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Kodud, koolid, lasteaiad, kontorid, 
pargid, jalgrattateed, kõnniteed 
ja väljakud on inimeste igapäe-

vased olemise ja liikumise ruumid. Elu-
keskkonna osana on neil oluline mõju 
inimeste tervisele, sealhulgas vaimsele 
tervisele. Tervist edendava elukeskkon-
na hoidmine, kaitsmine ja planeerimi-
ne on rahvatervishoiu põhialus. Selline 
valdkondadeülene tervisekäsitlus peab 
leidma tee ka riigieelarve koostamise 
lähtealustesse. Selle põhimõtte eirami-
se eest maksab ühiskond kõrget hinda, 
sest inimese tervis on Eesti kõige kallim 
vara nii rahaliselt kui ka sisuliselt. 

 Füüsilise keskkonna teemadele pü-
hendatud peatüki sissejuhatus vaatleb 
inimese vaimset heaolu loodus-, linna- 
ja tehiskeskkonna mõjuväljas. Füüsili-
se keskkonna tervisest sõltub inimese 
vaimne tervis ja heaolu. Suurt rolli män-
gib arhitektuur ja ruumiline planeeri-
mine, mis mõjutavad meie käitumis-
mustreid, olemise ja liikumise ruume. 
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Kliimamuutus on suurim 
rahvastiku tervise  
mõjutaja 21. sajandil

Uuringud kliimamuutuse mõjust 
inimeste füüsilisele ja vaimse-
le tervisele on saanud viimastel 

aastatel suurt tähelepanu, mille tun-
nistuseks on kliimapsühholoogia kui 
psühholoogia uue allharu loomine. 
Keskkonnapsühholoogid on uurinud 
mitmekümne riigi võrdluses seoseid 
vaimse tervise ja kliimamuutuse vahel 
(Ogunbode jt 2022). Järeldus on ühene: 
kliimamuutusel on oluline mõju vaim-
sele tervisele. See mõju võib väljendu-
da psühholoogilises kurnatuses või 
ärevuses, mille on esile kutsunud lühi- 
või pikaajalised kliimamuutuse mõ-
jud, nende vahetu või meedia kaudu 
vahendatud kogemine, aga ka kliima- 
muutuse tagajärjel tekkinud sotsiaal-
sed ja majanduslikud muutused ühis-
konnas. Kliimaärevus on inimeste isik- 
lik negatiivne emotsionaalne reak- 
tsioon ebamääraselt tajutavale ohule, 
mida kliimamuutus võib esile kutsuda. 
Kliimaärevust tuleb eristada sellistest 
mõistetest nagu kliimamure või klii-
mamuutusest hoolimine, sest viima-
sed põhinevad reaalselt tunnetatud 
ohul, on inimesi jõustavad ega pruugi 
olla seotud vaimse tervise probleemi-
dega. Ka ÜRO inimarengu aruanne 
(HDR 2022) ning Maailma Terviseorga-
nisatsiooni (WHO) hiljutised aruanded 
on tähelepanu juhtinud, et kiire klii-
mamuutus tähendab kasvavat ohtu 
vaimsele tervisele ja psühhosotsiaal-
sele heaolule, kutsudes inimestes esile 
emotsionaalset muret, aga ka ärevust, 
depressiooni, leinaseisundit ja suitsiidi-
käitumist. 
 Siin peatükis (vt Annist jt) esitatud 
uuringute tulemused selgitavad, kuidas 
Eestis subjektiivsel ehk isiklikul tasan-
dil kliimamuutust tunnetatakse. Need 
uuringud ei otsi vastuseid küsimusele 

vaimse heaolu ja kliimamuutuse vas-
tastiksuhtest, vaid juhivad tähelepanu 
kliimamuutusele kui olulisele suhteid 
ja käitumispraktikaid kujundavale näh-
tusele. Eestis suureneb nende inimeste 
arv, kes tunnetavad kliimamuret. Eri-
nevalt kliimaärevusest pole kliimamu-
relikkus passiivne, apaatne paanika-
seisund, vaid juhib murele leevendust 
otsivad inimesed kliimamuutusega 
seotud teadmisteni ja paneb otsima  
tegutsemisväljundeid. Mure jagamine 
ja ühine aktiivne tegutsemine on levi-
nud viis kliimamurelikkusega tegele-
miseks. Jõuetustunne, läbipõlemine 
ja suurem risk vaimse tervise problee-
mide tekkimiseks võivad ilmneda olu-
korras, kui inimesed ei leia võimalust 
mure jagamiseks ja kanaliseerimiseks. 
Sarnast nähtust on kirjeldatud kliima-
muutust uurivatel teadlastel, kes pide-
valt keskkonnaandmetega töötades 
on silmitsi negatiivse informatsiooni-
ga, selle tõlgendamisega ja avalikkuse  
informeerimisega ning kogevad see-
tõttu läbipõlemist ja leina (Conroy 2019).

 Enamik inimesi hoolib planeedi 
keskkonnaseisundist ja nii ka Eesti ini-
mesed, eriti nooremad põlvkonnad, 
väidavad end olevat keskkonnateadli-
kud. Teadlikkuse ja tegutsemise vahel 
ei ole siiski võrdusmärki. Teadlikkus, 
hirm ja ärevus võivad hoopis kallutada 
probleemi eitama või seda pisendama. 
Näiteks meie sotsiaalse staatuse mär-
gid – autod, kodud, riided – toetuvad 
saastavale tööstusele, mis tihtipeale 
asub riigipiiri taga. Kliimamuutusega 
tegelemine viib paratamatult väärtus- 
konfliktini, sest planeedi keskkonnast 

Mure jagamine ning ühine 
tegutsemine on levinud 
viis kliimamurelikkusega 
tegelemiseks.

hoolimine nõuab osast isiklikust ma-
teriaalsest heaolust loobumist, mis 
võib tekitada isiklikul tasandil vaimset 
pinget. Et seda vältida, valitakse apaa-
tia taktika, sest proaktiivne suhtumine 
tähendaks käitumisharjumuste muut-
mist ja olmelist ebamugavust. 
 Kliimamuutuse tunnetamisel on 
oluline roll sotsiaalsetel normidel ja ees-
kujul. Kliimamuutusest tulenevat ohtu 
hinnatakse asjakohasemaks siis, kui 
usutakse ühiskonnas olulise staatusega 
inimeste väljaütlemisi kliimamuutuse 
teemal või kui tunnetatakse sotsiaalset 
survet isiklikul tasandil kliimamuutuse-
ga kohaneda ja seda leevendada. Nii- 
samuti muretsetakse kliimamuutuse 
teemal rohkem, kui pereliikmed ja sõb-
rad hoolivad kliimamuutusest. 
 Annist jt peatüki esimeses artiklis 
tõdevad, et kliimamurelikkust leeven-
dab kliimamuutuse ja keskkonnakah-
jude tõsiselt võtmine ja nendele lahen-
duste pakkumine. Probleemi eitamisel 
ja apaatiaga suhtumisel on ühiskon-
nas mitu tagajärge: kliimamurelike ja  
kliimaärevate inimeste arv kasvab ning 
kliimakriis võtab üha suuremaid, silma-
ga nähtavaid ning tervisel ja rahakotil 
kogetavaid mõõtmeid.

Keskkonnasaaste  
põhjustab inimestele  
häiritust ja vaimse tervise 
halvenemist

Kliimale ja keskkonnale negatiivset 
mõju põhjustava inimtegevuse 
tagajärjed mõjutavad inimeste 

vaimset heaolu. Peatüki teine artikkel 
(Orru jt) räägib õhusaaste ja mürareos-
tuse uuringute näitel, kuidas keskkon-
nahäiringud põhjustavad vaimse ter-
vise halvenemist. Õhusaaste on kõige 
olulisem keskkonnast tulenev risk meie 
tervisele. Eestis on välisõhukvaliteet 
üldiselt hea. Probleeme esineb linna-
des, kus on palju nii saasteallikaid kui 

ka nendega kokku puutuvaid inimesi. 
Aruandes välisõhu mõju kohta Eesti  
inimeste tervisele on keskendutud 
peenosakestele ja eriti peentele osa-
kestele, mis õhusaastes mõjutab vaim-
set tervist enim (Orru jt 2022). Ehkki 
viimase kümnendi jooksul on Eestis 
peenosakeste arv õhus langenud, ei 
ole põhjust rahuloluks. Liiklusintensiiv-
suse tõttu on Eesti suuremate linnade 
südametes õhukvaliteet ööpäeva eri 
aegadel varieeruv. Muret tekitab asja-
olu, et paljud koolid, lasteaiad ja huvi-
koolid asuvad just kesklinna piirkonnas.  
Tallinna ja Tartu kesklinna lasteasutus-
te vahetus läheduses on avalikus ka-
sutuses või asutuste töötajatele mõel-
dud parkimiskohad, mis saastavad 
laste mängimise ja liikumisruumi ning 
mõjuvad tervisele negatiivselt. Palju-
des Euroopa riikides (Holland, Ühend- 
kuningriik jne) on parkimine lasteasu-
tuste juures keelatud. Autod, millega 
lapsevanemad lasteasutuste juurde 
sõidavad ja mootorit seiskamata oma 
lapsi ootavad, on suured saasteallikad  
nii välisõhule, mullastikule kui ka lähe- 
dal asuvate lasteasutuste siseõhu kva-
liteedile. Täna on teadmata ruumide 
siseõhu kvaliteedi mõju vaimsele ter-
visele, sest seda ei ole saasteallikate  
seisukohast uuritud. Arvukad juhtu-
miuuringud välismaalt lubavad oleta-
da, et see seos on olemas, kuigi seda 
teemat ei ole ka rahvusvahelisel tasan-
dil põhjapanevate järelduste tegemi-
seks piisavalt uuritud.
 WHO on juba 2011. aastal viida-
nud mürale kui tõsisele negatiivse 
tervisemõjuga saasteallikale (WHO 
2011), kuid vaimse tervise probleemide  

Kliimale ja keskkonnale nega-
tiivset mõju põhjustava inim- 
tegevuse tagajärjed mõjutavad 
inimeste vaimset heaolu.
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põhjuslikku seost mürasaastega on 
ebapiisavalt uuritud (Guha 2022). Põh-
jusena saab välja tuua müra salakavala 
olemuse – me ei pane liiklusmüra tähe-
le, sest see on pidev harjumuspärane 
foon. Samuti on müra tunnetuslikult 
vähem ohtlik kui näiteks liiklusõnnetus. 
Lapsed on kõikide saasteallikate suh-
tes tundlikumad kui täiskasvanud ning 
nad on haavatavamad ka mürast, mis 
võib muu hulgas halvendada nende 
kognitiivseid võimeid (Gill 2021). Seetõt-
tu on täiskasvanutel raske adekvaatselt 
hinnata mürasaastet laste seisukohast.
 Keskkonnasaaste mõju vaimsele 
tervisele on arutuse all ka põllumajan-
duses. Näiteks on aktiivses uurimisjär-
gus glüfosaadi mõju vaimsele tervisele 
(Ong-Artborirak jt 2022; Soares jt 2021). 
Glüfosaati sisaldavaid herbitsiide ka-
sutatakse laialdaselt põllumajanduses 
umbrohutõrjevahendina, aga ka vahe-
tult enne saagikoristust, et ühtlustada 
vilja valmimise aega. Teine glüfosaadi 
kasutusvaldkond Eestis on taristute 
(maanteed, raudteed, õuealad) ning 
nendega külgnevate alade taimestiku 
piiramine. Eesti põllumuldade vaatlu-

sed ning pinna- ja põhjavee uuringud 
osutavad, et glüfosaate ning selle la-
guprodukte leidub looduskeskkonnas 
üha enam (Helm jt 2020). Glüfosaadi 
sattumisel soolestikku võib see tingida 
mikrobioomi muutusi, mis omakorda 
võivad esile kutsuda ärevust ja dep-
ressiooni (Barnett jt 2022). Riigikont-
rolli (2018) audit viitas, et taimekaitse- 
vahendite reostus põhjavees on haka- 
nud suurenema. Samuti on suurene-
nud nitraadi sisaldus põhjavees. Nitraa-
diga saastunud vee kasutamine aga 
võib tekitada depressiooni sümpto-
meid (Theron 2022). 

Ehitatud elukeskkonna 
mõju vaimsele heaolule

Peatüki kolmas artikkel (Sooväli- 
Sepping jt) vaatleb lähemalt 
ehitatud elukeskkonna mõju 

inimeste vaimsele heaolule. Ruumi- 
planeerimise, liikuvuse ja arhitektuu-
ri seostamine vaimse heaoluga väärib 
süvendatud selgitamist, sest siiani on 
seda teemat puudutatud Eestis vaid 
argivestluste tasemel. Eestis puudub 
avalikus sektoris hea praktika loodava 
taristu, ehitusobjekti või planeeringu 
mõju hindamiseks inimeste vaimse 
tervise ja heaolu seisukohast. Samuti 
on Eestis selles valdkonnas veel vähe 
uuringuid, kuid head näited Euroo-

VAIKUS KUI LOODUSVARA
Inimene vaikuses on inimene iseendaga. Kui sa oled vaikuses, siis sa 
jääd iseendaga üksi, iseenda seltskonda. [---] Kui nüüd tulla tagasi 
vaikuse kui loodusvara juurde, siis selle loodusvara kaitset peaks võt-
ma väga tõsiselt. [---] See on väärtus, mille juurde inimesed jõuavad 
väga sageli siis, kui seda enam ei ole. See on umbes nii nagu tervise-
ga, mille kohta öeldakse, et tervis on haige inimese kõige kallim vara. 

ALLIKAS: Fred Jüssi 2022, „Olemise mõnu“, Ööülikooli Raamatukogu, lk 99–101

Keskkonnasaaste mõju vaimsele  
tervisele on arutuse all ka 
põllumajanduses.

past võiksid olla eeskujuks ning lihtsalt  
kohaldatavad ka Eestis.
 Paigad, kus inimesed kõige roh-
kem aega veedavad, mõjutavad nen-
de tervist kõige rohkem. Enamik ini-
mesi veedab põhiosa elust hoonete 
sees. Tänapäeva ehitatud keskkonda ja 
hoonete siseruume ei ole pahatihti kas 
teadmatusest või hoolimatusest kujun-
datud vaimset tervist toetavaks. Selle 
peamiseks põhjuseks on üldine vähene 
arusaam sellest, kuidas ehitatud kesk-
kond vaimset heaolu mõjutab. Ehitus-
turu jaoks puuduvad selged juhised, 
milliseid inimeste vaimset heaolu soo-
dustavaid ehitatud keskkondi propa-
geerida. Hosington (2019) toob välja, et 
insener-tehnilised parameetrid on sea-
tud rajatavate hoonete temperatuurile, 
valgusele ja õhule. Neist esimene, tem-
peratuur, on individuaalne ja tunne-
tuslik parameeter, mille mõju vaimsele 
heaolule on kaudne. Ebapiisav päeva-
valgus siseruumis võib suurendada 
depressiooni esinemise võimalikkust 
kuni 60%. Hästi läbimõeldud valgus- 
lahendused seevastu parandavad nii 
kehalise kui ka vaimse tervise näitajaid.
 On veel mitmeid lahendusi, kuidas 
ehitatud keskkonna kujundamisega 
inimeste vaimset heaolu ning sooritus-
võimet parandada. Poolavalike hoone-
te (lasteaiad, koolid, töökohad) arhitek-
tuur ning sisekujundus saavad vaimset 
tervist toetada selliste stimuleerivate 
ja lõõgastavate lahendustega nagu ro-
heseinad ning omaette olemise ja vai-
kuse nurgad. Töökeskkonna ja avaliku 

ruumi rikastamine taimedega, puidu 
kasutamine interjööris, looduspildid 
seintel, puhkekohad katuseterrassidel, 
sügiseste lehtede sahistamise kohad, 
puude kohina ja linnulaulu kuulamise 
kohad, digitaalsed looduse simulat-
sioonid – kõikidel neil on meelt rahus-
tav mõju. Sedasorti lahendused ja head 
praktikad Eestis ja mujal võiks kokku 
koguda interaktiivsesse elektroonilisse 
kataloogi, mida iga sisekujundaja saab 
täiendada ning iga koolidirektor, raa-
matukogu juhataja või muu asutuse 
juht vabalt kasutada.
 Euroopa sotsiaaluuringu kohaselt 
kogevad Eesti inimesed sotsiaalset 
eraldatust tunduvalt enam kui Lääne- 
Euroopa inimesed. Sarnaselt teiste 
Euroopa riikidega on paljud Eesti leib-
konnad eriti linnades üheliikmelised. 
Seda laadi elamismustri muutus seab 
senisest teistsugused ootused avali-
ku ruumi kvaliteedile, mis võimaldaks 
sotsiaalset interaktsiooni. Sotsiaalne  
interaktsioon võib tähendada lihtsalt 
teisest inimesest möödakõndimist, ju-
huslikke kohtumisi, ühist aialapi hool-
damist jms. Tunnetatud sotsiaalsel seo-
tusel on selge positiivne mõju vaimsele 
tervisele. Lihtsalt öeldes: inimene vajab 
teist inimest oma läheduses. 
 Ehitatud keskkond (nii avalik ruum 
kui ka hoonete siseruumid) mõjutab 
inimeste eluviisi ja käitumisharjumisi 
märksa rohkem, kui sellele regulatsioo-
nides ja avalikes aruteludes tähelepanu 
pööratakse. Eesti linnastunud elukesk-
konna üks juurprobleeme on autokesk-
ne planeerimine. Gill (2021) toob välja, 
et kui lastel on vaimse tervise häired, 
siis on nende põhjustajaks sageli halb 
linnakeskkond. Liikluse intensiivsuse 
kasv on muutnud just laste võimalu-
si väljas iseseisvalt aega veeta. Auto-
kesksete piirkondade planeerimine, 
mis tähendab majade ümber üha uute 
parkimiskohtade loomist ja uute sõidu-
teede rajamist, vähendab laste män-
gu- ja iseseisva liikumise vabadust ning 
surub neile peale tubased tegevused.  

Eestis puudub avalikus  
sektoris hea praktika loodava 
taristu, ehitusobjekti või  
planeeringu mõju hindamiseks 
inimeste vaimse tervise ja 
heaolu seisukohast.
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Märkamatult on vanadest elurajooni-
dest kadunud staadionid, palliplatsid, 
metsatukad. Vajadus tunduvalt roh-
kem tähelepanu pöörata eri vanuses 
laste ja noorte, aga ka eakate mängu-
väljakutele nii Eesti linnades kui ka asu-
lates on suur. Seda laadi tegelusruumid 
peaksid elukeskkonna kujundamisel ja 
tervisekäitumise suunamisel olema ko-
haliku omavalitsuse strateegiline ees-
märk. Kaasava eelarve hääletused ja va-
batahtlike pingutused (nt MTÜ Liikuma 
Kutsuv Kool) oma praegusel kujul on 
ebapiisav viis suunata inimeste tervi-
sekäitumist. Eesti kliimatingimustega 
sobivaid häid näiteid tegelusruumide 
kohta leidub palju Euroopas ja Põhja-
maades. Olulise panuse nii tegeluskoh-
tade kujundamisse kui ka nende koh-
tade paigutamisse linnaruumis saavad 
anda eksperdid ning teadlased meil ja 
mujal. 
 Vaimset heaolu toetav eluviisivalik 
on liikumine. Kõndimine pakub või-
malust spontaanseteks kohtumisteks, 
võimalust näha, mis toimub tänava-
tel, milline on ilm. Inimkeskse linna-
planeerimise eestkõneleja David Sim 
(2021) toob välja mitmeid kõndimise 
võlusid – kõndimine võimaldab mee-
lelist kogemust, kontakti ümbritseva 
keskkonnaga ning sotsiaalset suhtlust. 
Liikumisvabadust võimaldab ka jalg-
ratas. Hea jalgrattataristu olemasolu 
on eeldus, et lapsed saavad iseseisvalt 
liikuma. Viimased Euroopa terviseuu-
ringud kinnitavad, et kõige kasulikum 
liikumisviis inimese tervisele on jalg-
rattaga sõitmine, mis võimaldab kiirelt 
liikuda ühest punktist teise, põletab  

kaloreid ja tekitab heaolutunde. Nii  
Eesti kui ka Euroopa linnades on poo-
led autosõidud viie kilomeetri pikku-
sed. Nende sõitude asendamine jalg-
rattasõiduga toob suurt kasu inimeste 
tervisele. Eesti ilm ei pruugi küll soo-
dustada jalgrattaga liikumist viiel kuul 
aastas, kuid ülejäänud seitse kuud lu-
bab ilm jalgrattaga sõita, nii nagu seda 
tehakse meie naabrite juures Soomes. 

Looduslähedus toetab 
vaimset heaolu

Moodsa meditsiini algusaega-
del rajati psühhoneuroloogia 
haiglaid loodusesse, eema-

le linnakärast. Loomulik päevavalgus 
palatites ja arstikabinettides, võima-
lus nautida päikesepaistet, värske õhk, 
võimalus loodust vaadata ja looduses-
se minna – kõigil neil teguritel arvati 
olevat terapeutiline mõju (Battisto ja 
Wilhelm 2020). Ka tänapäeva haigla-
te, eakate kodude, taastusravikeskuste 
ning teiste tervishoiuasutuste arhitek-
tuuri puudutavas eksperdiarutelus on 
kesksel kohal mõte looduslähedusest 
ja looduslikkusest – alates hoone asu-
kohast, hoonet ümbritsevast maastiku- 
arhitektuurist, ehitusmaterjalist kuni 
sisedisaini lahendusteni (Kraus jt 2020). 
Looduskeskkond ei mõju tervistavalt 
vaid haigetele inimestele, seda vajavad 
ka terved inimesed. Looduskeskkon-
nas viibimine stimuleerib, säilitab ja 
tugevdab vaimset tervist, sealjuures ka  
stressiga hakkamasaamist (Bosch jt 

Mida rohkem loodust on 
linnas – tänavatel, väljakutel, 
bussipeatustes, korterelamute 
ümbruses –, seda tervemad on 
inimesed.

2018). Loodusesse ei peaks spetsiaal-
selt minema või sõitma, et tunda ter-
vistavat heaolu. Mida rohkem loodust 
on linnas – tänavatel, väljakutel, bussi- 
peatustes, korterelamute ümbruses –, 
seda tervemad on inimesed.
 Linnastumine, mis on tähendanud 
Eesti linnade rohealade osalist täisehi-
tamist, on vähendanud meie võimalusi 
viibida looduses, olla looduse sees. See 
on viinud kultuurikatkestuseni, mis on 
seotud muutustega meie harjumustes 
ja väärtustes. Näiteks võib sedalaadi 
katkestus tuua harjumuse kontrollida 
steriilsust endal ja enda ümber: hirm 
käsi mustaks teha ja higistada, soovi-
matus brändiriideid määrida, märgi 
puulehti kodumaja ette pargitud au-
tolt korjata, vastikustunne lendavate 
putukate suhtes. Kontakti loodusega 
on viimastel kümnenditel välja tõrju-
nud tehnoloogia. Õues olemise asemel 
veedavad alla kaheksa-aastased lapsed 
digivahendites aega üle kahe tunni öö-
päevas, teismelised seitse ja pool tun-
di ning täiskasvanud kasutavad digi- 
vahendeid rohkem kui kümme tun-
di ööpäevas (Bosch ja Bird 2018). Sellel 
tehnointensiivsel linnastunud eluviisil 
on negatiivne mõju kehalisele ja vaim-
sele tervisele ning laiemalt arusaamale, 
miks looduskeskkonda on vaja ja kui-
das see on meie tervisele kasulik. 
 Eesti linnu iseloomustav autokesk-
ne ja loodusvaene linnaruum on tun-
nistaja tehnokraatlikust lähenemisest 
keskkonnale, mis seab esiplaanile lin-
nataristu insenertehnilised lahendused 
maa all ja maa peal. Tagaplaanile on 
jäetud inimese füüsilised, sotsiaalsed 
ja emotsionaalsed vajadused, sest loo-
dusliku keskkonna haldamist linnaruu-
mis peetakse majanduslikuks kuluks. 
Linnaruumi parandamiseks saab appi 
võtta looduslähedased lahendused. 
Need – tehnilises keeles looduspõhi-
sed lahendused kui kliimamuutusega 
kohanemise viisid on maastikuarhi-
tektuurile toetuv inseneeria valdkond, 
mida on praktiseeritud nii välismaal 

kui ka Eestis linnakeskkonnas. Seni on 
vähe teadvustatud nende lahendus-
te mõju inimese heaolule. Looduslikel 
veesilmadel ja linlikel märgaladel, mis 
on ka vihmavee ja vihmast tulenevate 
tulvavete kogumise kohad, ning teistel 
looduslähedastel lahendustel on sel-
ge lisandväärtus ka inimese vaimsele 
seisundile. Looduslähedasi lahendusi 
võiks rohkem ja julgemalt linnaruumis 
kasutada, sest neil on mõju korraga 
nii tervisele, linnaruumi kliimakindlaks 
muutmisele kui ka ruumiesteetikale.
 Linnade rohealad pakuvad inimes-
tele võimalust viibida puhtamas kesk-
konnas, puhtama õhuga piirkondades. 
Rohealad on kohad aktiivseks liikumi-
seks ja sportimiseks, üksi olemiseks ja 
kaaslastega kohtumiseks. Rohealadel 
on vaimset tervist taastav mõju – veres  
väheneb kortisoolitase, veresooned 
täituvad hapnikuga ning me tunne-
me end lõõgastunult ja rahulolevalt. 
Võiksime eeldada, et inimesed käi-
vad vaba aega veetmas rohealadel. Ka  
suurandmed kinnitavad, et elanikkonna 
kokkupuudet rohelusega terves Eestis 
võib hinnata heaks (Orru jt 2022). Ome-
ti on uuringud näidanud, et see eeldus 
on eksitav (Plüschke-Altof ja Sooväli- 
Sepping 2022). On mitmeid põhjusi, 
mis takistavad inimestel rohealasid 
kasutamast. Näiteks võib inimene olla 
eluetapis, mis ei võimalda elurutiini  
lülitada rohealadel käimist. Eestis 
on linnade rohealade ligipääsetavus 
probleem, see võib olla takistatud nii  
vanemaealistel, lastel ja noortel kui ka  
lapsevankritega emadel. Eesti suure-
mate linnade rohealad on vähenenud 
eelkõige ehitustegevuse tõttu. Eestis 

Eestis on inimestel piisavalt 
võimalusi nautida vaikust ja 
eraldatust looduses, eemal 
inimtekkelistest objektidest.

Kui lastel on vaimse tervise häired, 
siis on sageli selle põhjustajaks halb 
linnakeskkond. Liikluse intensiivsuse 
kasv on muutnud just laste võimalusi 
väljas iseseisvalt aega veeta.
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on arvukalt ka sinialasid, millel nagu 
rohealadelgi on vaimset tervist taas-
tav mõju. Elanikkonna suhet ja kokku-
puudet sinialadega ei ole siiani Eestis 
süsteemselt uuritud ega planeeritud.  
Kokkuvõtteks, Eestis on inimestel pii-

savalt võimalusi nautida vaikust ja eral-
datust looduses, eemal inimtekkelis-
test objektidest. Joonis 5.0.1 toob välja 
taoliste kohtade paigutuse ja nende 
kauguse müraallikatest ehk teisisõnu –  
vaikuse maastikud.

Joonis 5.0.1. „Eneselaadimise“ kohad ehk vaikuse maastikud Eestis on terves Euroopas 
ainulaadsed kohad, kus saab kuulata vaikust. 

ALLIKAS: Projekt ELME kaardikihtide  
kataloog (alla laaditud 9.01.2023)

https://kaur.maps.arcgis.com/apps/Map-
Series/index.html?appid=9db1c0379be-
24a13a94c5ad6e4829320

Füüsiline keskkond mõjutab vaim-
set heaolu rohkem, kui seda siiani 
Eestis on teadvustatud. Inimese 

heaolu sõltub teda igapäevaselt ümb-
ritsevast looduslikust keskkonnast. Vii-
maste aastate rahvusvahelised projek-
tid ning teadustulemused tõendavad 
üheselt: vaja on rohkem loodust linna 
sees ja loodus peab olema igaühele 
lihtsalt kättesaadav. Samuti näitavad 
viimased teadustulemused, et igapäe-
vane liikumine kas jalgsi, ühistranspor-
di või jalgrattaga on rahvastiku tervise 
võti, sealhulgas vaimse heaolu looja. 
 Vaimset tervist toetava Eesti elu-
keskkonna kujundamine eeldab ter-
visemõjust lähtuvat ruumilist pla-
neerimist ja teadlikku elukvaliteeti 
parandava elukeskkonna kujundamist. 
Kuidas selleni jõuda? Omavalitsuste 
tasandil on vajadus parandada kõigi 
ametnike teadlikkust ja omavahelist 
strateegilist koostööd. Häid näiteid ja 
eeskuju leiab teistest Euroopa riikidest 
küllaga. Vaja on täiendavat õhusaaste 
seiret ning tegeleda tuleks Eesti linna-

keskkondade õhukvaliteedi problee-
mide ning liiklusest tuleneva müraga  
linnaruumi planeerimise tasandil. 
 Keskkonnasaastel on mõju vaim-
sele heaolule ja tervisele. Nitraatide ja 
glüfosaatide tervisemõju hindamine 
on praegu keerukas probleem. Uurin-
guid, mis seostavad taimekaitsevahen-
dite mõju vaimse tervisega, on vähe 
ning Eestis selle valdkonnaga ei tege-
leta. Kuna mõju inimese mikrobioomi-
le on teadaolevalt olemas ja sellel on 
omakorda mõju vaimsele tervisele, tu-
leks tähelepanelikult jälgida teaduslik-
ku arutelu. 
 Keskkonnasaastel on tugev mõju 
kliimale. Kliimamuutusel on sotsio- 
psühholoogilised tagajärjed ning olu-
line on neid ühiskonnas märgata ning 
aktiivse tegevusega murelikkuse foo-
ni ühiskondlikul tasandil vähendada. 
Inimestena sõltume keskkonnast, kus 
elame. Mida puhtam, loomulikum, loo-
duslikum on elukeskkond, seda tuge-
vama vaimse vastupanuvõimega on 
ühiskond. ●

KOKKUVÕTE

LOODUSLIKUD VAIKUST JA RAHU PAKKUVAD PAIGAD 
Suurandmete analüüsil põhinev ökosüsteemiteenuste kaardistamise 
ja hindamise projekt (2020) käsitleb eraldatust kui võimalust nautida 
vaikust ja rahu ilma teisi inimesi kohtamata. Kõige kaugemad paigad 
inimtekkelisest taristust Eestis on Väinamere laiud (Kõverlaid ligi 6 
km), maismaal on aga enam kui 2 km ulatuses eraldatust pakkuvaid 
kohti vaid soodes (Nätsi-Võlla raba ligi 3,5 km). Kõige enam eraldatud 
paiku asub Pärnumaal, Läänemaal ja Ida-Virumaal. Tänapäeval on 
vaikust ja meelerahu võimaldavad paigad kiires muutuses. Lageraied 
mõjutavad müra neelduvust ja seetõttu ei pruugi 2020. aasta kaart 
vastata tänasele tegelikkusele.

Vaikuse hüve
Eraldatus ehk vaiksed  
paigad

Kaugus müraallikatest  
meetrites 

 0–50
 50–100
 100–200
 200–300
 300–500
 500–1000
 1000–5885
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2018. aastal avaldas Valitsusteva-
heline Kliimamuutuste Nõukogu 
(IPCC) tõsise hoiatuse inimkon-

nale kliima olukorra ja edutute katse-
te kohta inimtekkelise kliimamuutuse 
ärahoidmiseks. Need avaldused ilmu-
sid ajal, mil ekstreemsed ilmastiku-
nähtused nagu kuumalained, metsa-
põlengud, üleujutused on sagenenud. 
Maailma eri regioonide (sh Eesti) hoia-
kute uuringud osutavad, et inimeste 
valmisolek mõista kliimaga seotud tu-
levikustsenaariume ja seostada neid 
omaenda tulevikuga on oluliselt suu-
renenud. Ühtlasi on ilmnenud, et ühis-
konnad selle edasilükkamatut tegutse-
mist nõudva probleemiga otsustavalt 
ei tegele. Kliimamurelike ühiskonna-
liikmete sõnavõtud ja teod, sealhulgas 
koondumine huvirühmadesse, on tä-

hendanud kliimamurega aktiivsete 
kodanike eristumist passiivsemate de-
mokraatlike protsesside taustal, mille 
peamiseks väljendusviisiks on valimis-
tel osalemine. 
 Artikli eesmärk on pakkuda mit-
mekülgset vaadet olukorrale, kus osa 
inimesi tajub teravalt kliimaga seotud 

5.1
Kliimamure kui inimeste ja  
keskkonna suhete vahendaja

PÕHISÕNUM

Kliimamure on oluline osa kliimaagentsuse tekkimisest, mis võimaldab üha 
kliimamurelikumal elanikkonnal üksteist toetada ja tegutsema suunata. 
Suure globaalse ohuga silmitsi seistes toetab kliimaagentsus vaimset ter-
vist ja heaolu ning võimaldab valmistuda vajalikeks muutusteks ühiskonna-
korralduses. Tõsiselt võetud ja jagatud kliimamure ei pea viima apaatsusele.

AET	ANNIST,	BIANKA	PLÜSCHKE-ALTOF,	PIRET	VACHT,	MIRJAM	RENNIT	JA	 
JOONAS PLAAN

SISSEJUHATUS

Inimeste valmisolek mõista kliimaga 
seotud tulevikustsenaariume ja  
seostada neid omaenda tulevikuga 
on oluliselt suurenenud, kuigi ühis- 
konnad selle edasilükkamatut  
tegutsemist nõudva probleemiga 
otsustavalt ei tegele.
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muutuste ohtlikkust, ent peavad sel-
lele lahendusi otsima kahaneva, kuid 
siiski laialt levinud ükskõiksuse taustal. 
Artikkel annab esmalt ülevaate elanike 
kliimahoiakutest ja mõnest muret teki-
tavast tagajärjest inimeste käitumisele. 
Sellele järgneb analüüs Eesti kliimamu-
relike inimeste kogemustest, et välja 
selgitada, kuidas võib suurem teadlik-
kus mõjuda elumuutvalt. Kirjeldame 
kliimamurest võrsuvat uut sotsiaalsust, 
mille mõju vaimsele tervisele ja heaolu-
le on turgutav ja toetav. 
 Analüüs põhineb kliimamurega 
seotud statistilistel andmetel ning  
sotsioloogilisetel ja antropoloogilistel 
uurimustel. Viimaseid oleme teinud 
alates 2019. aastast. Andmed pärinevad 
kliima- ja keskkonnaliikumiste esin-
dajate hulgas läbi viidavast etnograa-
filisest välitööst sotsiaalmeedias ning 
reaalelus toimuvatest osalusvaatlus-
test, samuti rohkem kui 30 aktivistiga 
tehtud intervjuudest. Osa tsitaate on 
pärit Anna Silvia Seemeli bakalaureuse-
tööst (Seemel 2021). Enamik intervjuee-
rituid on seotud liikumistega „Reeded 
tuleviku nimel“ ja „Vastuhakk väljasure-
misele“ ning pärit peamiselt suurema-
test Eesti linnadest1. 

Sobivam on rääkida  
kliimamurest kui  
kliimaärevusest

Kliimamuutusest põhjustatud loo-
dusõnnetused võivad esile kut-
suda psühholoogilisi probleeme, 

mis väljenduvad kurbuse, ärevuse, än-
gistuse, leina, viha, depressiooni, stressi 
ja muude emotsionaalsete seisundite-
na (Stanley 2021; Cunsolo Willox ja Ellis 
2018). Neid tundeid on tähistatud uute 
terminitega nagu solastalgia2 (Galway 

jt 2019) või pretraumaatilise stressi 
sündroom (Kaplan 2015). Kliimamuu- 
tuse mõjuga inimese vaimsele tervi-
sele tegeleb ökopsühholoogia raames  
kujunenud psühholoogia uus vald- 
kond – kliimapsühholoogia (Climate 
Psychology Alliance 2020). 
 Ülemaailmse kliimakriisi ja keskkon-
nakatastroofi ohu ning sellest tekkiva 
ebakindlusega seotud tulevikuvaatelisi 
emotsioone on eesti keeles seni peami-
selt kirjeldatud kliima- või ökoärevuse-
na. Ärevus aga ei pruugi sisaldada seost 
tajutud ohu ja subjektiivse tunde vahel, 
vaid jätab võimaluse seda tõlgenda-
da isikliku negatiivse emotsioonina, 
mis ei ole ilmtingimata seotud reaal-
se ohuga. Kliimaga seotu puhul ei ole 
aga tegemist mitte subjektiivse tunde 
ega vaimse tervise häirega, vaid „päris-
elu stressoriga“ (O’Brien ja Elders 2021). 
Kliimaärevus ei kirjelda piisava selguse-
ga, et emotsionaalse reaktsiooni taga 
on reaalne ja tõsine probleem. Termi-
nit „ärevus“ tunnetavad kliimamuutu-
se pärast mures inimesed jõuetusele 
ja nõrkusele viitavana ning agentsust 
ja suutlikkust õõnestavana, samas kui 
termineid „kliimalein“, „kliimahirm“ ja 
„kliimamure“ peetakse märksa täpse-
mateks ja jõustavamateks. 
 Terminikasutuse ülevaatamine on 
vajalik ka selle sotsiaalsete tagajärge-
de tõttu. Kliimateadlike ühiskonnaliik-
mete mure üks allikaid on kogemus, 
et suur osa ühiskonnast ei suhtu klii-
maprobleemi piisava tõsidusega. Mure 
pisendamine kliimaprobleemi tõstata-
jaid „ärevateks“ sildistades ei toeta neid 
lahenduste otsinguil, vaid vähendab 
inimeste suutlikkust ületada  mure ja 
hirmuga seotud apaatsust või paanikat 
tekitavat mõju ja otsida mõttekaaslasi 
lahenduste leidmiseks. Kui ühiskonnas 
viidatakse probleemile kui kujuteldava-
le, mitte tegelikule, ja puudub laiema 

1 Uurimistööd on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (PRG908).
2 Keskkonnamuutustest põhjustatud stress.
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tegutsemise vajaduse mõistmine, siis 
võib säärases ükskõikses ja sildistavas 
keskkonnas kliimamurelikkusest saa-
da reaalne vaimse tervise probleem 
(O’Brien ja Elders 2022, Pihkala 2020). 
Kui aga ühiskonnas laiemalt mõiste-
takse ja tunnistatakse kliimamuutuse 
probleemi ja selle lahenduste nimel te-
gutsemise vajadust, võib see leevenda-
da ohtu vaimsele tervisele, koondada 
inimesi probleemiga tegelema ja suu-
rendada vastupidavust. Neil põhjustel 
kasutame artiklis läbivalt terminit „klii-
mamure“, mis viitab tegeliku olukor-
raga põhjendatud ja stressi tekitavale 
murele reaalsete kliimamuutustest 
tulenevate ohtude ees. See osutab so-
bivalt selliseid tundeid põhjustavale te-
gelikkusele. 

Kliimamuutuse eripärad 
kujundavad kliimamure 
levikut ja olemust

Kliimamuret põhjustavat kliima-
muutust iseloomustab mitu eri-
joont, mis eristavad seda teistest 

vaimset tervist mõjutavatest keskkon-
naprobleemidest (Pihkala 2020). Esi-
teks on kliimamuutuse näol tegemist 
globaalse ja süsteemse probleemiga. 
Sellega kaasnevad muutused ei ole 

tingimata kohalikul tasandil hooma-
tavad, nagu on näiteks õhusaaste või 
müra. Lokaalsed ilmastikuolud ei anna 
selget arusaama laiematest kliimaprot-
sessidest, ammugi mitte konkreetses 
paigas ees ootavast muutusest. Ome-
ti on kliimamuutust vaja ohjata, kuid 
ühiskondade üksiktegevused muuda- 
tusteks majanduses, poliitikas või  
igapäevaelus ei ole piisavad kliima- 
muutuse pidurdamiseks.
 Teine iseloomulik joon on probleemi 
tulevikulisus, kujunemisjärgus olek. See 
võib hirmu suurendada, kuna tulevik-
ku ei ole isegi parimate mudelite järgi 
võimalik lõpuni ennustada. Samuti on  
ettearvamatu, mis võib toimuda sellises 
olukorras inimühiskondadega. Eestis, 
kus reaalelus kogetakse kliimamuutust 
seni suhteliselt piiratult, vahendavad 
kliimamuret esmajärjekorras meedia ja 
poliitilised otsustajad. Inimesed tunne-
tavad seda infokildude põhjal abstra- 
heeritud murena tulevikulootuste ka-
dumise ning kliimamuutuste tõsiste 
tagajärgede saabumise kiiruse pärast. 
 Nii sõltub kliimamure sellest, kas ja 
kuidas avalikud arutelud ühiskonnas 
üldisemalt teaduslikke ja abstraktseid 
probleeme käsitlevad ning neid tava-
keelde tõlgivad. Laiemalt sõltub see ka 
sellest, kuivõrd mõistetakse ja usalda-
takse teadust tervikliku reaalsuse pee-
geldusena ning teaduse suutlikkust 
luua adekvaatseid tulevikumudeleid. 
Oma rolli mängib ka eri teadusharude 
sõnumite sarnasuse hoomamine (näi-
teks, et kliimamuutuse tagajärjed on 
näha nii klimatoloogidele kui ka bioloo-
gidele), teaduse abstraktsete sõnumi-
te igapäevakeelde tõlkimise kvaliteet 
ja haare ning elanikkonna teadus- 
hariduse tase. Erinevalt konkreetse-
test, kohapeal mõõdetavatest kesk-
konnasaaste parameetritest nõuab 
kliimamuutus oma globaalses, tuleviku-
lises ja abstraheeritud olemuses lahti- 
seletamist, et probleemi hakkaks  
mõistma kogu ühiskond, sealhulgas 
need, kelle käitumisest (sh eriti  

Termin „kliimamure“ viitab 
tegeliku olukorraga põhjen-
datud ja stressi tekitavale 
murele reaalsete kliimamuu-
tustest tulenevate ohtude ees. 
Kliimaärevus ei kirjelda piisava 
selgusega, et emotsionaalse 
reaktsiooni taga on reaalne ja 
tõsine probleem.
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tootmis- ja tarbimispraktikatest) sõltub 
probleemi lahendamine, kuid kelleni 
ühiskondlik mõju jõuab otsekui läbi 
isolatsioonikihi. 

 Suurem osa kliimateadlikke koda-
nikke on kriitilised olemasoleva majan-
dussüsteemi ja ühiskonna ülesehituse 
suhtes, sest just neid kahte nähakse 
kliimaprobleemi peamise allikana. Ma-
janduskasvu ei nähta mitte positiivse 
trendina, vaid ollakse teadlikud selle 
kliimariske suurendavatest, loodust 
kurnavatest tagajärgedest. Kliimamu-
ret käivitab kogemus, et ühiskondlikud 
institutsioonid ei saa suure tõenäo-
susega kliimaprobleemi haldamise ja 
vältimisega hakkama seetõttu, et need 
ei suuda funktsioneerida väljaspool ka-
pitalistlikku majandussüsteemi ja kas-
vuideoloogiat. Selle tõttu nähakse klii-
mamuutust „ülinurjatu probleemina“ 
(Gillighan ja Vanderbergh 2020), mis 
tuleb lahendada piiratud ajaraamides, 
mida ei saa keskselt juhtida, mille la-
hendajad on ka probleemi põhjustajad 
ja mida pidurdavad irratsionaalselt jät-
kuvad poliitilised valikud (Levin jt 2012). 
Probleemi ülinurjatus peitub ka selle 
seostes väga paljude muude problee-
midega ning selle mõistmine toob esile 
sügavaid kahtlusi selles, et olemasolev 
majandussüsteem suudab iseenda 
tekitatud probleemidega toime tulla, 
pakkudes lahenduseks vaid rohepesu 
ja n-ö tehnofiksi2.

 Selliste hinnangute mõjul muuda-
vad kliimamurelikud inimesed tarbimi-
sele ja elustiilile keskendudes oma ma-
janduskäitumist, mis on selles valguses 
nii majanduse kui ka isiklikul tasandil 
ainumõeldav suund. Kliimamuutuse 
tagajärgede ennetamise poole püüd-
lemine tähendab uusi valikuid, uusi 
tulevikuplaane. Seda võiks pidada ko-
hanevaks, ent ka vaimset tasakaalu 
pakkuvaks käitumiseks, sest dissonants 
kliimat hävitavas majanduses tavapä-
rasel moel osalemise ja kliimamure  
vahel on liiga suur.

Kliimamure tase Eesti 
ühiskonnas on madal,  
ent tõusuteel
 

Kliimamure tase on riikides erinev 
ja tuleneb kohapealsetest asja-
oludest – piirkonna kliimatundlik-

kusest, avalikul areenil käsitletavatest 
ohtudest, sotsiaal-majanduslikust olu-
korrast, keskkonnahoiakutest ja hin-
nangutest inimese keskkonnamõjule, 
aga ka konkreetsete arvamusliidrite 
seisukohtadest (Plüschke-Altof jt 2020). 
Nagu kõikjal maailmas, on kliimamu-
re tõusuteel ka Eestis. Eesti elanik-
konna keskkonnateadlikkuse uuring 
(Turu-uuringute AS 2020) osutab, et 
kui kliimamuutust pidas 2016 tõsiseks 
probleemiks 10% elanikest, siis aastaks 
2020 oli nende hulk kasvanud 18%-ni. 
Sarnast olukorda kinnitab ka värske  
Euroopa Investeerimispanga (EIB 2022) 
uuring, mille järgi on selliseid inimesi 
Eestis 19%.
 Euroopa sotsiaaluuringu (2016) tule- 
mused osutavad võrdluses Euroopa 
keskmisega Eesti inimeste madalama-
le murelikkuse tasemele (joonis 5.1.1). 
Esmapilgul võiks seda olukorda seos-
tada klimaatilise piirkonnaga, kus äär-

Suurem osa kliimateadlikke koda-
nikke on kriitilised olemasoleva 
majandussüsteemi ja ühiskonna üles-
ehituse suhtes, sest just neid kahte 
nähakse kliimaprobleemi peamise 
allikana.

2 Ingl technofix – katse lahendada probleeme (nt kliimaprobleeme) veel mitte olemasolevate või vajalikus 
ulatuses kasutatavate leiutiste abil.
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muslikke ilmastikutingimusi esineb vä-
hesel määral. Joonis 5.1.1 osutab aga, et 
Eesti murelikkuse tase ei kuulu sugugi 
samasse gruppi teiste klimaatiliselt sar-
naste Põhjamaadega, vaid me sarna-
neme hoopis endiste idabloki riikidega.
 Sugude võrdluses on Euroopa  
Investeerimispanga uuringu (EIB 2020) 
andmetel neid, kes kliimamuutusi ei 
tunnista, märksa rohkem meeste (Ees-
tis 20%; Euroopas 10%) kui naiste hulgas 
(Eestis 12%; Euroopas 7%). Kliimamuu-
tuse inimtekkelisuses kahtlevad Eesti 
mehed ja naised samuti erineval ta-
semel (meestest kahtleb 29%; naistest 
16%), nagu ka selles, kuivõrd nad kliima-
muutusi oma käitumisega mõjutada 
võiks (seda ei usu 55% Eesti meestest ja 
31% naistest). Inimesi, kes ei usu, et nad 
oma käitumisega eriti või üldse kliima-
muutust mõjutada saavad, on Eestis 
rohkem (42%) kui Euroopas keskmiselt 
(31%). 
 Neid, kes arvavad, et kliimamuutus 
nende igapäevaelu mõjutab, on Ees-

tis vaid 10% ning 17% Eesti elanikest ei 
arva, et isegi nende laste elu võiksid klii-
mamuutused mõjutama hakata. Siiski, 
koos nendega, kelle arvates mõjutab 
kliimamuutus igapäevaelu mõnevõrra,  
on protsent oluliselt suurem – 72%. Ses 
osas paigutume selgelt klimaatiliselt 
sarnasesse gruppi koos teiste Põh-
ja-Euroopa maadega ning jagame põh-
jamaist veendumust, et siinne asukoht 
kaitseb ilmastiku eriolukordade eest. 
 Eesti keskkonnateadlikkuse uuring 
(Turu-uuringute AS 2020) kirjeldab 
suurima kliimamuutustest põhjusta-
tud ohu allikaid elanikkonna arvates 
ja nende hinnangut riigi suutlikkuse-
le selles kontekstis (joonis 5.1.2). Ajaga 
on hakatud ohtusid olulisemaks tun-
nistama, kuid väikest kasvutendentsi 
näitab ka nende inimeste osakaal, kes 
kahtlevad riigi suutlikkuses äärmuslike 
kliimanähtustega toime tulla. Kahtle-
jateks on sagedamini vanemaealised, 
eestlased, väikelinnade ja asulate ning 
Kesk- ja Lõuna-Eesti elanikud.

Joonis 5.1.1. Keskmine kliimamurelikkuse tase Eesti ja valitud regioonide võrdluses, 
skaalal 1–5

ALLIKAS: autorite joonis, ESS 2016 andmete põhjal

  1 2 3 4 5 

EESTI

Endised idabloki riigid

Põhjamaad

Lääne-Euroopa

Euroopa (ilma Eestita)

2,64

2,77

2,94

3,19

3,07

KESKMINE	SKOOR	SKAALAL	1-5
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Joonis 5.1.2. Milliseid kliimamuutusest põhjustatud ohtusid peetakse kõige olulisema-
teks ja kuidas hinnatakse riigi suutlikkust äärmuslike kliimanähtustega toime tulla (%)

ALLIKAS: autorite joonis, Eesti keskkonnateadlikkuse 2016 ja 2020 uuringu andmete põhjal (Turu-uuringute AS 2020)

 Võiks oletada, et ükskõiksus kliima- 
muutuse suhtes peegeldab sotsiaal- 
majanduslikke raskusi, ilmajäetust, näi-
teks võimetust leida vaimset energiat 
teemaga tegelemiseks. Ometi ei näita 
Euroopa uuringu andmed, et väike sis-
setulek kuigi silmatorkavalt ükskõik-
sust suurendaks. Pigem võib märgata 
vastupidist – just suurema sissetule-
kuga inimeste hulgas on kliimamuu-
tuse eitajaid ja nende inimtekkelisuses 
kahtlejaid mõnevõrra rohkem. Eriti sel-
ge on sissetulekute erinevus ekstreem-
sete kliimanähtuste pärast muretsemi-
ses – väike sissetulek suurendab muret, 
nagu ka tunnet, et üksikisiku käitumisel 
pole suurt mõju. Need erinevused on 
silmatorkavad Euroopa keskmiste sar-
nasuste taustal (joonis 5.1.3). Euroopa 
uuringu (EIB 2022) tulemustest selgub 
ka, et Eesti elanikud on lausa neljandal 
kohal hirmu poolest, et rohepoliitikad 
nende ostujõudu võiksid vähendada.

 Euroopa uuring (EIB 2022) osutab, et 
67% Eesti elanikest on veendunud, et nad 
ise teevad oma igapäevaelus kõik, mida 
vähegi saavad, et kliimamuutuste vas-
tu võidelda. Samas usub vaid 35%, et ka 
kaaskodanikud seda teevad. See vahe ar-
vamustes on märkimisväärne just teiste 
riikidega võrreldes: vahed on suuremad 
Lõuna-Euroopa ning väiksemad Põhja- 
Euroopa riikides. Käärid kliimamuutuse 
kogemise ning kaaskodanike muutu-
misvalmiduse vahel tekitavad inimestes 
arvatavasti frustratsiooni, mis on suu-
rem lõunapoolsetes piirkondades, kus 
muutused on selgemalt tunnetatavad.  
Eesti on oma põhjamaise asukoha  
mõttes üpris ebatavaline. Asukoha  
ja tausta mõttes peaksid meie näita- 
jad olema Leedu ja Läti omadest väik- 
semad, ent ei ole. Kvantitatiivsed and- 
med paraku ei selgita, mis suurendab 
eesti elanike usaldamatust kaasela- 
nike tegutsemisvalmiduse suhtes.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Tugevad
tormid

Kuumalained Riigi suutlikkus toime 
tulla äärmuslike 

ilmastikunähtustega 
väga hea või 
pigem hea

Riigi suutlikkus toime 
tulla äärmuslike 

ilmastikunähtustega 
väga halb või 
pigem halb

● 2016   ● 2020

5.1  |  Kliimamure kui inimeste ja keskkonna suhete vahendaja

Joonis 5.1.3. Kliimamuutusega seotud hoiakud madalama ja kõrgema sissetulekutase-
mega elanikkonna võrdluses Eestis ja Euroopas (%)

ALLIKAS: autorite joonis, EIB 2020 andmete põhjal

KLIIMAMURE MÕJUTAB  
INIMESTE KÄITUMIST
Kliimamurel on käegakatsutavad 
tagajärjed ning valmisolek oma 
käitumist kliima nimel muuta on 
suhteliselt levinud ka Eestis: 

● 14% on juba otsustavalt vähen-
danud loomaliha söömist või 
selle lõpetanud

●  38% ostab kohalikke toiduai-
neid

● 27% sõidab rattaga või käib 
jala (19% teeb seda kliima-
muutusele viidates)

●  13% on hüljanud auto
● 20% käib puhkamas kodumaal 

või selle lähistel
● 24% ei lenda

Samas on nende hulk, kes midagi 
kliima nimel ei tee ega paista ka-
vatsevatki teha, silmatorkav: 

● 37% ei kavatsegi loomaliha söö-
mist sel eesmärgil vähendada

● 27% ei soovi ostma hakata ko-
halikke tooteid

●  19% ei plaani vähendada auto-
kasutust

● 32% ei näe ette, et nad hakkak-
sid kasutama ühistransporti

● 40% ei mõtle vähem lennata
● 50% ei kavatse loobuda oma 

unistuste reisist kaugele maale 

Neid jõujooni arvestades tunne-
vad tõsiselt murelikud elanikud 
tõenäoliselt, et nende kaaskoda-
nikud ei jaga nende muret.
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10%

0%
Kliimamuutust pole 

olemas
Kliimamuutus pole 

inimtekkeline
Mure ekstreemsete 
ilmastikunähtuste 

pärast

Üksikisiku käitumine 
ei muuda eriti või 

üldse midagi

● Madalam sissetulek Eestis

● Kõrgem sissetulek Eestis

● Madalam sissetulek Euroopas

● Kõrgem sissetulek Euroopas

ALLIKAS: EIB 2020 ja EIB 2022
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Kliimamurelike kogemu-
sed Eesti ühiskonnas

Et heita pilku kliimamure sisulisele 
poolele – sellele, kuidas ümbritsev 
hoolivus või ükskõiksus, tegevu-

setus või tegutsemine mõjutab kliima-
murelikke ja mida mure või hirm neile 
tähendab –, vaatleme etnograafilisi 
andmeid. Kliima pärast tõsiselt muret-
sevate inimeste eristamine ülejäänud 
elanikkonnast pole kerge ülesanne, 
kuivõrd mure väljendamine sõltub kon-
tekstist: ümbritsev ükskõiksus kliima-
probleemi suhtes teeb raskemaks oma 
mure väljanäitamise. Suhtluskeskkond 
võib olla taoliste mureavalduste suh-
tes suisa vaenulik. Viimase kolme-nelja  
aasta jooksul on teema muutunud ak-
tuaalsemaks, ent koos uute ülemaa-
ilmsete kliimaliikumistega on nende 
esindajaid ja neis osalejaid tabanud ka 

kriitika avalikel areenidel ajakirjandu-
sest sotsiaalmeediani. Osa murelikke 
võib oma ängistust vaka all hoida, tei-
sed räägivad sellest vaid kitsamas rin-
gis. Vaatleme siin inimesi, kelle kliima-
mure väljendub üsna selgelt, näiteks 
kliima- ja keskkonnatulevikule kesken-
duvates gruppides osalemises. Sellised 
uuritavad võimaldavad sissevaadet 
mitte ainult muresse endasse, vaid ka 
sellest lähtuvasse tegevusse.

 
 
 
 
 
 

Kliimaagentsus ehk kliima-
mure leevendamise nimel 
tegutsemise võimekus on ini-
meste suutlikkus teha valikuid 
kliimamuutuste pidurdamiseks 
ja neid valikuid ühiskonnas või 
grupis ellu viia.
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4 Kõik nimed on pseudonüümid.

  Vaimse tervisega seotud küsimu-
sed moodustavad küll siinse artikli 
raami, kuid me ei lähene neile psüh-
holoogilisest vaatenurgast. Selle ase-
mel vaatleme kliimamuret kui vaim-
set tervist puudutavat kogemust, mis 
vahendab inimsuhteid ning millel on 
seos inimeste tegevuse ja arusaama-
de, keskkonna ja tulevikuvaatega. Klii-
mamure kogemine on oluline samm  
kliimaagentsuseni (Pearse jt 2018,  
lk 340–342) ehk kliimamuutuse vastu  
tegutsemise võimekuse saavutamiseni.  
Kliimaagentsus eeldab kliimaproblee- 
mide abstraktsuse ületamist nii, et 
inimene hakkab otsima konkreetseid  
viise lahendusteks ja toetavaid võrgus-
tikke (joonis 5.1.4). 

Kliimamurest ei ole  
tagasiteed

Paljude meie uuringus osalenud 
kliimamurelike esimene kokku-
puude kliimaprobleemidega oli 

info teaduslike andmete kohta mee-
dias ja sotsiaalmeedias. Uus teadmine 
käivitas soovi infot juurde otsida, mis 
omakorda on aga avanud inimeste 
silmad probleemi keerukusele ja ohu 
lähedusele. See kogemus võib olla 
maailma muutev. Üks meie noorimaid 
vastajaid nendib: „…  kui [kliimateema] 
mulle endale kohale jõudis pool aastat 
tagasi, [sain aru] et sa tegeledki selle-
ga elu lõpuni“ (Gerli4, 17). Teine noor kir-
jeldab oma muret ja pere muret koor-
ma pärast, mis ta sellega oma õlule on 
võtnud: „Samas ma ei oska enam teist-
moodi, nüüd ma olen rohkem globaal-
se mõtlemisega ja mul on raske mitte 
seda teha. Sellest ei ole väga tagasi-
teed“ (Mai, 19). 
 Mitu intervjueeritut toovad esile, et 
esimesed kokkupuuted kliimaprob-

leemidega tekitasid neis negatiivseid 
emotsioone: kurbust, meeleheidet, 
depressiooni ja viha, mis ajapikku on 
muutunud leppimiseks. Emotsioonid 
võivadki liikuda üsna laial diapasoo-
nil ja lainetena ning paljud kirjelda-
vad oma hirmu kujuneva protsessina. 
Näiteks oli alguses „rusuv, rõhuv tead-
mine, mis muutus mingi hetk vihaks.  
[---] Siis oli leppimine ja siis ma uuri-
sin veel rohkem süvitsi ja sellest tekkis 
uus masenduse laine“ (Seemel 2021). 
Hirm on osalt puhteksistentsiaalne 
– nagu võtab kokku Häli (16), kes tõ-
deb: „...  võib-olla ma lihtsalt suren 30- 
aastaselt, sest et …  mingi kliimamuu-
tuste mõju.“ Teisalt ärgitab hirm tegut-
sema: „Hirm on minu jaoks hästi suur 
motivaator, miks ma üldse tegelen  
kliimaaktivismiga, ma ei taha elada  
sellises maailmas tulevikus, nagu 
praegu ennustatakse“ (Alvar 20).

Kliimamures tuntakse 
end üksi

Intervjueeritavate hulgas suurendab 
hirmu tunne, et oma murega ollakse 
üksi. Kui osalt leevendavad seda sot-

siaalmeediagrupid, siis isiklik läbikäi-
mine sarnaselt mõtlevate inimestega 
on enamasti suurlinnaelanike ja juba 
mingites keskkondlikult mõtlevates ko-
gukondades elavate inimeste privileeg. 
Ehkki statistika näitab, et mures olevaid 
inimesi on üksjagu, on skaala „äärmiselt 
mures“ olevas otsas siiski vaid väike osa 
inimestest, ja nad ei pruugi tingimata 
üksteiseni jõuda, kui nad elavad väike-
linnades või maal või kui nad ei kasuta 
sotsiaalmeediat. 
 Äärmuslik mure globaalse, kogu 
inimkonna jõupingutust nõudva prob-
leemi pärast tähendab, et selline koo-
rem väikese grupi õlul tundub eriti  

Joonis 5.1.4. Ideaalmudel kliimamuutuse teadvustamisest tegutsemiseni

ALLIKAS: autorite joonis

MÄRKUS: Sõltuvalt kontekstist ja ühiskonna suhtumisest võib teekond viia ka mujale, näiteks apaatsuseni või individuaalsete lahenduste 
otsingutele.

Teadlikkus
kliimamuutustest

Kliimamure

Kliimaaktivism

Kliimaagentsus
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raske. Murelikkuse tase on seotud niisiis 
selle jagamise võimaluse puudumise-
ga ja kogemusega, et kaaskondlastele 
on ohutust tulevikust olulisem muga-
vus: „...  ei taha ennast muuta lihtsalt   
… nagu nii on mugavam, nii mugav on 
oma elu jätkata ja et [---] ei taha liht-
salt [---] sellest nagu lahti lasta, et ma 
ei saa enam autoga sõita“ (Anna, 16). 
Ümbritsejate ükskõiksus suurendab 
muret: „…  [nad] ei jaga nagu sellest, 
et mis on need reaalsed tagajärjed, 
kuidas nagu minu elu mõjutab, eks 
ju. Keegi ei seosta seda ära“ (Gerli, 17). 
Oma vastakaid tundeid muretu ühis-
konna ja enda teadlikkuse vahel kirjel-
dab 17-aastane Kadri millenagi, mida 
ta on hakanud nimetama „[---] skiso-
freeniliseks tundeks. Et ühelt poolt ma 
loen IPCC raportit vms, et aeg kliima-
muutusteks hakkab otsa saama ja me 
oleme teel suure kriisi poole, ja siis ma 
vaatan enda ümber, et inimesed on nii 
rahulikud, grillivad endiselt mitusada 
grammi šašlõkki näkku ja ostavad en-
dale järjest uusi autosid ja suuremaid 
maju ja üldse kedagi ei huvita. Ja siis 
tekib selline paralleelmaailmades ela-
mise tunne ja see tegelikult on aeg-
ajalt päris hirmus.“ 
 Murelikkus võib inimest teistest 
eraldada, kui nood teemat tühiseks 
peavad. Sellises kontekstis tekib tunne, 
et kliimamuutusest rääkimine vaid tüü-
tab ja ärritab ümbritsejaid. Mitu vasta-
jat mainib niisugust kogemust, näiteks:  
„[---] ma ei taha seda keskkonnatee-
mat nii väga peale suruda inimestele, 

sest [---] ilmselt ma väga ei meeldiks 
neile, sest see oleks tüütu“ (Häli, 16). 
 Lõhe kliimamuutusest kui prob-
leemist arusaamise ja selle vältimiseks 
või leevendamiseks tegutsemise vahel 
on miski, mida kliimamurelikud valu-
salt märkavad. Nad tõdevad, et isegi 
need, kes nõustuvad ja võtavad prob-
leeme tõsiselt, „[---] ei suuda hoomata 
seda, et nad peaksid oma elus midagi 
muutma või ohverdama selle nimel, et 
sellega nüüd tegeleda. Nad on valmis 
sellega tegelema, kui see on neile hea 
ja mugav, sobib graafikusse ja ei võta 
neilt muudelt tegevustelt aega ära“ 
(Viire, 30).

Hirm kaotatud tuleviku 
pärast

Välitööde põhjal saab väita, et üks 
läbivaid hirme on kaotatud tule-
vik ja teadmatus tulevikust: „Ma 

üldse ei tea, mida niimoodi tulevik võib 
mulle tuua, [---] sellepärast see ongi 
nii hirmus, et see on hästi ebastabiil-
ne, me ei tea, mis võib juhtuda kõik,“ 
tõdeb Alvar (20). Nooremate vastaja-
te jaoks, kelle elutee valikud on kuju-
nemisjärgus, on tulevikuvõimaluste 
moondumine kliimamuutuste tõttu 
masendav: „… kõik varasemad mõtted, 
mis mul olid, neist on vähe kasu, kui 
kliima läheb metsa, sest kõik, mida ma 
teen, ma teen ju kliimaga keskkonnas“  
(Kadri, 17). Kliimateadlikkusele eelne-
nud tulevikukujutelmad on mitme 
kliimamureliku kirjeldustes kadunud, 
mõttetuks osutunud või justkui kül-
mutatud, ootele pandud: „...  see terve 
maailmapilt, mis mul on olnud enda 
tulevikust, [---] appi, et tegelikult seda 
nagu põhimõtteliselt enam ei olegi  
[---] Praegu [---] ma tunnen, et ma ei 
saa oma elu ette planeerida“ (Anna, 16).
 Elada justkui otsapidi muret teki-
tavas tulevikus on üsna omane kõigi-
le kliimamurelikele. Hirmu üks osa on 

Hirmu suurendab tunne, et oma 
murega ollakse üksi. Murelikkuse 
tase on seotud selle jagamise võima-
luse puudumisega ja kogemusega, 
et kaaskondlastele on ohutust tulevi-
kust olulisem mugavus.
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ka ebaselgus. Teadmatus ja võimetus 
kontrollida teadmiste kaudu seda, mil-
lal ja kuidas kliimaprotsessidel võib 
olla otsene mõju inimesele endale, on 
uuringus osalejatele ängistav. Paljud 
mõtlevad sellele, milliseks kujuneb 
ühiskond olukorras, kus otsesemalt 
või kaudsemalt kliimamuutuste mõjul 
võib aset leida ühiskondlik kollaps. Ent 
nii-öelda maailmalõpuks valmistumine 
keset ükskõikset, rahumeeli vanaviisi 
elavat ühiskonda on kummaliselt võõ-
randav ja hirmutav. 
 Ebakindlale tulevikule peavad mu-
relikud silma vaatama sedavõrd sageli, 
et nad jõuavad oma hirmu ka mingil 
moel ületada ja eneses teatava rahu 
leida: „Ühelt poolt mul on hirm, et süs-
teem kukub kokku, ja teiselt poolt mul 
on lootus, et see kukub võimalikult 
kähku [---] – mida kiiremini see kokku 
kukub, seda kiiremini on võimalik mi-
dagi rohkem funktsionaalset ehitada“ 
(Marek, 26). 

Kliimamurelikkuse posi-
tiivsed mõjud vaimsele 
tervisele ja heaolule

Kliimamure senine käsitlemine 
kliimaärevusena on tähendanud, 
et kliimateadlikkust seostatak-

se psüühiliste probleemidega, mille 

muretsemine võib kaasa tuua. Ometi 
on meie uuritute jaoks teadlikkus tee 
kliimaagentsuseni, mille kaudu saab 
oma hirmu hallata, sellele vastu astu-
da ja see tegevusse pöörata. Kliima- 
agentsuse taga on selge arusaam, et 
kliimamuutus on meie ajastu olulisim 
teema, ja otsus seda võtta asjakohase 
tõsidusega. Sellest lähtuvate elumuu-
tuste hulka kuulub ka kliimaaktiivsus, 
et otsida teadmisi ja lahendusi, teavita-
da teisi ja nõuda avalikult lahendustega 
tegelemist.
 Kuigi kliima- ja keskkonnateema-
dega tegelemine võib tekitada sügavat 
kurbust või ängistust, tunnevad selleni 
jõudnud tänulikkust saadud teadmiste 
eest. Teadlikkus on väärtus, mille pin-
nalt edasi mõtlemine aitab tulevikuks 
valmistuda: „Oli mis see algus oli, päris 
piin – nüüd on ikkagi tunne, et ma olen 
nagu mitme sammu võrra mõtlemises 
ees. Et mul on teadmisi, mida ma saan 
ka teistele jagada. Ja töötada, et oleks 
paremad inimsuhted, enne kui ühis-
kond üsna ära laguneb [---]“ (Tiia, 46). 

Liiga mustade tulevikustsenaariumi-
de edastamise eest on kliimateemaga 
seoses hoiatatud aastakümneid, sest 
sellest tekkiv masendus viib apaatiani 
või isegi inimtekkelise kliimamuutuse 
eitamiseni. Ometi on just kliimamuu-
tuse asemel kliimakriisist rääkimise 
ajastul toimunud kodanike kiire akti-
veerumine (Reichel jt ilmumas). Just 

Üks läbivaid hirme on kaotatud  
tulevik ja teadmatus tulevikust. 
Nii-öelda maailmalõpuks val-
mistumine keset ükskõikset, 
rahumeeli vanaviisi elavat 
ühiskonda on kummaliselt 
võõrandav ja hirmutav.

Kuigi kliima- ja keskkonnateemadega 
tegelemine võib tekitada sügavat 
kurbust või ängistust, tunnevad 
selleni jõudnud tänulikkust saadud 
teadmiste eest. Teadlikkus on väär-
tus, mille pinnalt edasi mõtlemine 
aitab tulevikuks valmistuda.
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kurjakuulutav sõnum kliimakriisist tõi 
Eestis 2019. aasta märtsis „Maailma 
kliimastreigile“ Toompeale Riigikogu  
hoone ette streikima sadu noori.
 Ehkki kliimaaktiivseid noori on 
kaaskodanikud näinud ärevil ja paa-
nikas grupina, kelle pärast ühiskond 
peaks muretsema ja kes suurendavad 
ärevust ka kõrvaltvaatajatel, on aktiiv-
sust võimalik näha hoopis teise nurga 
alt. Murest ja hirmust jõutakse sageli 
aktivismini, mis aitab murest üle ja mis 
juhib inimesed pigem rahulikumates-
se vetesse. Aktivism pakub justkui tu-
gigruppi, kellega on võimalik muret ja 
ärevust tekitavad aspektid turvaliselt 
läbi arutada. Veel enam, tõsiasi, et sel-
line grupp tegutseb probleemi lahen-
damise nimel, võimaldab oma mure 
pöörata tegutsemisenergiaks. See aga  
suurendab vaimset vastupidavust  
(Pihkala 2020).
 Jagatud mure on motiveeriv ja an-
nab jõudu ning kliimaaktivismi rahvus-
vaheline haare annab sellele veel täien-
dava mõõtme: „[---] meil on kõikidel 
sarnased hirmud ja lootused ja mured 
selle kliima ja aktivismiga seoses, see 
andis veel rohkem jõudu juurde kui-
dagi ja eriti see rahvusvaheline tunne, 
et me tuleme kõik kokku, meil on kõi-
gil üks ja sama eesmärk. See oli väga 
elumuutev minu jaoks“ (Mai, 19). Grupis 
osalemine ja tegutsemine leevendab 
nii hirmu, et teema pärast muretsevaid 
ja muutusteks valmis olevaid inimesi 
pole, kui ka lootusetuse tunnet, et mit-
te midagi ei ole mõtet teha. Hirmu võib 
näha elumuutva katalüsaatorina, kuid 

kliimamurelike psüühiline seisund ei 
võrdu passiivsuse või käegalöömisega. 

Kliimamurelikud tege- 
levad aktiivselt vaimse 
tervise hoidmisega

Kliimaliikumistes osalejaid ootab 
lisaks tugigrupile ja tegutsemi-
sest punguvale agentsusele ees 

ka teadlikkus vaimse tervise olulisusest. 
Kliimaliikumised on alguse saanud ini-
meste murest, mis tähendab ühtlasi, 
et inimesed on teadlikud teema mõ-
just nende vaimsele heaolule. Mitu klii-
magruppi on tähelepanu alla võtnud 
vaimse tasakaalu: „Kindlasti kliima- 
aktivismiga on see, et meil on tuge-
vam argument või tugevam motivat-
sioon vältida sellist läbipõlemise asja, 
sest kogu selle asja mõte on ju jätku-
suutlikkus ja jätkusuutlikkus nii maa-
ilmas loodusega jne kui ka liikumises 
endas …“ (Mai, 19). Ka eneseanalüüs on 
olulisel kohal ning laseb mõista, kuhu 
aktivism tasakaalus kuulub: „Samas 
jääda ka rahulikuks, mitte lasta mu-
serdada kõigest sellest, mis toimub. 
Mul on tunne, et vahepeal oli mul  
raske aktiivne olemisega, kui vaadata, 
kui halvasti kõik on“ (Anna, 16).
 Neid mõtteid toetab ka otseselt 
vaimsest tervisest kõnelev aktivist: 
„... ma olen kokku puutunud inimeste-
ga, kellel on meeletud traumad, aga 
ma saan aru, et lihtsalt see ongi nii 
emotsionaalne teema. [---] Seetõttu 
mina olen praegu natuke läinud sin-
na suunda, et mind huvitab väga just 
vaimse tervise hoidmine ...“ (Cäthy, 30). 
Tasakaalu hoitakse ka piire tõmmates, 
kui palju muret süvendada võivate tee-
madega üldse tegeleda: „... meil on ree-
gel, et me võib-olla kaks tundi päevas 
jaksame nendest teemadest rääkida 
ja siis lõpetame ära ja hakkame min-
gist spordist rääkima või midagi. Selles 
ei saa kogu aeg sees elada“ (Artur, 31). 

Kliimaliikumised on alguse 
saanud inimeste murest, mis 
tähendab ühtlasi, et inimesed 
on teadlikud teema mõjust 
nende vaimsele heaolule.
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 Niisiis aitab kliimateadlikes grup-
pides – nii reaalsetes kui virtuaalsetes 
– osalemine mitmel tasandil. Esmalt 
selle kaudu, et mure objektiks oleva kü-
simusega tegeletakse infot ja parimaid 
lahendusi otsides. Teiseks leitakse toe-

tav sotsiaalne keskkond, kus ühiselt 
probleemi lahendamise nimel tegut-
seda. Kolmandaks tegeletakse vaimse 
tervise küsimustega sellistes keskkon-
dades teadlikult.

Kliimamurelikkus tähendab tead-
likkust globaalsest, süsteemsest, 
tulevikku ulatuvast probleemist, 

millega ühiskonnad ja kaaskodani-
kud ei tegele piisava tõsidusega. Ehkki 
äärmiselt kliimamurelike arv on väike, 
on teadlikkuse kasv selge trend, mida 
mõjutab nii info kliimaga seotud ka-
tastroofidest kaugemal kui ka isiklikult 
kogetud muutused ilmastikus. Tõu-
sutrendis kliimamure pole aga passiiv-
ne, apaatne paanika, vaid juhib mure-
le leevendust otsivad inimesed uute 
teadmiste ja gruppideni, kes jagavad 
ja vahendavad kliimamurele vastavaid 
teadmisi ning pakuvad tegutsemisväl-
jundeid. Sellisena on kliimamure tee 
kliimaagentsuseni ja võimaluseni oma 
mure suunata uutesse sotsiaalsete su-
hetesse ja tegevustesse, millel on oma-
korda olukorda ja üldisi trende vormiv 
mõju. Niisiis on tegemist mitte vaim-
se tervise probleemiga, vaid reaalsest 
probleemist ajendatud lahendusi otsi-
va kohanemisprotsessiga.
 Tuleb siiski silmas pidada, et tee 
kliimaagentsuseni ei pruugi olla ene-
sestmõistetav. Vaimse tervise seisuko-
halt on oluline, et osale inimestest tä-
hendab kliimamurelikkus eri etappides 
toimetulekuvõime vähenemist ja riski 
vaimse tervise probleemide tekkimi-
seks. Seda aga eelkõige siis, kui nad ei 
leia mingit viisi oma mure jagamiseks 
ja ümbersuunamiseks. Keskkonnaga 
seotud vaimse tervise probleemid on 

märgid, et midagi on inimeste ja kesk-
konna omavahelises suhtes valesti. Sel-
lele peaks tähelepanu pöörama kogu 
ühiskond, mitte ainult need, kes seda 
selgemalt kogevad.
 Mure või hirm vastusena ohtlikule 
olukorrale on adekvaatne, nagu ka sot-
siaalse toe otsimine sellises olukorras. 
Kliimateadlikud inimesed on enamasti 
teadlikud ka vaimse tervise hoidmise 
olulisusest. Kliimamuutuse ja keskkon-
nakahjude tõsiselt võtmine ja sellele 
lahenduste rakendamine peaks ole-
ma Eesti ühiskonna ühine eesmärk. 
Siis saab kliimakohanemisega päriselt 
tegeleda ja see omakorda aitab lee-
vendada kliimamuutusest tekkinud 
kogetavaid tagajärgi, aga ka toetada 
teaduspõhist keskkonna- ja kliima-
teadlikkust, soodustada kliimamurelike 
inimeste koondumist ühise eesmärgi 
nimel tegutsemiseks ning nende ini-
meste hulgas vaimse tervise hoidmist 
ja edendamist. ●

KOKKUVÕTE

Kliimamure	näol	on	tegemist  
mitte vaimse tervise prob-
leemiga, vaid reaalsest prob-
leemist ajendatud lahendusi 
otsiva kohanemisprotsessiga.
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Mure või hirm vastusena ohtlikule 
olukorrale on adekvaatne, nagu 
ka sotsiaalse toe otsimine sellises 
olukorras.
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Meid ümbritsev füüsiline elu-
keskkond kujundab meie ene-
setunnet ja eluga rahulolu. Sel-

le olulisust on senini vähe teadvustatud 
ja selle olemasolu on võetud enesest-
mõistetavana. Nii näiteks on puhta õhu 
ja joogivee kättesaadavus igapäevase 
heaolu ja tervise alus. Neile alustaladele 
pöörame tähelepanu siis, kui midagi on 
väga viltu – kui linnaõhk lämmatab või 
kui müra ei lase magada. Nii õhusaaste 
kui ka mürareostus põhjustavad häiri-
tust, mis võib viia vaimse tervise halve-
nemiseni. Artikli eesmärk on selgitada 
ülevaatlikult, kuidas õhusaaste ja müra 
vaimset tervist mõjutavad, kui ula-
tuslik on see probleem Eestis, milline 
on olnud probleemi dünaamika ning 
millised on võimalused häirivate kesk- 
konnategurite vähendamiseks.

Häiritus  
keskkonnateguritest

Häiritus on inimeste füsioloogi-
line, emotsionaalne, kognitiiv-
ne ja käitumuslik reaktsioon 

stressoritele, sealhulgas õhusaastele 
ja mürale. Häirituse sümptomid sar-
nanevad psühholoogilisest stressist 
tulenevate sümptomitega: rahulole-
matus, ärrituvus, väsimustunne, pin-
gevalu ja uneprobleemid. Näiteks roh-
kem saastunud piirkondade elanikud 
kannatavad suurema tõenäosusega 
psüühikahäirete, sealhulgas ärevuse ja 
depressiooni all (Marques ja Lima 2011). 
Keskkonnastressi uuringud näitavad, 
et kokkupuude kemikaali, müra või  
õhusaastega põhjustab lõhna- või heli- 
retseptorite ärritust, mille tagajärjel  

5.2
Häiritus õhusaaste ja  
mürareostuse tõttu

PÕHISÕNUM

Õhusaaste ja mürareostus põhjustavad häiritust, mis võib viia vaimse ter-
vise halvenemiseni. Lisaks saastusega kokkupuutele ja füsioloogiast tingi-
tud ärritusele mõjutab inimeste vaimset heaolu hirm keskkonnategurite  
tervisemõjude ees. Vaimse tervise mõjude vähendamiseks on vajalik ühelt 
poolt piirata tööstuse ja liiklusega seotud õhu- ja mürareostust. Teiselt poolt 
tuleb nendega seotud ohtudest teavitada ettevaatlikult, et mitte tekitada 
liigset hirmu ja stressi.

HANS ORRU, KATI ORRU JA TRIIN VEBER

SISSEJUHATUS
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Häirituse sümptomid sarnanevad 
psühholoogilisest stressist tulenevate 
sümptomitega: rahulolematus,  
ärrituvus, väsimustunne, pingevalu  
ja uneprobleemid.

aktiveerub autonoomne närvisüsteem, 
mõjutades meie füsioloogiat ja emot-
sioone (Sucker jt 2008). Evolutsiooni-
liselt on inimesed programmeeritud 
teadvustama helisid ja lõhnaaistinguid 
kui võimalikke ohuallikaid. Saastunud 
õhust annab märku näiteks halb lõhn 
või nähtav suits ning teatud helid on 
meie jaoks ebameeldivad. Näiteks kisk-
ja möiratuse peale meie vererõhk tõu-
seb, pulss kiireneb ja vabanevad stressi-
hormoonid. Ajalooliselt on see inimesel 
aidanud end ohuolukorras kokku võtta 
ja vajaduse korral väga kiiresti põge-
neda. Samas pidev valmisolek ohuks, 
näiteks saastunud õhu ja häiriva müra 
tõttu, koormab keha ning võib pikas 
perspektiivis viia organismi ülekoormu-
se ja kroonilise haigestumiseni. 

Keskkonnareostuse  
tunnetamine ja hirm  
selle mõjude ees

Keskkonna mõju tervisele ei ole 
tingitud ainult kokkupuutest 
ohuteguriga, vaid mõju võib aval-

dada ka teguri tajumine ja hoiakud 
ohuallika suhtes. Bio-psühho-sotsiaal-
sed uuringud näitavad seoseid tegeliku 
saaste, tunnetatud1 saaste, tunneta-
tud terviseriskide ja tervisesümptomi-

te vahel (Andersson jt 2013; Crichton ja 
Petrie 2015). Neid seoseid nimetatakse 
subjektiivseks riskitunnetuseks. Lisaks 
saastusega kokkupuutele ja füsioloo-
giast tingitud ärritusele mõjutab sub-
jektiivne riskitunnetus ja hirm kesk- 
konnategurite tervisemõjude ees ini-
meste psühholoogilist heaolu ja tervist. 
Inimese hinnang reostusele ja riskitun-
netus võivad tervist enamgi mõjutada 
kui tegelikud saastetasemed. Näiteks 
väiksemate saastekontsentratsioonide 
juures ennustab saastatuse ja tervise-
riski tunnetamine võrreldes tegeliku 
reostuse ja ekspositsiooni2 tasemega 
oluliselt paremini tervisesümptomite 
teket (Stenlund jt 2009; Orru jt 2018). 
Sel põhjusel võib õhusaaste tunneta-
mine ja saastega seotud terviseriskide 
suureks pidamine olla õhusaaste otses-
te füsioloogiliste mõjudega võrreldes 
olulisemagi tervisemõjuga. Joonisel 
5.2.1 on näha, et osa haiguseni viivatest 
sümptomitest on põhjustatud otsesest 
tegelikust kokkupuutest teguriga. Osa 
sümptomitest põhjustab aga tunne-
tatud risk ja tunnetatud kokkupuude, 
mida omakorda mõjutab tegelik kok-
kupuude.
 Järgnevas analüüsis kombineeriti:  
1) sotsioloogilise üle-eestilise KesTeRiski3  
läbilõikeuuringu (K. Orru jt 2015) and-
meid 1000 elaniku riskitunnetuse ja 

1 Tunnetatud saaste, kokkupuute ja riski all mõistetakse inimese subjektiivset hinnangut selle kohta, kui 
suure saastusega ta kokku puutub ning kui suur on sellega seotud risk.

2 Kokkupuude haigust või muud terviseseisundit mõjutava teguriga, mille ülekandumisel või toime korral 
võib tekkida haigus või muu terviseseisundi muutus.  
(Allikas: Rahvatervishoiu sõnastik, https://sonaveeb.ee/ds/rtrv/)

Subjektiivne riskitunnetus 
ja hirm keskkonnategurite 
tervisemõjude ees mõjutavad 
inimeste psühholoogilist  
heaolu ja tervist.

inimeste hinnangute kohta kokku-
puutele õhusaastega ning 2) inimese 
elupaigas modelleeritud aasta kesk-
misi peenosakeste tasemeid (K. Orru 
jt 2018). Analüüsis vaadeldi, millist rol-
li negatiivsete tervisemõjude tekkel 
mängivad objektiivselt mõõdetud õhu-
saaste tase ja tunnetatud kokkupuu-
de õhusaastega. Ilmnes, et õhusaaste 
tasemed ei lange kokku sümptomite 
ja krooniliste haiguste hulgaga. Tervise-
näitajaid mõjutab hoopiski tunnetatud 
kokkupuude ja terviseriski tunnetami-
ne. See tähendab, et keskkondades, 
kus saastetasemed jäävad allapoole  
õigusaktidega kehtestatud piirmäära- 
sid, on õhusaaste oluline terviserisk eriti 
siis, kui inimesed pööravad sellele tähe-
lepanu ja peavad seda oluliseks tervise-
riskiks.
 
 
 
 
 

 Õhusaaste riskitunnetus varieerub 
oluliselt Eesti eri paigus, olles suurim 
Ida-Virumaal. Põlevkivisektori tervise-
mõjude uuringus 2015. aastal täiskasva-
nute seas läbiviidud küsitlusest ilmnes, 
et enam kui 10% Ida-Virumaa elanikest 
peab õhusaastet talumatult häirivaks 
(vastajad pidid hindama 10 palli skaalal, 
kuivõrd häirib neid õhusaaste). Lisaks 
hindasid pooled vastanutest õhusaas-
tet suureks või väga suureks ohuks 
nii enda kui ka oma pere ja lähedaste  

3 Üle-eestilise KesTeRiski (Keskkonnatervis: arusaamine riskidest ja motivatsioon tervisemõjude vähenda-
miseks) uuringu eesmärk oli välja selgitada elanike subjektiivne arusaam oma elukeskkonna tervislik-
kusest, keskkonna ja terviseriskide tunnetamisest ning võimalustest vähendada keskkonnast tulene-
vaid riske.

Õhusaaste riskitunnetus varieerub 
oluliselt Eesti eri paigus, olles suurim 
Ida-Virumaal.

Joonis 5.2.1. Õhusaaste ja müra tunnetamine ning sellest tulenevad psühho- 
füsioloogilised mõjud 

ALLIKAS: autorite joonis

Tunnetatud
kokkupuude

Tegelik
kokkupuude

Tunnetatud
risk

Sümptomid

Vaimse tervise halvenemine

Füüsilise tervise halvenemine

Haigus
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tervisele. Õhusaaste terviseriski oluli-
sust näitab joonis 5.2.2, kus Ida-Virumaa 
lapsevanemad peavad kaheksa nime-
tatud keskkonnast tuleneva ohuteguri 
seas ülekaalukalt olulisimaks õhusaas-

tet. Küsitlusuuringus pidid vastajad 
valima nende arvates kõige olulisema 
elukeskkonnast tuleneva haigestumist 
põhjustava teguri.

Keskkonnatundlikkus

Kui inimene on mõne keskkon-
nateguri põhjustatud häirituse 
suhtes eriti tundlik, väljendub see 

keskkonnatundlikkuses. Inimese füsio-
loogiline ja psühholoogiline seisund 
(sh hoiakud) võimendab inimese rea-
geerimist keskkonnategurile: mürale, 
õhusaastele, ebameeldivale lõhnale, 
elektromagnetväljadele. Näiteks mü-
ratundlikud inimesed pööravad roh-
kem tähelepanu mürale, tajuvad müra 

Müratasemetest sõltumata 
võib kokkupuude liiklus- 
müraga kutsuda müra- 
tundlikes inimestes esile  
närvilisust ja unehäireid.  
Tugev müratundlikkus on  
seotud psühholoogiliste  
probleemidega, näiteks  
depressiooni ja ärevusega.

ohtlikumana ning reageerivad mürale 
intensiivsemalt võrreldes nendega, kes 
ei ole müratundlikud. Keskkonnatund-
likkust hinnatakse tavaliselt küsimusti-
ke abil. Uuringud seostest objektiivse 
mürataseme (mõõdetud liiklusmüra 
tasemed) ja tervisehinnangute vahel 
näitavad, et mida kõrgem on mürata-
se, seda tugevam on seos ärevuse ja 
unetusega müratundlike inimeste seas 
(WHO 2018). Müratasemetest sõltu-
mata võib kokkupuude liiklusmüraga 
kutsuda müratundlikes inimestes esile 
närvilisust ja unehäireid. Tugev müra-
tundlikkus on seotud psühholoogiliste 
probleemidega, näiteks depressiooni ja 
ärevusega.

Õhusaaste ja müra  
füsioloogilised mõjud 
vaimsele tervisele

Lisaks joonisel 5.2.1 näidatud häiri-
tusele on õhusaastel otsene mõju 
vaimsele tervisele neurofüsioloogi-

liste mehhanismide kaudu (joonis 5.2.3). 
PM2,5

4 õhusaastes sisalduvad nanoosa-
kesed (nt automootorist tulenevad li-
gikaudu 10–20 nm suurused osakesed) 
on piisavalt väikesed, et vereringe või 
haistmisnärvi kaudu ajju jõuda. Täpsed 
toimemehhanismid on veel täpsusta-
misel (kõige tõenäolisem on mõju när-
visüsteemi põletike kaudu), ent uu-
ringute järgi suurendab kokkupuude 
PM2,5 haigestumist neurodegeneratiiv- 
setesse haigustesse (Parkinsoni ja 
Alzheimeri tõbi) ning seda seostatakse 
dementsuse ja enesetappude riski suu-
renemisega. Peale selle on uuringute 
baasil järeldatud, et õhusaaste suuren-
dab depressiooni ja ärevuse riski ning 
vähendab intelligentsust ja õpivõimet.

 Niisamuti võib kokkupuude liiklus-
müraga avaldada mõju vaimsele tervi-
sele või tekitada psühholoogilisi prob-
leeme või halvendada kognitiivseid 
võimeid. Bioloogilised reaktsioonid ini- 
mese organismis ilmnevad eeskätt 
närvisüsteemi või endokriinsüsteemi 
ja stressihormoonide (adrenaliin, nor- 
adrenaliin ja kortisool) kaudu. Nii te-
kib füsioloogiline stress, keskendumis-
raskused, une- ja ainevahetushäired, 
mis võivad omakorda viia tõsisemate  
haigusteni (kõrgvererõhktõbi, südame  
isheemiatõbi, insult, rasvumine, dia-
beet).

Eesti õhukvaliteet ja selle 
tervisemõjud

Eestis mõõdetakse õhusaastet suu-
remates linnades, tööstuspiirkonda-
des ja taustaaladel maapiirkonda-

des. Õhukvaliteedi andmed on reaalajas 
jälgitavad lehel www.ohuseire.ee. Kõige 
suuremat tervisemõju avaldavad peen- 
osakesed (PM10) ja eriti peened osake-
sed (PM2,5), mille peamisteks allikateks 
on liiklus (nii heitgaasid kui ka teekat-
te ja rehvide kulumisel tekkivad osa-
kesed), olmekütmine (eeskätt ahiküte) 
ning tööstuslikku päritolu saaste (suu-
rem probleem Ida-Virumaal). Oluliseks 
liiklussaaste indikaatoriks peetakse ka 
lämmastikdioksiidi (NO2). 
 Järgnevalt vaatame õhukvaliteedi 
dünaamikat neljas suuremas Eesti lin-
nas alates 2008. aastast, mil kõigis neis 
alustati saasteainete seirega.
 Välisõhu seirest ilmneb, et saaste- 
ainete sisalduste osas on Eesti viimas-
tel aastatel täitnud Euroopa Liidu poolt 
seatud peamist kriteeriumi: saaste- 
ainete sisaldus on kas jäänud piirväär-
tusest väiksemaks või on piirväärtuste  

4 PM tähistab meid igapäevaelus ümbritsevaid väga väikeseid saasteainete osakesi, mis jõuavad hinga-
misteede kaudu vereringesse ning kantakse organismis laiali. Sihtorganini jõudes tekitavad nad väga 
laia spektri tervisemõjusid (joonis 5.2.3). Eristatakse peenosakesi (PM10, suurus < 10 µm), eriti peeneid 
osakesi (PM2,5, suurus < 2,5 µm) ja ultrapeenosakesi (PM0,1, suurus < 100 nm). 

Joonis 5.2.2. Hinnangud peamisele ebasoodsast elukeskkonnast tuleneva  
haigestumise põhjusele Eestis, tegurit nimetanute osakaal (%)

ALLIKAS: autorite joonis, KesTeRiski 2015 uuringu andmete põhjal

● 2001, üldrahvastik ● 2015, üldrahvastik ● 2019, Ida-Virumaa lapsevanemad
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Joonis 5.2.3. Inimese kokkupuude õhusaaste ja müraga ning kokkupuute järel 
organismis toimuvad neurofüsioloogilised mõjud

ALLIKAS: autorite joonis

ületamiste arv jäänud lubatud piiri- 
desse (vastavalt määrusele on PM10 öö-
päeva keskmist piirväärtust lubatud 
ületada 35 ja NO2 tunni keskmist sisal-
dust 18 korda aastas). Nii PM10 kui NO2 

puhul on näha langustrendi, mis vii-
tab õhukvaliteedi paranemisele (joonis 
5.2.4). Ent kas see on piisav väitmaks, 
et õhukvaliteet on hea ja see ei mõjuta 
füüsilist ja vaimset tervist?
 Hiljuti tuli Maailma Terviseorgani-
satsioon (WHO) välja uute õhukvali-
teedi juhistega, mille alusel peab PM2,5  

aasta keskmine sisaldus jääma  
<  5 µg/m3, PM10 aasta keskmine sisal-
dus <  15 µg/m3 ja NO2 aasta keskmine 
sisaldus <  10 µg/m3. Kui Eesti maapiir-
kondades ja mitmel pool äärelinnades 
on selline õhukvaliteet saavutatud, siis 
lähtuvalt mõõtejaamade andmetest 
Tallinna kesklinnas, Tartus Karlovas ja 
Ida-Virumaa tööstuspiirkonnas pigem 

mitte. Euroopa Keskkonnaagentuuri 
analüüsid on andnud Eesti õhukvali-
teedist mõnevõrra eksliku pildi. Sellesse 
uuringusse on mitmeid aastaid sisen-
dina antud andmeid vaid Tallinna Õis-
mäe mõõtejaamast, mis on peenosa-
keste osas linnajaamadest puhtaim 
(joonis 5.2.4). Seega ei ole Eesti õhk 
päris „Euroopa või maailma puhtaim“ 
nagu on meedias kõlanud, küll aga on 
koos teiste Põhja-Euroopa riikidega üks 
puhtamaid.
 Õhukvaliteedi mõju tervisele on näi-
danud nii terviseriski hindamised kui ka 
rahvastikupõhised epidemioloogilised 
uuringud. Hiljutise uuringu kohaselt 
põhjustasid õhusaaste peenosakesed 
ja lämmastikdioksiid 2020. aastal hin-
nanguliselt 1179 enneaegset surma aas-
tas, mis on siiski 29% vähem kui küm-
me aasta varem (H. Orru jt 2022). Lisaks 
põhjustas maapinnalähedase osooni 

Osakeste otsene jõudmine ajju  
haistmisnärvi kaudu

Osakeste transport ajju vereringe kaudu

Stressihormoonide vabanemine

PM2,5 NO2

Närvisüsteemi  
põletikud

Neurodegeneratiivsed 
haigused

Südame-veresoonkonna- 
haigused

Häiritus ja  
unehäired

Rasvumine, 
diabeet

75 dB

mõju 134 enneaegset surma (H. Orru jt 
2016). Rahvastikupõhised epidemioloo-
gilised uuringud Tartus (Pindus jt 2016) 
ja Ida-Virumaal (Idavain jt 2019) on näi-
danud selget õhusaaste mõju nii hin-
gamisteede kui ka südame-veresoon-
konnahaigustele ning seda eelnevalt 
kirjeldatud nn madalate õhusaaste  
tasemete juures.
 Epidemioloogilistes uuringutes vaa- 
deldakse teatud rahvastikurühmas või 
kogurahvastikus haiguste ja teiste ter-
visega seotud nähtuste nagu surma 
esinemist ning seostatakse neid nähtu-

si mõjurite ja riskiteguritega, mille hul-
ka kuulub ka keskkonnasaaste. Pindus 
jt (2016) uuringus ilmnes, et suurema-
te PM2,5 sisaldustega kokku puutuvatel 
elanikel on sagedamini südamehaigusi,  
kusjuures kokkupuude oli keskmiselt  
vaid pisut üle normi (5,6 µg/m3).  
Idavain jt (2019) uuringus selgus, et 3.–
4. klassi kooliõpilaste (n =  1326) hulgas 
oli enam benseeni õhusaastega kokku 
puutuvatel õpilastel Ida-Virumaal sage-
damini kroonilist nohu, astmat, köha ja 
hingamisteede põletikulist seisundit. 
 

Joonis 5.2.4. Peenosakeste (PM10) ja lämmastikdioksiidi (NO2) aasta keskmine sisal-
dus Eesti seirejaamades

ALLIKAS: autorite joonis, õhukvaliteedi andmete (www.ohuseire.ee) põhjal

● Tallinn, Kesklinn ● Tallinn, Õismäe ● Kohtla-Järve ● Narva ● Tartu
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Euroopa Liidu liikmesriigina on 
Eesti suuremad linnad kohus-
tatud iga viie aasta järel esita-

ma välisõhu strateegilise kaardi, mille  
põhieesmärk on hinnata müra olukor-
da. Strateegiliste mürakaartide alu-
sel koostatakse omakorda välisõhus 
leviva keskkonnamüra vähendamise  
tegevuskavad. Viimane strateegiline 
mürakaardistus pärineb Tallinnast ja 
Tartust aastast 2017 ning kirjeldab 2015. 
aasta olukorda (joonis 5.2.5). Selle alusel 
puutub autoliikluse kõrge müratase-
mega (Lden

5 ≥ 55 dB) kokku 61% Tallinna 
ja 60% Tartu elanikest. Rongiliikluse kõr-
ge müratasemega (Lden ≥ 55 dB) puutub 
kokku 3300 elanikku Tallinnas ja Tartus 
ning lennuliikluse müraga (Lden ≥ 55 dB) 
3100 elanikku Tallinnas. Võrreldes 2012. 
aasta kaardistamisega on kõrge müra-
tasemega kokku puutuvate isikute arv 
2015. aasta andmetele toetudes Tallin-
nas vähenenud ja Tartus suurenenud. 
Oluline on märkida, et tegemist on lo-
garitmilise skaalaga, kus 3 dB erinevust 
tähendab kahekordset, 10 dB erinevus 
juba umbes 10-kordset ning 20 dB eri-
nevus enam kui 100-kordset erinevust 
müratasemes.
 Rakendades Euroopa Liidu direk-
tiiviga 2020/367 kehtestatud ühtset  
riskihindamise metoodikat, mis kasu-
tab modelleeritud müratasemeid ja 
eelnevates epidemioloogilistes uurin-
gutes leitud annus-vastus seoseid, hin-
nati 2020. aastal autoliikluse, raudtee-
liikluse ja lennuliikluse tervisemõjusid 
Tallinna ja Tartu linnas ning põhimaan-
teede läheduses (Veber jt 2021). Uurin-
gust ilmnes, et autoliikluse müra tõttu 
kogeb suurt häiritust 12% tallinlastest 
ja 9% tartlastest. Ligikaudu 3% mõlema 

linna elanikest kogeb autoliikluse müra 
tõttu märkimisväärseid unehäireid. 
Kuna rongi- ja lennukiliikluse müraga 
puutub Tallinnas ja Tartus kokku vähem 
inimesi, on ka nendest põhjustatud häi-
rituse ja unehäirete esinemine harvem 
– mõjutatud on vähem kui 1% elanikest. 
Häiritusele ja unehäiretele lisandub igal 
aastal ligi 150 haigestumist südame is-
heemiatõppe ning samas suurusjärgus 
võib liiklusmüra tõttu eeldada haiges-
tumisi insulti (Veber jt 2021). See näitab 
selgelt, et liiklusmüra on oluline prob-
leem meie linnades ja põhimaanteede 
ääres.

Õhusaaste ja mürareos- 
tuse seos vaimse tervise 
ja heaolu näitajatega

Õhusaaste seos eluga rahuloluga

Õhusaastega kokkupuute seo-
seid individuaalsete eluga ra- 
hulolu hinnangutega testiti  

Eesti analüüsis, kus kombineeriti aas-
tatel 2010 ja 2012 Euroopa sotsiaal- 
uuringus osalenud inimeste sotsiaal- 
demograafilisi näitajaid (perekonna- 
seis, tööhõive, usaldus inimeste ja  
institutsioonide vastu) modelleeritud 
peenosakeste aasta keskmiste taseme-
tega nende elukohas (K. Orru jt 2016). 

5 Lden on päeva-õhtu-öömüra indikaator – aasta kõikide päeva-, õhtu- ja ööaja helirõhutasemete arv- 
suuruste alusel kindlaks määratud A-korrigeeritud pikaajaline keskmine helirõhutase, mis on müra 
üldise häirivuse indikaator.

Autoliikluse müra tõttu kogeb 
suurt häiritust 12% tallinlastest 
ja 9% tartlastest. Ligikaudu 3% 
mõlema linna elanikest kogeb 
autoliikluse müra tõttu märki-
misväärseid unehäireid.

Joonis 5.2.5. Autoliikluse müra Tallinna (üleval) ja Tartus (all) päeva-õhtu-öömüra indikaatori 
Lden alusel

ALLIKAS: H. Orru jt 2020

Autoliiklus
Päeva-õhtu-öömüra

Müraindikaator:
Lden dB (A)

 45–50
 50–55
 55–60
 60–65
 65–70
 70–75
 > 75

Eesti müratase ja selle  
tervisemõjud
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Modelleeritud peenosakeste aasta 
keskmised tasemed olid Eesti vastaja-
te elukohas keskmiselt 8,3 ± 3,9 μg/m3,  
s.o üldiselt madalamad, kui WHO uus 
õhukvaliteedijuhis ette näeb. Tavapära- 
seid inimeste eluga rahulolu hinnan-
guid mõjutavaid sotsiaal-demograafi-
lisi tunnuseid arvesse võttes oli nendel 
madalatel õhusaaste näitajatel ikkagi 
statistiliselt oluline negatiivne mõju 
eluga rahulolu hinnangutele: peenosa-
keste taseme tõustes 1 μg/m3 võrra vä-
henes eluga rahulolu hinnang 0,017 
punkti võrra (10-punktilisel skaalal) 
(joonis 5.2.6). Kaasates analüüsi eral-
di tervise enesehinnangu tunnuse, jäi 
õhusaaste mõju eluga rahulolu hinnan-
gutele oluliseks. See viitab asjaolule, et 
õhusaaste mõju ei avaldu vaid füüsilise 
tervise kaudu, vaid mõjutab otseselt ka 
meie hinnanguid eluga rahulolule.

Liiklusmüra seos depressiooni 
ja psühholoogiliste probleemide 
tekkega

Kasutades KesTeRiski uuringu and-
mestikku (K. Orru jt 2015), vaatas 
Shepelev (2019) seoseid tunneta-

tud müraga kokkupuute, tajutud riski 
ja tervisekaebuste ning vastaja dep-
ressiooni või psühholoogiliste problee-
mide vahel. Vaatamata sellele, et 35% 
vastanutest pidas kokkupuudet liik-
lusmüraga suureks, ei olnud 48% vas-
tajatest midagi ette võtnud, et kokku-
puudet liiklusmüra negatiivse mõjuga 
vältida. Kui vaadata joonist 5.2.2, siis jäi 
ohuhinnangutes liiklus- ja tööstusmü-
ra roll teistest teguritest väiksemaks. 
Kuna suurem osa (üle 80%) vastanutest 
ei teadvusta liiklusmüra mõju tervisele 

ning ei ole seetõttu motiveeritud end 
ise kaitsma, peab inimeste tervise kait-
sel olema oluline osa riiklikel institut-
sioonidel. 
 Vastanute hulgas, kes tajusid suurt 
kokkupuudet liiklusmüraga või pida-
sid müra suureks terviseriskiks, esines 
1,4–2,3 korda sagedamini depressiooni 
või psühholoogilisi probleeme (tabel 
5.2.1). Logistilise regressiooni abil otsiti 
seoseid liiklusmüra (enesehinnangu-
lise kokkupuute ja tajutud riski) ning 
depressiooni või psühholoogiliste prob-
leemide vahel. Selleks koostati kaks 
mudelit, kus mudel 1 on kohandatud 
sotsiaal-majanduslikele teguritele ja 
mudel 2 müratundlikkusele. Mudelis 
1 ilmnes statistiliselt oluline seos liik-
lusmüraga enesehinnangulise kokku-
puute ja psühholoogiliste probleemide 
vahel, ent see seos kadus pärast statis-
tilist kohandamist müratundlikkusele 
(mudel 2). Ent statistiliselt on oluline 
2,5 korda suurem šanss depressiooni 
või psühholoogiliste probleemide välja-
kujunemisele nende seas, kes tajuvad 
liiklusmüras suurt riski oma tervise-
le ka pärast kohandamist müratund- 
likkusele.

Õhusaaste mõjutab otseselt  
meie hinnanguid eluga 
rahulolule.

Inimestel, kes tajusid suurt 
kokkupuudet liiklusmüraga 
või pidasid müra suureks  
terviseriskiks, esines 1,4–2,3 
korda sagedamini depres-
siooni või psühholoogilisi 
probleeme.

Tabel 5.2.1. Depressiooni või psühholoogiliste probleemide jaotus kokkupuute ja 
tajutud riski järgi ning terviseprobleemide šansside suhe (OR) koos 95% usaldus- 
vahemikega (CI) liiklusmüraga seotud tegurite lõikes

 Depressioon või Mudel 1, Mudel 2,  
 psühholoogilised probleemid kohandatud OR* kohandatud OR**
 (%) (95% CI) (95% CI)

Tajutud liiklusmüra

Väike kokkupuude 10,3 1 1

Suur kokkupuude 14,0 1,5 (1,0–2,2) 1,3 (0,8–2,0)

Tajutud terviserisk

Väike 9,6 1 1

Suur 22,2 2,5 (1,6–4,0) 2,5 (1,6–4,0)

ALLIKAS: autorite tabel, KesTeRiski 2015 uuringu andmete põhjal 

MÄRKUSED: 
* Mudel 1 on kohandatud sotsiaal-majanduslikele teguritele. ** Mudel 2 on kohandatud lisaks müratundlikkusele.

PM10	μg/m3 ● < 10 ● 10–15 ● > 15

10,0

7,5

5,0

2,5

0

Joonis 5.2.6. Aasta keskmine modelleeritud PM10 sisaldus elukohas (µg/m3), vasta-
nute subjektiivne eluga rahulolu (0 – äärmiselt rahulolematu, 10 – äärmiselt rahul-
olev) ja üldine tervise enesehinnang

ALLIKAS: K. Orru jt 2016

MÄRKUS: Eri värvi punktidega on näidatud õhusaaste tasemed. Karpdiagrammiga on märgitud keskmine eluga rahulolu, selle alumine ja 
ülemine kvartiil ning minimaalne ja maksimaalne väärtus.
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6 Keskkonnahäiring on inimtegevusega kaasnev vahetu või kaudne ebasoodne mõju keskkonnale, seal-
hulgas keskkonna kaudu toimiv mõju inimese tervisele, heaolule või varale või kultuuripärandile. Kesk-
konnahäiring on ka selline ebasoodne mõju keskkonnale, mis ei ületa arvulist normi või mis on arvulise 
normiga reguleerimata.

Keskkonna tervisemõjud 
ja häiritus lähevad meile 
aina enam korda

Eurobaromeetri küsitlusuuringu-
tega on eri maades hinnatud 
inimeste suhtumist tervisemõju-

desse. Selle alusel suhtuvad Eesti elani-
kud keskkonna tervisemõjudesse veidi 
rahulikumalt kui Euroopa Liidus (EL) 
keskmiselt, ent need lähevad meile 
aina enam korda. Kui Eurobaromeet-
ri alusel hindas 2005. aastal keskkon-
nareostusest tuleneva tervisekahju tõe-
näosust suureks või üsna tõenäoliseks 
47% küsitletud Eesti elanikest, siis 2010. 
aastaks oli see näitaja tõusnud 51%-ni 
ning 2020. aastaks juba 70%-ni. ELis 
keskmiselt pidas kahju tõenäoliseks 
2005. ja 2010. aastal 61% ning 2020. aas-
tal 78% vastanutest. Teisalt võivad tervi-
seriskid tekitada inimestes hirme, mida 
saab selgitada Euroopa sotsiaaluurin-
gu tulemustega. Selle andmetel või-
vad võimendunud hirmud keskkonna 
tervisemõjude ees olla seotud üldiselt 
suurenenud tähelepanuga elukesk-
konna turvalisusele (seda väärtustava-
te inimeste osakaal on kasvanud 15%-lt  
21%-le ajavahemikul 2004–2012) ja 
keskkonnast hoolimisele (kasv 26%-lt 
31%-le).

 Hirm omakorda tekitab häiritust, 
mille indikaatoriks on näiteks keskkon-
nahäiringud6, mille puhul võib elanik 
esitada kaebuse Terviseametisse või 
Keskkonnaametisse. Mitmel, eeskätt 
tööstusettevõtetest välisõhku lendu-
val saasteainel on spetsiifiline lõhn, mis 
võib olla ebameeldiv. Väävelvesiniku 
(H2S) lõhna tuntakse juba väga väikeste 
kontsentratsioonide juures, mis küll ei 
tähenda seda, et aine väikese sisaldu-
se juures oleks see inimesele kahjulik.  
Lõhnahäiringu puhul ei saa me rääkida 
otsesest terviseriskist inimestele, vaid  
pigem lõhnaaine tekitatavast häiringust. 
Seepärast kasutatakse mõistet ,,lõhna- 
aine häiringutaseme ületamine“. Nii- 
samuti võib häiringuid ja kaebusi põh-
justada normväärtusest madalamaks 
jääv müra. Kui näiteks akna tagant sõi-
dab öösel mööda mootorratas, ei ületa 
öine müra kehtivaid piirväärtusi, ent see 
ajab magaja üles ja põhjustab häiritust. 
Sellised häiringud võivad viia stressini 
ja vaimse tervise halvenemiseni. 
 Lõhnahäiringuid registreerib Eestis 
Keskkonnaamet. Süsteemselt lõhna-
häiringute mõju elukvaliteedile uuritud 
ei ole, ent Kesanurm jt (2016) leidsid, 
et perioodil 2010–2015 kurtsid Kohtla- 
Järve piirkonna elanikud ebameeldivat 
lõhnahäiringut 798 korral. Lõhnaainete 
esinemise hindamine näitas, et eba-
meeldiv lõhn piirkonnas on soovima-
tut lõhnataju ületav. Peamiseks lõhna- 
häiringu põhjuseks oli H2S ning allika-
test nii poolkoksimäed7 kui ka äkkhei-
ted8 tööstusest. Kuna H2S lõhnataju 
algab väga väikesel sisaldusel, ei ole sel-
line kontsentratsioon otseselt tervisele 
ohtlik, ent tekitab siiski ebameeldivust. 
Lõhnahäiringute tulemusena tuleb 
häiringu põhjustajal koostada tegevus-
kava lõhnaainete esinemise vähenda-
miseks.

Eesti elanikud suhtuvad keskkonna 
tervisemõjudesse veidi rahulikumalt 
kui Euroopa Liidus keskmiselt, ent 
need lähevad meile aina enam korda.

 Mürahäiringutest annab aimu Ter- 
viseametile esitatud kaebuste hulk, 
mida on analüüsitud välisõhus leviva 
keskkonnamüra vähendamise tege- 
vuskavades. Perioodil 2013–2017 esi-
tati näiteks Tallinnas 181 ja Tartus 52 
kaebust müra kohta. Terviseameti 
hinnangul on probleemsed paigad 
sellised, kus müratundlikud hooned 

paiknevad tiheda liiklusega tänavate 
või tootmishoonete (tehnoseadmete) 
vahetus läheduses. Lisaks tekitavad 
häiringuid ehitus-, olme- ja meelelahu-
tusmüra. Kui vaadata dünaamikat pe-
rioodil 2013–2017, siis on mürakaebuste 
hulk pigem suurenenud, mille üheks 
põhjuseks võib olla inimeste suure-
mad ootused keskkonna kvaliteedile.

7 Põlevkiviõli tootmisjääkide kuhjamisel tekkinud tehismäed Kohtla-Järvel ning Kiviõlis. Ilma katmata on 
need tumedat värvi ning tekitavad õhu- ja veereostust.

8 Tehnoloogiline (seadme normaalsel käivitamisel või seiskamisel) või avariiline välisõhku eralduv heide.

KOKKUVÕTE

Õhusaastus ja mürareostus 
põhjustavad uuringute koha-
selt elanikel nii häiritust kui ka 

vaimse tervise probleeme. Kuigi õhu-
saaste tasemed jäävad Eestis valdavalt 
piirväärtustest madalamaks, võib häi-
ringuid ja tervisekaebusi olla tundlikel 
inimestel piirväärtustest madalamate-
gi näitajate korral. Väga paljud inime-
sed, eriti Ida-Virumaal, on mures, et 
õhusaaste mõjutab nende tervist. Piir-
normidest kõrgema autoliikluse müra-
ga puutub aga kokku enamik Tallinna 
ja Tartu elanikest ning seetõttu on olu-
line linnades pöörata enam tähelepa-
nu autoliiklusest tuleneva häirituse vä-
hendamisele. Kuna inimeste teadlikkus 
keskkonna tervisemõjudest kasvab, 
peab keskkonnareostusest tulenevat 
tervisekahju tõenäoliseks järjest enam 
Eesti inimesi.
 Õhusaaste ja müraga seotud riski-
tunnetus mõjutab nii vaimset kui ka 
füüsilist tervist. Seepärast on inimeste 
häirituse ja vaimse tervise probleemide 
vältimiseks vajalik hästi läbimõeldud 
kommunikatsioon, kus õhusaastet ja 
müra tunnistatakse küll terviseriskina, 
ent inimestes ei tekitata põhjendama-

tut stressi ja hirmu võimalike tervise-
kahjustuste ees. Riskitunnetust ja hir-
me aitab vähendada inimeste usaldus 
keskkonnaekspertide vastu ja arusaam, 
et keskkonna terviseriskidest räägitak-
se ühiskonnas ausalt ja varjamatult 
(Orru jt 2015).
 Vaimse tervise mõjude vähendami-
ne algab õhukvaliteedi parandamisest 
ja müratasemete alandamisest. Esime-
seks võimaluseks oleks vähem saasta-
vate sõidukite osakaalu suurendamine: 
näiteks on EURO 6 heitestandarditele 
vastava auto saasteainete heitkogused 
väiksemad kui vanematel autodel. Sa-
muti on kasu naastrehvide kasutamise 
piiramisest linnades (nt Stockholmis  
on need keelatud teatud tänavatel 

Inimeste häirituse ja vaimse tervise 
probleemide vältimiseks on vajalik 
hästi läbimõeldud kommunikat-
sioon õhusaaste ja müra tekitatud 
terviseriskidest.
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ning Oslos on vajalik osta eriluba), sest  
naastrehvid tekitavad oluliselt enam 
müra ja teetolmu kui lamellrehvid. 
Müra osas toob kasu ka piirkiiruste vä-
hendamine, sest väiksematel kiirus-
tel on liiklusmüra oluliselt väiksem. 
Olmekütmisest tulenevat õhusaastet 
aitab vähendada heidete piiramine 
paremate kütmisvõtetega, kvaliteetse-
ma kütusega ning vähem saastavate  
küttekollete ja tehnoloogiatega, sa-
muti linnades liitumine kaugküttega. 
Tööstuspiirkondades on vajalik tõhu-
sam kontroll seadmete käivitamisel või 
rikete korral tekkivate äkkheidete üle, 

mil paiskub õhku tavapärasest oluliselt 
enam saasteaineid. 
 Vaimse tervise probleeme aitab vä-
hendada kehaliselt aktiivsete saaste-
vabade transpordiviiside, näiteks jalg-
rattasõidu soodustamine. Ühelt poolt 
väheneb kehaliselt aktiivsete liikumis-
viiside sagedasema kasutuselevõtuga 
nii õhusaaste kui ka mürareostuse tase 
linnas, teiselt poolt aga suureneb õnne-
hormoonide tase organismis. Jalgratta 
sadulast tulnud inimene on tänu keha-
lisele aktiivsusele rõõmsam ja vähem 
stressis kui autost väljunu. ●

MUUGA	SADAMA	„LÕHNAD“	JA	E-NINAD
Pikka aega on Muuga elanikud kaevanud ebameeldiva lõhna üle, mida 
tekitab naftasaaduste laadimine Muuga sadamas. Lisaks häirivale lõh-
nale on mitme süsivesiniku puhul (nt benseen) tegemist potentsiaal-
selt tervist kahjustava ainega, mis suure sisalduse korral kahjustab meie 
närvisüsteemi, vereloomet ning võib tekitada vähki. Suurim oht inimese 
tervisele on siis, kui tuul puhub sadamast ümberkaudsete elurajoonide 
suunas. Selliste olukordade väljaselgitamiseks on 2016. aastal loodud 
Muuga sadama õhukvaliteedi jälgimise süsteem, mis koosneb lõhna- 
sensoritele ja tuuleanduritele tuginevatest e-ninadest. Teatud tuule- 
suundade ja e-ninade mõõdetud aromaatsete süsivesinike jt keemiliste 
ainete suure sisalduse korral annab süsteem sadamale häire, mille tõttu 
tuleb laadimine peatada. Kuigi olukord on aastatega paranenud, esita-
ti 2020. aastal piirkonnas leviva ebameeldiva lõhna kohta Keskkonna- 
ametile ikkagi veel 121 kaebust. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse  
kaebuste ja e-ninade analüü- 
sist selgus, et nendest küll 
vaid seitset kaebust võib otse- 
selt seostada tegevustega  
Muuga sadamas. Kuna piir-
konnas on ka mitmeid teisi 
tööstusettevõtteid, on lõhna- 
probleem hoopis laiem ja va-
jab süsteemsemat lähene-
mist ning elanikkonna jaoks 
ebameeldiva olukorra kiiret 
lahendamist.

KUI MÜRA TEEB ELAMISE VÕIMATUKS

Mõnel juhul võib mürareostus olla nii häiriv, et elamine muutub lausa 
võimatuks. Üheks selliseks näiteks on Audru ringrada, kus kohalikud 
elanikud pöördusid 2018. aastal õiguskantsleri poole, et probleemile la-
hendust leida. Olgugi et arendaja ehitas müratõkkevallid ja -seinad (mis 
küll pole katkematud) ning piirväärtusi ei ületatud, on ümberkaudsed 
elanikud olukorrast jätkuvalt tugevalt häiritud. Sel põhjusel on arendaja 
taotlenud ehitusloa vallide veelgi kõrgemaks ehitamiseks. Kuna ta soo-
vib ehitada jäätmetest, siis on menetlemisel ka keskkonnaluba. Plaani 
kohaselt kulub ehitamiseks aastaid, seega probleem jääb veel pikaks 
ajaks püsima. 
 Palju aastaid on ka Purila elanikud olnud kimpus kohaliku pelleti- 
tehasega, kus ametlike mõõtmiste ajal jääb müra piirnormide sisse, ent 
puidu purustamise ajal on ümberkaudsete inimeste sõnutsi müra pal-
ju suurem. Ka nemad on pöördunud õiguskantsleri poole, kes on viida-
nud puudustele tehase planeerimisel ja elanike kaasamisel. Kõige enam  
häiribki elanikke vahelduv müra – kord on ja siis ei ole. Näiteks hüdro-
vasar teeb karjääris „tõk-tõk-tõk“, siis on natuke vaikust ja jälle „tõk-tõk-
tõk“. 
 Linnades on mürahäiringu tekitajateks üsna tihti olnud ka õhk- 
soojuspumbad, ventilatsiooniagregaadid jt seadmed. Mitmel juhul on 
kaubanduskeskuste ventilatsiooniseadmeid tulnud hooldada, uuenda-
da või müra paremini varjestada, sest müratasemed öösel ei vasta piir- 
väärtustele.

ALLIKAS: Harju Elu, 2.12.2016
ALLIKAS: Siim Solmani foto, Raplamaa Sõnumid, 11.10.2017

WARMESTONI	PURILA	PELLETITEHAS
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Eelmise Eesti inimarengu aruande 
autorid juhtisid läbivalt tähele-
panu sellele, et Eesti suuremate 

linnade, eriti Tallinna kasv tehiskesk-
konna hoonestuse ja taristuna toimub 
inimeste vaimsele ja füüsilisele heaolu-
le tähtsa avaliku ruumi ja roheluse ar-
velt. Tänavaruumi, parkide ja väljakute  
inimesekesksus peaks olema linna- 
ruumi kujundamise olulisim lähtekoht. 
Ruumiplaneerimise, liikuvuse ja arhi-
tektuuri seostamine inimeste vaimse 
heaoluga väärib süvendatud selgita-
mist, sest siiani on Eestis ruumi ja ter-
vise vastastiksõltuvusele tähelepanu 
pööratud vähesel määral. Artiklis too-
me näiteid Hollandis üksilduse vastu 
võitlemiseks kasutusele võetud ruumi- 
planeerimise meetmetest. 
 Artikkel keskendub ühiskonna 
hapramale grupile, vanemaealistele. 
Prognoosid näitavad, et 2050.  aastaks 

on maailmas iga kuues inimene üle 
65-aastane. Statistikaameti andme-
te kohaselt on 2021. aasta seisuga pea 
viiendik Eesti elanikkonnast üle 65 
aasta vanused ning see näitaja tõuseb 
2050.  aastaks 28%-ni (Statistikaamet 
2019; 2022). Samas ei ole sotsiaalse eral-
datuse riskirühmas ainult vanemaea-
lised. Individualistlikes ühiskondades, 
ka Eestis, esineb sotsiaalset eraldatust 
kõigis vanuserühmades.
 Euroopa sotsiaaluuringu tulemused  
lubavad järeldada, et juba enne koroo- 
nakriisi koges sotsiaalset eralda-
tust viiendik Euroopa elanikkonnast  
(d’Hombres jt 2021). Probleemi esineb 
iseäranis palju Ida-Euroopas, kaasa  
arvatud Eestis. Hollandis, Taanis ja 
Rootsis kogeb sotsiaalset eraldatust  
umbes 8% elanikkonnast, Euroopa  
idapoolsetes riikides nagu Eesti, Leedu  
ja Poola aga 35% inimestest. Seda on 

5.3
Ruumiplaneerimine ja vaimne  
heaolu: kuidas linnastunud  
keskkonnas sotsiaalset eraldatust  
ja üksildust vähendada
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Elukeskkonna läbimõeldud planeerimisel linnas on tähelepanuväärne  
mõju vaimsele heaolule. Sotsiaalne seotus ja eraldatus on olemuselt  
geograafilised	 lähedust	 ja	 kaugust	 väljendavad	 mõisted,	 mis	 on	 lisaks	 
inimeste suhtlusmustritele seotud ka ruumiliste suhtlusmustritega. Inim-
keskne ruumiplaneerimine leevendab sotsiaalset eraldatust. Liikuvus,  
rohealad ja ligipääsetavad kohtumispaigad toetavad sotsiaalset seotust.
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Euroopa keskmisest märkimisväär-
selt enam. See on suur rahvatervise 
probleem, mille tõsidust arvestades 
määras Ühendkuningriik 2018. aastal 
esimesena maailmas ametisse üksil-
duse ministri, kelle ülesanne on välja 
töötada meetmeid, mis aitavad paran-
dada inimeste teadlikkust üksildusest 
ning ühiskonnal sellele vastu astuda. 
Koroonakriisi järeldusena on Jaapanis 
määratud ametisse sotsiaalse isolat-
siooni ja sellega kaasnevate vaimse ter-
vise probleemidega tegelev minister. 
Ka Austraalias on olnud arutlusel sarna-
se funktsiooniga ministrikoha loomine 
(Purcell 2021). 
 Sotsiaalsel eraldatusel ja ruumilisel  
eraldatusel on selge seos. Tavapäras-
test suhtlusvõimalustest füüsiliselt 
kaugel viibimine, niisamuti kaugtöö 
tegemine, on tegurid, mis võivad või-
mendada ja luua sotsiaalset eraldatust. 
Samuti võivad linnaruumi ning maa-
piirkonna keskuste ruumilised vajaka-
jäämised piirata inimese liikumist ja 
ligipääsu kohtumispaikadele ning ta-
kistada teistega suhtlemist. Sotsiaalse 
eraldatuse ehk sotsiaalse isolatsiooni 
mõiste tähistab olukorda, mil inimene 
puutub teistega kokku harva (Fakoya 
jt 2020). Seda mõõdetakse sotsiaal- 
võrgustiku suuruse või suhtlemiskor-
dade arvuga ühes päevas, nädalas või 
kuus. Vähene suhtlemine ja kokkupuu-
de inimestega võivad tuleneda näiteks 
piiratud sotsiaalvõrgustikust või liiku-
vusest, pikast vahemaast või piiratud 
ligipääsetavusest kohtadele, kus teiste 
inimestega kohtuda. Teadusuuringud 

ei seosta kuigi tihti füüsilises ruumis 
toimuvat elukorraldust ja ruumi disaini  
otseselt üksildustundega, sest seda 
seost on keeruline tõestada. Koroona- 
pandeemia tõi aga selgelt välja ühe-
se seose rohealade tähtsuse ning  
sotsiaalse seotuse stimuleerimise vahel. 
Inimesed üle maailma ülerahvastasid 
pargid ning linnalähedased rohealad, 
sest ainuke viis sõprade, sugulaste ja 
kolleegidega kohtuda ja lähedastega 
väljaspool kodu aega veeta oli värs-
kes õhus. Samuti osutab küllaldaselt 
teadusuuringuid ehitatud keskkonna  
vajakajäämistele kui sotsiaalse eral-
datuse kaudsetele põhjustajatele  
(Carmichael 2019). 

Sotsiaalse eraldatuse ja 
üksilduse ruumiline  
dimensioon

Teadlased on seostanud objek-
tiivse sotsiaalse eraldatuse üksil- 
dustundega. Üksildustunnet pee-

takse üheks 21.  sajandi epideemiatest 
(Heinrich ja Gullone 2006; Sisask ja 
Roosipuu 2019). Üksildus on emotsio-
naalset kogemust väljendav mõiste: 
„üksildus on püsiv subjektiivne tunne, 
et midagi olulist elus puudub“ (Sisask 
ja Roosipuu 2019). Mõned teadlased 
(Hawthorne 2006) liigitavad üksilduse 
sotsiaalse isolatsiooni üheks vormiks 
(üksildus on subjektiivne sotsiaalne 
isolatsioon), teised (Heinrich ja Gullone  
2006) aga väidavad, et üksildus on 
emotsionaalne reaktsioon sotsiaalsele 
eraldatusele.
 Üksildus on ohtlik, sest on leitud 
rohkesti seoseid üksilduse ja üldise  
suremuse ning terviseseisundi, aga ka 
vanemaealiste spetsiifilisemate hai- 
gusseisundite vahel, näiteks haprus,  
südame-veresoonkonnahaigused, dep- 
ressioon ning kognitiivse võimekuse 
vähenemine (Sisask ja Roosipuu 2019). 

Vähene suhtlemine ja kokkupuude 
inimestega võivad tuleneda näiteks 
piiratud sotsiaalvõrgustikust või 
liikuvusest, pikast vahemaast või 
piiratud ligipääsetavusest kohtadele, 
kus teiste inimestega kohtuda.
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Euroopas väidab enda kohta 6% ela-
nikkonnast, et neil ei ole ühtegi lähe-
dast, kellelt vajaduse korral abi küsida. 
Suurbritannia statistikaameti andme-
tel tunnetavad 16–24-aastased noored 
rohkem üksildust kui vanemaealised 
vanuses 65–74. Suurbritannia üksilduse 
komisjoni aruanne tõi välja, et ligikau-
du 14% rahvastikust tunneb tihti või 
alati üksildust. Üksildus ja sellega seo-
tud (tervise) probleemid on riigile väga 
kulukad, Suurbritannias näiteks ulatub 
üksilduse mõju riigi majandusele hin-
nanguliselt 36,5 miljardi euroni aastas 
(Kodama 2021).
 Sotsiaalne seotus ja eraldatus on 
olemuselt geograafilised mõisted, mis 
viitavad inimeste omavahelisele su-
hestumisele lähedalt või kaugelt. See-
tõttu on need mõisted lisaks inimeste- 
vahelistele suhtlusmustritele seotud ka 
ruumiliste suhtlusmustritega. Seotust 
saab analüüsida, mõõtes vahemaad 
või lähedust – näiteks vahemaad ini-
mese ja tema pere ja sõprade vahel, 
kellega regulaarselt näost näkku koh-
tutakse. Samuti on võimalik analüü-
sida vahemaad näiteks igapäevase 
elukeskkonna ja suhtluskohtade (nt 
avalikud ruumid, roheala) vahel. Seo-
tusest saab rääkida ka ligipääsetavuse 
mõiste abil – see tähendab, milliseid 
võimalusi näiteks (linna)ruum pakub 
inimesele, et olla kontaktis kohaliku 
kogukonna liikmetega. Ligipääsetavus 
viitab ühelt poolt inimese enda võime-
tele ja ressurssidele, et teatud (suhtlus)
kohtadesse jõuda, aga teiselt poolt sõl-
tub ligipääsetavus kohtumispaikade  
kvaliteedist ja olemasolevast (füüsili-

sest) taristust (nt ligipääsetavus lapse-
vankri või rulaatoriga).

Ruumiplaneerimisel on 
olemas „tööriistakast“ 
sotsiaalse eraldatuse  
vähendamiseks

Linnakeskkonna planeerimine seab 
esikohale kõigile ühiskonna liik-
mete eluks vajalike teenuste ja 

kohtade kättesaadavuse. See tähen-
dab ühtlasi võimalust teiste inimestega 
kohtuda (Bhugra jt 2019; Litman 2021). 
Hästi planeeritud linnaruum võib aida-
ta vältida ja leevendada üksildustunnet, 
pakkudes nii keskkonnavahetust kui ka 
vaheldusrikkaid ja tervist taastavaid ole-
misruume, sealhulgas omaette olemi-
se kohti, kus on võimalik olla kontaktis 
ümbritseva eluga nii, et ei pea ise sellest 
tingimata aktiivselt osa võtma. Linna- 
ruum saab olla tasakaalustav kesk-
kond, mis pakub mitmekesiseid võima-
lusi üksi või teistega koos olemiseks. Nii 
näiteks aitab sobilik ja toetav ehitatud 
keskkond leevendada ja ennetada ea-
kate sotsiaalset isoleeritust ja üksildust 
(kõrvalejäetust) näiteks tänavatele, par-
kidesse ja mujale avalikku ruumi pai-
gutatud pinkide abil (Gilroy 2021; Steels 
2015; van Hoof jt 2018). Vanemaealiste-
le kavandatud levinud sihtkohtadeks 
Eestis on spordi- ja mänguväljakud, 
kus aasta-aastalt rajatakse üha enam 
spetsiaalselt vanemaealistele mõeldud  
harjutusvahendeid ja kus eeldatavasti  
toimub põlvkondadevaheline suhtle- 
mine.

Sotsiaalne seotus ja eraldatus 
on olemuselt geograafilised 
mõisted, mis viitavad inimeste 
omavahelisele suhestumisele 
lähedalt või kaugelt.

Linnaruum saab olla tasakaalustav 
keskkond, mis pakub mitmekesiseid 
võimalusi üksi või teistega koos 
olemiseks.

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/how-lonely-are-europeans-2019-06-12_en
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 Ruumiplaneerimise olulisust sot-
siaalse seotuse loomisel illustreerib 
hästi Jane Jacobsi (1961) linnaplaneeri-
jate seas laialdaselt tuntud ja kasutust 
leidnud uurimus New Yorki linnast. 
Jacobs leidis, et hästi planeeritud kõn-
niteed ja rohealad stimuleerivad lähi-
ümbruskonna inimeste suhtlust ja vä-
hendavad kuritegevust, suurendades 
seeläbi nii kohalike elanike kui ka külas-
tajate turvatunnet. Otsene näost näkku 
suhtlus, tähenduslikud (kogukonnale 
vajalikud ja mõtestatud) ühistegevused 
on tähenduslike suhete ja sotsiaalse 
seotuse loomisel asendamatud (Smith 
2015). Tähenduslikud suhted omakorda 
vähendavad üksildust. Otsene suhtlus 
eeldab, et inimestel on võimalus kohtu-
da, on olemas kohtumispaigad. Samuti 
tagab ligipääsetavus võrdsed võimalu-
sed liikumiseks ning võimaldab omapäi 
liikuma saada ka hapramatel gruppidel 
(vt inimarengu aruanne 2019/2020).

 Head näited sotsiaalsele seotusele  
kaasa aitamisest ja selle parandami- 
sest on Eestis kogukonnaaedade  
(linnaaedade) loomine ja nende tege- 
vuse toetamine ning linnaväljakute  
rekonstrueerimisprojekt „Hea avalik  
ruum“, mille raames uuendatakse  
arhitektuurivõistluste kaudu mitmeid 
suuremate ja väiksemate linnade väl-
jakuid ja peatänavaid. Need avaliku 
ruumi rekonstrueerimised keskendu- 
sid linnaruumi kvaliteedi parandami- 

Joonis 5.3.1. Tegurid, mis mõjutavad üksildustunnet vanemaealiste seas

ALLIKAS: autorite kohandatud joonis (Kemperman jt 2019 põhjal)

Selleks et linnaruum omaks 
võetaks ja aktiivses kasutu-
ses oleks, on oluline kaasata 
ruumi kujundamisse kohalikke 
inimesi.
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sele ning seeläbi linnade konkurentsi- 
võime kasvatamisele, teisisõnu turis- 
tide meelitamisele ning kohalikele  
väärtuslikuma ja toimivama ruumi  
loomisele. Samas täitsid mitmed linna- 
väljakute ümbermõtestamised sot- 
siaalse seotuse võimaluste paranda-
mise eesmärki, et linnasüdametesse 
tekiks jälle elu – oleks põhjust linnaruu-
mis aega veeta ja kohtuda. Head näited 
on Kuressaare ja Kärdla peaväljakud. 
Siiski on teadlikkus sotsiaalse seotuse 
olulisusest väljakuid kujundades taga-
sihoidlik ja lähtutud on pigem arhitek-
tuursest terviklikkusest, huvitavatest 
arhitektuurilahendustest ja majandus-
keskkonnale hoo andmisest. Selleks 
et linnaruum omaks võetaks ja aktiiv-
ses kasutuses oleks, on oluline kaasata 
ruumi kujundamisse kohalikke inime-
si. Näiteid linnakeskkonna teadlikult 
sotsialiseerumiseks sobivaks muutmi- 
sest esitleme artikli järgmistes ala- 
jaotistes.
 

Linnakeskkonna  
teadlik kujundamine on  
üksilduse vähendamise 
nurgakivi

Hollandi ruumiplaneerimisel on 
pikk ajalugu ja märkimisväär-
sed saavutused tänapäeva kesk-

konna- ja sotsiaalsete probleemide, 
sealhulgas sotsiaalse eraldatusega toi-
metulekul. Vaatleme, milliste planeeri- 
mislahendustega Hollandis sotsiaalse  
eraldatuse ja üksilduse vastu võidel-
dakse. Hollandi valitsuse juures aasta-
tel 2015–2021 ametis olnud peaarhitekt  
Floris Alkemade on deklareerinud: „Ma 
olen veendunud, et nii meie eluruumi-
de kui ka üldise elukeskkonna parema 
disaini ja planeerimise abil on võimalik 
üksildust vähendada. Hollandi valitsuse 
peaarhitektina kutsun arhitekte ja pla-
neerijad üles aktiivselt selle väljakutse-
ga tegelema1.“ Alkemade ellukutsutud 
üleriigiline konkurss „Who Cares – com-
munity of practice“ („Kes hoolib – prak-
tikakogukond“) keskendus küsimusele, 
kuidas luua ja disainida kaasaegseid 

„TERVISLIKUD	ÜMBRUSKONNAD“	(„GEZONDE	BUURTEN“)

Projekt piirkondade sotsiaalse sidususe suurendamiseks toob Hollandi 
linnakeskkondadesse paiku, kus lõimuvad sotsiaalne suhtlus, mäng ja 
loodus. Kohalikud elanikud koos kohaliku omavalitsusega on projekti-
juhid ja osalevad projektis alates kohtumiskoha ideekavandi väljamõt-
lemisest kuni selle realiseerumiseni. Eksperdid ja vabatahtlikud organi-
satsioonidest Janje Beton (üleriigiline heategevuslik organisatsioon, mis 
tegeleb kõigile mõeldud mängualade loomisega), üleriigiline loodusha-
riduse instituut IVN (ivn.nl), algatus JOGG (jogg.nl) toetavad kohalikke 
elanikke ja omavalitsust tervislike ümbruskondade loomisel. Projekti ra-
hastab tervishoiu, heaolu ja spordi ministeerium. Aastatel 2018–2021 raja-
ti kokku 12 tervislikku ümbruskonda kaheksas kohalikus omavalitsuses.

1 Raadio „npo 1“ taskuhäälingu sari, 31.07.2020

http://www.arhliit.ee/EV100_arhitektuur/
http://www.arhliit.ee/EV100_arhitektuur/
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ja innovatiivseid lahendusi sotsiaalhoo-
lekande ja eluruumidega seotud prob-
leemidele. Otsiti ja eelistati lahendusi, 
mis oleksid kooskõlas lähiümbruskonna 
identiteedi ja elanikkonna, aga ka ruu-
milise struktuuri ja võimalustega.
 Hollandi valitsus on elukeskkonna 
kvaliteedile tähelepanu pööranud aas-
taid. Nii on näiteks loodud riiklik prog-
ramm ja toetuste süsteem „Koos üksil-
duse vastu“ („Een tegen eenzaamheid“), 
millega muu hulgas suunatakse oma- 
valitsusi sotsiaalsele isoleeritusele tähe- 
lepanu pöörama. Programmi eesmärk 
on eelkõige vanemaealiste seas üksil-
dusega seotud probleemide lahenda-
mine. Aastatel 2018–2021 korraldati riik-
lik kampaania, et parandada inimeste 
teadlikkust üksildusest kui tõsisest 
rahvatervise probleemist. Programmi 
kohta esitatakse Hollandi valitsusele 
igal aastal vahekokkuvõte meetmete 
efektiivsusest, saavutustest ja raskus-

test. 2021. aasta mõju hindamise rapor-
tis tõdetakse, et seoses koroonakrii-
siga on üksildus hollandlaste hulgas 
tõusuteel (Nivel 2021). Vanemaealiste 
seas on üksildus tõusnud 1 protsen-
dipunkti võrra võrreldes 2016.  aasta-
ga (55%-lt 56%-le), täisealistel 4 prot-
sendipunkti võrra (43%-lt 47%-le). 
Programm keskendus just vanema- 
ealiste üksilduse leevendamisele, mis-
tõttu üksilduse kasv aastatel 2016–2020 
on olnud märgatav pigem 18–34-aas-
taste noorte seas (Hollandi parlament 
2021). Riiklikku programmi on pikenda-
tud kuni 2023. aastani. Tekstikastides ja 
jooniste 5.3.2–5.3.4 fotodel on toodud 
näited mõnest konkreetsest ruumi- 
planeerimise meetmest ja projektist, 
millega Hollandis sotsiaalse isoleeri- 
tuse ja üksilduse vastu võideldakse.
 Groningeni omavalitsuse planeeri-
jad on viimastel aastatel avalikus ruu-
mis realiseerinud mitmeid väiksemaid 

„KOOS	ÜKSILDUSE	VASTU“	(„EÉN	TEGEN	EENZAAMHEID“)

Groningeni Oosterparkwijki piirkonda kerkis 2022.  aasta lõpus väike 
paviljon nimega Michi-Noeki (joonis 5.3.2). See on koht, kus elanikel on 
võimalus peatuda ja puhata, juua kohvi, teed või vett, ajada üksteisega 
juttu, kohtuda uute inimestega, käia tualetis ja saada infot piirkonnas 
toimuva kohta. Paviljon on ehitatud piirkonna sõlmpunkti – kohta, kus 
asuvad toidupood, kirik, tarbekaupade- ja lillepood ja kiirtoidukiosk.  
Michi-Noeki on mõeldud kohalike elanike peatuspaigaks, et luua võima-
lusi juhuslikeks kohtumisteks, jutuajamisteks ja tutvusteks ümbruskon-
na elanike ja gruppide vahel. Kohalikud elanikud võivad Michi-Noekis 
tegevuste algatamisel ja korraldamisel ka vabatahtlikena kaasa lüüa. 
Michi-Noeki nimi ja idee on inspireeritud traditsioonilisest reisijate ja 
kaupmeeste peatuskoha kontseptsioonist Jaapanis. Jaapani michi no 
eki’d olid ajalooliselt kohad tähtsaimate ja suurimate kaubateede ääres, 
kus väsinud teelised võisid puhata, süüa, oma hobuseid toita ja ka ööbi-
da. Peatuskoha kontseptsioon on Jaapanis tänapäevani säilinud. Paljud 
Jaapani michi no eki’d pakuvad tegevust ümbruskonna eakatele elanike-
le, kes toimetavad vabatahtlikena peatuspaiga toitlustuskohtades. Gro-
ningeni Michi-Noeki oli üks 2018. aasta konkursi „Kes hoolib – praktika- 
kogukond“ konkursi võidutöödest ja suur osa projekti rahastusest tuleb 
selle konkursi võidust. 

Joonis 5.3.2. Piirkond ja koht, kuhu rajatakse Groningeni esimene Michi-Noeki

ALLIKAS: Elen-Maarja Trelli fotod, 2022

algatusi sotsiaalse isolatsiooni vähen-
damiseks. 2021. aastal paigaldati linna- 
väljakutele ja parkidesse linnamale 
mängimise kohad (joonis 5.3.3). Malet 
võib õppida ja mängida igaüks, olene-
mata sissetulekust, vanusest või pärit-
olust. See tegevus võimaldab ühenda-
da nooremat ja vanemat põlvkonda.
 2020. aastal alustas Gronigeni oma-
valitsus projekti, mille käigus paigal-
datakse linnaruumi paarkümmend 

„jutupinki“, et parandada linlaste tead-
likkust üksildusega seotud probleemi-
dest (joonis 5.3.4). Pinkidele on lisatud 
illustratsioonid ja kirjutatud luuletused 
ning nende kõrvale on paigaldatud 
sildid, mis kutsuvad inimesi istuma ja  
omavahel rääkima. Paigaldatud pin-
kidega soovib linnavalitsus tõmmata 
tähelepanu üksilduse temaatikale ja 
vähendada üksildusega seotud häbi-
märgistatust.

Joonis 5.3.3. Linnamale Groningeni Noorderplantsoeni pargis

ALLIKAS: Elen-Maarja Trelli foto, 2022
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Vanemaealiste vaimse 
tervise toetamine eeldab 
ligipääsetavat linnaruumi
 

Esõbralikku kogukonda iseloomus-
tab füüsilise ja sotsiaalse kesk-
konna ligipääsetavus. Maailma 

Terviseorganisatsiooni (WHO) mää-
ratluse kohaselt on easõbralik linn sel-
line elukeskkond, kus teenused ja nii 
füüsilise kui ka sotsiaalse keskkonna 
tegurid toetavad ning võimaldavad ak-
tiivset (tervislikku) vananemist (WHO 
2007). Easõbralike kogukondade kont-
septsioon on terviklik käsitlus sellis-
test eluvaldkondadest nagu füüsiline 
ruum, sotsiaalne keskkond ja avalikud 
teenused. Kuigi WHO algatus kesken-
dub vanemaealistele (kellena üldjuhul 
käsitletakse üle 65-aastaseid), hõlmab 
kontseptsioon tervet inimese elukaart. 
WHO easõbralike kogukondade mõis-
te ei laiene üksnes linnadele, vaid ka 
linnaosadele, linnakvartalitele ja küla- 

keskustele (WHO 2017a). Vanema- 
ealised on ühiskonnas haavatav grupp, 
kelle jaoks sotsiaalne eraldatus ja üksil-
dus on kriitilised probleemid, mis mõ-
juvad vaimsele tervisele ja elukvalitee-
dile. WHO toob välja, et rohkem kui 20% 
üle 60-aastastest inimestest kannatab 
vaimsete või neuroloogiliste häirete all, 
neist kõige sagedasemad on dement-
sus ja depressioon (WHO 2017b). Tee-
ma vajab erilist tähelepanu, sest Eesti 
kesk- ja vanemaealiste depressiivsuse 
levimusmäärad  on Euroopa kõrgei-
mad (Abuladze ja Sakkeus 2. peatükis;  

Joonis 5.3.4. Üksi esimesi Groningeni jutupinke üksilduseteemalise luuletusega 
„Mõnikord ekslevad meie sõnad eikellegimaal“

ALLIKAS: Beijumnieuws, 6.06.2022

Easõbralike kogukondade 
kontseptsioon on terviklik 
käsitlus sellistest eluvaldkon-
dadest nagu füüsiline ruum, 
sotsiaalne keskkond ja avali-
kud teenused.

Abuladze jt 2019, lk 58). Depressiooni 
võib põhjustada üksilduse tulemusena 
tekkinud heaolu vähenemine (Kalmus 
jt 4. peatükis; Tiwari 2013). 
 Sisask ja Roosipuu (2019) järgi on  
üksildus Eesti vanemaealiste puhul 
muu hulgas seotud kehvema majan-
dusliku toimetulekuga, kehvema tervi-
se ja tervisehinnanguga, depressiooni 
ja suitsiidimõtetega ning sotsiaalse võr-
gustiku puudumisega. Ühtlasi tõstavad 
autorid esile, et üksildustunnet aitab 
oluliselt vähendada mõõdukas füüsili-
ne tegevus. SHARE (Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe) 
uuring näitab, et kehamassiindeksist 
lähtuvalt on üle poole (67,1%) vähemalt 
50-aastastest Eesti inimestest ülekaa-
lus või rasvunud, mis viitab vähesele 
füüsilisele aktiivsusele, ebatervislikule 
toitumisele ja/või kehvale tervisele, mis 
ei võimalda piisavalt liikuda. Liikumise 
edendamine parandab oodatavat elu-
iga; kasvõi vähesel määral mõõdukat 
või intensiivset liikumist vähendab su-
remust üle 60-aastaste inimeste hulgas 
ligi 22% (Kunder jt 2016). Seega (linna)
ruum, mis soodustab liikumist ja toe-
tab sotsiaalseid suhteid, võib eriti vane-
maealiste jaoks olla asendamatu, eden-
dades nii vaimset heaolu kui ka füüsilist 
tervist.
 Kajamäe (2019) on kvalitatiivses uu-
ringus välja selgitanud vanemaealiste 
liikumisega seotud mured ja rõõmud 
Tallinna linnaruumis. Inimeste vastuste 
kohaselt on peamine liikumist mõjutav 

tegur kõnniteede seisund. Talvisel ajal 
takistab liikumist kõnniteedelt lükka-
mata lumi ja libedad tänavad. Samuti 
võib koristamata lumi Eesti muutlike 
ilmastikuolude tõttu päevasel ajal päi-
kese käes veidi sulada ning öisel ajal 
miinuskraadidega taas jäätuda, muu-
tes koristamata lumega jalgtänavad 
eakate jaoks jäisteks takistusradadeks. 
Kardetakse kukkumist, mis võib lõppe-
da traumaga, millest taastumine võib 
võtta kuid. Eakaid tabab pikemalt koju 
jäädes oht, et tervenedes endist liiku-
misaktiivsust taastada ei suudeta ning 
lõppkokkuvõttes jäädaksegi passiivselt 
koduseinte vahele põdema.
 

 „Mina ei tea, räägitakse, et peab 
käima ja peab liikuma. Ja ausalt öel-
des ongi, ma olin siin haige vahepeal 
ja üldse ei käinud ning varsti tundsingi, 
et ma ei tahagi enam kusagile minna 
ega midagi teha, tahtsin ainult voodis 
pikali olla. Ja kui sa saad viimaks selle 
rütmi uuesti kätte, on kohe palju pa-
rem olla. Õues peab ikka käima.“
 

 Eakad tunnevad pahameelt auto-
juhtide vastu, kelle autod vihmaste il-
madega tänavail jalakäijad poriga üle 
pritsivad. See võib olla põhjus, miks 
aktiivliikumist linnatänavail vaba aja 
veetmise eesmärgil ei valita. Samuti 
võib liikumist takistavaks teguriks ku-
juneda pinkide vähesus, pinkide kehv 
disain või hoopis puudumine linna- 
ruumis. Näiteks ei ole kasutajasõbrali-
kud Tallinna bussipeatustesse paigal-
datud pingid.
 

 „Ja siis on väga imelikud need  
bussipeatustes olevad pingid, mis on 
väga lühikesed ja külmad. Bussipavil- 
jonides peaks ikka olema seinast  
seinani ja puidust pingid.“

(Linna)ruum, mis soodustab 
liikumist ja toetab sotsiaalseid 
suhteid, võib eriti vanemaea-
liste jaoks olla asendamatu, 
edendades nii vaimset heaolu 
kui ka füüsilist tervist.
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 Lemmikkohtadena linnas toodi väl-
ja erinevaid rohealasid, mida vastajad 
pidasid kohtumise ja vaba aja veetmise 
kohaks. Linnakeskkonda aitaks eaka-
te arvates inimsõbralikumaks muuta 
rohealade arvukuse suurendamine ja 
nende regulaarne hooldamine.
 Ka Tartus uuriti easõbraliku linna  
visioonidokumendi kavandamisel va-
nemaealiste ootusi nii linnaruumile, 
teenustele kui ka sotsiaalsele kaasatu-
sele ning kaardistati tähelepanu vaja-
vad kitsaskohad. Kõige suuremateks 
väljatoodud arenguvajadusteks osu-
tusid eakate vähene kaasatus kogu-
konnaellu ning eriti üksi elavate eaka-
te sotsiaalne eraldatus. Samuti selgus 
uuringust, et eakatel pole tõmbekes-
kusi, kus käia, ja need, mis on, ei vasta 
piisavalt nende vajadustele. Ka vähene 
digipädevus ja infoväljast eemalolek on 

eakatele mureks. Füüsilise ligipääseta-
vuse piirangud, sealhulgas pääs koju ja 
kodust välja, puhkamiskohtade vähe-
sus linnaruumis ja avaliku ruumi kvali-
teet olid eakate iseseisvat igapäevaelu 
ning ühiskonda kaasatust takistavad 
asjaolud.
 Kuigi üksildus ei ole üksnes vane-
maealiste probleem, võib sotsiaalse 
eraldatuse või üksilduse või sama- 
aegselt mõlema riski esinemine suu- 
rendada elumuutuste kuhjumist. Uurin-
gud näitavad, et liikumine ja kõndimine 
toetavad kognitiivsete funktsioonide 
säilimist ning et inimese soovi kodust 
välja minna suurendab omakorda  
atraktiivsete sihtkohtade olemasolu  
lähiümbruses. See toetab vanemaea- 
liste füüsilist aktiivsust ja funktsionee- 
rimist ning vähendab sotsiaalse eral- 
datuse võimalust.

KOKKUVÕTE

Vanemaealiste linnaruumis hak-
kamasaamine näitab tervele 
ühiskonnale, kui ligipääsetav on 

elukeskkond ja milline on linnaelanike 
sotsiaalne seotus. Vanemaealiste arvu 
kasv loob suurema vajaduse vanane-
missõbraliku elukeskkonna järele ak-
tiivse ja iseseisva vananemise võimal-
damiseks. Omal jõul liikumist (jalgsi, 
jalgratta, ühistranspordi vms) peetak-
se üheks aktiivse vananemise võtme- 
teguriks.
 Liikuvusega seotud barjäärid viita-
vad võimalikule sotsiaalse eraldatuse 
riskile ning seeläbi vaimse heaoluga 
seotud riskidele. Kuigi traditsiooniliselt 

on vanemaealisi ja tervislikku vanane-
mist puudutav tegevus ja teenused 
koondunud tervishoiu ja sotsiaaltöö 
teemade ning asutuste alla, saab linna-
planeerimise ja kujundamise „tööriis-
tade“ abil vanemaealiste elukvaliteeti 
tõsta ning sellega vaimsele tervisele 
positiivset mõju avaldada.
 Teeolude parendamine kõnniteedel 
eriti lumerohkel ja jäisel perioodil an-
nab eakatele enesekindluse ja julguse 
liikuda väljas ka talvekuudel. Turvaliste 
ja liikumist soosivate teeolude tagami-
ne on võtmetegur vananemissõbraliku 
linna strateegia vaatevinklist. Barjääri-
de ja liikumistakistusteta (nt madalad 

äärekivid, pandused ja käsipuud trep-
pidel) tänavad ja hooned soodustavad 
iseseisvat liikumist (sh aktiivliikumist) 
ja sotsialiseerumist nii eakate, noor-
te kui ka erivajadusega inimeste seas. 
Lisaks takistuste vältimisele tänavail 
aitab linnasid sõbralikumaks muuta 
istumiskohtade ja avalike tualettide 
paigaldamine linnaruumi, samuti jala-
käijate liikumist reguleerivate valgus-
fooride tsüklite pikendamine. Hollandi 
näited innustavad sotsiaalse isolatsioo-
niga tegelemisel tähelepanu pöörama 
lähiümbruskonna tasandile, tervislike 
ümbruskondade loomisele koostöös 
kohalike elanikega ja konkreetsete koh-
tumispaikade rajamisele, kus elanikel 
oleks põhjust peatuda ja kasvõi juhus-
likult naabritega kohtuda või tutvuda.
 Artiklis tutvustatud võtted linnaruu-
mi kvaliteedi tõstmiseks on vaid mõni 
paljudest võimalustest, kuidas inimesi 
rohkem linnaruumi aega veetma tuua 
ning seeläbi sotsiaalset isolatsiooni lee-
vendada. Seda laadi ruumilise kvalitee-
di parandamine, sealhulgas Hollandi 
jutupingid või linnamale, ei ole olulised 
vaid vanemaealistele, vaid ka teistele 
linlastele (sh lapsed ja noored, vankri-

ga liikuvad lapsevanemad). Hästi toi-
miv rattateede võrgustik ja pisidetailid, 
nagu kõnnitee äärekivide alandamine 
ülesõidukohtadel, on näited linna- 
disaini võtetest, mida kohtade ligipää-
setavuse suurendamiseks on võimalik  
kasutada (Litman 2021). 
 Väga suur autostumine ja vähene 
sotsiaalne seotus on uuringute järgi 
Eesti ühiskonnas probleem ning see 
osutab muu hulgas meie elukesk-
konna planeerimise puudujääkidele. 
Vaimse heaolu toetamisel on määrava 
tähtsusega iseseisev hakkamasaamine 
ning tähenduslike sotsiaalsete kontak-
tide loomise võimaldamine avalikus  
linnaruumis. ●

Vanemaealiste linnaruumis hakkama-
saamine näitab tervele ühiskonnale, 
kui ligipääsetav on elukeskkond ja 
milline on linnaelanike sotsiaalne 
seotus.

Artikkel on seotud Sirle Salmistu teadustööga, mida on rahastanud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond (Mobilitas Plus järeldoktori 
projekt MOBJD633). Täname arhitekt Katrin Koovi artikli autoritele antud nõu eest.

https://www.tartu.ee/sites/default/files/research_import/2021-10/Eas%C3%B5bralik%20Tartu%202030.pdf
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