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Eessõna
TalveAkadeemia on eestikeelsete teaduslike lühiartiklite konkurss, mille eesmärk on populariseerida 

tudengiteadust. 2019/20 konkurss kulmineerus Tartus Aparaaditehase Armastuse saalis 7.-8. märtsil 

TalveAkadeemia Taastuvenergia ja Tudengiteaduse konverentsiga. Järjekorras seitsmeteistkümnes 

kogumik sisaldab endas 2020. aastal valminud tudengite lühiartikleid. 

Käesolev kogumik on TalveAkadeemia osalejate tubli töö ja vaeva tulemus. Kõik osalejad said 

ennast täiendada akadeemilise teksti kirjutamise koolitusel, postrikoostamise koolitusel ning 

esinemiskoolitusel. Tänavusel konkursil jõudsid omanäoliste lühiartiklitega lõpuni 11 osalejat, kelle 

kaudu sai esindatud Tartu Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Viljandi Kultuuriakadeemia, Tallinna 

Ülikool, Eesti Maaülikool, Kõrgem Kunstikool Pallas ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Kuigi sel aastal 

ei seatud osalejatele kriteeriumiks lühiartikli sidumist jätkusuutliku arenguga, pakkumaks võimalust 

kõikidele tudengitele oma teadustöö esitamiseks, on kogumikus esindatud nii loodusteaduste ja 

tehnika, ühiskonnateaduste ja kultuuri, terviseuuringute ning bio- ja keskkonnateaduse valdkonnad, 

millest mitmed haakuvad säästva arengu eesmärkidega. 

2020. aasta on juba pakkunud palju väljakutseid, kuid nagu tänavuse TalveAkadeemia konkursi 

võitja Grete Tiigiste on Müürilehe maikuu (96.) numbris kirjutanud „Raskel ajal on äärmiselt oluline 

hinnata teadlaste tehtud tööd ning neid usaldada, et tuleksime sellistest olukordadest välja võimalikult 

väikse kahjuga. /.../ Lageraie ja põlevkivitööstus ei võitle viirustega, seda teeb kokkuhoidev ühiskond, 

kus on võimalik usaldada teadusel põhinevat informatsiooni.“, mille saavutamisse panustab ka 

TalveAkadeemia. 

TalveAkadeemia konkursi eripära tuleneb tudengilt tudengile kontekstist. Kes oskaks veel 

paremini mõista panust, mida TalveAkadeemia osalejad on endast andnud, kui mitte tiimis 

töötavad vabatahtlikud, kes on ise samuti samal ajal lõputööd kirjutavad noored. Seetõttu töötas 

TalveAkadeemia kaheksateistkümnes koosseis üheskoos selle nimel, et tudengite teadus jõuaks 

laiema avalikkuseni ning saaks vääriliselt tunnustatud. 

Teadustöö väärtus peitub oluliste probleemide teadvustamises ning inimeste teadlikkuse 

suurendamises! 

Soovime paeluvat ja huviäratavat lugemist! 

TalveAkadeemia projektijuht Brigita Tool ja konkursijuht Carmen Kilvits 
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AATOMKIHTSADESTATUD 
ZrO2-HfO2 KUI UUDNE MÄLUMATERJAL

SISUKOKKUVÕTE 

Kuigi meil kõigil on arvutid, mälupulgad ja kontod andmete pilves salvestamiseks, ei ole 

andmesalvestusseadmed sugugi lõplikult valmis, neid arendatakse maailma juhtivates teaduslaborites 

iga päev edasi. Praegu on osades rakendustes kasutuses volatiilsed mälud, mis vajavad pidevat 

elektritoidet, et salvestatud informatsiooni hoida, näiteks dünaamiline muutmälu, mis töötab meie 

arvuti protsessoris. Mujal mittevolatiilsed mälud, mis pidevat elektrivoolu ei vaja, näiteks välkmälu 

ehk mälupulk. Mõlemal on omad eelised ja puudused. Käib aga pidev töö, et arendada välja mälu, 

mis ühendaks praeguste head omadused ja likvideeriks puudused. 

Uudse andmesalvestusseadme ehitamiseks on alustuseks tarvis välja töötada uudne mälumaterjal. 

Hetkel on üks olulistest suundadest mälumaterjalide väljatöötamisel multiferroidne materjal, mille 

kohta antakse ülevaade sissejuhatuses. Kui suudetaks sellist materjali toota üliõhukesena, nanoskaalas, 

ning toatemperatuuril töötavana, lahendaks sellisel materjalil töötav andmesalvestusseade nii 

mõnegi praeguse probleemi, näiteks oleks ta mittevolatiilne, samas kiire, ja lubaks oluliselt rohkem 

kirjutamis- ja lugemistsükleid kui praegune välkmälu ning oleks ka pikema elueaga.  

Üliõhukesi materjalikihte ühtlaselt ja kvaliteetselt üle suure pinna on võimalik valmistada 

aatomkihtsadestamise meetodiga. See meetod on kasutusel nii uurimislaborites kui ka tööstuses 

praeguste mikro- ja nanoelektroonikaseadmete tootmiseks. Käesolevas uurimuses ongi kõnealust 

meetodit kasutatud, et valmistada multiferroidset materjali ning on tehtud arvestatavaid edusamme 

reaalselt praktilisse rakendusse võetava materjali loomiseks. Aatomkihtsadestamise ja kasutatud 

mõõtmismeetodite kohta antakse ülevaade metoodika osas ning tulemuste ja arutelu peatükis 

näidatakse, miks on alust arvata, et saadud materjal võib sobida uue põlvkonna mäluseadme 

ehitamiseks. 

Kristjan Kalam
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SISSEJUHATUS 
Käesolev töö on pühendatud aatomkihtsadestatud õhukese multiferroidse materjali uurimisele. 

Multiferroidiks nimetatakse materjali, millel on vähemalt kaks kolmest ferroidsest omadusest: 

ferromagnetism, ferroelektrilisus, ferroelastsus (Hill 2000). Käesolevas töös peetakse multiferroidseks 

materjali, mis oleks üheaegselt nii ferromagnetiline kui ka ferroelektriline. Ferroelastsust ei 

uuritud. Ferromagnetilisuseks nimetatakse sellist materjali omadust, mille puhul materjalile välise 

magnetvälja rakendamisel materjal magneetub, kuid välise välja eemaldamisel magneetumus ei 

kao, vaid materjal jääbki magneetunuks ehk püsimagnetiks (Feynman 1963). Ferroelektrilisus on 

analoogne nähtus elektrivälja jaoks, st materjal on võimalik elektrivälja rakendamisel ja seejärel 

eemaldamisel jätta elektriliselt polariseerunuks (Känzig 1957). Nanoskaalas multiferroidseid 

materjale saaks edukalt rakendada uudsete mäluseadmete, sensorite ja täiturite valmistamiseks 

(Kao 2017). Eeskätt oleks huvitav kasutada sellist materjali uudse mäluseadme valmistamiseks, 

kuna temas avalduvad korraga kaks mäluefekti – ferromagnetilisus ja ferroelektrilisus – mida on 

varem eraldiseisvatena edukalt mäluseadmetes kasutatud. Multiferroidsus on raskesti realiseeritav 

materjali omadus. On teoreetiliselt uuritud, miks selliseid materjale nii vähe leidub. (Hill 2000) Hill 

oma 2000. aasta töös leidis, et d-orbitaali elektronid, mis on hädavajalikud ferromagnetismi tekkeks, 

vähendavad drastiliselt ferroelektrilisi omadusi. Seega on ferromagnetilisus ja ferroelektrilisus 

mõnevõrra vastukäivad omadused. Piiravatest tingimustest hoolimata on multiferroism võimalik 

ning ka realiseeritud (Hill 2000), kuid kahjuks vaid absoluutse nulltemperatuuri lähedastel 

temperatuuridel ja/või suurtes materjalikogustes. Autorile teadaolevalt ei ole nii magnet- kui ka 

elektriväljas polariseeritavat materjali suudetud valmistada õhukese materjalikihina ning toimivana 

ka toatemperatuuril või kõrgemal. Mõlemad nimetatud tingimused on kindlasti tarvilikud, et rääkida 

võimalikest praktilistest rakendustest. 

Materjalinäidiste valmistamise meetodiks valiti käesolevas töös aatomkihtsadestamine, sest 

see on sobivaim tehnoloogia õhukese materjalikihi sadestamiseks üle suure pinna, tagades kihi 

paksuse ja koostise ühtluse (Johnson 2014). HfO2 ja ZrO2 aatomkihtsadestatud nanolaminaate 

(Weeks 2017) ja segusid (Müller 2012) on varem uuritud ja leitud, et need on ferroelektrilised. 

Aatomkihtsadestatud Hf0.5Zr0.5O2 on samuti leidnud kinnitust ferroelektrikuna (Lin 2018). 

Käesolevas töös aatomkihtsadestati HfO2 ja ZrO2 segusid ja nanolaminaate. Eesmärk oli mõõta 

nende materjalide struktuuri ja koostist ning uurida, kuidas nad mõjutavad materjali magnetilisi ja 

elektrilisi omadusi, täpsemalt nende võimet polariseeruda nii elektri- kui ka magnetväljas. Selliste 

materjalide puhul ei ole varem mõõdetud käitumist mõlemas eelnimetatud väljas. Töö hüpoteesiks 

oli nii ferromagnetilise kui ka ferroelektrilise efekti esinemine ZrO2 ja HfO2 segumaterjalis ning 

Kristjan Kalam
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leida materjali koostis ja struktuur, mille juures mõlemad efektid ilmnevad sama materjalinäidise 

korral. 

METOODIKA 

Aatomkihtsadestamine 

Aatomkihtsadestamine (AKS) on meetod õhukeste ja keemiliselt puhaste tahkiskihtide 

valmistamiseks. AKS meetod seisneb järjestikuste iseküllastuvate pinnareaktsioonide kasutamises. 

Protsess peab toimuma vaakumis, et reaktsioonides ei osaleks õhus olevad keemilised ühendid. 

Õhukest materjalikihti sadestatakse alusele, tüüpiline alus on räni, sest meetod on laialdaselt 

kasutuses mikro- ja nanoelektroonikas ning elektroonikakomponendid ehitatakse räniplaatidele 

(George 2010).  

Esimesed uurimused, mida võib pidada AKS meetodi alguseks, tehti 1960-ndatel Nõukogude Liidus. 

Tulemused avaldati molekulaarkihtide meetodi nime all aastatel 1970 ja 1974 (Sveshnikova 1970, 

Aleskovskii 1974). Nendest töödest ei võrsunud ühtegi praktilist rakendust, kõige tõenäolisemalt 

liiga madalaks hinnatud materjali kasvukiiruse tõttu. AKS meetodit tutvustati aatomkihtepitaksia 

nime all 1977. aastal soomlaste Suntola ja Antsoni poolt, sõltumatult nende Nõukogude kolleegidest. 

Soomlased sadestasid toona materjali ZnS lameekraanide tarbeks (Suntola 1977) ning seda võib 

pidada AKS meetodi praktiliste rakenduste alguseks. Õpiti tundma erinevaid protsesse erinevate 

keemiliste ühenditega ning paljusid materjale sadestati mitte-epitaksiaalselt, seega võeti kasutusele 

üldisem nimetus aatomkihtsadestamine (George 2010). 

Binaarse metalloksiidi valmistamiseks suunatakse reaktsioonikambris olevale alusele esimest 

lähteainet, milleks on metalli lähteaine, ning kui alus on lähteainega ühtlaselt kaetud, ei kinnitu 

alusele rohkem lähteainet. Protsess on sellel hetkel küllastunud ning edasine lähteaine kambrisse 

suunamine ei suurenda lähteaine hulka alusel. Seejärel suunatakse kambrisse inertgaasi voog, mis 

puhastab kambri üleliigsest lähteainest, mis ei kinnitunud alusele. See on oluline samm järgmiseks 

etapiks, milleks on oksüdeerija reaktsioonikambrisse suunamine. Kuna puhastus on eemaldanud 

alusele mittekinnitunud metalli lähteaine, ei saa gaasifaasis reaktsiooni toimuda – see asjaolu 

võimaldab AKS meetodi puhul materjali paksust nanomeetri täpsusega kontrollida. Seejärel reageerib 

alusel oleva metalli lähteainega oksüdeerija ning moodustub soovitud metalloksiid ning reaktsiooni 

kõrvalsaadused uhutakse jällegi kambrist välja inertgaasi vooga. Need neli etappi moodustavad ühe 

AKS tsükli, mida võib korrata soovitud arvu kordi, et sadestada vajaliku paksusega materjalikiht 

(George 2010). Kõnealuses töös sadestati materjali ZrO2 nii, et etappideks olid ZrCl4–puhastus–

Kristjan Kalam
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O3–puhastus, ajaliste pikkustega 4–4–2–8 s. HfO2 jaoks oli sarnane skeem HfCl4–puhastus–O3–

puhastus, ajaliste pikkustega 4–3–2–7 s. Kambri puhastamiseks lähteaineimpulsside vahel kasutati 

inertgaasina lämmastikku N2. 

Sadestuskiirust ei mõõdeta AKS meetodi puhul ajaühikutes, vaid materjali paksuses tsüklite 

arvu kohta (Johnson 2014). See on nii reaktsioonide iseküllastuvuse tõttu. Kui lähteaine on aluse 

küllastanud, siis ei ole oluline, kui pikk on lähteaine kambrisse suunamise aeg peale küllastumise 

saavutamist, materjali kasv peatub küllastumise hetkel. Seetõttu oleks materjali kasvu mõõtmine 

aja funktsioonina eksitav ning seda ei kasutata. 

 

Mõõtmismeetodid 

Uurimiseks valmistati erineva ZrO2 ja HfO2 kontsentratsiooniga näidiseid, ZrO2:HfO2 tsüklisuhetega 

10:1, 10:3, 10:5, 10:10, 5:10, 3:10, 1:10 ja 2:1. Lisaks valmistati kaks nanolaminaati, 50 tsüklit 

ZrO2 + 50 tsüklit HfO2 ja vastupidi. Kõigi näidiste puhul hoiti sadestustsüklite arv võimalikult 100 

lähedal võimalikult adekvaatselt võrreldavate näidiste saamiseks. 

Kõikide näidiste puhul mõõdeti nende paksust spektroskoopilise ellipsomeetri, mudel GES5-E, abil. 

Ellipsomeetriast saadud katseandmeid modelleeriti 1.3-4.5 eV vahemikus Cauchy dispersioonimudelit 

kasutades. Elementkoostiste kindlakstegemiseks kasutati röntgenfluorestsentsspektromeetrit Rigaku 

ZSX 400. Kristallstruktuur määrati röntgendifraktomeetria meetodil, kasutati difraktomeetrit 

SmartLab Rigaku, mis kasutab CuKα kiirgust, millele vastab röntgenkiire lainepikkus 0.15406 nm. 

Näidiste pinnamorfoloogia tehti kindlaks skaneeriva elektronmikroskoobiga FEI Helios Nanolab 

600. Näidiste magneetumuse mõõtmiseks välises magnetväljas kasutati vibreeriva prooviga 

magnetomeetrit, mis on osa mõõteseadmest PPMS 14T Quantum Design. Näidiseid mõõdeti 

magnetväljas, mille väärtust varieeriti sujuvalt vahemikus -1 kuni 1 T. Mõõtmised toimusid 

toatemperatuuril. Välises elektriväljas polariseeritavuse mõõtmiseks koostati standardne Sawyer-

Toweri elektriahel, mille signaale genereeriti ja registreeriti sisseehitatud lainegeneraatoriga 

ostsilloskoobiga Agilent DXO-X 3104. 

Artikli autori roll käesolevas töös oli valmistada materjalinäidised AKS meetodit kasutades, mõõta 

nende paksused ja optilised omadused spektroskoopilise ellipsomeetriga ning kristallstruktuur 

röntgendifraktomeetriga. Lisaks oli autori ülesanne koguda kokku kõik katseandmed ning 

vormistada neist kooskõlaline teadustöö. Materjalinäidiste elementkoostise ja pinnamorfoloogia 

tegid kindlaks tudengid ja teadlased Tartu ülikooli füüsika instituudist, magnetilised omadused 

Kristjan Kalam
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mõõdeti Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis Tallinnas. Elektrilised omadused mõõdeti 

koostööpartnerite poolt Valladolidi ülikoolis Hispaanias. 

TULEMUSED JA ANALÜÜS 

Materjali kasv ja koostis 

Kuigi aatomkihtsadestuse tsüklite arv hoiti iga näidise valmistamise puhul võimalikult saja lähedal, 

varieerusid näidiste paksused märkimisväärselt – 10 kuni 22 nm (tabel I). See tähendab, et erineva 

koostisega näidiste kasvukiirused erinesid ligikaudu kuni kaks korda. Madalaimad paksused olid 

näidistel materjalide suhtega 10:3, sõltumata sellest, kumb materjal – ZrO2 või HfO2 – oli enamuses 

(tabel I). Põhjus seisnes tõenäoliselt selles, et kolme tsükli jooksul ei saavutata veel pidevat defektideta 

kihti üle kogu pinna, seetõttu on näiteks tsüklisuhetega 10:5 näidised paksemad, kuna viie tsükliga 

on saavutatud juba pidev materjalikiht. Samas suudab kolme tsükliga saavutatud materjalikiht 

pärssida teise oksiidi edasi sadenemist rohkem, kui üks tsükkel seda suudab. Hafniumoksiid, mis 

on dopeeritud tsirkooniumoksiidiga, näitas süstemaatiliselt suuremat kasvukiirust, kui samade 

tsüklisuhetega, kuid vastupidise enamus- ja vähemusmaterjaliga näidised. Seda sõltumata asjaolust, 

et dopeerimata oksiidide puhul oli ZrO2 kasvukiirus suurem. Eksperimentaalseid katioonide koostisi 

jälgides (tabel I), ilmneb, et kasvufaasi kõige varajasemas staadiumis, st esimese kümne tsükli 

jooksul, kasvab HfO2 kiiremini kui ZrO2. Nanolaminaate uurides selgub, et ZrO2 kasvab võrdselt 

nii ränialusele kui ka allolevale HfO2 kihile, kuid HfO2 kasvab ränialusele kiiremini kui ZrO2 peale. 

 

Kristjan Kalam
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Tabel I. Paksused ja katioonide suhted erinevate HfO2:ZrO2 aatomkihtsadestuse tsüklitega näidiste jaoks. 

Samuti sadestati kaks HfO2+ZrO2 kaksikkihti, kus mõlema kihi sadestamiseks kasutati 50 tsüklit. 

 

 

Materjali struktuur 

Joonisel  1 toodud röntgendifraktsioonanalüüsi meetodil  saadud  graafikud ehk difraktogrammid 

näitavad, millises kristallilises faasis on valitud materjalinäidis. Iga näidise kohta on üks graafik. 

Iga maksimum graafikul on iseloomulik mingi konkreetse materjali kristallilisele faasile ning 

maksimumide asukohtade järgi on võimalik teada saada, millise materjaliga on tegu. Täpsustuseks 

tuleb lisada, et see kehtib kristallstruktuuri omavate materjalide kohta. Amorfne materjal on 

sellisel graafikul ilma maksimumideta ning antud meetod amorfse materjali kohta lisainfot ei 

anna. 

Dopeerimata ZrO2 kristallstruktuur on peamiselt kuubiline ja tetragonaalne (joonisel 1 kõige 

alumine graafik). Kõrgemate maksimumide juures on kas tähis C (kuubiline) või T (tetragonaalne). 

Dopeerimata HfO2 on peamiselt monokliinse struktuuriga. Kuivõrd maksimumide intensiivsused 

iseloomustavad materjali kristallilisuse määra, on näha, et kahe materjali segude puhul on väiksem 

osa materjalist kristalliseerunud kui dopeerimata materjalide puhul. Kristalliseerumiseks on tarvis 

saavutada teatav materjalikihi paksus, kahte oksiidi vaheldumisi segades ei jõua kumbki samal 

määral kristalliseeruda kui segamata juhul. 

Skaneeriva elektronmikroskoobi pildid, peamiselt HfO2 sisaldavatest näidistest, viitavad, et 

Kristjan Kalam



14

suuremate kristalliitidega piirkonnad vahelduvad väiksemate kristalliitidega (joonis 2). Kuna 

aluseks oli standardne räni Si(100), ei ole mingit põhjust eeldada, et materjali kasv alusele võinuks 

olla heterogeenne. Seega võib uskuda, et antud sadestustes soosisid protsessi parameetrid suuremate 

kristalliitide teket, kuid piiratud aja tõttu ei jõudnud neid rohkem tekkida kui joonisel näha. Liikudes 

suurema Zr sisaldusega näidiste suunas, võib näha kristalliitide suuruste ühtlustumist. 

 

Joonis 1. Valitud näidiste röntgendifraktogrammid. Iga graafiku juures on vastava näidise koostis ja paksus. 

Graafikutel esinevad maksimumid on tähistatud neile vastavate Milleri indeksite ja kristallograafilise faasi 

tähistustega: monokliinne (M), kuubiline (C), tetragonaalne (T) ja ortorombiline (O). 

Kristjan Kalam
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Joonis 2. Skaneeriva elektronmikroskoobi pildid HfO2 ja ZrO2 referentsnäidistest ja erineva koostisega oksiidide 

segudest. Iga näidise hafniumisisaldus Hf/(Hf+Zr) on märgitud vastava paneeli kohal. 

Elektrilised ja magnetilised omadused 

Polarisatsioonilaengu graafik rakendatava välise elektrivälja jaoks (parempoolne paneel joonisel 3) 

näitab selgelt ferroelektrilist iseloomu. Laengu väärtus küllastub, st edasise elektrivälja suurendamisel 

laengu väärtus ei kasva. Lisaks on näha, et peale elektrivälja rakendamist ning seejärel eemaldamist 

jääb alles materjali polarisatsioonilaeng. Seda nähtust saab ja on kasutatud mäluefektina – materjal 

jäädvustab enda oleku ka ilma väliste mõjutajateta. Sarnast käitumist saab täheldada ka sama 

materjali magneetumusest rääkides. Välises magnetväljas magneetumuse väärtus küllastub, st 

edasise magnetvälja suurendamisel materjali magneetumus enam ei kasva, lisaks on näha, et nullise 

magnetvälja korral eksisteerivad mäluseisundid, kus materjalil on olemas jääkmagneetuvus. Ka 

seda nähtust on mäluefektina kasutatud, kuid mõlemat eeltoodut üheaegselt mitte, kuna ei ole leitud 

selle jaoks sobivat materjali. Kirjandusega võrreldes (Böscke 2011, Müller 2012) on käesolevas töös 

polarisatsioonilaengute väärtused mitu korda suuremad, see on ilmselt tingitud materjali suuremast 

defektsusest ja seetõttu tekkinud lekkevooludest. Samas on just defektsuse tõttu võimalik tuvastada 

sellistes materjalides ferromagnetilist käitumist. Nagu sissejuhatuses mainitud, on ferroelektrilisus 

ja ferromagnetilisus materjali struktuuri seisukohalt vastukäivad nähtused, kuid käesolevas töös on 

leitud nende vahel tasakaalupunkt, kus mõlemad efektid on tuvastatavad ning see on välja toodud 

joonisel 3. Traditsiooniliste ferromagnetiliste metallide (Fe, Co, Ni) puudumisest hoolimata olid 

kõik materjalinäidised ferromagnetilised. Nanoskaalas metalloksiidides esineb ferromagnetism 
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sageli, ja ka käesoleval juhul, hapnikuvakantside tõttu. Nimetatud defektide osakaalu tõstmine 

materjalis suurendaks ka ferromagnetilist efekti, kuid omakorda vähendaks ferroelektrilisust 

kuni selle tuvastamise võimatuseni. Käesolevas töös õnnestus aga leida optimaalse defektsusega 

materjal, milles oli võimalik tuvastada mõlemad efektid. Sellegipoolest tuleks teha edasist tööd, 

et veelgi optimeerida materjali defektide hulka, nimelt on alust arvata, et defektsust mõõdukalt 

vähendades paraneks materjali ferroelektrilisus, kuid ferromagnetiline hüsterees jääks alles. See 

oleks vajalik samm praktilisse rakendusse sobiva materjali valmistamiseks. 

 

Joonis 3. Magneetumuse-magnetvälja graafik vasakul paneelil ja polarisatsioonilaengu-elektrivälja graafik 

paremal paneelil. Tulemused on mõõdetud materjalinäidiselt, milleks oli kaksikkiht 10 nm HfO2 ja 8 nm ZrO2. 

Vasaku paneeli alumises parempoolses servas on suurendus koordinaatide alguspunktist. 
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ARHITEKT KARL BURMANI 
PROJEKTEERIMISPÕHIMÕTETE 
MUUTUMINE JUUGENDSTIILIST 

FUNKTSIONALISMI

SISUKOKKUVÕTE

Artikli keskne figuur on arhitekt Karl Burman ning tema projekteerimise käekirja muutumine 20. 

sajandi algul levinud juugendstiilist mõnikümmend aastat hilisema funktsionalismilaine poole. Ühe 

arhitekti loomingu näitel on vaadeldud stiililisi arenguid ja erinevusi, samuti tollesse ajaperioodi 

jäävaid ühiskondlikke muutusi, mis väljenduvad ruumiprogrammis.

Uurimuses on autor käsitlenud kolme Burmani projekteeritud hoonet. Juugendstiili näited on 

Kreutzwaldi tn 12 (1912, Foto 1) ning Kreutzwaldi tn 6/Raua tn 39 (1913, Foto 2). Viimast on 

arhitektuuriajalookirjutistes peetud üheks esinduslikumaks juugendstiili esindajaks Tallinnas. 

Funktsionalistliku hoonena on vaatlusel Karu tn 16/Aedvilja tn 6 (1932, Foto 3) elumaja. Kõik 

kolm analüüsitavat hoonet on projekteeritud üürimajadeks, mis oli 20. sajandi esimesel poolel 

linnarhitektuuris üks põhilisemaid hoonetüüpe. Tänasel päeval on hooned kasutuses elumajadena. 

Vaatlemisel ja analüüsimisel selgub, et stiililised määratlused arhitektuuris on kompleksselt läbi 

põimunud, eriti ühe arhitekti käekirjas. Ruumiprogrammilistele otsustele  põhjenduste leidmine on 

mitmetahuline. Tuleb arvestada arhitekti isiklikke valikuid, vastavat stiilimääratlust ning tellijat. 

Aeg, mil valmis Karu ja Aedvilja tänaval asuv nurgamaja, nõudis riigis valitsev poliitiline olukord 

funktsionalistlikku lahendust linnaehituses. Kuidas Karl Burman selle oma projektides lahendas 

ning kui väga ta selle stiili maksimumini enda loomingus viis, on iga hoone puhul juhtumipõhine. 
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SISSEJUHATUS

Karl Burman (1882–1965) on arhitekt, keda mitmed autorid1 on pidanud esimeseks kutseliseks 

arhitektiks Eestis.2 See on põhjendatud tema päritolu, õpingutega Peterburi kunstiakadeemias 

ja Stieglitzi kunsttööstuskoolis ning tegutsemisega Eesti arhitektuurimaastikul.3 Analoogse 

elukäigumustriga ja samasse aega paigutuvaid arhitekte on teisigi.4 Kõrvutades nende haridus- ja 

karjääriteid, võib tõdeda, et „esimese kutselise arhitekti“ tunnustuse jagamine on subjektiivne. 

Burmani loomingu vaatlemise ning uurimise olulisus antud tõdemusega aga ei vähene, kuna oma 

töö tõttu on tal Eesti arhitektuuriloos oluline positsioon. 

Käesolevas essees on kirjeldamisel Burmani arhitektuuriloome käekirja muutumine 

rahvusromantilisest juugendstiilist funktsionalismi. Varasemate allikate kohaselt võib näha Eestis 

levinud juugendstiilil kõige enam seoseid just Helsingi, Riia ja Peterburiga, samas on mõningate 

arhitektide loomingu puhul näha mõjutusi Berliinist ja teistest suurematest metropolidest.5 Burmani 

projekteeritud juugendarhitektuuri esindavad parimad näited on üürimajad kunagises Politseiaia 

piirkonnas, täpsemalt Kreutzwaldi ja Raua tänaval.6  Essees on näidetena hooned Kreutzwaldi tn 

12 ning Kreutzwaldi tn 6/Raua tn 39. Kallet funktsionalismi on vaadeldud Karu tn 18/Aedvilja tn 6 

eluhoone põhjal. Siinkohal olgu mainitud, et kõiki nimetatud ehitisi on aja jooksul muudetud ning 

nende valmimisjärgne ilme ei ole säilinud. Kreutzwaldi ja Raua tänava juugendhooned on perioodist 

1912–1914,  Karu ja Aedvilja tänava nurgamaja valmis aastal 1932. Kirjatükis on hoonetele 

lähenetud kronoloogilises järjekorras, vastavalt projekteerimisdaatumitele. Nii on võimalik jälgida 

arhitekti arengut ning leida põhjendusi suunamuutustele. 

1. METOODIKA

Arvestades ajaloolist konteksti, siis on antud teema keskseteks uurimismeetoditeks visuaalne 

ja võrdlev analüüs. Nendega kaasnevad ka tekstianalüüs ning töö arhiiviallikatega. Nimetatud 

meetodid on levinumad kunsti- ja arhitektuuriajaloo puhul. Visuaalne analüüs väljendub plaanide 

vaatlusel ning selle ruumiprogrammi sotsiaalse konteksti avamises. Võrdlev analüüs tugineb samuti 

1 Nt Mart Kalm, Leo Gens jne. Vt edasised viited.
2 Nt M. Kalm, Eesti 20. sajandi arhitektuur. Tallinn: Prisma Prindi Kirjastus, 2001, lk 50. 
3 L. Gens, Karl Burman. Monograafia. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 1998, lk 26–30. 
4 Näiteks Artur Perna – Burmani pikaaegne kolleeg, kes õpis Riia Polütehnilises Instituudis. Tegi koos Burmaniga mitmeid projekte.
5 Sellest on kirjutanud Karin Hallas-Murula täpsemalt monograafias arhitekt Jacques Rosenbaumist. Vt K. Hallas-Murula, Tallinna juugendarhitektuur. 
Jacques Rosenbaum 1878–1944. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2010. 
6 Politseiaiaks nimetati piirkonda praeguste Kreutzwaldi, Raua ja Kunderi tänavate vahel. Vt K. Hallas-Murula, Suurlinn Tallinn: Eliel Saarineni 
„Suur-Tallinna“ projekt, 1913. Tallinn: Eesti Arhtiektuurimuuseum, 2005.
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plaanidele, kuid selle aluseks on tutvumine toonast perioodi illustreeriva ajalookirjandusega, 

sealhulgas toetumine varasematele arhitektuuriloo uurimistele. Põhjalikuma käsitluse on andnud 

Mart Kalm oma teoses „Eesti 20. sajandi arhitektuur“, mis on baastekst. Lisaks on olulised 

allikad Karin Hallas-Murula uurimused juugendüürimajadest ning Oliver Orro uurimus 19. 

sajandi historitsismist. Teoreetilise materjali läbitöötamisele järgneb tutvumine Karl Burmani 

originaalkavanditega ning vastavalt allikatele nende analüüs, et tuvastada neis hoonetes elanud 

inimeste sotsiaalseid harjumusi. Kuna pole säilinud originaalset kirjavahetust7, siis saab nende 

teadmistega oletada ja hinnata  arhitektile esitatud tellimuse sisu.  

1.1.  Ajalooline kontekst

19. ja 20. sajandi vahetuse tunnuseks on suur linnastumisprotsess, millest ei jäänud puutumata ka 

Tallinn. Seda tähistavad mitmed märgilised üle-eestilised arhitektuurivaldkonna sündmused8 ning 

planeerimispõhimõtete muutumine. Linna ehitustegevus aktiviseerus just 1860. ja 1870. aastatel, 

mil rajati raudteeühendus tsaaririigi pealinnaga.9 See tõi kaasa inimeste sissevoolu ning seetõttu 

Tallinna muutumise suurlinnaks. Et tarvilikke elupindu pakkuda, saabus alates 1870. aastatest 

historitsistlike üürimajade ehitamise laine.10 Teine üürimajade ehituslaine saabus 20. sajandi 

esimestel kümnenditel, mille põhjustas kapitalismiühiskonna juurdumine ning klassidevaheliste 

lõhede vähenemine.11 See oli ärev aeg – õhus olid ühelt poolt tsaaririigi kukutamine ning teiselt 

poolt püüdlused rajada oma riik, mille pealinnaks pidi saama Tallinn. Täpsemalt jääb üürimajade 

suurem ehitamine vahemikku 1912–1913, mil valitsevaks projekteerimisstiiliks oli juugend. 12 See 

Lääne-Euroopa edukust esindav ehitusstiil oli väga paslik riigi pealinnas levima ning suurlinlikkuse 

tunnet tekitama. Juugend esindas suuresti edumeelsust. Samas hakkasid lääne pool tol perioodil juba 

ilmet võtma modernsema arhitektuuri võrsed.13 Esinduslikes üürimajades ei elanud enam ainult 

suurkodanlus, vaid lisaks jõukas keskklass.14 Nii võib pidada üürimaja kapitalismiajastu saabumise 

ja juurdumise üheks tunnusmärgiks. Juugendstiilis elumaja mõjus elanikele kui rahvusluse, 

kohalikus plaanis täpsemalt eestluse sümbolina.15

7 Pole säilinud kirjavahetust, kavandeid jm, kuna arhitekt Karl Burmani elukoht aadressil Mäekalda tn 3 põles maha 1941. aastal ning hävines isiklik 
arhiiv.
8 Nt Georg Hellati projekteeritud Eesti Üliõpilasseltsi hoone Tartus aastal 1902, Soome arhitektide tegevus Eestis jm.
9 K. Hallas, Juugendstiilne üürimaja Tallinnas: kaks põhitüüpi. – Kunstiteaduslikke uurimusi 1998, kd 9, lk 161.
10 O. Orro, Korterelamud Tallinna eeslinnades 1870. aastatest. Bakalaureusetöö. Eesti Kunstiakadeemia, 2005. Kättesaadav: Eesti Kunstiakadeemia 
Kunstiteaduse ja visuaalkultuuriinstituut, lk 1.
11 Sealsamas, lk 5.
12 K. Hallas, Juugendstiilne üürimaja Tallinnas..., lk 163. 
13 K. Frampton, Moodne arhitektuur. Kriitiline ajalugu [2007]. Tlk ja toim I. Ruudi ja E. Näripea. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2011, lk 206.
14 K. Hallas, Juugendstiilne üürimaja Tallinnas..., lk 161.
15 K. Hallas-Murula, Historitsismi ja juugendarhitektuuri uurimisest Eestis: hinnangute muutumisest kunstiajaloos. – Eesti kunstiteadus ja -kriitika 
20. sajandil: konverents prof. Voldermar Vaga 100. sünniaastapäeva tähistamiseks Tallinnas, 21.–22. okt 1999. Toim T. Abel ja P. Lindpere, Tallinn: 
Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2002, lk 87.
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2. TULEMUSED JA ANALÜÜS

Karl Burmani loomingu erinevate stiilide analüüs jaotub kahte ossa, mis on teineteisest sõltuvad. 

Esmalt tulevad teoreetiliste materjalide läbitöötamisest tingitud teadmised, nende analüüs ja 

järeldus, millest ilmnevad nii juugendile kui funktsionalismile omased tunnused. Teises pooles 

on see ühendatud praktilise poolega – artikli autor on vaadelnud ja analüüsinud Karl Burmani 

originaalkavandeid, mis ta nende kolme hoone jaoks on teinud.

2.1. Teoreetiline järeldus

Juugendstiil arhitektuuris lähtus kindlatest võtetest. Keskseks reegliks sai projekteerimine seest 

väljapoole, mis tähendab, et fassaadidel hakkas väljenduma hoone sisemus ja selle funktsioonid.16 

Korterite siseplaneeringud muutusid innovaatilisemaks ja rohkem liigendatuks, näha on arhitektidele 

isiklikult omaseid projekteerimisviise. Oluliseks sai hoovipoolsete fassaadide hoolikas kujundamine 

– enam ei mõeldud sellest kui peidetud poolest. Märgatavalt muutus eluhoonete trepikodade 

planeerimise viis. Omased on dünaamilised kaarjad trepid, mis ühtlasi fassaadi liigendavad.17 

Selline fassaadikujundus vastas juugendi nõudele narratiivsusest – hoone pidi jutustama lugu.18 

Hilisest historitsismist kandusid juugendisse üle orgaanilisus ja asümmeetrilisus nii välis- kui  

sisearhitektuuri lahendustes. Hoonele tuli läheneda individuaalselt ning see pidi moodustama ühtse 

terviku. See viitab ka juugendi sobivusele Gesamtkunstwerk’i tingimustega.19 Siseplaneeringus oli 

tavaks jätta ruumidele teatav voolavus.20 Seda tõestavad hästi Burmani pehmed ja ümarad nurgad, 

mida ta kasutab ära fassaadi kujundades, aga ka ruumikorda sättides. 

Juugendstiili teoorias tuleb kesksena arvestada arhitektuuriloolase Karin Hallas-Murula 

kategoriseeringut, kus ta on jaganud juugendstiilis üürimajad valdavalt kahte tüüpi, milleks on 

romantiline üürimaja ja ratsionalistlik üürimaja.21 Burmani viljakamal perioodil (1910– 1914) 

valminud hooned käivad esimese liigi alla. Neil võib näha ka Saksamaalt pärineva Heimatkunst’i 

elemente, mis avalduvad poolümarate trepikoja tornikeste kasutamises.22 See vastab eelnevalt 

kirjeldatud juugendi nõudele, et fassaadilt peab olema nähtav, mis toimub hoone sees ja on ilmselt 

seotud ka tellija nõudega. 

16 L. Gens, Karl Burman. Monograafia. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 1998, lk 72. 
17 K. Hallas, Juugendstiilne üürimaja..., lk 168.
18 K. Hallas-Murula, Tallinna Juugendarhitektuur. Jacques Rosenbaum 1878–1944. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2010, lk 35. 
19 Gesamtkunstwerk kui ühendkunstiteos, mis ühendab kunstialasid. Nt kombinatsioon muusikast, draamast, kujutavast kunstist ja arhitektuurist.
20 K. Hallas-Murula, Tallinna Juugendarhitektuur..., lk 10. 
21 K. Hallas, Juugendstiilne üürimaja Tallinnas..., lk 167.
22 L. Gens, Karl Burman..., lk 46-48.
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Teine käsitletav projekteerimisstiil on funktsionalism, mille hiilgeajaks Eesti arhitektuuris peetakse 

esimese vabariigi aega. Juhtivateks arhitektideks Eestis olid Herbert Johanson, Eugen Habermann, 

Eugen Sacharias, Anton Soans, Olev Siinmaa jt. Põhiline idee seisnes selles, et arhitektide looming 

ja projektid peavad vastama inimeste vajadustele ning parandama sotsiaalset keskkonda. Moodsa 

arhitektuuri tunnuseks said ruumitüüpide ühtlustamine ja erisuste kaotamine hoone sise- ning 

välisarhitektuuri vahel, lisaks esi- ja tagafassaadil. Funktsionalism arhitektuuris polnud ainult 

kindel viis projekteerimiseks, vaid väljendas muuhulgas elustiili ja mõtteviisi. Funktsionalismi 

tuum seisneb selles, et vorm väljendab ruumi ülesannet ja see on vastavalt niiviisi väljaarendatud. 

Arhitektuur peab olema seoses inimese vajadusega ning ruumile omase funktsiooniga, mitte olema 

seotud traditsiooni, dekoori või valitseva võimuga. 

Karl Burman oli üks esimesi arhitekte Tallinnas, kes kavandas funktsionalistlikele nõuetele vastava 

tippteose – Tallinna Filterveevärgi hoone 1925. aastal. Tegelikult valmis hoone küll Erich Jacoby 

projekti järgi, kuid Burmani kavandis nähti otseseid ja mõjusaid sidemeid funktsionalismi tuleku ja 

selle levikuga Eestis.23 Samas pole Filterveevärgi hoone aga päris funktsionalistlik, pigem kohtab 

art decó’le omaseid elemente. 

2.2. Plaanide vaatlus ja järeldus

2.2.1. Juugendmajad

Kreutzwaldi tn 12 hoone valmis 1912. aastal, kuid kaheksa aastat hiljem kohaldati see Posti-

Telegraafi peavalitsuse tarbeks ümber. Seetõttu pole algsest ruumiplaneeringust palju säilinud. 

Hoone kuulus insener Konrad Mauritzale, kes osales ise projekteerimistöödes. Hoone on põhiplaanilt 

tagurpidi T-kujuline ning neljakorruseline (joonis 1). Tänavafassaadi vaadeldes võib näha võrreldes 

Burmani hilisemate Kreutzwaldi tn ja Raua tn hoonetega teatavat rangust ning mitte niivõrd elavat 

vormimängu. Fassaad ei ole just dekoorirohke ega üleliia dünaamiline. Hammasribade dekoratiivses 

kasutuses on nähtud arhitekt Armas Lindgreni mõjutusi.24 Juugendlikule romantismile vihjavad 

klombitud paeribad ning trapetsikujulised aknad. 

Maja lõikes on üksteise peal asetsevad korterid samalaadilised, kuid ühe korruse peale on 

erinevused suured. Igal korrusel asusid üks 5-toaline, kaks 4-toalist ja üks 3-toaline korter. 

Paremas tiivas asuvad korterid ei ole juugendlikult dünaamilised: ruumid paiknevad järjestikku 

mööda koridori. Vasaktiib on aga selles aspektis luksuslikum, kuna ühes korteris on toad jaotatud 

23 M. Kalm, Eesti 20. sajandi arhitektuur. Tallinn: Prisma Prindi Kirjastus, 2001, lk 127. 
24 Sealsamas, lk 58.
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ümber rombikuju, kuid teenijate parema töötamise huvides on neile loodud eraldi käigud. Hoone 

pretentsioonikamad korterid asuvad hoovipoolses osas. Neis olev söögituba paikneb omalaadi 

altaripositsioonil. Teenijatele on küll oma sissekäik, samas olid nad pidevalt pererahva silma all, 

kuna tegu on väiksemat sorti neljatoalise korteriga.25 Burmani joonistatud kavanditelt võib näha, 

et ta oli minimaalselt ettemääranud soovitusliku mööblipaigutuse, mis sai talle omaseks hilisemate 

projektide puhul. Siin on täpsemalt määratud vanni ning söögilaua asukohad. See annab tunnistust, 

et esimese puhul soovis Burman ilmselt näidata, et maja on uuenduslik, sest vannide levik jääb 

just antud sajandialguse perioodi.26 Kuna mööblist on määratud plaanil vaid söögilaua asukoht, siis 

näitab see, et tegemist oli korteri kõige olulisema ruumiga ning see peab olema kiirelt äratuntav. 

Burmani üheks tippteoseks peetavat Raua tn 39 krundil asuvat üürimaja võib vaadelda kui ehedaimat 

näidet tema viljeldud juugendstiilist. Üürimaja valmis aastal 1913 ning selle puhul on arhitekt 

kasutanud kõiki olulisemaid juugendile omaseid tunnuseid. Selles hoones elas arhitekt Burman 

valimisjärgselt ka ise, kokku 12 aastat, kuni kolis Mäekalda tänavale samuti enda projekteeritud 

majja elama.27 Vaadeldes hoone fassaadi tunneb ära juba Kreutzwaldi tn 12 hoonest Burmanile 

omase hoolsa trepikodade kujunduse, mida näeb hoone kahelt tiivalt Raua ja Kreutzwaldi tänavatel. 

Kõige enam hakkab silma tänavafassaadi nurgalahendus. See sobitub tänavate ristumiskohaga, 

pehmendab seda ning astub dialoogi risti asuva Kreutzwaldi tn 7/Raua tn 16 hoonega, mis on samuti 

Burmani projekteeritud, aastal 1914. Fassaadi stiili puhul veel nii palju, et tegu on detailirohke 

juugendnäitega, kohtab kannelüüritud veerandsambaid, vöötkarniisi, erinurkseid aknalahendusi 

ning selle kõigega kaasnevat mängulisust.28 See avaldub just teatud petlikkuses, kuna esmapilgul 

mõjuvad fassaadielemendid ühekordse ja ainulaadsena, kuid veidi pikemal vaatlemisel saab aru, et 

nad on kahel tiival sümmeetrilised. Seega varjab Burman hoone korrapärasust ning esitleb seda kui 

näidet juugendstiili asümmeetrilisuse nõudest.

Burmani plaanide29 järgi on igal korrusel kaks 4-toalist ja kaks 3-toalist korterit (joonis 2). 

Toad on hoone läbilõikes ebakorrapärased30, seinte püstituse vahet näeb näiteks ümarnurgas. 

Muutmata on loomulikult vaid kandeseinad, mis on hoone lõikes ühtmoodi. Esialgu võiks arvata, 

et sinna ruumikasse ja olulise positsiooniga ruumi paigutab Burman söögitoa, kuid söögilaua 

väljajoonistamisega plaanidel näeb, et see pole nii. Kohati tundub, et Burman projekteeris veel 

salongi, kuhu on pärast söögitoas peetud söömaaega võimalik musitseerima, napsitama ja üksteise 

25 TLPA, nr 3815, politsei nr 12, kinnistu nr 2682: Kreutzwaldi tänav.
26 O. Orro, Korterelamud Tallinna eeslinnades 1870. aastatest..., lk 13.
27 L. Gens, Elamu Raua t. 39. – Eesti arhitektuur I. Peatoim V. Raam. Tallinn: Valgus, 1993, lk 203. 
28 Sealsamas.
29 Rahvusarhiiv: Raua 39; TLA.1443.2.482; 1912.
30 Nii kirjeldab ka Leo Gens Eesti Arhitektuur I. Vt Elamu Raua t. 39...
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seltsis aega veetma minna.31 Ruumide jaotuse juures tuleb pidada silmas, et seal mängis olulist rolli 

tellija soov, mis samuti korterite lõikes erineda võis. Salong kui selline oli aga tolleks hetkeks juba 

moest läinud.32

Plaanide vaatlustest tuleneva analüüsiga võib väita, et mõlemad Burmani juugendhooned on Karin 

Hallas-Murula klassifikatsiooni järgi romantilised juugendüürimajad, mil oli seoseid historitsismiga. 

Seda kohtab muuhulgas ruumide jaotuses, kus Burman asetas aktsendi külaliste vastuvõtmiseks 

mõeldud esindusruumidele, viljeledes niiviisi teatavat salongilikku elulaadi. Korterite keskel asetses 

tuiksoonena söögituba, kus sai pererahva elu-olu külalistele kõige paremal moel presenteerida. 

Söögitoa olulisus hakkas täielikult hääbuma alles kahe maailmasõja vahelisel ajal.33

2.2.2. Funktsionalistlik üürimaja

1932. aastal valminud üürimaja peetakse Burmani loomingus näiteks funktsionalismist, kuigi 

vahelduvuse lisavad art decó mõjud. Burman on kasutanud üürimaja puhul tumedat ja raskelt 

mõjuvat fassaadi. Hoone välisilme silmatorkavaim element on keskosas paiknev trepikoda. Selle 

põhjal on hea märkida Burmani juugendhoonete mõjusid – olid ju 1910. aastate hoonete puhul 

fassaadil liigendatud trepikojad tema leivanumbriks, mis ta hoonetele äratuntava ilme andsid. 

Üldiselt oli toonasele 1930. aastate algusosa eesti funktsionalismile omane dekoori kasutamine. See 

ei olnud ainult Karl Burmani pärusmaa. Näiteks oli moes Tallinna kesklinna elumajade sissepääse ja 

trepikodasid dekoratiivselt kujundada.34 Karu ja Aedvilja tänava nurgahoonel näeb tänavafassaade 

liigendavad ümarärkleid, dekoratiivseid atikaid ning hammasfriisiga karniise. Nurgafassaadi 

joonistab välja vertikaalselt liigendatud trepikoda, mis mõjub väga art decó’likult. Fassaadi 

funktsionalistlikud detailid on horisontaalsed kolmikaknad, nurgaakende vahelised ühendusvööd 

ning lamekatus. Varasema juugendiga seob hoonet vaid fassaadide dünaamilisus ning püüd näida 

ebakorrapärane, mida kohtas ka Raua tn 39 maja puhul. 

Hoone sisemises lahenduses näeme, kuidas toad erinevates korterites on jaotatud korrapäraselt 

(joonis 3).35 Hoonet saab jagada kaheks tiivaks ning need on omavahel sümmeetrias. Raua tn 39 

puhul ei olnud toad maja läbilõikes analoogsed. Seda kohtab samuti siin – näha on läbilõikelist 

vahelduvust seinte paigutuses, mis tingib muutliku ruumijaotuse. Kui Kreutzwaldi tänava üürimajade 

31 Autori kirjavahetus arhitektuuriloolase Ingrid Ruudiga, 4. XI 2019. Märkmed autori valduses. 
32 O. Orro, M. Siilivask, Ruumist tapeetide ümber. – Tartu Linnamuuseumi koduleht, 2015. Kättesaadav: https://linnamuuseum.tartu.ee/wp-content/
uploads/2018/05/2015_5_orro_siilivask.pdf (vaadatud 10. X 2019), lk 66.
33 Sealsamas, lk 59. 
34 M. Kalm, 1930. aastad: funktsionalism ja selle ületamine. – Eesti XX sajandi ruum: näitus Rotermanni soolalaos 17.12.1999–6.02.2020. Toim L. 
Lapin ja H. Liivrand. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum 1999, lk 91.
35 TLPA, nr 11985, kinnistu nr 2822: Karu nr 18 ja Aiavilja tänavate nurk.
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puhul oli Burman projektil välja toonud vaid söögilaua, siis siin on juba näha rohkemat. Esiteks 

on ta konkreetselt välja kirjutanud, mis ruum milliseks otstarbeks on, lisandunud on soovituslik 

mööblipaigutus tugitoolide, voodite, kappide ja kohvilaudade näol. Ese on seotud tarbega ning nii 

saab ruum endale funktsiooni. 

KOKKUVÕTE

Karl Burmani projekteerimisvõtete muutumine on alates 1910. aastatest kuni autoritaarsete 

1930. aastateni märgatav, kuid selle taga on põhjuseid mitmeid. Esmaseks võib pidada üleüldist 

stiilimuutust: juugendi aeg sai läbi ning funktsionalism tegi oma tähelennu. Maailmaarhitektuuris 

sai funktsionalism „esindusstiiliks“, võib öelda, et sajandi esimesel poolel kõige levinumaks 

moodsa arhitektuuri suunaks. 

Analüüsis kirjeldatud kolm hoonet on kõik üürimajad. Stiililise erinevuse 1910. aastate 

juugendüürimajade ja funktsionalistliku 1932. aastal valminud Karu ja Aedvilja tänava nurgahoone 

vahel tunneb ära fassaadide dünaamika ja dekoori erinevuste tõttu. Plaane vaadates näeb, et Burman 

on oma töövõtteid muutnud – kui Kreutzwaldi tänava hoonetel näeb vaid söögilauda ja tehnilisemat 

inventari, mis on tõestus hoone uuenduslikkusest36, siis Karu tn ja Aedvilja tn nurgahoone plaanil 

näeb lisaks muid mööbliesemeid. Seda võib võtta funktsionalismi ilminguna, kuna seda laadi 

hoonete märksõnaks on otstarbekus. Ruumidel peab olema tarvilik ülesanne, hakati vältima 

igasugust salongilikkust, samas ka juhuslikkust. Kui on ruum, siis on sellel ülesanne, millega 

käivad kokku kindlad esemed, mille asukoht on võimalik arhitektil juba paika panna.

Siiski ei jäänud Burman oma loomelaadilt puhtal kujul funktsionalismi juurde püsima, piirdus vaid 

katsetustega. Võib näha seost tema iseloomust tuleneva loomislaadiga, aga ka tellijaskonnaga. 

Kindlasti ei saa üürimaja kui hoonetüübi puhul mööda vaadata tellijast ja tema soovide tähtsusest, 

samuti jõukusest. Burmani hoonetes tulid esile ikka rahvusromantilised juugendist inspireeritud 

detailid. Seda kohtab funktsionalistlikuks peetava Karu tn 18/Aedvilja tn 6 nurgahoone puhul, mis 

oma jaotuselt tiibadeks meenutab veidi juugendüürimajade lipulaeva Raua tn 39/Kreutzwaldi tn 6.

Karl Burman on 20. sajandi esimese poole Eesti arhitektuuris olulisel positsioonil, mitte ainult 

seetõtu, et teda võib pidada üheks esimeseks arhitektiks, vaid tema oskuste tõttu adapteeruda 

mitmete erinevate stiilidega, sealjuures projekteerida siiski märkimisväärse välimuse ja olulisega 

hooneid. 

36 Nt vann ja pliit.
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waldi tänav.
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Joonis 3. TLPA, nr 11985, kinnistu nr 2822: Karu nr 18 ja Aiavilja tänavate nurk.

Foto 3. Hoone Karu tn 18/Aedvilja tn 6. (Autor G. Tiigiste, 2019).
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ASUKOHASPETSIIFILISE 360° 
VIDEOINSTALLATSIOONI KASUTAMINE 
ESTEETILISE KOGEMUSE TEKITAMISE 

EESMÄRGIL 

SISUKOKKUVÕTE 

Käsitletava teadustöö raames uuritakse immersiivsete ehk vaatajaid kõikjalt ümbritsevate ja neid 

kaasavate videoinstallatsioonide loomist eelkõige kunstivaldkonnast lähtuvalt. Teadustöö koosneb 

neljast peatükist. Esimeses peatükis keskendub autor installatsioonikunsti ajaloole. Peatüki alla kuu-

lub ka tehnoloogia abil loodud immersiivsete kunstiinstallatsioonide ajaloo kaardistamine. Teises 

peatükis käsitleb autor immersiivsete videoinstallatsioonide loomise tehnoloogilisi ja materiaalseid 

vahendeid, immersiooni konteksti, perspektiivi ja kasutajakogemust. Kolmas peatükk keskendub 

inimese kunstitajule. Autor toob välja videokeskkondade kui immersiivse mõtiskluse allikate oma-

dused ja abivahendid ning neuroesteetikasse kuuluvad kunstiteooriad, mis võimaldavad paremini 

mõista inimeste kunstilisi tajukogemusi. Neljandas peatükis seotakse omavahel tehnoloogia abil 

loodud immersiivsed videoinstallatsioonid ja inimeste esteetilised kogemused. Analüüsitakse, kui-

das suudab tehnoloogia olla abiks esteetilise kogemuse pakkumisele immersiivse ruumiinstallat-

siooni puhul. 
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SISSEJUHATUS 

Immersiivsete videokunstiinstallatsioonide loomine on võrdlemisi uudne, aga samal ajal kiirelt 

arenev ja populaarsust koguv ala. Oma lühikese eksistentsi jooksul on sääraste installatsioonide 

loomine jõudnud väikesele grupile teostamisvõimalikest kallitest laborikatsetest ülemaailmseks 

fenomeniks, mille loomine on võimalik suurele hulgale oskuslikele kunstnikele ja IT-spetsialistidele. 

Immersiivseid videokunstiinstallatsioone kasutatakse nii kunstivaldkonnas kui reklaamitööstuses, 

disainimaailmas kui haridusteaduses. Nende kasutamisvõimalused on lõputud ning sõltuvad tellija/

looja eesmärkidest ja eelarvest.  

Teema olulisus uurimuse autorile seisneb projektis, mille keskmes on immersiivse 360° 

videoinstallatsiooni loomine. Projekti käigus on autoril soov esitada väljakutse: kas immersiivse 

videoinstallatsiooni kaudu on võimalik vaataja reaalsustaju raputada või vähemalt väikesel määral 

nihutada. Teiseks väljakutseks diplomitööd ellu viies saab olema tehnoloogilise ülesehituse 

keerulisus. Nimetatud väljakutsete teadlikumaks ja oskuslikumaks ettevõtmiseks sai autoril 

formuleeritud seminaritöö eesmärk, milleks on tehnoloogia ja esteetilise kogemise sümbioosi 

uurimine immersiivse videoinstallatsiooni näitel. Uurimistöö käigus tuuakse esile: 

• immersiivse videokunsti alged ajaloost; 

• immersiivse videoinstallatsiooni loomiseks vajalikud vahendid; 

• psühhofüüsiline tajuvaldkond. 

METOODIKA 

Seminaritöö on loodud teoreetilise materjali põhjal. Autor valis teoreetilise uurimuse, mitte 

empiirilise või kombineeritud uurimuse, kuna uuritav teema on oma probleemipüstituselt üsnagi 

mitmekülgne ning paistis seetõttu vajavat teoreetiliste materjalide laiapõhjalist käsitlust.  

Valitud teemat võib käsitleda mitmest küljest, kuna leidub küllaldaselt materjali. Olulise materjali 

otsingud lähtusid varasematest teadmistest installatsioonikunsti kohta ning nende järgi märksõnade 

paika panemisest. Installatsioonikunsti käsitlusi on rohkelt nii raamatute, (teadus)artiklite kui 

internetiallikate näol. Edasi lähtusid otsingud senimaani läbitöötatud artiklite viidete uurimisest 

ning neist uute teemakohaste allikate/artiklite leidmisest. Materjali leidmisel olid suureks juhiseks 

ka juhendaja soovitused. Tema soovitusest tuli seminaritöösse sisse pool kolmanda peatüki 

teemakäsitlusest ehk neuroesteetika valdkond. Kogumine toimus kokku umbkaudu pooleteise kuu 

vältel. Suurim osa kasutatavaid allikaid sai leitud küll esimesel kahel nädalal, kuid teadustöö kokku 
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kirjutamise lõppfaasis ilmnes vajadus otsida veelgi olulist viitematerjali. Kasutatava materjali 

töötlemine toimus paralleelselt materjali otsimisega. Kuna enamus allikatest olid ingliskeelsed, 

siis oli kõigepealt tarvis materjal ära tõlkida ning seejärel ümber sõnastada, autorile omasemaks 

teha. Kogu materjali mitmekülgsust arvesse võttes oli üheks oluliseks teadustöö loomise osaks 

ka erinevate allikate oskuslik omavaheline sidumine ning suutlikkus loobuda vähem vajalikust 

materjalist eelistades vaid probleemipüstituselt olulisi fakte. Uurimus sai autoril läbi viidud üksi, 

kokku kirjutamisel nõustas juhendaja.    

Uurimistöö käigus on kasutatud väga erinevaid allikaid, alates kunstiajaloo lihtsaid ja ülevaatlikke 

selgitusi pakkuvatest internetiallikatest ja videoinstallatsioone loovate ettevõtete kodulehtedest kuni 

erinevate valdkondade teadusartiklite ja filosoofiani välja. Immersiivsete videoinstallatsioonide 

ajalugu on käsitlenud näiteks B. Mitchell, kes on ka ise samalaadseid installatsioone loonud, artiklis 

„The Immersive Artistic Experience And The Exploitation Of Space“ („Immersiivne kunstiline 

kogemus ja ruumi rakendamine“). Immersiivse mõtiskluse teemat on aga lahanud kunstiteadlane 

T. Sutton artiklis „Immersive Contemplation in Video Art Environments“ („Immersiivne mõtisklus 

videokunsti keskkondades“).  

TULEMUSED JA ANALÜÜS 

Seminaritöö esimeses peatükis, mis käsitles installatsioonikunsti ajalugu, ilmnes, et 

installatsioonikunst sai alguse 1960-ndatel aastatel. B. Ely toob oma artiklis „The Ancient History 

of Installation Art“ („Installatsioonikunsti iidne ajalugu“) esile, et lähtuvalt lääne kunstnike 

kokkupuutest hiina ja jaapani väljendusvormidega, tõi see kaasa nende edaspidise väljenduse, mille 

puhul hakati kasutama objektide ja inimeste ruumis paiknemist kui dominantset väljenduselementi 

(Ely 2009). Põhjusteks olid veel soov laiendada visuaalset kogemust kahemõõtmelisusest 

kaugemale ning soov luua mittekogutavat kunsti. Oluliseks sai inimeste, ruumi ja teoste omavahelise 

sünergia tähtsustamine. Erinevaid allikaid analüüsides ilmnes järeldus, et teoste loomisel hakati 

silmas pidama esteetilist kogemist läbi liikumise, erinevate vaatenurkadega suhestumise. Sooviti 

minetada vaid ühest perspektiivist kui millestki ainuõigest lähtumine. Sooviti astuda vastu kunsti 

kaubanduslikule olemusele.  

Keskendudes vaatajakogemusele, ilmnesid mitu elementi, mida selle ajastu kunstnikud silmas 

pidasid. Sooviti luua kaasahaaravaid ümbritsevaid keskkondi ehk „be-in“-e, aktiveerida nii publikut 

kui teoseid, detsentraliseerida vaatepunkti. Installatsioonikunsti ajaloo teemalise raamatu autor C. 

Bishop toob välja, et kunstnikud pidasid vaatajakogemuse puhul oluliseks erinevaid elemente: ego 
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kaitsest läbitungimist, alateadvuslike ihade ja ärevuste vallandamist; vahetu tundmuse tekitamist; 

rituaalsete ja sotsiaalsete kvaliteetide avamist; institutsionaalset kriitikat; multiperspektiivsust, 

meelelist kogemust (Bishop 2005, lk 11-37). Bishopi vaatajakogemuste jaotus installatsioonikunsti 

algusaegadel on heaks lähtepunktiks mõistmaks, miks tehti just sellist kunsti, mis olid kunstnike 

soovid ja eesmärgid. Olgu selleks siis vahetu tundmuse tekitamise soov, institutsionaalne kriitika 

või meeleline kogemus, on näha, kuidas kunstnikes pakitseb igatsus jõuda lähemale üksikisikule, 

kõnetada teda, aktiveerida nii tema liikumine kui mõtlemine. Sellest lähtudes sai immersiivse 

videoinstallatsiooni loomiseks välja toodud soovitus installatsioonikunsti ajalukku kuuluvatest 

teostest inspiratsiooni koguda. Uurides 1960-ndate, 1970-ndate kunstnike jaoks käivitavaid jõude 

ja nende esteetilisi eesmärke, on võimalik nende varajaste töödega suhestuda, neid kommenteerida, 

nende ideid edasi arendada. Kuna vaatajakogemusele hakati järjest enam tähelepanu pöörama, on 

võimalik kaardistada nende kunstnike poolt kasutatavaid vahendeid, mille abil vaatajakogemust 

tugevdati. Näiteks kasutati vanu kulunud materjale, mis sümboliseerisid aja kulgu ja selle jooksul 

kõige muutumist, voolavust. Ka tänapäeval võiks mõelda erinevate kasutatavate materjalide 

peale sellest lähtuvalt, mida need sümboliseerivad, millise tunnetuse need endaga kaasa toovad. 

Samuti võiks mõelda kasutatava ruumi peale, lähtuvalt selle pakutavatest võimalustest (mahulisus, 

valgustatus, elektri kasutus jm), ajaloost, ligipääsetavusest. 

Tehnoloogia abil loodud immersiivsete kunstiliste kogemuste ajalugu uurides ilmnes, et seda 

on võimalik siduda kunsti ja teaduse valdkonna mõningase ühinemisega. R. Kelomees väidab 

oma artiklis „Research-Based Artworks in the Context of Hybrid Media“ („Uurimistööpõhised 

kunstiteosed hübriidmeedia kontekstis“), et 1960-ndatel aastatel tekkisid liikumised, mis pidasid 

oluliseks teaduse ja kunsti koostööd. Nende liikumiste eesotsas olevad isikud pidasid koostööd 

tähtsaks, sest neile paistis, et teadus ja kunst on tihedalt seotud. Mõlemad lähtuvad ebaratsionaalsest 

piiride testimisest. (Kelomees 2012) Selline koostöö teke ja lähtepunkti sarnasus viis järelduseni, et 

valdkonnaüleste projektide elluviimine sõltub headest suhetest erisuguste valdkondade esindajatega. 

Isegi kui idee tundub alguses teostamatu, siis õigete inimeste, nende oskuste ja omavahelise eduka 

suhtluse tulemusel on kõik võimalik. Oluline on säilitada uuendusmeelsus, teadmishimu, mõelda, 

millised inimesed võivad projektis oma teadmistega kasuliku panuse anda, millised tehnilised 

vahendid aitavad kõige paremini eesmärki teenida. 

Kunstnike ja teadlaste koostöö viis mitmete keerukate projektideni ning sillutas samal ajal teed 

tänapäeva multimeedia installatsioonide teostamiseks. B. Mitchell kirjutab oma artiklis „The 

Immersive Artistic Experience And The Exploitation Of Space“ („Immersiivne kunstiline kogemus 

ja ruumi rakendamine“), et läbi ajaloo on otsitud võimalust tekitada unikaalseid kogemusi, mida 
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reaalses maailmas poleks võimalik teostada. Avastati, et „seal olemise“ tunne sõltub sensoorsest 

imendumisest keskkonnas. Loodi nii tõkestatud kui tõkestamata kogemusi, millest esimesed sõltusid 

vaataja külge kinnitatud keerukatest ja kallitest seadmetest ning teised hakkasid järjest enam kasutama 

ära odavate sisend-/väljundtrükkplaatide, sensorite, lülitite, intuitiivsete programmeerimiskeelte 

ja tarkvararakenduste tehnoloogilist arengut. Immersiivse kogemuse algusaegadest peale on selle 

ehitusplokkidena kasutatud osalejate ruumi sisenemist, vaatajate perifeerse nägemise täitmist 

kunstikeskkonnas leiduvate elementidega, nendega sügavusvihjete pakkumist, mitmekanalilist 

heli, interaktiivsust. (Mitchell 2010) Tõkestatud ja tõkestamata kogemusi analüüsides järeldus, et 

tõkestamata kogemuste areng on olnud palju kiirem kui tõkestatud kogemuste areng. Tõkestatud 

kogemuse puhul on edasiarengu mõttes mänginud rolli vahendite kallidus ja keerukus. Isegi, et 

praeguseks ajaks on olemas virtuaal- ja liitreaalsuse prillid, siis ei ole need veel tänapäevalgi nii 

laialdaselt kasutatud kui tõkestamata kogemuse vahendid, milleks on kõiksugu ekraanid, projektorid, 

heliseadmed, sensorid ja muu.  

B. Mitchell toob oma ajalookäsitluses välja, et immersiivsete videoinstallatsioonide uurimuste 

aluseks on läbi aegade olnud erinevad lähenemised: eksperimenteerimise võimaluste pakkumine, 

iseenda kogemuse loomise võimaldamine; virtuaalse reaalsuse süsteemi piires reaalsele maailmale 

omase suhtlemise jäljendamine; immersiooni psühholoogiline mõju; ekstremismi kontseptsioon; 

enesevaatluse, rahulikkuse ja transformatsiooni idee; kosmose kontseptsioon; ruumi emotsionaalne 

kogemine (Mitchell 2010). Mitchelli poolt välja toodud kunstiteoste näited näitlikustavad hästi, 

kuivõrd positiivses suunas on arenenud teaduse ja kunstimaailma omavaheline koostöö. Kui 

esimese installatsiooni loomiseks olid kasutusel arvutiekraanid, siis kolmandaks, 15 aastat hiljem 

loodud installatsiooniks, oli valdkond juba sedavõrd edasi arendanud, et suudeti luua interaktiivne 

immersiivne audiovisuaalne keskkond. Kui algselt tegeleti keskkonna psühholoogilise mõju 

uurimisega, mis viitab justkui alles keskkonna võimalustega tutvumisele, siis hiljem jõuti vaataja 

enesevaatluse, rahulikkuse ja transformatsiooni uurimiseni. Siinkohal on juba näha, et valdkond 

on end tõestanud, kasutatavates vahendites ollakse kindlad ning julgetakse võtta ette inimese 

sisemaailma uurimine. 

Teises peatükis on seminaritöös käsitletud immersiivse videoinstallatsiooni loomise vahendeid. 

Esmalt on esile toodud tehnilised vahendid (videoprojektorid, mitme kanaliga heliliidesed, 

kolme-dimensioonilised mobiilsed monoliidid, kõrgete helide kõlarid, basskõlarid, teised heli- ja 

videoseadmed, tarkvarapaketid, andurid). Videole keskendudes on tehnilisteks vahenditeks LCD-

ekraanid, LED-ekraanid, projektorid, liitreaalsuse ja virtuaalreaalsuse prillid. Kuna välja toodud 

videoinstallatsiooni loomise vahendid on väga erinevate omadustega, sõltuvalt nende hinnast, 

võimekusest, kättesaadavusest, siis on nende valimise puhul oluline mõelda täpselt läbi kasutamise 
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koht, projekti eelarve, tunne, mida iga erinev vahend suudab tekitada, ning selle sobilikkus teostatava 

projekti raames. 

Peatükis on lisaks tehnilistele vahenditele käsitletud ka immersiooni konteksti. J. Kaufman 

kirjutab artiklis „Immersive Digital Experiences: a 360 degree perspective“ (Immersiivsed 

digitaalsed kogemused: 360° perspektiiv“), et nägemiskogemuse teeb immersiivseks kogumik 

visuaalseid märguandeid, mis ütlevad ajule, et olustik, mida ta näeb, on reaalne. Sellisteks 

märguanneteks on selge ja panoraamne pilt, sügavuse tunnusmärgid, stereopsis, ning perspektiiv, 

mis sõltuvad sellest, kui mitmest erinevast vaatepunktist on vaatajal võimalus keskkonda uurida. 

(Kaufman 2017) Välja toodud visuaalseid märguandeid tuleks meeles pidada eelkõige juhul, 

kui videoinstallatsiooni sisu kaudu on soov tekitada reaalset maailmataju. On tähtis mõelda läbi 

videomaterjali ettevalmistusprotsess. Võiks kasutada kvaliteetset 3D kaamerat, mõelda korralikult 

läbi, milline keskkond sobib kõige paremini filmimiseks, mida filmimise ettevalmistuseks tuleks 

teha, kuidas saavutatakse maksimaalne sügavus filmitud materjalis ning kuidas seda taasesitamisel 

kõige paremini näidata, kas on vaja ruumi paigaldada mingeid lisaobjekte. Kui on soov kujutada 

hoopis uut laadi keskkonda, mis ei piirdu tavareaalsuse võimalustega, siis on nende märguannete 

meelespidamine pigem soovituslik. Siinkohal on võimalik mõelda täiesti uute tunnusmärkide peale, 

mis ainult installatsiooni raames kehtivad. Samas aitavad need märguanded siiski ka uue reaalsuse 

usutavuse puhul kindlasti kaasa. 

Perspektiivi järgi jaotuvad keskkonnad järgmiselt: traditsioonilised filmid, immersiivsed videod, 

3D- või stereoskoopiline video, virtuaalne reaalsus (Kaufman 2017). Projitseerimispindadena on 

seminaritöös projektorite kasutamise puhul välja toodud, et on võimalik kasutada kuplit, silindrit, 

nelinurkset ruumi, mitmetasandilist pinda, mis võivad olla väga erinevatest materjalidest tehtud. 

Materjali valides võiks meeles pidada, et kõik materjalid on peegeldavad/neelavad valgust väga 

erinevalt, samuti on need väga erineva maksumusega. Küllap üheks kallimaks variandiks on kuppel, 

eriti kui soovitakse luua täissfääriline kuppel. Siinkohal tasuks meeles pidada, millist eesmärki 

soovitakse ellu viia ning kas on võimalik esialgset kulukat ideed kuidagi loomingulisemalt ja 

odavamalt lahendada. Ka siin saab oluliseks meelespeaks koostöö, kuna keskkonna loomisel võivad 

olla abiks ka näiteks stsenograafid või sisekujundajad. 

Seminaritöös on esile toodud ka tänapäeval tegutsevad suuremad multimeedia lahendusi pakkuvad 

ettevõtted nii Eestis kui välismaal, nagu Igloo Vision, Blend Media, Visualise, Ideum, Christie 

Digital, Atea Eesti. M. Harris on toonud oma artiklis „360° video projection: How it’s created 

and why it’s worth your time“ („360° videoprojektsioon: Kuidas see on loodud ja miks see on 

väärt sinu aega“) esile kolme esimese ettevõtte poolt väljapakutud võimalused, kuidas immersiivset 
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videoinstallatsiooni kasutada: ettevõtete tarbeks publiku kaasamise võimaluse tekitamine, 

installatsioonide loomine festivalidel ja teistel sündmustel (meelelahutus), mediteerimise otstarbeks 

keskkonna loomine, meeskondade konkreetsete õpikeskkondadega ümbritsemine (treeningu, 

tutvumise, riskihinnangu eesmärgil), disainilahenduste elluviimine (arhitektuuris, sisekujunduses), 

alternatiivne haridusvahend (muuseumides, ülikoolides), immersiivse teatri, lavakujunduse loomine 

(Harris 2017). 

Seminaritöö käigus sai soovitatud, et teises peatükis välja toodud ettevõtete ja projektide näited 

võiksid olla abiks immersiivsete videoinstallatsioonide loomise planeerimisel. Nende ettevõtetega 

lähem tutvumine, läbiviidud projektide analüüsimine ja küsimuste tekkimise puhul nendega 

kontakteerumine võiks suunata multimeedia praktikut enda projekti tõhusama planeerimise ja 

läbiviimise poole. Praeguseks on see soovitus ümber mõeldud, kuna vastavalt seminaritöö kaitsmise 

käigus saadud tagasisidele, on jätnud see mulje, et autorit huvitavad oma loomingulises tegevuses 

suurejoonelised, väga mitmekülgsed, rohket tehnikat kasutavad installatsioonid. Kuna see nii ei ole, 

siis paistab, et alapeatükk, mis selliseid suuremaid ettevõtteid ja nende projektide näiteid käsitleb, 

oleks võinud ka olemata olla. Käsitluse eesmärgiks ei olnud mitte niivõrd enda loomingulise 

huviorbiidi näitlikustamine, kuivõrd immersiivsete videokunstiinstallatsioonide kaardistamine 

suuremal tasandil. Isikliku loometegevuse tegelikuks eesmärgiks on pigem soov leida võimalusi, 

kuidas jõuda läbi visuaalse materjali vaatajani ja tema kõige sisemiste, alateadvuslike kihtideni. 

Kolmandas peatükis on lahatud psühhofüüsilist ja esteetilist mõju vaatajale, keskendudes esmalt 

immersiivse mõtiskluse olemusele. T. Sutton kirjeldab artiklis „Immersive Contemplation in 

Video Art Environments“ („Immersiivne mõtisklus videokunsti keskkondades“) immersiivseid 

videoinstallatsioone videokeskkondadena. Videokeskkonnad funktsioneerivad nagu camera 

obscura, tekitades võõristusefekti inimesele tuttava tehnoloogilise korra osas. Samaaegselt aga 

erinevad need selle poolest, et ühendavad keha ruumis paiknevate teiste objektidega. Edukad 

videokeskkonnad suudavad teha mõne aspekti tehnoloogilisest korrast rohkem nähtavaks neile, 

kes kogevad teost läbi immersiivse sisemise mõtiskluse. Sellist mõtisklust aitavad esile kutsuda 

galeriiruumi pimendamine, valgustamine (eelkõige videoprojektsioonist tuleneva valgusega, aga 

ka muud valgust kasutades), interaktiivne tehnoloogia (nt sensorid), ringiliikumise võimaldamine 

ja julgustamine. Videokeskkonnad võimaldavad läbi immersiooni inimestel täielikumalt haarata 

inimlikkust või ebainimlikkust lõputu hulga viiside osas, kuidas nende elu tehnoloogiliselt 

vahendatakse. (Sutton 2005) 

Suttoni artikkel on küll suures osas fokusseeritud tehnoloogilise korra esindamisele videokeskkonna 

kaudu, aga neid teadmisi võib laiendada ka teiste eesmärkide teostamisele. Kindlasti on galerii- või 
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ükskõik millise kasutatava ruumi pimendamine, interaktiivse tehnoloogia kaasamine ning ruumis 

ringiliikumise julgustamine ja võimaldamine abiks ükskõik millise immersiivse videokeskkonna 

puhul. Allikat analüüsides sai aga kõige olulisemaks ideeks, mida kaasa võtta, Suttoni arusaam, et kui 

vaataja seisab kogu kehaga silmitsi esindatud tehnoloogilise korraga, ründab teos tema igapäevaelu 

tunnetusviisi. Videokeskkonna kaudu on võimalik vaatajale näidata kõiksugu erinevaid rolle, mida 

tehnoloogia tänapäeval inimeste eludes mängib. Tehnoloogia on täiesti vältimatult igapäevaselt 

kasutusel. See on lausa nii tavaline, et inimesed ei pruugi mõeldagi, kas seda on tegelikult vaja 

(televiisor elutoas) või kui suuremahuline on teatud tehnoloogia kasutamine (nutitelefon käes). 

Videokeskkond võib aga panna nende küsimuste üle mõtisklema. Samamoodi võib videokeskkonda 

kasutada ükskõik millise teema lahkamiseks ning inimese ette ja ümber toomiseks. 

T. Tatar toob oma artiklis „Neuroesteetilised kunstiteooriad ning nende võimalused mõnede Henn 

Roode portreede analüüsiks“ välja mitmeid neuroesteetika valdkonda kuuluvaid põhiideesid, mis 

aitavad paremini mõista esteetilise kogemuse ajal ajus toimuvaid protsesse. Neuroesteetiliste 

kunstiteooriate puhul on seminaritöös esile toodud, et seda saab väga hästi kasutada modernistliku 

kunsti vormieksperimentide analüüsimiseks. Tatar toob välja neuroesteetika professori Semir 

Zekit idee, et kunstnikud on justkui neurobioloogid, kes uurivad enese teadmata ajustruktuure ja 

neuronaalseid protsesse. Esteetilises kogemuses mängivad emotsioonid keskset rolli – loovus ei 

sünni mõistuslikkusest, vaid pigem ebaratsionaalsusest. Tatar on toetunud ka saksa 19. sajandi 

füsioloogi Hermann von Helmholtzi teooriale, mille kohaselt toimib neuronaalsete protsesside 

puhul kahesuunaline töötlemine – alt-üles (füüsilist maailma läbivate printsiipide tuvastamine) ja 

ülalt-alla töötlemine (kognitiivsed funktsioonid, nagu tähelepanu, ootused, kujundlikkus, õpitud 

visuaalsed seosed). (Tatar 2019) 

Tatari artiklist selgub veel psühholoogi ja neuroteadlase Chris Frithi idee, mille kohaselt aju töötab 

nagu kunstnik – teadvusele avaneva pildi genereerimiseks kõrvutab aju meeleorganite sisendit 

salvestatud andmetega, olulisemana tunduvad detailid saavad valitud ja teistest loobutakse. 

Inimestele pakuvad naudingut nähtused, mille tajumine on aju poolt keemiliselt „tasustatav“. 

Kõige enam pakuvad esteetilist naudingut näod ja maastikud ning seejärel abstraktne kunst.  T. 

Tatar toob oma artiklis välja, et V. S. Ramachandrani ja William Hirsteini mõjuka teooria kohaselt 

võimendavad esteetilist kogemust ekspressiivsed, kunstniku poolt liialdatud näojooned. Sellist 

võimendamist nimetatakse peak-shift-efektiks. (Tatar 2019) 

Tatar käsitleb ka neuroesteetik G. Gabrielle Starri teooriat, mille kohaselt esteetilised elamused 

suudavad esile kutsuda muutusi vaataja eneseteadvuses ja maailmas olemise viisis. Inimesed näevad 

maailma alati väärtustest toonitatuna. Need väärtused kuuluvad vahetult inimeste ja nende kogetava 
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maailma juurde. Tatari artikli järgi on teadusfilosoof Erhard Oeser kohaselt aga kunstnikul võime 

kätkeda pilti teadvustamatuid tähenduskihistusi ning vaataja on sellise pildiga kohtudes kutsutud 

looma oma tõlgendust mitte üksnes pildist, vaid samaaegselt ka selle taga olevast vaateviisist 

maailmale. (Tatar 2019) 

Tatar toob veel esile esteetik Peter de Bolla mõtte, mille järgi ilu- ja tõekogemus võivad subjektiivsel 

tasandil kattuda – esteetilise elamuse hetkel tundub, justkui viibitaks teadmise orbiidil, see võib 

aidata mõista asju, mida juba teati, aga ei olnud veel enda jaoks fikseeritud. Ning viimaks saab 

käsitletud kognitiivteadlase Marvin Minsky idee ilu ja tõe suhte kohta, millest lähtub, et puutudes 

kokku iluga, annab aju signaali lõpetada kaalumine, valimine ja kritiseerimine, ilu pakub lohutust 

ja joovastust. (Tatar 2019) 

Neuroesteetika alapeatükki analüüsides võib tuua välja järgneva soovituse: kunstnik võiks 

oma loometöös võtta arvesse, et kui on soov pakkuda võimsamat esteetilist kogemust, siis ühe 

algmaterjalina tasuks kaaluda inimeste nägusid (aga ka kogu keha), elemente loodusest ning ei tasu 

peljata abstraktse kunsti poole pöördumist. Neuroesteetika valdkonnast on tõendeid, et see pakub 

vaatajale sügavat elamust. See on valdkond, mis võib oma teaduspõhisuses olla abiks inimese 

süvitsi mõistmisel. Et saada aru, milline on see visuaalne keel, mis vaatajat eelkõige kõnetab ja 

miks. Soovitusena olgu siinkohal välja toodud, et loomingut (siinsest tööst lähtuvalt immersiivset 

videoinstallatsiooni) luues, on oluline tunda nii iseennast kui inimest enda kõrval. Tähtis on läbi 

mõelda, millised visuaalsed meediumid ja väljendusvahendid mõjutavad iseennast ning kui seda 

jagada, mis tõeliselt ennast kõnetab, siis on ka suurem võimalus, et see kõnetab vaatajat. Milline on 

sõnum, miks just see sõnum, millised on need alged, mis selleni iseendast lähtuvalt viivad ja kuidas 

seda ideed luua/vahendada – need on olulised küsimused, mida läbi mõelda. Vaataja kaasatakse 

teose tähenduse loomisesse, seda enam kui tegemist on immersiivse teosega.  

Tehnoloogia jätkab peaaegu kõigi ühiskonna osade mõjutamist ning see võib olla üks imeline 

kasutusvõimalus, mis viib kunsti uuele avastamistasemele ning loob tõeliselt immersiivseid 

kogemusi.  

Teadustööd teostamise hetkest mõnevõrra hiljem uuesti mõtestades, on järgnenud analüüs, mille 

kohaselt tuleb avaldada kahetsust, et eesti videokunsti ajalugu on sellest välja jäänud. Tegemist 

ei olnud tahtliku kõrvale jätmisega. Eelkõige tulenes see materjali rohkusest ja lõpuks siiski ka 

ajapuudusest, mis ei võimaldanud seda suunda enam töösse sisendada.  

Materjali hilisema mõtestamise tulemusel on tekkinud ka soov lisada mõttekäik, mis aitaks 

videoinstallatsioonide tehnoloogilist keerukust ja kallidust pisut leevendada. Autor leiab, et 
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selle valdkonnaga tegelevatel kunstnikel on oluline olla kursis ajalooga ja praeguste tehniliste 

võimalustega ning et suudetaks ka vaatajakogemust kuidagi määratleda. Kasuks võib tulla teistlaadi 

valdkondadega tutvumine ja koostöö, mis aitas kaasa ka videoinstallatsioonide algusaastatel. Abiks 

võivad olla ka julged katsetused väheste võimalustega. Kindlasti oleks abiks toetussüsteemid 

sedasorti kunsti loomiseks. See aga justkui eeldaks mingil määral, et valdkond annab ka midagi 

kindlat vastu, aga ometi ei ole kunsti sõltumine avalikkuse soovidest midagi soovitut. Sedasorti 

mõtteharjutused võiks aga olla aluseks uutmoodi loomisele. Küsimus, mida maksaks siinkohal 

veel edasi uurida, on, et kuidas jõuda täiesti uutmoodi loojaplatvormini – selliseni, mille puhul 

virtuaalsed ruumi hõivamised ei sõltuks neid loonud ja genereerinud tehnika võimalustest. 
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DIGITAALSE LUGEMISPÄEVIKU 
MEETODI KAVANDAMINE TERVIKTEOSE 

LUGEMISPROTSESSI TOETAMISEKS 

SISUKOKKUVÕTE

Artikli teema on digitaalse lugemispäeviku meetodi kavandamine tervikteose lugemisprotsessi 

toetamiseks. Artikkel on lühikokkuvõte magistritöö senistest uurimistulemustest. Uurimisprob-

leem on õppijate oma mõtete jagamist pärssiv liigne toetumine klassi enamuse, õpetaja ja vee-

bikokkuvõtete hoiakutele kirjandustundides. Enamasti asutakse kirjandustundide raames tervik-

teoste lugemismuljete sõnastamise juurde pärast kokkuleppelist tähtaega. Kirjandusõppe sihiks on 

edasi anda teadmine ja kogemus, et lugemine on dialoogiline protsess, mille käigus tekst elustub 

ning teos tekib lugemise ajal. Kui lugemise ajal sissekandeid tehakse, on eeltoodut parem õppijate 

oma lugemiskogemuse õppeprotsessi toel näitlikustada. Artikli eesmärk on anda ülevaade lugem-

ispäeviku meetodist ja digitaalse lugemispäeviku koostamise kavandamisest. Artiklis selgitatakse 

varasematele uurimustele ja katsetustele tuginedes, kuidas saab tervikteoste käsitlemine olla õppi-

ja arengut õppetulemiseni jõudmistel paremini toetav, kui julgustada lugejaid veebipäevikus oma 

tähelepanekuid ja järeldusi juba lugemisprotsessi ajal veebipäevikus sõnastama. Artikli esimeses 

peatükis annan ülevaate uurimuse metoodikast, teises lugemispäeviku meetodist ning kolmandas 

esitan järeldused edasiseks arendustööks.
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SSEJUHATUS

Arvestage, andke aega ja laske meil jõuda enda lahenduste ning arusaamadeni oma isikupärasel 

moel. Nagu öeldakse, kõik teed viivad Rooma. Mõni valib mineku üle mägede ja teine üle mere, 

kuid mõlemad valikud on õiged ja viivad pärale. Ma soovin, et laseksite meil olla uudishimulikud 

ja kõndida mööda meie isiklikku teed. 

Noorte vabas vormis kõne 2018. a kultuuri- ja hariduskongressil. (Harro-Loit et al. 2019: 34-35)

Lugemispäeviku meetodit uurima ja arendama ajendas soov, et iga õppija kogeks ja tooks 

kirjanduskursustel lugejana esile ka üksnes temale ainuomaseid mõtteid. Paula Randver tõi 

magistritöös “Lugemiseelsed tegevused ja lugemisülesande eesmärgistamine II ja III kooliastme 

eesti keele ja kirjanduse tundides” esile klassi enamuse ja õpetaja hoiakute tugeva mõju, mis 

takistavad õpilastel oma ideid jagada (Randver 2016: 8). Siinse töö autor lisab õpetajakogemusest 

iseseisvat mõtlemist pärssivate tegurite loetellu veebiotsingust leitu eelistamise oma ideede 

kirjapaneku ees. Tihti ekseldakse kohustusliku kirjandusteose lugemistähtaja saabumise eel veebis, 

et leida, millest tekstis juttu. Veebiotsinguga piirdumine takistab õppijal jõuda õppe-eesmärkideni. 

Õpilased suudavad ise kirjeldada, näitlikustada ja luua. Teiste lugejate arvamustega tutvumine 

võib olla kasulik ja vajalik, ent oma lugemisaegsete mõtete kaardistamise korral ei ole õpilase 

järeldused, näited ja üldistused piiratud juba valmis kirjutatud tekstides tooduga. Lugemispäeviku 

meetodi kavandamisel on eesmärk toetada iseseisvat mõtlemist ja oma ideede jagamist ning digisisu 

loomise pädevust.

Vajadus nüüdisaegse lugemispäeviku juhise järele ilmneb gümnaasiumi esimese kirjanduskursuse 

õppeprotsessi kirjelduses, kus on toodud välja õppetegevus, mille käigus õpilane “koostab koos 

rühmakaaslastega rühma kirjandusblogi vm veebipõhise lugemiskeskkonna.” Kirjandusblogi 

või lugemispäevikuga saab toetada õppeprotsessi arutlusteema “Teos ja tähenduste paljusus” 

käsitlemist. (Innove 2016)

On püstitatud uurimisküsimus, mille najal uuritakse, kuidas digitaalne lugemispäevik toetab ja 

julgustab lugemise ajal õppija lugemiskogemuse sõnastamist. Artiklis defineeritakse lugemispäeviku 

mõiste, kirjeldatakse varasemaid lugemispäevikuid ja sellekohaseid uurimusi, et nende toel 

kavandada uut õppevara. Õppevara disainimisel lähtutakse L. Dee Finki mõtestatud õppimise 

teooriast ja koostatakse intervjuuküsimused, et õppijate ja õpetajate vajadusi ja ideid arvesse võtta.
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1. METOODIKA

Siinses töös esitatud andmete analüüs tugineb varasematele uurimustele lugemispäevikute kohta ja 

olemasolevate lugemispäevikute analüüsil. Töö autor on digitaalset lugemispäevikut katsetanud 2019. 

a septembris. Samal ajal alanud uurimisprotsessi toetamiseks on töö autor pidanud ka veebipõhist 

uurimispäevikut Wordpressi keskkonnas e-portfoolio leheküljena. Digitaalse õppevara arendamise 

toetamiseks on töö autor osalenud EdTech häkatonil ehk arendusnädalavahetusel, kus ideele leiti 

tehniliselt pädevamatelt kriitikat ja toetust. Töö autor koostab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse 

veebikursuse Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, 

ajalugu ja ühiskonnaõpetus ülesanded ja õpiloo lugemispäeviku kavandamise toetamiseks.

Lugemispäeviku ülesande eesmärgistamise ja väljatöötamise raamistikuks on valitud L. Dee Finki 

mõtestatud õppimise käsitlus. Mõtestatud õppimise siht on muutus, kus õpitu saab mõtlemise, valikute, 

väärtuste ja oskuste aluseks. Mõtestatud õppimise kooskõla tänapäevase kirjandusõpetusega on esile 

toonud Elli Kõiv, kes toob töös “Küsimuste sõnastamise ja esitamise metoodika kirjandusõpetuses” 

välja positiivse õppekeskkonna loomise vajalikkuse, mis tekitab õpilasel julguse ja tahtmise. 

Seejuures rõhutab Kõiv klassiaruteludes ilmneva ajasurve probleemi, kus õppijal ei ole piisavalt 

aega vastust mõelda. (Fink 2003: 7; Kõiv 2019: 21-22,42)

Lugemispäeviku meetod toetab õppijale sobivas tempos mõtete kirjapanekut ja võimaldab 

õppesisu ära õppimisele suunatud õppetegevuste asemel keskenduda õppimise protsessile ja selle 

mõtestamisele. Kirjandusõpetuse kontekstis võimaldab sisult õppimisele suunatud rõhuasetus esile 

tuua, mida lugeja enda või teksti kohta õpib. Õppetegevuste kaalutletud valiku olulisust rõhutades 

toob Fink esile, et kirjutamine on enam kasutusel hindamisvahendina, kuid seotuna pidevasse 

õppetöösse, täiustab kirjutamine õppimise mõtestatust. Fink tõdeb, et õppe-eesmärgid peaksid olema 

mõistmise ja meeldejätmise eesmärkidest enam süvitsi suunatud. Tema käsitlus “Creating significant 

learning experiences” rõhutab, et õpetajal ei piisa õppimise toetamiseks teadmistepagasist ja heast 

suhtlemisoskusest. Fink soovitab esmalt paika panna hindamine, tulemused ja seejärel tegevused – 

õppesisu järjekorda seadmisest alustamisega ei jõuta tulemusliku kursuseni. (Fink 2003: xi, 23, 29, 

31)
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2. LUGEMISPÄEVIK JA MEETODI SENISED 
RAKENDUSED JA UURIMUSED

Senistes eestikeelsetes lugemispäevikut kajastavates töödes pole lugemispäeviku definitsiooni 

esitatud. Sandra Taimre järgi on klassikalises lugemispäevikus ülevaade raamatust, loo moraal 

ja lugeja arvamus (Taimre 2018:17). Liis Viin toob lugemispäeviku eesmärkidena esile õpilaste 

eneseanalüüsi, eesmärgi seadmise ning õpetajale loetust ülevaate andmise (Viin 2019:11).

Päevikusse tehakse seletava sõnaraamatu järgi “vahetuid (dateeritud) ülestähendusi oma 

elusündmuste ja läbielatu kohta” (EKSS 2009). Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat lisab analüüsimise 

aspekti ja defineerib, et päevik on “päevasündmusi ja elamusi kirjeldavate ja analüüsivate vahetute 

ülestähenduste kogum” (HAR 2014).

Siinses töös on lugemispäevik vahetu ülestähendus oma lugemismuljetest tervikteose kohta, kus 

kirjeldatakse ja analüüsitakse loetut iga lugemisseansi järel. Lugemisseanss on katkestamatu 

ajavahemik lugemiseks, kus lugeja keskendub teosele. On kasutusel ka lugemissessiooni mõiste, 

kuid Eesti õigekeelsussõnaraamatu järgi ei ole soovituslik tööperioodi tähistavat sessiooni mõistet 

seansi tähenduses kasutada (ÕS 2018).

Lugemispäevik on kirjanduse õpetuses traditsiooniline meetod. Eesti muuseumite veebiväravas 

MuIS on fotosid varasemate kümnendite lugemispäevikutest. Näiteks 1970ndatest on Palamuse 

kihelkonnamuuseumist vihiku kaanepilt pealkirjaga “Lugemik Päevik”, mille ankeedis on 

märgitud kuus teost, millest selles kirjutatakse. Sama muuseumi kogudest leiab 1990ndate 

lugemispäeviku ja märke 1960ndate koolivälisest päevikust, kus teravilja andmete ja isiklike 

märkmete kõrval on lugemispäeviku sissekanded. Arhiiviallikate täpsemaks uurimiseks tuleb 

muuseumikogude originaaleksemplaridega tutvuda, kaanefotode ja museaalide ankeetide põhjal ei 

saa lugemispäevikute sisu täpsemalt analüüsida. (Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum)

Lugemispäevikute koostamise võimalusi on trükistes ja veebipõhistes õppematerjalides rakendatud 

mitmeid. Traditsioonilisse kirjandustunniks koostatud lugemispäevikusse on märgitud tegelased, 

koostatud lühike kokkuvõte tegevusest ja lisatud lugeja põhjendatud kommentaar teose meeldivuse 

kohta. Nooremas kooliastmes on tavapärane ka joonistamisülesanne. 

Järgnevalt kirjeldatakse seni avaldatud eestikeelseid lugemispäevikuid, et analüüsida, kuidas 

samalaadsed juhised võiksid toetada õppimist kirjanduskursusel. Lugemispäevikute sissekannete 
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lähteülesanded võib tinglikult jagada viide rühma: kirjeldamine ja näitlikustamine (1), võrdlemine 

(2), hinnangu andmine (3), üldistamine ja kokkuvõtmine (4) ja loomine (5). Sage näitlikustamis-

ülesanne on lugeja jaoks uute või põnevate sõnade, fraaside, tsitaatide või katkendite ülesmärkimine. 

Kirjeldada võib näiteks (lemmik)tegelasi, tegevuspaika, ajastule iseloomulikku, keelekasutust ja 

eelhoiakut teose suhtes. Näitlikustama on suunatud ka ajateljele sündmuste märkimisega. Võrreldud 

on toodud näiteid omavahel või seostatud muude teoste ja oma kogemuse või iseendaga. Hinnangu 

andmiseks on ülesandeid, kus piisab selgitusest. Põhjendatakse, miks teos meeldis või mitte, näiteks 

2011. aasta Nutivihik OÜ trükises “Lugemispäevik” tuleb kirjutada vastus rubriigi “Minu arvamus 

raamatust” ainsale küsimusele: “Mis mulle meeldis või mis ei meeldinud?”. Küsimuste koostamine 

teksti kohta või kujutletavale autorile võib olla nii kokkuvõtvat kui loovat laadi. Järelduste ja 

kokkuvõtteni viiakse näiteks küsimusega “Mida raamat mulle õpetas?”. Loovülesandeid on 

järgmisi: kirja kirjutamine tegelasele või autorile, uue lõpu või järje kirjutamine, enese tegelase 

n-ö kingadesse kirjutamine, lahenduste pakkumine ja piltide loomine (plakatid, joonistused, 

storyboardid). Kirjandusõpetuses rakendatud lugemispäevikute vaatlusel põhinev jaotus sobitub 

Kratwohli ja Andersoni (Bloomile tuginevale) taksonoomiaga, mille osad on meenutamine, 

mõistmine, rakendamine, analüüsimine, hindamine ja loomine. Lugemispäevik on mitmekesiste 

võimalustega meetod, mille oskuslik koostamine on võimaldanud töötada erinevate tasandite 

ülesannetega.

Sandra Taimre magistritöö “Conceptual design of a digital reading diary” kirjeldab USA 

lugemispäevikuid ja uurimistulemusi, mille järgi õpilased mõtlevad veebiarutelu vastuste 

kirjutamisel kriitilisemalt kui klassiarutelus või paberile sissekandeid tehes ja õppijad, kes 

traditsiooniliste meetodite korral ei saavutanud edu, jõudsid veebi kirjutatud lugemisülesannetega 

tulemusteni. Taimre järeldab, et lugemispäeviku veebilahendus arendab ka IKT-oskusi, kuigi paljud 

õpetajad ei ole valmis digivahendeid kasutama. Taimre tõdeb, et keskendus õpetajate arvamusele 

ja on vajalik koguda digipäevikut katsetanud õppijatelt informatsiooni ja ideid, sest nemad 

oleksid veebipäeviku kasutajad. Taimre uuris, kuidas võiks veebipäevikus õppijaid auhinnata, 

millest gümnaasiumiastmele sobivatena tundusid tasemete idee (teatud lehekülgede lugemise või 

ülesannete sooritamise järel pääseb uuele tasemele uute ülesannetega) ja vabastus kodutöödest, kui 

terve grupp on jõudnud oma eesmärgini. Päevikute disainimise osas toob Taimre esile võimalikud 

tervitussõnumid vastavalt õppija edasijõudmisele ja päeviku täitmise sagedusele, näiteks “Tore, et 

oled tagasi!”, “Pea vastu! Kõik ei ole veel kadunud!” või “Oled väga pühendunud lugeja!”, tasemete 

võimaluse korral võiks automaatne meeldetuletus motiveerida järgmiseni jõudmiseks vajalikku 

pingutust tegema: “Oled 2. tasemel, järgmisele jõudmiseks loe 40 lk.” Aja kasutamise jälgimiseks 

pakub Taimre kaks tehnilist võimalust: ekraanil kuvatud tähtajani jäänud päevad, tunnid ja minutid 
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või õppija sisestab lehekülgede arvu, mille ta päevas või nädalas loeb ning programm arvutab, 

millal ta teose läbi saab. Taimre loetleb inglise keele tundide põhjal uuritud veebipäevikute eelistena 

IKT-oskuste arendamise, koostöö, innovatsiooni, mitte-ähvardava õppekeskkonna loomise, aja ja 

koha piirangute puudumise, madalamate tulemustega õppijate kaasatuse, õppijate arengu kergesti 

jälgitavuse tööde hindamise lihtsuse. (Taimre 2018:7,20-22,25,27,30,38)

Deborah Wynne on uurinud lugemispäeviku meetodit õppijate vaatepunktist ja annab ülevaate 

feministliku teooria ja ilukirjanduse lugemise ühendamisest, kus õppijaid julgustati kirjutama 

probleemidest, mis kirjutamisel tekkisid, ja osutama, kuidas ületati raskused tekstist arusaamisel. 

Lugemispäevikute alusel sai õpetaja seminarides ja individuaalses tagasisides teooria mõistmist 

paremini toetada. Wynne tõi välja, et õppijatele on oluline hinne ja kui on ülesanded, mida ei hinnata, 

nähakse neid raisatud ajana. Lugemispäeviku positiivsete mõjudena loetleb Wynne lugemise 

varakult alustamise, sagedasema pideva tagasiside küsimise, katsetamisjulguse ja originaalsemad 

tulemused ning teooria mõjude seostamist ka koolivälise lugemisega. Õppijad kirjutasid, kuidas 

sõnade arvule seatud piirang osutus katsumuseks. Wynne järeldas, et lugemispäevik võimaldab 

eksperimenteerida ja mõelda väljaspool traditsioonilise essee raame (Wynne 2006).

Liis Konovalovi bakalaureusetöö “Mitmiktegevuse mõju süvalugemisele” suunab küsima, kas 

veebiseades päevikut täites on oht pealiskaudsemale lugemisele. Samas tuuakse esile lugemise 

motivatsiooni tõstvad tingimused, mida saab ka veebilahenduse disainimisel arvestada, ning 

järeldatakse, et digivahendite kasutamisega sagenev mitmiktegevus tuleneb seadmete vähesest 

integreeritusest tunni tegevustesse. Võrreldakse ainult tekstipõhiseid ülesandeid lahendavate 

õppijate tulemusi nende omadega, kes peavad veebist infot juurde otsima, ja selgub, et mitmele 

veebiallikale suunatud õppijatel jäi vähem meelde ja kulus rohkem aega. Seega peaks lugemispäeviku 

veebilahendus jääma tekstikeskseks, et õppija ei kohustuks mujalt veebist infot otsima ja seeläbi 

kaotama süvenemisvõimet ning aega. (Konovalov:11,23,25)

Veebipäevikut on käsitlenud Liis Viin magistritöös “Digitaalse lugemispäeviku rakendamine 

lugemismotivatsiooni toetamiseks esimeses kooliastmes”, kus tuuakse esile digitaalse 

lugemispäeviku eelised, näiteks lugemismuljete kohene jagamine ja küsimuste esitamine 

kaasõppija loetu kohta, mis võimaldavad õppeprotsessi muuta mõtestatuks. Viin järeldas, et 

õpetajatel pole piisavalt digipädevusi digitaalse lugemispäeviku rakendamiseks ja oma töö raames 

koolitas õpetajaid. Parendusettepanekuna tõi Viin välja, et lugemispäeviku keskkond peaks olema 

eestikeelne. (Viin 2019:11-12,17,40)
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3. ANALÜÜS

L. Dee Fink on Bloomi (ja Krathwohli ja Andersoni) taksonoomial põhinevat õpet kritiseerinud 

seetõttu, et kaasatud pole näiteks õppima õppimist, muutustega kohanemist, ning juhtimis- ja 

suhtlusoskusi (Fink 2003:34). Veebipõhise lugemispäeviku pidamine on loetletud oskuste ja 

mõtestatud õppimise toetamiseks sobiv meetod, sest on esile toodud selle positiivset mõju 

näiteks koostööoskusele ja seniste ning tulevaste lugemiskogemuste mõtestamisele. Digitaalse 

lugemispäeviku rakendamist võivad takistada näiteks pealiskaudsus mitmiktegevusele kaldumise 

tõttu digiseadmes õppeülesannet täites ja õpetajate vähene digipädevus.

Wynne´i lugemispäeviku sissekannete seostamine teooriaga on rakendatav näiteks lugejakeskse 

lähenemise näitlikustamiseks ja analüüsimiseks. Õpikus “Maailm veetilgas” tuuakse esile lugemine 

kui dialoogiline protsess, mille käigus tekst elustub, ja üldistus, et teos tekib lugemise ajal (Lepik, 

Kess 2014: 62). Kui lugemise ajal sissekandeid tehakse, on seda parem õppijate lugemiskogemuse 

toel näitlikustada. Wynne´i tundides omandatud teooria ja lugemiskogemuse sidumine päevikutes 

oli tulemuslik ja arendav. Edasises uurimistöös vaja intervjuudes uurida, milliste teemade ja mõistete 

käsitlemist on võimalik lugemispäeviku kirjutamise ja analüüsimisega tulemuslikult seostada. Töö 

autor on oma õpetajatöös jõudnud näiteks järeldusele, et tegeliku lugeja mõistet aitab selgitada ühe 

ja sama teksti kohta erinevate muljete lugemine.

Siinne töö on keskendunud lugemise ajal õppeprotsessi toetamisele. Lugemispäeviku kirjutamisele 

häälestavaks eeltööks on koostatud infootsingu ülesanne, mis lähtub eesmärgist õppijale kaasa 

anda oskuse lugemiskogemuste erinevuste mõtestamisest ning enese tähelepanekute jagamisest ja 

analüüsimise julgustamisest. Infootsingu eesmärgid on toetada arutlusteema “Teos ja tähenduste 

paljusus” mõistmist, tutvuda kirjandusblogide ja arvustustega ning arendada ennast digipädeva 

infootsija, lugeja ja kirjutajana. Õppijad võrdlevad kirjandusblogipostitust ja arvustust ning 

analüüsivad, mida lugeja ja kirjutajana loetust õppida on. Vastuse kirjutamisel lähtutakse järgmistest 

alaküsimustest:

● Kuidas avatakse teoste tähendusi ja kas seejuures lähtutakse iseenda kui lugeja vaatepunktist 

või on keskmes miski muu?
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● Milliseid paralleele leiad iseenda ja üldinimlike probleemidega? 

● Milliseid seoseid ja lahknevusi on sinu väärtustel arvustuses esitatuga?

● Mida on sinul kirjutava lugejana loetud arvustustest õppida?

Lugemispäeviku disainimisel on jõutud kavandini, mille järgi sissekandes on lugemise eesmärk, 

loetud lehekülgede vahemik, võtmesõnad ja vabas vormis lugemisseansi sissekanne. Seniste 

lugemispäevikute juhistes on sagedased näitlikustamisülesanded, kus tuleb kõnekas tsitaat või 

tekstilõik välja tuua, veebileht võimaldaks ka valitud katkendi sisselugemist ja sissekandesse 

linkimist, et hiljem näiteks mõne kaaslase loetut kuulata ja mõtteid vahetada. Mõttevahetuse eel 

võib kaaslase sisseloetut visuaalselt kujutada ja seejärel võrrelda, mis katkendis õppijate jaoks 

tähelepanuväärsem oli ja kuidas nende arvamused erinevad.

L. Dee Finki metoodika alusel alustatakse õppetöö planeerimist hindamise kavandamisest. 

Kavandatava lugemispäeviku õppeprotsessi vältel hinnatakse infootsingu eeltööd, oma sissekannet 

ja kaaslase sissekande analüüsi. Eesmärgid on toetada arutlusteema “Teos ja tähenduste paljusus” 

mõistmist ning arendada õppijat lugeja ja kirjutajana. Õppetegevused on infootsingu eeltöö, 

lugemispäeviku kirjutamine ja kaasõppija sissekannete analüüs. 

Vastastikhindamise rakendamine soosib koostööd ja seeläbi suhtluspädevust. Samas on Tõnu 

Lehtsaar artiklis “Tüütu tagasiside: lihtsaid nippe tagasiside andmiseks ja vastuvõtmiseks” esile 

toonud, et suhtlemispsühholoogiliselt on oluline tagasiside kompetentsus (Harro-Loit et al. 

2019:17-27). Seega on tähtis kaasõppijate vahel saavutada piisav usaldusväärsus asjatundlikkuse 

ja adekvaatsuse osas. Tagasiside on mõjusaim, kui selle esitaja on autoriteetne isik ja kui see on 

faktipõhine. Faktide ja soorituse juurde jäämist vastastikhindamise juhises on võimalik selgelt 

sõnastada. Vastastikhindamise usaldamise probleemist lähtuvalt on vajalik uurida, kas see takistab 

ka õpetajate ja õppijate hinnangul oma teksti jagamast ja sellele saadud hinnangu vastuvõtmist.

Siinse töö raames lugemispäeviku kavandamise jätkamiseks on koostatud küsimused uuringu 

jätkamiseks intervjuudega. Õpetajate küsimused on pigem metoodilised. Tulenevalt lugemispäevikute 

kohta tehtud uuringutest on õppevara paremaks disainimiseks õpetajatelt intervjuudes uurida:

● Millest alustatakse tervikteose analüüsimise planeerimist? Kas ja millistele teoreetilistele 

alustele tuginetakse?
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● Kas ja kuidas sõnastatakse tervikteose käsitlemisel teksti lugemise eesmärk?

● Milliste küsimuste ja meetoditega motiveeritakse õppijaid ilukirjandust lugema muljeid 

jagama?

● Milliseid eeliseid ja takistusi nähakse veebitsi kirjutamisel ja hindamisel?

● Milliseid pikemaid tekste kirjutatakse tervikteoste analüüsimise raames – kas lisaks 

kirjandile ja arvustusele on veel pikemate kirjutamisülesannete tüüpe kasutusel? Kas ja 

miks peetakse vajalikuks lisaks kirjandile teist tüüpi tekste luua?

● Millised teoreetilised mõisted ja teemad võiksid lugemispäeviku kirjutamisel ja analüüsimisel 

paremini mõistetavaks saada?

● Kas ja milline peaks olema lugemispäeviku sissekande sõnade arvu piirang? Miks?

Õpilastelt kui õppevara kasutajatelt on otstarbekas küsida ka tehnilise iseloomuga ning õpilase 

vaatepunkti avavaid küsimusi. Õpilastelt küsitakse:

● Mis toetab ja mis takistab Sind tervikteose analüüsi tundideks tarvilike mõtete väljendamisel?

● Mis motiveerib Sind ilukirjandust lugema?

● Kas ja kuidas klassikaaslaste lugemismuljetega kokku puutud ning kas ja milleks see vajalik 

on?

● Millised tehnilised võimalused toetaksid Sind veebitsi lugemismuljeid kirjutama (nt 

julgustavad automaatsed sõnumid, klassikaaslase või õpetaja kommentaar vm)?

● Mis eelised ja ohud on lugemispäeviku sissekande tegemisel veebi võrreldes paberile 

kirjutamisega?

● Millised võimalused ja takistused on lugemispäevikute jagamisel klassikaaslastega lugemise 

ja hindamise eesmärgil?

● Mis eesmärgid tervikteose lugemisel on? Kas nende kirjapanek toetaks lugemist ja selle 

kohta kirjutamist?
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Töös koostatud intervjuuküsimustiku tulemuste analüüsi järel saab meetodi võimaluste ja takistuste 

loetelu täiendada ja digitaalse lugemispäeviku meetodi kavandamist ja väljatöötamist jätkata.
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EESTI PÕLLUMAJANDUSSEKTORI MÕJU 
AMMONIAAGI HEITKOGUSTELE 

AASTATEL 1991–2016 

SISUKOKKUVÕTE 

Põllumajandusharu primaarsektorina rahuldab inimkonna esmaseid vajadusi ja antud haru on  

võimalik tinglikult jagada kaheks: looma- ja taimekasvatuseks. Põllumajandussektor on toidutootmise 

aluseks kogu maailmas ning antud sektori areng peab olema jätkusuutlik, et rahuldada üha suurenevat 

toidunõudlust ja seeläbi aidata kaasa terve ühiskonna toidujulgeoleku tagamisele. Põllumajandusliku 

tootmisega kaasneb aga paratamatult saasteainete heide keskkonda. Mõlemad eelpool nimetatud 

harud on ammoniaagi saaste tekkekohaks, tegeledes põllumajandusloomade kasvatamisega ja 

põllumajandusmaade harimisega. Globaalsed keskkonnaprobleemid nagu kasvuhoonegaasidest 

tingitud kliimamuutused ning ammoniaagi saaste on muutunud põllumajanduse kontekstis järjest 

aktuaalsemaks. Eesti rahvusvaheliseks kohustuseks (EL direktiiv 2016/2284) Euroopa Liidu 

liikmesriigina on vähendada ammoniaagi kui ühe põhilise põllumajanduse saasteaine heitkogust 

1% võrra aastaks 2030 võrreldes 2005. aasta tasemega. Käesolevas uurimuses selgitatakse, kuidas ja 

millised põllumajanduse arengut iseloomustavad tegurid mõjutavad põllumajanduslikul tegevusel 

õhku emiteeritavat ammoniaagi emissiooni. Uuritavate tegurite mõju ammoniaagi heitkogustele 

selgitatakse välja regressioonanalüüsi tulemusena. 
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SISSEJUHATUS 
Põllumajandusel on inimeste elus keskne koht, sest suur osa sellest, mida igapäevaselt tarbitakse, 

on pärit põllumajandussektorist. Rahvastiku kasv on suurendanud toidunõudlust ja konkurentsi 

ressursside pärast. Suurenevale nõudlusele vastamiseks peab põllumajandus tootma enam toitu, 

kuid kasv tuleb saavutada eelkõige läbi põllukultuuride saagikuse ja loomade produktiivsuse tõusu. 

Põllumajanduse tootlikkuse kasvu seisukohast on vajalik järjest rohkem tähelepanu pöörata 

innovatsioonile, kuidas parandada põllumajandusliku tootmise efektiivsust, säästes samal 

ajal loodusressursse ja keskkonda. Eduks vajab põllumajandustootja pidevalt muutuvas ja 

konkurentsirohkes maailmas üha paremaid taimesorte ja nuumloomade tõuge rahuldamaks tarbijate 

kasvavat toidunõudlust. 

Tarvilik on saavutada jätkuv taime- ja loomakasvatuse toodangu kasv, suurendamata survet 

keskkonnale erinevate saasteainete näol, mis põllumajandusliku tootmisega tahes-tahtmata 

kaasnevad. Võttes arvesse asjaolu, et globaalne kliimaprobleem on põllumajanduses järjest 

päevakajalisem teema, peab põllumajandussektoris silmitsi seisma keskkonda emiteeruvate 

kasvuhoonegaasidega ja samuti teiste looduskeskkonda samavõrd reostavate gaasidega, millest 

põllumajanduses on keskne ammoniaak. 

Uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada Eesti põllumajandussektori arengut iseloomustavate 

näitajate mõju ammoniaagi emissioonile. Kasutades regressioonanalüüsi, leiti seosed Eesti 

põllumajanduse arengu ja ammoniaagi emissiooni vahel. Regressioonanalüüsist järeldus, et 

valdavalt on paarisregressioonidega võimalik kirjeldada ammoniaagi emissiooni tekkimist 

põllumajandussektoris. 

Andmeanalüüsist selgus, et põllumajandusloomade arvu ning nende tõusnud produktiivsuse ja 

ammoniaagi emissiooni vahel on tugev otsene seos, ent enim avaldab heitekogusele mõju siiski 

erinevate loomade sõnniku käitlemise tehnoloogia. Taimekasvatusharus nii otsest seost ei ilmnenud 

– ühelt poolt on tõusnud põllukultuuride saagikused vähendanud emissiooni, kuid teisest küljest on 

väetiste kasutamine emissiooni suurendanud. Lisaks uuriti ühtse pindalatoetuse mõju, mis näitas 

emissiooniga negatiivset seost.  

METOODIKA  
Käesolevas uurimuses kasutatakse andmeallikana Eesti Statistikaameti andmebaasist saadud 

arvandmeid põllumajandussektorit iseloomustavate näitajate kohta. Lisaks on veel kasutatud 

PRIA andmebaasi, mis kajastab makstud toetuste suurusi ja Eesti Keskkonnaagentuuri avaldatud 
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ammoniaagi heitkoguste andmeid. Kõik analüüsitavad arvandmed on teisesed andmed.  

Põllumajandussektori mõju analüüsimiseks ammoniaagi emissioonile ja nendevaheliste seoste 

leidmiseks kasutatakse analüüsimeetodina regressioonanalüüsi. Uurimuse tarbeks on valitud antud 

meetod, kuna see võimaldab luua matemaatilise mudeli prognoosimaks ühe arvtunnuse väärtusi 

teiste arvtunnuste alusel. Seaduspärasuste leidmiseks võtab autor vaatluse alla ajavahemiku 1991–

2016. Tabelis 1 on toodud ülevaade, millised andmeid ja mis aastate kohta kasutatakse, kuna 

mõningaid põllumajandusesektori arengunäitajaid ei ole Eesti Statistikaameti andmebaasis üleval 

kogu perioodi kohta, mis on uurimuses vaatluse all. 

Tabel 1. Töös kasutatavate arvandmete olemasolu 

Loomade 
arv Piimakus

Põllu-
kultuuride 
kasvupind

Põllu-
kultuuride 
saagikus

Orgaanilised 
väetised

Mineraalväe-
tised

Ühtne 
pindalatoetus

Ammoniaagi 
emissioon

1991-2016 1991-2016 1991-2016 1991-2016 1992-2014 1992-2016 2004-2016 1991-2016

Andmete analüüsimiseks rakendatakse klassikalist paarisregressiooni mudelit, kus üks on sõltuv 

tunnus ja teine sõltumatu. Antud analüüs selgitab sõltuva muutuja (Y) keskmist muutumist sõltumatu 

muutuja (X) muutudes, lisaks esitatakse hajuvusdiagrammid koos regressioonsirgega. Lineaarse 

regressiooni korral formuleeritakse seos uuritavate muutujate väärtuste vahel sirge abil järgneva 

võrrandiga: 

Ŷ = α0 + α1Xi ,

kus Ŷ on üldkogumi keskväärtuse E(YXi) hinnang; 

Xi – sõltumatu (eksogeenne) muutuja; 

a0, ai  – üldkogumi regressioonimudeli parameetrite α0 ja α1 hinnangud. 

Regressioonanalüüsis on sõltuvaks muutujaks ammoniaagi emissioon ning sõltumatuteks 

muutujateks on vastavalt: X1 – lehmade keskmine piimatoodang, X2 – lihaveiste arv, X3 – sigade 

arv, X4 – põllukultuuride kasvupind, X5 – teraviljade saagikus, X6 – orgaaniliste väetiste kogus, X7 

– lämmastikväetiste kogus, X8 – ühtne pindalatoetus.  

Ammoniaagi emissioon piimakarja sõnnikukäitlusest ja piimakus on omavahel positiivses seoses. 

Mudeli determinatsioonikordaja on 0,514 ehk 51% sõltuva muutuja hajuvusest on kirjeldatud antud 

regressioonivõrrandiga. Üldjuhul väljendatakse determinatsioonikordaja väärtust protsentides. 

Regressioonivõrrandi andmed on p-väärtuse alusel statistiliselt usaldusväärsed, kuna antud väärtus 

on väiksem kui olulisuse nivoo 0,05. Allolev joonis (joonis 1) kirjeldab ammoniaagi emissiooni 
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piimaveiste sõnnikukäitlusest ning keskmise piimatoodangu lehma kohta vahelist seost.  

Joonis 1. Ammoniaagi emissiooni piimakarja sõnnikukäitlusest ja piimakuse vaheline seos aastatel 1991- 2016. 

Mida kõrgem on keskmine piimatoodang lehma kohta, seda suurem kogus ammoniaaki piimakarja 

sõnnikukäitluses tekib. Lehmade kõrgema produktiivsuse jaoks suurendatakse neile antavaid 

jõusööda koguseid, see aga omakorda tõstab produtseeritavate väljaheidete kogust. Lisaks ei 

suuda looma organism omastada teatud osa proteiinsööda lämmastikust ja see väljub organismist 

väljaheidete koostises. Sellest tulenevalt suureneb ka ammoniaagi emissioon. 

Ent piimalehmade sõnnikukäitlusest tekkiva ammoniaagi emissiooni ja piimalehmade arvu vaheline 

soes regressioonvõrrandi alusel oli väga nõrk, ebausaldusväärne ning negatiivse suunaga ehk 

regressioonvõrrandi tulemuse alusel piimaveiste arvu suurenemine vähendaks hoopiski emissiooni, 

mis tegelikkuses paika ei pea. Ebausaldusväärse tulemuse põhjuseks on vedelsõnnikutehnoloogiale 

üleminek, mis on märgatavalt tõstnud atmosfääri paiskuvat ammoniaagi emissiooni, kuigi 

piimalehmade arv on aastast aastasse aina langenud, samal ajal kui piimakus on rekordiliselt 

suurenenud. Statistiliselt mitteolulise mudeli joonist töös ei kajastata. 

Ammoniaagi emissiooni lihaveiste sõnnikukäitlusest ja lihaveiste arvu vahel on väga tugev seos. 

Regressioonimudeli determinatsioonikordaja on 0,973 ehk 97% ulatuses on sõltuva muutuja 

hajuvusest kirjeldatud regressioonivõrrandiga. Näitajate omavaheline seos on ka statistiliselt 

usaldusväärne. Joonisel 2 on välja toodud ammoniaagi emissiooni lihaveiste sõnnikukäitluses ja 

nende arvu vaheline seos. 

Joonis 2. Ammoniaagi emissiooni lihaveiste sõnnikukäitlusest ja lihaveiste arvu vaheline seos aastatel 1991-2016. 
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Antud mudel on väga hea kirjeldusvõimega, kuna lihaveiste pidamises ei ole toimunud kardinaalset 

muutust nagu piimaveiste puhul, kus on üle mindud vedelsõnnikutehnoloogiale. Tahesõnniku käitluse 

osas ei olnud eriti rangeid regulatsioone ning tehnoloogia on ka sama olnud pika aja vältel. Näitajate 

vahel on otsene seos, mis tähendab seda, kui lihaveiste arv tõuseb, siis suureneb ka ammoniaagi 

heitkogus, kuna lihaveiste arvu suurenemisega tekib ka loomade väljaheiteid koguseliselt rohkem. 

Lisaks söödetakse nuumloomadele kõrgema massi-iibe saavutamiseks kõrge proteiinisisaldusega 

sööta, sest ainult rohusöödast ei piisa. Vatsa arengu soodustamiseks antakse vasikatele veel 

ilmtingimata startersöötasid, mis suurenevad vatsa mahtu ja väljaheidete produktsiooni (Puskar 

2014). 

Ammoniaagi emissiooni sigade sõnnikukäitlusest ja sigade arvu vahel on väga tugev ja otsene seos 

nagu lihaveiste puhulgi. Koostatud regressioonivõrrand kirjeldab ära 94 sõltuva muutuja hajuvusest 

ning on statistiliselt usaldusväärne. Järgneval joonisel (joonis 3) on toodud ammoniaagi emissiooni  

sigade sõnnikukäitlusest ja sigade arvu vaheline seos. 

Joonis 3. Ammoniaagi emissiooni sigade sõnnikukäitlusest ja sigade arvu vaheline seos aastatel 1991-2016. 

Sigade arvu suurenemisel paiskub välisõhku sigalate sõnnikukäitlusest rohkem ammoniaagi 

emissiooni. Sigu on Eestis läbi aegade valdavalt peetud vedelsõnnikutehnoloogiaga lautades 

ja sellest tulenevalt on ka koostatud mudel hea kirjeldusvõimega, sest märkimisväärset muutust 

sigade sõnnikäitluse osas toimunud ei ole. Kasvavatel sigadel on proteiinitarve suur samamoodi 

nagu lihaveistelgi, kuna tegemist on nuumloomadega ning seetõttu eraldub väljaheidetest rohkem 

emissiooni, kui loomi söödetakse proteiinirikka söödaga. 

Ammoniaagi emissiooni põllumajandusmaadelt ja põllukultuuride kasvupinna vahel on tugev seos. 

Mudeli determinatsioonikordaja on 0,609 ehk 61% sõltuva muutuja hajuvusest on selgitatud ära 

antud regressioonivõrrandiga. Näitajate omavaheline seos on statistiliselt usaldusväärne. Joonis 4 

iseloomustab ammoniaagi emissiooni põllumajandusmaadelt ja põllukultuuride kasvupinna vahelist 

seost. 
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Joonis 4. Ammoniaagi emissiooni põllumajandusmaadelt ja põllukultuuride kasvupinna  vaheline seos aastatel 1991-

2016.  

Mida suurem on eri põllukultuuride kasvupind tuhandetes tonnides, seda rohkem eraldub 

kilotonnides ammoniaagi emissiooni põllumajandusmaadelt. Põllukultuuride kasvupinda üldjuhul 

väetatakse, kas mineraalväetistega või orgaanilise väetisega. Orgaanilisi väetisi kasutatakse ka 

maheviljeluses. Suurema väetatava pindala pealt lendub ammoniaaki koguseliselt rohkem. Lisaks 

mõjutab ammoniaagi emissiooni lendumist väetamise ajal põllukultuuride kasvupinnal olev 

taimestiku kõrgus. Kui põld on taimkatteta, siis eraldub välisõhku ammoniaaki enam. 

Ammoniaagi emissiooni põllumajandusmaadelt ja teraviljade saagikuse vahel on keskmise 

tugevusega seos. Antud mudeli headust selgitab determinatsioonikordaja, mis on 0,204 ehk 20% 

sõltuva muutuja hajuvusest on regressioonivõrrandiga kirjeldatud. Allolev joonis (joonis 5) kirjeldab 

ammoniaagi emissiooni põllumajandusmaadelt ja teraviljade saagikuse vahelist seost. 

Joonis 5. Ammoniaagi emissiooni põllumajandusmaadelt ja teravilja saagikuste vaheline seos aastatel 1991- 2016. 

Antud negatiivne seos on seletatav asjaoluga, et kõrgem saagikus on seotud taimede võimega 

tõhusamalt omastada erinevaid toitaineid (sh lämmastikuühendeid), mis vähendab teatud määral 

lämmastiku lendumist välisõhku ammoniaagina. Lisaks ei ole teraviljade saagikus suurenenud niivõrd 

nende kasvupinna laiendamise arvelt või väetiste kasutamise osakaalu tõusu tõttu, vaid saagikus on 

tõusnud, kuna on suudetud aretada kõrgema saagipotentsiaaliga ja halbadele ilmastikutingimustele 
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vastupidavamaid sorte. Mudeli kirjeldusvõime on aga madal, kuna vaadeldaval perioodil on aastaid, 

millal esines teisi mõjutavaid faktoreid, nagu näiteks takistas vihmasadu saagikoristust ja masinatega 

ei pääsenud põldudele ligi. 

Ammoniaagi emissiooni põllumajandusmaadelt ja orgaaniliste väetiste kasutamise vahel on 

keskmise tugevusega seos, kuid sõltuva muutuja hajuvus on antud regressioonisirgega kirjeldatud 

ära kõigest 26% ulatuses (joonis 6). Mudeli regressioonkordaja on statistiliselt usaldusväärne, kuna 

p-väärtus on väiksem kui 0,05. 

Joonis 6. Ammoniaagi emissiooni põllumajandusmaadelt ja orgaaniliste väetiste koguse vaheline seos aastatel 1992-

2014. 

Mudeli põhjal nähtub, mida rohkem kasutatakse haritavatel põllumajandusmaadel kasvavate 

põllukultuuride väetamiseks orgaanilist väetist, seda enam tekib ammoniaagi emissiooni. 

Determinatsioonikordaja on madal, kuna orgaaniliste väetiste kasutamisel on emissiooni lendumine 

seotud paljude muude teguritega peale väetise koguse. Suuresti sõltub see orgaanilise väetise liigist, 

peamiselt kasutatakse orgaanilise väetisena küll loomset sõnnikut, kuid selle kuivainesisaldus on 

varieeruv. Eelmisel sajandil väetati palju tahesõnnikuga, mis laotati mulla peale ning millele ei 

pruukinud järgneda mulda segamist ning heide sai vabalt lenduda. Praegusel ajal väetatakse pigem 

vedelsõnnikuga ning kasutatakse enamasti kiiret sisestus- või segamislaotamist. Oluliseks mõjuriks 

on kindlasti ilmastik laotamise ajal. Sobivaim ilm orgaanilise väetise laotamiseks on tuulevaikne, 

jahe ja sombune ning kindlasti ei tohi maapind olla külmunud. Kuid ilmastiku mõju emissiooni 

lendumisele ei ole võimalik antud töö raames tuvastada. 

Ammoniaagi emissiooni lämmastikväetise kasutamisest haritavatel põllumajandusmaadel ja 

lämmastikväetiste koguse vahel on väga tugev seos. Mudeli determinatsioonikordaja on 0,983 

ehk 98% Y-i hajuvusest on kirjeldatud regressioonivõrrandiga. Allolev joonis (joonis 7) kirjeldab 

nimetatud muutujate vahelist seost. 
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Joonis 7. Ammoniaagi emissiooni lämmastikväetiste kasutamisest ja lämmastikväetiste koguse vaheline seos aastatel 

1992-2016. 

Mida rohkem lämmastikväetist koguseliselt põllukultuuridele antakse, seda enam lendub emissiooni. 

Üldjuhul kasutatakse lämmastiku toiteelemendi andmiseks põllukultuuridele pealtväetamist, sest 

kõrgema N-sisaldusega leheväetised kiirendavad ja turgutavad taimede kasvu. Pealväetamist tehakse 

ühe saagi kohta mitu korda ja mida väiksem kogus anda ühe korraga, seda madalamad on kaod, kuid 

paljude väetuskordadega läheb töö liialt mahukaks ja rahaliselt kulukaks (Ameerikas 2014). Sellest 

tulenevalt ei pruugita kasutada väetamist mitmete väetuskordadega, see aga suurendab ammoniaagi 

heite lendumist.  

Ammoniaagi emissiooni kogu põllumajandussektorist ja saadud ühtse pindalatoetuse vahel on 

keskmise tugevusega seos. Antud mudeli headust selgitab determinatsioonikordaja, mis on 0,318 

ehk 32% sõltuva muutuja hajuvusest on regressioonivõrrandiga kirjeldatud. Allolev joonis (joonis 

8) kirjeldab ammoniaagi emissiooni kogu põllumajandussektorist ja ÜPT vahelist seost. 

Joonis 8. Ammoniaagi emissiooni põllumajandussektorist ja ühtse pindalatoetuse vaheline seos aastatel 2004-2016. 

Kui põllumajandustootjad saavad rohkem subsiidiumi, siis väheneb ammoniaagi heitkogus, mis 

võib olla seletatav asjaoluga, et toetuse saamiseks on põllumajandustoojatel kohustuslik hoida 

põllumajandusmaad heas keskkonnaseisundis lähtuvalt ka veeseadusest. Lisaks on võimalik 

prognoosida, et edaspidi peaks emissioon vähenema veelgi, kuna 2015. aastast pööratakse enam 
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tähelepanu kliimamuutustele ning makstakse suuremaid keskkonnahoiule suunatud toetusi. 

Regressioonanalüüsi tulemusena selgitati välja põhilised tegurid, mis avaldavad mõju ammoniaagi 

emissiooni tekkele põllumajandussektoris. Antud töös kasutatud näitajate koos- ja vastastikmõjusid 

tuleks tulevikus edasi uurida, kuna kõik näitajad on omavahel tihedas seoses. Põhjalikku uurimistööd 

vajaks kindlasti erinevate keskkonnaalaste toetuste efekt ammoniaagi heitkogusele, sest tänu 

toetustele on võimalik kasutusele võtta innovaatilisi lahendusi Eesti põllumajanduses ja vähendada 

seeläbi ammoniaagi emissiooni, mis on Euroopa Liidu tähtsaks prioriteediks põllumajanduse 

kontekstis. 

Antud töö tulemused võivad aidata põllumajandustootjatel suunata tähelepanu ammoniaagi 

emissiooni mõjutavatele teguritele vähendamaks saastekogust, et tegutseda edaspidi veelgi 

keskkonda hoidvamalt. Antud teemal tuleks läbi viia põhjalikum uurimus rahvusvahelise kohustuse 

saavutamiseks, mis näeb ette ammoniaagi saastekoguse alandamist juba aastast 2020 vähemalt 1% 

võrra aastaks 2030. 
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GEELIDE KASUTAMISE VÕIMALUSED 
PABERI KONSERVEERIMISES 

EESTI RAHVA MUUSEUMI 
GRAAFIKAKOGU TÖÖDE NÄITEL

SISUKOKKUVÕTE

Artikli sissejuhatuses tuuakse välja töö eesmärk, põhjendatakse uurimuse vajadust ning tuuakse välja 

edasised töö etapid. Järgnevalt tutvustatakse levinumat kirjandust selles valdkonnas ja räägitakse 

lähemalt kirjandusest, mida kasutati. Lisaks tehakse ülevaade kasutatud toodetest ja seletatakse 

täpsemalt lahti edasised katsetused. Järgmises peatükis tuuakse välja katsete tulemused tabelitena 

ja võrreldakse saadud tulemusi kirjanduses esitatuga ning antakse hinnang kasutatud geelidele ja 

nendega teostatud töötlustele. Ühtlasi püütakse tulemuste põhjal leida sobivaimad geelisüsteemid 

ERM-i graafika (ja üldse pabermaterjalide) konserveerimiseks. Artikli lõppu jääb kogu kasutatud 

kirjandus ja inglise keelne kokkuvõte.
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SISSEJUHATUS

Viimastel aastakümnetel on konserveerimises üha enam tähelepanu pööratud metoodikatele, 

mille abil saaks kahjustunud objekte töödelda võimalikult riskivabalt. Ennekõike tähendab 

see igasuguste toksiliste lahuste piiramist ning asendamist nn rohelise keemiaga, mis on ohutu 

nii esemetele, konservaatoritele kui keskkonnale. Samuti on eelistatud töötlused, mille kulgu ja 

tulemusi konservaatorid saavad kontrollida. 

Mitmesuguste geelisüsteemide kasutamine konserveerimises on üks sellistest võimalustest, mida 

erinevate valdkondade konservaatorid üha enam oma töös kasutavad. Ka Eesti konservaatorite 

hulgas on geelid juba aastaid teada-tuntud, seda ennekõike maali ja skulptuuri konserveerimises. 

Puidu, tekstiili ja paberi valdkonnas on geelide kasutus jäänud juhuslikumaks ning seni piirdunud 

rohkem katsetuste ning üksikute proovidega. 

Eesti Rahva Muuseumi konserveerimisosakonnas on samuti hakatud geelide kasutusvõimalustele 

rohkem tähelepanu pöörama ning ollakse huvitatud metoodikate väljatöötamisest, mida kasutada 

ennekõike paberi ja tekstiili puhul. ERM-i graafikakogu korrastamiseelsest seisundiuuringust 

selgus, et kogus on palju selliste kahjustustega töid, mille konserveerimiseks võiksid just geelid 

sobida. See saigi aluseks uuringule, mille eesmärgiks on tutvuda paberi konserveerimises kasutavate 

geelimetoodikatega, neid praktiliselt katsetada, analüüsida ning leida kõige sobivamad lahendused, 

mida ERM-i graafikakogu konserveerimisel edaspidi võiks kasutada. 

METOODIKA

Antud töö põhineb erinevatel kirjalikel allikmaterjalidel. Eesti keeles on geelide kohta kirjandust 

vähe. Näidetena tuuakse välja kasutatud Egle Mikko ERM-i konservaatoritele koostatud väikese 

juhendi ja Heiki Timotheus „Orgaanilised polümeerid.“ Eestikeelsetest artiklitest leidub veel geelide 

kasutamise kohta infot Renovaatumis „Katariina II kipsbüsti konserveerimine,“ Niguliste kiriku 

kodulehel „Kannatusaltari konserveerimine“ ja Tartu Kõrgema Kunstikooli 2018. aastal lõpetanud 

maaliosakonna tudengi Kristel-Kai Kooskora lõputöös „Ikooni „Maarja kultus“ konserveerimine.“ 

Peamised materjalid on siiski ingliskeelsed. Neist üks põhjalikumaid on artiklite kogumik „Gels 

in the Conservation of Art.“ Käesolevas töös lähtutakse ennekõike artiklite kogumikust „Gels in 

the Conservation of Art,“ e-ajakirjast „Microchemical Journal“ ning Heiki Timotheusi koostatud 

õpikust kõrgkoolidele „Orgaanilised polümeerid.“
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Pärast allikmaterjalidega tutvumist viidi läbi katsetused kolme enam paberi konserveerimises 

levinud geelimoodustajaga - agar-agar, agaroos ja gellankumm. Katsete eesmärgiks oli testida 

kirjandusest loetud metoodikad. Kuna sooviti leida sobivaimad variandid ERM-i graafikakogu 

konserveerimiseks, siis pakkusid ka huvi geelidega kaasnevad probleemid, millele kirjanduses 

viidati (nt liigne märgumine, uute voolujoonte tekkimine.) 

Uuringus kasutati järgmisi tooteid: 

• Bioatlas „Atlas Agarose Ultra Pure“ 

• LIMA 25 „Agar-agar“ 

• Deffner&Johann „Agar-agar“

• Deffner&Johann „Gellan Gum“

Geeli valmistamiseks arvutati esmalt välja mass, sõltuvalt soovitud geeli kogusest. Vajaliku geeli 

koguse välja arvutamiseks võib kasutada valemit XYZ% / 100, kus X on teose pikkus + 3 cm, Y 

on teose laius + 3 cm, Z on soovitud geeli paksus ja % on soovitud geeli kontsentratsioon. Antud 

valemiga leiti vajaliku geelipulbri doseerimise kogus. Geeli enda koguse sai valemiosast XYZ, 

kust vee kogus leiti valemiga (XYZ) – (XYZ% / 100). Valmis segatud geeli kuumutati üks (agar-

agar, gellankumm) kuni kaks (agaroos) korda mikrolaineahjus, lastes kuumutamiste vahepeal geelil 

tarduda. Kindlasti pidi jälgima, et geel üle anuma serva ei keeks. Selle vältimiseks avati aeg-ajalt 

mikrolaineahju uks, et keskkonda õrnalt jahutada. Peale (viimast) kuumutamist valati geel kiiresti 

klaasist või polüpropeen plastikust kuumakindlasse vormi. (Mikko 2018)

Enne katsetustega alustamist kuivpuhastati töödeldavad lehed. Geelid valmistati 5 mm paksused. 

Seejärel asetati töödeldava lehe alla kile. Lehe peale asetati geeli, mis omakorda kaeti kilega, et 

geeli kuivamist vältida/vähendada, ning sellele omakorda lisati kerge raskus. Raskuse eesmärgiks 

oli tagada geeli ja teose täielik ja ühtlane kontakt, mis mõjutab geeli toimimist.

Kasutades erineva kontsentratsiooniga geele, teostati katsed geelide mõju kohta paberi pH-

le ja voolujoonte eemaldamisele. Samuti katsetati geelide mõju sellele lisatud lahustega teipide 

eemaldamisel. Tehti kindlaks kui pikka toimeaega üks või teine geel parima tulemuse saavutamiseks 

vajab. 
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Paberi pH parandamine

Geelide mõju võrdlemiseks paberi pH parandamisel mõõdeti eelnevalt kasutatava paberi pH (pH 

4,8) ja deioniseeritud vee pH (pH 6,8). pH mõõtmised teostati vastavalt ERM-i pH mõõtmise 

metoodikale (Dion 2018). 

Katse sooritamiseks valmistati 2,5% ja 4% agar-agari, agaroosi ja gellankummi geele, iga tükk 

suurusega 2x3cm, ning hoiti igat tükki paberil märgitud kohas vastavalt 5, 15, 30, 45 ja 60 

minutit. Kuna plaanis oli võrrelda paberi pH muutumist erinevate aegade tagant, sai igat geeli iga 

protsentaalsusega tehtud viis tükki. Kõik geelid asetati lehele samaaegselt, eemaldades iga kindla 

ajavahemiku tagant ühe igast geeli sordist. Kui kõik geelid olid paberilt eemaldatud, mõõdeti iga 

geeli mõjualalt pH (vt. Tabel 1.) 

Geelide mõju voolujoonte eemaldmisel

Katsetuse eesmärgiks oli välja selgitada, milline geel millise kontsentratsiooniga on kõige tõhusam 

voolujoonte eemaldamisel. Väikese piirkonna geeliga puhastamisel on suureks probleemiks uue 

voolujoone tekkimine. Kirjanduses on mainitud, et uue voolujoone ärahoidmiseks tuleb läbi viia 

mitu protseduuri tugevama kontsentratsiooniga geelidega ja iga protseduuri vahel niiskunud ala 

koheselt kuivatada (Huges, Sullivan 2016: 30-41).

Katse läbiviimiseks kasutati makulatuurist leitud Jane Eyre ja Piibli lehti. Eelnevalt mõõdeti 

kasutatavate objektide happelisust: Jane Eyre pH 5,4; Piibli lehe pH 4,8; agar-agari geeli pH 7,2 ja 

deioniseeritud vee pH 6,8. Katsetuseks valmistati 5 mm paksused 2%, 4% ja 5% agar-agari ning 

4% agaroosi geelid. Töö protsessina jälgiti geelide mõju voolujoonte eemaldamisel 2, 10 ja 20 

minuti tagant (vt. Tabel 2.) 

Kuna voolujooned tekivad kuiva ja märja pinna kokkupuutel, siis katsetati ka paberit eelnevalt 

kahepoolse sympatexi vahel niisutada. Selleks lasti enne katsetust lehel kaks tundi niiskuda ja 

seejärel sooritati katse 2,5% agaroosi geeliga (vt. Tabel 3.) Geeli mõjumise ajaks kaeti kogu teos 

kilega.

Eelnevatest katsetustest selgus, et voolujoonte eemaldamiseks sobivad kõige paremini 3-5% geelid. 

Seega valmistati gellankummi testide läbiviimiseks 4% ja 5% gellankummi geeli ning võrreldi 

geelide mõjuaega 15, 30, 45 ja 60 minuti jooksul (vt. Tabel 4.)
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Geelide abil teipide eemaldamine

Teipide ja ebasobivate paikade olemasolu on üks suurimaid probleeme paberi konserveerimisel. 

Kuna mitmed varasemalt kasutatud liimid toimivad vananedes paberile ohtlikult, tuleks teibid 

ja paigad paberilt eemaldada. Teipide eemaldamise kohta leidub aga kirjandusest viiteid, et nad 

ei anna alati ideaalset tulemust (Baglioni et al 2014: 361-371). Seega viidi läbi katse agar-agari 

ja agaroosiga, mille käigus sooviti välja selgitada parim võimalik lahendus teipide ja paikade 

eemaldamiseks geelide abil, tekitades teosele võimalikult vähe kahju.

Teipide ja paikade eemaldamiseks valmistati erinevate kontsentratsioonidega geele ning vormiti 

need teipidest/paikadest väiksemaks. Katsetuste käigus eemaldati teibid teostelt K2288, K2178, 

K2259 ja K2182 (vt. Tabel 5-6.)

TULEMUSED JA ANALÜÜS

Paberi pH parandamise tulemused

Katse tulemustena selgus, et kollaseks hakkasid värvuma geelid, mis olid olnud lehel vähemalt 

pool tundi. Algselt oli paberi pH 4,8. Tabelisse kantud tulemusi esialgse pH-ga võrreldes on näha, 

et agar-agari ja agaroosi puhul tuleks valmistada pigem tugevama kontsentratsiooniga geel, kuid 

gellankummi puhul puhastas paremini madalama kontsentratsiooniga geel. Samuti selgus, et ühe 

geeli parim mõjuaeg ühel korral kasutamiseks on 45 minutit.

Tabel 1. Happesuse testid.
2,5% 
agar-agar

4% 
agar-agar

2,5% 
agaroos

4% 
agaroos

2,5% 
gellan-
kumm

4% 
gellan-
kumm

5 min 5,0 5,2 4,7 4,4 6,0 4,8
15 min 5,1 4,9 5,3 4,6 6,1 5,7
30 min 5,7 5,4 4,6 5,4 6,2 5,7
45 min 5,6 5,4 4,4 5,2 6,4 5,9
60 min 5,5 3,9 4,8 5,7 6,2 6,2

Voolujoonte eemaldamise tulemused

Nagu kirjanduses mainitud, tuli katse tulemus sobivam tugevama kontsentratsiooniga geeli puhul 

teda pikemalt lehel hoides. Madalama kontsentratsiooniga geelid märgavad lehte geeli piiretest 
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kaugemale ja tekitavad seeläbi uusi voolujooni. (Huges, Sullivan 2016: 30-41) Parim tulemus 

lokaalselt voolujoonte eemaldamisel tuli agaroosi 4% geeli kasutades.

Tabel 2. Geelide mõju voolujoonte eemaldamisel.
TOIMEAEG 2% agar-agar 4% agar-agar
2 min Niiskumine levinud geelist kaugemale Niiskumine levinud geelist kaugemale
10 min Tugevad uued ja vanad voolujooned

Geel õrnalt kollane

Uued voolujooned

Vanemad voolujooned osaliselt kandunud 
geelile

20 min - -
5% agar-agar 4% agaroos

2 min Niiskumine piirdub geeli servadega -
10 min Voolujooned tõmbunud lehe teisele 

küljele

Geelid lehe teisele poolele

-

20 min Voolujooned heledamad Geelid tõmbunud tugevalt kollaseks

Uued voolujooned õrnalt nähtavad

Vanad voolujooned palju heledamad

Kuigi 4% agaroos töötas kõikidest teistest paremini, jäi siiski õrnalt uusi voolujooni näha. Peale 

lehe eelniisutamist katse jaoks uusi voolujooni ei tekkinud ja geel töötas sama tõhusalt kui ta 

kuiva lehe puhul töötanud oli. Varasemalt niisutatud leht ei kuivanud protseduuri käigus niivõrd 

palju, et uued voolujooned oleksid tekkima hakanud. Jõuti järeldusele, et parem (ja mugavam) 

on valmistada geel/-id, mis kogu lehe pinna ära katavad. Sellisel juhul on terve leht võrdselt 

niisutatud ja saab puhastatud kogu pinna ulatuses ühe korraga.

Tabel 3. Eelniisutus + 2,5% agaroos.
Aeg Tulemus
20 min Geel on paberit rohkem niisutanud 

Voolujooni ei ole märgata

Geeli alune pind on heledam
50 min Geel muutunud tugevalt kollaseks ja seetõttu uue vastu välja vahetatud
1h 10 min Geel tundub puhas
1h 40 min Katsetus lõpetatud

Leht filterpaberite vahele kuivama
Kokkuvõte Uusi voolujooni ei ole

Algsed voolujooned eksisteerivad, kuid on palju heledamad

Kristiina Moosel



68

Gellankummi puhul on samuti 5% geel antud toiminguks liiga kuiv (kontsentreeritud). Mõju 

eelniisutuseta paberi puhastamisel sarnaneb agaroosi 4% geeli toimega. Kuigi kirjanduses toodi 

välja gellankummi suurepärane võime puhastada teoseid paremini kui agar-agari või agaroosiga, 

siis töö autori katsetuste järgselt jäi gellankumm pigem agaroosiga võrdseks (Maheux 2015: 69-

79). 

Tabel 4. Voolujoonte eemaldamine Gellankummi abil
Gellankumm 4% 5%
15 min Geel kollakas

Voolujoon õrnalt alles

Leht tugevalt märgunud

Tekkis uus voolujoon

Geel õrnalt kollane

Vähe märgunud

Algne voolujoon eksisteerib

Õrn uus voolujoon
30 min Geel kollakas

Märgunud geeli lähedalt

Voolujoon õrnalt alles

Tekkis uus õrn voolujoon

Geel kollane

Märgas vähe

Geel õrnalt kollane

Uut voolujoont näha ei ole
45 min Geel tugevalt kollane

Märgunud vähe

Algne voolujoon eksisteerib

Geel kollane

Algne voolujoon heledam

Tekkisid uued voolujooned
60 min Geel kollane

Märgunud vähe

Voolujoon vaevu märgata

Tekkis uus tugev voolujoon

Geel tugevalt kollane

Märgas vähe

Algne voolujoon peaaegu kadunud

Tekkis õrnalt uus voolujoon

Geelide abil teipide eemaldamine

Katsete tulemustest selgus, et kuigi mõned teibid on vees lahustuvad ja eemalduvad agar-agari 

geeliga, on ERM-i kogus ka teoseid, mille teibiliim ei tulnud vees kergelt maha. Nende teipide 

eemaldamiseks kasutati ksüleeni lisandiga agar-agar geeli, mille abil eemaldusid ka vees mitte 

lahustuva liimiga teibid. Kuigi töötluse tulemusena õnnestus liim paberite pinnalt eemaldada, jäid 

siiski teipidest plekid järgi ja nende täielik eemaldamine ei õnnestunud. 
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Tabel 5. Teipide eemaldamine teosetelt K2288 ja K2178.
K2288 TEIBID K2178 TEIBID
Geel 4% agar-agar Geel 5% agar-agar
5 min Eemaldub osaliselt

Hoiab veel 5 minutit

5 min Teibid ei ole avanenud

10 min Eemaldub kergelt 10 min Teibid eemaldusid
Jäägid Teibid eemaldunud

Õrnad liimijäljed

Jäägid Voolujooned

Liimijäljed

Tabel 6. Teipide eemaldamine teosetelt K2259 ja K2182.
K2259 TEIBID K2182 TEIBID
Geel 4% agar-agar + 2 g ksüleeni Geel 4% agar-agar + 2 g ksüleeni
10 min Paksemad teibid osaliselt eemal-

dunud
10 min Teibid eemaldusid

Uued voolujooned
30 min Teibid eemaldusid Puhastus Deioniseeritud vees niisutatud vat-

itupsuga

Puhastus Deioniseeritud vees niisutatud 
vatitupsuga

 

Joonis 1. Teibi eemaldamine graafikalt ja sama töö lõpetatuna. (Foto: Kristiina Moosel)

Autori avastused

Katsetuste käigus tehti paar isiklikku avastust, mida läbitöötatud kirjanduses polnud mainitud või 

oli kirjas teistmoodi. 

Esimeseks avastuseks oli kirjandusest leitud fakti, et geelid säilivad vaid 1-2 nädalat, ümberlükkamine. 

Nimelt erinevate geelidega teste tehes hoidis autor neid eraldi deioniseeritud veega petritassil. 
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Geelid säilisid pikalt ja see viis autori ideeni kasutatud geelid üle öö deioniseeritud vette likku jätta. 

Järgmisel päeval oli geel sama tugev kui enne, kuid kui pärast geeliga töötlemist oli geel olnud 

kollane, siis hiljem oli kollane hoopis vesi. See aga andis võimaluse geeli taas kasutada.

Teine avastus seisneb selles, et kilele ja pleksiklaasile kuuma geeli valamisel imenduvad happelised 

osakesed kilest/pleksiklaasist geeli. Geel kannab need omakorda edasi teosele ja muudab lehe 

happelisemaks, kui ta varem oli. Autori läbiviidud katsetuste juures oli parimaks aluseks geeli 

jahtumisel klaas. 
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KUDUDES VABADUST: 
KESTLIKEST KIUDUDEST 

EKSPERIMENTAALSED KANGAD

SISUKOKKUVÕTE 

Selles artiklis mõtestatakse vabadust tekstiilimaterjali kaudu. Vaadeldakse kestlikke kiudusid, 

lina, kanepit ja nõgest, mis illustreerivad loodusega kooskõlas olemist. Kirjutatakse lähemalt lahti, 

mille poolest antud kiud on jätkusuutlikud ning mille poolest on kohalik tekstiilitootmine nii ühis- 

kui ka keskkonnale kasulik.  

Uuritakse lähemalt ka inimese sisemist motivatsiooni eelistada kestlikke materjale. Väliselt saab 

mingil määral piirata tarbimiskäitumist, kuid siiani ei ole see kuigi hästi toiminud. Oluline on 

inimese enda mõtteviis – kas lasta emotsionaalsetel vajadustel ennast juhtida ja püüelda pidevalt 

uute värvide, lahenduste, tegumoodide poole või seada esikohale hoopis muud väärtused nagu 

lihtsuse, muutumise ja ebatäiuslikkuse ilu. Kasinus, küllus ja piisavus saavad lahti mõtestatud 

tekstiili kaudu. 

Tööprotsessi käigus muutub arusaam traditsioonilisest kangast, mis on rangelt ühtlase tiheduse, kuju 

ja kvaliteediga ning seetõttu võtab algmaterjalilt vabaduse olla isikupärane. Kasutades Kõrgema 

Kunstikooli Pallas dotsent Kadi Pajupuu leiutatud suga RailReed, sünnivad kangastelgedel lina- ja 

kanepikiust eksperimentaalsed kangad. Kududes vabadust, väljendatakse valikuid, mis on autori 

jaoks olulised – keskkonda säästev ja jätkusuutlik mõtteviis. 
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SISSEJUHATUS 

Tekstiilidisainer ei saa väga tihti olla oma valikutes täiesti vaba. Sageli tuleb lähtuda sellest, 

missugune materjal on kättesaadav ning soodne ja ka siis on palju otsuseid juba kellegi teise 

poolt tehtud. Näiteks pole täpselt teada kiu päritolu, kangas on etteantud kuju ja mõõtudega ning 

seda tuleb hakata kohandama enda käe järgi. Kui riiet lõigata, tekib jääk, mis omakorda ladestub 

kuskile ning nõuab ressurssi, et seda ümber töödelda või uuesti kasutada. Mis oleks, kui kangas 

ise võiks mängida peaosa ega peaks millekski muuks muutuma? Ta oleks eriliseks vormitud juba 

kudumise käigus ning lõikamine oleks ebaeetiline.  

Vabadus on autori jaoks otsustusvõimalus selle üle, mis materjali kasutatakse ja missugune 

kangas visuaalselt välja näeb. Kammitsevatest piirangutest pääsetee on see, kui materjal rikub 

tavapäraseid norme: lõng ei ole piisavalt ühtlane, riie pole igalt poolt ühesuguse tihedusega, visuaal 

ei vasta tavapärastele kanga parameetritele. Oluline aspekt siinjuures on see, et materjal “elab” – ta 

tuleb loodusest ning läheb pärast oma eluiga ringlusesse tagasi, ilma et oleks oma olemasoluga 

keskkonda kahjustanud. Samuti pole selle toormaterjali ainus eesmärk tekstiilikiudu anda, vaid 

pakkuda inimesele eluks vajalikku toitu ja peavarju. Lisaks on see ka vastupidav ja rikastab oma 

olemasoluga keskkonda. Sellise materjalina vaatleb autor antud artiklis lina-, kanepi- ja nõgese- 

ehk niinekiude. 

Kestlikest kiududest valmivad eksperimentaalsed kangad, mis murravad ette määratud vormi: 

lõimed ei jookse ainult ühes suunas, tihedus ei ole ühtlane, kuju muutub. Selleks kasutatakse 

tekstiilikunstniku, leiutaja ja Kõrgema Kunstikooli Pallas dotsent Kadi Pajupuu loodud suga 

RailReed, mis võimaldab kudumise ajal muuta kanga tihedust, struktuuri ja kuju. Soaga saab 

katsetada muuhulgas ka lõimede asukoha muutmist nii horisontaalis (asukoha muutmine kanga 

suhtes) kui vertikaalis (mooduli ümber pööramine, nii et ülemine pool on all ja vastupidi). See 

annab võimaluse juba kudumise ajal otsustada kanga vormiliste omaduste üle.  

Vabadus on autori jaoks ka lahtilaskmine üle hoolitsemisest, mis tähendab, et märgid nagu 

kulumine, pleekimine, hargnemine – kõik, mis näitavad rõivaeseme kasutamist ja ka käsitsi 

valmistamist, on väärtuslikud. Samuti tähendab see kulgemist kooskõlas keskkonnaga. Looduses 

ei ole kindlaks määratud norme, ükski asi ei ole teisega sarnane. Nii ei ole ka ükski looduslikku 

päritolu tekstiilimaterjal kunagi standardne – see varieerub sõltuvalt kasvamistingimustele ning 

niinekiudude olemusse kuulub ebaühtlane kiud – autori jaoks on oluline seda mitte peita.  

Artikli eesmärk on kokkuvõtlikult uurida, mil moel on niinekiud jätkusuutlik tekstiilimaterjal ning 

kuidas kududa vabadust ehk materjali ja tööprotsessi väärtustavaid kangaid, mis oma olemuselt 
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astuvad välja tavapärase kanga reeglitest. Ebaühtlane lõng või kude siinkohal ei loe – olulised on 

hoopis teised väärtused nagu looduspärasus, maisus, standarditest välja tulemine, kuduja käekirja 

näitamine.  

NIINEKIUDUDE KESTLIKKUS JA LOKAALNE TOOTMINE 

Jätkusuutlikkus on väga laiahaardeline mõiste, mistõttu koondatakse “kestlikkuse” alla põhimõtted 

nagu keskkonnasäästlikkus kasvatamisel ja töötlemisel, kiu vastupidavus ning võimalik taimeosade 

ära kasutamine toidukultuuris. Artikkel keskendub kolmele niinekiule: lina, kanep, nõges – 

tekstiilimaterjal tuleb nende varrest (ingl. k. bast/stem/bark fibres).  

Kestlikkuse juures on väga oluline lokaalsus. Et kõik etapid kanga valmistamisel oleks võimalik ära 

teha ühes piirkonnas, tuleks kasutada kohalikus kliimas kasvavat kiudu. Suurtootmine, globaalne 

kaubandus ja rahvusvaheliselt kättesaadavad tooted mõjutavad tarbimiskäitumist – kohalikud 

materjalid, oskused jäävad kasutamata ning samal ajal tähendab see, et ostetakse ja visatakse 

ära rohkem kui kunagi varem (Fletcher 2008). Eestis on ajaloolisteks tekstiilimaterjalideks lina, 

kanep ja nõges. Samuti on neil ka oluline kultuuriline taust. Praegu Eestis arvestataval määral 

ühtki eelnimetatud taime kiu saamise eesmärgil ei kasvatata, seega otsis autor Eestile lähemaid 

niinekiudude tootjaid Euroopas (lisa 1).  

Kate Fletcheri järgi saab rääkida neljast jätkusuutlikkuse aspektist, kui vaadelda materjale: 

• taastuvad (renewable); 

• vähest energiat vajavad (low-energy/low carbon);  

• õiglase kaubanduse (Fairtrade) ja 

• vähendatud koguses jäätmeid tekitavad, ka biolagunevad materjalid nii tarbija kui ka tootmise 

vaatepunktist. (Fletcher 2012: 13) 

Niinekiudusid võib pidada jätkusuutlikuks tekstiilimaterjaliks, mis annaks lisaks puuvillale 

ja polüestrile, mida maailmas enim toodetakse, lisandväärtust materjali mitmekesisuse näol. 

Lina-, kanepi-, nõgesekiu tootmise suurendamine vähendaks negatiivset mõju keskkonnale 

nii kemikaalide ja vee kasutamise kui ka üleüldise süsihappegaasi emissioonide languse näol. 

Samuti, kuna tegemist on looduslike kiududega, on need oma puhtas olekus biolagunevad ning 

ei jäta keskkonda lagunematuid jääke. Küll aga on niinekiudude töötlemine võrreldes puuvillaga 

keerulisem ning vajab vahendite ja meetodite arendamist. Veel keerulisem on olukord Eestis, kus 

hetkel puudub niinekiududega tegelemiseks vajalik tehnika.  
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Põhja- Euroopa kliimas sobivad niinekiududest kasvatamiseks lina, kanep ja nõges. Nende kultuuride 

kasutuselevõtmine toetaks põllumeeste sissetulekut ning tekitaks uusi töökohti kiutöötluse, -ketruse 

ja kangakudumise valdkonnas. Kohalik tekstiilitootmine aitaks vähendada ka toote süsihappegaasi 

jalajälge. Nimelt toimuvad tihti protsessid nagu kiu tootmine, kudumismaterjali valmistamine, 

kangaks kudumine, õmblemine, värvimine ja viimistlemine erinevates riikides. Sellest tulenevalt 

moodustab toote süsihappegaasi jalajäljest transport 55% (Fletcher 2012: 57).  

Lokaalse toormaterjali kasutamine on positiivne suund jätkusuutlikkuses. Väiksemates 

kogukondades näevad ja tunnetavad inimesed oma tegude tagajärgi ja saavad kiiremini nautida 

kasu muutustest, mida nad keskkonna heaks teevad (Fletcher 2008: 140). Kui rõivatootmine ja 

tarbimine toimuvad erinevates piirkondades, siis ei jõua sellega kaasnevad negatiivsed protsessid 

nendeni, kes neid riideid tarbivad, disainivad või tellivad, seega ei näe nad oma tegude tagajärgi. 

Kohalikku materjali või tööjõudu kasutav disainer on motiveeritum välja mõtlema lahendusi, et 

kodukeskkonda säästa.  

VÄÄRTUSTAV MÕTTEVIIS – VABADUS 

Tarbimine on lisaks funktsionaalsete tarviduste katmisele seotud ka emotsionaalsete vajadustega. 

Rõivad on ühelt poolt hädavajalik kehakate, mida on tihtipeale tarvis ellujäämiseks, kuid moeriiete 

ostmine süvendab tarbimist ja toodab jäätmeid. Pidev uue rõivaeseme tegumoe, värvi otsimine ei 

rahulda kunagi lõplikult ostja emotsionaalseid vajadusi. (Fletcher 2008) Väga keeruline on öelda, 

kui palju on piisav tarbida ning kui suur hulk materiaalseid esemeid on inimese jaoks piisav. Seega 

vaatleb autor lähemalt, mida tähendavad mõisted “kasinus”, “küllus” ja “piisavus”.  

Kui üldiselt uuritakse seda, kuidas disaineri loomingu poolelt tuua kestlikkust tarbijani, siis autori 

arvates on oluline ka inimese sisemine motivatsioon vastu võtta, mida looja pakub. Sellisel viisil 

tekiks nõudlus sinna, mis on keskkonnale kasulikum. Teadmised materjalidest ning tootmisahela 

läbipaistvus tekitaks olukorra, milles inimene ise saaks teha teadlikke valikuid.  

Üldiselt seostatakse “kasinat” millegi vähese, ebapiisava, napiga. Näiteks väljendatakse sellega 

puudulikku sissetulekut, tulemusi, võimalusi. Kuid sellel sõnal on ka teine tähendus, nimelt 

kõlbeliselt puhas, vooruslik, karske (Eesti keele seletav sõnaraamat). Niisiis saab selliselt 

väljendada käitumuslikke tavasid – elukommete askees, mis oma olemuselt on inimese enda poolt 

valitud positiivse kõlaga hoiak.  

Tulles tekstiilivaldkonda, saaks kasinuseks nimetada ka valikut kanda looduskeskkonda ja 

inimest austavat riietust. Ja kui mõelda kestlike kiudude omaduste peale, on sellisest materjalist 

rõivaesemed hoopis väärtuslikumad (ja ka külluslikumad), kui esialgu võiks arvata. Ingl. k. on 
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küllus abundance, mis tuleneb ladinakeelsest sõnast ab unda ja tähendab midagi, mis tuleb veest, 

ülevoolavast lainest. See on tunnetus küllusest, piisavusest, kõigest elavast ja elust endast, mis 

õitseb ja kasvab. (Benammar 2008: 46) Seega saab selle sõnaga tähistada kõike loodusest tulevat, 

ka taimseid tekstiilimaterjale.  

Üldiselt ollakse harjutud siiski külluseks nimetama majanduslikku, materiaalset jõukust. 

Majanduse alustala on toota kasumit. Kuid selleks, et teenida rohkem tulu, on tarvis teha valikuid. 

Palju kergem on niinekiudude asemel kasutada näiteks puuvilla, mille töötlemine on lihtsam. Et 

rohkem saaki saada, on jällegi hõlpsam taimi kemikaalidega pritsida. Niisiis loob kasumlikkus 

olukorra, kus tuleb kuskilt lõivu võtta, enamasti looduselt. Uute tehnoloogiate kasutusele võtmine 

on aeglane, kuna juba toimiv süsteem toodab kasumit.  

Seega majanduslik materiaalne jõukus, mida käsitletakse küllusena, on seotud inimese ahnuse, 

valu, hirmu ja kontrollimatu himuga (Benammar 2008: 47), mis omakorda tekitabki ületarbimist 

ning keskkonna reostamist. Külluslik kasinus on siinkohal justkui eneseväljenduslik seisukohavõtt, 

mis aitaks üle saada ahnusest, valust, hirmust ja kontrollimatust himust tarbida üleliia. Enne 

tööstuslikku revolutsiooni oli kangaste valmistamine palju aeganõudvam ning tekstiil oli palju 

hinnatum kaup kui praegu. Kui rõivamaterjal tuli veel kangastelgedel käsitsi kududa, kasutati ära 

iga viimne jupp nagu on näha erinevate maade rahvarõivastel. Sellisest kanga väärtustamisest on 

palju õppida.  

METOODIKA 

Kõigepealt kaardistati ettevõtted, kes toodavad või kasutavad toormaterjalina kohalikku või 

Euroopast pärit lina- kanepi või nõgesekiudu. Kuna antud materjali oli tarvis kangastelgedel 

kudumiseks, võeti arvesse kättesaadavus lõnga kujul (lisa 1). Kangaste kudumiseks kasutati Leedu 

linast lõnga, Ida-Euroopa päritolu kanepilõnga, mille edasimüüja oli Ecological Textiles Hollandis 

ning Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonnast pärinevat käsitsi kedratud lõnga just selle 

sobiliku esteetika tõttu. Lisaks oli autori kasutuses väikeses koguses käsitsi töödeldud ja kedratud 

kõrvenõgese lõnga, mis pärineb Soome valmistajalt, permakultuuri entusiastilt, Alexis Jutraselt. 

Seejärel vaatleti erinevat sorti sugasid, mis võimaldavad kududa tööstuslike kangastega võrreldes 

ebatraditsioonilise struktuuriga kangaid. Kasutamiseks valiti Kõrgema Kunstikooli Pallas dotsent 

Kadi Pajupuu loodud suga RailReed, mis võimaldab kudumise ajal muuta kanga tihedust, struktuuri 

ja kuju. 
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RailReedi põhimõte on vabalt rööbastel-torudel liikuvad moodulid. Need koosnevad kahest 

sümmeetrilisest poolest, mille osad on ülemine ja alumine pea (juhik), mis on jäigalt ühendatud 

juhtpiiga. Juhtpiid on metall-lehed paksusega 1,5 mm ja laiusega 7 mm. Selline kuju võimaldab 

vältida pii deformeerumist, kui kuduja moodulist haarab, et seda piki rööpaid liigutada. Ülemise 

ja alumise pea külge on liikuvalt kinnitatud õlad ja nende külge omakorda soapiid. Need on 

ümarvardast ja painutatud otstega, mis on viidud läbi õlgades olevate avade. Õlgade nurka muutes 

saab soapiide vahelist kaugust suurendada 1-7 mm.  Kuna kuduja saab ka suurendada moodulite 

vahelist kaugust on veelgi laialdasemad võimalused muuta kanga laiust kudumise käigus. (Pajupuu 

2019)  

Kuna RailReedi mooduleid saab kudumise käigus ka rööbastelt eemaldada, võimaldab see muuta 

lõimede asetust üksteise suhtes: moodulit pöörates saab kangasse luua lõimedest keerutatud 

gruppe ja muutes moodulite asukohta naabermoodulite suhtes, saab liigutada lõimi kanga suhtes 

uude positsiooni. Sellised manipulatsioonid vajavad mugavamaks kudumiseks ka liigutatavaid 

niiegruppe, muidu tekib lõimekeerd niite ette ja vaheliku tekkimine on raskendatud. (Pajupuu 

2019) Autor kasutab niite mugavamaks liigutamiseks lisaniieraame, mille valmistas puulippidest 

ning mis on näha joonisel 1. Lisaniieraame on võimalik kinnitada niiepuude külge ning vajadusel 

saab terve lõimerühma koos teise kohta tõsta.  

Joonis 1: Lihtsustatud skeem traditsioonilise niiepuu 
ja soa ning lisaniieraami ja RailReedi võrdluseks. 
(Autori joonis)
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Võttes arvesse RailReedi võimalusi, kavandati kahte sorti kangad. Esimeste puhul muudavad 

lõimed kudumise ajal paralleelselt asukohta. Teised kangad muudavad kudumistihedusega 

manipuleerimise tõttu kuju. 

Joonis 2: Kavandid lõimede asukohta muutvate    Joonis 3: Kavandid kuju muutvate kangaste  

kangaste kudumiseks. (Foto Mari-Triin Kirs)               kudumiseks. (Foto Mari-Triin Kirs)

TULEMUSED JA ANALÜÜS 

Autor uuris kanga väärtustamist ning lina-, kanepi- ja nõgese- ehk niinekiudude kasutamist 

jätkusuutlikes suundades ning leidis, et looduslik tekstiilimaterjal on arvestatav suund ka globaalset 

mõju omavatel rõivatootjatel. Samal ajal edendatakse ka kohalikku materjali- ja tööjõu kasutamist. 

Samas on niinekiudude puhul vajalik tehnoloogia arendamine, et muuta ka kiueraldus ja töötlus 

vähemat ressurssi vajavaks.  

Autori jaoks oli oluline vaadelda ka tekstiilset vastutustundlikkust, mitte ainult tootjate silme 

läbi, vaid ka inimese mõtteviisist lähtudes. Seega kirjutati lahti mõisteid, mis autori arvates on 

olulised, kui mõelda keskkonnaga kooskõlas olemise peale. Kasinus ja küllus on otseselt seotud 

tarbimiskultuuriga ning lihtsus, muutumine, ebatäiuslikkus väljendavad hästi visuaalset esteetikat.  

Töö käigus valmisid kangad, mille puhul saab rääkida kolmest RailReediga kudumise võimalusest: 

1. struktuurse pinna loomine kanga tihedusega kudumise ajal manipuleerides (joonis 4); 

2. kudumise ajal lõimede asukoha muutmine (joonis 6) ja 

3. kanga kuju muutmine kudumise ajal tihedust suurendades ja vähendades (joonis 5). Struktuurse 

pinna kudumine on RailReedi üks põhilistest võimalustest. Kui suurendada ja vähendada 

kordamööda moodulitega kudumistihedust, on tulemuseks joonisel 4 näha olev kangas. 

Lõimede asukohta on kudumise ajal võimalik muuta niiepuntide ja RailReedi eemaldatavate 

moodulitega nagu näha joonisel 1. Vajalikuks võib osutuda ka lisapoomi kasutamine, mis 

võimaldab ümber tõstetud lõimi ka telje tagaosas liigutada. Kanga kuju saab kudumise ajal 
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muuta RailReedi moodulite tiheduse järjestikune kasvatamine või vähendamine (joonis 5).  

Vabadusest sündinud idee põhjal on kangal väärtus, mida kannavad nii kestlikud kiud kui ka 

kudumisprotsess. RailReediga kudumisel lõimede asukoha muutmiseks leiti mitmeid abivahendeid 

nagu lisaniieraamid ja eraldi poom. Asukohta vahetavad lõimed ja kuju muutev kangas teevad 

esemed väärtuslikuks oma erilise olemusega, nii et neid ei olegi vaja enam oma tahte alla allutada 

ehk lõigata. Samuti õnnestus muuta arusaama aastatuhandeid samal viisil  toimunud kangakudumise 

kohta.  

Joonis 4: Struktuurse pinnaga kangas. (Foto Mari-Triin Kirs)                                Joonis 5: Kuju muutev kangas. 

                      (Foto Mari-Triin Kirs)
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Joonis 6: Lõimede asukohta muutev kangas. (Foto Mari-Triin Kirs)

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

Raamatud: 

Benammar, K. (2008). Abundance and scarcity. Concepts and rhetoric in ecology, economics, 

and eco-ethics. In.: Beyond Green. Sustainability and Fashion. Jan Brand, Tine Luyt, Minke Vos. 

D’jonge Hand Publishers, ArtEZ Press and the authors.  

Fletcher, K. (2008). Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys. Earthscan.  

Fletcher, K., Grose, L. (2012). Fashion & Sustainability. Design for Change. London:  Laurence 

King Publishing.  

Personaalne vestlus: 

Pajupuu, K. (2019)

Mari-Triin Kirs



83

LISA 1: Kestlikud kiud Euroopas

ETTEVÕTE KIUD KASUTUS LISAINFO VEEBILEHT

LEEDU

Siulas, Bir-
zai

Lina Kangas, 
lõng, linane 
lõng silmu-
skudumiseks

Võimalik kodulehelt tel-
lida

https://

www.siulas.com/ 

https://

www.l inenfash ion .
com/

Linas, 

Panevėžys

Lina Voodipesu, 
rõivakangas, 
lõng

Võimalik kodulehelt tel-
lida. 

Edasimüüja Eestis Vestra 

EX OÜ, Võru

https://

www.linodovanos.lt/en

Natural Fiber 
UAB Natūralus 
pluoštas, 

VILNIUS

Kanep Tööstuslik, 
mööblitekstiil

Plaanivad selle aasta al-
guseks valmis saada liini, 
mis toodaks kanepi lõnga.  

Hetkel saab osta kanepik-
iudu.

http://naturalfiber.eu/
en 

POOLA

Safilin Lina, 

Kanep

Lõng, kanep 
tööstusmater-
jal lina

Kanepikiu varustatus on 
hetkel väike ning praegu 
kanepilõnga pakkuda ei 
ole.  

Minimaalne tellimus 
280kg.

http://www.safilin.fr/ 
en/ 

SAKSAMAA

NFC GMBH 

Nettle Com-
pany

Nõg-
es, 
kanep

lõng Kohalikud kõrvenõgese- 
ja kanepikiud. Kogu 
töötlus kohapeal. Praegu 
saadaval segulõngad. 
Töötavad  100% nõgese- 
ja kanepikiust lõnga toot-
misvõimaluse poole. 

Min. tellimus 250 kg.

https://nettle-fibrecom-
pany.com/en/ Eda-
simüüja Havetex: 
https://havetex.de/ 

HOLLAND

Ecological Tex-
tiles

Lina, 
kanep

Kangas, lõng, 
kiud

Pakub materjale, mis on 
toodetud ja töödeldud 
ainult jätkusuutlikel mee-
toditel.  

GOTS sertifikaat.

https://

webshop.ecological-
text iles.nl/index.html
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LASTE SPETSIIFILISED ÕPIRASKUSED JA 
NENDE SEOS ÜLITUNDLIKKUSEGA

SISUKOKKUVÕTE 

Käesoleva artikli teema on „Laste spetsiifilised õpiraskused ja nende seos ülitundlikkusega“. Töö 

on jaotatud kuueks sisupeatükiks ning igal osal on oma otstarve. Sissejuhatuses luuakse üldine 

suunavõtt ja taust käsitletavale teemale ning see sisaldab endas uuritava probleemi püstitust ning 

uurimisküsimusi, mille lahendamisega artiklis tegeletakse. 

Teoreetilises peatükis avatakse esiteks artikli temaatilisest lähtekohast keskse olulisusega 

definitsioonid, andmaks lugejale vajalikud mõisted teksti sidusaks mõistmiseks. Seejärel 

visandatakse erinevate autorite poolt avaldatud teoreetiliste materjalide põimimise teel artikli 

uurimisprobleemi lahendamiseks tarvilik arutelu, mis võimaldab lugejal artikli sisusse süveneda. 

Metoodika peatükis tutvustatakse lugejale teoreetilise tausta ja temaatilise arutelu lahti mõtestamiseks 

kasutatud metodoloogilisi lähtekohti ja rakendatud metoodikat. Metoodiliseks lähenemiseks on 

valitud kvalitatiivne sisuanalüüs, mille abil tuuakse ilmsiks teoreetilise arutelu sisu. 

Peatükis „Tulemused ja analüüs“ luuakse seoseid teoreetiliste allikate omavaheliste läbivate 

mõtete vahel ja pakutakse nii üldisi kui spetsiifilisi järeldusi ja tulemusi, milleni artiklis kasutatud 

materjalide läbitöötlemisel on jõutud. Artikli laiema kõlapinna saavutamiseks on artikli sisu toodud 

esile inglisekeelses summary-s. Kasutatud kirjanduse loetelu võimaldab lugejatel artiklis viidatud 

materjalidega tutvuda. . 
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SISSEJUHATUS 

Käesoleva uurimustöö teemaks on valitud “Laste spetsiifilised õpiraskused ja nende seos 

ülitundlikkusega” põhjusel, et üha rohkematel Eestis kasvavatel lastel on raskusi koolis ainete 

omandamisega ja üldise toimetulekuga. 

Martinson (2010) on kirjeldanud õpiraskustega õpilaste tundemärke, mis väljenduvad ning 

avalduvad koolitunnis psüühilise väsimuse tundemärkidena, milleks on üldjoontes vigade tegemise 

sagenemine, arusaamis- ja keskendumisvõime vähenemine, tähelepanu hüppeliseks muutumine või 

hoopis ära kadumine, silma ja käe tegevuse koordinatsioonis häirete tekkimine, haigutamissoovi 

sagenemine ning võib tekkida motoorne rahutus. 

“Spetsiifilise õpiraskusega õpilane võib olla võimekas ja arenenud sõnavaraga, kuid sageli jääb 

tema sooritus teatud ainetes või ülesannetes ootamatult kehvaks. Näiteks ei vasta tema kirjatööd 

eeldatavale tasemele või ei saa ta hakkama oma asjade korraldamisega. Seesama õpilane võib olla 

leidlik, tähelepanelik, loov ja andekas.” (Hudson 2019, lk 9) 

Zeff (2016, lk 9) märgib, et tema enda ja teiste uuringutest võib järeldada, et pingelises taunivas 

keskkonnas võivad tundlikest lastest mittetundlike lastega võrreldes suurema tõenäosusega kasvada 

stressi all kannatavad, pinges, kartlikud ja nõrga tervisega inimesed. 

Aron (2017b, lk 35) on ülitundlikkust uurinud alates 1991. aastast, olles kuulnud teist psühholoogi 

enda kohta ütlevat, et ta on ülitundlik. See tekitas temas uudishimu isiklikus plaanis ning tal paluti 

intervjueerida oma kogukonnas ja ülikoolis, kus ta õpetas, inimesi, kes olid füüsiliselt või vaimselt 

ergutavate stiimulite suhtes ülitundlikud või tugevalt introvertsed.  

Tema huvi ja isikliku kokkupuute tulemusena on jõudnud ülitundlikkust käsitlev info ja uurimustööd 

inimesteni, kes ka ise end ülitundlike inimeste seas ära võivad tunda ning tänaseks on mitmed 

raamatud tõlgitud ka eesti keelde, mis aitab ka eestlaste teadlikkust ülitundlikkuse osas tõsta. 

Siinkohal ei ole silmas peetud ülitundlikkust kui erivajadust, vaid kui eraldi nähtust. 

Aron (2017b, lk 27) tutvustab teadlaste uurimust mis toob välja, et ülitundlikkus ei ole mõõde nagu 

pikkus, vaid see on nagu kategooria, mida saab võrrelda parema- või vasakukäelisusega – kas kõik 

või mitte midagi, mille puhul enamus paikneb skaala ühes ja vähemus teises osas. 

Eeltoodust lähtuvalt on püstitatud uurimisprobleem: Millised on ülitundlike laste ja spetsiifiliste 

õpiraskustega õpilaste vahelised ühised tunnusjooned? Uurimuse eesmärk on luua ülitundlike laste 

ja spetsiifiliste õpiraskustega õpilaste ühisjoonte üle arutlev teadustekst tuginedes teoreetilistele 
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materjalidele. 

Pidades silmas uurimusprobleemi ja uuritava nähtuse põhitunnuseid  on sõnastatud uurimisküsimus: 

Millist lähenemist ja keskkonda vajavad ülitundlikud lapsed ja spetsiifiliste õpiraskustega õpilased 

igapäevaseks toimetulekuks ning igapäevases suhtlemises? 

TEOREETILINE TAUST 

Põhimõistete definitsioonid 

Spetsiifiliste õpiraskuste definitsioon: “Terminit “spetsiifilised õpiraskused” on määratletud kui 

konkreetset raskust ühes arenguvaldkonnas, juhul kui teistes valdkondades on lapse areng rahuldav.” 

(Hudson 2019, lk 12) 

Ülitundlikkuse definitsioon: Aron (1996) on kirjeldanud ülitundlikku inimest kui kedagi, kes 

tunnetab sügavalt end ümbritsevat ning talub pingelisi olukordi lühikest aega (Zeff 2016, lk 15 

järgi). 

“Ülitundlikud inimesed sünnivad koos võimega märgata oma keskkonnas teistest enamat ning 

enne tegutsemist asjade üle põhjalikult järele mõelda, vastandudes nii neile, kes panevad tähele 

vähemat ning tegutsevad kiirustades ja impulsiivselt. Sellest tingitult on tundlikud inimesed, nii 

lapsed kui täiskasvanud, reeglina empaatilised, terased, intuitiivsed, loomingulised, ettevaatlikud ja 

vastutustundlikud. Ühtlasi löövad neil hõlpsasti jalad alt korraga saabuvad suured infokogused või 

võimsad emotsioonid. Nad üritavad sellistest olukordadest hoiduda ning tunduvad sellest tingitult 

olevat häbelikud, arad või lihtsalt “tujurikkujad”. Kui neil ei õnnestu ülestimulatsiooni vältida, 

lähevad nad kergesti endast välja ja on n-ö liiga tundlikud.” (Aron 2017b, lk 37). 

ARUTELU SPETSIIFILISTE ÕPIRASKUSTE JA ÜLITUNDLIKKUSE ÜLE 

Hudson (2019, lk 9) on kirjeldanud, kuidas spetsiifiliste õpiraskustega õpilaste intelligentsust 

ja potentsiaali alahinnatakse, mistõttu võivad nad kooli lõpetada madala enesehinnangu ning 

kehvemate hinnete ja madalamate ootustega, kui nende võimed tegelikult lubaksid. Aron, kelle 

raamat käsitleb ülitundlikke lapsi, on  seejuures sarnaselt kirjeldanud, et tänapäeva ühiskonnas 

taunitakse tundlikkust ja õrnahingelisi poisse narritakse, kiusatakse ja mõistetakse valesti. (Zeff 
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2016, lk 10 järgi). Näiteks tundlik poiss, kes on teda ümbritsevast keskkonnast sügavalt mõjutatud 

ja kes on emotsionaalselt tundlik, on täiesti normaalne. Viga on hoopis ühiskonnas, kus taunitakse 

mehi, kes ei käitu jõuliselt ja agressiivselt ega suru oma tundeid alla – eriti siis, kui nii suur osa 

inimkonnast pole selliseks loodud või kellele selline käitumine ei meeldi. Ülitundlikud poisid, kes 

ei vasta stereotüüpsele poisi “standardile”, vaid on kaastundlikud, õrnad ja haavatavad, satuvad 

sageli põlu alla ning tunnevad end alandatuna. (Zeff 2016, lk 15) 

Aron (2017b, lk 11) on arutlenud, et ülitundlikud väikelapsed tunduvad märkavat igat uut maitset, 

igat temperatuurikõikumist; nad kohkuvad valju müra peale ja hakkavad nutma, kui ere valgus 

neile silma paistab. Vanemaks saades osutuvad nad sageli ka emotsionaalses plaanis tundlikuks. 

Nad hakkavad kergesti nutma, kui keegi nende tundeid riivab, ja võivad olla nii õnnelikud, et see 

on “lausa väljakannatamatu”. Ühtlasi mõtlevad nad enne tegutsemist, jättes sageli mulje, et on 

häbelikud või arad, kuid tegelikult nad lihtsalt vaatlevad. Vanemaks saades paistavad nad silma 

oma heatahtlikkuse ja kohusetunde poolest; ebaõiglus, julmus või vastutustundetus ajab neid endast 

välja.  

“Tundlikud hinged ahmivad kõik endasse ja asuvad selle üle järele mõtlema. Kogemuse töötlemise 

üheks osaks on emotsionaalse reaktsiooni sidumine sellega. Mida enam te juurdlete, seda tugevam 

ja ühtlasi keerulisem on reaktsioon. Esimese hooga võidakse mingit asja karta, seejärel hakatakse 

seda vihkama. Siis saadakse selle peale ehk vihaseks. Järgmise asjana kardetakse, mida teised nende 

tunnetest arvavad. Seejärel kaalutakse häid aspekte. Lõpuks hakatakse seda tahtma. Ja nii edasi.” 

(Aron 2017b, lk 200). 

“Ülitundlike inimeste puhul täheldati suuremat aktiivsust ka nende peegelneuronite süsteemis, 

ennekõike neile armsate inimeste rõõmsaid või kurbi ja võõraste rõõmsaid nägusid vaadates – 

mis näitab taas veenvalt, et ülitundlikud inimesed on tugevalt häälestunud endaga emotsionaalselt 

seotud inimeste ja positiivsete kujutiste lainele üldiselt. Aju peegelneuronid avastati alles umbes 

kakskümmend aastat tagasi. Need neuronid ergastuvad siis, kui me näeme kedagi midagi tegemas 

või tundmas – ergastumine tekitab tunde, nagu teeksime või tunneksime ise sama. Näiteks ergastuvad 

need konkreetsed neuronid siis, kui me lööme jalgpalli, näeme kedagi teist seda tegemas, kuuleme 

pallile löögi andmisega kaasnevat heli või isegi siis, kui kuuleme või ütleme sõna “löök”. (Aron 

2017b, lk 21). 

“Ülimalt vastuvõtlik ja tundlik närvisüsteem esineb umbes 15 kuni 20 protsendil inimestest ning 

sama suhtarv tuleb ette ka teiste loomaliikide juures.” (Aron 2017a, lk 1). Aron on kirjutanud, 

et tundlikke närvisüsteeme on sedavõrd palju, et see ei saa olla vale, vigane või hälbeline. Sellel 

eripäral peab olema mingi otstarve – on ju näiteks tore, kui igas grupis on keegi, kes märkab asju, 
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mida teised tähele ei pane. (Aron 2017a, lk 2). 

Aron on öelnud, et meile kõigile on palju kasu sellest, kui tundlikest lastest kasvavad “karjajuhid”. 

Näiteks ahvidega tehtud katsed tõestavad, et tundliku iseloomuga isendid, kes jäeti tavaliste emade 

juurde, kannatasid rohkem stressi kui need, kes viidi sündides teadlikumate emade juurde ja kellest 

said karjajuhid. (Zeff 2016, lk 9 järgi)  

Ta tõdeb, et tundliku lapse jaoks peitub võti teda ümbritsevas keskkonnas, sest tundlikud lapsed 

saavad ka koolis õige õpetaja käe all paremaid tulemusi kui teised õpilased, kuna nad aduvad 

paremini seda, mida neilt oodatakse. (Need, kes uurivad andekust, väidavad, et tundlikkus ja 

andekus on peaaegu üks ja sama).” (Zeff 2016, lk 9 järgi) 

“Ühiskonnal on aeg tunnistada, et kahekümnel protsendil meie poistest on tundlik närvisüsteem ja 

selleks, et neist kasvaksid tugevad, õnnelikud ja enesekindlad mehed, tuleb neid toetada, õpetada ja 

armastada.” (Zeff 2016, lk 17) 

Zeff (2016, lk 9) rõhutab, kui oluline on lapsevanemana kas avatud või peidetud viisil oma tundlikule 

lapsele märku anda, et ta on hoitud ja armastatud. See kindlustunne tagab talle hea enesetunde ja 

õppimisvõime, kuna ta on loomu poolest keskkonnale vastuvõtlikum ja märkab peeneid nüansse 

ning reageerib seal, kus teised seda ei tee. 

 “Sotsiaalsetes situatsioonides on nende puhul üheks abivahendiks loomulik empaatia – nad teavad, 

mida teine inimene teab, tajuvad seda, mida ta tunneb. Empaatiast koos tugevamate emotsioonidega 

kasvab välja kaastunne.” (Aron 2017b, lk 20) 

“Need ÜTI-d (ülitundlikud inimesed), kes suuremal või vähemal määral õnnetut lapsepõlve kogenud 

olid, kaldusid teistest enam depressiooni, nad olid ärevamad ja häbelikumad kui sarnast ebasoodsat 

lapsepõlve kogenud mittetundlikud inimesed. Meeldivat lapsepõlve kogenud ülitundlikud inimesed 

seevastu olid teistest õnnelikumad ja tajusid seda ehk isegi tugevamalt. Niisiis, nagu te kohe teada 

saate, on ülitundlikel lastel võimalik vanemate heast kasvatustööst ja õpetustest kõige enam kasu 

lõigata.” [...] “Palju lihtsam on lapsepõlves probleeme vältida, kui hakata neid täiskasvanust peast 

lahendama.” (Aron 2017b, lk 23). Aron (2017, lk 25) rõhutab, et ülitundlike laste parimaid omadusi, 

ükskõik millised need ka poleks, on võimalik esile tuua ja see on lihtsam kui teistel vanematel oma 

laste puhul. 

“Ülitundlikud lapsed, keda teised sageli kirjeldavad kui ülimalt reaktiivseid, kergesti füüsiliselt stressi 

sattuvate, häbelike või pärsitud käitumisega, depressiooni või ärevusega seotud geene kandvate 

lastena, arenesid heasse keskkonda sattudes […] teistest lastest oluliselt paremini.” (Aron 2017b, lk 
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24). Ta toob välja veel tõsiasja, et kui nende emad olid eriti positiivsed ja hoolitsevad, kui vanematele 

oli tutvustatud spetsiaalseid kasvatusmeetodeid, kui noori tütarlapsi õpetati depressiooniga toime 

tulema või lapsed paigutati lastekodudest ümber pädevatesse asendusperekondadesse, osutusid just 

need “vastuvõtlikud” või “tundlikud” lapsed nendeks, kellel sellest kõige enam kasu oli.  

“Õpetajana peaksime erilise mõttemaailmaga noori igati julgustama ja nende seltskonda nautima. 

Võin kindlalt lubada, et nad on kohati tüütud, keerulised ja väsitavad õpilased, kuid kokkuvõttes 

jäävad just nendest teile hiljem kõige eredamad ja soojemad mälestused.” (Hudson 2019, lk 205) 

“Kui teie saate õpetajana aidata nendel noortel inimestel tunda uhkust oma tugevate külgede üle ja 

õpetada neid naerma pisikeste äparduste korral, olete aidanud märkimisväärselt seda täiskasvanut, 

kes nendest kunagi sirgub” (Hudson 2019, lk 204). 

Aron (2017b, lk 28) rõhutab, et maailm ihkab ülitundlikke inimeste olemasolu kogu hingest. Ta 

mõtiskleb veel: “Mida võiks meil praegu olla rohkem vaja inimestest, kes mõtlevad kõige üle 

põhjalikult järele, tunnetavad sügavuti, panevad tähele pisiasju ning loovad selle kõige põhjal suure 

pildi?” [...] Lisaks leiab ta, et kui vanemad ja õpetajad aitavad ülitundlikel lastel end väärtustada, 

omaenda seisukohti välja kujundada ja leida võimalusi neil end ümbritsevatele mittetundlikele 

inimestele tulemuslikult selgeks teha, aitab seegi meie elu maal olulisel määral paremaks muuta. 

Lisaks on Hudson (2019, lk 205) toonud välja, et teistmoodi mõtteviisi eelis on see, et inimene näeb 

uusi võimalusi ja kõnnib senitundmatuid radu. Just see suunab noorte inimeste elukäiku ning teeb 

neist silmapaistvad isiksused. 

METOODIKA 

Käesolevas peatükis on kirjeldatud uurimuse metodoloogilist lähtekohta ja rakendatud metoodikat. 

Uurimuse eesmärgi täitmiseks on kasutatud kvalitatiivset uurimismeetodit. Pidgeon ja Henwood 

(1993) on seostanud kvalitatiivset uurimismeetodit teatud andmete kogumise viisidega […] ja 

arvude puudumisega, näiteks diskursuste sõnasõnalise litereerimise ja suulise selgitamise näol 

(Hirsjärvi, Remes jt 2005, lk 126-127 järgi). See ei vastandu kvantitatiivse uurimismeetodiga, vaid 

pigem täiendab seda ning neid saab vajadusel ka paralleelselt kasutada (Hirsjärvi, Remes jt 2005, 

lk 127) 

Denzin ja Lincoln (2000, lk 3) on selgitanud, et kvalitatiivne uuring kätkeb endas tõlgenduslikku 

ja  naturalistlikku lähenemist maailmale (Laherand 2008, lk 17 järgi). Õunapuu (2014, lk 62) järgi 
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on kvalitatiivse uurimistöö funktsiooniks „ilmutada tegelikkuse varjatud tahke ja anda neile 

tähendus”. Käesoleva uurimistöö juures on see aspekt oluline just seetõttu, et uuritava nähtuse 

põhiliste operatsionaalsete tunnuste abil püütakse leida spetsiifilise õpiraskuse kui nähtuse taga 

olev laiem sisu. Seega seisnebki töö kvalitatiivsus spetsiifiliste õpiraskuste sisu avamises läbi selle 

põhitunnuste. Selleks on töös valitud kvalitatiivse sisuanalüüsi strateegia. 

Kalmuse, Masso ja Linno (2015) sõnul võimaldab kvalitatiivne sisuanalüüs keskenduda teksti 

peamistele, tõenäolise vastuvõtu seisukohast olulistele tähendustele. [...] Kvalitatiivse sisuanalüüsi 

puhul püütakse käsitleda uuritavat teksti kui tervikut ja näha teksti ja/või autori mõtteavalduste 

terviklikku mustrit ja/või struktuuri. 

TULEMUSED JA ANALÜÜS 

Järeldused ja  nende analüüs 

Käesolevas peatükis esitletakse teemakohase teoreetilise materjali läbitöötamisel jõutud tulemusi. 

Tulemusi analüüsitakse vastavalt eelpool tutvustatud metodoloogilistele lähtekohtadele ning 

ilmutatakse järelduste tegemise ja paralleelide tõmbamise kaudu artikli põhiprobleemi ja selle 

olemust. Ühtlasi otsitakse vastuseid sissejuhatuses püstitatud uurimisküsimustele. 

Artikli probleemipüstituseks oli ülitundlike laste ja spetsiifiliste õpiraskustega õpilaste vaheliste 

tunnusjoonte tuvastamine ja kõrvutamine. Teoreetilise osa temaatilisest käsitlusest ilmneb, et nii 

spetsiifiliste õpiraskustega lastel kui ülitundlikel lastel on koolikeskkonnas keeruline kohaneda 

ja sellest tulenevalt võidakse neid vääriti mõista, pidades neid väliste tunnusjoonte põhjal 

lasteks, kellel on raske kas iseenda sisemaailmaga või väliskeskkonnast tulevate stiimulitega 

toime tulla. Üheks võimalikuks koolikeskkonnast tulenevate keerukuste tekitajaks võib pidada 

ühiskondlikke norme, mille alusel hinnatakse edukust ühtse mõõdupuu järgi ning ühte või teise 

äärmusesse kalduva õppeedukusega lastele ei pöörata tihti piisavalt tähelepanu. 

Nii spetsiifilisi õpiraskusi kui ülitundlikke lapsi käsitlevad materjalid rõhutavad vastavate 

määratlustega isikute tundlikkust nii keskkonnast tulevate signaalide tugevat mõju kui laste endi 

seest tulevate emotsionaalsete reaktsioonide sügavat mõju nende maailmatunnetuse vormumisele.  

Mõlema vaatluse all oleva inimgrupi närvisüsteem on keskmisest tundlikum ja sellest 

tulenevalt peetakse oluliseks nii koolikeskkonnas kui koduses miljöös valdavalt personaalset 

tähelepanu. Kui laps ei saa kasvades oma eripärale vastavat kohtlemist, tähelepanu ja hoolt, on 

tagajärjed tema täiskasvanu elus tugevalt tunda. Seejuures on nii ülitundlike laste kui spetsiifiliste 
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õpiraskustega laste puhul täheldatud, et vajaliku kohtlemise, tähelepanu ja märkamise korral on 

nendes lastes suur potentsiaal saada karismaatilisteks, tervislike käitumismustrite ning tugevate 

juhiomadustega isiksusteks. 

Nii spetsiifiliste õpiraskustega laste kui ülitundlike laste õpetajatel ja vanematel on 

soovitatav märgata laste eripärasid ning pöörata neile professionaalset ja personaalset 

tähelepanu. Seeläbi saavad avalduda laste imetlusväärsed küljed ning nende potentsiaal. Kui 

anda võimalus sellistel lastel täiel määral avaneda, võivad nad mõjuda intensiivselt, kuid olla 

siiski ka väga meeldivad vestluskaaslased, kellelt on palju õppida. Artikli kirjutamisel kasutatud 

teoreetiliste allikate põhjal järelduste tegemise tulemusena võib väita, et nii ülitundlikud lapsed 

kui spetsiifiliste õpiraskustega lapsed on mõjutatud nii oma füüsilisest keskkonnast kui 

ka inimsuhetest ning on seetõttu keskmisest lapsest vastuvõtlikumad. Ka muude sarnaste 

tunnuste ilmnemisel saab teha järelduse, et ülitundlikel lastel, kes kasvavad enda jaoks sobimatus 

keskkonnas, võivad avalduda spetsiifilised õpiraskused. Et raskusi ennetada, vajavad nad lapsest 

täiskasvanuks sirgudes suuremal määral erilist tähelepanu ja hoolt, mille saamisest sõltub nende 

intellektuaalse väärtuse ja potentsiaali avaldumine või sulgumine. Ülitundlike inimeste potentsiaali 

sulgumine võib luua ühiskonda juurde enda ja ümbritsevaga mitte hakkamasaavaid ebatervete 

käitumismustritega täiskasvanuid. Vastupidises olukorras aitavad ülitundlikud inimesed märgata 

ühiskonnas valitsevaid kitsaskohti enne, kui need avalduvad laiemale üldsusele, et oleks võimalik 

olukorda parandada ning ennetada suurema kahju tekkimist. Lisaks ennetustööle tõstavad nad ka 

oma kohaloluga kaaskodanike meeleolu, kuna tajuvad sügavamalt nende tundeelu ning suudavad 

oma loomuliku empaatiavõime tõttu nendega samastuda, neid mõista ning neid vajalikul tasemel 

toetada, mis kõik loob inimeste vahel tugevamaid ja lähedasemaid sidemeid, mis ongi üks põhiline 

elu alus täisväärtusliku elu elamiseks. 
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MASKULIINSUSE PEEGELDUMINE 
TÜRGI PEREKONNANIMEDES PÄRAST 

TÜRGI VABARIIGI 
PEREKONNANIMESEADUST

SISUKOKKUVÕTE 

Käesolev artikkel uurib türgi perekonnanimedes peegelduvaid soonorme, mis on meeste 

perekonnanime valimise eelisõiguse tõttu valdavalt maskuliinsed. Teooria peatükis tuuakse välja 

teema ajalooline taust ning kirjeldatakse 1934. aastal vastuvõetud perekonnanimeseadust, mille järgi 

pidid kõik Türgi Vabariigi elanikud omale türgikeelse perekonnanime valima. Järgmiseks, uuritakse 

türgi levinumaid perekonnanimesid ning Meltem Türközi kogutud intervjuusid, kus räägivad Türgi 

kodanikud oma perekonnanime valikutest. Perekonnanimede ja lugude põhjal järeldatakse, et 

perekonnanime valimisel mängis sugu rolli ning paljud perekonnanimed peegeldavad oma valijate 

maskuliinseid väärtusi.
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SISSEJUHATUS

Töö eesmärgiks on uurida, kuidas Türgi Vabariigi 1934. aastal vastuvõetud perekonnanimeseaduse 

raames valitud perekonnanimedes peegeldub maskuliinsus. Uurimisküsimused on järgnevad:

1. millised olid uute perekonnanimede valikuvõimalused; kuidas see protsess välja nägi;

2. milliste tähendustega perekonnanimesid valisid mehed; kuidas need peegeldasid 

maskuliinsust;

3. milline oli naiste roll perekonnanime valimisel; kuidas nende valikud olid meeste omadest 

erinevad; kuidas need peegeldasid feminiinsust?

Nendele vastamiseks kasutatakse kvalitatiivset uurimismeetodit, millega analüüsitakse türgi 

perekonnanimeseadust ja valikuvõimalusi, mis olid perekonnanime valimiseks antud, ning 

võrreldakse neid türgi meeste poolt valitud perekonnanimede ja nende tähendustega ning ka väheste 

naiste valikutega, kes said ise perekonnanime valida. Perekonnanimede tähendusi analüüsitakse 

läbi traditsiooniliste soonormide.

TEOORIA

Antud peatükk annab perekonnanimeseadusele konteksti (millisel ajastul ja miks see juhtus), 

kirjeldab seadust ennast ning uue perekonnanime võtmise protsessi ning toob välja olulisi trende 

ja eesmärke, mis selle seadusega seotud on. Peatüki eesmärgiks on leida, millised piirangud olid 

perekonnanime valimisel ning millised ühiskondlikud trendid ja faktorid võisid mõjutada neid 

valikuid.

Türgi perekonnanimeseadus on osa suuremast türgi keelereformist, mis toimus Türgi Vabariigi 

asutamise algusaastatel. Keelereform oli omakorda osa Türgi Vabariigi natsionalistlikust projektist, 

mille eesmärgiks oli eemalduda islami kultuurist ja kultuur türgipärasemaks teha (islamieelsest 

türgi kultuurist inspireerituna). Islami kultuuri eemaldumise käigus taheti ka lääne kultuurile 

läheneda ja moderniseeruda. Osmani perioodil, mis lõppes aastal 1922, kasutati osmani keelt, 

mida kirjutati araabia tähtedega ja milles oli palju araabia- ja pärsiakeelseid sõnu. Türgi keelt 
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hakati lihtsustama juba 19. sajandi lõpul, kuid alles 20. sajandil hakati tõsiselt tegelema ka keele 

“puhastamisega”. President Mustafa Kemal Atatürki (1923-1938) eestvedamisel asutati aastal 

1932 Türgi Keele Ühing, kes vastutas keelereformimise eest. Keele puhastamise käigus asendati 

võõrkeelsed (enamasti araabia- ja pärsiakeelsed) sõnad ja konstruktsioonid türgikeelsetega. 

Türgikeelseid sõnu ja konstruktsioone leiti läbi keele ajalooliste uuringute, maaelanike kõnekeelt 

uurides ning türgikeelsetest sõnajuurtest ja liidetest uute sõnade tegemisel. Samuti asendati araabia 

keele tähestik ladina tähestikuga. (Lewis 1999)

Osmani aja lõpus oli türklastel kombeks perekonnanimeks võtta oma isa eesnimi, mis pandi enda 

eesnime ette. Kuna perekonnas on üks isa ainult ühel generatsioonil, siis perekonnanimed muutusid 

iga generatsiooniga. (Türköz 2017: 31-49) 1935. aasta jaanuaris kehtestati Türgi Vabariigis 

perekonnanimeseadus, mille järgi pidid türklased omale valima türgikeelse perekonnanime, mis 

käis eesnime taha ja pidi edaspidi perekonnas meessooliinipidi pärilik olema. See seadus oli osa nii 

kultuuri türgistamisest (turkification) kui ka läänelikust moderniseerimisest – nimed pidid olema 

türgipärased ning uus seadus oli tehtud lääneriikide järgi. Samuti pidi see seadus aitama perekonna 

tugevdamisega läbi nime, millega kõik perekonnaliikmed ennast seovad, ja ühiskonna korraldamist 

kergemaks tegema, kuna unikaalse nime järgi saab inimesi kergemini riigisüsteemidesse registreerida 

ja üles leida. Perekonna tugevus ja ühiskonna korraldamine on natsionalistliku ja moderniseeruva 

riigi arenemiseks olulised. (Türköz 2017: 63-65)

Keelatud olid “nimed, mis viitasid sõjaväelisele auastmele või tsiviilstaatusele, hõimudele, 

välismaa rahvustele või on ebamoraalsed, ebasündsad ja naeruväärsed”. Veel keelati ära tiitlid 

ning nimi Atatürk, mille oli President endale valinud. Teiste kuulsate nimede (nagu Oghuz või 

Cengiz) valimiseks pidi olema veresuguluse tõestus (Türköz 2017: 79). Erinevatele auastmetele 

ja positsioonidele viitamine keelati demokraatlikel eesmärkidel, kuna see pidi tekitama kultuuris 

suurema ühtsustunde ilma hierarhiateta. Türgikeelsele perekonnanimele võis lisada sufiksi oğlu, mis 

tähendab poeg. Võõrkeelsed sufiksid yan, of, ef, viç, iç, iş, Dis, Pulos, Aki, Zade, Mahdumu, Veled, 

ja Bin olid keelatud.  Perekonnanime valimise õigus ja vastutus anti pereisale. Kõigil täiskasvanud 

meestel oli õigus endale perekonnanimi valida. Naisel oli õigus valida perekonnanimi vaid siis, kui 

tema mees oli surnud või tervise tõttu võimetu. Seaduse kehtestamisest 1935. aasta jaanuaris anti 

kõigile kaks aastat, et perekonnanimed valida. (Türköz 2017: 63-65)

Et perekonnanimede õigeaegset võtmist julgustada, paluti valitsuse ametnikel võtta nii kiiresti kui 

võimalik endale uued nimed, et ülejäänud rahvale head eeskuju näidata. Samuti käidi Türgis ringi 
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rahvale uut seadustikku seletamas. Näiteks selgitati Anatoolia kohalikele, et nende hüüdnimede 

(lakab) traditsiooni saab kergesti uue seaduse järgi ümber muuta - näiteks “Kütükçü Zade Neriman 

saab lihtsalt Neriman Kütükçüga asendada”. (Türköz 2017: 87-88)

Poliitilise eliidi jaoks oli uue nime võtmine tihti tseremooniline. Kui uus nimi oli valitud, saadeti 

oluliste inimeste seas ringi kiri, kus oli uus nimi nimetatud ning uus allkiri oli ka olemas. Mõndadele 

andis isegi Atatürk ise uue perekonnanime. Näiteks filoloogile Agop Martanyan, kes oli juhtivekspert 

Türgi Keele Ühingus, andis ta uueks nimeks Agop Dilaçar (keele avaja). Uue nime võtmine oli 

eliidi jaoks kui uus moodne trend ning hea perekonnanime saamine oli auasi. (Türköz 2017: 88-89)

Türgi Vabariigis elas sellel ajal 15 miljonit inimest, kellele pidi unikaalseid perekonnanimesid  piiratud 

sõnavara seast leidma. Sellega paremini toimetulemiseks kasutati perekonnanimeraamatukesi. 

Raamatukestesse oli kogutud uues puhastatud türgi keeles (öztürkçe) nimesid ja sõnu, mida võis 

kasutada, ning mille tähendused olid ka antud. Kuna türgi keel on aglutineeriv, siis soovitati sõnu ja 

liiteid omavahel kokku panna erinevatel viisidel, et 30 000st öztürkçe sõnast tuleks välja 15 miljoni 

inimese jaoks piisavalt ainulaadseid perekonnanimesid. Mõni raamat soovitas fonoloogiliste 

maitsete järgi nimi valida, mõni teine pakkus välja kuulsate türklaste nimedest inspireeritud nimesid 

(näiteks Atatürkist inspireeritud erinevad türk-liitega nimed). Üks huvitav näide on Besim Atalay 

kokkupandud Türk Büyükleri veya Türk Adları (Türgi kangelased või türgi nimed), mis ilmus 

esimest korda juba aastal 1923, enne perekonnanimeseadust. Seega oli see raamat kõige esimene 

ning mudeliks teistele omasugustele. See raamat on ka sellepoolest ainulaadne, et selle koostamisel 

on nimede leidmiseks uuritud kõige rohkem allikaid, alustades Türgi ja Kesk-Aasia ajaloolistest 

allikatest ning lõpetades piirkondlike legendide ja müütidega. 1935 ilmunud versioon oli jagatud 

kolmeks osaks: ajalooliste tegelaste nimed, türgikeelsed sõnad, millest võis nimesid teha, ning 

türgi külade nimed. See illustreerib hästi trende, mida kohtub ka teistes sarnastes dokumentides, 

kus ülistatakse ja tahetakse taasluua türgi kultuuri 10. sajandist, enne araablaste ja islami mõjutusi. 

(Türköz 2017: 95-99)

Valitud perekonnanime registreerimiseks esitati avaldus koos uue perekonnanimega ja nimekirjaga 

kõikidest perekonnaliikmetest, kes perekonnanime võtavad, rahvastikuregistri kontorisse. 

Ametnikud võisid uue nime vastu võtta ja registreerida või nime tagasi lükata ja uusi nõuandeid 

anda. Tihti saadeti ka ametnikele palvekirju ja peeti läbirääkimisi kindla nime vastuvõtmiseks 

– seega oli hea kirjaoskusega rahval parem võimalus saada soovitud nimi, kui suurel hulgal 

väheharitud kirjaoskamatutel. Rahvastikuregistri dokumentidest on näha, et seaduse järgimine ei 
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olnud ühtsustatud ja seadust tõlgendati ametnike seas eri viisidel. Konfliktid ametnike vahel olid 

tavaliselt seotud järgmiste asjaoludega: identsete nimede vältimine, nimede keeleline sobivus, 

oluliste türklaste nimede võtmine, kohanimede võtmise takistamine (kuigi kohanimede võtmine 

polnud seaduse poolt keelatud, oli paljudel ametnikel soovitatud neid mitte vastu võtta). (Türköz 

2017: 100-105)

Üks suurimaid probleeme, millega ametnikud tegelesid, oli ühes piirkonnas identsete nimede 

vältimine. Kui kaks perekonda, kes ei olnud suguluses, tahtsid sama perekonnanime, siis sai selle 

vaid esimesena taotlenud perekond. Teine pidi selle, kas täiesti ära muutma või midagi sinna 

juurde lisama. Selleks, et vältida juba võetud nime taotlemist, saadeti tihti avaldus koos nimede 

nimekirjaga ning paluti ametnikel vaadata, milline nimi olid veel saadaval, ning see avaldusele 

kirjutada. (Türköz 2017: 103-104)

Perekonnanimeseadus oli osa uue Türgi Vabariigi natsionalistlikest ja samal ajal läänelikest 

üritustest islamieelset türgi kultuuri taaselustada. Selle kultuuri üks olulisi osi oli keel, sealhulgas 

ka nimed, mida reformiti türgipärasemaks. Uus perekonnanimi pidi olema valitud “puhastatud” 

öztürkçe sõnade seast, mis pandi kokku raamatukestesse. Oluline oli veel see, et ühes piirkonnas 

ei oleks rohkem kui üks perekond iga nime kohta. Seega valikud olid enamasti piiratud teatud 

sõnadele ja nende kombinatsioonidele, mis ei tohtinud ametnike arvates ka “naeruväärsed” olla, 

ning rahvatihedates linnades olid valikud ka arvu poolest piiratud. Samuti ei tohtinud nad kuidagi 

ühiskondlikku positsiooni rõhutada. Olulisim ühiskondlik trend, mis perekonnanime valimist 

võis mõjutada, oli natsionalism. See avaldus islamieelse türgi kultuuri ja selle oluliste tegelaste 

ülistamisena.

METOODIKA

Uurimuse läbiviimiseks uuritakse türklaste perekonnanimede valikuid läbi 50 enimlevinud türgi 

perekonnanime ning Meltem Türközi kogutud intervjuude, kus erinevad Türgi Vabariigi kodanikud 

(nii türklased kui ka muudest rahvustest inimesed) räägivad oma perekonnanime valimisprotsessist. 

Erilist tähelepanu pööratakse ka Türközi vähestele intervjuudele naistega, kus tulevad välja nende 

rollid ja valikud. Eesmärgiks on leida trende, mis mõjutasid inimeste perekonnanime valikuid, ning 

perekonnanimesid soonormide põhjal analüüsida.

Soonormide põhjal analüüsimiseks on vaja defineerida maskuliinsust ja feminiinsust. Selleks 
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toetutakse Bemi soorollide inventuurile (BSRI), kus maskuliinsete omaduste alla kuuluvad näiteks 

tugevus, agressiivsus, juhtimisvõime, dominantsus ja ambitsioonikus ning feminiinsete omaduste 

alla rõõmsameelsus, häbelikkus, lojaalsus ja õrnus (Bem 1981). Türgi moderniseerimise perioodil 

sai oluliseks maskuliinseks omaduseks ka natsionalism ning sõdur oli maskuliinsuse sümboliks. 

Sellel perioodil toimus üldine maskuliinsuse idealiseerimine, mis kandus ka üle naistele, kellelt 

nüüd oodati ka teatud määral maskuliniseerimist. (Bilgin 2004)

Tegemist on kvalitatiivse uurimismeetodiga, mis põhineb nii statistilistel andmetel kui ka 

intervjuudel. Türgi perekonnanimesid on vähe uuritud, ning nende kahe materjali põhjal uuringu 

läbiviimine võimaldab laiemat arusaama perekonnanimede valikutest, mis põhineb nii üldistel 

andmetel kui ka üksikinimeste lugudel.

TULEMUSED JA ANALÜÜS

Levinud perekonnanimed ja maskuliinsus

Perekonnanime valimise õigus oli üldiselt meessoost perekonnapeal – selleks oli isa või abielumees. 

Tema valitud nimi kehtis tema naisele ja alla 18-aastastele lastele. Täisealised mehed võisid ise endale 

perekonnanime valida; täisealise naise perekonnanime valis üldiselt tema mees või isa. Kuna naise 

valitud perekonnanimed olid erandid, võime eeldada, et kõige levinumad türgi perekonnanimed 

olid enamasti meeste valitud.

50 levinumat türgi perekonnanime (NVİ) võime tähenduste järgi jagada kahte gruppi:

1. Ideaalsed isikuomadused – kartmatu (Yılmaz, Korkmaz), raua essentsi (Özdemir), puhas 

türklane (Öztürk), haritud (Aydın), tugev (Çetin), puhtavereline (Özkan), terav (Keskin), 

sündinud sõdur (Erdoğan), kindlameelne (Yavuz), rõõmsameelne (Şen), karm/vastupidav 

(Yalçın)

2. Loodusnähtused - kivi (Kaya, Aktaş), raud (Demir), teras (Çelik, Polat), kull (Şahin, Doğan, 

Çakır), täht (Yıldız), välk (Yıldırım, Şimşek), lõvi (Arslan, Aslan), roos, (Gül) oinas (Koç), 

hunt (Kurt, Bozkurt), päike (Güneş), pilv (Bulut), tuli (Ateş)
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Üle jäävad tähendused “elu, hing, süda” (Can, Özcan), mis on olulised inimeste omadused ning 

seotud headusega, “must, tume” (Kara), mida peetakse tihti tugevaks värvuseks, ja “mõõk” (Kılıç), 

mis käib ideaalse maskuliinse inimese juurde (eriti tähendustega nagu “sündinud sõdur” ja “terav”).

Türgi natsionalismiga on otseselt seotud “puhas türklane”, kuid ka “puhtaverelisel” ja “sõduril” (er, 

mis on ka paljudes nimedes peale Erdoğani liitena kasutusel) on natsionalistlikud varjundid. Need 

toetavad Bilgini (2004) uuringut, mis leidis, et perekonnanimeseaduse aegsel perioodil oli türgi 

natsionalism oluline maskuliinsuse osa ning sõdurid oluliseks maskuliinsuse sümboliks.

Paljud nimed näitavad tüüpilisi maskuliinsusega seotud omadusi - kartmatu, tugev, sõdur, mõõk, 

kindlameelne, karm, vastupidav. Loodusnähtused on ka pigem mehelike konnotatsioonidega 

- tugevad loodusnähtused nagu kivid ja metallid, kiskloomad nagu kull, lõvi, hunt, meessoost 

loom oinas, ohtlikud loodusnähtused nagu välk ja tuli. Tähenduse poolest on ainus feminiinse 

konnotatsiooniga nimi Gül (roos). Paljusid levinud perekonnanimesid kasutatakse ka meeste 

eesnimedena, näiteks Demir, Çelik, Çetin, Güneş ja Doğan. Seega seos maskuliinsusega on türgi 

perekonnanimedel olemas.

Türközi tehtud intervjuudest tulid välja väga erinevad perekonnanime valimise trendid. Mitmed 

türklased mainisid, et uhke ja ilusa perekonnanime võtmine oli auasi. See tuli eriti välja linnades, 

kus informatsiooni reformi kohta ning materjale nagu perekonnanimeraamatukesi levitati 

rohkem. Linnas, kus kirjaoskus oli ka levinum, oli rohkematel inimestel privileeg sõnastikest ja 

muust kirjandusest otsida omale sobiv perekonnanimi. Samas olid head perekonnanimed suurtes 

linnades raskemini kättesaadavad, kuna rahvastik oli suurem. Linna elanikud rääkisid sellest, et 

perekonnanime valimisel oli oluline mõista enda ja teiste õigusi kindla nime saamisel ja kirjutasid ka 

tihti ametnikele palvekirju, kus selgitasid, miks neil peaks olema õigus kindlale perekonnanimele. 

(Türköz 2017: 117-140)

Paljud valisid perekonnanime geograafilise asukoha nime järgi; kas lihtsalt sellepärast, et nimi 

meeldis või kohaga isikliku seose tõttu. Palju valiti ka nimesid, millel oli seos perekonnaga. 

See võis olla hüüdnime või pereliikme (näiteks vanaisa eesnime) järgi, mille kaudu perekonda 

nende kogukonnas tunti. Perekonnanimeseadus pidi tugevdama perekondi selle järgi, et kõik 

perekonnaliikmed on sama nime järgi äratuntavad. Vahel aga juhtus vastupidine – oli juhtumeid, 

kus perekonnaliikmed ei nõustunud üksteisega nime suhtes ning valisid erinevad. Mõne jaoks 

oli perekonnanimeseadus just võimalus täiesti uus nimi endale valida, kui neid oli varem tuntud 

Stella Borthwick



101

pigem negatiivse hüüdnime kaudu. Üks intervjueeritutest rääkis perest, keda oli nende kodulinnas 

nimetatud Köpekbokları (koera väljaheide). Pärast perekonnanime reformi valisid nad uueks 

nimeks Aksoy, mis tähendab puhast või valget päritolu. (Türköz 2017: 117-140)

Tihti mõjutasid rahvastikuregistri ametnikud perekonnanimede valimist, eriti vähem priviligeeritud 

ja vähem haritud inimeste seas. Alaealistele orbudele pidid ametnikud ise nimed valima ning 

vahel kasutasid nad seda õigust ära. Üks intervjueeritutest rääkis oma loo sellest, kuidas ta läks 

väikese poisina ametnike juurde ja küsis neilt perekonnanime. Nemad naersid ta üle ja panid talle 

nimeks Öksüz, mis tähendab orb. Ametnikud võisid käia ka kohtades, kus inimesed polnud omale 

perekonnanimesid käinud registreerimas, ning andsid spontaanselt neile ametite, hüüdnimede 

ja muude iseloomustuste järgi perekonnanimesid. Oli ka lugusid purjus ametnikest, kes panid 

inimestele kohatuid perekonnanimesid, ning ametnikest, kes registreerisid valesti kirjutatult 

nimesid. (Türköz 2017: 117-140)

Perekonnanimedest ja Türközi intervjuudest tuleb välja, et eelistati traditsiooniliselt mehelike 

tähendusvarjunditega perekonnanimesid, mis kirjeldasid põhiliselt erinevaid isikuomadusi ja 

loodusnähtuseid. Tugeva kõla ja tähendusega perekonnanime saamist peeti auasjaks. Kuigi esimeses 

peatükis tuli välja, et olulisim ühiskondlik trend, mis võiks perekonnanimede valikutes peegelduda, 

oli natsionalism, esines seda suhteliselt vähe.

Naiste valitud perekonnanimed ja feminiinsus

Naisel oli õigus valida endale perekonnanimi siis, kui tema mees oli surnud või tervise tõttu 

võimetu. Türközi intervjueeritavatest naistest vaid kaks valisid omale perekonnanime ja kahele 

anti see ametnike poolt.

Kaks naist, kes omale perekonnanime valisid, tegid seda oma perekonna loal, mitte sellepärast, et 

neil ei olnud meessoost perekonnapead. Ametlikult registreerisid nimed kas nende isa või mees. 

Üks naistest valis oma perele selleks nime, et oma tütarde au päästa. Perekonna traditsiooniliseks 

nimeks oli Fındıkçılar (sarapuupähklikasvatajad), kuid sõna fındıkçı kirjeldas ka amoraalseid 

naisi. See näitab jällegi, kuidas nimi oli seotud auga. Mõlemad naised leidsid oma perekonnanime 

erinevaid allikaid uurides (üks vaatas maakaarti, teine ajaloolisi tekste) ning valisid need pigem 

kõla ja väljanägemise kui tähenduse järgi. (Türköz 2017: 117-140)
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Kaks naist olid orvud, kellele andsid ametnikud kaks väga sarnast nime: Gülten (roosiline nahk) 

ja Sakingül (rahulik roos). Gülten ütles, et ametnik vaatas talle korra otsa ja pani talle selle nime. 

Nendest kahest näitest tundub, et tüdrukutele taheti panna pigem feminiinse tähendusega nimesid. 

(Türköz 2017: 117-140)

Levinumate perekonnanimede nimekirjast ja Meltem Türközi tehtud intervjuudest võib järeldada, 

et mehed valisid tavaliselt mehelike varjunditega perekonnanimesid ning tahtsid naistele pigem 

naiselikke perekonnanimesid anda. Natsionalism ei olnud nii levinud motiiv, kui oleks võinud 

arvata, kuid esines ikka iseloomu ja looduse motiivide kõrval. Hea perekonnanime saamine oli 

auasi, mis võis isegi perekonna kokkuhoidmisest olulisem olla. Sellest aga võtsid täielikult osa 

enamasti vaid privilegeeritud kirjaoskusega linnaelanikud. Vähem privilegeeritud inimeste eest 

tegid tihtipeale ametnikud valikuid. Seega türgi perekonnanimedes väljendub kõige rohkem just 

tolle aja privilegeeritud kirjaoskusega linnaelanikkonna ühiskondlikud trendid.

KOKKUVÕTE

Artikli eesmärgiks oli uurida, kuidas Türgi Vabariigi 1934. aasta perekonnanimeseadusele 

järgnevates perekonnanimede valikutes peegeldub maskuliinsus. Kvalitatiivse uurimismeetodiga 

uuriti perekonnanimeseadust ennast ja sellega lubatud perekonnanime valikuid, lugusid meeste 

ja naiste perekonnanimede valikutest ning türgi enimlevinuid perekonnanimesid läbi soonormide.

Uurimisküsimused olid järgnevad:

1. millised olid uute perekonnanimede valikuvõimalused; kuidas see protsess välja nägi;

2. milliste tähendustega perekonnanimesid valisid mehed; kuidas need peegeldasid 

traditsioonilist maskuliinsust;

3. milline oli naiste roll perekonnanime valimisel; kuidas nende valikud olid meeste omadest 

erinevad; kuidas need peegeldasid traditsioonilist feminiinsust?

Neile leiti järgnevaid vastuseid:
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1. perekonnanimed pidid olema türgikeelsed ning ei tohtinud väljendada ühiskondlikku staatust, 

välismaa rahvust ega midagi moraalide vastast; valitud perekonnanimi (või nimekiri mitmest 

valikust) viidi rahvastikuregistri ametniku juurde, kes võis selle vastu võtta ja registreerida 

või tagasi lükata. Tihti lükati tagasi just selle tõttu, et perekonnanimi oli juba samas linnas 

kasutusel. Tihti saadeti ametnikele palvekirju oma soovitud perekonnanime saamiseks;

2. perekonnanimed, mida mehed valisid, olid tavaliselt isikuomaduste ja loodusnähtustega 

seotud. Väga paljudel valitud nimedel olid maskuliinsed varjundid ning samu nimesid esineb 

ka tihti meeste eesnimedena. Levinuimate perekonnanimede seas esines ka natsionalismi;

3. naised said omale perekonnanime valida vaid siis, kui nende mees ja isa olid kas surnud või 

võimetud. Näiteid nende valikutest on väga vähe, kuid tundub, et ametnikud tahtsid naistele 

pigem feminiinsete tähendustega perekonnanimesid anda.

Seega leiti, et perekonnanimedes peegeldub peale natsionalismi ka traditsiooniline maskuliinsus 

läbi tugevate mehelike isikuomaduste ja loodusnähtuste.
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TASUTA MAAKONDLIK 
ÜHISTRANSPORT JA REISIJATE 
RAHULOLU TARTUMAA NÄITEL

SISUKOKKUVÕTE 

Alates 1. juulist 2018 kehtib Eestis tasuta maakondlik ühistransport. Selleks, et suurendada 

ühissõidukite kasutajate hulka ning tuua kaasa kvaliteedi kasv, on oluline teadvustada tarbijaskonna 

senised hinnangud. 

Bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada reisijate rahulolu seoses tasuta bussitranspordiga 

ning nulltariifi rakendamise mõju ühistranspordi kasutamisele Tartu maakonnas. Selleks viidi läbi 

veebipõhine küsimustik, mis koostati Google Drive´i keskkonnas. Küsitlus oli respondentidele 

avatud perioodil 23.03.2019 kuni 27.03.2019. Antud ajavahemiku jooksul koguti 870 vastust.  

Töö hüpotees oli, et tulenevalt ühistranspordi kasutajate arvu kasvust ning seega ülerahvastatusest, ei 

ole tarbijaskond tasuta maakondliku bussiühendusega rahul. Tööst aga selgus, et absoluutne enamus 

vastanutest suhtub tasuta maakondliku bussitranspordi kehtestamisse väga hästi. Suurenenud on 

ka kasutamissagedus. Seda pigem vanemaealiste, madalama teenistusega ning maakonnakeskusest 

kaugemal elavate respondentide seas. Samuti oldi kõikide ühistransporti puudutavate teguritega 

pigem rahul. Seega ei leidnud töö autori hüpotees, et tarbijaskond ei ole tasuta maakondliku 

bussiühendusega rahul, kinnitust.  

Uuringuga kogutud infot saab kasutada tasuta ühistranspordi kvaliteedi ja kättesaadavuse 

parandamiseks Tartumaal. 
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SISSEJUHATUS 

Linnastumisest on saanud globaalne suundumus, millega kaasnevad mitmesugused 

keskkonnaprobleemid. Eratranspordi kasutamine koondub väiksematesse piirkondadesse, mis 

toob kaasa nii liikluse suurenemise kui ka saaste, samuti negatiivsed mõjud inimeste tervisele. 

Ühtlasi väheneb maapiirkondades elavate inimeste hulk, muutes ühistranspordivõrgu korraldamise 

väljaspool linnaasulaid aina kulukamaks, kuna kasutajate arv väheneb. Seega on aina olulisem 

pöörata tähelepanu ühistranspordile ning selle väärtustamisele.  

Paljud maailma piirkonnad pingutavad selle nimel, et tagada elanikkonnale ühistranspordivõimalused. 

Kõrgelt arenenud linnades ja riikides mõeldakse seevastu juba toimiva süsteemi priiks muutmisele. 

Seda on teinud ka Eesti, kehtestades alates 1. juulist 2018 tasuta maakondliku ühistranspordi. 

Selleks, et suurendada ühissõidukite kasutajate hulka ning tuua kaasa kvaliteedi kasv, on oluline 

teadvustada tarbijaskonna senised hinnangud.  

Bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada reisijate rahuolu seoses tasuta bussitranspordiga ning 

nulltariifi rakendamise mõju ühistranspordi kasutamisele Tartu maakonnas. Uuringuga kogutud 

infot saab kasutada tasuta ühistranspordi kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks Tartumaal. Töö 

autoril on ka isiklikud kogemused maakondliku ühistranspordi kasutamisel nii enne kui ka pärast 

nulltariifi kehtestamist. Sellest lähtuvalt oli töö hüpotees, et tulenevalt ühistranspordi kasutajate 

arvu kasvust ning seega ülerahvastatusest, ei ole tarbijaskond tasuta maakondliku bussiühendusega 

rahul. 

Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisülesanded: 

1. selgitada ühistranspordi olemust; 

2. teha tagasivaade ühistranspordi senisele arengule; 

3. anda ülevaade tasuta maakondliku ühistranspordi kehtestamisest ja selle tagamaadest; 

4. valmistada ette uuring tasuta maakondlikust ühistranspordist Tartumaal; 

5. selgitada välja rahulolu ja peamised murekohad; 

6. tuua välja tulemused ning analüüs. 

 

Töö teoreetilises osas kasutati nii raamatuid, uuringuid kui ka teisi internetiallikaid, mille hulgas on 

nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi kui ka Maanteeameti 

poolt koostatud materjale. Töö empiirilises osas kasutati nii Google`i vorme kui ka arvutustabeleid. 

Samuti sotsiaalteaduslike andmete analüüsiprogrammi IBM SPSS Statistics. Töö metoodikaks 
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oli kvantitatiivne analüüsimeetod. Andmete analüüsiks kasutati sagedustabeleid, protsentjaotusi, 

keskmiste võrdlusi ning hii-ruut teste. 

METOODIKA 

ANDMEKOGUMISMEETODI VALIK 

Uuring viidi läbi kasutades kvantitatiivset uurimismeetodit. Antud andmekogumismeetodi puhul 

keskendutakse peamiselt sotsiaalsetele, aga ka seesmistele nähtustele nagu näiteks inimeste mõtted, 

hoiakud või arvamused (Õunapuu 2014: 43). 

Uurimismeetodi eesmärk on moodustada usaldusväärseid ja objektiivseid kirjeldusi ning 

demonstreerida, et nähtused oleksid kontrollitavad. Avastatakse printsiipe ja seadusi, mida oleks 

võimalik üldistada. (Ibid.: 55-56) 

Kvantitatiivses uuringus on kesksel kohal arvnäitajate kogumine ning nende analüüsimine. Samuti 

on tähtis hüpoteeside püstitamine ja kontroll, loomaks erinevaid mudeleid ja teooriad, et selgitada 

inimkäitumist. (Quantitative... 2009) 

Lisaks iseloomustavad kvantitatiivset uuringut suur valim ja statistilise valiidsuse tähtsus. 

Põhiküsimus on: „kui palju?“ Andmete kogumisel kasutatakse selliseid meetodeid, mis annavad 

statistiliseks analüüsiks sobivad arvandmed. Nendeks võivad olla erinevad küsimustikud, testid 

ning ankeedid. (Ibid.: 2009) 

Peamiselt kasutataksegi kvantitatiivse uurimismeetodi korral ankeetküsitlusi. Kõige 

usaldusväärsemaks peetakse isiklikku küsitlust, mis on isetäidetav. Küsitlejal on võimalik küsimusi 

selgitada ja küsitletava küsimustele vastata, mis muudab antud meetodi aeganõudvaks (Uus 2007). 

Tõenäoliselt on suuresti tänu ajalisele kokkuhoiule muutunud ankeetküsitlused peamiselt interneti- 

või telefonipõhiseks (Vihalem 2001: 73-75). 

Tavaliselt sisaldavad küsitlused kahte liiki küsimusi: (Küsitlemine…) 

1) Suletud küsimused – suletud küsimustele on vastusevariandid ette antud. Seega sisaldavad 

need õiget vastust. Lisavõimalusena võib võimaldada ka lühivastuse andmist.  

Suletud küsimusel on kolm peamist tüüpi:  

• Valikuküsimus – Vastajal on võimalus valida 2-3 alternatiivi vahel.  

• Jah/ei küsimus – Vastata saab kas „jah“ või „ei“. 
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• Identifikatsiooni küsimus – Eeldab faktiküsimusele vastuse identifitseerimist. 

Näiteks küsimus nädalapäeva kohta.  

Suletud küsimused sobivad peamiselt faktiliste andmete saamiseks. Samuti on vastamise ajakulu 

väiksem kui avatud küsimuste puhul.  

2) Avatud küsimused – annavad küsimustele vastamisel suure vabaduse ning võimaldavad 

väljendada oma arvamust. Vastaja annab sellisel juhul infot, mida küsija ei oska ette näha. 

Küsimuse avatus sõltub suuresti esitatavatest küsimustest, mis võivad olla nii üldised kui ka 

rohkem spetsiifilised.   

Antud lõputöö raames kasutas autor nii suletud kui ka avatud küsimusi. Suletud küsimuste korral 

oli vastajal võimalik erinevate vastusevariantide vahel valida. Esitati ka „jah“ ja „ei“ meetodil 

küsimusi. Faktiküsimused seevastu puudusid. Autori koostatud küsimustik sisaldas ka avatud 

küsimusi, mis olid peamiselt seotud rahulolu kirjeldamisega. 

ANDMETE KOGUMINE, ANALÜÜSIMINE JA TÕLGENDAMINE 

Käesoleva töö raames läbi viidud veebipõhine küsimustik koostati Google Drive´i keskkonnas. 

Küsitlusuuringu tulemuste saamiseks kasutati sotsiaalmeediat, täpsemalt Tartumaa valdadega 

seotud Facebooki gruppe. Uuring oli vaid internetipõhine, küsimustikke paberkandjal ei jagatud.  

Küsitlus oli respondentidele avatud perioodil 23.03.2019 kuni 27.03.2019. Antud ajavahemiku 

jooksul koguti kokku 870 vastust, mille põhjal asus töö autor järeldusi tegema.  

Küsimustiku esimeses osas uuriti respondentidelt üldandmeid nagu sugu, vanus ja elukoht. Järgnes 

kontrollküsimus, et selekteerida välja need vastajad, kes ei ole viimase kolme aasta jooksul 

ühistransporti kasutanud. Nende respondentide jaoks oli küsitlus lõppenud. 

Vastajatele, kes olid viimase kolme aasta jooksul ühistransporti kasutanud, järgnesid küsimused 

peamise tegevusala, haridustaseme ja keskmise brutosissetuleku kohta. Seejärel uuriti eratranspordi 

kasutamise võimalusi, sh juhilubade ja auto olemasolu. Ühistransporti käsitlevad küsimused olid 

seotud nii kasutamise sageduse, vahemaa kui ka üldisemate teguritega, mida respondendid seoses 

tasuta maakondliku ühistranspordiga oluliseks peavad. Küsimusi oli kokku 19, nendest sisulisi 16 

ja üldandmetega seotud kolm. Avatud vastuseid said respondendid anda kolmele küsimusele, 16 

olid suletud vastustega, kuid sisaldasid piisaval hulgal valikuvariante. 

Autor kasutas oma töös nii kirjeldavat kui ka statistilist analüüsi. Esimesel juhul kasutati Google´i 

arvutustabeleid, teisel juhul teostati hii-ruut teste, mis keskenduvad seose uurimisele tunnuste vahel 
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(Kaart 2009). Statistilise analüüsi osas kasutati analüüsiprogrammi IBM SPSS Statistics. 

Hii-ruut test on üks enim kasutatud meetod, otsustamaks tunnuste omavahelise seotuse statistilise 

olulisuse üle. See võrdleb andmetest koostatud sagedustabelit nn ideaalsega ehk sõltumatuse juhule 

vastavaga. (Binaarsete... 2012) Test ei sobi väikeste valimite analüüsimiseks. Oodatavad sagedused 

peaksid olema suuremad-võrdsed viiest. (Kaart 2009) 

Hii-ruut testi hüpoteeside paar on järgneval kujul: (Ibid.: 2009) 

1) H0: tunnused on sõltumatud ehk kooskõlas teooriaga 

2) H1: tunnused on sõltuvad ehk ei kinnita teooriat 

Otsus, kumb teaduslik oletus kehtib, tehakse olulisuse tõenäosuse p alusel. Kui p≤0,05, võetakse 

vastu alternatiivne hüpotees H1, kui aga p>0,05, kehtib nullhüpotees H0. (Binaarsete… 2012) 

TULEMUSED JA ANALÜÜS 

KIRJELDAV STATISTIKA 

Uuringus osalesid peaasjalikult naisterahvad. Kõige enam vastasid küsitlusele 25-39-aastased, 

peamiselt tööealised respondendid, kelledest noorim oli 13 ning vanim 93-aastane. Nii 

elukohapõhiselt kui ka haridustasemelt jaotusid vastajad küllaltki võrdselt. Kõige rohkem oli 

siiski respondente Peipsiääre vallast ning  enim omati keskharidust. Brutotulu alusel oli kõige 

rohkem neid, kes teenisid alla 600 euro kuus ehk peamiselt õppurid, pensionärid ning kodused 

või lapsehoolduspuhkusel emad. Selgus, et enamustel respondentidel on küll juhiload, kuid auto 

kasutamise võimalus varieerub.  

Konkurentsitult kõige enam kasutatakse Tartu maakonnas bussitransporti. Selliselt vastas üheksa 

respondenti kümnest. Liiklemise sagedus jagunes erinevate vastusevariantide vahel küllaltki 

võrdselt, kuid pigem on bussitranspordi kasutussagedus igapäevane. Kõige sagedamini jäi 

respondentide olulisim marsruut aga 6-10 kilomeetri vahele (joonis 12). 
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Joonis 12. Respondentide jaoks kõige olulisemate marsruutide vahemaade pikkused bussitranspordi kasutamisel 

(Autori koostatud). 

 Lisaks selgus, et kõige rohkem ollakse rahul busside töökindluse, ajagraafikutest kinnipidamise 

ja peatuste asukohtadega ning vähim liinide tiheduse, liikumispuudega inimeste võimaluste 

ja vabade istekohtade olemasoluga (joonis 13). Kolme kõige olulisema tegurina seoses tasuta 

bussitranspordiga toodi kõige enam välja liinide tihendus, vabade istekohtade olemasolu ning 

busside ajagraafikutest kinnipidamine.  

Joonis 13. Hinnang maakondliku bussitranspordiga seotud teguritele (Autori koostatud). 
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Rohkem kui kaks kolmandikku uuringus osalenutest suhtub tasuta maakondliku ühistranspordi 

kehtestamisse väga hästi (joonis 15). Samuti on hakatud seda tihedamini kasutama kui varasemalt. 

Üleüldise kvaliteedi hindamise koha pealt ei osatud enamustel juhtudel aga seisukohta võtta.

Joonis 15. Respondentide suhtumine tasuta maakondliku ühistranspordi kehtestamisse (vastajate arv) (Autori 

koostatud). 

MAAKONDLIKU ÜHISTRANSPORDI KASUTAMISE MUUTUST MÕJUTAVAD 

TEGURID 

Ühistranspordi kasutamine on pigem suurenenud naiste hulgas, kes on suure tõenäosusega pigem 

ilma juhilubade ning auto kasutamise võimaluseta. Samuti on oluline tegur elukoht – mida 

kaugemal respondent maakonnakeskusest elab, seda tõenäolisemalt on hakatud ühistransporti 

rohkem kasutama. Tähtsaks hindamise aluseks on ka sissetulek – mida madalam on uuringus 

osalenu igakuine teenistus, seda tõenäolisemalt on ühistranspordi kasutamine suurenenud. Kui 

vaadelda, kes on enim kasu saanud, siis võib tulemust seostada Kockelman et al. (2014) välja 

toodud vertikaalse õiglusega, kus ühistranspordi kättesaadavus kasvas just kõige haavatavamates 

ühiskonnagruppides. Seega on nii vastajate sugu, elukoht, sissetulek kui ka juhilubade puudumine 

olulised tegurid, mõjutamaks ühistransporti tihedamalt kasutama.  

ÜHISTRANSPORDIKASUTAJATE PARANDUSETTEPANEKUD 

Respondentide arvates vajab enim tähelepanu liinide tiheduse küsimus, mis ei ole piisavas 

vastavuses nii tööinimeste kui ka õppurite vajadustega. Sagedastel juhtudel soovitakse väiksemate 

autobusside asendamist suurematega, eriti kooli- ja tööpäeva algus- ja lõpuaegadel. Probleemseks 

peetakse veel nii bussijuhtide ebaviisakat käitumist kui ka ebameeldivate reisijate ühistransporti 

lubamist. Samuti konditsioneeri puudumist ning erivajadustega inimeste ja lapsekärudega emade 

ebapiisavaid võimalusi ühistranspordiga liiklemisel. 
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Eeltoodud tulemuste puhul on võimalik tõmmata ka teatavaid paralleele Tallinna linna poolt 

tellitud ühistranspordi rahuloluküsitlusega. Nimelt toodi ka seal negatiivse poole pealt välja 

ühistranspordivahendite vähene liikumissagedus. Pealinnas ei oldud üldjuhul rahul ka näiteks 

puhtusega, mida käesoleva töö raames aga kinnitada ei saa. 
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TRAUMA KÄSITLUS RASEDAL

1. SISUKOKKUVÕTE 

Rasedusaegne trauma moodustab 6-7 % kõikidest traumajuhtumitest. Trauma käsitlus rasedal 

võib osutuda meditsiinitöötajatele suureks väljakutseks, eeldades tihedat omavahelist koostööd ja 

põhjalikke teadmisi raseduse füsioloogiast. Kuigi trauma käsitluse põhimõtted on kõikidel haigetel 

samad, suurendavad rasedusaegsed füsioloogilised muutused mitmesuguste tüsistuste tekkimise 

tõenäosust, millega tuleb tervishoiutöötajatel abi osutamisel arvestada. Traumast tingitud vigastustel 

on raseduse kulule ning loote seisundile negatiivne mõju, mis võib põhjustada raseduse katkemist, 

enneaegset sünnitust ning loote üsasisest hukkumist.  

Rasedaid ravides tuleb arvestada, et tegemist on kahe patsiendiga ning igasugused manipulatsioonid 

emaga mõjutavad ühtlasi ka loote üldseisundit. Lapse päästmine eeldab seejuures kiiret abi osutamist 

emale. Trauma järel tekkinud tüsistused, nagu platsenta enneaegne irdumine, retroperitoneaalne 

verejooks ja loote düstress, mõjutavad vastupidi aga ema seisundit. Tervishoiutöötajatel on oluline 

teada raseduse ajal toimuvaid füsioloogilisi muutusi, mis mõjutavad ema ja loote tervist, ning 

võivad komplitseerida elupäästva abi osutamist. Sellest tulenevalt on antud lühiartikli eesmärgiks 

anda ülevaade trauma käsitluse iseärasustest rasedatel tuginedes ATLS A,B,C,D ja E põhimõtetele.  
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2. SISSEJUHATUS 
Trauma kogemine raseduse ajal ohustab nii ema kui ka loote tervist (1, 2). Vigastuste mõju raseduse 

kulule, naise ja loote tervislikule seisundile sõltub seejuures raseduse kestusest ning samal ajal 

naise kehas toimuvatest füsioloogilistest muutustest. Raseduse ajal toimuvad naise organismis 

mitmed füsioloogilised muutused (suureneb veremaht, hingamistöö, südame minutimaht, tekib 

leukotsütoos, väheneb CO2 osarõhk ja hematokrit), mis mõjutavad organismi vastust tekkinud 

vigastustele ja seejuures ka trauma käsitlust. Analüüside ja uuringute asjakohaseks tõlgendamiseks, 

sobiva ravi määramiseks ning võimalike tüsistuste hindamiseks on neid muutusi oluline teada (4, 

19, 23). 

Trauma käsitlemise põhimõtted rasedal on samad, mis kõikidel traumahaigetel, tuginedes ATLSi 

(Advanced Trauma Life Support Program for Doctors) printsiibile: esmane ülevaatus A, B, C, D, 

E (airway, breathing, circulation, disability, exposure) järjestuses ning seejärel teisene ülevaatus. 

Kõigil viljakas eas naissoost traumapatsientidel tuleks mõelda raseduse võimalusele, teadvusel 

patsiendilt peaks seda täpsustama ning vereseerumist peaks määrama kooriongonadotropiini 

sisalduse (22, 4, 1). Raseduse kinnitamine ei muuda aga elupäästva abi põhimõtteid. Prioriteet on 

käsitlusel tagada naise tervis ning parim ravi loote jaoks on ema seisundi stabiliseerimine (4, 23, 

24). 

Käesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade trauma käsitluse iseärasustest rasedal. Antud 

uurimistöö eesmärgist lähtuvad järgmised uurimisülesanded:  

1) anda ülevaade traumamehhanismidest, mis põhjustavad kõige sagedamini vigastuste esinemist 

rasedal;

2) kirjeldada raseduse ajal toimuvaid füsioloogilisi muutusi naise organismis, mis mõjutavad 

trauma käsitlust;

3) kirjeldada trauma käsitluse iseärasusi rasedatel.

3. METOODIKA 
Käesolev uurimistöö on olemuselt kirjeldav teaduskirjanduse ülevaade, mis tugineb rasedate 

traumat käsitlevatele teaduslikele artiklitele ja tõenduspõhistele tegevusjuhenditele. Antud 

metoodika valik tuleneb asjaolust, et käesoleval hetkel puudub Eesti meditsiinisüsteemis rasedate 

traumakäsitluse juhend, mistõttu esines vajadus uurida antud teemal ilmunud teadusartikleid ja 

välisriikide tegevusjuhendeid. Kuigi üldine trauma käsitlus põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud 
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ATLS põhimõtetele, esinevad rasedate trauma käsitluses iseärasused, mis muudavad meditsiiniabi 

osutamist ning on oluliseks teadmiseks tervishoiutöötajatele.  

Teemakohast kirjandust otsiti ja analüüsiti ajavahemikus jaanuar 2019 kuni märts 2019. Allikate 

leidmiseks kasutati erinevaid elektroonilisi teadusandmebaase nagu MEDLINE, ScienceDirect, 

PubMed ja Health Source: Nursing/Academic Edition. Teemakohaste allikate leidmiseks kasutati 

järgmisi otsingusõnu ja nende kombinatsioone: traumakäsitlus (trauma management), trauma 

(trauma), rasedus (pregnancy), rase (pregnant), füsioloogilised muutused (physiological changes), 

elustamine (resuscitation), juhendid (guidelines). Allikate otsimisel ja selekteerimisel lähtuti 

järgmistest kriteeriumitest: allikas on inglise- või eesti keeles, allikas on teaduspõhine, allikas 

on avaldatud ajavahemikus 2003-2018, allikas on teemakohane ning vastab vähemalt ühele 

uurimisülesandele.

Kokku kasutati uurimistöös 43 inglisekeelset teaduspõhist uurimistööd ning rahvusvahelist trauma 

käsitluse juhendit. Sobivate teaduslike allikate leidmiseks luges autor esmalt läbi artiklite pealkirjad 

ja lühikokkuvõtted eesmärgiga välja selgitada, kas allika sisu vastab uurimistöö eesmärkidele ja 

uurimisülesannetele. Leitud kirjandusallikad töötati läbi, sisult sarnased allikad koondati kokku ja 

nendele tuginedes kirjutati artikli erinevad peatükid. 

4. TULEMUSED JA ANALÜÜS 
Enamik (88–95%) vigastustest raseduse ajal on põhjustatud tömptraumast (1, 7, 8). Kuigi läbivat 

ehk penetreerivat vigastust esineb kõigest 5–12%, on see seotud ema (7%) ja loote (73%) suurema 

suremusega. Peamisteks trauma mehhanismideks raseduse ajal on mootorsõidukiõnnetused, 

kukkumised ja lähisuhtevägivald (9, 10, 11), vähem esineb suitsiide, mürgistusi ning põletusi (1, 

5). Anatoomilistest piirkondadest on enim ohustatud kõht (11, 12), lülisammas (11) ja rindkere (9). 

Raske traumaga patsient vajab hospitaliseerimist regionaalhaiglasse, kus on väljaõppinud 

traumameeskond (12). Kerge trauma korral ning subjektiivsete kaebuste puudumisel ei ole haiglaravi 

alati vajalik (11). Patsiendi seisundi hindamiseks ja edasise ravi planeerimiseks kasutatakse trauma 

raskusastme skaalat ISS (injury severity score) (12). Kui ISSi alusel hinnatakse trauma raskeks (ISS 

> 9) ning patsient on liiklusõnnetuse tagajärjel mootorsõidukist välja paiskunud, on näidustatud 

haiglaravi (22). Kui patsiendil on verejooks tupest, esinevad emakakontraktsioonid, lootevesi on 

enneaegselt puhkenud, ilmnevad haigusele viitavad avaldused kardiotokograafilisel uuringul (4, 11) 

ja raseda pulss on üle 110 korra minutis (22), siis tuleb teda samuti pidevalt jälgida. Oluline on ka 

teada, et mõnede tüsistuste, nagu platsenta kroonilise irdumise korral esialgu kliinilisi sümptomeid ei 

pruugi avalduda, kuid aja jooksul põhjustavad need sümptomid häireid platsenta talituses ning selle 
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enneaegset irdumist (5, 10). Järgnevalt on artiklis välja toodud rasedusaegsetest füsioloogilistest 

muutustest tingitud iseärasused raseda trauma käsitluseks. Aluseks on võetud ATLS põhimõtted.  

4.1 Hingamisteed (A ja B)

Traumapatsiendi käsitlus algab eluohtliku verejooksu sulgemisega, vabade hingamisteede 

tagamisega ning vajaduse korral lülisamba kaelaosa immobiliseerimisega (4). Hingamisteede 

käsitluse eesmärk on tagada patsiendi piisav oksügenisatsioon ja ventilatsioon (24). Hingamisteede 

turse, kaalutõus ning suurenenud rinnad raskendavad rasedatel hingamismehaanika hindamist 

ning piisava ventilatsiooni tagamist. Kolmanda trimestri lõpuks on diafragma tõusnud 4 cm 

ning see põhjustab olulisi muutusi hingamisfunktsioonis. Füsioloogiliselt suurenevad raseduse 

ajal hingamismaht ja minutiventilatsioon ning väheneb funktsionaalne residuaalkapatsiteet. 

Hapnikutarbimine raseduse ajal suureneb 15–20%, mistõttu tekib hüpoksia rasedatel kiiresti ja 

mõjutab seejuures ka loote hapnikuga varustamist. Oluline on seejuures lisahapniku manustamine 

eesmärgiga tagada raseda SaO2 väärtus > 95% (22, 25, 26). 

Vähenenud hapnikuvarude ning maosisu aspiratsiooni suurenenud riski tõttu tuleb kaaluda 

varajast endotrahheaalset intubatsiooni või supraglotiliste vahendite kasutamist (24, 26, 27). 

Hingamisteede tursest tingituna on raseda häälepaelad tavapärasest väiksemad, mistõttu võib 

vajalikuks osutuda väiksema intubatsioonitoru kasutamine. Pärast kaht ebaõnnestunud katset 

tuleks kasutada supraglotilisi vahendeid (24, 25). Intubatsiooni eel on vajalik denitrogenisatsioon 

ning preoksügenisatsioon 100%-lise hapnikuga (19). Intubatsiooni järel tuleb jälgida veres 

pCO2 sisaldust, mille normaalne väärtus rasedal on 30 mm Hg (22, 24). Raseda intubeerimisel 

on suurenenud ka veritsuse ning vigastuste tekkimise oht: östrogeenide suurenenud sisaldus ning 

vereplasma mahu suurenemine põhjustavad ülemiste hingamisteede hüpereemiat (26). Seedetrakti 

motoorika aeglustumine ning söögitoru alumise sfinkteri toonuse vähenemine võivad põhjustada 

maosisu aspiratsiooni (19, 23). Seejuures ei ole survel sõrmuskõhrele piisavat toimet pulmonaalse 

aspiratsiooni ennetamiseks (25).  

Düspnoe, nahaalune turse, hüpotensioon ning rindkere ebanormaalne liikuvus võivad viidata 

ventiilpingelisele õhkrinnale ehk pneumotooraksile, mille kahtluse korral on vaja kohe teha 

nõeltorakotsentees. Kui mitterasedatel on punktsioonikoha esmaseks valikuks 4.–5. roidevahemik 

eesmisest või keskmisest aksillaarjoonest, siis rasedatel tuleks diafragma kõrgseisu tõttu punkteerida 

2.–3. roidevahemikku. Nõeltorakotsentees 4.–5. roidevahemikust võib põhjustada kateetri sattumise 

hoopis kõhuõõnde. Sarnaselt mitterasedatega on teiseks valikuks 2. roidevahemik keskmisel 

klavikulaarjoonel (5, 7, 22). 
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Olulist tähelepanu tuleb pöörata tulekahjude tagajärjel tekkinud põletustraumadele. Lisaks otsesele 

kudede kahjustusele, hingamisteede põletusele ja võimalikule tursele tuleb raseda tulekahjusse 

sattumise korral kahtlustada ka vingugaasi ja tsüaniidi mürgistust. Tsüaniid põhjustab raku 

mitokondris hingamisahela häireid ning lootel tekib laktaatatsidoos (20). Raseda vereringesse 

sattunud süsinikoksiid läbib platsentaarbarjääri ning seostub loote hemoglobiiniga. Süsinikoksiidi 

seostumine hemoglobiiniga on afiinsem kui hapnikuga, mistõttu juba väga väike süsinikoksiidi 

kontsentratsioon takistab hapnikuga seostumist ning põhjustab lootel hüpoksiat. Vaja on hinnata 

karboksühemoglobiini väärtust vereanalüüsides, jälgida loote seisundit võimaliku hapnikupuuduse 

tekkimise suhtes ning rakendada hapnikravi 100% hapnikuga (19, 21). Tsüaniidimürgistust ravitakse 

hüdroksükobalamiiniga, mis aitab hemoglobiinil vabaneda temaga seostunud süsinikoksiidist (20). 

4.2 Vereringe (C)

Veremaht suureneb raseduse ajal 45–50%. Rasedusaegne füsioloogiline hüpervoleemia valmistab 

naise organismi ette sünnituseks ning kaitseb võimalike vigastuste eest raseduse ajal (19, 23). 

Muutused elulistes näitajates tekivad siis, kui kaotatud veremaht moodustab 15–20% üldmahust (5). 

Raseduse ajal aeglustub venoosne verevool, mistõttu võib perifeersete kehaosade vigastuste järel 

tekkida oodatust suurem verekaotus (19). Venoosse tagasivoolu soodustamiseks tuleks patsiendi 

jalad asetada kõrgemale (28). Hüperkoagulatsiooni, veresoonte endoteeli kahjustuse ning tekkinud 

venoosse vereringehäire tõttu on rasedad enam ohustatud trombembooliast. Lisaks intensiivistub 

raseduse ajal ka vaagnaõõneelundite verevarustus, mis suurendab kõhu- ning vaagnatraumade 

korral ohtu retroperitoneaalse verejooksu ning hematoomi tekkeks (19, 23). 

Vereringe hindamine ning hüpovoleemilise šoki diagnoosimine raseduse ajal võib olla problemaatiline 

(5). Lisaks ema eluliste näitajate jälgimisele on oluline hinnata ka loote seisundit. Füsioloogilise 

hüpervoleemia tõttu tekivad rasedatel verekaotusele viitavad tahhükardia ja hüpotensioon oluliselt 

hiljem, seejuures võib loode olla juba hapnikupuuduses (22). Loote oksügenisatsioon on otseselt 

seotud uteroplatsentaarse vereringega: emaka verevarustusehäirete korral halveneb ühtlasi ka loote 

hapnikuga varustamine. Sellest tulenevalt on ema verekaotuse esmaseks sümptomiks loote düstress 

(19).  

Verejooksu parim ravi on verejooksu sulgemine ning veremahu asendamine kristalloidlahustega 

ning verepreparaatidega (5, 19, 29). Ulatusliku verejooksu korral on näidustatud vereülekanne 

massiivse transfusiooni protokolli järgi: erütrotsüütide suspensioon, värskelt külmutatud 

plasma ja trombotsüüdid (suhtes 1 : 1 : 1) (7, 20, 29). Reesusnegatiivsetele naistele tuleks 
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erakorralises situatsioonis reesussensibiliseerimise ennetamiseks üle kanda 0-negatiivset verd 

(22). Naise organism valmistub verekaotuseks sünnitusel ning seetõttu vere hüübimisfaktorite 

kontsentratsiooni suureneb ja fibrinolüüs on pidurdatud. Fibrinogeeni sisalduse vähenemisel alla 

150–200 mg/dl tuleks kaaluda krüopretsipitaadi ning värskelt külmutatud plasma ülekannet (30). 

Hüübimisprotsessi käigus toimuvate täisvere viskoelastsete omaduste muutumist traumapatsientidel 

määratakse tromboelastomeetriaga ROTEM (rotational thromboelastometry). Selle uurimismeetodi 

kasutamisega on võimalik täpselt hinnata hüübimisprotsessi (hüübe moodustamist, hüübe tugevust 

ja lagunemist) ning tulemuste põhjal juhtida transfusiooni (31). Tromboelastomeetriat on võimalik 

kasutada ka raseduse ajal ning keisrilõigetel: seejuures tuleb arvestada muutunud referentsväärtusi 

(32). 

Vedelikravi on olulisel kohal ka põletustrauma käsitluses. Varakult alustatud infusioonraviga 

on võimalik ennetada hüpotensiooni (21, 33). Põletushaigele infusiooni määramisel lähtutakse 

Parklandi valemist: infusioonimaht = 4 ml × kehakaal (kg) × põletuspinna protsent. Pool 

vedelikukogusest kantakse patsiendile üle esimese 8 tunni jooksul, teine pool edasise 16 tunni 

jooksul (19). Parklandi valem on rakendatav ka rasedate infusioonravis, ent tuleb arvestada, et 

rasedusaegsetest füsioloogilistest muutustest tingituna võib rase patsient vajada tavapärasest 

suuremat vedeliku ülekannet. Ravi ajal on vajalik jälgida patsiendi diureesi, keskmist arteriaalset 

vererõhku, tsentraalveenirõhku (CVP) ning loote seisundit (33). 

Ulatusliku verejooksu parim ravi haiglaeelsel etapil on kiire transport haiglasse ning 

antifibrolüütikumide kasutamine. Kõige enam kasutatakse raviks traneksaamhapet. Tegemist on 

sünteetilise lüsiini analoogiga, mis inhibeerib fibrinolüüsi. Hemostaatilise toime saavutamiseks 

tuleks traneksaamhapet manustada 3 tunni jooksul pärast vigastuste tekkimist. Kõige paremini 

vähendab ulatuslikust verejooksust tingitud suremust traneksaamhappe manustamine vahetult pärast 

traumat. Esimene annus tehakse veenisisese süstina, millele järgneb püsiv 8-tunnine infusioon (34, 

35). Traneksaamhape on rasedatele ohutu. On leitud, et süsteemse antifibrolüütikumi manustamine 

vähendab keisrilõike järel tekkivat verekaotust ning vereülekande vajadust (36). Kitosaaniga kaetud 

toopilised hemostaatikumid (Combat Gauze) on samuti tõhusad ulatusliku verejooksu peatamises 

rasedatel (20).  

Vererõhu ning südame väljutusmahu tõstmise asemel tuleks hüpovoleemia lahendamiseks 

esmavalikuna kasutada veremahu taastamist vedelikraviga. Eluohtliku hüpotensiooni korral on aga 

näidustatud ka vasopressorite kasutamine (4, 19, 22). Sobiva preparaadi valikul tuleb arvestada, et 

vasopressorid põhjustavad emaka veresoonte vasokonstriktsiooni, mille tulemusena häirub platsenta 

ja emaka verevarustus ning lootel tekib hapnikupuudus (4, 19, 22). Oluline on teada, et adrenaliin 

ja noradrenaliin tõstavad ema vererõhku, kuid vähendavad emaka verevarustust. Dopamiin (< 5 
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µg/kg/min) tõstab ema vererõhku ja ei vähenda emaka verevarustust (19). Negatiivne toime võib 

avalduda ka ema atsidoosi lahendamisel bikarbonaatidega, mis vähendavad kompensatoorset 

hüperventilatsiooni (22). 

Trauma järel võib patsiendil tekkida ka südameseiskusest põhjustatud äkksurm. On leitud, et 

raseduse lõpetamine erakorralise keisrilõikega 4–5 minuti jooksul pärast südameseiskust võib 

päästa ema ja loote elu (3, 24, 26). Kaudse südamemassaažiga on võimalik tagada kuni 1/3 

tavapärasest südame väljutusmahust. Suurenenud emakas põhjustab aga alumise õõnesveeni 

kompressiooni ning vähendab südame väljutusmahtu 10%-ni (37). Raseduse lõpetamine suurendab 

kaudse südamemassaaži ning kopsude ventilatsiooni efektiivsust ning vähendab võimalikku loote 

hüpoksiat. Arvestades ajalist piirangut, tuleb keisrilõige teha sündmuskohas. Traumast tingitud 

äkksurma korral tasub eelistada vertikaalset lõiget, mille korral visualiseerib kõhukoobas paremini 

(26). Ema ja lapse prognoos on parem, kui südamemassaažiga jätkata ka keisrilõike ajal (28). 

4.3 Neuroloogiline hindamine (D)

Patsiendi neuroloogiline uurimine on sama kui mitterasedal: esmasel läbivaatusel hinnatakse teadvust 

Glasgow’ koomaskaala (GCS) alusel ja pupillide suurust ning valgusele reageerimist. Peatraumaga 

patsiendi käsitluse peamine eesmärk on ära hoida võimalik sekundaarne ajukahjustus. Oluline on 

adekvaatse oksügenisatsiooni ja aju perfusiooni tagamine. Peatrauma kahtluse korral on eesmärk 

saavutada patsiendi süstoolne vererõhk ≥ 110 mm Hg. Hüpotensiooni ravitakse verepreparaatide 

ning kristalloidlahuste ülekandmisega (4, 38). 

Kui tegemist on raseda patsiendiga, on oluline hinnata epileptiliste hoogude iseloomu. Peatrauma 

järel tekkinud hooge võib rasedatel segamini ajada eklampsia ehk rasedate kramptõvega, mis on raske 

preeklampsia tüsistus (2). Tegemist on generaliseerunud toonilisklooniliste epileptiliste hoogudega, 

mis võivad viia kooma ja aju verevalanduseni. Hoogude ajal on loode hapnikupuuduses ning võib 

tekkida platsenta enneaegne irdumine, mistõttu on näidustatud raseduse lõpetamine erakorralise 

keisrilõikega. Eklampsia korral sobib antikonvulsiivseks raviks magneesiumsulfaadi veenisisene 

manustamine (24, 39).  

4.4 Keskkond ja täiendav ravi (E)

Selili asend võib rasedatel (> 20 rasedusnädalat) põhjustada alumise õõnesveeni kompressiooni, 

mille järel häirub vere liikumine südame paremasse kotta ning väheneb südame väljutusmaht. 
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Tekkinud vereringehäire põhjustab patsiendil tahhükardiat, hüpotensiooni, kahvatust, uimasust 

ja higistamist. Kriitilises seisundis patsientidel võib alumise õõnesveeni ja aordi kompressioon 

põhjustada kardiaalset äkksurma. Venoosse vereringe häired ning südame vähenenud väljutusmaht 

kahandavad kaudse südamemassaaži efektiivsust. Probleemi ennetamiseks tuleks patsient asetada 

vasakule küljele (6, 22, 24). Transportimisel peaks raam olema vähemalt 15- 30-kraadise nurga 

all (19) või tuleks patsiendi parema külje alla panna 10-15 cm kõrgendus (23). 30-kraadise nurga 

peaks säilitama ka (radioloogilistel) uuringutel (40). Selle tulemusena liigub emakas vasakule 

ning väheneb surve alumisele õõnesveenile. Elustamisel on soovitatud lükata emakas manuaalselt 

vasakule (4, 24).  

Tähtis osa traumapatsiendi käsitluses on adekvaatne valuravi. Omahingamisel patsiendi valu 

vähendamiseks võib kasutada ketamiini, fentanüüli ja morfiini. Fentanüülil ja ketamiinil on tugev 

ning kiiresti avalduv analgeetiline toime. Erinevalt fentanüülist on morfiinil palju kõrvaltoimeid ning 

toime tekib alles 5–15 minutit pärast manustamist. Ketamiin see-eest võib põhjustada düsfooniat 

ja hallutsinatsioone, mistõttu on soovitav manustada juurde väikeses annuses bensodiasepiine. 

Võimalike kõrvaltoimete tekkimise tõttu on vaja patsiendi elulisi näitajaid jälgida: vererõhk, 

elektrokardiogramm (EKG), hingamissagedus, südamelöögisagedus, hapnikuga saturatsioon 

(SaO2) ning vajaduse korral kapnograafia (27). Nõrga ja mõõduka valu leevendamiseks on raseduse 

ajal kõige enam kasutatud ravimpreparaat paratsetamool. Kui paratsetamool ei ole tõhus, võib 

lühiajaliselt mõõduka kuni tugeva valu leevendamiseks kasutada opioide (nt morfiini). Alates 30. 

rasedusnädalast on vastunäidustatud mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) kasutamine: 

suureneb oht arterioosjuha enneaegseks sulgumiseks ning vastsündinu pulmonaalse hüpertensiooni, 

oligohüdramnioni, neerude verevarustushäire tekkeks (41).  

4.4 Radioloogilised uuringud

Traumapatsiendi diagnostilised meetodid on kompuutertomograafia (KT), 

magnetresonantstomograafia (MRT), periotoneaallavaaž (DPL) ja ultraheliuuring FAST (focused 

assessment sonography for trauma) seroosõõntest (4, 5, 23). Vigastuste ulatuse ja asukoha 

täpseks määramiseks vajaliku uuringumeetodi valik ei sõltu raseduse olemasolust. Hirm loodet 

kahjustada ei tohiks olla põhjuseks uuringuid edasi lükata või ära jätta. Radiatsioonidoosi vähem 

kui 5 rad ehk 50 mGy ei ole seostatud raseduse katkemise ega loote arenguhäiretega. (6, 40). 

Ühekordne radioloogiline uuring ei tekita sellist radiatsiooni, et arenevat loodet kahjustada (5). 

Raske traumapatsient võib aga vajada pidevaid uuringuid, mis kokkuvõttes ületavad 50 mGy. Mõju 

lootele sõltub siis raseduse kestusest: raseduse alguses takistab blastotsüsti implantatsiooni, hiljem 
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toimib ioniseeriv kiirgus teratogeenselt ning kartsinogeenselt. Võimalike negatiivsete tagajärgede 

ennetamiseks on soovitatav vähendada radioloogiliste uuringute kasutamist raseduse ajal ning 

vajaduse korral kasutada visualiseerimiseks minimaalset radiatsioonidoosi (40). 

4.5 Teisene läbivaatus

Teisene läbivaatus on patsiendi hindamise süstematiseeritud meetod, mille käigus uuritakse 

traumapatsienti pealaest jalataldadeni. Anamnees võetakse sarnaselt mitterasedaga: allergiate 

esinemine, ravimite tarvitamine, kaasuvad haigused, viimane söögikord ning sündmused vahetult 

enne õnnetust (22). Võimaluse korral täpsustatakse trauma ja raseduse anamnees: turvavöö 

kasutamine mootorsõidukiõnnetusel, raseduse kestus, lootevee puhkemine, emakakontraktsioonide 

tundmine, loote liigutuste tajumine (5). Emaka aktiivsuse oluline tõus võib viidata tekkinud 

verejooksule või ähvardavale enneaegsele sünnitusele (6). Vähenenud looteliigutused on seotud 

võimaliku hüpoksia ning kesknärvisüsteemi kahjustusega (2). 

Vaginaalne läbivaatus on näidustatud, kui kahtlustatakse vaagnaluu murdu, esineb verejooks tupest 

või hematuuria (5). Enne vaginaalse läbivaatuse tegemist on vaja välistada ultraheliuuringuga 

platsenta eesasetsus (22). Läbivaatuse eesmärk on tuvastada võimalikke vigastusi vaagnapõhja 

piirkonnas, vere ja lootevee esinemist tupes (4, 5), hinnata emakakaela avatust ning loote asendit 

(22). Rasedusaegne vaginaalne verejooks võib viidata raseduse algavale katkemisele, enneaegsele 

sünnitusele, platsenta irdumisele, platsenta eesasetsusele või emaka rebendile (4).  

Pärast elupäästva abi tagamist emale ning esmase läbivaatuse tegemist on vaja hinnata loote 

seisundit. Mõõtes emakapõhja kõrguse sümfüüsist, saab määrata raseduse oletatava kestuse. Kõhu 

palpeerimisel on ühtlasi võimalik hinnata ka loote suurust ja asendit. Loote seisundi kvalitatiivseks 

hindamiseks tuleb teha ultraheliuuring ja kardiotokograafia (KTG) (5). Ultraheliuuringuga on 

võimalik hinnata loote südametegevust, määrata raseduse kestus ning loote eesasetsev osa (40). 

Lisaks saab diagnoosida verejooksu, platsenta enneaegset irdumist ning vaba vedelikku kõhuõõnes 

(5). Kardiotokograafiaga hinnatakse emakakontraktsioonide esinemist ning loote südametegevust. 

Loote düstressile viitavad muutused KTG-s on loote tahhükardia, bradükardia, vähenenud variaablus 

ning korduvad detseleratsioonid (3, 6). Enne 10. rasedusnädalat on võimalik loote südametoone 

kuulatleda Doppleri ultraheliuuringuga, alates 20.–24. rasedusnädalast sobib selleks KTG (22). 

Kõigile reesusnegatiivsetele rasedatele on vaja trauma järel manustada immuunglobuliini: 300 

mg 72 tunni jooksul. Trauma järel võib katkeda platsentaarbarjäär ning loote veri satub ema 

vereringesse. Vere segunemise järel aktiveerub ema immuunsüsteem ning toodetakse antireesus-D 
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antikehi. Järgmiste raseduste korral võib tekkida reesuskonflikt, mis põhjustab lootel hemolüüsi, 

aneemiat, hüdropsit ning üsasisest surma. Fetomaternaalset verejooksu on täheldatud 2,6-30 %-l 

traumapatsientidest ning juba 0,01 ml reesuspositiivse loote vere sattumine ema vereringesse 

põhjustab sensibiliseerimist (22). Fetomaternaalse verejooksu diagnoosimiseks on kasutusel 

Kleihaueri-Betke test, millega mõõdetakse loote hemoglobiini ema verest (6, 42). Testiga on 

võimalik hinnata verejooksu suurust ning selle põhjal hinnata vajadust manustada lisaannus 

immuunglobuliini (verekaotus lootel > 30 ml) (22).  
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KRISTJAN KALAM

Atomic layer deposited ZrO2-HfO2 as 
a novel memory material

Even though most people in the developed world have computers, flash drives and accounts for 

cloud data storage, electronic memory devices are far from completed to perfection. They are 

developed every day in the leading research facilities around the world. At the moment, various 

applications use volatile and non-volatile memory types. The former need constant electric 

power to retain information, such as the dynamic random access memory used in most computer 

processors. The latter, which do not need constant power, are known as flash drives and solid state 

drives. Both types have certain advantages and certain shortcomings. Constant work is done, to 

develop a memory, which would combine the good qualities of various known memory types and 

eliminate the weaknesses. 

For a novel data storage device one first needs a new memory material. Today, one of the hot 

topics in this area, is the multiferroic material. This is a material, which is both ferromagnetic 

and ferroelectric, i.e. polarizes in both magnetic and electric fields. Such a material in nanoscale, 

which exhibits these properties at room temperature, would provide many novel opportunities in 

modern nanoelectronics, such as new types of sensors, actuators and memory materials. A data 

storage device exploiting multiferroism would solve several problems of data storage we face 

today, it would be non-volatile, yet fast and allow many orders of magnitude, more read and write 

cycles than the flash memory. It would have longer shelf-life and larger storage density, because 

of the two memory effects – ferromagnetism and ferroelectricity – working simultaneously. 

However, multiferroism is an elusive property of a material, at least experimentally. It has also 

been theoretically studied, which is why so few of them exist. Studies conclude that transition 
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metal d-electrons, which are necessary for magnetism, drastically reduce ferroelectric properties. 

Therefore, ferromagnetism and ferroelectricity are somewhat contradictory properties. Despite 

these restrictive conditions, multiferroism is possible and even realized, but only in the bulk form 

and/or utilized at very low temperatures. To the author’s knowledge, such a material that would 

polarize in both magnetic and electric fields, has not been realized in the form of very thin film that 

would work at room temperature or higher. Both of these conditions are necessary prerequisites 

for a real-world application. 

Ultrathin layers of material can be deposited on a substrate with good conformity and quality, 

using the atomic layer deposition (ALD) method. This method is used in research laboratories 

and industry for producing modern nanoelectronics components. ALD is a chemical vapor phase 

technique capable of producing thin films of a variety of materials. Based on sequential, self-

limiting reactions, ALD offers very good uniformity on various three-dimensional structures, 

thickness control at the Angstrom level, and tunable film composition. With these advantages, 

ALD has proven to be a powerful tool for many industrial and research applications. Various tools 

were also used to characterize the nanoscale films fabricated by ALD, such as the spectroscopic 

ellipsometer to measure the thickness of films, x-ray fluorescence spectroscopy to study the 

elemental composition of films, x-ray diffraction to determine the crystal structure, scanning 

electron microscope for surface images, vibrating sample magnetometer for magnetic properties 

and the SawyerTower circuit for ferroelectrical measurements. This study was devoted to find out, 

if a room temperature multiferroic material can be manufactured using the atomic layer deposition 

method and significant progress was made towards developing a material, which could be used in 

real life applications. 

A nanolaminate of 10 nm HfO2 and 8 nm ZrO2 exhibited clear ferromagnetic and ferroelectric 

properties at room temperature, which fulfilled the purpose of the study. The only drawbacks of an 

otherwise excellent result were the very high values of polarization charge. This is an indication 

of the material being too conductive, which, in turn, is a sign of too many defects in the material. 

Before an actual application can be fabricated based on this material, it should be made slightly 

less defective for the ferroelectric effect to be more definitive. 
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The Change of Planning Principles of 
Architect Karl Burman From 
Jugendstil to Functionalism

In the beginning of 20th century, mostly in 1910s, the most common architecture style was 

Jugendstil. Local Estonian architects were influenced by the situation in Berlin, St. Petersburg, 

Helsinki and Riga. Jugendstil was based on rules and had to represent conditions like 

Gesamtkunstwerk. At the same time, it was quite different everywhere and was affected by local 

influences. In 1920s and 1930s the new leading style was functionalism which was very good fit 

with all the spreading ideas of modern architecture. The main idea of functionalist buildings is to 

meet people’s needs and improve the social environment.

The topic of this research is to analyze the change of planning style in the work of one architect. 

Karl Burman (1882–1965) is one of the first professional architects in Estonia, who studied in St. 

Petersburg and after that worked mostly in Tallinn. He was productive and got many commissions, 

which were mostly for dwelling houses. The article looks more specifically, how he adapted with 

different waves, which formed the society and influenced architecture. Burman is a great example, 

because he experimented with different styles. 

Burman planned over ten buildings in Jugendstil. This research concentrates on two of them, 

which are located in the so-called Politseiaia area. The first building is in Kreutzwaldi street 12 

and was built in 1912. This commission came from engineer Konrad Mauritz, who helped with 

the planning too. Kreutzwaldi 12 building is T-shaped and with four floors. From the plans, it is 

possible to see the dynamic order of rooms, which is common to Jugendstil. But on the contrary 

the flats are quite strict. The innovative element of the flat is the bathtub. The most important room 
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by the plans of Burman is the dining room, which hints back to historicism. 

The other Jugendstil example is located in the corner of Raua and Kreutzwaldi street. This is one 

of the most remarkable project by Karl Burman. The house was finished in 1913 and the architect 

lived there himself for 12 years. The façade is rich in details and playful. At the same time, its 

wings are symmetrical. Burman hides the regularity of the building and presents it as an example 

of asymmetry, which is requirement of Jugendstil.

Both of those two houses planned by Karl Burman represent the romantic type in Jugendstil, 
which is a classification by Karin Hallas-Murula. The other type is the rationalistic type, but 

Burman did not do it much. Romantic type is expressed in softness and in individual approach 

of the architect. The example of the functionalism is a house in the corner of Aedvilja and Karu 

street. This is not the first project, where Burman used functionalism as a style, but this is the first, 

which was realized. The house is built in 1932 and it also has effects of art decó. It has a dark and 

heavy façade. A central element of the facade is the staircase, which reflects to earlier building in 

Jugendstil. In the internal room distribution, we see a regular arrangement of space. Each room has 

a specific function. 

Karl Burman’s practices changed over time to meet the needs of the customer. He did not stick to 

any of the specific architecture styles. That might also be a result of his character. Burman’s ability 

to adapt with social conditions must be appreciated, because he designed significant buildings with 

remarkable appearance. That is the reason we should continue to value his work as an architect 

and do more research about the social context of his architectural work. 
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The Use of Site Specific 360° Video Installation 
to Create an Aesthetic Experience

The thesis is an insight into the world of immersive video art. The title of the thesis “The Use of 

Site Specific 360° Video Installation to Create an Aesthetic Experience” is an introduction to a 

spiralling research, which gets closer to the viewer’s experience with each chapter. 

The aim of the thesis is to investigate how the symbiosis of technology and an aesthetic experience 

works with the use of an immersive video installation. The work talks about 

• the history of immersive video art; 

• necessary means and mediums for creating immersive video art; 

• the psycho-physical perception of the viewer. 

The thesis is constructed as a theoretical research, because the subject in question is very versatile 

and for that reason it seemed that it needed a wide approach of different theoretical materials. The 

material consists of books, (scientific) articles, internet sources. The thesis was put together solely 

by the author, with recommendations from the tutor.  

The first chapter is dedicated to the history of installation art in general and zooms into the 

history of immersive video art specifically as well. It is found that installation art originated 

from the 1960s, when the aim of making art shifted from one perspective to many at once and 

artists experimented with including the viewers into defining the meaning of art. Artists making 

immersive video art tried to depict the real world in a virtual one and also tried making art that 

constructed an entirely new world for the viewers to experience. This led to conclude that artists 
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should consider what has already been done in this field and learn from it. It might be possible to 

comment on it or develop some idea even further. 

The second chapter talks about the vast number of technological opportunities that are available to 

use in this field. It also talks about the perspective, context and viewers experience in some length. 

In the analysis it is concluded that it is important for the artist to think the project through as well 

as possible and what are the technological as well as people based opportunities that can best serve 

the purpose of the project. 

The third chapter concentrates on the immersive experience, what can be used to amplify the 

experience and what can be learned from the field of neuroaesthetics. In the last chapter it is 

concluded that the artist should again try to think the project through as well as possible, while 

answering questions like “how and if the immersive experience is made possible” and “what kind 

on aesthetic experience is the purpose of the project”. It is advised that the artist should engage in 

self-development and also think about the viewer – what and why he/she is experiencing through 

the work. 
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Designing digital reading diary for 
supporting reading process

The article “Designing digital reading diary for supporting reading process” is an overview of 

ongoing master´s thesis. The problem is that during analysing literature students depend too much 

on the opinions of teacher, classmates and what they find online. Also the reading experience 

is often shared after the deadline. The research question is how digital reading diary supports 

and encourages writing about reading experience, which is often shared after the deadline of the 

reading task. Learning literature should give the knowledge and experience of reading as a dialog, 

where the meanings are created during the reading. The article describes reading diaries and 

research results about them. For designing the diary method Fink´s significant learning guide is 

analysed to make studying more effective. Also, the reading diary definition is given and there are 

added ideas on how to design digital reading diary for engaging more into the reading process and 

what questions should be asked during interviews to point out the opportunities and weaknesses 

of digital learning diary method. The results are that according to previous researches, the diary 

method makes students actively and interactively interpret fiction and themselves as readers, but 

when writing online, it is easy to lose focus and continue some other activity on another website. 

Also, e-learning environment automates some teacher´s work, but many teachers don´t feel 

competent using digital methods. Digital reading diary creates an individual learning pathway, 

whereas not excluding collaboration and the author continues designing and researching the 

method.
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The impact of Estonian agricultural sector on 
ammonia emissions in 1991-2016

The role of the agricultural sector in society has grown from year to year, given that the sector 

supplies the growing population of the world with food, although this is accompanied by ever 

increasing pressure on the status of the environment. Global environmental problems, such as 

climate change caused by greenhouse gases and ammonia pollution, have become increasingly 

topical in the context of agriculture. As an EU Member State, Estonia’s international obligation 

(EU Directive 2016/2284) is to reduce the emission of ammonia, as one of the main agricultural 

pollutants, by 1% by the year 2030, as compared to the levels from 2005. The purpose of this 

thesis is to analyze the effect of the primary indicators characterizing the development of Estonia’s 

agricultural sector on ammonia emissions. The source of information is Statistics Estonia and 

the database of the Agricultural Registers and Information Board, in addition to the Environment 

Agency’s report (Estonian IIR 2019). Regarding the analysis, an analysis describing statistical data 

is first presented, followed by a regression analysis. The results suggest that ammonia emissions 

have been in a general downward trend throughout the period in question, but have once again 

risen since 2005. While performing the analysis, it became clear that there is a strong direct 

correlation between the number of farm animals and their increased productivity and ammonia 

emissions, with the greatest impact on emissions coming from the technology for the handling of 

waste from different animals. Although plant production does not have as direct connection, on 

the one hand the rise in arable crop yields has reduced emissions while, on the other hand, the use 

of fertilizers has increased emissions. In addition, one type of support was studied (single area 

payment), which exerted downward pressure on ammonia emissions. The further development 

of the given work would require the investigation of several different forms of support and 

investment volumes directed towards environmental protection. 
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Possibilities of using gels in paper conservation 
in the example of the Estonian National 
Museum’s graphic arts collection

In recent decades, methods that could be used to process damaged objects with the least risks in 

conservation have got more interest. Using gels is very nature- and environment-friendly and in 

addition to that, it’s healthy. Because of the transparency of gels, it is easy for the conservator to 

keep an eye on the work process. The different work processes of gels have been discussed widely 

in literature. In this article, the author focused on cleaning a piece of paper and removing the tape 

with gel. 

Recently using gels has also got more interest among Estonian National Museum’s (ERM) 

conservators. As ERM has a huge collection of art, it needs to be arranged, which is why there 

is a need to find an easy, environment-friendly and time-saving way to conserve the works. 

In this research the author carried out experiments to find the methods, which fit best for the 

conservation of ERM’s graphics collection to remove tape and tidelines with gel. As a result it 

occurred that for the conservation of paper to remove tape and/or tideline and to clean the paper, 

the best combination for a gel is agar-agar and agarose 1:1 ratio at 4% concentration. As all the 

graphics collections of ERM have so far been more or less dirty, causing new tidelines to appear 

on the paper with processing with a localised gel, it was necessary to re-clean the pieces again. 

The best method was to clean the whole surface and remove the tape, which was also used in the 

empirical part of this thesis. The author found that using agar-agar + agarose 1:1 4% on one-sided 

sympatex throughout several procedures. To remove localised smudges, however, it is better to use 

high concentration gellan gum gel. The given method is meant for the conservation of ERM’s art 

collection. Though different papers react differently to conservation in different ways, conservator 
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has to prior test the materials to determine the best accordance of material and gel. During the 

testing the author proved that the claim from literature that gels are valid for use only for 1-2 

weeks, false. In fact, soaking agar-agar and agarose based gels in de-ionised water after cleaning 

the piece of art, cleans the gel of the dirt that it sucked in and prolongs the shelf life of the gel. 

The second discovery that the author made, was that plastic film and Plexiglas give hot gel acidic 

particles. Thus, prior to using plastic film or Plexiglas, one must let gel to cool down or choose a 

heat-resistant container.

From prior condition studies it has occurred that the main issues of the collection were dust and 

unsuitable conservation cases. From more serious damages there were tapes, tidelines, yellowness 

caused by the aging of the paper and mechanical damages (tears, missing pieces, folding lines 

etc.). The purpose of the conservation was to stabilise the condition of the artworks, to observe 

the artworks under a microscope and to assert the prolongation of the shelf life and showcasing 

in the future. After the conservation, the artworks were taken back to the repository at ERM in 

appropriate casing.
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Weaving Freedom: Experimental Fabrics 
from Sustainable Fibres

The aim of this thesis, Weaving Freedom: Experimental Fabrics from Sustainable Fibres, was to 

interpret freedom through textile. To the author freedom means being in harmony with nature. This 

means that in the field of textile, sustainable fibers are very important.  Linen, hemp and nettle 

fibers are in focus, because they can grow locally in Northern Europe. These materials also do not 

need pesticides or other chemicals for growing and they use about 25% less water than cotton. 

This makes bast fibres a sustainable textile material. On the other hand processing the fibres is 

more difficult than processing cotton and therefore needs updates in technology. But this is why 

the author considers the ability to choose the sustainable material as freedom.  

It is also very important to the author that the material expresses the pursuit for imperfection, 

austerity, simplicity and the abandonment of consumer culture. Emotional needs for new clothes 

makes us buy more and more, which means that there is too much textile waste. It has a negative 

impact on the environment on many levels. The author explains how an individual’s inner 

motivation to consume less is important.  

By means of the RailReed invented by associated professor Kadi Pajupuu from Pallas University 

of Applied Sciences, experimental fabrics of linen and hemp fibre are created. These fabrics are 

woven untraditionally: the warp changes position and density. Therefore, the understanding of 

traditional fabric with a strictly even density, shape and quality is changing and thus deprives the 

original material of freedom of individuality.  
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By weaving freedom the author expresses choices, which are important to her – environmentally 

friendly and sustainable way of thinking. The author wove four individual fabrics, which 

experiment with changing the density and position of warp. 
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Corrolations between children 
with specific learning difficulties and 
children with high sensitivity

The current study is themed “Corrolations between children with specific learning difficulties and 

children with high sensitivity“. The aim on the study is to solve the research problem of binding 

the two hypothetically similar phenomenon  in means of drawing conclusions and inferences 

between possible similarities and differences. Pursuing this aim, theoretical materials were sought 

after to comprehend the topic at large. 

The article is divided into six main parts. The content conclusion chapter provides an outline of the 

chapters and their function in given study. This is meant to aid the reader in achieving sufficient 

overview before indulging in the content. 

The third chapter is largely devoted to providing the reader with an understanding of the topic at 

hand. A thematically interwoven scientific resources-based dialogue is established. To ensure a 

facile and coherently comprehendable reading experience, key definitions are explained in depth, 

provided with quotes to relevant sources.  

The “Conclusions and analysis“ chapter focuses on drawing inferences from quoted materials 

to answer raised research questions. Such inferences were made in regard to recognizing and 

comparing the common traits of highly sensitive children and children with specific learning 

difficulties. Theoretical research would reveal that both highly sensitive children and children with 

specific learning difficulties often have a hard time adapting in school environment and due to this 

they may be misinterpreted and easily mistaken as young people having trouble dealing with their 
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internal conditions as well as external stimuli. One of the factors affecting the coping capabilities 

of these children is deemed to be the sub-set of norms commonly agreed upon in the modern 

society. These norms, as viewed through the lens of a school environment, can be seen to have 

influence foremost on the children on either side of school grade-point-average scale. 

Both the children with specific learning difficulties and the children with high sensitivity have 

commonalities in how they react to physical conditioning and the emotional reactions of daily 

interpersonal communication and introspecive responses. These may contribute to the over-

stimulation of children with these “norm-deviated children“. 

The highly sensitive children as well as children with specific learning difficulties have a nervous 

system that is more sensitive than the average person. Because of this, the attention and care 

tended to their need at a young age has strong impact on their adulthood. As this is the case, 

however, when special care is provided to the two subject groups under inspection, at a young 

age, studies show these young people have a high probability to grow up becoming charismatic 

individuals with healthy behavioral patterns and traits of a highly potent leader. 

A chapter is provided to give an overiview of the methodological standpoints taken into account 

when analysing the materials quoted. The used researches page is included at the end of the study 

for the readers to further immerse in the used scientific materi
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Reflections of Masculinity in Turkish Surnames 
after the Turkish Surname Law

The aim of this article is to find reflections of gender norms in Turkish surnames, particularly 

masculinity, as men were usually the ones, who had the right to choose their family’s surname. 

This was found through qualitative research by analysing the meanings and gendered connotations 

of the 50 most common Turkish surnames as well as Meltem Türköz’s (2017) collected interviews 

with citizens of Turkey about their experiences related to the choosing of their surnames. 

The research questions were the following:

1. What was the surname choosing process like and what options did people have?

2. What kinds of surnames did men choose and how do they reflect masculinity?

3. Did women have a role in the choosing of surnames? What kinds of choices did women 

make and how do they reflect femininity?

The surname law was enacted as part of the Turkish reforms after the Second World War in 

January 1935, after which Turkish citizens were given two years to find and register a new 

surname for themselves. This was one of many laws designed to create a more nationalist Turkey 

as well as a more Western Turkey, as the most important rule for choosing a new surname was 

that it must originate from the Turkish language, and the new surname system was modelled upon 

Western names.

The results of the research were the following:

1. The process of choosing a new surname started with the chooser sending their chosen 
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surname (or a list of potential surnames) to the population registry, where it would be either 

accepted or rejected. Names were often rejected, because they were already in use in the same 

city or region. Choosing a good surname was a thing of honour for many people, and they would 

often send officers letters explaining why they have the right to a certain name. As for options 

and limitations, the new surname had to be in the Turkish language and it could not express social 

status, non-Turkish nationality or anything immoral or inappropriate. Booklets of potential names 

were created and spread to help people find an appropriate Turkish surname.

2. The surnames chosen by men were usually related to ideal personality traits or natural 

phenomena. Many surnames had masculine connotations with meanings related to strength as well 

as nationalism, an important element of masculinity in Kemalist Turkey.

3. Women were given the right to choose their surname only if their husband and father were 

dead or in some way incapable of choosing themselves. There are very few examples known 

of women choosing their own surnames; what has been found is that registry officials had a 

tendency to take advantage of less privilaged people (such as women) and assign them a surname 

themselves, which for women often had a feminine connotation.

In conclusion, it was found that men had most of the power, when it came to choosing a surname, 

and that masculine connotations are very common in Turkish surnames as a result
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Free Public Transport in the County and 
Travellers’ Satisfaction: 
The Example of Tartu County

Since July 1, 2018, free county public transport has been implemented in Estonia. To increase 

the number of passengers using public transport and to bring forth an increase in its quality, it is 

necessary to examine the opinions consumers have had up to this point. 

The objective of this bachelor’s thesis is to determine the satisfaction of passengers in regard to 

free bus transport and the impact of zero-fare application on public transport in Tartu County. 

To achieve this, a web-based questionnaire was conducted, using Google Drive platform. The 

questionnaire was opened for respondents between 23.03.2019 and 27.03.2019. During this period, 

870 responses were collected.  

The hypothesis of this study states that due to the increase in the number of public transport 

users, which has resulted in crowding, the consumers of free county public transport would 

not be satisfied. However, it became clear from the study that an overwhelming majority of the 

respondents had very positive attitudes toward establishing free bus transport in counties. The 

frequency of usage has also increased. This was more prevalent in respondents who were older, 

had lower income, and lived further away from the county centre. All the factors related to the 

public transport were also deemed rather satisfactory. Consequently, the hypothesis proposed by 

the author of this study, stating that consumers are not satisfied with free county public transport, 

was not confirmed.  

The information collected during this study could be used to improve the quality and availability 

of free public transport in Tartu County. 
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Management of Trauma During Pregnancy

Complicating approximately 6–7% of pregnancies, trauma is the leading non-obstetrical cause 

of death. However, there still exist great challenges in the management of pregnant trauma 

patients. Numerous physiological adaptions occur during pregnancy, which affect the evaluation 

and treatment of the patient. Obstetric trauma is followed by many maternal and fetal adverse 

outcomes that need to be considered. Initial treatment should be focused on the pregnant patient: 

fetal survival usually depends on the well-being of the mother. Because of its complexity and 

rarity, multidisciplinary approach and up-to-date guidelines need to be established. 

This article “Management of Trauma During Pregnancy” gives an overview of the incidence of 

maternal trauma, impact of trauma on the foetus and woman, principles of trauma management, 

and diagnostic considerations in pregnant trauma patients. 
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