pH oli 7,83 pH ühikut ning lubatud vahemik on ≥ 6,5 ja ≤ 9,5. 

(Kallaste, 2019) 
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3. PRAKTILINE OSA 

Siinse uurimise materjal koguti autori osavõtul 10. veebruaril 2020 Pärnu Kuninga Tänava 

Põhikooli auditooriumis. Katsete läbiviimiseks valmistas autor ette pH mõõturi ja valas 

karastusjoogid laboratoorsetesse keeduklaasidesse. Seejärel teostas mõõtmised. 

 

3.1. Metoodika 

Autor valis välja viis karastusjooki: Kelluke (joonis 4), Fuze Tea (joonis 5), Sprite (joonis 6), 

Coca-Cola (joonis 7), Red Bull (joonis 8), ja Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli kraanivee 

(joonis 9) ning otsustas uurida nende jookide pH taset. Jookide valik ei olnud juhuslik, kuna 

auto tarbib ise neid jooke kõige rohkem, siis soovib teada, kui kõrge või madal on pH tase 

nendes jookides ja millist mõju need avaldavad loetud teooria põhjal organismile. 

             

Joonis 4. Kelluke (erakogu)      Joonis 5. Fuze Tea (erakogu)       Joonis 6. Sprite (erakogu) 

                 

Joonis 7. Coca-Cola (erakogu)   Joonis 8. Red Bull (erakogu) Joonis 9. Kraanivesi (erakogu) 
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Vastuste saamiseks viis autor läbi ühe katse iga joogi kohta ning selleks kasutas Vernieri 

andmekogujat. Vernieri anduri pani autor valitud karastusjoogi sisse ning pH väärtus loeti 

vastavalt skaalalt (kirjeldatud peatükis 1.2). Iga joogi puhul korrati mõõtmist kolm korda, et 

vältida juhuslikke mõõtmisvigu ja tagada täpsed katsetulemused. Katsete tulemused pani 

autor kirja, fotografeeris ja seejärel analüüsis.  

 

3.2. Tulemused ja arutelu 

Katsete tulemused toob autor välja järgnevas tabelis 3. 

Tabel 3. Karastusjookide pH taseme mõõtmise tulemused (autori koostatud) 

Karastusjoogi nimi 1. mõõtmine 2. mõõtmine 3. mõõtmine Keskmine 

Coca-Cola 2,79 2,82 2,79 2,80 

Kelluke 3,54 3,52 3,53 3,53 

Red Bull 3,71 3,72 3,72 3,72 

Fuze Tea  
(Viinamari ja Lyche) 

3,75 3,75 3,76 3,75 

Sprite 3,02 3,01 3,02 3,02 

Kooli kraanivesi 7,67 7,60 7,95 7,74 

Uurimistulemus näitas, et kõige madalama pH tasemega karastusjook on Coca-Cola 

(keskmise tulemusega 2,80). Varasemalt välja toodud tabelis, mis põhines loetud kirjandusele 

(peatükk 2.2), oli Coca-Cola pH 2,50. Autori poolt teostatud mõõtmistulemus on sarnane. 

Mõõdetud pH tase 2,80 on pH skaala alguses, mis tähendab, et Coca-Cola on uuritud jookidest 

kõige happelisem. Nii happeline jook on kahjulik hammaste emailile. 

Happesuse tekitab siin fosforhape. Fosforhapet kasutatakse karastusjookides jahutusefekti 

saavutamiseks. Just see koostisosa muudab mullijoogid kihisevaks ja lisab neile meeldivat 

maitset. Suurtes kogustes neid jooke tarbides hakkab nende happelisus nahka ja lihaseid 

kahjustama ning võib pikaajalisel tarbimisel ka südamele ja neerudele halvasti mõjuda 

(Loonet, 2010). 

Happelisuselt teine jook oli Sprite, mõõdetud pH tase 3,02, mis samuti on pH skaala alguses 

ja antud joogi puhul tekitab happelisuse sidrunhape. See sünteetiline toode, mis mõjub samuti 

agressiivselt hammaste emailile, seedetrakti limaskestadele ja suuõõnele (Sidrunhape: kasu ja 

kahju inimeste tervisele, kuupäev puudub). 

Võrreldud karastusjoogid on kõik happelised (v.a kooli kraanivesi), jäädes pH skaalal 

happelisele poolele mõõtmistulemusega alla 4. Nagu tulemustest näha, siis Coca-Cola 

brändina toodab kõige happelisemaid karastusjooke (tabelis Coca-Cola, Sprite ja Fuze tea).   

Pideva tarbimise tulemusena väljub kehast palju rohkem vitamiine. Jookides sisalduv kofeiin 

(Coca-Cola ja Red Bull) põhjustab nii ärevust kui unetust ja kofeiin tekitab sõltuvust, mis 

tähendab, et kui ollakse harjunud jooma palju koolajooke ja otsustatakse koguseid vähendada, 

siis tuntakse tõenäoliselt peavalu ja uimasust, ärritutakse kergesti või veelgi enam, kogetakse 

depressiooni. Arstide sõnul on koolajookides leiduvad benseenimolekulid inimesele 

kahjulikud. Samuti ei ole täiesti ohutu plastpudel, millesse karastusjook on pakendatud. 

Arstide väitel on ohutu juua nädalas maksimaalselt üks purk koolat (Kas sa ikka tead, kui 

kahjulikud koolajoogid tervisele tegelikult on? 2017). 
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Võrreldes karastusjookidega on kooli kraanivesi väga hea inimesele. Kuna inimesele on 

soovitatud tarbida jooke mis jäävad pH skaalal umbes 7 juurde, siis kooli vesi on parem valik 

kui uuritud karastusjoogid. 

Järelduseks arvab autor, et hakkab uuritud jooke vähem tarbima. See töö on avardanud autori 

silmaringi ja autor sai teada, et on neid jooke tarbinud rohkem, kui organism suudab vastu 

võtta. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida kui happelised või aluselised on uuringu jaoks välja 

valitud karastusjoogid. Teine osa eesmärgist oli uurida happeliste karastusjookide mõju 

inimeste tervisele. Mõlemad eesmärgid autor oma töös täitis. Uuringu tulemusena selgitati 

välja, et Coca-Cola oli kõige happelisem jook ja ka see, et Coca-Cola Company poolt toodetud 

joogid on ühed kõige happelisemad uuritud jookidest (Coca-Cola, Sprite, Fuze Tea).  

Lisaks püstitatud eesmärkide väljaselgitamisele uuriti töös mõiste pH tähendust. Käesoleva 

töö esimeses peatükis on autor andnud ülevaate pH tähendusest, pH taseme ajaloost ja pH 

skaalast ning on uurinud, milliseid mõjusid põhjustab pH inimesele. Kokkuvõtvalt võib öelda, 

et selleks, et keha tervena püsiks, tuleb keha pH tasakaalus hoida. Liigne happelisus kehas 

võib põhjustada nõrkust, loidust, kiirendab vananemisprotsessi ning on soodne pinnas 

vähirakkude tekkimiseks. 

Töö teises peatükis keskendus autor täpsemalt karastusjookidele, tuues välja mis on 

happelisus karastusjookides ja kuidas need mõjutavad inimese tervist. Happesuse regulaatorid 

on ained, mis muudavad või reguleerivad toidu happelisust või aluselisust. Autor annab 

ülevaate enda poolt väljavalitud karastusjookide koostisest ja nende mõjust organismile. 

Peatükk on selgitav sissejuhatus praktilise osa elluviimiseks. Kokkuvõtvalt on oluline 

arvestada erinevate hapete ja hapete tasemetega, et saada paremini aru, millised 

karastusjoogid võivad olla teistest parem valik. 

Kolmandas peatükis selgitab autor oma uurimistöö metoodikat ja annab ülevaate katsete 

tulemustest. Töö autor koostas tabeli, kus on välja toodud kolme katse tulemused ja nende 

keskmised väärtused. Autor leiab peale katsete sooritamist, et kooli vesi on igapäevaseks 

janukustutamiseks parem valik kui uuritud karastusjoogid. 

Antud teemat on võimalik edasi arendada, uurides pHd mõnes teises karastusjoogis või teha 

samade jookide peal uued katsed ja võrrelda katsete tulemusi ning anda soovitusi, kuidas pH 

taset vähendada, vahetades jookides koostisosasid. Lisaks on võimalik uurida, kui palju 

kooliõpilased igapäevaselt happelisi jooke tarbivad ja kui suur oleks seejuures ohutu tarbitav 

kogus. 
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SISSEJUHATUS 

Käesoleva uurimistöö teema on reklaamipsühholoogia. Olles reklaamindusega põgusalt 

kokku puutunud ning näinud, et inimesed teavad reklaamipsühholoogiast vähe, leidis töö 

autor, et teemale tuleks rohkem tähelepanu pöörata. Teema aktuaalsus ja tähtsus seisnevad 

selles, et kuna reklaamid ümbritsevad meid igal pool ja pea kogu aeg, võiksid tarbijad olla 

teadlikumad viisidest, mil nende ostukäitumist psühholoogiliselt mõjutatakse. 

Probleem, mida töö käsitleb, on tarbijate vähene teadlikkus viisidest, mil nende ostukäitumist 

mõjutatakse. Töö eesmärk on uurida reklaami struktuuri, erinevaid reklaamipsühholoogia 

mõjustamise viise, nagu osalusmäär ja tähelepanu, ning rääkides oma ala professionaalidega 

näidata, kuidas reklaamipsühholoogia võtteid kasutatakse reklaamides ning kuidas nende 

kasutamise oskuslikkusest võib sõltuda reklaami edukus. Vastust otsitakse küsimusele: Millist 

rolli mängib reklaamipsühholoogia reklaami edukuse ning tarbijakäitumise mõjutamise osas? 

Autor püstitab hüpoteesi, et reklaamipsühholoogia mängib olulist rolli reklaami edukuse ning 

tarbijakäitumise mõjutamise juures. 

Käesolev uurimistöö on jaotatud kaheks peatükiks. Esimeses peatükis tutvustatakse lühidalt 

reklaami ajalugu, olemust, struktuuri ning reklaamipsühholoogias kasutatavaid meetodeid ja 

kuldreegleid. Teises peatükis uuritakse reklaamipsühholoogia rakendamist Tartu Ülikooli 

turunduse õppetooli juhataja Andres Kuusiku ning reklaamiagentuur Optimist Creative 

asutaja ja loovjuhi Anti Jürgensteini silmade läbi, analüüsides nendega läbiviidud intervjuude 

vastuseid. 

Käesolev töö vastab küsimustele, mis on reklaam, milline on selle ajalugu, olemus ja struktuur 

ning mis on reklaamipsühholoogia ja kuidas seda praktikas rakendatakse.  

Teemaga seonduvaid materjale leidus palju, kuid töös kasutatavad allikad valiti 

usaldusväärsed. Töö kasutamisel kasutati nii internetilehti kui ka kirjalikke allikaid. Peamised 

allikad, mida antud töös kasutati, olid Talis Bachmanni teos „Reklaamipsühholoogia“ ning 

Neeme Roose teos „Reklaam turunduses“. 

  



Kristin Tamm, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2020 

REKLAAMIPSÜHHOLOOGIA 

170 

 

 

 

 

1. REKLAAM JA REKLAAMIPSÜHHOLOOGIA 

Esimeses peatükis käsitletakse reklaami ning reklaamipsühholoogiat. Esimeses alapeatükis 

seletatakse lahti reklaami definitsioon, ajalugu, olemus, struktuur ning reklaam tänapäeval. 

Teises alapeatükis kirjeldatakse, mis on reklaamipsühholoogia, selle põhiteemad ning 

kuldreeglid.  

 

1.1. Reklaami ajalugu, olemus, struktuur ning roll tänapäeval 

Tavainimese jaoks on reklaam kõik tegevused, mille abil püütakse teda mingit toodet või 

teenust ostma meelitada. Turunduses aga mõistetakse reklaami kui ühe konkreetse 

edutegevuse liiki. Reklaamiseaduse põhjal on reklaami ametlik definitsioon järgnev: „Teave, 

mis avalikustatakse toodete või teenuste müügi suurendamise, ürituse või idee edendamise 

või mõnes muus vallas mõne muu soovitud tagajärje saavutamise eesmärgil ning mida 

reklaami avalikustaja tasu eest või mõnel muul vastaval kaalutlusel levitab.” (RekS § 2; Roose 

2002: 18) 

Toote või teenuse edustamisteenust peetakse ajalooliselt pea sama vanaks kui kauplemist. 

Esimesed vormid ilmnesid isikliku müügi kaudu, kus oma kaupa kiideti. Reklaam kui 

massidele kauba kasudest teavitamine on aga noorem ilming, mis on seotud 

massiteabekanalite arenguga. Esimesed reklaamteated olid käsikirjalised, mis takistas nende 

levikut. Suure tõuke aga andis reklaami arengule 1440. aastal trükikunsti leiutamine 

Euroopas. Nii sai võimalikuks reklaamteadete masstootmine. Inglismaalt on pärit nii üks 

esimesi trükitud ja senini säilinud reklaamteateid (Lisa 1) kui ka väidetavalt esimene pildiga 

müürileht. Osalise panuse andsid reklaami arengule ka 19. sajandil aset leidnud fotograafia 

sünd, pilditrükkimise leiutamine ning kino teke. 19. sajandi lõpus, 1899. aastal, sai teoks 

esimene suur reklaamikampaania, mille viis ellu USA reklaamiagentuur N. W. Ayer & Son. 

Et avalikkuses üha enam levivale reklaamikriitikale vastu astuda, hakkasid moodustuma ka 

koordineeritud reklaamitegijate klubid ja ühendused. (Roose 2002: 14–15) 

Tänapäeval on reklaam inimese elu lahutamatu osa, olgu see siis tänavatel reklaamplakatite 

näol või kodudes, läbi televisiooni, raadio ning ka interneti. Selle eesmärgiks on pidevalt 

tarbija ostuotsuseid mõjutada. 

Maailmas kulutatakse reklaamimisele üle 500 miljardi dollari aastas. Ligikaudu kolmandik 

sellest kulutatakse Ameerika Ühendriikides ning ülejäänud kaks kolmandikku mujal. Suurim 

osa väljaspool USAd tehtud kulutustest toimub Euroopas ja Jaapanis, ehkki Hiina, Brasiilia, 

Kanada ning Austraalia on samuti olulised reklaamiturud. (Craig 2015) 

Ülemaailmset reklaamitööstust iseloomustab suur hulk väikseid ja keskmise suurusega 

reklaamibüroosid, mis peamiselt vaid ühes riigis tegutsevad, ning väike arv väga suuri 

agentuure, mis tegutsevad mitmetes riikides. Sellised suured agentuurid on ülemaailmselt 

välja töötanud ulatuslikud kontorivõrgud, et kooskõlastada reklaamiprotsessi kõikides 

riikides, kus nende kliendid tegutsevad. Agentuurid, millel ülemaailmne võrgustik puudub, 

on tõsiselt ebasoodsas olukorras, et tugevas konkurentsis vastu pidada. (Craig 2015) 
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Reklaamitellijatele on väga oluline avalikkuse suhtumine reklaami. Mida kriitilisemad on 

reklaamist rääkides toonid, seda suurema tõenäosusega läheb reklaamile kulutatud raha 

raisku. (Roose 2002: 52) 

Läbi aegade on reklaami kritiseeritud, kuna sellega saab ebasoodsalt tarbijate käitumist ja 

mõtlemist mõjutada. Leitakse, et reklaamile on tänapäeva tehnika abil antud piiramatud 

võimalused inimestega manipuleerimiseks. Üldsuse kriitika on enamasti suunatud mitte 

reklaamile kui nähtusele, vaid hoopis selle ilmingutele. (Roose 2002: 53, 55) 

Põhisüüdistused reklaamile on ainult headest külgedest rääkimine ning halva vältimine, 

tarbijat sunnitakse ostma ebavajalikke ning mõttetuid tooteid, vähene informatiivsus, 

ebaloomulikkus, rõhumine tunnetele, suunatus ebaintelligentsele tarbijale, laste mõjutamine 

ning seksuaalsuse ekspluateerimine. (Roose 2002: 55)  

Reklaaminduses eristatakse kahte eetikasüsteemi. Esimene neist on ametlik. Ametlik 

eetikasüsteem on paika pandud koodeksite, seaduste, määruste ning juhenditega. 

Reklaamieetika üldtõed on kirja pandud „Rahvusvahelises reklaamikoodeksis“. Teine ehk 

mitteametlik eetikasüsteem on paika pandud inimeste arusaamadega õigest ja valest, heast ja 

halvast ning lubatud ja lubamatust. Need süsteemid stimuleerivad ja täiendavad üksteist, et 

luua reklaam, mis pälviks heakskiitu, mitte kriitikat. (Roose 2002: 55) 

Et mõista reklaami olemust, tuleb vastata küsimusele, miks reklaam üldse olemas on. 

Reklaamil on kaks peamist motiivi: inimesi kauba või teenuse olemasolust ja omadustest 

informeerida ning mõjutada inimesi reklaamitut eelistama ja tarbima. Reklaamispetsialistile 

on oluline teada teenuse või toote neid omadusi, mida kavatsetakse reklaamis rõhutada. 

Tarbijat tuleb veenda, et ta antud teenust või toodet vajab, mistõttu peavad rõhutatavad 

omadused ostmist motiveerima. On oluline, et toodang oleks positsioneeritud. Läbi tarbija 

suhtumiste ning tajude peab paigas olema teave toote omadustest. Kursis tuleb olla ka turul 

konkurentsi pakkuvate toodetega ning neile tarbijate poolt antud hinnangutega. Kui positsioon 

ja sihtturg on paigas ning arvesse võetud nii konkurentsist kui ka finantsseisukohast tulenevad 

piirangud koos firma filosoofia ning imagoga, saab paika panna reklaamistrateegia. 

(Bachmann 2009: 27–29; 302) 

Reklaamistrateegia on tõdemuste kogum, kuidas ning mida tarbijale oma teenuse või toote 

kohta reklaamteate vahendusel öelda. See tähendab, et välja tuleb mõelda 

reklaamikontseptsioon ehk -idee ning vormistada reklaamteade sellele vastavalt. Edukas 

reklaamistrateegia koosneb sihtrühma määratlemisest ning selle omadustega arvestamisest, 

suhtluskanalite arukast valikust ning reklaamteate õnnestunud kompositsioonist. Reklaami 

pädeval ülesehitusel tuleb mõista tarbija ostumotivatsiooni. (Bachmann 2009: 29–30) 

Reklaamteate ülesehitamisel on kaks strateegilist võtet. Esimene neist on juba olemasolevate 

ostumotiivide ärakasutamine: kui inimene on valiku ees, siis millise toote ja miks ta valib; 

millised inimeste vajadused ostu mõjutavad. Teine on uue motiivi loomine: selged peavad 

olema inimese isikuomadused ning ostueelistused, mõista tuleb ostusoovi tekkemehhanismi 

– mis paneb inimese midagi ostma. (Liblik 2019)  

Reklaami vorm sõltub tema sisust. Olenemata sisust, on olemas teatud kohustuslikud 

vormielemendid, mis igas reklaamis esinevad. Kõigile reklaamteadetele omast ülesehitust 

nimetatakse reklaami põhimõtteliseks struktuuriks ning enamikus reklaamides esinevaid 

elemente reklaamteate põhimõttelisteks elementideks. Põhimõttelise struktuuri elemente võib 
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nimetada ka kohustuslikeks ehk võtmeelementideks, ülejäänud elemente aga suvalisteks 

elementideks. Igal reklaamil on seitse võtmeelementi: pealkiri ja alapealkirjad, põhitekst, 

visuaal ehk illustratsioon, reklaamiapelleering, logotüüp ja modell. (Bachmann 2009: 50–51) 

Pealkirja peetakse reklaamteate üheks olulisemaks osaks. On leitud, et keskmiselt neli inimest 

viiest ei jõuagi pealkirjast kaugemale. On tähtis, et pealkiri oleks köitev, võites tarbija 

tähelepanu, ning oleks suunatud kindlale sihtrühmale. Tähelepanu saavutamiseks kasutatakse 

kõige sagedamini tootelt saadava põhihüve deklareerimist (odavaim hind, unikaalne omadus 

jne) või tavapäratuid, aga huvitavaid väljendeid, sõnademängu, tuntud ütlemisi uues 

kontekstis ning ka sihtauditooriumi poolt üheselt mõistetavaid kahemõttelisusi (Joonis 1). 

Pealkiri peab esitama reklaamteate põhiidee ning suunama tarbija põhiteksti juurde. Lisaks 

tuleb esitada ka teavet toote uutest omadustest või uutest toodetest, lubades tarbijale kindla 

eelise või kasu. (Liblik 2019; Reklaami elemendid 2019; Roose 2002: 92) 

 

Joonis 1. Kahemõttelise pealkirja näide. (20+ Brilliant... 2019) 

Alapealkiri on tekst, mis paigutatakse pealkirja alla. Üldjuhul on see pealkirjast väiksema, 

kuid põhitekstist suurema tähesuurusega ning selgitab lühidalt ja ökonoomselt lahti pealkirjas 

esitatud idee, müügitingimused ja võtmeprobleemid (Joonis 2). Kui pealkiri seisneb tarbija 

tähelepanu haaramises, on alapealkirju vaja, et seda tähelepanu hoida ning veenda tarbijat 

reklaamija soovi järgi käituma. Seetõttu peab alapealkiri sellele eelnevat võimendama ja 

täpsustama. (Bachmann 2009: 54; Patel 2019) 

 

Joonis 2. Alapealkirja näide. (Patel 2019) 

Põhitekstis sõnastatakse reklaamteate peamine informatsioon. See seletab ja täpsustab 

pealkirja, alapealkirja ja visuaali. Põhitekst peab olema võimalikult lühike, et tarbija 

tähelepanu ei kaoks. Põhitekste on üldistatult viite tüüpi: 

• naljal põhinevad tekstid; 

• kirjeldavad tekstid, mis täpsustavad ja selgitavad toote hüvesid ja omadusi (Joonis 3); 

• küsimustele vastavad tekstid, mis vastavad kas illustratsioonis kujutatud situatsioonile 

või pealkirjas esitatud küsimusele; 
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• jutustavad tekstid, kus informatsioon on esitatud koomiksi, dialoogi või lühijutuna; 

• soovituslikud tekstid, milles on esitatud arvamusliidri ütlusi (Reklaam kui… 2019) 

Soovitavalt peaks põhitekstil olema vähemalt üks järgnevatest omadustest: huvitav, eriline 

(inspireeriv sõnakasutus, muljetavaldav sõna, fraas või lause), lihtne, usutav, sädelev 

(kulunud väljendeid ja klišeesõnu vältiv), üllatav, asjalik, lühike. (Roose 2002: 93) 

 

Joonis 3. Põhiteksti näide. (Advertisement... 2019) 

Visuaal ehk illustratsioon on reklaamteate pilt või pildiseeria. Visuaal peaks köitma inimese 

tähelepanu ning määratlema reklaami põhiteema. On oluline, et visuaal köidaks vaid neid 

potentsiaalseid tarbijaid, kellele reklaamteade suunatud on, ning looks neile soodsa mulje nii 

tootest kui ka tootjast. Rõhutades toote unikaalsust, peab visuaal lähemalt selgitama põhiteksti 

ning veenma tarbijat selles esitatud väidete tõesuses. (Reklaami struktuur 2019) 

Reklaamiapellatsioon on element, mis tekib teiste elementide koosmõjul ning millele reklaam 

on suunatud. See väljendub reklaamielementide psühholoogilises suunitluses ja sisus. 

Apellatsiooni eesmärgiks on saavutada tarbija käitumine vastavalt reklaamija soovidele. 

Reklaamil on neli olulisemat apellatsiooni: bioloogilised vajadused, nagu isu, tervis, hirm, 

ohutus, puhkus, uni, soojustunne; sotsiaalsed vajadused, nagu huumor (Joonis 4), sümpaatia, 

armastus, saavutus, häbi, jõukus, uudishimu, unistused; mõnutunne, nagu puhkuseveetmise 

mõnud, meelelahutus, vaba aeg, mugavus, mängud, sportimine; ja praktilised eelised, nagu 

kvaliteedigarantii, käsitsemise kergus, ökonoomia, lihtsus. (Liblik 2019; Reklaami struktuur 

2019) 

 

Joonis 4. Näide huumorile apelleerimisest. (Newbold 2017) 

Logotüüp ehk logo on reklaamitava toote või firma eriliselt kujundatud nimi, mis on praktikas 

tihti firma kaubamärgiks. Logo peab olemas olema kõigis reklaamides. See tagab toote 

äratundmise ning kuuluvuse. Soovituslikult võiks logo moodustada reklaami kogupinnast 
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umbes 5–10%. See peaks paiknema all paremas nurgas või ääres. Suurimat osa reklaamist 

töötleb inimese parem ajupoolkera, jättes vasaku väheaktiivseks. Kuid siiski on ka 

väheaktiivsed poolkerad aktiivsed, töödeldes alateadlikult käsilolevat teavet. Logo 

paigutamine alla paremale saadab logo visuaali vasakusse ajupoolkerasse, kus see saab 

rohkem alateadvuslikku töötlemist. Suurendades alateadvuslikku töötlemist, peaks suurenema 

ka positiivne mõju firma kaubamärgile. (Bachmann 2009: 68; Janiszewski 1990: 54–55; 

Kolenda 2018; Reklaami struktuur 2019) 

Modell on reklaami peategelane, karakter, persoon. Tavaliselt on modelliks kas üksikinimene 

või suurem inimrühm. Reklaamiapelleering kavandatakse nii, et reklaamteate vaataja end 

reklaamis kujutatud modelliga alateadlikult samastaks. Seetõttu toimub reklaami 

psühholoogiline mõju modelli ütlemiste, tegemiste ja eelduste läbi, aga ka selle kaudu, kuidas 

teda seoses ümbritsevaga tajutakse. Modellidena kasutatakse enim professionaalseid modelle 

ja kuulsuseid (Joonis 5). Kuna aga kuulsuste tasud reklaamis osalemise eest võivad olla 

märkimisväärselt suured, on reklaamipsühholoogiliseks võtteks kuulsuste teisikute 

kasutamine. Nii saavutatakse soovitud autoriteedil põhinev mõju palju väiksema maksumuse 

eest. (Bachmann 2009: 70–71, 74) 

 

Joonis 5. Kuulsuse (Reese Witherspoon) kasutamine reklaamis. (Klara 2017) 

Reklaam on edukas ja toimib, kui sellest mõjutatud inimene on motiveeritud, omab võimalusi 

ning on võimeline vastavalt toimima. Tarbija peab saama reklaamteatega end samastada. See 

on enamasti mitteteadlik ning intuitiivne. Omadusi, millega samastutakse, on palju, nende alla 

kuuluvad sugu, rass, rahvus, moevoolud, elustiil, poliitiline kuuluvus. (Bachmann 2009: 38; 

Liblik 2019) 

 

1.2. Reklaamipsühholoogia 

Reklaamipsühholoogia on paljude erinevate huvide ja muutujate kombinatsioon, mille 

eesmärgiks on ennustada tarbijakäitumise psühholoogilisi suundumusi. Tarbijatel on soov 

paista massi seest välja, olla erinev ja ainulaadne. Seda soovi kasutatakse 

reklaamipsühholoogias ära. Kui sellelaadsed individuaalsed erisused on selgeks tehtud, 

tulevad mängu ka teised mõjutajad, nagu motivatsioon, eelistused ja isiklikud hinnangud. 

(The Psychology... 2018) 

Esemetel ja omadustel on võime teatud tundeid esile kutsuda ning praktilisi vajadusi 

rahuldada. Seetõttu on nad vahendiks, mille abil tarbijad igapäevaelus kuhjuvatele 

frustratsioonidele ning vajadustele vastuse saavad. Reklaam peab need seisundid ning neid 

muuta võivad tooted või teenused kokku viima. Reklaamipsühholoogia kunst seisneb tarbijate 
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tegelike frustratsioonide või vajaduste seostamises müügiloleva kaubaga, millel on tarbija 

jaoks kujunenud teatud väärtused ning mille abil saab vajadusi rahuldada ning frustratsioone 

kõrvaldada. (Bachmann 2009:33) 

Reklaamipsühholoogias on olulisel kohal osalusmäär. Osalusmäär on meeleseisund, mis 

motiveerib tarbijat ostu sooritama, või tähtsus, mida tarbija tootele või teenusele omistab. 

Osalusmäär on olemas iga tarbimisega seotud tegevuse juures ning selle tugevus sõltub 

objektist ja indiviidist. Et tarbijakäitumist ja osalusmäära paremini mõista, kasutatakse 1980. 

aastal Richard Vaughni loodud FCB maatriksit (ingl Foote, Cone and Belding Model, FBC). 

See on kavandatud ruudustikuna, mis põhineb mõtlemisel ja tunnetamisel kui põhiteguritel. 

Nende kahe teguri põhjal liigitatakse osalusmäär kõrgeks ja madalaks (Joonis 6) (Consumer... 

2019; FCB 2019; Kuusik 2017; What is... 2017) 

 

Joonis 6. FCB maatriks (FCB 2019) 

Kõrge osalusmäär nõuab tarbijalt ostuotsuse kaalutlemist ning aega. Madal osalusmäär erilist 

aega ja vaeva ei nõua, otsused on kas harjumuslikud või impulsiivsed. FCB maatriks aitab 

mõista, kus toode inimese mõtetes paikneb, hinnates, kas ostmine nõuab kõrgelt kaasatud 

emotsionaalset või intellektuaalset otsust. (FCB 2019; What is... 2017) 

Ruudustiku esimesse ehk informatiivsesse sektorisse paigutuvad otsused, mis põhinevad 

tugevalt kaasatud mõtlemisel ja kõrgel osalusmääral. Ostuotsuse määrab ära väärtus, mille 

tarbija tootele või vajadusele omistab. Siia sektorisse kuuluvad ostud, nagu kindlustus, maja 

või kinnisvara, mis nõuavad suuremaid investeeringuid. Esimese sektori võtmetegur on 

demonstratsioon ning seda iseloomustab mõtteviis „Tea, arva, osta“. Selles sektoris asetsevate 

toodete reklaamimiseks on parim strateegia tagada tarbijatele toote kohta täielik 

informatsioon, sealhulgas võimalusel ka praktilised demonstratsioonid. Tarbijatele mulje 

avaldamiseks tuleks neile tagada nii printreklaam kui ka reklaamuudised, mis tutvustaksid ja 

esitleksid selgelt ja põhjalikult toote omadusi. (FCB 2019;What is... 2017) 

Teise ehk mõjutavasse sektorisse kuuluvad otsused, mis nõuavad kõrget osalusmäära ja 

tugevalt kaasatud tundeid. Sellesse sektorisse kuuluvad ostud on ajendatud emotsioonidest 

ning mõeldud enese ja oma ego rahuldamiseks. Selline ostuotsus nõuab tarbijalt ostuprotsessis 

enese veenmist. Siia sektorisse kuuluvad ostud, nagu ehted, kosmeetika või riided. Selle 

sektori võtmetegur on mõju ning seda iseloomustab mõtteviis  „Arva, tea, osta“. Parim 

strateegia antud sektori toodete reklaamimiseks on tagada inimestele visuaalid, mis tarbijatele 

tugevat mõju avaldavad. Tarbijatele mulje avaldamiseks tuleks nii printmeedias kui 

televisioonis näidata ligitõmbavaid pilte, mis tarbijaid visuaalselt mõjutaks. (FCB 2019;What 

is... 2017) 
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Kolmandas ehk harjumuslikus sektoris asetsevad otsused, mis on madala osalusmääraga ning 

tulenevad kas harjumustest või igapäevastest vajadustest. Sellesse sektorisse kuuluvad ostud 

vajavad minimaalset kaalutlemist ja mõtlemist, kuna korduva ostmise tõttu on tarbijal 

kujunenud harjumus. Sellesse sektorisse kuuluvad ostud, nagu toit ja majapidamistarbed. 

Harjumusliku sektori võtmetegur on meeldetuletus ning seda iseloomustab mõtteviis „Osta, 

tea, arva“. Selle sektori toodete jaoks on parim reklaamistrateegia sümbolite ja köitvate 

visuaalide kasutamine, et tarbija tähelepanu võita. Tarbijatele mulje avaldamiseks on 

efektiivseimad korduvad reklaamid ja meeldejäävad loosungid ning kõllid ehk 

tunnusviisikesed, mis tarbijale pidevalt toote olemasolu meenutavad. (FCB 2019;What is... 

2017) 

Neljandasse ehk rahulolu loovasse sektorisse kuuluvad otsused, mis on madala osalusmääraga 

ning põhinevad peamiselt hetkeemotsioonidel. Sellesse ostukategooriasse kuuluvad ostmine 

lihtsalt ostu sooritamise pärast või järeleandmine kaaslaste survele. Sellised ostud põhinevad 

isiklikel eelistustel ning võivad olla hetkeotsused. Sellesse sektorisse kuuluvad tooted, nagu 

alkohol, sigaretid või maiustused, mida ostetakse impulsiivsel viisil või isikliku rahulolu 

nimel. Rahulolu sektori võtmetegur on tähelepanu ning seda iseloomustab mõtteviis „Osta, 

arva, tea“. Nende toodete reklaamimisel tuleb keskenduda tarbija impulssidele ja eelistustele. 

Tarbijatele mulje avaldamiseks on sobivaim strateegia ajalehtede ja reklaamtahvlite abil. 

(FCB 2019; What is... 2017) 

Osalustüüp määratakse maatriksis ära sõltuvalt sellest, kas tarbija huvitatus toodet 

iseloomustava teabe töötlemisel on ratsionaalne ehk loogikale ja mõtlemisele toetuv või 

emotsionaalne ehk tunnetele toetuv. (Bachmann 2009: 87) 

Reageerimismudelitest lähtudes võib esile tuua kolm üldist valdkonda, milles reklaam oma 

konkreetsemaid eesmärke püstitada ja saavutada võib. Need on seotud tarbijate tunnetusliku, 

tundmusliku või käitumusliku seisundi kindlas suunas mõjutamisega: 

• Tunnetuslikud – tähelepanu äratamine, tuntuse tekitamine, olemuse selgitamine, 

arusaamise loomine. 

• Tundmuslikud – positiivse suhtumise loomine, meeldivuse tekitamine, eelistuse 

kujundamine, ihalduse esilekutsumine. 

• Käitumuslikud – prooviostule ergutamine, prooviostu esilekutsumine, kordusostule 

meelitamine, margitruuduse loomine. (Roose 2002: 47–48) 

Lisaks osalusmäära mõistmisele, on reklaamipsühholoogias tähtsal kohal, kuidas tarbija 

reklaami tajub. Taju on see, kuidas tarbijad, tuginedes meelte kaudu saadud teabele, maailma 

mõistavad. Reageerides stiimulitele, hindavad tarbijad alateadlikult oma vajadusi, väärtusi ja 

ootusi ning kasutavad antud hinnangut nende stiimulite valimiseks, organiseerimiseks ning 

tõlgendamiseks. Kuna tarbijad langetavad otsuseid objektiivse reaalsuse asemel oma tajude 

põhjal, on tarbijate ettekujutuste arvestamine reklaamstrateegia väljatöötamise lahutamatu 

osa. (Lake 2009: 85–86) 

Kuna tarbijad tajuvad ja märkavad reklaame erinevalt, on reklaamil vaja olla silmapaistev. 

Selleks on erinevaid võimalusi. Üheks peamiseks neist on värvid. Värvi mõju reklaamis 

põhineb neljal peamisel mehhanismil. Esiteks mõjutavad värvid otseselt tarbija 

psühhofüüsilist seisundit: külmad toonid rahustavad inimest, soojad ja erksad toonid erutavad. 

Teiseks on värvil mõju tarbija kogemuste ja kultuurifooni kaudu: erinevates kultuurides on 

eelisvärvid erisugused. Kolmandaks mõjutab värv tarbija esteetilisi elamusi. Viimaseks on 
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igal värvusel kindel sümboolika (Lisa 2). Erinevad vanuserühmad, sugupooled ning erineva 

jõukusega inimesed on oma värvieelistustelt mitmesugused, seega tuleb värvide valimist turu 

segmenteerimisel kindlasti arvestada. Laiemas plaanis on värvil reklaamteates neli 

funktsiooni: realismi tagamine, tähelepanu tõmbamine, inimese seisundi muutmine ja 

esteetiline funktsioon. Kuna värvidel on mitmeid tõlgendusi, tuleb värvivalikus olla vägagi 

ettevaatlik ning teadvustada, millisel eesmärgil ja millisele isiksusele värvus mõjuma peaks. 

(Bachmann 2009: 132–135) 

Et objekt reklaamteates märgatav oleks, tuleb luua kontrast, mis objekti ümbrusest esile 

tõstab. Värvikontrastist rääkides saab välja tuua kaks suunda. Esiteks reklaamielementide 

vastandamine must-valgel. Neutraalsel, must-valge skaalal paikneval taustal tuleb värviline 

materjal paremini esile. Teiseks on erinevate värvuste kontrastisuhted. Muude tingimuste 

võrdsuse korral tulevad foonis enim esile pilkupüüdvad oranžid ja kollased toonid. Kontrasti 

saavutamisel on oluline ka intensiivsus. Valjud helid ning eredad ja tugevama valguse käes 

olevad objektid on alati paremini tajutavad. (Bachmann 2009: 122–124) 

Lisaks värvidele ja kontrastile kasutatakse reklaamteate moodustamisel ka tajuorganisatsiooni 

ehk gestaltfaktorite mõju, kus lähtutakse hea figuuri moodustumise reeglitest ning figuuri ja 

fooni suhetest. Olulised pole mitte üksiktunnused, vaid ühtsete tervikute moodustumine. 

Tarbijad tajuvad tugevalt ka reklaami visuaali spetsiifikat ehk tasakaalu, liikumist, 

proportsionaalsust, järjepidevust, terviklikkust, selgust, isolatsiooni ning erivõtteid (suured 

mõõtmed, ebatavaline paigutus jms). (Bachmann 2009: 124) 

Et tarbija saaks reklaami tajuda, on tarvis köita tema tähelepanu. Tähelepanu on teadvuse 

keskendumus mingile objektile, tegevusele või mõttele. Kuigi tähelepanu on valikuline 

tegevus, on siiski nii väliseid kui sisemisi tegureid, mis tarbija tähelepanu mõjutavad. (EKI 

2009; Objective and... 2019 ) 

Välised ehk objektiivsed tegurid puudutavad objektile omaseid kindlaid omadusi. Need on 

tegurid, mis haaravad inimese tähelepanu tahtmatult. Neid on üheksa: 

• Liikumine – liikuv objekt haarab tähelepanu kergemini, kui paigalseisev objekt.  

• Intensiivsus – intensiivsem valgus, lõhn või heli haarab tähelepanu kergemini, kui vähem 

intensiivne.  

• Uudsus – uued objektid köidavad rohkem, kui vanad.  

• Suurus – tähelepanu köidavad tavalisest selgelt suuremad või väiksemad objektid. 

• Muutus – ümbritseva keskkonna muutus haarab tähelepanu hõlpsamini, kui muutumatus. 

• Kordus – korduvalt esitatud stiimul tõmbab automaatselt tähelepanu. 

• Selgus – objekt või heli, mida saab kogeda selgelt, haarab tähelepanu hõlpsamini, kui 

ebaselge stiimul. 

• Värvid – värvilised objektid tõmbavad rohkem tähelepanu kui must-valged.  

• Kontrast – objekt, mis teda ümbritsevast selgelt eristab ja välja paistab, tõmbab rohkem 

tähelepanu, kui see, mis fooniga ühte sulandub. (Objective and... 2019) 

Sisemised ehk subjektiivsed tegurid on inimestele omased ning tähelepanemise protsess on 

tahtlik. Neid on viis: 

• Huvi – objektid, mille vastu inimene huvi tunneb, haaravad tema tähelepanu kergemini. 

• Motiiv – objekt, mida inimene soovib saada, haarab tähelepanu hõlpsamini.  
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• Vaimne valmisolek – valmisolek mõjutab stiimulitele reageerimist. Kui midagi 

oodatakse, on tähelepanu suuresti ainult tollele konkreetsele objektile suunatud.  

• Emotsionaalne seisund – emotsionaalse seisundi ajal on tähelepanu hajutatud. Näiteks, 

kui inimene on väga elevil, ei pruugi ta midagi tähele panna 

• Harjumused – tähelepanu pööratakse automaatselt nendele objektidele ja tegevustele, 

millega harjunud ollakse (Objective and... 2019) 

Hea reklaamteade on selline, mille loomisel on kasutatud mõlemat tähelepanu haaramise viisi. 

(Bachmann 2009: 136) 

Mida aeg edasi, seda raskem on reklaamijatel silma paista, kuna reklaamide hulk on kümneid 

kordu suurem, kui see oli vaid mõned aastad tagasi. Seepärast on tarbijate tähelepanu 

võitmiseks välja töötatud mitmeid erinevad reklaamitehnikad. Nende hulka kuuluvad 

tehnikad, nagu testimoniaali kasutamine, emotsioonidele rõhumine ning sümbolismide 

kasutamine. (Alscher 2019) 

Testimoniaal on ametlik avaldus, mis tunnistab kellegi või millegi omadusi, nagu toote või 

teenuse kvaliteet. Teisisõnu on see kellegi poolt antud iseloomustus. Tarbijad usaldavad 

selliseid iseloomustusi, kuna üldjuhul tulevad need kas omasugustelt inimestelt või 

autoriteetidelt ja kuulsustelt. Potentsiaalsetele ostjatele autentsete iseloomustuste pakkumine 

muudab firmamärgi mainet usaldusväärsemaks. (Alscher 2019) 

Teiseks kasutatavaks tehnikaks on emotsioonidele rõhumine. Emotsionaalsed teemad, 

visuaalid ning muusika on efektiivsed viisid toote või kaubamärgi suhtes positiivsete või 

negatiivsete emotsioonide, nagu armastus, viha, hirm või kaotus, esilekutsumiseks. 

Emotsiooni kui tööriista kasutamisel on võimalik luua reklaam, mis pole mitte ainult veenev, 

vaid ka meeldejääv. Emotsioonide esilekutsumiseks on parim vahend muusika. Muusikal on 

jõud publikus kohene reaktsioon tekitada, eriti, kui teos on tuttav ning seostub tugevate 

tunnetega, nagu armastus ja viha. (Alscher 2019; Introduction... 2019) 

Kolmandaks tehnikaks on sümbolismide kasutamine (Joonis 7). Metafooride ja võrdluste 

kasutamine on üks tõhusamaid viise millegi keeruka ja abstraktse reklaamimiseks. Metafoor 

on kõnekujund, milles sõna või väljendit kasutatakse uudses, ülekantud tähenduses. Võrdlus 

on kõnekujund, milles kõrvutatakse kaht nähtust või objekti ühistunnuse alusel. Metafoorid 

ja võrdlused sümboliseerivad, mida reklaamitav toode või teenus tarbija heaks teha saab. 

(Alscher 2019; EKI 2009) 

 

Joonis 7. Võrdluse kasutamine Mitsubishi autoreklaamis (Macleod 2009) 
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1.3. Reklaamipsühholoogia kuldreeglid 

Järgnev alapeatükk on refereering Talis Bachmanni raamatust „Reklaamipsühholoogia“ 

(2009: 41–50). 

Reklaamipsühholoogias võib küll olla kogutud informatsiooni erisuguste mõjustamisvõtete ja 

erireeglite kohta, kuid neil ei ole väärtust, kui reklaamteate loomisel eksitakse reklaami 

kuldreeglite vastu. Reklaamipsühholoogias on 12 kuldreeglit: 

• „Tooda seda, mida inimesed tahavad osta, mitte ära püüa müüa seda, mida sa juhtumisi 

toodad!“ Tootmisel tuleb arvestada tarbijate vajadustega ning vastavalt sellele 

reklaamitav toode valida. Loobuda tuleks utoopilistest kampaaniatest. 

• „Reklaam algab firma või kauba nimest!“ Firma või kauba nime juures on olulisimaks 

kujutlused ja seosed, mis tarbijal nime tajudes tekivad. Tähtsad on nime päritolu, 

tähendus ning visuaali kujundus. Rakendada tuleks järjekindlat pakendipoliitikat ning 

värviskeemi kasutamist: igal pakendil on firma nimi ning neile iseloomulik 

värvikombinatsioon, mis aitab margiteadvusel tarbija mällu kinnistuda ning info 

töötlemist lihtsustada.  

• „Hea idee on kõige alus!“ Ideed peavad olema üllatavad, originaalsed ning võimalustega 

sobivad. Tuleb leida nn „Suur idee“: umbes 25 sõnaga kirjeldatav põhiteema, mis 

kujundab edasise reklaamitegevuse. Lisaks peab reklaamis jääma ühe kandva idee 

juurde, mitme idee teostamine üldjuhul edukas ei ole. 

• „Iga reklaam peab välja tooma tootele ainuomase „lubaduse“, väljavaate või omaduse!“ 

Printsiibi „kui-siis“ kasutamine: kui ostad kauba, siis saad vastu midagi, mida teistel 

kaupadel pole. Lubadus ei tohi olla tähtsusetu aspekt, vaid peab andma midagi, mida 

konkurendid pakkuda ei suuda. Keskenduda tuleks ühele kindlale omadusele.  

• „Selgus ja mõistetavus on reklaami suurimaid voorusi!“ Reklaamteadet peab mõistma 

võimalikult suur hulk tarbijaid, kaksipidist mõistmist ei tohi olla. Reklaami idee jõuab 

moonutusteta tarbijani vaid siis, kui see on esitatud lihtsalt ja konkreetselt. 

• „Reklaamteade peab eristuma teistest reklaamteadetest, olema omanäoline!“ 

Reklaamteatel peab olema iseloom ja äratuntavus, mis ta teistest samasugustest esile 

tõstab. Seda on vaja meeldejäämiseks, teate märkamiseks ning kauba ainuomasuse 

edasikandmiseks. 

• „Reklaam olgu lühike ja lööv!“ Kuna tänapäeva maailmas on tarbijate ajaressursid 

piiratud, peab reklaamteade tähelepanu ja huvi säilitamiseks olema nii pikk kui vaja, kuid 

nii lühike kui võimalik. Kui reklaam on liiga pikk, võib põhiidee fooni hajuda, kaotades 

seeläbi ka tarbija huvi. 

• „Reklaamis peab valitsema kooskõla reklaamielementide vahel; reklaam kujutagu endast 

lõpetatud tervikut!“ Sisemise vastuolulisuse vältimiseks peavad reklaamteate 

üksikelemendid üksteist toetama ja võimendama, muidu ei jõua reklaami idee tarbijani 

ning hilisemaid seoseid ja kujutlusi kauba ega firmaga ei teki. 

• „Toote ja/või firma nimi peab muutuma tarbija püsimälu ja seega ka teadvuse üheks 

osaks!“ Edukalt valitud firma nimega tekivad tarbijal seosed, meenutused, mõtted ning 

teadvustatud äratundmine. See tagab, et ostuprotsessis just selle firma toode konkurendi 

asemel valitakse. Tihti kasutatakse teatud inimest või inimgruppi, kellega tarbija end 

alateadlikult samastab. Peategelase läbi viiakse ellu reklaami psühholoogiline mõju. 
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• „Reklaamis kujutatud peategelast ei tohi naeruvääristada!“ Naeruvääristades peategelast, 

luuakse tarbija alateadvuses negatiivne side reklaamitava kauba ja halva enesetunde 

vahel. 

• „Vältima peab reklaami kulumist, selleks tuleb seda tsükliliselt esitada või teostust 

varieerida!“ Kui reklaami korratakse liiga vähe, ei jõua reklaamteade piisava 

inimhulgani. Kui aga reklaamida liiga palju, tekib tarbijatel tüdimus ning see võib 

soovitule kaasa tuua vastupidise mõju. Seepärast tuleks reklaami esitada tsüklites või 

muuta selle teostust. 

• „Ära eksi kirjutatud ja kirjutamata viisakusreeglite vastu!“ Reklaamteates ei tohi esitada 

valelubadusi ning eksitavaid võrdlusi, tegelikkust moonutavaid efekte. Lubatud ei ole 

väited, mille kohaselt kasutab kaupa kuulsus või autoriteet, kui ta tegelikkuses seda ei 

tee.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et reklaam peab olema aus, unikaalne, lühike ja tabav, eksitamata 

tarbijat firma filosoofia ning kõige firmamärgiga seonduva suhtes. Hea reklaami eesmärk on 

firma head mainet kujundada ning süvendada, jättes selle positiivse emotsiooniga tarbija 

mällu. 
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2. REKLAAMIPSÜHHOLOOGIA PRAKTIKAS 

Käesoleva uurimistöö käigus viidi läbi kaks intervjuud, et teada saada, kuidas 

reklaamipsühholoogiat praktikas rakendatakse. Intervjuud viidi läbi Tartu Ülikooli turunduse 

õppetooli juhataja Andres Kuusiku ning reklaamiagentuur Optimist Creative asutaja ja 

loovjuhi Anti Jürgensteiniga. Intervjuude esimeses osas esitati küsimusi intervjueeritavate 

tööalade ning üldiste reklaamipsühholoogia mõjustamisviiside kohta, mõistmaks, kuidas seda 

reklaamide loomisel praktiliselt rakendatakse. Intervjuu teises osas paluti intervjueeritavatel 

analüüsida kahte reklaami, millest üks on leidnud reklaamimaalimas tunnustust ning teine 

laitust, et saada aru, miks on üks või teine reklaam edukas. Reklaami analüüsimiseks anti 

intervjueeritavatele ette kaheksa küsimust (Lisa 3). 

 

2.1. Praktikud reklaamipsühholoogias 

Anti Jürgenstein on reklaamiagentuuri Optimist Creative üks asutajatest ning loovjuht. 

Optimist Creative on 2009. aastal loodud reklaamiagentuur, mis on täna Eesti üks suurimaid 

ning mille tööd on leidnud tunnustust nii Eestis kui ka välismaal. Optimist Creative on osa 

Optimist Groupist, mis on erinevate loovmeeskondade rühmitus, kus oma ala professionaalid 

töötavad selle nimel, et nii era- kui ka avaliku sektori organisatsioonid leiaksid värskeid 

lahendusi ning kasvaksid nii sisult kui vormilt. (Optimist Creative 2019) 

Optimist Creative on kolm korda kuulutatud Eesti parimaks reklaamiagentuuriks. 2019. aasta 

Kuldmuna konkursil teenisid Optimisti poolt esitatud võistlustöödest kuld-, hõbe- või 

pronksmuna 12 tööd. Kõige kõrgemalt ehk Kuldmuna vääriliseks hinnati viidatud aastal 

Optimisti kahte reklaami, mille klientideks olid Kalev ja Instrumentarium. (Sarapuu 2019)  

Andres Kuusik on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turunduse õppetooli juhataja. Juba 

aastaid on ta töötanud erinevatel turundusega seotud ametikohtadel, spetsialistist 

turundusjuhini välja. Viimase 10 aasta jooksul on ta konsulteerinud ja koolitanud paljusid 

ettevõtteid eeskätt just turunduse strateegilise juhtimise ja tarbijakäitumise teemadel. Üks 

valdkond, millega Kuusik tegeleb, on tarbijakäitumise uurimine Neuroturunduse laboris. 

Lisaks teadustöödele analüüsib Neuroturunduse labor igapäevaselt kümnete ettevõtete 

turundusmaterjale, olgu need siis veebilehed, pakendid, tele- või printreklaamid. 

Neuroturunduse labor tegutseb Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turunduse õppetoolis 

tarbijauuringute keskusena Tartus. Neil on Baltikumi parimate võimalustega pilgujälgimise 

labor, kus saab väga täpselt jälgida inimeste pilgu liikumist nii arvuti- ja nutiseadme ekraanil 

kui ka füüsilises ja virtuaalses keskkonnas. Lisaks mõõdavad nad inimeste emotsioone ja 

aktivatsioonitaset ning kombineerivad neid andmeid pilgujälgimise andmetega, mis loob 

suurepärase võimaluse testida ja optimeerida väga erinevaid stiimuleid ja keskkondi. 

Neuroturunduslike uuringute puhul on tegemist psühho-füsioloogiliste mõõtmistega. 

(Neuroturundus 2019) 

Pilgujälgimise uuringutega on välja tulnud mitmesuguseid psühholoogilisi mustreid. Ühe 

näitena toob Kuusik välja, et kui teoorias väidetakse, et reklaami ei tohiks palju teksti panna, 



Kristin Tamm, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2020 

REKLAAMIPSÜHHOLOOGIA 

182 

kuna inimesed ei viitsi seda lugeda ning visuaal on see, millega tähelepanu peaks tõmbama, 

on nemad leidnud vastupidist. Kuna inimesed on harjunud lugema, on tekst see, mis reklaami 

juures esimesena silma jääb, olgu ta esitatud mistahes taustal. Visuaal mängib rolli 

taustemotsiooni loomisel. Olukord aga muutub kui visuaaliks on nägu. Kuna neuroturunduse 

labori uuringud on näidanud, et nägu ja tekst on suhteliselt võrdsed stiimulid, sõltub 

tähelepanemine sellest, kumb on esitatud suuremalt ja intensiivsemalt. Oluline on ka modelli 

pilk. Kinnitust on leidnud, et kui modell vaatab otse, vaadatakse talle otsa ning ei panda tähele, 

mida reklaamitakse.  

Uurides, milline on ühe reklaami loomise protsess ning kui palju inimesi selleks vaja läheb, 

selgitas Jürgenstein, et sageli tuleb reklaami idee ühelt inimeselt ning siis hakkab meeskond 

seda viimistlema. Et aga mingisugunegi alge oleks olemas, peab klient andma selge ülevaate 

sellest, mida ta soovib ja millisel eesmärgil. Teisisõnu, tuleb vastused saada küsimustele 

„Kelle?“, „Miks?“ ja „Mida?“. Reklaamiga tegeleva meeskonna suurus võib olla väga erinev, 

kuid üldjuhul kuuluvad sinna projektijuht, loovjuht ning üks või kaks reklaamikirjutajat ning 

kunstilist juhti.  

Küsides, millised on enamlevinud psühholoogilised võtted, mida reklaaminduses kasutatakse, 

kinnitasid nii Kuusik kui Jürgenstein, et neid on tegelikult väga palju. Andres Kuusiku meelest 

on üheks efektiivseks võtteks üllatusmomendi ja ootamatuse tekitamine. Kuna mõtlemine on 

energiamahukas tegevus, üritab meie aju energiat säästa ning tegeleb ennustamisega. Ta ütles: 

„Kui sa lähed astud tänava peale, siis mitte ei hakka aju sulle ütlema: „Ooo, siin sõidavad 

autod ja vaata nüüd ette ja taha!“ jne. Sel hetkel, kui sa uksed välja astud, siis sa juba tead, et 

sa lähed tänavale, kus sõidavad autod ehk aju sulle juba genereerib ette, et nüüd sa tead, mis 

sul toimub. Mina lähen kabinetti, mul on kabinett sassis, ma ei üllatu, et oih, jälle sassis, vaid 

aju ütleb ju ette: „Kuusik, pane tähele, nüüd kui sa kabinetti astud sisse, siis see on sassis, ära 

üllatu!“. Ja ongi nii. Me paneme tähele selliseid asju, mis ei lähe meie ootustega kokku. Ehk 

et kui mu kabinett oleks üks päev korras, siis ma paneks seda kohe tähele.“  

Ootamatu või üllatusmomendi tekitamiseks on tema meelest efektiivne kahemõttelisuse 

kasutamine, mille näiteks toob ta Pagar Võtaks kaubamärgi. Ta räägib: „Ja tegelikult on see 

üli äge, et sa saad aru küll, et see on professionaalne – et kui pagar tuleks siia poodi, siis ta 

võtaks selle toote, sest see on kvaliteetne. Aga kui sa loed „Pagar Võtaks“, siis see esimene, 

mis sa mõtled, on pagan võtaks. Ja siis sa hakkad: „Oot, oot, et ei olegi, R on hoopis! Aahh, 

pagar võtaks!““. Oluliseks peab ta ka positiivse emotsiooni tekitamist, seda näiteks 

positiivsete omadussõnade abil. 

Anti Jürgenstein aga märkis, et nemad oma töös mingit mõjutamise taktikat ette ei võta, vaid 

proovivad olla ausad. „Me proovime ikkagi nagu teha seda tööd südamega ja südamlikult ja 

mitte mingil juhul mingite alatute võtetega tarbija käitumist muutma hakata. Me tahame ise 

uskuda sellesse ,mida me teeme, ja me tahame mõnusalt õhtul pea padja peale panna. Selles 

mõttes me ei võta mitte kunagi ühtegi tööd ette, et hakkame mõtlema niimoodi, et nii, mis 

nipiga me nüüd selle seebi nüüd talle maha müüme“. Tema sõnul on tähtis, et see, mida nemad 

loovad, oleks huvitav vaadata ja läheks vaatajale korda.  

Rääkides, millest ühe reklaami edukus või ebaedukus sõltuda võib ning millised faktorid seal 

rolli mängivad, sõnas Jürgenstein, et kuigi pooled töötajad nende agentuurist on 

reklaamindust ning muuhulgas ka psühholoogiat õppinud, jäävad igapäevatöös raamatud 
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tegelikult kõrvale. Valemite ja taktika järgi tema meelest seda tööd teha ei saa, mängu tulevad 

hoopis teistsugused kogemused.  

Kuusiku arvates on olulisim kliendikesksus. Reklaami tegemisel ei piisa lihtsalt heast mõttest 

ja teostusest. Vaja on mõista, mida soovib klient, mis on tema jaoks tähtis ning mis teda 

kõnetab. Informatsiooni edastamiseks tuleks kasutada neid sümboleid ja keeli, mis kliendile 

korda lähevad. Seepärast kasutatakse palju fookusgrupi analüüsi, kus toote reklaami jaoks 

kutsutakse eelnevalt sihtgrupi esindajad kokku, et uurida nende keelekasutust. Rollimängude 

käigus uuritakse ka põhjuseid, mis panevad toodet kasutama. Sellise analüüsi alusel tehakse 

reklaam. Ka Jürgenstein kinnitab, et teha tuleb seda, mis tarbijale korda läheb. Mil moel see 

aga korda läheb, sõltub suuresti tootest, teenusest, mõtteviisist või filosoofiast, mida müüa 

tahetakse. 

Arutledes selle üle, kuidas reklaamide tegemine viimase 10-15 aasta jooksul muutunud on, 

tõdes Anti Jürgenstein, et muutused on olnud meeletud nii tehniliselt kui ka inimeste 

professionaalsuse osas. Viisteist aastat tagasi saadeti kliendile lahendusi must-valgelt ja 

faksiga. Kümme aastat tagasi kasutati slaidi blankette, leiti sellele ilus pilt, kirjutati peale 

mingi slogan ning lisati logo ja toode sinna juurde. Ta usub, et enamik agentuure Eestis enam 

nii ei tee. Tema sõnul on kohalikule kultuuri- või keelekeskkonnale omaseid kalambuuri või 

huumori lahendusi aeg-ajalt ikka näha, aga õnneks neid palju ei ole. Lahendused on sellised, 

mis on mõeldud inimestele ja mis peaks olema globaalselt mõistetavad ning mõjutatavad. 

Sisuline töö on läinud väga sügavaks. See, mida näeme kuskil meedias, on nii-öelda jäämäe 

pealne osa. Tegelik töö, mis seal taga on, nagu mida tehakse brändiga, kuidas mõeldakse 

positsioneeringut ja õiget sõnumit ning nende sihtimist, on töö, millega varem ei tegeletud. 

Teisiti öeldes: aega kulutatakse rohkem, raha saadakse natuke vähem.  

 

2.2. Saatchi & Saatchi „It’s a Tide Ad“ 

Link reklaamile: https://www.adsoftheworld.com/media/film/tide_its_a_tide_ad 

 

Joonis 8. Katkend reklaamist (Swant 2018) 

Reklaami alguses sõidab ekraanil suurel kiirusel ilus sportauto ning tundub, nagu oleks 

tegemist uue auto reklaamiga. Siis aga ütleb reklaami peategelane ootamatult: „Jah, see on 

lihtsalt tüüpiline Super Bowli autoreklaam“. Edasi järgnevad kiirelt erinevad stseenid, kus 

peategelane tundub justkui reklaamivat tavalisel viisil erinevaid tooteid, nagu õlu, ehted, 

hügieenitarbed, parfüüm, kindlustus, puhastusvahendid ja muud selline, kuid igal stseenil on 
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sama  lõpp, kus ta ütleb, et „See on Tide’i reklaam“. Reklaam lõpeb sellega, et peategelane 

küsib vaatajatelt „Kas see muudab iga Super Bowli reklaami Tide reklaamiks?“. 

Reklaamis püütakse vaataja tähelepanu üllatusmomentidega, kus kaasahaaraval ja humoorikal 

viisil eksitatakse vaatajat ning tekitatakse tunne, et reklaamitakse mingit konkreetset toodet. 

Siis aga pööratakse see hoopis Tide’i reklaamiks. Selle tõid analüüsides välja nii Anti 

Jürgenstein kui ka Andres Kuusik. Jürgenstein leiab, et tegu on uudse kontseptsiooniga ning 

ootamatute olukordade tekitamine muutis reklaami põnevaks. Samal arvamusel oli ka Kuusik, 

kes lisas, et reklaam sai tänu sellele hoopis teise kahetähendusliku mõõtme ning tekitas 

positiivseid emotsioone. 

Analüüsides api põhiapelleeringut, leidsid mõlemad, et selleks on puhtus. Peategelane osutab 

paljudes stseenides inimeste puhastele riietele ning vahepeal näidatakse ka lauset „Kui see on 

puhas, siis peab see olema Tide’i tõttu“. Huumori kaudu seotakse Tide enamiku reklaamidega, 

milles on puhtad riided, pöörates seeläbi iga reklaami Tide reklaamiks. 

Kui Kuusik arvas, et reklaam on tehtud mäletamisväärseks emotsioonide abil, oli Jürgenstein 

seda meelt, et meeldejäävus saavutati teiste tuntud reklaamide parodeerimisega. Märkimata 

ei saa jätta ka asjaolu, et kogu reklaami vältel korrati pidevalt lauset „See on Tide’i reklaam.“, 

mis aitas sellele, et vaatajatel reklaam mällu süüviks. 

Ei Jürgenstein ega Kuusik leidnud, et vaatajat prooviti reklaamiga kuidagi samastuma panna. 

Pigem tekitati äratundmisrõõmu, kasutades sõnumi edastamiseks teisi tuntuid reklaame. Siiski 

on oluline välja tuua, et reklaami peategelaseks valiti tuntud näitleja David Harbour, kelle 

populaarsus tekitab reklaami suhtes suuremat usaldust. Kasutades kuulsust, nagu Harbour, 

saavutatakse reklaamiga soovitud autoriteedil põhinev mõju. 

Küsimusele, kuidas on püütud vaataja alateadvust mõjutada, jäi Kuusik konkreetse vastuse 

võlgu. Küll ta pakkus, et ehk on kasutatud muusikat või Tide’i sümboolikat, kuid selle 

tuvastamiseks oleks vaja reklaami mitu korda vaadata ning analüüsida. Jürgenstein tõi aga 

välja, et tänu Tide’i seostamisele kõigi puhaste riietega, tekivad vaatajatel alateadvuslikud 

seosed Tide’i ja puhtuse vahel, tänu millele kannavad soovitud sõnumit edasi ka teiste 

brändide reklaamid. Ka ühe sõnumi kordamine kogu reklaami vältel aitab idee vaatajate 

teadvusesse kinnistamisel kaasa. 

Rääkides reklaami sihtgrupist, leidsid mõlemad intervjueeritavad, et tegemist on väga hea 

küsimusega, millele üheselt ja konkreetselt ei osanud vastata kumbki. Kuusik jäi lõpuks 

arvamusele, et sihtgrupp on segane, kuid reklaam on tõenäoliselt suunatud keskealistele, kes 

parodeeritavaid reklaame mäletavad. Jürgenstein pakkus, et sihtgrupp peab olema lai. Seda 

võib järeldada sellest, et stseenid vahelduvad kallimalt tootelt odavamale, hõlmates nii 

igapäevaseid tarbekaupu kui ka luksusteenuseid, mille abil püütakse sõnumiga erinevate 

sotsiaalse gruppideni jõuda. Reklaami lõpus näidatud sotsiaalmeedia hashtag (sümbol # sõna 

ees) #TideAd annab alust oletada, et sihtgruppi võisid kuuluda ka sotsiaalmeediat kasutavad 

inimesed. 

Osalusmäära kohta ütlesid mõlemad, et tegemist on madala osalusmääraga, mille argumendid 

on ratsionaalsed, aga emotsionaalses kastmes. Teisisõnu, ratsionaalne idee, et ostes Tide’i on 

garanteeritud riiete puhtus, on esitatud huumoriga ja läbi vahvate situatsioonide. 

Positsioneeringu kohta Jürgenstein midagi öelda ei osanud. Kuusik seevastu täheldas, et antud 

reklaamis on Tide ennast positsioneerinud kui number üks puhastusvahend USAs. Ükskõik, 
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kus on näha midagi puhast, võib kindel olla, et pestud on Tide’iga, mistõttu tuleb valida Tide, 

kui midagi on vaja puhtaks saada. 

Kumbki intervjueeritav ei osanud lisaks välja tuua muid konkreetseid psühholoogilise 

mõjustamise võtteid, mida eespool juba mainitud polnud. Siiski tõdesid mõlemad, et just tänu 

uudsele kontseptsioonile on tegu väga hea reklaamiga.  

Saatchi & Saatchi Super Bowli jaoks loodud pesuvahendireklaam pälvis 2018. aastal Cannes 

Lions loovusfestivali kõrgeima auhinna – Grand Prix.  

 

2.3. Pepsi „Live for Now“ 

Link reklaamile: https://www.youtube.com/watch?v=uwvAgDCOdU4 

 

Joonis 9. Katkend reklaamist (This is how... 2017) 

Antud reklaami peategelaseks on tõsielustaar ja modell Kendall Jenner. Reklaamis marsivad 

inimesed tänaval protestima. Nendega liituvad erineva kunstilise taustaga inimesed, nagu 

fotograaf, muusik ja tantsijad. Kendall Jenner on fotosessioonil ning möödudes kutsuvad 

protestijad ka teda liituma. Ta pühib oma meigi ära, vahetab koheselt riided ja ning ühineb 

protestijatega, kelleks on mitmesuguse tausta ja rahvustega grupp nägusaid noori, kellel on 

lõbus protestida. Nad jõuavad politsei barrikaadideni, kus Kendall Jenner kõnnib politseiniku 

juurde ja ulatab talle Pepsi. Politseinik joob seda ja kõik protestijad hakkavad pidutsema. 

Reklaam lõpeb sõnumiga „Live bolder! Live louder! Live for now!“ (ingl Ela julgemalt! Ela 

valjemalt! Ela praeguse nimel!).  

Selle reklaami puhul leidis Jürgenstein, et vaataja tähelepanu on püütud haarata ja hoida 

mingisuguse draama või vastandamisega. Siiski nentis ta, et oma vabast tahtest ta antud 

reklaami lõpuni vaadanud ei oleks. Kuusik aga väidab, et tähelepanu haaratakse kindla loo 

jutustamisega. Lisaks toob ta välja ka aspekti, et inimloomuses on hoiduda ohu eest, mistõttu 

on protestiüritused üheks elemendiks, mida kindlasti märgatakse.  

Reklaami apellatsiooniks arvas Kuusik olevat mõtteviisi küsimus või eluviis. Jürgenstein oli 

samal arvamusel, kuid leidis, et sõnum ei läinud esitatud sisuga kokku. Tema meelest oleks 

võinud keskenduda üksikisikule, et luua midagi hoopis emotsionaalsemat ja usutavamat. 

Teooriale tuginedes võib järeldada, et apelleeritud on sotsiaalsetele vajadustele, eeskätt just 

kuuluvus- ja ühtsustundele. Seda on näha reklaamis esitatud rahvamassist, kes ühise eesmärgi 

nimel koos meelt avaldavad.  
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Jürgensteini sõnul tegi reklaami mäletamisväärseks ainult see, et kogu reklaam niivõrd 

ebausutav oli. Kuusik aga ei osanud antud küsimuse juures midagi öelda. Tuleb tõdeda, et 

kuna reklaam oli üles ehitatud erineva sisuga kaadrite vahetumisel, millel kohati omavahel 

seosed puudusid, ei leidugi kindlat aspekti, mis meeldejäävuse tagaks. Vaataja jaoks võib 

antud reklaami mäletatavaks teha see, kui teema neid isiklikult puudutab ning emotsioone 

tekitab. 

Kuusiku meelest on vaatajat üritatud reklaamiga samastuma panna eeskätt maailmavaadetele 

ja elustiilile rõhudes. Jürgensteini mõte oli, et reklaami oli sisse toodud niivõrd palju erinevaid 

tegelaskujusid, et võimalikult paljud vaatajad leiaksid kedagi, kellega kuidagi samastuda. 

Seda näitab erinevatest rassidest, sugudest, talentidest ning sotsiaalsetest klassidest inimeste 

portreteerimine. Võib oletada, et ära kasutati ka noorte seal populaarse Kendall Jenneri 

kuulsust, et saavutada autoriteedil põhinev mõju. 

Analüüsides alateadvuse mõjutamist, kommenteeris Jürgenstein, et kui reklaamis ongi püütud 

seda teha, on see ülimalt ebaõnnestunud. Reklaam on jäänud pelgalt mingi idee vormistuseks. 

Kuusik leidis, et mõjutamiseks kasutati eeskätt emotsionaalseid hetki ning meeleolu tekitavat 

muusikat. Reklaami taustamuusika sõnum püüab mõjutada inimesi midagi tegema, viidates 

tänapäeva noortele kui generatsioonile, kelles on julgust üles astuda ja muutusi teha. Kindlasti 

on alateadvust üritatud mõjutada ka sõnumitega reklaamis näidatud plakatitel, nagu „Join the 

conversation!“ (ingl „Liitu vestlusega!“), ning pideva Pepsile omase koloriidi ning 

sümboolika kasutamisega. Olulisel kohal on sinine värv, mis lisaks Pepsi brändi ühele 

põhivärvile sümboliseerib ka rahu ja usaldust. 

Mõlema intervjueeritava arvates on Pepsi reklaami sihtgrupiks Ameerika noored, eeskätt 

need, kes samastavad ennast Kendall Jenneri tegelaskujuga. Noortele kui sihtgrupile vihjab 

ka eelmainitud taustamuusikaga edastatav sõnum.  

Antud reklaami puhul tõi Kuusik välja, et tegemist on madala osalusmääraga tootega ning 

pigem mängitakse emotsionaalsetele argumentidele, puudusid ratsionaalsed argumendid, 

miks Pepsit peaks ostma. Jürgenstein leidis, et kuigi reklaami sõnum oli iseenesest hea, 

puudusid seal argumendid üldse, kuna seost tootega ei olnud. Positsioneeringust rääkides jäi 

Jürgenstein nõutuks. Kuusiku meelest aga on Pepsi ennast positsioneerinud võitlejana, andes 

edasi sõnumi, et kui ka sina tahad olla julge ja võitleja, siis vali Pepsi. 

Mõlema intervjueeritava meelest oli reklaam tehniliselt hästi teostatud ning iseenesest olid 

olemas kõik edukaks reklaamiks vajalikud elemendid, kuid terviku moodustamisel ei 

suudetud elemente kombineerida nii, et sõnum oleks veenev ja usutav. Idee edastamiseks ei 

sobinud ka peategelaseks valitud modell Kendall Jenner, kelle personaalne bränd ei esinda 

samasuguseid väärtusi, nagu taotles Pepsi. 

Ülemaailmselt tekitas antud reklaam niivõrd suurt pahameelt, et Pepsi selle peatselt pärast 

avaldamist maha võttis. Pepsi eesmärgiks oli edastada ühtsuse, rahu ja üksteise mõistmise 

globaalset sõnumit. Neile aga heideti ette pealiskaudset suhtumist protestide tõsidusse ning 

nendest osavõtjate läbielamistesse ja kannatustesse. (Victor 2017) 

Mõlemas analüüsitud reklaamis oli olemas läbimõeldud struktuur ja elemendid. Mõeldud oli 

sihtgruppide peale ning püütud reklaami peategelaseks valida neile oluline modell. Ka sõnum 

oli mõlemal reklaamil konkreetne ja lihtne ning visuaal oli teostatud professionaalselt. Tide’i 

reklaam osutus edukaks, pälvides kiitust nii modelli valiku kui ka sõnumi edastamise ning 
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vaataja tähelepanu köitmise ja hoidmise osas. Pepsi reklaam seevastu edu ei saavutanud. 

Reklaami edu tagavad psühholoogilised elemendid olid kombineeritud viisil, kus visuaal ja 

sõnum enam omavahel ei sobinud, mistõttu saavutati reklaamiga taotletule vastupidine 

tulemus. 
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KOKKUVÕTE 

Käesolev uurimistöö reklaamipsühholoogiast koostati selleks, et uurida lähemalt reklaami 

struktuuri, erinevaid reklaamipsühholoogia mõjustamise viise ning rääkides oma ala 

professionaalidega näidata, kuidas reklaamipsühholoogia võtteid kasutatakse reklaamides 

ning kuidas nende kasutamise oskuslikkusest võib sõltuda reklaami edukus.  

Esimeses peatükis tutvustatakse lühidalt reklaami ajalugu, olemust, struktuuri ning 

reklaamipsühholoogias kasutatavaid meetodeid ja kuldreegleid. Selgus, et kuigi iga reklaami 

eesmärk on olla unikaalne, on seitse võtmeelementi, mis peavad olemas olema: pealkiri ja 

alapealkirjad, põhitekst, visuaal ehk illustratsioon, logotüüp, reklaamiapelleering ja modell. 

Reklaami koostamisel on reklaamipsühholoogia põhimõtete tundmine vältimatu. Olulisimat 

rolli mängivad osalusmäär ning oskus püüda ja hoida tarbija tähelepanu. 

Teises peatükis uuriti reklaamipsühholoogia rakendamist Tartu Ülikooli turunduse õppetooli 

juhataja Andres Kuusiku ning reklaamiagentuur Optimist Creative asutaja ja loovjuhi Anti 

Jürgensteini silmade läbi, analüüsides nendega läbiviidud intervjuude vastuseid. Selgus, et 

kuigi reklaam võib olla tehniliselt hästi teostatud ning omada kõiki eduks vajalikke elemente, 

võib reklaamipsühholoogia ebaoskusliku rakendamise tõttu seda oodata ebaedu. Reklaami 

loomisel peab olema väga selge, keda, mida ning miks reklaamitakse, et soovitud sihtgruppi 

kõnetataks õigete psühholoogiliste võtetega. 

Töö alguses püstitati hüpotees: reklaamipsühholoogia mängib olulist rolli reklaami edukuse 

ning tarbijakäitumise mõjutamise juures. Hüpotees leidis kinnituse Pepsi reklaami analüüsi 

näitel: tehniliselt ja visuaalselt hästi teostatud reklaam võib osutuda ebaedukaks ning mõjuda 

vastupidiselt tegijate taotlusele, kui reklaamipsühholoogiat ei ole osatud oskuslikult 

rakendada.  

Töös esitatud küsimusele, millist rolli mängib reklaamipsühholoogia reklaami edukuse ning 

tarbijakäitumise mõjutamise osas, leiti vastus. Reklaamipsühholoogia mängib suurt ja olulist 

rolli, kuna ilma selleta ei ole võimalik luua reklaami, mis tagaks sihtgrupi tarbijate vajadustele 

apellerimise edukal viisil. 

Uurimistöö eesmärk uurida lähemalt reklaami struktuuri, erinevaid reklaamipsühholoogia 

mõjustamise viise ning rääkides oma ala professionaalidega näidata, kuidas 

reklaamipsühholoogia võtteid kasutatakse reklaamides ning kuidas nende kasutamise 

oskuslikkusest võib sõltuda reklaami edukus, täideti. 

Tööd võiks jätkata, uurides spetsiifilisemalt reklaamipsühholoogia elemente, nagu osalusmäär 

ning tähelepanu. Lisaks võiks välja tuua erinevused print- ja telereklaamide vahel 
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Lisa 1. Üks esimesi trükitud ja tänapäevani säilinud William Caxtoni poolt loodud 

reklaamteade 

  

Allikas: Advertisement for... 2019 
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Lisa 2. Värvide sümboolika ja emotsioonid 

 

Allikas: Hauff 2018 



Kristin Tamm, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2020 

REKLAAMIPSÜHHOLOOGIA 

193 

Lisa 3. Reklaami analüüsi küsimused 

1. Kuidas haaratakse ja hoitakse vaataja tähelepanu? 
2. Milline on sõnumi põhiapelleering (vajadustest lähtudes)? 

3. Kuidas on esitatav tehtud mäletatavaks/meeldejäävaks? 

4. Kas ja kuidas on üritatud vaatajat reklaamiga samastuma panna? 
5. Kas ja kuidas on püütud vaataja alateadvust mõjutada? 

6. Kes on reklaami sihtgrupp, kellele on suunatud (milline sotsiaalne grupp)? 

7. Kas tegemist on kõrge või madala osalusmääraga sõnumiga ning milline on osalustüüp? 
a. Kas argumendid on ratsionaalsed või emotsionaalsed? 

b. Milline on positsioneering ja mis seda näitab? 

8. Kui, siis milliseid psühholoogilise mõjustamise võtteid on veel kasutatud? 
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SISSEJUHATUS 

Antud uurimistöö teemaks on „Põhikooli õpilaste vaba aja kasutus“. Vaba aeg on 

mitmetahuline mõiste ning kõik kulutavad seda väga erinevalt. Valik lähtus autori isiklikust 

huvist kaasõpilaste vaba aja veetmise kohta. Lisaks soovis autor teada, millele kulub põhikooli 

õpilaste vaba aeg.  

Töö eesmärgiks on saada ettekujutus Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste vaba aja 

veetmise viisidest ja mida tähendab õpilaste jaoks vaba aeg. Uurime ka seda, millistest vaba 

aja veetmise viisidest unistatakse ning miks neid teoks ei tehta. Kuna vaba aega ei ole kunagi 

liiga palju, siis püüame välja selgitada, kuidas seda on võimalik juurde tekitada. 

Uurimisküsimused, millele autor soovib vastust saada, on järgmised: 

• Mis on õpilaste jaoks vaba aeg? 

• Milliste tegevuste vahel vaba aeg jaguneb?  

• Mida sooviksid õpilased vabal ajal teha, aga see pole mingil põhjusel võimalik? 

• Milliseid hobisid saab harrastada Pärnus? 

Uurimistöö hüpoteesid on järgmised: 

• Väga suur osa vastanutest kasutab igapäevaselt telefoni ja teisi nutiseadmeid väga mitmel 

otstarbel – järelikult muudeks organiseerimata vaba aja tegevusteks aega napib. 

• Enim tegeletakse erinevate spordialadega. 

• Raamatuid loetakse väga vähe. 

• Õpilased magavad koolipäevadel keskmiselt 8–9 tundi. 

Uurimistöö koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis seletatakse lahti aja ja vaba aja 

mõisted, sest inimesed tõlgendavad aega väga erinevalt. Teises peatükis tutvustatakse vaba 

aja sisustamise võimalusi Pärnus, tuuakse välja organiseeritud ja organiseerimata vaba aja 

eripära ja antakse lühiülevaade Pärnus läbiviidud vaba aja uuringust. Kolmandas peatükis 

antakse soovitusi, kuidas võita juurde vaba aega ja räägitakse kehalise aktiivsuse 

vajalikkusest. Neljandas peatükis antakse ülevaade Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis 

läbiviidud vaba aja küsitlusest ja analüüsitakse saadud tulemusi. Töö sisaldab ka kirjanduse 

loetelu ja lisasid. 
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1. AJA JA VABA AJA TÕLGENDUSED 

Käesolevas peatükis seletatakse lahti aja ja vaba aja mõisted. Kuna inimesed tõlgendavad aega 

väga erinevalt, püütakse selles peatükis neid mõisteid defineerida. 

 

1.1. Aja mõiste  

Kõik teavad, mis on aeg, sest me puutume sellega pidevalt kokku, aga kui me palume aja  

mõistet defineerida, siis jäädakse sellega tihtipeale hätta. Inimesed tajuvad aega subjektiivselt 

ehk väga erinevalt. Näiteks kui ootad WC järjekorras, tundub aeg tohutult veniv ja pikk, aga 

sõpradega olles tundub see justkui lendavat. Olles millestki täiesti haaratud, me lihtsalt 

kaotame ajataju, siis me ei keskendu enam aja kulgemisele ega mõõda seda (Unt, 2019). 

Aeg on sarnaselt pikkusega suurus, millele ei saa anda täpset sõnalist definitsiooni. Me saame 

aega ja selle kulgu vaid tajuda ja ette kujutada. Seega saab ajast sarnaselt ruumiga rääkida 

vaid kui sündmuste toimumist kirjeldavast mudelist (Peil, 2011). 

Sündmuste kestuse ja nendevaheliste ajavahemike mõõtmiseks on kasutusele võetud 

ajaühikud. Aluseks on võetud perioodilised protsessid, nagu kuu faasid ja päikese näiv 

liikumine taevas. Aja mõõtühikuks on sekund, mille järgi defineeritakse suuremaid ühikuid 

(Aeg, kuupäev puudub). 

Aeg on suurus, mida saab mõõta ja saadud mõõtetulemust arvuliselt väljendada. Aja 

füüsikaline võimalik olemus on jäänud senini välja selgitamata. Aeg on pidev ja pöördumatu 

– me ei saa mingitest ajavahemikest ilma neid läbimata üle hüpata, me saame ajas vaid edasi 

minna, tagasipöördumine ja juba toimunu muutmine pole tänapäeva teadlaste arvates 

võimalik (Peil, 2011). 

Aja mõiste on käsitletav vaid läbi võrdlemise. Aega defineeritaksegi läbi mõõtmise ehk 

võrdlemise kaudu. Aja mõõtmise aluseks ongi enamasti võrdlemine looduses toimuvate 

perioodiliste nähtustega, mis korduvad võrdsete ajavahemike tagant. Peale selle võib aja 

mõõtmisel võtta aluseks ka muutumatu kiirusega kulgevad protsessid (Peil, 2011). 

Aeg on fundamentaalne ehk põhisuurus, aega ei väljendata teiste suuruste kaudu. Aeg on ise 

teiste suuruste defineerimise aluseks (Peil, 2011). 

Aeg on üks olulisemaid igapäevaelu mõjutajaid. Aega on kõigil inimestel ööpäevas võrdselt 

24 tundi, olenemata sissetulekust, haridusest, perekonnaseisust, soost või vanusest. Kuigi aega 

on kõigil ühepalju, on selle kasutamine ja võimalus valida meelepäraseid tegevusi inimesiti 

väga erinev (Statistikaamet, kuupäev puudub). 

Me oleme ajast täielikult sõltuvad: me vajame seda, et tegutseda, eesmärke seada ja ülesandeid 

täita. Peame pidevat arvet ajakulu üle ja planeerime, raiskame, võidame, jagame, anname, 

võtame ja kaotame aega, aga vähemaks midagi reaalselt ei jää (Tragel, 2014). 

Aeg on igaühe isiklik harmoonia temas eneses, igaühe enda muutumishetkede jada kirjeldav 

metafoor. Aeg pole absoluutne ehk kõigi vaatlejate jaoks ühtmoodi toimiv. Erinevates 
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olukordades kasutatakse aja erinevaid mudeleid. Kõik tajuvad aega, see on lahutamatu osa 

meie teadvusest (Tragel, 2014). 

 

1.2. Vaba aja mõiste ja jagunemine 

Vaba aeg on mitmetahuline mõiste, mida ei saa ühtse definitsiooniga kirjeldada. Vaba aega 

on üldiselt määratletud kui mingist tööst, õppimisest, kodustest majapidamistöödest vaba 

aega, mida saab kasutada meelepärasel viisil (Aigro, 2008). 

Inimesiti on vaba aja mõiste siiski erinev. Paljud noored ei pea hobidele kulutatud aega vabaks 

ajaks, nende jaoks on vaba aeg vaid sõprade seltsis viibimine või mingi muu õpilase poolt 

puhkuseks peetav aeg (Rannala & Taru, 2009). Vaba aega on võimalik määratleda ka 

järgnevate väljenditega: vaba sundusest, võimalus valida, õppetööst ülejääv aeg, aeg pärast 

kohustuslike sotsiaalsete ülesannete täitmist (Aigro, 2008). Vaba aeg on üks peamisi 

mõjutajaid inimeste heaolu, õnnelikkuse ja rahulolu kujundamisel (Valdmaa, 2017). 

Vaba aja tegevused võib jagada organiseeritud ja organiseerimata tegevusteks. Organiseeritud 

vaba aja tegevused on näiteks sportimine, tehnikaga tegelemine, ettevõtlusega tegelemine, 

juhendatud töö arvutiprogrammidega, male, kabe ja muu nuputamine, kunsti ja käsitööga 

tegelemine, muusika/oma bändiga tegelemine, tantsimine, õpilasesinduses osalemine, 

noorteühingusse kuulumine, noorteprojektis ja vabatahtlikus tegevuses osalemine, tegelemine 

teatri ja näitlemisega, noortekeskuses viibimine, osalemine noortekoolitustel või osalemine 

mingite organisatsioonide töös ja erinevates teistes huvikoolides ja -ringides käimine 

(Valdmaa, 2017). 

Organiseeritud tegevused ei anna õpilasele üksnes teadmisi mingist kitsast valdkonnast, vaid 

avardavad silmaringi hoopis laiemalt, võimaldavad saadud teadmisi kasutada ka 

üldhariduskoolis. Ükskõik mis alaga õpilane tegeleb, on see tema jaoks kvaliteetaeg. Huviala 

peaks siiski olema õpilase enda poolt valitud, mitte lähtuma lapsevanemate huvidest ja 

soovidest (Valdmaa, 2017). 

Erinevalt organiseeritud vabast ajast on organiseerimata vaba aeg sisustatud mitte nii 

süsteemselt ja eeskätt just juhendamata tegevustega. Organiseerimata vaba aja tegevused on 

näiteks arvutimängude mängimine, töötamine, lugemine, jalutamine, teatris, kinos, kontserdil 

käimine, iseseisev sportimine, reisimine, filmi vaatamine, koduste toimetuste tegemine, 

nutitelefonis olemine. Organiseerimata vaba aja tegevusi harrastades võivad noored vahel 

sattuda ka n-ö valesse keskkonda. Eriti siis, kui vaba aja tegevuseks kujuneb vaid hängimine 

kaubanduskeskustes või linnaparkides (Valdmaa, 2017). 
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2. VABA AJA SISUSTAMISE VÕIMALUSED 

Teises peatükis tutvustatakse vaba aja sisustamise üldisi võimalusi, tuuakse välja 

organiseeritud ja organiseerimata vaba aja tegevuste eripära ning antakse lühiülevaade vaba 

aja uuringust Pärnus. 

 

2.1. Organiseeritud ja organiseerimata vaba aja tegevused 

Õpilased on vastavalt seadusele kohustatud osa võtma õppetööst, see tähendab, et nad peavad 

omandama teadmisi ja tarkusi vastavalt oma võimetele. Pärast koolitunde jääb neil tavaliselt 

siiski üle vaba aega, mille sisustamine ei ole otseselt seotud õppimisega (Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadus, 2010). 

Tänapäeval on vaba aja veetmise võimalusi väga palju. Kui aastaid tagasi oli vaba aeg 

eelkõige raamatu lugemine, sõpradega koos sportimine, õues või metsas mängimine, siis nüüd 

on võimalusi palju enam. Raadio, televisioon, kino, internet, sõbrad, erinevad hobid, sport – 

kõik need kindlustavad, et vabad hetked oleksid millegagi täidetud (Nimmerfeldt, 2010). 

Õpilaste arengu seisukohalt on sisukas vaba aja veetmine peaaegu sama oluline kui koolist 

saadav haridus. Kultuuri-, spordi- ja muude harrastustega tegelemine arendab õpilaste 

võimeid, kuid samas aitab huvitegevuse harrastamine omandada ka käitumisnorme ja oskusi. 

Selle kaudu arenevad sotsiaalsed oskused ning laieneb sotsiaalne võrgustik (Veigel, 2013). 

Huvihariduse eesmärk on luua võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada noore 

kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks (Veigel, 2013).  

Vaba aja tegevused võib jagada organiseeritud ja organiseerimata tegevusteks. Organiseeritud 

vaba aja tegevused on järgmised: huvialadega tegelemine (sport, tehnika, loodus, muusika, 

kunst, üldkultuur), laagrites või malevas viibimine, osalemine noorte otsustuskogudes või 

noorte organisatsioonides (Veigel, 2013). 

Organiseerimata vaba aja tegevused on sõprade ja vanematega koosolemine, arvuti või 

telefoni kasutamine, televiisori vaatamine, lugemine, muusika kuulamine, loovharrastused, 

kultuuritarbimine (kino, teater, kontsert), jalutamine linnas või looduses (Hobid, vaba aeg, 

kuupäev puudub). 

Kõige populaarsemad organiseerimata vaba aja veetmise viisid on sportimine, nutiseadmetes 

viibimine, sõpradega ajaveetmine ja suhtlemine, lugemine, käsitöö harrastamine ning 

kunstiga tegelemine (Nimmerfeldt, 2010). 

Kõige parem viis vaba aega veeta on tegeleda oma hobi või huvialaga. Meelepärast oskust 

arendada on võimalik nii huvikoolides, huviringides, noortekeskustes kui ka 

noorteorganisatsioonides. Selline huvi arendamine võib tulevikus aidata isegi elukutse valikul 

(Miks ja kuidas tegeleda huvitegevusega, kuupäev puudub). 

Huvitegevus on vabatahtlik, sest keegi ei kohusta koolivälist aega sellesse panustama. 

Huvialasid on sama palju kui on inimesi, kuid üldjoontes võib need siiski jagada suurematesse 
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rühmadesse: sport, kunst, muusika, tehnika, kokandus, tants (Miks ja kuidas tegeleda 

huvitegevusega, kuupäev puudub). 

Huviharidus ja huvitegevus võimaldavad mõlemad oma vaba aega kasutada millegi uue 

õppimiseks või oskuste arendamiseks. Nende mõistete sisu on siiski natuke erinev. 

Huviharidus on pikaajaline. Tavaliselt saavad huvikoolis õppivad noored selle lõpetamise 

järel ka vastava lõputunnistuse. Huvitegevus on lühiajaline tegevus, näiteks laulad mingi aja 

kooli lastekooris. Mõlemal juhul toimub tegevus siiski juhendaja kaasabil (Miks ja kuidas 

tegeleda huvitegevusega, kuupäev puudub). 

Huvialadega tegelemine annab ja arendab järgmisi oskusi: arendab sotsiaalseid oskusi, aitab 

hinnata enda võimeid, vajadusi ja oskusi, mõista õppimise tähtsust elus hakkamasaamiseks, 

lahutab meelt ja toob vaheldust igapäevaellu, arendab isikuomadusi, näiteks loovust, 

järjekindlust, omaalgatust ja iseseisvust, pakub tunnustust ja eduelamust, aitab olla edukam 

tulevikus, on positiivne eeskuju lähedastele (Hobid, vaba aeg, kuupäev puudub). 

Organiseeritud vaba aeg suudab tagada eesmärgipärase oskuste arendamise tänu süsteemsele 

ülesehitusele ja juhendaja olemasolule, kuid organiseerimata vaba aja tegevuste puhul sõltub 

vaba aja kasulikkus noore poolt harrastatavate tegevuste iseloomust ja samuti osalemise 

motiividest (Valdmaa, 2017). 

 

2.2. Vaba aja sisustamise võimalused Pärnus 

Pärnus on analoogiliselt teiste suurte linnadega võimalik harrastada väga erinevaid hobisid. 

Pärnus tegutsetakse 2019. aastast alates üle-eestilise noorte huvitegevuse kava alusel, millest 

võib leida 33 erinevat tegevust. Nende hulka kuuluvad näiteks kokandus, robootika, 

näitlemine, mitmed kunstiliigid, puutöö, muusika, loovmängud, laulmine, tantsimine, paljud 

spordialad, keeleõpe, teadus jm. Riik on alates 2017. aastast toetanud huvitegevust 20 miljoni 

euroga, millest 1,8 miljonit on saanud Pärnu oma huvitegevuse mitmekesistamiseks ja 

kättesaadavuse parandamiseks (Rallmann, 2019). 

Pärnu linna on aastate vältel rajatud mitmeid spordiväljakuid (korvpalliplatsid, 

jalgpalliväljakud), pumptrack, Raba 5 ekstreemspordikeskus, Pärnu jõe tervisepark. Kuigi 

võimalused on järjest paranenud, on nende kasutamise aktiivsus koolinoorte poolt üha 

vähenemas. Viimane kinnitab tõsiasja, et sportmängud ja kehaline aktiivsus ning vahetu 

otsesuhtlus on järjest enam asendumas ruumisiseste tegevustega. Ennekõike siis meedia 

tarbimisega, mille ajaline osa on iga aastaga suurenenud (Kuusik, 2019). 

Huvikoolid tegutsevad kuues valdkonnas: sport, tehnika, loodus, üldkultuur, muusika ja 

kunst. Igapäevaelus on huvikoolid tuntud läbi oma valdkonnast tulenevate nimetuste. Näiteks 

võib tuua spordikooli, -keskuse või -klubi; tehnika-, loodus- ja loomemaja või loomekeskuse, 

muusika- või kunstikooli jms. Huvikoolide õppetöö vormideks on grupi- ja individuaalõpe 

(Rallmann, 2019). 

Pärnumaal tegutseb momendil 42 erinevat huvikooli, millest kümme on maakonna 

huvikoolid, neile lisaks tegutsevad ka üldhariduskoolides erinevad ringid (Pärnu linna 

huviharidus, 2009).  

Pärnu suurimad huvikoolid õpilaste arvu poolest on Pärnu Kunstide Maja (umbes 800 õpilast), 

Jaana Trinki Erakool (umbes 700 õpilast), Pärnu Linna Spordikool (umbes 608 õpilast), Pärnu 



Helin Maria Unt, 8. klass, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 2020 

PÄRNU KUNINGA TÄNAVA PÕHIKOOLI ÕPILASTE VABA AJA KASUTUS 

200 

Muusikakool (393 õpilast), Pärnu Loodusmaja (umbes 419 õpilast), Pärnu Vanalinna 

Koolituskeskus (umbes 315 õpilast), Pärnu „Kalevi“ Spordikool (umbes 302 õpilast), 

Gabriele Moe- ja Tantsukool (umbes 300 õpilast), Laine Mägi Tantsukool (umbes 300 

õpilast), Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja (umbes 299 õpilast). Õpilaste arv loomulikult 

kõigub, sest nii mõnigi laps loobub oma hobist või liitub õpingutega keset aastat (Pärnu linna 

huviharidus, 2009). Huvikoolide täieliku loeteluga on võimalik tutvuda lisas 1.  

 

2.3. Lühiülevaade õpilaste eluviisi uuringute küsitlustest 

Eesti Statistikaamet viib läbi ajakasutuse uuringut. Kõige hilisemate andmete põhjal (vt joonis 

1) kulutab ööpäevas õpilane kõige rohkem aega magamisele. Keskmiselt magab noor veidi 

alla 10 tunni ööpäevas (41% ööpäevast). Noored ärkavad suhteliselt vara. Nädala sees on 

hommikune ärkamisaeg poole seitsme ja seitsme paiku, nädalavahetusel natuke hilisem. 

Magama minnakse enamasti õhtul kella kümne ja kesköö vahel. Kahjuks paljudel noortel võib 

see toiming venida, millest tulenevalt võib uneaeg olla oluliselt lühem kui see noorele 

inimesele vajalik oleks. Söömisele ja joomisele kulutatakse 1,2 tundi (5%) ja muule isiklikule 

tegevusele 0,72 tundi (3%). Majapidamise ja perekonnaga tegeldakse 0,94 tundi ja õppimisele 

kulub 3,84 tundi (16%). Vabale ajale kulub 7,44 tundi (31%) ööpäevast (Kommel, 2017; 

Statistikaamet, kuupäev puudub). 

 

Joonis 1. Noorte ajakasutus 24 tunni jooksul arvutatuna nädala kõigi päevade keskmisest 

(Kommel, 2017) 

Pärnu Linnavalitsus koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga viisid 2015/2016. õppeaastal 

läbi Pärnu kooliõpilaste eluviisi uuringu. Küsitluse eesmärgiks oli saada ülevaade, kuidas 

noored Pärnus elavad, millised on nende harjumused ja hoiakud, riskikäitumine ning suhted 

pere, sõprade ja klassikaaslastega, et selle alusel paremini planeerida noortele suunatud 

riskikäitumise ennetamise ja vaba aja planeerimise projekte ning pikaajalisi tegevusi (Õun, 

Mägi, & Übner, 2016).  

Järgnevalt mõned arvulised näitajad Pärnu Linnavalitsuse ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledži 

uuringust Pärnu õpilaste kohta. Pärnu linna õpilaste eluviisi uuringu küsitluses taheti teada 

saada õpilaste hinnangut koolis käimisele. Keskmiselt 8%-le 8.–9. klasside õpilastest meeldib 

väga koolis käia. 50%-le 8.–9. klasside õpilastest meeldib koolis käia mingil määral. 

Põhikooli õpilaste negatiivsus kooliskäimise vastu kasvab iga klassiga. Kooliskäimine ei 

meeldi 41%-le vanemate klasside õpilastest. Põhikooli vanemates klassides meeldib väga või 
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meeldib mõningal määral koolis käia võrdselt nii poistele kui ka tüdrukutele (Õun, Mägi, & 

Übner, 2016). 

Õpilastele soovitatakse olla kehaliselt aktiivne iga päev vähemalt üks tund. Uuringute põhjal 

on selliseid õpilasi 16% ning kehaliselt aktiivsed vähemalt ühe tunni neljal päeval nädalas on 

19%. Kõige aktiivsemad kehaliselt – iga päev vähemalt üks tund – on 8. klassi poisid (27%). 

4% vastanutest ei ole üldse kehaliselt aktiivsed (Õun, Mägi, & Übner, 2016).  

Pärnu linna õpilaste eluviisi küsitluses uuriti ka õpilaste vaba aja veetmist tehnilistes 

seadmetes nagu arvutid, mängukonsoolid, tahvelarvutid, nutitelefonid ja muud taolised 

esemed. Koolipäevadel kasutavad tehnilisi vahendeid mängimiseks enamasti poisid. 8.–9. 

klassi poistest 50% mängib tehnilistes seadmetes umbes 2–3 tundi. 8.–9. klasside tüdrukutest 

üle 50% ei mängi üldse või siis teevad seda vähem kui pool tundi. Leidub ka neid tüdrukuid 

(3%) ja poisse (8%), kes mängivad koolipäevadel tehnilistes seadmetes üle seitsme tunni. 

Digitaalseid vahendeid kasutavad koolipäevadel vabal ajal mängimiseks rohkem nooremad 

õpilased, põhikooli viimastes klassides kasutatakse elektroonilisi vahendeid aktiivselt ka 

kodutööde jaoks info otsimiseks (Õun, Mägi, & Übner, 2016). 

Õpilastest 23% väitis end olevat iga päev sõpradega Skype või telefoni teel ühenduses 

vähemalt 1–5 korda päevas, sõnumivahetuses või edastuse teel natuke enam (27%) ning 

silmast silma kohtub oma sõpradega 19% õpilastest. Teistel juhtudel kas tehakse seda harvem 

või siis rohkem. Seega sõpradega ollakse igapäevaselt kontaktis, kasutades erinevaid 

sõnumite saatmist võimaldavaid vahendeid. Harvem kohtutakse silmast silma (Õun, Mägi, & 

Übner, 2016).  

Digitaliseerumine on paratamatu nähtus tänapäeval ning tehnoloogiate kasutamine 

igapäevaelus on võtmas järjest suuremat osakaalu, jättes üha enam otsesuhtlust tagaplaanile. 

Iga päev räägib oma sõpradega telefoni või interneti programmide abil 34% õpilastest, 58% 

vahetab sõnumeid ning silmast silma kohtub 25% õpilastest. Igal nädalal räägib telefoni jms 

teel 37%, sõnumeid vahetab 25% ja silmast silma kohtub 51% õpilastest (Õun, Mägi, & 

Übner, 2016). 
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3. AJA PLANEERIMISE KASULIKKUS JA KEHALISE 
AKTIIVSUSE ROLL PÄEVA KAVANDAMISEL  

Käesolevas peatükis antakse soovitusi, kuidas võita juurde vaba aega, kuidas peaks aega 

efektiivsemalt kasutama, räägitakse vaba aja kõige tähtsamast ja kasulikumast veetmise 

moodusest – kehalisest aktiivsusest. 

 

3.1. Aja planeerimine 

Õpilased võivad aeg-ajalt tunda, et koolitööd ja muud kohustused kuhjuvad, tähtajad 

lähenevad liiga kiiresti ning aega puhkuseks ja sõpradega veetmiseks ei jäägi. Rahulolematus 

ja stress võivad selle tagajärjel tõusta. Aega on aga võimalik juurde võita, kui õpitakse seda 

efektiivselt kasutama. Efektiivne ajakasutusoskus aitab olulised asjad õigeks ajaks ära teha, 

võita rohkem aega puhkamiseks ning nii vältida ka stressi (Aja planeerimine: Kuidas aega 

juurde tekitada, kuupäev puudub). 

Aja planeerimine on tegevus, mille käigus tehakse plaan, kui palju aega mingi tegevuse peale 

kulutatakse. Kogu päev, nädal või hoopis pikem periood planeeritakse ette. Inimene teab juba 

täna, mida ta homme näiteks samal ajal teeb. Selline planeerimine aitab aru saada, kuhu kulub 

aeg, kas õpilane kasutab seda asjalikult ning kasulikuks tegevuseks. Samuti on aega 

planeerides kerge oma päevaplaani muuta ja inimene ei unusta midagi olulist tegemata. 

Kasulik on see just väga aktiivsetele inimestele, kellel päeva jooksul palju tegemist. Aega 

planeerides näed juba varem, kas see tegevus mahub päevaplaani või mitte (Aja planeerimine, 

kuupäev puudub). 

Kroonilises ajahädas olev inimene peaks vähendama vabaajategevusi või nendele kuluvat 

aega (näiteks televiisori või sarjade vaatamine). Mõelda tuleks ka sellele, kas kasutad 

õppimisele pühendatud aega efektiivselt või jääd vahepeal sõpradega lobisema, niisama 

unistama või internetiavarustesse hulkuma. Oma telefon tuleks välja lülitada tegevuste jaoks, 

mis nõuavad täielikku tähelepanu, näiteks õppimine, lugemine, trenn. Nii välditakse 

võimalust kalduda põhitegevusest kõrvale (Ajaplaneerimine: Kuidas aega juurde tekitada, 

kuupäev puudub). 

Kõik kohustused tuleks täpselt üles märkida ning panna kirja, millal oled koolis, loengus, 

trennis, teatris, sõpradega väljas vms. Kindlasti tuleks lisada ka kodutööde tähtajad, 

kontrolltööd, ettekanded, eksamid jms. Hea on ajakavasse arvestada ka punktist A punkti B 

liikumise aeg (nt kodust bussiga kooli sõitmine). Mõelda tuleks ka sellele, kuidas sedagi aega 

efektiivselt kasutada. Soovitatav on kasutada ülesmärkimiseks ühte kindlat kohta (märkmik, 

kalender, telefon, arvuti vms). Nii on võimalik vältida kohustuste „kadumist“. Iganädalane 

kohustuste nimekiri tuleks koostada nädala lõpus või esmaspäeva hommikul. Kui kalender on 

pigem üldine, siis nimekiri peaks olema juba konkreetsem. Oma ajakava nimekirja tuleks 

kontrollida iga päev ja teha sinna vajaduse korral ka parandusi. Endale tuleks seada pigem 

varajasemad tähtajad ning panna kohustused kirja tähtsuse järjekorras (Aja planeerimine: 

Kuidas aega juurde tekitada, kuupäev puudub).  
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Kui kohustusi ja käimisi on palju, siis annavad varasemad tähtajad ootamatuste korral varuaja, 

et kohustustega õigeks ajaks valmis saada. Kui panna kohustused kirja tähtsuse järjekorras, 

on võimalik jälgida, millega peaks kõigepealt tegelema ja mis kannatab oodata. Päevaplaan 

on selleks väga hea koht ja võimalus! Planeerima peaks ka oma vabaajategevusi. Üks viga aja 

planeerimisel ongi see, et sellesse ei planeerita oma vabaajategevusi. Vaba aeg ja puhkamine 

on väga olulised, kuid ka nende jaoks on vaja oma päevaplaanis aega planeerida. Nii on 

kindel, et puhkehetkel inimene puhkab, mitte ei muretse tegemata kohustuste pärast. Oma 

kalendrisse tuleks üles kirjutada isegi see, millal lähed trenni, kohtud sõpradega, käid 

kontserdil, tegeled nutiseadmetega vms (Aja planeerimine: Kuidas aega juurde tekitada, 

kuupäev puudub). 

Aja planeerimine võib olla alguses üsna keerukas, eriti siis, kui ülesandeid on kogunenud liiga 

palju või on harjumus asju viimasele minutile jätta. Sellistel puhkudel on mõistlik teada nippe, 

mis aitavad aega targemini planeerida ja kiiremini ja efektiivsemalt kohustusi täita. Pille Ivask 

annab Äripäevas soovitusi, kuidas paremini planeerida oma päeva ja juurde võita kohustustest 

vaba aega (Ivask, 2017).  

Eesmärgid tuleks seada targalt ja need ei tohiks olla liiga üldised. Suurema eesmärgi korral 

tuleks see „lammutada“ osadeks ning märkida üles oma plaani kindlad väiksemad eesmärgid. 

Nii tekib motivatsioon eesmärke täita, kuna need ei tundu ületamatud ja keerukad (Ivask, 

2017). 

Õppimist tuleks alustada just raskematest ülesannetest, kuna puhanud peaga on võimalik 

nendega kiiremini ja paremini hakkama saada. Lõppu peaks jätma ülesanded, mis ei nõua 

väga palju pingutust (Ivask, 2017). 

E-kirju tasuks vaadata kindlatel kellaaegadel. Nii ei vii saadetud e-kirjad tähelepanu eemale 

ning on võimalik suurema tõenäosusega oma tegevusele paremini keskenduda. Õppimise ajal 

sotsiaalmeedia külastamine pole küll väga suur patt, ent võib halvasti mõjuda töörütmile. 

Sotsiaalmeediaga võiks tegeleda kindlatel kellaaegadel (Ivask, 2017). 

Inimene suudab oma tegevuses olla efektiivne, kui ta teeb sageli pause, mille ajal puhkab silmi 

ja pead. Tegemist vajavate ülesannete nimekirja võiks kokku panna kas eelmise päeva õhtul 

või võimaluse korral isegi nädala lõpus. Nii on võimalik saada ülevaade sellest, mis tegemata 

jäi ja mida järgmisel päeval tingimata tegema peaks (Ivask, 2017).  

 

3.2. Kehalise aktiivsuse tähtsus 

Kehaline aktiivsus ehk liikumine on keha igasugune liikumine, mis on põhjustatud lihastööst 

ning nõuab suuremat energiakulu, kui on vajalik organismi põhiainevahetuseks. 

Liikumisharrastus ehk tervisesport on mittevõistluslik kehalist koormust andev liikumine, 

mille eesmärgiks on kehaline vormisolek, tervise toetamine või rõõmu ja naudingu saamine. 

Sport on kehaline tegevus, milles osaletakse nii omal käel kui ka organiseeritult ja mille 

eesmärk on toetada või parandada kehalist vormi ning vaimset heaolu, tekitada sotsiaalseid 

suhteid või saavutada erineva tasemega võistlustel tulemusi (Pedak & Kuu, 2018).  

Igasugune kehaline aktiivsus on vaba aja veetmise juures oluline, kuid paljud õpilased 

veedavad suure osa oma vabast ajast mitte midagi kasulikku tehes. Raisatakse aega 

mõttetutele tegevustele: istutakse tundide kaupa nutiseadmetes või teleri ees seriaale vaadates. 

Laste ja noorte meelelahutuslik ekraaniaeg peaks aga jääma alla kahe tunni päevas. 
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Noorte vaba aja kõige tähtsamaks tegevuseks peaks aga olema liikumine. Kehaline aktiivsus 

toetab mitmekülgselt õpilaste arengut ja heaolu laiemalt. Liikumisel on asendamatu osa 

kehalise arengu ja motoorsete oskuste kujunemisel, samuti terviseriskide ennetamisel. 

Liikumisel on positiivne mõju ka vaimsele tervisele, pakkudes lisaks võimalusi eakaaslastega 

suhtlemiseks ja koos tervisliku vaba aja veetmiseks (Kalle & Klaan, 2016). 

Noor inimene vajab iga päev vähemalt 60 minutit mõõduka kuni tugeva aktiivsusega 

liikumist. Vaid 16% Eesti kooliõpilastest on nii aktiivsed (Kalle & Klaan, 2016). 

Aktiivset liikumist võib muidugi koguneda terve päeva jooksul erinevatest kehalistest 

tegevustest, see ei pea alati olema vaid sporditreening. Igapäevased tegevused võiksid 

sisaldada aktiivset mängu (näiteks kullimäng, erinevad hüppemängud või pallimängud), 

aktiivset transporti (jalgsi või rattaga kooli ja sealt koju või huviringi), perekondlikku 

sportimist (rattaga sõitmine, matkamine, rulatamine, suusatamine, uisutamine) või aktiivset 

sportimist koos sõpradega (Kalle & Klaan, 2016).  

Peamised keskkonnad ja mõjutajad, mis saavad luua eeldusi ja võimalusi aktiivseks 

liikumiseks, ongi perekond, kool, sõbrad, kogukond, riiklikud strateegiad ja investeeringud. 

Igasugune kehaliselt mitteaktiivne aeg tuleks tervise huvides viia miinimumini. Vaba aja 

planeerimisel tuleks kindlasti jälgida teadlaste soovitusi ja rohkem tegeleda aktiivse 

liikumisega (Kalle & Klaan, 2016). 
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4. EMPIIRILINE UURIMUS 

Uurimistöö empiirilises osas antakse ülevaade läbiviidud küsitlusest, metoodikast, valimist ja 

töö käigust. Tehakse kokkuvõte küsitluse tulemustest ning analüüsitakse saadud tulemusi. 

 

4.1. Empiirilise uurimuse eesmärk  

Uurimistöö eesmärk oli selgitada välja, mida õpilased ise peavad vabaks ajaks, kuidas nad 

seda veedavad ja millised on nende eelistused seoses vaba ajaga. Samuti selgitati välja, 

milliste huvialadega tahaksid õpilased tegeleda, kuid mingil põhjusel ei ole see võimalik. 

 

4.2. Metoodika 

Ülevaate saamiseks Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste vaba aja veetmisest koostasime 

elektroonilise ankeetküsitluse Google’i vormis, mis koosnes 18 küsimusest (vt lisa 2). 

Küsimused jagunesid kolme gruppi: isikuküsimused, organiseeritud ja organiseerimata vaba 

aja küsimused. Õpilased vastasid küsimustikule arvutitundides 2019. aasta detsembrikuu ja 

jaanuarikuu jooksul. Küsimuste koostamisel ja analüüsimisel lähtusime mingil määral 2016. 

aastal Pärnu linnas Pärnu Linnavalitsuse ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledži koostöös läbiviidud 

küsitlusest.  

 

4.3. Valim 

Küsitlusele vastajad jaotasime kahte vanuserühma. Esimese rühma moodustasid 3.–4. klassi 

õpilased ja teise 8. klassi noored. Poisse oli vanematest klassidest küsitletute seas 22 ja 

tüdrukuid 28 ning nooremate seas oli poisse 21 ja tüdrukuid 19. Kokku oli vastajaid 90.  

 

4.4. Küsimuste vastuste analüüs 

Mitu koolitundi on Sul nädalas? 

88% 8. klassi õpilastest vastas, et neil on iga päev kuni seitse koolitundi. Noorematest 

õpilastest vastas 77,5%, et neil on kuni kuus tundi iga päev. Rühmasisene tundide erinevus on 

tingitud koorilaulutundidest ja prantsuse keele tundidest, milles ei osale kõik õpilased. 

Kui kaua oled viimase kolme päeva jooksul keskmiselt teinud kodutöid? 

Vanemate klasside õpilased (84%) kulutavad keskmiselt kuni ühe tunni kodutöödele. Nende 

hulka kuuluvad ka õpilased, kes tegelevad kodus koolitöödega vaid 15 minutit või veelgi 

vähem. Väga vähesed, vaid 14% õpilastest, õpivad kodus üle ühe tunni ning ülejäänud (2%) 

rohkem kui kaks tundi (vt joonis 2). 82,5% väiksematest õpilastest teeb kodutöid keskmiselt 

kuni 30 minutit, vaid 17,5% lastest kulutas selleks rohkem aega kui 30 minutit (vt joonis 3). 

Kokkuvõtteks võib öelda, et õpilased kulutavad kodutöödele üllatavalt vähe aega, kuigi üsna 

tihti kurdetakse, et kodus on liiga palju õppida. 
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Joonis 2. 8. klassi õpilaste kodutöödele kuluv aeg 

 

 

Joonis 3. 3.–4. klassi õpilaste kodutöödele kuluv aeg 

Mitu tundi Sa tavaliselt magad? 

National Sleep Foundation’i soovitus on kooliealistele (6–13aastastele) lastele 9–11 öötundi 

ja teismelistele (14–17aastastele) 8–10 öötundi (Ärm, 2015). Enamus 8. klasside õpilastest 

(74%) vastas küsitluses, et tavaliselt magavad nad seitse tundi või isegi vähem (vt joonis 4). 

See tähendab, et ainult veerand (26%) vanema rühma küsitletutest täidab oma unevajaduse. 

Noorematest õpilastest vastas 60%, et nad tavaliselt magavad 8–9 tundi. Nooremate õpilaste 

seas on suurematega võrreldes rohkem neid, kelle uni on piisavalt pikk (37,5%) (vt joonis 5). 

Kahjuks on kooliealiste laste unevajadus suurem, kui seda mainisid väga paljud küsitletud.  

Teaduslikud uuringud on tõestanud, et liiga vähene, kuid ka liiga pikk magamine on 

ebatervislikud ning võivad viia koguni kaalutõusuni. Samuti mõjutab uni õpitulemusi. On 

inimesi, kellele magamine tundub ajaraiskamisena, aga tegelikkuses on magamine väga 

vajalik tegevus. Tänu sellele taastuvad inimese energiavarud, mälu paraneb ning suureneb 

üleüldine heaolu (Ärm, 2015). 
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Joonis 4. 8. klasside õpilaste uneaeg 

 

Joonis 5. 3.–4. klasside õpilaste uneaeg 

Mida tähendab Sinu jaoks mõiste vaba aeg? 

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste seas läbiviidud küsitluse „Põhikooli õpilaste vaba 

aeg“ põhjal peavad noored vabaks ajaks igapäevakohustustest vaba aega, mida nad saavad 

kasutada endale meelepärasel viisil. Küllaltki paljud vastajad aga ei pea vabaks ajaks seda 

aega, mis kulutatakse hobidele. Nad arvavad, et vaba aeg on vaid sõprade seltsis või siis kodus 

puhates veedetud aeg. Nii mõnedki teevad vahet ühelt poolt huvialaringi kui kohustuse ja 

teiselt poolt kui meeldiva tegevuse vahel ning viimasel juhul hinnatakse huvialale kulunud 

aega vahel ka vabaks ajaks. 

Mis on Sinu hobid? Pane kirja huvikooli/ringi nimi või koht, kus sa oma hobiga tegeled. Mis 

aladega sa täpsemalt tegeled? Mitu tundi nädalas kulutad sa aega oma hobidele? 

Kool võtab õpilaste päevast suurema osa ajast, kuid ilmnes, et noored tahavad end siiski 

mitmekülgselt arendada. Oluline on silmas pidada, et õpilastel oli küsitluses võimalik märkida 

mitu tegevust. Üksikud tegelesid rohkema kui kahe hobiga ja väga vähesed ei toonud välja 

ühtki hobi. Ülevaate hobide esinemisest nii vanematel kui noorematel annavad joonised 6 ja 

7. 
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Joonis 6. 8. klassi õpilaste hobid. Märkus: Õpilased said märkida mitu tegevust 

 

Joonis 7. 3.–4. klassi õpilaste hobid 

Väga paljud on psüühilisele pingele tasakaaluks valinud füüsilise koormuse. 82,5% noorema 

rühma vastajatest on märkinud oma hobiks spordi ja 10% tantsimise ning vanemast rühmast 

tegeles mingi spordialaga 74% ja tantsimisega 6%. Siit järeldus, et väiksemad õpilased on 

aktiivsemad sportijad ja tõenäoliselt ongi füüsiliselt aktiivsed vähemalt ühe tunni päevas. 

Arvesse on võetud nii sporditreeningud kui ka muu aktiivne tegevus. Tegeldi väga erinevate 

spordialadega. Oma sportlikku hobi harrastatakse kõige enam Pärnu Spordikoolis. Pärnu 

Kuninga Tänava Põhikooli uuritud õpilaste kõige populaarsemateks spordialadeks on jalgpall 

ja kergejõustik. Väga põnevateks aladeks võib pidada lohesurfi, purjetamist ja motokrossi. 

Mõlemad vanuserühmad tegelevad veel teiste huvitavate spordialadega: jõusaalis käimine, 

ratsutamine, judo, saalihoki, korvpall, võrkpall, karate, poks, ujumine, kettagolf, suusatamine, 

male, sulgpall, sõudmine. See tähendab, et aktiivne vaba aja veetmine on üsnagi tavaline.  

Muusikaga tegeleb 8. klassidest 26% õpilastest. Noorema vanuserühma muusikaga tegelejate 

protsent on 17,5%, mis on üsna üllatav, sest tavaliselt on väiksemad lapsed aktiivsemad 

huviringis käijad. Enamus õpilasi tegeleb muusikaga Pärnu Kunstide Majas või Pärnu 

Muusikakoolis. Kõige populaarsemaks pilliks, mida õpitakse, on klaver. Samuti mängitakse 
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ka akordionit, kannelt, flööti, kitarri ja viiulit. 18% 8. klasside õpilastest tegeleb kunstiga ning 

seda harrastatakse enamasti Pärnu Kunstikoolis. 12,5% väiksematest lastest tegeleb samuti 

kunstiga, kuid lisaks kunstikoolile käiakse ka erinevates kunstiringides. Väiksemad tegelevad 

veel tehnika (10%) ja teadusega (7,5%). 18% 8. klassi õpilastest märkis samuti tehnika (18%) 

ja teaduse (12%). 

21 vanema rühma õpilast (42%) tegeleb oma hobiga 5–6 tundi nädalas. Noorematest 

vastajatest 40% tegeleb oma hobiga 3–4 tundi nädalas. Neid õpilasi, kes üldse hobidega ei 

tegele, on mõlemas vanuse rühmas kokku kolm. 

Mida tahaksid vabal ajal teha, aga mingil põhjusel ei saa? Nimeta põhjus. 

Märgiti mitmeid huvialasid, millega õpilased ei saa tegeleda, kuigi sooviksid. Põhiliste 

takistustena toodi esile aja piiratust ja Pärnus vastava huvialaga tegelemise võimaluse 

puudumist, kuid märkimist leidis ka rahanappus. Õpilased sooviksid teha rohkem trenni, 

sõpradega aega veeta, avastada uusi sportimisvõimalusi (ekstreemsport) ning lihtsalt magada. 

Aja puudusel või mõnel muul eelpoolmainitud põhjusel pole see aga võimalik. Võib siiski 

öelda, et neid õpilasi, kes mingil põhjusel ei saa meelisalaga tegeleda, pole kuigi palju. 

Mida Sa teed oma organiseerimata vabal ajal? 

Küsitluses sooviti teada ka seda, missugused on õpilaste organiseerimata vaba aja tegevused. 

Kinnitust leidis hüpotees, et kõige rohkem ollakse vabal ajal telefonis. Nii vastas 94% vanema 

rühma vastajatest, noorematel oli see 57,5%. Üllatav oli see, et mõlema rühma noored 

veedavad vägagi palju aega oma sõpradega. Vanema rühma vastajatest 78% ja nooremast 

rühmast 57,5%. Suurematel oli küllaltki populaarne söömine (78%), magamine (68%) ja 

vanematega koos olemine (54%); väiksematel söömine (42,5%) ja vanematega koosolemine 

(42,5%). Üllatav oli, et vanemad lapsed veedavad aega koos vanematega rohkem kui 

nooremad.  

Mitu korda nädalas veedad sa oma vaba aega koos sõpradega? Mida sa teed vabal ajal oma 

sõpradega? 

Enamasti suhtlevad vanemad õpilased oma sõpradega iga päev (28%). Väiksemad suhtlevad 

oma sõpradega kõige sagedamini neli korda nädalas (25%). Samuti leidub ka neid õpilasi, kes 

väidavad, et ei suhtle oma eakaaslastega üldse. Nii vastas 10% suurematest ja 2,5% 

väiksematest küsitletutest. Mittesuhtlemise põhjuseks toodi ajapuudust ja konflikte. Kõige 

sagedasemad tegevused, mida koos sõpradega harrastatakse, on järgmised: süüakse (74%), 

käiakse üksteisel külas (74%), jalutatakse niisama (64%), sporditakse (46%) ja 

musitseeritakse (10%). Sellised olid vanema vanuserühma enamlevinud vastused. Väiksemad 

armastavad kõige rohkem jalutamas käia (70%) või üksteisel külas (57,5%). Eale kohaselt 

üsna tihti ka lihtsalt mängitakse (40%). 

Mitu tundi päevas veedad sa oma aega telefonis? Mida sa telefonis teed? 

Kindlasti on suur probleem viimasel ajal see, et paljud noored veedavad liiga suure osa oma 

vabast ajast veebiavarustes, seal kas mängides või siis lihtsalt ringi tuulates. Pärnu Kuninga 

Tänava Põhikooli õpilaste küsitlus näitas, et kõige rohkem on vanemad õpilased telefonis 2–

3 tundi päevas (36% vastajatest) ja väiksemad 1–2 tundi päevas (47,5%). Leidus ka üksikuid 

küsitlusele vastajaid, kes mainisid märksa suuremaid või väiksemaid telefonis viibimise aegu.  

Millega siis telefonis tegeletakse? 
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8. klasside seas olid kõige populaarsemad muusikakuulamine (84%), Youtube’i jälgimine 

(84%) ja sotsiaalmeedias viibimine (82%). Uudiste lugemisega tegeleb 28% vanematest 

vastajatest (vt joonis 8). 3.–4. klasside seas olid enim armastatud Youtube’i jälgimine (70%), 

sotsiaalmeedias viibimine (57,5%) ja helistamine (55%) (vt joonis 9). Kõige suurem erinevus 

nooremate ja vanemate õpilaste vahel on see, et vanemad kuulavad palju rohkem muusikat 

telefonist kui nooremad. Pooled väiksematest (50%) ja natuke rohkem (56%) suurematest 

vastas, et nad mängivad telefonis. 

 

Joonis 8. 8. klassi õpilaste tegevused telefonis 

 

Joonis 9. 3.–4. klasside õpilaste tegevused telefonis 

Millega tegeled Sa iseseisvalt kodus? Missuguseid majapidamistöid Sa kodus teed? 

Vanema rühma õpilased tegelevad iseseisvalt kodus kõige rohkem kokkamise (56%), 

laulmise (36%) ja lugemisega (32%). Üllatavalt paljud tegelesid ka remontimise (18%) ja 

pillimänguga (20%). Nooremas rühmas tegeldi enim kunsti (60%), kokkamise (52,5%) ja 

lugemisega (42,5%). 3.–4. klasside õpilased tegelevad märgatavalt rohkem kunstiga (60%) 

kui suuremad (24%). Üllataval kombel ei pidanud paika hüpotees vähese lugemise kohta, 

kuna uuritud õpilased loevad siiski arvatavast rohkem. Majapidamistöödest kõige 
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populaarsemad on vanemate õpilaste seas söögitegemine (58%) ja koristamine (68%) ning 

nooremate seas koristamine (70%) ja loomadega tegelemine (57,5%). 

Kokkuvõtteks võib öelda, et uuritud õpilased peavad vabaks ajaks kohustustest vaba aega, 

mida saab kasutada meelepärasel viisil. Sinna alla kuuluvad niisama puhkamine, sõpradega 

koos olemine jms, aga väga paljud peavad vabaks ajaks ka oma hobidega tegelemise aega. 

Umbes 40% õpilastest tegeleb 3–6 tundi nädalas oma hobidega. Eelistatuim organiseeritud 

vaba aja tegevus on sportimine. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilased veedavad liiga 

palju aega telefonis. Vanemast rühmast 34% tegeleb telefoniga üle nelja tunni päevas. 

Noorema rühma õpilased on telefonis tunduvalt vähem. 47,5% nooremast rühmast on 

nutiseadmes 1–2 tundi päevas. 3.–4. klassi õpilastest 62,5% ja vanemast rühmast 74% ei täida 

oma unevajadust. 
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KOKKUVÕTE 

Uurimistöö „Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste vaba aeg“ eesmärgiks oli saada teada, 

mis on õpilaste jaoks vaba aeg, millega nad vabal ajal tegelevad ja millest unistavad. Kuna 

vaba aega alati napib, tahtsime ka teada saada, kuidas on võimalik seda juurde tekitada.  

Antud uurimistöös on vaba aega määratletud kui mitmetahulist mõistet, mida ühtse 

definitsiooniga ei ole võimalik kirjeldada. Samuti on see inimesiti erinev. Üldiselt 

määratlevad noored vaba aega kui tööst, õppimisest ja kodutöödest vaba aega, mida saab 

kasutada meelepärasel viisil. Siiski mõned vastanutest peavad vabaks ajaks vaid sõprade 

seltsis veedetud aega või niisama puhkamiseks kulutatud aega.  

Vaba aja tegevused jagunevad organiseeritud ja organiseerimata tegevusteks. Organiseeritud 

vaba aja tegevustest nii nooremate kui ka vanemate õpilaste seas olid kõige populaarsemad 

spordi ja muusikaga tegelemine ning organiseerimata tegevustest olid kõige populaarsemad 

telefonis olemine ja sõpradega aja veetmine.  

Pärnu linnas saab harrastada 33 erinevat huvitegevust. Näiteks kokandus, robootika, 

näitlemine, puutöö, sport, muusika jne. Pärnumaal tegutseb  momendil 42 erinevat huvikooli. 

Paljud õpilased sooviksid teha rohkem trenni, sõpradega aega veeta, avastada uusi 

sportimisvõimalusi (ekstreemsport) või lihtsalt magada. Kahjuks ei ole see aga võimalik 

rahanappuse, Pärnus vastava huvialaga tegelemise võimaluse puudumise või aja piiratuse 

pärast. 

Uurimistöö esimene hüpotees, et õpilased kasutavad liiga palju nutiseadmeid, vastas tõele. 

Vanematest vastanutest kasutab keskmiselt 82% telefoni ja teisi nutiseadmeid üle kahe tunni 

iga päev ja päris palju esines isegi neid, kes kasutab telefoni üle nelja tunni, mille tõttu jääb 

teisteks organiseerimata vaba aja tegevusteks vähe aega. Väiksemad õnneks ei veeda nii palju 

aega nutiseadmetes. 

Uurimistöö teine hüpotees, et kõige populaarsem organiseeritud vaba aja tegevus nii 

nooremate kui ka vanemate õpilaste seas on mingi spordiala harrastamine, vastas tõele. 

Vanematest õpilastest 74% ja noorematest 82,5% tegeleb aktiivselt spordiga. Kõige 

populaarsemad spordialad on jalgpall ja kergejõustik. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 

õpilased on käesoleva uuringu põhjal järelikult kehaliselt suhteliselt aktiivsed.  

Hüpotees õpilaste vähese lugemise kohta ei pidanud päris paika, kuna õpilased loevad 

arvatavast rohkem. Loetakse nii uudiseid kui ka raamatuid. Vanematest õpilastest loeb vabal 

ajal iseseisvalt kodus üks kolmandik (32%). Nooremate õpilaste seas on lugemine 

populaarsem. Vabal ajal loeb noorematest vastajatest iseseisvalt kodus 42,5%. Kinnitust ei 

leidnud ka oletus, et õpilased magavad öösel keskmiselt 8–9 tundi. Kahjuks magavad õpilased 

tunduvalt vähem, seda eriti vanemasse rühma kuulujad. 

Vaba aja juurde võitmiseks võiks oma toimetuste organiseerimiseks pidada päevikut või 

märkmikku, mis on efektiivne viis oma aja planeerimiseks. Uurimistöös püstitatud eesmärgid 

said kõik täidetud. Antud teemat saaks kindlasti edasi arendada, uurides ka 5.–7. klassi õpilasi. 

Huvitav oleks teada saada, millega ka nemad tegelevad ja millest unistavad. 
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Lisa 1. Pärnumaa huvikoolid ja huviringid  

Pärnu Kunstikool, Pärnu Kunstide Maja, Kersti Adamsoni balletistuudio, Pärnu Linna Spordikool, Pärnu 
Muusikakool, PERNOVA Hariduskeskus, Balleti ja iluvõimlemise stuudio Ainula, Black and Brownie 

Tantsukool, Eliisabeti Kristlik Huvikool, Gabriele Moe- ja Tantsukool, Jana Trink Erakool, JJ-Street 

Dance Company, Huvikool SHART, Laine Mägi Tantsukool, Pärnu Kesklinna Tennisekool, Pärnu 
käsikellakool, Pärnu Loovuskeskus, Pärnu Rahvaülikool, Pärnu Spordiseltsi "Kalev" Spordikool, Pärnu 

Tennisekool, Pärnu Vanalinna Koolituskeskus, Pärnu Väikelastekool, Raeküla Vanakooli Keskuse 

Koolituskeskus, Rüütli Erahuvikool, Spordi ja Kultuurikool Humanitas, Tantsukeskus MP-DANCE, 
Tantsukool Danceline, Tantsukool Waf Dance, Studio Happy Dancers, Võimlemiskool Rüht, Tallinna 

Tehnikaülikooli eelõppeosakond Pärnus, Tartu Ülikooli Teaduskool, Häädemeeste Huvikeskus, 

Häädemeeste Muusikakool, Audru Kooli Huvialakeskus, M.Lüdigi nimeline Vändra Muusikakool, Sindi 
Muusikakool, Paikuse Huvikool, Pärnu-Jaagupi Muusikakool, Kilingi-Nõmme Muusikakool, Lihula 

Muusika- ja Kunstikool, Massu Ratsaspordikool (MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit, kuupäev puudub). 

 

Lisa 2. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste vaba aja kasutuse küsitlus 

Lugupeetud koolikaaslane!  

Mina olen Helin Maria Unt ja teen oma uurimistööd teemal „Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste 

vaba aja kasutus“. Oleksin tänulik, kui vastaksid minu küsimustikule, mis aitaks mind oluliselt uurimistöö 
tegemisel. Küsitlus on anonüümne.  

Aitäh! 

• Kes Sa oled? 

Poiss/tüdruk 

• Mitmendas klassis Sa käid? 

3. klass / 4. klass / 8. klass 

• Mitu koolitundi on Sul nädalas? 
Kuni 25 tundi nädalas / kuni 30 tundi nädalas / kuni 35 tundi nädalas / üle 35 tunni nädalas 

• Kui kaua oled viimase 3 päeva jooksul keskmiselt teinud kodutöid? 

Kuni 15 min / 15–30 min / 30 min–1 tund / 1–2 tundi /üle 2 tunni 

• Mitu tundi Sa tavaliselt magad? 
Vähem kui 7 tundi / 7 tundi / 8 tundi / 9 tundi / 10 tundi / üle 10 tundi 

• Mis on Su hobid? 

Kunst/sport/muusika/teadus/tehnika/muu 

• Pane kirja huvikooli/ringi nimi või koht, kus Sa oma hobiga tegeled. Mis aladega Sa täpsemalt 
tegeled? 

• Mitu tundi nädalas tegeled Sa oma hobidega? 

ei tegele üldse / 1–2 tundi / 3–4 tundi / 5–6 tundi / üle 7 tundi 

• Mida Sa teed oma organiseerimata vabal ajal? 

Olen telefonis / söön / magan / loen / mängin arvutimänge / olen sõpradega / olen vanematega / muu 

• Mitu korda nädalas veedad Sa oma vaba aega koos sõpradega? 

Ei veeda üldse / 1 kord nädalas / 2 korda nädalas / 3 korda nädalas / 4 korda nädalas / 5 korda nädalas 
/ 6 korda nädalas / iga päev 

• Kui vastasid eelnevale küsimusele „üldse mitte“ siis, mis on põhjuseks? 

• Mida Sa teed vabal ajal oma sõpradega? 
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Sööme koos / käime üksteisel külas / jalutame / tšillime, käime poodides ja oleme linnas / mängime 

arvutimänge / spordime / musitseerime / suhtleme läbi ekraani / muu 

• Mitu tundi päevas veedad Sa oma aega telefonis? 
Kuni 1 tund / 1–2 tundi / 2–3 tundi / 3–4 tundi / üle 4 tunni 

• Mis Sa telefonis teed? 

Mängin / Instagram, TikTok jne / Messenger / olen Youtube’s / vaatan E-kooli / kuulan muusikat / 
loen uudiseid / helistan 

• Millega tegeled Sa iseseisvalt kodus? 

Remontimisega / kokkamisega / lugemisega / pilli mänguga / laulmisega / käsitööga / puutööga / 
kunstiga 

• Missuguseid majapidamistöid Sa kodus teed? 

Koristan / teen süüa / pesen nõusid / niidan muru / kastan lilli / viin prügi välja / tegelen loomadega 

/ kütan maja / teen aiatöid / aitan kõigega 

• Mida tahaksid vabal ajal teha, aga mingil põhjusel ei saa? Nimeta põhjus (Nt: Tahan tegeleda 

iluuisutamisega, aga jäähall puudub). 

• Mida tähendab Sinu jaoks mõiste vaba aeg? 
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SISSEJUHATUS 

Vesi on asendamatu tingimus elu säilitamiseks Maal. Me peame vett hoidma, sest see on kõige 

levinum aine Maal. Vesi on organismide alaline koostisosa ning hädavajalik kõikide 

organismide elutegevuseks. Kui pole vett, pole ka elu. Vesi on hea lahusti ning seetõttu ei 

esine looduses kunagi puhast vett. Sellel on palju omadusi, mis ei ole vee lihtsa struktuuri 

põhjal seletatavad.  

Valisin uurimistöö teemaks vee sellepärast, et olen keemiast alati huvitatud olnud ja selle 

teema juurde kuuluvad katsed tundusid põnevad. Soovisin teada saada rohkem vee 

tarbimisest, kasulikkusest ja sellest, kust meie joogivesi tuleb.  

Teoreetilise osa eesmärgiks oli lähemalt tutvustada vett, kui keemilist ainet ja uurida rohkem 

joogivee kohta. Praktilise osa eesmärgiks oli võrrelda erinevate vete pH tasemeid ja 

elektrijuhtivusi. 

Töö esimene ehk teoreetiline osa on jaotatud peatükkideks, mis annavad ülevaate vee 

koostisest, selle seosest inimesega ja joogiveest. Töö teine ehk praktiline osa on jaotatud 

kolmeks alapeatükiks. See käsitleb erinevate vete katsete teostamist.  
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MÕISTED 

Alus – Keemiline aine, mis annab vesilahuses lahusesse hüdroksiidioone. 

Anorgaaniline aine – Keemiline aine, mis ei ole orgaaniline ühend. 

Dipool – Kahest võrdsest lähestikku asetsevast, kuid vastandmärgilisest elektrilaengust või 

magnetipoolusest koosnev süsteem.  

Hape – Keemiline aine, mis annab vesilahuses lahusesse vesinikioone. 

Hüdroakustika – Heli levi ning selle rakendused veekeskkonnas.  

Ioon – Aatom või aatomite grupp, mis on kas positiivse või negatiivse laenguga.  

Kalibreerimine – Menetlus, mis teatud tingimustel esmalt määrab kindlaks seose etalonide 

abil esitatud suuruse väärtuste ja mõõtemääramatuste ning vastavate näitude ja 

mõõtemääramatuste vahel, ning seejärel kasutab seda infot seose fikseerimiseks, et näidu 

alusel saada lõplik mõõtetulemus. 

Kovalentne side – Kahe sama või erineva mittemetalli aatomi vahele tekib üks või mitu ühist 

elektronpaari.  

Lahus – Ühtlane segu, mis koosneb lahustist ja lahustunud ainest. 

Leelis – Vees lahustuv tugev alus. 

Mineraalaine – organismile toitainena vajalik anorgaaniline aine. 

Orgaaniline aine – Aine, mis pärineb elusloodusest ja sisaldab orgaanilisi ühendeid. 

Redutseerumine – Oksüdatsiooniastme vähenemine elektronide liitmise teel. 
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1. ERINEVATE VETE KOOSTISED 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade veest, selle koostisest ning sellest, kuidas see 

inimestega igapäevaselt kokku puutub. 

 

1.1. Vee mõiste 

Vesi on kõige levinum ja ebatavalisem aine Maal. See on ainulaadne vedelik, millega 

inimkond on kokku puutunud igal sammul. Seepärast pidasidki vanaaja õpetlased vett üheks 

algelemendiks, millest kõik koosneb (Karik, 2006). 

Vesi on organismide ja ümbritseva keskkonna alaline koostisosa. Elusorganismid sisaldavad 

tavaliselt 40–99% vett. Et vesi on hea lahusti, siis ei esine looduses kunagi puhast vett. See 

sisaldab lahustunult mitmesuguseid sooli ning ühendeid, gaase ja lahustumata lisaaineid, 

mikroorganisme ja muud (Karik, 2006). Vett ei teki maal juurde ega kao, see on pidevas 

ringluses (vt joonis 1) vedeliku, auru, lume ja jääna (Vesi, 2016). 

 

Joonis 1. Veeringe. (Veeringe, 2017). 

Puhas vesi on värvuseta, maitseta ja lõhnata vedelik (Alekand, 2011). Normaalsel 

atmosfäärirõhul muutub vesi tahkeks umbes 0 °C juures ja keeb umbes 100 °C juures. Rõhu 

vähenemisel hakkab jää sulamistemperatuur aeglaselt kasvama, keemistemperatuur aga 

langema (Vesi, 2015). 

 

1.2. Mere- ja magevesi 

Merevesi on maailmamere vesi, mineraalhapete, soolade, gaaside ja vähese hulga orgaaniliste 

ainete väga lahja lahus. Merevesi sisaldab ka orgaanilise ja anorgaanilise päritoluga 

heljuvainet, see mõjutab merevee värvust, läbipaistvust ja hüdroakustilisi omadusi (Merevesi, 

2017). Merevee soolsus on maailmamere eri osades erisugune (väikseim Läänemeres, 1–2‰, 

suurim Punases meres, 42‰) (Merevesi, kuupäev puudub).  
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Magevesi on vesi, mille soolsus on väiksem kui 0,5‰. Kogu maa veeringesse haaratud 

veevarudest moodustab magevesi 4,04%, millest suurim osa on Antarktikat ja Gröönimaad 

katvates jääkilpides, ülejäänu mujal maa- ja veepinnal lume ja jääna, liustikes, järvedes, 

jõgedes, soodes ja põhjaveena. Mageveeks loetakse ka näiteks rauasooli sisaldav mineraalvesi 

(Magevesi, 2018). 

 

1.3. Jõe-, järve- ja põhjavesi 

Argielu seisukohalt on jõe-, järve- ja põhjavesi tähtsamateks magevee reservideks. Jõe- ja 

järvevees on ioonide sisaldus kümneid või veelgi enam kordi väiksem kui merevees. Kõige 

levinumaks iooniks jõe- ja järvevees on vesinikkarbonaatioon (Karik, 2006). Peamiseks 

ühendiks magevees on kaltsiumvesinikkarbonaat, mis soojendamisel või vee keetmisel 

kergesti laguneb (Karik, 2006). 

Põhjavee keemiline koostis sõltub selle päritolust (sademed või merevesi), kivimitest ja 

setetest, millega vesi maapõues kokku puutub, põhjavee vanusest ning inimtegevusest 

(näiteks põllumajanduses kasutatavad väetised ja tööstusest pärinev reostus). Kui põhjavesi 

sisaldab oma looduslikus seisundis inimese tervisele kahjulikke aineid, siis tuleb sellega 

põhjaveevõtul arvestada ja rakendada vastavaid veepuhastusmeetodeid. Inimtekkelise 

reostuse puhul on lisaks vee puhastamisele võimalik ka takistada ohtlike ainete põhjavette 

jõudmist reostusallika eelneva avastamise ja kõrvaldamisega (Põhjavesi, 2018). 

 

1.4. Mineraalvesi 

Mineraalveeks nimetatakse looduslikku, peamiselt põhjavett, mis sisaldab palju mineraalseid, 

harvem orgaanilisi komponente, gaase ja mikroelemente. Mineraalveel võib olla ka muid 

füüsikalis-keemilisi omadusi, nagu kõrge temperatuur, vesinikioonide sisaldus, radioaktiivsus 

ja muu, mille tõttu nad avaldavad inimorganismile magevee toimest erinevat, ravivat toimet. 

Mineraalveeks peetakse looduslikku vett, mille mineraalainete sisaldus kokku ületab 1 g/l 

(Veinpalu, 2009). 

Vastavalt mineraalvee soolade sisaldusele jaotatakse mineraalveed erinevatesse rühmadesse. 

Madala soolasisaldusega vees on sooli kuni 500 mg/l. Paljude tunnustatud ravivete puhul on 

soolade sisaldus aga kordi suurem. Seejuures tuleb arvestada, et liiga soolane toit ja 

mineraalvee kõrge soolasisaldus soodustavad ainevahetushäirete all kannatajatel neerukivide 

teket. Teisalt kinnitavad meditsiiniuuringud, et mida rohkem sisaldab joogivesi mineraalsooli, 

seda vähem esineb antud piirkonnas südamehaigusi ja seda väiksem on infarktioht. Täiesti 

kahjulik on destilleeritud vee joomine, sest soolavaba vesi „peseb“ organismidest soolade 

ioonid välja, millega kaasnevad peatselt mitmesugused tervisehäired (Karik, 2006). 

Kõik mineraalained on väiksemal või suuremal määral vees lahustunud laetud osakesed 

(ioonid). Tähtsamad positiivselt laetud ioonid (katioonid) on naatrium, kaalium, kaltsium ja 

magneesium. Tähtsamad negatiivselt laetud ioonid (anioonid) on kloriid, sulfaat ja 

vesinikkarbonaat (Veldre, 1997).  
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1.5. Vesi inimorganismis ja selle funktsioonid 

Elutegevuseks on vesi vältimatu. Toiduta elab inimene nädalaid, veeta aga vaid päevi. 

Inimkeha massist moodustab vesi umbes kaks kolmandikku. Kusjuures eluea vältel organismi 

veesisaldus pidevalt väheneb 97% kuni 45–50% (Karik, 2006). Vesi jaotub organismis 

ebaühtlaselt. Veerikkamad on bioloogilised vedelikud, nagu maomahl, sülg, veri ja teised. 

Oluline osa organismi üldises veesisalduses on rasvkoel. Mida rohkem on rasvkudet, seda 

vähem on organismis vett (Alekand, 2011). 

Organism omastab ainult lahustunud toitaineid. Ainevahetuse vahesaaduste kui ka 

lõppsaaduste transport toimub vesilahustes. Ainevahetusprotsessidel tekkinud jääkained 

eraldatakse organismist väljahingatava õhuga või kõrvaldatakse koos higi, uriini ja roojaga. 

Kõik need heitained sisaldavad vett või veeauru (Karik, 2006). 

Vesi täidab organismis termoregulaatori ülesandeid, sest higiga eralduv vesi alandab 

organismi temperatuuri ning kaitseb seda ülekuumenemise eest. Vesi on organismi 

biovedelike (veri, maomahl, sülg, pisarad) peamine koostisosa. Veesisalduse tõttu on nahk 

alati niiske ega muutu hapraks (Karik, 2006). 

Vesi on vajalik kõigile naha-, lihas- ja siseelundite rakkudele, et need saaksid täita oma 

funktsioone ning tagada suurepärase psüühilise ja füüsilise enesetunde ning tervise. Vesi 

hoiab organismis tasakaalu, hoolitseb toitainete imendumise ja rakkudesse transportimise eest 

ning viib ära liigsed ja kahjulikud ainevahetuse lõppsaadused (Vee roll inimese organismis, 

2017). 

 

1.6. Vee reostumine ja selle mõju elusorganismile 

Vee hea lahustamisvõime tõttu ei ole vesi puhas, vaid sisaldab ümbritsevast keskkonnast 

pärinevaid looduslikke aineid kui ka inimtegevuse tulemusel vette sattunud kahjulikke ning 

mürgiseid aineid. Looduslik reostumine võib olla tingitud geograafilistest iseärasustest, 

looduskatastroofidest, mis pole seotud inimtegevusega, näiteks piksest põhjustatud 

metsatulekahjud, vulkaanipursked, maavärinad ja muu. Vee reostumist põhjustavad ka 

orgaanilised ained (Karik, 2006). Oma osa veereostumises on nii põllumajandusel, tööstusel 

kui ka kodudes tarbimisel. Põllumajanduse tõttu satub meie veekogudesse peamiselt 

pestitsiide ja väetisi. See tekitab sinivetikate ja teiste hapnikutaset kahandavate taimede 

vohamist ning veekogude roiskumist (Niemeyer, 2009). 

Tööstus vastutab suure hulga saasteainete vette sattumise eest. Paljud mürgised ained satuvad 

erinevates kogustes igapäevaselt järvedesse, jõgedesse ja ookeanidesse ning oma mõju osutab 

keskkonnale ka termiline saaste (Niemeyer, 2009). Kodudes saastatakse vett iga WC-poti 

loputuskasti nupule vajutamisega, juuste või toidunõude pesuga ja ka kosmeetiliste ainete 

ning muude selliste toodete kasutamisega (Niemeyer, 2009). 

Vesi kannab endas paljusid tõbesid, näiteks koolerat, tüüfust, meningiiti ja lastehalvatust. 

Vees elavad parasiidid tekitavad teisigi haigusi, näiteks guinea niitussi tõve ja skistosomiaasi. 

Kuigi need haigused ei lõpe enamasti traagiliselt, põhjustavad need siiski tõsiseid 

terviseprobleeme (Niemeyer, 2009). Keemilised saasteained võivad samuti põhjustada 

raskeid terviseprobleeme. Kui valdavalt on seda tüüpi saaste allikaks tööstus ja 

põllumajandus, siis mõned mürgised ained sisalduvad looduslikult põhjavees. Ohtlik fluori- 
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ja arseeniühendite tase vees ei pruugi näiteks sugugi olla seotud tööstusliku tegevusega 

(Niemeyer, 2009). 

 

1.7. Vee tarbimine  

Kogu maailma inimesed tarbivad iga päev umbes 1590 miljardit liitrit vett ja see number 

kasvab kiiremini kui maakera rahvastik. Teadmata on vaid see, kuidas maailm kasvava 

nõudlusega toime tuleb. Enamik veest kulub põllumajanduse ja tööstuse vajadusteks ja vaid 

8% kodutarbimiseks. Tööstusmaades, kus nii kodus tarbitava vee kogus kui ka suhtarv on 

kõige suurem, kulub vaid 1% joogiveest tegelikult inimese jaoks. Enamik tarbitakse duši all 

või vannis käies, jookseb alla tualetipotist, kulub riiete ning nõude pesemiseks või muru ja 

lillede kastmiseks aias. Kui me oleme näiteks viis minutit duši all, siis kulub umbes 90 liitrit 

vett ning kui me laseme hambapesu ajal kraaniveel voolata, siis kulub umbes 6,8 liitrit vett. 

Paljude arengumaade inimesed saavad seesugusest veekasutusest vaid unistada, nende kodune 

veetarbimine on umbes kümme korda väiksem kui Läänemaailmas, kuigi vahetevahel on 

veekadu suurem (Niemeyer, 2009). 

20. sajandil kasvas veekasutus kuus korda, seega kaks korda kiiremini kui rahvastik. Olukorda 

teravdab veelgi inimeste lahkumine maapiirkondadest ja rahvastiku kontsentreerumine 

suurlinnadesse. Enamikus arenenud ja üleminekumajandusega riikides on majandusedu ja 

linnastumine saavutatud ökosüsteemide (kaasa arvatud veevarude) tõsiste mõjutuste hinnaga. 

Olukord on veelgi hullem arengumaades, kus sageli puudub kanalisatsioon ja reovett ei 

puhastata (Jõgisaar, 2008). 

Inimkond kasvab meeletu kiirusega ja maailma rahvastiku toitmiseks peab põllumajanduses 

toimuma oluline muutus, sest vee tarbimist oluliselt suurendada ei saa. Juba praegu on suurem 

osa põllumajandusest siirdunud väiksematele laiuskraadidele, kus soojem kliima lubab kaks 

kuni kolm saaki aastas. Intensiivne põllumajandus on tekitanud seal aga veenappuse, viies 

niigi aeglaselt taastuva põhjavee taseme väga madalale. Veepuudus ja põud on mureks ka 

paljudele Euroopa riikidele, kus tasakaal vee vajaduse ja kättesaadavuse vahel on jõudnud 

kriitilise piirini. Veepuudusest ja põuast on saanud suur probleem ja kliima muutumise tõttu 

halveneb olukord tõenäoliselt veelgi. Eestis veepuudust veel ei ole, kuid joogivee kvaliteedis 

on arenguruumi. Kvaliteetne joogivesi on tagatud ligi kolmveerandile Eesti elanikest (Vesi, 

2016). 

Enamik tervetest inimestest rahuldavad päevase vedelikuvajaduse juhindudes janutundest. 

Tervetele inimestele ei ole täpset soovitust päevase vee tarbimise osas, kuna 

vedelikuvajadusel on märkimisväärsed individuaalsed erinevused ja see on tingitud füüsilisest 

aktiivsusest ja klimaatilisest olukorrast. Janu tekib inimesel reeglina siis, kui organism ei saa 

piisavalt vett, vedelikukadu on suur või kui toiduga on organism saanud liiga palju 

mineraalsooli, eriti keedusoola. Täiskasvanutel on veevajadus 28–35 ml kehakaalu 

kilogrammi kohta. Janu korral tuleb alati eelistada tavalist ja lisanditeta joogivett. Imikutel ja 

lastel on veevajadus suhteliselt suurem, sest nende organismis on vee sisaldus kõrgem (Eesti 

toitumis- ja liikumissoovitused, 2015). 
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1.8. Vee struktuur, koostis ja omadused 

Vesi on kõige enam uuritud aine. Vee tavavalemi H2O järgi võib arvata, et vee koostis ja 

struktuur on väga lihtsad. Vee omadused, eriti vee anomaalsed omadused, ei ole aga vee 

molekuli niisuguse lihtsa struktuuri alusel seletatavad (Karik, 2006). Esialgse vee struktuuri 

lähtekohad tulenesid kahest võimalikust eeldusest. Üks hüpotees eeldas, et vees on kõik vee 

molekulid ühesugused, mis täidavad ühtlaselt vee ruumala. Teine seisukoht aga eeldas vees 

mitmesuguste struktuuride esinemist. Need struktuurid on moodustunud küll ühesugustest vee 

molekulidest, kuid vee molekulidest võivad moodustuda väga erinevad struktuuriosad. 

Selgus, et vee struktuur ei ole ühtlane ega ühesugune, vaid koosneb erinevatest 

struktuuriosadest, mis põhjustavad vee anomaalseid omadusi (Karik, 2006). 

Viimastel aastakümnetel on vee struktuuri selgitamisel ja vee uute struktuuride olemasoluga 

põhjendatud vee paljude anomaalsete omaduste olemus. Vee struktuuri uurimisel on suuri 

teeneid paljude maade teadlastel. Nende loodud on vee uus struktuurimudel (klasterstruktuur). 

Nagu selgitati, esinevad vees üheaegselt väga erineva võreja struktuuriga klastrid, mis on 

pidevas omavahelises muutumises. Vedela vee ja jää erinevate struktuuride üheks oluliseks 

põhjuseks on vee molekuli ehituse omapära ning sellest tingitud vesiniksidemete olemasolu 

üksikute vee molekulide vahel (Karik, 2006). 

Hapniku aatomi ja vesiniku aatomi polaarses kovalentses sidemes (vt joonis 2) on 

elektronpaar tõmmatud suurema elektronegatiivsusega elemendi, hapniku aatomi, poole (Vesi 

kui erandlik vedelik, 2004). 

O–H 

Joonis 2. Hapniku ja vesiniku aatomi kovalentne side. (Vesi kui erandlik vedelik, 2004). 

Ka vee molekulis on mõlemad elektronpaarid nihkunud raskema hapniku aatomi poole, 

mistõttu kolm aatomit ei paikne ühes reas, nagu üleskirjutuses (vt joonis 3), vaid moodustavad 

kolmnurga (vt joonis 4), mis on ka dipool (Vesi kui erandlik vedelik, 2004). 

H–O–H 

Joonis 3. Vee molekul. (Vesi kui erandlik vedelik, 2004). 

 

Joonis 4. Vee molekul kui dipool. (Vesi kui erandlik vedelik, 2004). 

Dipoolse struktuuri tõttu tekitab vee molekul elektrivälja, millega mõjutatakse vee 

naabermolekule ja vees olevate lisandite aatomeid ja molekule, ning ollakse ise mõjutatav 

(Vesi kui erandlik vedelik, 2004). Vee omaduste uurimisel pälvisid tähelepanu vee erandlikud 

omadused, mille põhjused ei olnud mõistetavad. Veel on nii tahkes (jää), vedelas (vesi) kui 

ka gaasilises olekus (veeaur) omadusi, mis temaga sarnastel ühenditel puudub. Keemiliste 

elementide perioodilisussüsteemi VI rühma elementide vesinikuühendid peaksid olema kõik 

gaasilised (vt tabel 1) (Karik, 2006). 
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Tabel 1. Perioodilisussüsteemi VI rühma elementide ühendite sulamis- ja keemistemperatuur. 

(Vesi kui erandlik vedelik, 2004). 

VI rühma 

element 
Ühend vesinikuga 

Külmumis/sulamistemperatuur, 

°C 
Keemistemperatuur, °C 

Nr 8, O 
(hapnik) 

H2O 
(vesinikoksiid) 

0 100 

Nr 16, S 

(väävel) 

H2S 

(vesiniksulfiid) 
-85 -60 

Nr 34, Se 
(seleen) 

H2Se 
(vesinikseleniid) 

-65 -41 

Nr 52, Te 

(telluur) 

H2Te 

(vesiniktelluriid) 
-53 -2 

Vesi on erand, vastavalt molekulmassile (vee molekulmass on neist kõige väiksem) peaks vesi 

olema gaas. Madalal temperatuuril tekkiv tahke H2O (jää) peaks olema teoreetiliselt 

sulamistemperatuuriga umbes -90 °C ja vedel H2O (vesi) peaks olema tegelikult gaas, mille 

keemistemperatuur peaks olema umbes -70 °C. Tegelikult on vesi aga tavatemperatuuril 

vedelik. Selle põhjuseks on vesiniksidemed, mis liidavad üksikud vee molekulid suuremateks 

agregaatideks, vesi muutub vedelikuks. Vee anomaalselt kõrge keemis- ja sulamistemperatuur 

on tingitud sellest, et energiat kulub vee molekulide vaheliste vesiniksidemete katkestamiseks. 

Vesiniksidemetel on erakordne tähtsus, sest selle puudumisel poleks vesi vedel, vaid oleks 

gaas (Karik, 2006). 

Veel on anomaalselt suur soojusmahtuvus. Seetõttu on veekogud ka soojuse akud. Sügisel ja 

talvel, kui õhutemperatuur langeb, hakkavad veekogud aeglaselt jahtuma, eraldades 

ümbritsevasse keskkonda soojust. Kevadel ja suvel koguvad veekogud endasse soojust ja 

seetõttu ongi need kliima ja temperatuuri reguleerijaks Maal (Ebamaine aine, 2018). 

Vee elektrijuhtivus näitab erinevate soolade ja mineraalide (täpsemalt katioonide ja 

anioonide) sisaldust vees. Peamised katioonid vees on naatrium, kaltsium, kaalium ja 

magneesium ning peamised anioonid on kloriid, sulfaat, karbonaat ja vesinikkarbonaat 

(Veldre, 1997). 

Tavaliselt on aine tihedus tahkes olekus suurem selle tihedusest vedelas olekus. Vee puhul on 

see aga vastupidi, jää tihedus on 0,92 g/cm3 ning vedelal veel +4 °C juures hoopis 1000 g/cm3. 

Tiheduse anomaalia tõttu ujub jää veepinnal (Kõiv, 2013b). 

 

1.9. Vee pH  

pH tase joogivees kajastab selle happelisust. Lühend pH tähistab vesinikueksponenti, mis 

osutab vesiniku kogusele aines. pH-d mõõdetakse skaalal diapasoonis 0–14. Seitse on 

neutraalne, see tähendab, et happe ja leelise vahel on tasakaal. Näitaja alla seitsme tähendab, 

et aine on happeline ning näitaja üle seitsme, et aine on aluseline (leeliseline) (pH 

neutraliseerija, 2015). Vee pH on muutlik. Tema väärtuse kõikumine on seotud mööduva 

kareduse ja vees lahustunud süsihappegaasi hulgaga. Tavalise joogivee pH on natuke alla 

seitsme. Kui pH on üle 8,5 halveneb vee maitse. Liiga aluseline vesi on organismile kahjulik 

(pH, kuupäev puudub). 
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Külmas vees on rohkem hapnikku kui soojas vees (Kõõra, 2017). Looduslike veekogude vee 

pH väärtused olenevad peamiselt vee süsinikdioksiidi ehk süsihappegaasi sisaldusest ja 

muutuvad sarnaselt CO2 kontsentratsiooni muutustega (Järvekülg, 2001). 

Tihti võib ühes ja samas veekogus pH ööpäeva jooksul kõikuda kahe või rohkema ühiku võrra. 

Öösel langeb pH hingamisel vabaneva CO2 tõttu, päeval aga tõuseb, kuna taimed tarbivad 

süsihappegaasi (Kõiv, 2013a). Enamuse järvede ja vooluveekogude pH ulatub 6,5–8,5 

(Hüdroloogiauuringud, 1996). Merevee pH jääb vahemikku 7,5–8,4 (Merevesi, kuupäev 

puudub). Kui vesi sisaldab suuremas koguses kaltsiumi, magneesiumi, naatriumi, siis vee pH 

tase tõuseb, sest mineraalid on otseselt seotud vee pH taseme reguleerimisega (Veepuhastid, 

2017). Tavalise vee pH on 7,365, mineraalveed on enamasti veidi happelisemad – 5,1–6,4 

(Ninn, 2012). Destilleeritud, ilma lisanditeta vee pH on 7. Kui vee pH on 7, siis tema happe- 

ning alusesisaldus on täpselt võrdsed ning tasakaalustavad teineteist. (Hüdroloogiauuringud, 

1996). 

pH ligikaudseks määramiseks kasutatakse sageli universaalindikaatorpaberit, mille värvus 

muutub pH muutudes vastavalt (vt joonis 5). Täpsemaks mõõtmiseks kasutatakse 

spetsiaalseid mõõteriistu (Tamm, 2012). 

 

Joonis 5. pH-skaala. (Happelahuste pH. Indikaatorid, 2020) 
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2. JOOGIVESI JA SELLE NORMID EESTIS 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade Eesti joogiveest ja selle normidest. 

 

2.1. Joogivesi 

Alates 1995. aastast kehtivad Eestis joogivee keemilise kvaliteedi nõuded, millega on 

kindlaks määratud toksiliste ainete ülemmäärad. Anorgaaniliste ainete ülemmäär on antud 

milligrammides ühe kuupmeetri vee kohta ja tähtsamate mürkelementide korral on see 

järgmine (sulgudes ülemmäär mg/m3): elavhõbe(0,001), plii (0,01), kaadmium (0,003), 

fluoriidid (1,5), tsüaniidid (0,07). Orgaaniliste ohtlike ainete ülemmäärad vees on antud 

milligrammides liitri kohta (mg/l): kloroform (200), polütsüklilised süsivesinikud (0,2), 

klorofenoolid (10). Üldreostusnäitajate ülemmääraks on lubatud (mg/dm3): ammooniumioon 

(kuni 1), nitraadid (kuni 45), nitritid (kuni 0,1), hapnikutarve (kuni 4) (Karik, 2006). 

Ammoonium ja ammoniaak moodustuvad valkude lagunemisel ja nende suurem sisaldus on 

kindlaks tunnuseks, et vesi on reostunud. Nitraatioonid satuvad vette lämmastikväetisest. 

Nitraadid redutseeruvad inimorganismis kergesti veelgi mürgisemateks nitrititeks. Eestis 

tehakse joogivett pinnaveest vaid Tallinnas (Ülemiste järv) ja Narvas (Narva jõgi). Mujal 

saadakse seda põhjaveest. Põhjavesi on Eestis piirkonniti väga erinevate omadustega. Näiteks 

Lääne-Eestis sisaldab põhjavesi lubatust rohkem fluoriide (kuni 6 mg/l), nende toimel inimese 

hambad pruunistuvad. Tartust lõuna pool sisaldab põhjavesi üsna palju rauda, mangaani ja 

kohati väävelvesinikku. Rakvere kandis on leitud põhjaveest liigselt boori ja baariumit. 

Mõnes paigas esineb ülemäära mineraalsooli, kloriide ja sulfaate. Põhjavesi Eestis, ka 

Ülemiste järve vesi, on üldiselt kare. Seda põhjustab lubjakivi (Alekand, 2011). 

 

2.2. Joogivee ohutus ja kvaliteedinäitajad 

Terviseameti 2018. aasta andmetel kasutab ligikaudu 87,63% elanikest ühisveevärgi vett, 

ülejäänud osa saab vett individuaalsetest puur- ja salvkaevudest. Riikliku järelvalve all on 

1324 veevärki (Joogivee ohutus, kuupäev puudub). 

Vee kvaliteet sõltub suuresti veetekkepiirkonna hüdrogeoloogilistest tingimustest, mistõttu 

vee koostis on erinevates põhjaveekihtides ja piirkondades erinev. Vee kvaliteeti võivad 

halvendada amortiseerunud torustikud ja mahutid, vee vähene liikumine torudes, sagedased 

veekatkestused, avariid, reostused ja palju muud. Joogivee kvaliteedinäitajad on jagatud 

kolme rühma: mikrobioloogilised, keemilised ja indikaatorid. Mikrobioloogilised ja 

keemilised nõuded iseloomustavad otsest ohtu tervisele. Indikaatornäitajad mõjutavad vee 

organoleptilisi omadusi ja näitavad vee üldist reostust. Indikaatornäitajate piirsisalduste 

ületamisel halvenevad tarbijate vee kasutamise tingimused ning elukvaliteet, kuid otsest ohtu 

tervisele ei ole. Keemiliste näitajate hulka kuuluvad näiteks arseen, benseen, boor, elavhõbe, 

fluoriid, nitraat ja pestitsiidid (Joogivee ohutus, kuupäev puudub). 

Väikeses koguses joogivette lisatud kloor on inimesele täiesti ohutu, kuid on samas äärmiselt 

efektiivne vahend vee kaitsmisel bakterite eest selle teekonnal läbi torustike tarbija kraanini. 
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Mõnel pool võib torustik tõepoolest veekvaliteeti mõjutada. Selleks, et joogivee kvaliteet 

torustikus säiliks, lisatakse veele väikeses koguses kloori (Miks juua kraanivett?, 2012). 

 

2.3. Pärnu linna joogivesi 

Pärnu linna ja lähipiirkondade veevarustuse allikaks on põhjavesi, mis pärineb Reiu veehaarde 

Kesk-Alam-Devoni veekompleksi ja Vaskrääma veehaarde Silur-Ordoviitsiumi 

veekompleksi puurkaevudest. Reiu veehaarde alla kuulub kokku 13 puurkaevu, Vaskrääma 

veehaarde alla 10 puurkaevu (Tegevused, kuupäev puudub). 

Reiu ja Vaskrääma veehaaretest välja pumbatav vesi puhastatakse enne tarbijatele juhtimist 

Reiu Veetöötlusjaamas kõigile joogivee nõuetele vastavaks alates 1998. aastast. Puhastamise 

protsessis vähendatakse raua, mangaani, ammooniumi, väävelvesiniku ja süsihappegaasi 

sisaldust (Tegevused, kuupäev puudub). 

Joogivesi tarnitakse läbi 247 kilomeetri pikkuse veevõrgu klientide ja tarbijateni. Pärnu linna 

klientidelt kogutakse 362 kilomeetri pikkuse kanalisatsioonitorustiku kaudu reovesi ja 

tänavatelt sademevesi ning pumbatakse Mõrra reoveepuhastusjaama (Tegevused, kuupäev 

puudub). 

Pärnu linna joogivesi sisaldab kaltsiumi ja magneesiumisoolasid pea kaks korda rohkem, kui 

soovitatakse maailma tervishoiuorganisatsiooni veeraportis. Ühtepidi on see hea, teistpidi 

halb. Tervisele on need lisaained igati kasulikud. Tartu õlletehases koostatud vee-uuringu 

järgi aitab kaltsiumiga vesi ennetada osteoporoosi. Magneesium on kasulik närvisüsteemile 

ning toetab südamelihase tööd ja reguleerib vereringet. Samal ajal muudavad kaltsiumi ja 

magneesiumisoolad vee karedaks, mis rikub kodumasinaid (Tammela, 2006). 
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3. UURIMUSLIK OSA  

Töö uurimuslikus osas antakse ülevaade erinevatest kraani-, pudeli-, jõe- ja merevete pH 

tasemetest ning nende elektrijuhtivustest. 

 

3.1. Katsealused veed 

Katsetes võrreldakse omavahel kaheksat erinevat vett. 

Häädemeeste mineraalvesi on saadud 610 meetri sügavusest arteesia kaevust Pärnumaalt, 

Häädemeeste alevikust. Liitris vees leidub mineraale koguni 5,2–5,5 g, mis teeb temast kõrge 

mineraalide sisaldusega loodusliku mineraalvee. Mineraalainete sisaldus: 

• Na+ 1340–1640 mg/l 

• K+ 24–28 mg/l 

• Ca++ 183–204 mg/l 

• Mg++ 82 mg/l 

• Cl– 2449–3000 mg/l  

• SO4
– – 67–72 mg/l 

Saaremaa vesi pärineb Saaremaalt Viidumäe Looduskaitseala põhjaveest (Saaremaa Vesi, 

2017).  

Saku Läte joogivee keskmine pH on tavaliselt 7,2–7,6. Vesi sisaldab (Saku Läte vee pH ja 

koostis, 2019): 

• Fe+++ 17 µg/l 

• Na+ 16,7 mg/l 

• Ca++ 7,5 mg/l 

Pernova Loodusmaja kraanivesi. 

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli poiste ja tüdrukute WC kraanivesi. Pärnu linna joogivee 

2019 IV kvartali keskmised kvaliteedinäitajad. Proovivõtu koht: Reiu veetöötlusjaam 

(Joogivee analüüs, 2020).  

• Na+ 95 mg/l 

• Fe+++ 0,027 mg/l 

• Ca++ 45 mg/l 

• Mg++ 36 mg/l 

• pH 7,83 (lubatud piirsisaldus 6,5–9,5) 

• Elektrijuhtivus (25 °C juures) 887 µS cm (lubatud piirsisaldus 2500) 

Pärnu merevesi ja jõevesi. Veeproovid on võetud Pärnu ranna mereveest (vt joonis 6) 

(02.02.2020, kell 16.45) ja jõeveest (vt joonis 7) (02.02.2020, kell 16.20), proovide asukohad 

on tähistatud punase täpiga. 
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Joonis 6. Merevee veevõtukoht (Pärnu linn, kuupäev puudub). 

 

Joonis 7. Jõevee veevõtukoht (Pärnu linn, kuupäev puudub). 

 

3.2. Katsevahendid 

pH sensor (vt joonis 8) mõõdab lahuse pH taset. Juhtivussensor (vt joonis 9) mõõdab lahuse 

võimet juhtida elektrivoolu lahuses kahe elektroni vahel. Lahuses transpordivad elektrivoolu 

ioonid. 

 

 

Joonis 8. Vernieri pH sensor            Joonis 9. Elektrijuhtivussensor 

(pH Sensor, kuupäev puudub)            (Conductivy probe, kuupäev puudub) 

LabQuest 2 (vt joonis 10) kasutatakse andurite andmete kogumiseks. 
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Joonis 10. LabQuest 2 andmekogur (LabOuest 2, kuupäev puudub) 

 

3.3. Katsete kulg ja tulemused 

Esimesed katsed toimusid kolmapäeval, 05.02.2020 (kell 15.30). Järgmised katsed olid 

kolmapäeval, 19.02.2020 (kell 15.30). Katsed leidsid aset Pernova Loodusmajas, A. H. 

Tammsaare puiestee 57, Pärnu, 80016 Pärnu maakond. Katsetes osalesid lisaks minule ka 

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilased Ron Robert Pärg, Helin Maria Unt, Janelle Sala, 

Annaliisa Martson ning õpetaja Ly Suursild.  

 

3.3.1. Katsed 05.02.2020 

Esimese asjana loputasime pH sensorid ja kalibreerisime need. Kalibreerimiseks kasutasime 

esmalt pH 4 lahust, seejärel loputasime taaskord sensorid ja panime pH 10 lahusesse. 

Kalibreerimise viimane etapp oli taaskord sensorite loputamine. pH mõõtmiseks kasutasime 

nelja sensorit.  

Elektrijuhtivuse katse alguses loputasime sensorid ning alustasime kalibreerimist. Pesime 

sensoreid destilleeritud veega ning panime NaCl lahusesse, seejärel taaskord destilleeritud 

vette ja siis hakkasime mõõtma. Neis katsetes kasutasime kahte sensorit. Uurisime 

Häädemeeste mineraalvett, Pärnu mere- ja jõevett, Saaremaa vett ja Pernova labori kraanivett 

(vt tabelid 2, 3). 

Tabel 2. Vee pH 

pH  Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 

Merevesi  7,97 7,93 7,98 8,25 

Jõevesi  7,49 7,64 7,47 7,77 

Häädemeeste mineraalvesi  5,19 5,11 5,16 5,10 

Saaremaa vesi  7,40 7,24 7,48 8,05 

Pernova kraanivesi  7,65 7,59 7,66 7,26 

Tabel 3. Vee elektrijuhtivus 

Elektrijuhtivus (µs/cm)  Sensor 1 Sensor 2 

Merevesi  3991 1045 

Jõevesi  416 923 

Häädemeeste mineraalvesi  4034 1055 

Saaremaa vesi  600 973 

Pernova kraanivesi  910 1017 
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3.3.2. Katsed 19.02.2020 

pH mõõtmiseks kasutasime kolme sensorit ja elektrijuhtivuse katsete jaoks kahte. Uurisime 

Saku Läte kanistri vett, Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli poiste ja tüdrukute tualeti kraanivett 

ja elektrijuhtivuse katsed tegime ka Saaremaa veega, Pärnu mere- ja jõeveega ning 

Häädemeeste mineraalveega (vt tabelid 4, 5). 

Tabel 4. Vee pH 

pH  Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 

Saku läte  6,45 6,50 6,39 

Poiste WC  7,87 7,89 7,76 

Tüdrukute WC  7,83 7,80 7,83 

Tabel 5. Vee elektrijuhtivus 

Elektrijuhtivus (µS/cm)  Sensor 1 Sensor 2 

Saku läte  529 165 

Poiste WC  1028 912 

Tüdrukute WC  1043 943 

Saaremaa vesi  29 584 

Merevesi  1138 4276 

Jõevesi  996 417 

Häädemeeste mineraalvesi  1136 4220 

 

3.4. Uurimusliku osa kokkuvõte 

Uurimusliku osa pH tasemete tulemuste kokkuvõte on esitatud joonisel 11. 

 

Joonis 11. Erinevate vete pH väärtused 
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Tulemustest lähtuvalt näeme, et happelised veed on Saku Läte ja Häädemeeste mineraalvesi. 

Mineraalvee happelisust põhjustab ilmselt suure hulga CO2 lahustumine või tugevate hapete 

soolade lahustumine vees. Aluselised on kõik ülejäänud katsealused veed. Kõige kõrgema pH 

tasemega veeks osutus Pärnu ranna merevesi, kõige madalamaks Häädemeeste mineraalvesi. 

Elektrijuhtivust mõõdetakse, et aimu saada vees olevate ioonide hulgast. Vee elektrijuhtivuse 

mõõtmisel peab arvestama, et lahuses on palju erinevaid ioone ja vastavalt sellele kujuneb ka 

elektrijuhtivuse väärtus. Siiski pole elektrijuhtivuse mõõtmisel võimalik täpselt teada, kuidas 

erinevad ioonid tulemust mõjutavad. Üldiselt on nii, et mida rohkem on lahuses ioone, seda 

suurem on elektrijuhtivus. Mõõdetud tulemus sõltub temperatuurist ja määramismeetodist 

(Hallasoo, 2018).  

Elektrijuhtivuse katsete kokkuvõte on esitatud joonisel 12. 

 

Joonis 12. Uuritud vete elektrijuhtivus 

Elektrijuhtivuse katsete tulemused erinesid üksteisest ja sellepärast ei saa kindlalt väita, 

milline vesi on kõige suurema elektrijuhtivusega. Tulemuste ebatäpsus võib olla tingitud vee 

temperatuurist mõõtmise hetkel. Puhas vesi on halb elektrijuht. Veel võimaldavad elektrit 

juhtida seal esinevad lahustunud soolad (Hüdroloogiauuringud, 1996). Kõrge soolade 

sisalduse tõttu on merevesi kõige parem elektrijuht nagu ka katsetest selgus. 

  

2612,4 2544,6

993,1 970,2 963,8
786,7

669,6

346,8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

P
är

n
u

 m
er

ev
es

i

H
ää

d
em

ee
st

e 
m

in
er

aa
lv

es
i

P
är

n
u

 K
u

n
in

ga
 T

än
av

a
P

õ
h

ik
o

o
li 

tü
d

ru
ku

te
 W

C
kr

aa
n

iv
es

i

P
är

n
u

 K
u

n
in

ga
 T

än
av

a
P

õ
h

ik
o

o
li 

p
o

is
te

 W
C

kr
aa

n
iv

es
i

P
er

n
o

va
 L

o
o

d
u

sm
aj

a
kr

aa
n

iv
es

i

Sa
ar

em
aa

 v
es

i

P
är

n
u

 jõ
ev

es
i

Sa
ku

 L
ät

e

El
ek

tr
iju

h
ti

vu
s 

μ
S

/c
m



Adeele Vuuk, 8. klass, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 2020 

VESI JA SELLE KOOSTIS 

234 

 

 

 

 

KOKKUVÕTE 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida vee pH taset ja elektrijuhtivust. See eesmärk sai täidetud. 

Selgus, et kõige madalama pH-ga on uuritud vetest Häädemeeste looduslik mineraalidega vesi 

ja kõige kõrgema pH-ga Pärnu ranna merevesi.  

Samuti uuriti töös vee koostist ja omadusi, selle tähtsust ning mõju inimesele. Räägiti lähemat 

jõe- järve- ja põhjaveest ning mere- ja magevee soolsuste erinevustest. Töö teoreetiline osa 

puudutab ka vee reostuse teemat. Lähemalt tutvuti Pärnu linna joogivee eripäradega ja selle 

kasulikkusega. Uuriti ka Eesti joogivee keemilisi nõudeid. 

Antud teemat saaks kindlasti edasi arendada, uurides puurkaevu- ja vihmavee koostist. 

Tutvuda võiks naaberriikide joogiveega ning seda meie omaga võrrelda. Sellel teemal edasi 

minnes saaks uurida, miks oli Saku Läte joogivee pH tase ettenähtust happelisem. 
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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 

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 

 

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 
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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 

 

2020 
1. Aas, Elery. Eesti sisuloojate ingliskeelsete väljendite kasutamine videoblogides. Juhendaja Pille 

Raudla-Loode. Audru Kool, 8 kl 
2. Alumets, Andres. Elektrimootoriga droonidega pakiveoteenus maailmas ja selle efektiivsemaks 

muutmise võimalus Pärnu linna näitel. Juhendajad Martin Jõesaar, Elmu Mägi. Pärnu Koidula 

Gümnaasium, 11 kl 
3. Hansen, Henri Mattias. Tuntumad vitamiinid, teadlikkus vitamiinide kasutamise kohta ja nende 

tarbimine Audru Kooli 7.–9. klasside õpilaste hulgas. Juhendaja Maris Agasild. Audru Kool, 8 kl 

4. Kits, Mirjam. Autorsus Eestis läbi pärimusmuusika spektri. Juhendajad Katre Raudmäe, Taive 
Särg. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11 kl 

5. Laanisto, Markus. Leviteerimine fotograafias. Juhendaja Kristel Kallau. Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasium, 11 kl 
6. Leis, Jan Silver. Süsihappegaas. Juhendaja Katrin Lekk. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8 kl 

7. Leit-Teetlaus, Nele. Eesti noortele suunatud karjääriteenused. Juhendaja Katre Raudmäe. Pärnu 
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl 

8. Martinson, Marko. Manchester Unitedi ajalugu ja mängijate liikumised aastatel 2009–2020. 

Juhendaja Pille Raudla-Loode. Audru Kool, 8 kl 
9. Pärg, Ron Robert. pH tase karastusjookides. Juhendaja Katrin Lekk. Pärnu Kuninga Tänava 

Põhikool, 8 kl 

10. Rammulüüs, Merlin. Pärnumaa bussitransport. Juhendaja Elbe Metsatalu. Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasium, 12 kl 

11. Ristmägi, Rave-Ly. SA Pärnu Haigla töötajate aktiivsus veredoonoritena. Juhendaja Eve Popp. 

Pärnu Ühisgümnaasium, 11 kl 
12. Sildoja, Rigo. Pärnu uue linnasüdame ajalugu, hetkeolukord ja visioonid. Juhendaja Madli Lavin. 

Pärnu Koidula Gümnaasium, 11 kl 

13. Tamm, Kristin. Reklaamipsühholoogia. Juhendajad Heidi Taal, Piret Mikkelsaar. Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasium, 12. kl 

14. Unt, Helin Maria. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste vaba aja kasutus. Juhendajad Lia 

Viller, Kersti Keskküla. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8 kl 

15. Vuuk, Adeele. Vesi ja selle koostis. Juhendaja Ly Suursild. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8 kl 
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