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6. peatükk

SÕI/TUIIATUTE e« OBJEKTITUTE NÄITAJATE STRUKTUUR

6.1» Elulaadi objektiivnüitajate 
üldine iseloomustus

Sõltumatud e. objektiivsed on need näitajad, mille lõikes 
ankeet - või intervjuumeetodil kogutud andmed interpreteeri
takse. Nad kuuluvad fikseerimisele, kuid ei ole ise uurimisob
jektiks. Sotsioloogilise uurimistöö üheks rakenduslikuks ees
märgiks on saada sellist informatsiooni inimeste sotsiaalse käi
tumise kohta, mis võimaldaks saadud teadmiste alusel protsesse 
juhtida, muuta ja ette näha. Muuta ja prognoosida ci saa ini
meste käitumist tervikuna, siin tuleb arvestada erinevusi tea
tud inimeste gruppide ja kategooriate tegevuslaadis, huvides ja 
hoiakutes ning objektiivsetes võimalustes. ' t juhtida protses
se teatud suunas ja muuta nähtuste kulgu, on kaks võimalust: 
muuta võib keskkonda voi siis inimest ennast, õigemini - inime
se teadvust.

Inimeste ja perekondade elulaadi ju olmelist käitumist,mis 
antud uurimuses väljenduvad põhiliselt tegevustena, mõjuta
vadki otseselt igapäevase elu tingimused (korteriolud, linnaosa 
tüüp jne.) ja inimese enda ja tema perekonna objektiivsed ise
ärasused (vanus, sugu, perekonna tüüp jne.). .

Mõlemad näitajate rühmad on urbaniseerumise kui kogu meie
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ühiskonda haaravate makroprotsesside mõju all*

Igapäevase elu tingimusi võib nimetada elukeskkonna näi
tajateks, inimese enda ja tema perekonna omadusi aga demogrea*  
fillsteks näita jateks/4tlk*36/*  Keskkonna tingimused või
maldavad nii või teisiti elada, demograafilised iseärasused 
määravad suurel määral vajadused, käitumise igapäevase elu üles
annete täitmisel, rollijaotused jne*  nendega on seotud arvukad 
normid ja ootused, millele reaalne tegevus tugineb*

Kodu keskkond (kodusisene ja koduvüline) ,tema materiaal- 
eed, ökoloogilised jt*  sfäärid peavad vastama inimese ja pere

konna vajadustele*  Vastavuse puudumine inimese vajaduste ja 
elukeskkonna võimaluste vahel tähendab ühtlasi ka vastuolu nen
de vahel*  (See ei ole mitte ainult majanduslik probleem,mis seis
neb vastuolus saavutatud tootmistaseme ja rahvahulkade vaja
duste kasvu vahel,vaid suurel määral just sotsiaalne inimeste 
teadvuses peegelduv konflikt*)

Peaks olema iseenesestmõistetav, et keskkond vasta! inime- 
on 

se ja perekonna spetsiifilistele vajadustele*  Ent sageliT^Ust
keskkond see kitsendav ja raami suruv nähtuste kompleks pille
ga elanikud peavad kohanema kui rõhuva paratamatusega*  f Id- 
tuntud on tõde, et inimeste iml tuuri taseme tõus esitab nõudmisi 
nii linna kultuurielule kui ka kodu ruumilis-esemellsele kesk
konnale *Peab  olema ruuni kodusele raamatukogule,magnetofonile 
jt*  asjadele, Jrnid raske on hankida sobivaid panipaiku(kappe,

Siin on mõeldud demograafiat tema laias tähenduses,nii, 
nagu selle kohta kirjutab U*Kereste:  Teadusena hõlmab denog**-  
ra-fla rahvaarvu,rahvas tiku koostise ja eri rahvastilmrühmade 
vaheliste proportsioonide kujunemist ja muutumist ning muid 
rahvastikuga seotud teooriaid*  Demograafiasse kuuluvad ka 
rahvastiku geograafilist paigutust, ühiskonnaklasside - kih
tide ja muude rühmade arvulisi vahekordi, rahvastiku soo,vanu
se ,ameti ,elukutse,hariduse ,rahvuse, keele tuuri taseme jms •
järgi jaotamist käsitlevad kontseptsiooni^ õpetused ja teoo
riad*



Tabel 6,1

Elulaadi sotsioloogilise uuringu sõltumatud e objektiivsed 
näitajad

I» Keskkonna näitajad

1 • ТЛэ j andusge ogra af ilised

Iie Inimese ja perekonna e sotsiaal- 
demograafilised näitajad

1» PerekondlHc-demograafilised
- linna tüüp
- linnaosa tüüp

2» Kultuurilised
* linna- ja linnaosa 

haridustase
- linna kultuurilise
- linna- ja linnaosa

elanike
tee;ü.T.idanise tase 
rahvuslik struktuur

3*  Majanduslikud
- korteriolude tase

a) maja omandi- ja üürisuhete 
tüübit

b) tubade arvu,
c) elaiLls- ja üldpinna suuruse,
d) kommttnaalriugžrvuste olemasolu 

jms, järgi;~
-aiapidamine
- loomapidgminc
- suvila voi saun^uvile omamine
* isikliku mootorsõiduki omamine
- pikaealise kasutuseaga mcjapldanismasl- 

nate ja^lrultuurikaupadn omamine
- linna voi linnaosa teenindussfääri taset

- sugu
- vanus
- perekonnaseis
- perekonna tüüp

a) perekonnaliikmete arvu,
b) laste arvu,
c) perekonna arengufaaside

■ jms# järgi;

- hard Дня
- rahvus
- keeleoskus

- sissetuleku suurus
- töökoht majandusharus
- perekonna töövoimelisus

Sotsiaalsed
- sotsiaalne staatus

a) ametiala
b) kvalifikatsioon
c) osavott juhtimisest

5e Tervishoiualased
 - tervislik seisund

gimuste t§se (olukord)
a) ohu,vee,pinnase saastatuse astei
b) nikroklimartillsed tingimused;
d) marstiku ja arliitektuuri estee

tiline ilme;
c) roheluse hulk

- asula voi linnaosa elanike 
sotsiaalne koosseis

; • Grnnitaarsed
a) maja je^majaümbiiise',

linna voi linnaosa sanitaarne 
seisund;
linna tervishoiualane tase»



riiuleid), veel raskem paigutada neid ruumis, sest korteri 
projekteerimisel pole mööbli paigutusele küllalt mõeldud*

Järgnevalt käsitletakse koduse elulaadi uurimisel kasu
tatavate objektiivnäitajate mõlema rühma (keskkonna ja ini
mese näitajad) erinevaid ja samaseid jooni» Keskkonna näita
jad on peamiselt majanduslikku laadi, inimese ja perekonna 
tunnuste seas domineerivad aga perekondlik-demograafilised 
(tabel 6*1)*  Tabeli mõlemal poolel on ema spetsiifilised näi
tajad, mis teisel poolel puuduvad «Keskkonna näitajate poolel 
on nendeks majandus-geogreafilised ja ökoloogilised,inimese poo
lel aga perekondlik-demograafiliscd ja tervist iseloomustavad 
tegurid» Mõlemal poolel on ka samaseid jooni :nii keskkonna 
kui perekonna puhul saab elulaadi ja kodu materiaalset sfääri 
uurida kultuuriliste, majanduslike ja sotsiaalsete muutujate 
lõikes*

Haakides demogreerilistest, majanduslikest jt*  näitaja
test, tuleb paratamatusena tõdeda nende mõistete ebatäpsust*  
Tegu on komplekssete terminitega, tähistamaks nähtusi ^ois 
üheaegselt sisaldavad nii sotsiaalset, majanduslikku, kultuu
rilist kui demograafilist» Vastavate terminitega “kultuuriline” 
voi “sotsiaalne” tõstetakse esile kompleksse näitaja olulise
mat külge*  ii näiteks pole linn voi linnaosa puht/geograafili
ne nähtus, kuigi teda selle mõistega iseloomustatakse, tal on ka 
sotsiaalmajanduslik iseloom» Sissetuleku suurus iseloomustab 
üheaegselt nii majanduslikku kui sotsiaalset staatust*  Tege
likult on aga see antud uurimusse kasutatud objoktiivnäitaja 

sotsiaalse ieelooauga*  kuivõrd sotsiaalne on nii inimene ise kui



ka teda ümbritsev kodukeskkonda

Enamikus sotsioloogilistes ja ka teistes uurimustes kä
sitletakse uuringumaterjale seoses demograafiliste näitajatega» 

Hoolimata sellest, et ka elulaadi määrajana näib esma
järgulise tähtsusega olevat inimfaktorit» sotsiaaldemogracxi- 
lised /vt» 13э 1к»41/ näi ta jad, kujuneb elulaad ikkagi perekon
na ja keskkonna vastastikuse mõjutamise tulemusena»

Kolk need ebaselgused sunnivad kasutama objektüvnäita- 
jate võimalikult laia spektrit üht näitajat või näitajate 
gruppi teistele eelistamata»

Tallinna sondaaõuurinise andmestik on töö antud etapil 
uurimistulemustega seostamata, kuna see ei olnud metoodika väl
jatöötamiseks läbiviidud sondaažuurimuses otseselt vajalik» 
^ohiuurimuses, mille eesmärgiks on saada linna juhtimiseks kasu
tatavat informatsiooni, on uurimuse pohlnäitajäte ja objektiiv- 
andmete seostamine hädavajalik ja paratamatu»

Järgnevalt esitatakse sonda ažuurimuse sõltumatute näita-
1 V

jäte kasutamise põhjendus, 206 respondendi küsitlemisel saa
dud üldj ootused ning soovi ta taiese monod uued näitajad põhiuu- 
rirause tarvis»

6*2»  Keskkonna näitajad

Keskkonna näitajate väärtused on suures osas hangitavad 
statistikaasutustest, majavalitsustest ja teistest asutustest» 
Vahest ainult x^ikaajalise kasutusajaga asjade omamise kohta 
tuleb respondendilt endalt teateid pärida» Liisk! kohtab pea 
igat liiki ankeetides küsimusi uuritavate perede korteri tin
gimuste ,sõiduki, aia ja suvila omamise kohta, sest ainult sol 
viisil saeb kõiki ankeedi näitajaid siduda just selle konkreetse 

Valdav osa intervju "Teie kodu" objektiivandmetest asub bloki "Töö" lõpus (vt. lisa 3)»



inimesega (perekonnaga) , keda küsitletakse ning kelle vastu»- 
te alusel hiljem üldistusi tehakse# Statistikaorganite poolt 
hangitud andmed, on ^umbisikulised” ja neid ei saa konkreet
se uurimusega otseselt siduda, küll aga võivad need olla võrd-

a) üajandusgeorgraafilistest näitajatest mõjutavad ko
dust elukorraldust eelkõige asula tüüp ja suurema linna puhul 
ka linnaosa tüüp# TTÜ linna kui ka linnaosa tüüp on sünteeti
lised näitajad, võrreldavad näiteks sellise isiku ja perekon
na tunnusega)nagu seda on sotsiaalne staatus, mida kui sotsiaal 
-demograafilist näitajat käsitletakse tagapool#

Asulate tüpoloogia väljatöötamine ja linnasisese struk
tuuri probleemid kuuluvad teoreetilise geograafia valdkonda# 
Selle teaduse raames ongi TRÜ-s sotsioloogiliste uuringute 
jaoks välja töötatud asulate funktsionaal-hlerarhiline tüpo
loogia ja linnasisese liigendamise metoodika ( viimase kohta 
käesolevas aruandes ( vt# ptk#5»r )• kõnesolevale problemaati
kale on suurt tähelepanu pööratud ka mitmetes üleliiduliselt 
tuntud sotsioloogilistes uuringutes / 13, lk# 35*56  /. L#Gor- 
dons ja E#Klopov märgivad, et erinevused suurte ja väikeste 
linnade tööliste olmetinglmustes ja vaba aja veetmise laadis 
on märgatavad /13» lk# 56,57/» Geograafilise keskkonna mõju 
olevat nende arvates linna seos piiratum, kuid teatud tendent
sid ilmnevad siiski# Näiteks selgus, et erinevused olid olemas 
linna ja eeslinna tööliste elamutüüpldes, teenindussfääri aren
gutasemes, puhkovo imalustes, teatud harjumustes jms#,kuid sis
setuleku suurus, haridustase, perekondlik - vanuselised grupid 
ei erinenud# Muude tulemuste analüüs linnaosi tl näis selles



uurimuses olevat kõrvaline probleem, millele spetsiaalselt 
tähelepanu ei pööratud» Ionede Poola autorite andmeil valitseb 
Poola linnades tihe vastastikune sõltuvus elukeskkonna,sh» ka 
hoonestusviisi ja sotsiaalsete gruppide vehel/3l6A Analoogi
lisi tulemusi on saanud ka J»Vanagas Kaunases / 10 /• Seepärast 
on huvitav Tallinas jälgida eri tunnuste varieerumist lirma- 
ositi, sest mujal tehtud uuringute tulemused pakuvad võrdlus
võimalusi»

Pöördudes tagasi asulate probleemi juurde peab ütleme, 
et Tallinna puhul see küsimus kuigi teravalt üles ei kerki» 
Tallinna kui asulate hierarhia kõrgeimal astmel asuva linna 
uurimisele aimaks kaalu juurde võimalus tema igapäevaseid elu
tingimus £ (keskkonda) võrrelda temas hierarhiaredelil madala
mal asuvate linnalist© asulate (peamiselt regiooni, kuid ka 
rajooni keskustega), samuti teiste liiduvabariikide pealinnade 
vastavate tingimustega • Linna elukeskkonna küsimus kerkib aga 
alati, kui uurin jutulemused iseloomustavad linna kui tervikut, 
näidates linna keskmist olukorda»

Linna ja linnaosa tüüp väljendavad korraga väga paljusid 
elutingimuste külgi, rais peegelduvad ühtlasi elanike koduses 
elulaadis»

b) Linna kultuuritase
on väljendatav mitme näitaja ebil»?ohinäitajaks sobib linna 
elanike hariduslik struktuur, eriti kesk- ja kõrgema liariduse-

olanike osatähtsus täiskasvanud elanike koguarvust«Tallinna 
elanike haridus 1. Jck struktuuri *:äs  tlctukse käesoleva r-iuanle 
ptk» 5»3«, seepärast siin sellel küsimusel pikalt ei peatuk. Mär
kigem vaid, et Tallinnas on vabariigi kõrgeim haridustase - see



ületab nii vabariigi linnarahvastiku kui ka Tartu täiskasva
nud elanike haridustaseme ( tabel 6.2 )•

Tabel 6*2

Tallinna, Tartu ja vabariigi täiskasvanud linnarah
vastiku ( 20*8  • ja vanemad) hariduslik struktuur 

protsentides 1970a»

or- 
gem

Lõpeta
nuta 
kola
gem

Kesk
eri
haridus

Kesk-? titte Alg— 
hari-täle- hari
dus lik elus 

kesk
hari
dus

le*  
hari
dus 
puu
dub

Vas
tama
ta

Tallinn 10*2 3,1 12,2 21 *0  23*8  -4,9 4,6 0,2
Tartu 9,5 5,4 10,1 18,9 20,6 30,2 5,6 —
ENSV lin-

/rahvas-
tlk 7,7 2,4 11,5 17.4 25,0 29,8 6,0 0,2

4 LTärkus. Andmed, on saadud ENSV juures asuvast statis
tika keskvalitsusest.

Loomulikult ei kajasta haridus kogu kultuuriliste tegurite 
mitmekülgset kompleksi, - ta näitab pigemini eeldusi kultuuri 
tarbimiseks. Abinäitajatena tulevad kõne alla kinode, klubide 
ja raamatukogude põhinäitajad 1 voi 10000 ei. kohta aastas. 
Nagu selgub ka tabelist 6*3  э v6ib Tallinna pidada



Tabel 6,3

*Kultuurilise teenindatiiso põhinäitajad 1970, a.

AdsriLnistra*  
tiivnc 
litsus

Kino*  Kohtade Klubide 1 auiaatu*  raamatu*  Laeni» 
kulas*  arv kiu- ringi*  to ja ko,ju lu- tuste
tuste bide vaa*  dest ajakir- gejate arv
arv tesaali*  osavSt-jade arv tuli, lihe

1 ei, des 10 • jäte arv raa*  ei, koh*  lugeji
kohta tuh, ei, orv 10 matuko*  ta kohti

kohta tuh,el, gudes
kohta 1 ei*

kohta

Tallinn 20 186 230 4,12 297,3 21,6
Tartu 24 192 420 8,32 556,1 20,6
К—Järve 13 515 545 5,89 268,9 26,1
I tarva 18 262 зйв 3,76 293,4 25,5
i?5mu 16 406 299 ь,19 619 >2 19,6
Lesti NSV 17 rr 458 6,95 361,9 10,8
läti HbV 16 w *» 6,82 ев ев

Riia — e* e* 5,60 ев ев

Leedu NSV 15 ee 5.8? е» ее

Vene N?sv 22 ee ев 5,63 ев ее

№V Idit 19 ев ев 5,42 ее ев

*" I II -* «IH — — .. .......- —■ ........... .. « '■« . .........— «I — —. — — — I.

Markus. Andmed vSetud v6i arvutatud jär@iovuta allikate aluselt

lesti № V rahvamajandus 197O.aastel. .allinn 1971, lk 326-334. 
Народное хозяйство СССР в 1970 году. II. ,1971, стр. 6G4-G7G.

Народное хозяйство Латвийской ССР в 1970 году. Рига, 1972, 
стр. 534.



arenenud kultuuritasemega linnaks. «Tallinnal kui suu*  

rel Unnal, p»c» pealinnel, on окл spetsiifika: klubisid esen*  

davod siin testrid, kontserdisaalis. jms» kuna haridustase on 

kõrge, on isiklikud raamatukogud ka kodudes suhteliselt suu*  
red, ja raamatukogudest laenutamise poolest jäädakse aga nii 
mõnestki teisest linnast maha»

üldse naib, et statistikas fikseeritud kultuurilise tee*  
Hindamise põhinäitajad tegelikku kultuuritaset ei peegelda»

'kultuuritaset väljendab ka tänavapilt kõigis oma erine*  
väis ilminguis - ariiitektuuris, rekla-nis, inimeste riietu*  
ees ja käitumises ning paljus muus»: ime ta tud toonustes väljen
duvad traditsioonid, normid, sotsiaalne orientatsioon * kuid 
kahjuks on noid raske mõõta, pealegi oi ena ulatuslikus uurin

gus kõike arvesse võtta.

Ke rahvuslikud erinevused peaksid kajastuma elulaadis«See*  
pärast küsitakse intervjuu objektiivooas elanike rahvust»

Linna kultuurilise teenindamise taset on notet küsitleda 
ainult kui linna keskmist näitajat, haridustaset ja rahvuslikku 
struktuuri aga ka regionaalselt, s»o» linnaositl«Seda saeb te*  
ha aga eeldusel, et nimetatud lõikes saab kasutada regionaalset 
kontrollcaterjali  ̂milleks sobivad eriti ranva loenduse materjo*  
lid loendusjaoskonniti»

c) Sõjanduslikud näitajad iseloomustavad inimeste elu  
tingimusi» Elutingimused on aga mõiste, riida kasutavad eriti 

sageli majandusteadlased, mõistes seda nii kitsamas kui lale  
mas tähenduses» 1 õnikord samastatakse elutingimused korteri  
tingimustega, valwl liidetakse siia 11оа1лз korteri tingimustele 

*

*
*



elamas, suvila, auto ja pikaajalise knoutueeajaga asjade ole
masolu, Laiemas sSttes arvatakse lis-ks eelztfBetetutele lin
te või linne osa teenlndmissfääri tase ja töövõimalused 
( xd.1 mõistab elutingimusi näiteks maj ondusgeo;graaf ja lin
na uurida B, Horov / 24, Дке 52 /; veelgi laiemas nõttes 
kuuluvad siia ka linna ökoloogilised tingimused, Et niigi 
laialivalguvat mõistet kasutada, tuleb see täpsustada, An
tud juhal tehakse mööndus, et tabelis 6,1, toodud kotid, kesk
konna mejenduslikke näitajaid (v,a, teenindamine) võib nimeta
da ka mterdealseteks elatinginusteks, laterlealeete alutin- 
gteusto, pluss teenindussfääri tase, lisaks sissetulekute suu
rus iseloomustab aga elatustaset / 15» lk*  8/ , Elatustaset 
võib mõiste mitmeti /20, lk, 10 /, kuid ta on seotud tarbi*  
etW mõistega Eeltoodud arutlus terminite üle on toodud ka sel
leks, et näldets sotsioloogilise ourimirtöö kokkupuutepunk
te öejanduslike trarij^utega ja vitease kasOTasdsvStaaltisi 
sotsioloogias, Sotsioloogiat huvitavad metriaalsed olutingl- 
saaed jn teei^Jidmisafeärl olukord niivõrd, ku^^rSrd ned m&*  
jutevad inimeste elulaadi ja sotsiaalset käitumiste lUi näi
teks kodu ja tema elanikud mõjutavad teineteist vastastikku. 
Ühelt 'noalt on määravad inajanduslikud võimalused oma elu nii 
Või teisiti korraldada, kuid laajandusliko võimaluste sotsiaal
ne tähendus võib osutuda erinevates perekondades ja suuremate? 
soteieelsetes gruppides küllalt erinevaks, seostudes näiteks 
sottiaalee staatuse prestiiži taotlnsctga, Tfiimax» avaldab oma
korda oote tagasimõju kodu materiaalsetele elutingimustele.

7ole kahtlust, et asteriaalsed elutingimused on ©lulaa- 



di üks olulisemaid indikaatoreid» Eriti oluline on kõnealuste 
näitajate kasutamine antud uurimuses ka sellepärast, et inter*  
vjuuga "Teie kodu" domineerib just sotsiaalmajanduslik prob
lemaatika*

Tallinlaste materiaalsete elutingimustega: korteri
olude taseme, aia- ja loomapidamise, suvila, isikliku mootor
sõiduki ja pikaajalise kasutamisega majapidamismasinate ja 
kultuurikaupadega varustamist käsitletakse peatukis 8, kud 
neid näitajaid analüüsitakse üksikasjalisemalt*

"Teenindussfääri all mõistetakse neid inimtegevuse vormf 
mis kujutavad endast hoolitsemist töötajate ja nende pere
konnaliikmete materiaalsete ja vaimsete vajaduste rahuldami
se eest. Teenindamissfääri kuuluvad eelkõige sellised elanik
ke teenindavad rahvamajandusharud, nagu haridus, tervishoid, 
kommunaalmajandus, elamdmajandus, teenindus, kaubandus, ühis
kondlik toitlustamine , transport ja side, " kirjutavad S*  
WÕmmik ja H*  Jalaste / 5: lk*  7 / • Wad märgivad ka, et osa 
neist rahvamajandusharudest on tervikuna teenindamissfäärl 
harud , teisod aga, näiteks transport ja side, kuuluvad sinna 
vaid osaliselt.

Meie käsitluses on teenindamilssfäärist, mis kuulub mas- /. 1' 
janduslike näitajate hulka, eraldatud kultuuri ja tervishoiu "■ / Ir. 
tunnused, mida vaadeldakse koskkonna näitajate vastavates ala



osades «Ülejäänud teenindussfääri harud on traditsioonilised, 
ja nii*teenuste  osutajatena, neid ka käsitletakse*  T\nt antud 
uuringus tuleb mõistele ,T teenindamine” juurde uus aspekt*  
kõik rahvamajandusharud: tööstus, põllu*  ja metsamajandus, 
ehitus, transport, side, teenindus, teadus jt*  teenindavad 
elanikkonda, andes neile tööd(ja töö eest palka).Taolist tee*  
Hindamise aspekti nimetame tööteenindamiseks, 
Teenindamissfäari tase on tavaliselt suurlinnades kõrgem kui 
keskmise suurusega ja väikelinnades; kõrgem on ta ka vanades 
polüfunktsionaalsetes linnades, noorte kitsalt spetsialisee*  
ritud keskustega võrreldes .Seepärast on alust oletada Tallin
nas kõrget teenindamistaset.

• T a b e 1 6.4
Kaubanduse ja ühiskondliku toitlustamise põhinäitajad

1970.a.*

Märkus. Andmed, arvutatud järgnevate allikate alusel: 
Eesti KSV rahvamajandus 1970.aastal. Tln.,1071, 

lk. 252-273 .
iродное хозяйство СССР в 1у70 г., M., 
Itfll, стр. 575 - 605. . .
Народное'хозяйство СССР в 1ь7С г., Рига, 1Ь7^,стр.5«4—5«-б.

Administratiiv
ne üksus

Töökohtade arv 
jaekaubanduses 
10000 ei. koh*  

ta

Istekohtade arv 
ühiskondliku 
tgitlustam*ette 
võttes 10000 ei, 

kohta

Kaubakäive 
(koos ühisk, 
toitlustam*)  

ühe ei, koh
ta rbl.

Tallinn 76 803 1284
Tartu 88 812 1248
Kohtla-Järve 86 740 992
Narva 77 782 1004

Pärnu 94 843 1306

Eesti NSV 81 66? 956
Läti NSV 83 712 944
RLia 34 798 1270
Leedu NSV 60 417 702
Vene MFSV 69 429 700
NSV Liit 66 411 639



Tabel u*5  r)9 j

Teenindussfääri põhinäitajad

1970.a. 1971.a.
Käitaja Tallinn Tartu K-Järve ■ Taivo Pärnu Tallinn

1. Teenindustöö-
de maht kesk
miselt ühe cl.

Kohta 38,60 37,00
jalta tsi- 
teenindus 3,51 3»oo
onibluc- 
teenindus 8,76 cn

 
♦ v;

tchiiilirie
teenindus 4,4? 3,42
autotee
nindus 1,01 0,75
mööblitee
nindus 1,33 0,53

6,94 24,63 .38,71 41,24

1,:4 0,98 3,32

5,24 6,57 6,97 8,28

3, *7 2,35 -■«■•'5 6^4

1,16 0,09 1,58 1,4?

0,28 2,50 1,30 1,34
xCCt o-iT-i
puhastus 1.73 1,77 0,73 0,67 1,39 1,70
pesutee- 
ninduj ^#85 2,79 3^5 2,74 2,64 2,77
trikoo- 
teenindus 1,0c 1,69 3,56 1,50 2,48 0,99
fototee- 
niudus 0,97 0,61 0,55 0,51 1,43 1,11
euitus- 
teenindus 0,82 1,65 0,45 0,44 1,03 0,95
kfmblus-
tee-nindus 1,66 2,59 i 4v 0,90 1,92 1,62
kaunindus- 
teenindus 4,96 4,26 2,41 2,38 3,70 5,17
üürimis- 
teeniadus 0,22 0,14 0,10 0,16 0,46 0,-3
muu tee
nindus 0,24 6,70 2,33 5,94 5,63

Teeninduses t5ö- 
tajate keelne. 5686 1360 1068 687 919

— ■ ■■ ■ ------------ -- - - ------------------------------------



Tabel беб 
w 

Haridusliku teenindanise põhinäitajad 
' v 4*I97O/7I.õppeaastal

Лärinist- 
ratiivne 
üksus

Tallinn
Tartu
Kohtla-Järvc
Narva
Pärnu
Eesti N37
Läti NSV

. Idjiazdd^islildp .Idharidysliloe õpilaste arv
koolide opi- \ koolide opi- õpetaja
laste arv i laste arv koo- kohta

10000 ei. \ li volita
kohta \
*„ .................„..Ц . -I.................. ....... II . » IH II I I. I „

125,1
136,8
188,9
174,0
152,0
155,1
151,3

797,2 17,7
687,6 16,6
708,9 19,9
970.5 23,1
763,3 • 18,4

,9 16,0
296,8

Riia 141,0
Leedu HSV 179,7
Vene KESV 195,0
NSV Liit 204,3

243,8

259,3

+ Märkus.Tüdined arvutatud järgnevate allikate aluselt 
Eesti rahvamajandus 1970.a. Tln, 1971,Hr. 307;

Народное хозяйство СССР в ЮТО г. М., 1971, стр. 633
Народное хозяйство ^твиисной ССР в ЮТО г., Рига, Ю72, 
стр. 5з9 - 531.
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Tabel G.7

Felkoolleallste laste asutused 1970.a.4’

Adninlst*  
rotHvne 
üksus
-■ .... . . .

Laste arv eel* Cealhul^as
kooliealiste « w _laste asutustes Lrjstesoiix)*

des
.Lasteaeda*  

des

Tallinn 546,8 43,4 505,4
Tartu 475e5 37,1 . 438,3
p:ohtla*Jäxve 579,8 59,6 520,2
Narva 752,5 77,9 G74^
Pärnu 543,2 43,6 499,6
Eesti NSV 431,5 37,0 394,5
Läti rer 305,1 21,2 ?83,9
Loodu NSV 250,6 - 12,8 237,8
Vene T1HTV 435,5 63,2 372,4
NSV LHt 384,0 48,9 335,1

Nõrkus. Andnod voetud ja arvutatud järgnevate allikate 
aluselt

1 osti KSV rahvana jandus 1970.a. Tln.1971 *!&•
3*6|

Народное хозяйстве СССР в 1970 г.е М., 1971, 
стр.634, 698.
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Tabel 6*8
Vabariikliku alluvusega linnade iUnktsionanlne 
struktuur 19^9ea*  alguses töötajate orvu järgi

I^ajanäus— .
hrrud Tallinn Tartu

Kohtla*»  
Järve Harva ranm

Töüstus 48,4 .38,9 56,5 61,3 41,0
KMtus 6,9 6,1 7,8 11,3 9,0
PollUQajnzKhto 
ja Icalurikol- 
hoosid 1.1 0,7 w o»5 2,8
F^teanajandus 0,1 w ee <■» . OgB
Kaubandus,  ühis
kondlik toit- 
lustanine ju nat<» 
tehn*varustan#
ja tuxustanino 8^4 10,5 7,9 5,3 10,3
Transport ja side 10,6 9,2 9e^ 6,8 11,6
Haridus tlrunst ja 
teadus 8t8. 14,1 *•7 4,6 M
TeiViGhOideSport 
ja sotoian lk j nd*»  
lustus 7,7 4,4 2,8 6,6
Ktemaaloajax>» 
duo ja elukond
lik teenindus 3.3 6,8 4,6 4,4 7,2
Haldus,krediit
jt» harud 7,6 6,2 4,9 2,5 5>Ö

ж :S3l;sssu-e-£24i :r. т :s;: s- : ^«scststs v- -~'д -..r.^. •_-. v:: -г
^правка oo исследовании трудовых ресурсов в городах 
республиканского подчинения и в сельских районах 
истонской СОР# халлин, I96U, стр. 8 - и.



Tabelitest 6»4, 6»5# 6»6t 6*7 selgub aga, et teeni isha*
uide arengutase on ebaühtlane * mõnedes harudes jääb ta teis*  
test vabariikliku alluvusega linnadest ja ETTST keskmisest tase*  
niest maha, mõnedes harudes jõuab ette» Tallinn kui pealinn 
peab rahuldama ka sissesoiteute vajadusi eelkõige kaubanduses^ 
Ühiskondlikus toitlustamises jne» Uil näiteks on kolge tihe*  
dam ja võimsam kaubandusvoifc mitte pealinnas ja vabariikliku 
alluvusega linnades, vaid rajoonikeslnistes/ 11 /. Seepärast 
on teatud näitajate väärtuse arvutardlne elanike teatud arvu 
kohta üsnagi tinglik» Veelgi ebaldjidlan on olemasolevate näita*  
jäte võrdlemine nordidega*  nagu soovitab näiteks B»IIorev /24/» 
t onnid pole diferentseeritud vastavalt linna tüübile ja koha
likele iseärasustele»

Tööteenindaniist iseloomustab linna funktsionaalne struktuur 
töötajate arvu alusel» vt» tabel 6»8)»

fj*eenindard.se seos elulaadiga on linne ega vaja toestamist» 
icrekond, kus on intensiivselt teenindamisele orienteeritud, 
elab ja organiseerib oma kodu matcrialse keskkonna teisiti 
kui perekond, kus saadakse läbi vähese tecnindatilsasutuste 
külastamisega» Tecnindanissfääri tase ja struktuur on erinev 
nii linnade kui linna osades» Linnaosade tecnirjdomistose on võr
reldav vaid iga päev kasutatavate teeninduslilkide osas^una 
perioodiliselt ja oporioodiliselt kasutatavad teenindamisasutu*  
eed paiknevad tavaliselt kontsentreerituna kesklinna elurajooni 
teenindomislioslLUSteo*  •

.rk)toiaol6e struktuuri abil ci saa iseloomustada mitte ainult 
üksikisikuid ja perekondi (vt» tagapool dei togroafliiste näita*  
jäte osa 6.3» )» vaid ka linnu je linnaosi»Id.nna ja linnaosade 

eenindard.se


sotsiaalse struktuuri näitajatena tuleb kõne alla sotsiaalse
te gruppide protsentuaalne osatähtsus*  Peeglina on polüfunktsio
naalsetes ja suuremates linnades kõrgema prestiižiga sotsiaal
sete gruppide osatähtsus suurem kui kitsalt oi etsialiseexunud 
ja väikelinnades*  Pealinnas on kõrgena prestiižiga grippide 
osatähtsus tavaliselt kõige kõrgem*  Öeldu vajab kontrolli ko
halike materjalide põhjal*

o) 'eskkonna ökoloogilised ja sanitaarsed tingimused . 
muutuvad nii inimeste endi kui kogu ühiskonna jaoks seda oluli
semateks, mida enam urbanistlik elulaad maad võtab*  Tehiskesk- 
kond охав saastatud ohu, vee ja pinnasega, pidev müra jo Gross— 
titu vaade tööct&aastikele toimib kõigile linnaelaniku le, mõ
jutades nende otsustusi, käitumist ja loomulilcult ka tervis
likku seisundit, tehes seda eri tüüpi linnades ja linna eri 
osades erinevalt*  Kuidas see inimestelu mõjub ja mis need olu
korrast arvavad v jab veel uurimist*

ökoloogilisi tingimusi on linnades tundma õpitud juhusli
kult, pla nipäxatult*  Pidevat keskkonna liü jieerd.teenistust sis
se seatud ei ole*

I toetatud põhjustel on rõskus! koigi keskkonna ökoloogi
liste tingimuste hindamisega*  Täpsete mõõtoJLsvõtoaluste puudu- 
cisel võib umbkaudseks liindamiseks kasutada Iiinde palle, tehes 
seda umbes nii, nagu soovitatakse ?,t esti KCV tezritoriaalpla- 
neerinise skeeLd.s” ( köide 4tII)e Piin kasutatakse 3 - või 
S-pallliiBti hlndeskaalat*  l üesolevas sondaažuurinuseo on kõne
alune probloEiartika kõrvale jäänud, kuid nõhiuurimuses kuulub 
ta käsitlord.seIc• Ökoloogilistest tingimustest hinnatakse õhu, 
veo ja pinnase puhtust, müra tugevust ja kestust^a stilm ja 
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ehitiste ilmet, mikrokliimat ja haljasalade rohkust (viimase 
näitaja on eelmistega võrreldes hõlpsamini mõõdetav) •! elni- 
metatud teose andmeil võis Tallinna s*  nitaar-hügieeniliBi tin- w 
glmasl hinnta **kahega M —(mõõdeti J - pallilisis skaalades) 
halvem oli olukord vaid Kohtla-Järvel, üiviõlis ja undas $ 
^allinnaga ühel tasemel on Narva. Helgis teistes linnades oli 
olukord parem. Maastiku esteetilist ilmet hinnati Tallinnas 
^neljaga* 1, ehitiste ilmet mrksirinLx hindega*

ükoloogiliste tingimustega on seotud elanikkonna tervis
lik seisund. Viimast saab mõõta rogistroeritud haigoDuauisjuli- 
tude arvuga 1000 ole kohta, tuues eraldi välja õnnetus juhtuni te 
ja nakkushaigustesse haigestumiste urva kui linna ohuttisoC õnne
tus juhtuni te orvust Langeb enamik liiklusõnnetustele) ja hü
gieenilise olukorra peegeldaja#

atatistika Keskvalitsuse andmeist selgub, et 1969#a# su
ri iga 100000 ©!• kohta ’• ÜGV-s õnnetusjuhtumite ja traumade 
tagajärjel 116,4 in., 1958»a*  aga ainult 80,3» kusjuures nimeta
tu on suma põhjuste loetelus südame - verosoonkorma ja näx> 

vihaiguste rdng kasvajate järel neljandal kohale I urkinist vaäw 

rib soe, et õnnetusjuhtumite ja tromade tagajärjel surnud ini

meste osatähtsus mitmesugustesse Iiaiguatcsse surnud inimeste 
osatähtsusega võrreldes kasvab Icoige leiiremini - nimetatud 
ajavrherdkel oli kasv 145,0 Ч /17А

Linn? ökoloogilised ja tervishoiualased tingimused on nüi- 
töjad^iillele sotsiolcof^ilistcs uuringutes on suhteliselt vä
he tähelepanu pöurutud*  Seepärast pole päris selge ka sotsiaal
se ja ökoloogilise vnhelrord»ökoloogilisi tingixr-usi ,osalt ka Ъоз>- 
vishoiualest olukorda võib hinnata nii linna eri rajoonides kui 
ka linnas tervikuna#



Tabel 6e9
Äeditsiinilise teenindamise põhinäitajad 1970# a# 

(arv 10 000 elaniku kohta)

Administratiivne üksus Arstid Meditsiiniline 
keskpersonal

Voodi
kohad

?аШаз 44,2 .12^2
Tartu 50,2 ■ 133,5 204,0
Kohtla-Järve 28,3 112,5 139,3
Narva 26,7 82,3 82,3
Pärnu 32,3 82,6 99,6
Eesti NSV 33,1 93,7 ' 110,2
Läti NSV 35,6 92,6 117,9
Riia 53,7 95,3 130,2
Leedu NSV 26,4 78,0 102,2
Vene MFSV 29,0 92,8 112,4
NSV Hit 27,4 87,0 109,2

Märkus# Andmed arvutatud järgnevate allikate aluselt 
Eesti NSV rahvamajandus 1970#a# Statistiline kogumik# 
Tln#, 1971. lk# 33S-344; 1

Народное хозяйство СССР в 1970 r# Ме, 1971# стр# 690

694;
p.iia kohtai97i>*  a# lõppt Народное хозяйство Латвийс

кой ССР в 1970 г*,  Рйга, 1972#



6*3*  X n 1 ä e s e ja perekonna e*  
Botsiaal-demogra&filised 

näitajad

a) Bahtdeeograafllised näitajad
Inimese käitumine on vahetult seotud mitte niivõrd selle 

vii teise demograafilise näitajaga, kuivõrd tema sotsiaalse 
rolliga, mis tugineb demograafilisele näitajatele» L*Gordon  
ja EeKlopov on veendunud, et sotsiaalsetest rollidest lähtuv 
käitumine on kõige tihedamini seotud sooliste erinevustega! 
sest igapäevaste koduste ja koduväliste tööde jaotumine, käi
tumise stereotüübid ja normid on kehtiva kultuuri traditsioo
nidega juba ette kirjutatud / 13, lk*41  /*  Seepärast ei aar 
rääkida inimestest üldse, kõnelda tuleb meestest ja naistest*

Küsitletute soo, vanuse ja rahvusliku jagunemise kohta 
toodi andnod juba seoses küsitlustulemuste representatiivsu- 
se käsiteluga (ptk» 5»3») veetavates tabelites»

Tähtsamateks dMOgraafilisteks näitajateks tuleks antud 
uurinisülesande seisukohalt pidada respondentide ja perekon
dade sugu ja vanust, küsitletute abielulisust ja respondendi 
perekonna tüüpi*



Perekonnaseis viitab perekonna olemasolule 
vol selle puudumisele (kuigi mitte plati), selgitades kaudselt 
ka perekonnal ülane te vahelist tööjaotust ja mingil määral rolli
jaotust*  Võib arvata, et abieluinimeste koduste tegevuste loe
telu on mõnevõrra teiselaadseni kui üksikutel meestel ja naistel*  
Meie respondentide seas oli vallalisi 28 (13,8^), abielus 139 
(67,5%)» lahutatuid - 19 (9,2%) ja leski 18 (8,7%)*  Ametliku 
statistika järgi on vallalised kõik need inimesed, kes ei ole 
abielus*  Sellest seisukohast võttes on vallaliste arv ja osa
tähtsus Tallinnas suur - (nagu ENSV-s üldse), antud juhul 32,5%» 
millest leskede osa on suhteliselt vaike#

Perekonda võib defineerida väga erinevatest sei
sukohtadest lülitudes, kuid võib ka eri .eisukohti väljendadcA 
ühes kõikehõlmavas definitsioonis (21, lk*  38, 50) . Antud 
uurimuses lähtuti perekonna määratlemisel nõukogude demograafide 
ja statistikute definitsioonist,mille järgi perekond on sugulas
te grupp, kes elab koos ja on ühendatud ühtse eelarvega*  Koduse 
elulaadi uurimisel püütakse silmas pidada eelkõige perekonna 
bioloogilistest ja sotsiaalsetest vajadustest tulenevat käitu
mist ja ruumilis-esemelise sfääri kasutamist, soovitavat olukor
da, hinnanguid, tegevusi häirivaid asjaolusid jae*  Seega käsitle
takse perekonda mitte ainult kui füüsiliste ja kolbelis-psühholoc 
giliste jõudude liitu, vaid ka kui majanduslike võimaluste ühen
dajat*

N*Solovjpv,  NSV Liidu üks tuntumaid p$rekonnauurijaid, defihee 
rib perekonda järgnevalt: nK asaegne nõukogude perekond on sot
sialistliku ühiskonna väike sotsiaalne gyupp (rakuke) , isikli 
ku olemise tähtsaim organi satsioon, mis põhineb vabatahtlikul 
ja üheoiguslikul abielusldemel ning sugulaslikel sidemetel, s*o t 
suhetel mehe ja naise, vanemate ja laste, Vendade ja õdede va
hel, kes elavad koos ja on ühendatud ühise perekondliku eelai 
vega, mis kindlustab tema sotsiaal-bioloogil!st ja suurel mää
ral ka kultuurilist järgnevust järgmiste funktsioonide tä^tmis 
teelt inimsoo taastootmine, majanduslik-tarbijallkud ja kolbe- 
lis-kasvatuslikud funktsioonid*  Perekonna olemasolu iseloomus
tavad nii matex^iaalsed (sotjiaal-bioloog^lised ja majanduslik- 
tarbijalikud) kui vaimsed (õiguslikud, kõlbelised, esteetilise 
ja psühholoogilised) suhted”*



Rõhutagem, et kavandatav elulaadi uurimus ei ole otseselt 
perekonnaRotsioloogi? ne, kuigi elulaadi ja perekonnauurimuste 
objektid osaliselt kattuda võivad*  Uurimisobjektiks on linna
line elulaad pealinnas, mic a püütakse selgitada perekonnast 
(ja paljudest teistest) näitajatest lähtudes*

Perekonda saab käsiuleda erinevatest seisukohtadest lähtu
des*  Seetõttu on välja töötatud mitme uguseid perekonna tüpoloo
giaid*  Kõige sagedamini eristatakse perekondi perejtonnaliilonete 
arvust lähtudes*  TerekonnalHkmete arv reegeldab kaudselt korte
ritingimusi ja perekonna käsutuses olevaid rahalisi vahendeid - 
mida suurem on perekond, seda väiksemad on elamispind ja sisse
tulek 1 perekonnaliikme kohta*  Ka võib oletada sõltuvust pere
konna suuruse ja selle täiskasvanud liikmete olmetegevuse spet
siifika vahel jms*  Perekonnalt ilane te arvu alusel on oma uuri
mist ülemustes käsitletud naise ja kodu probleeme analüüsinud 
A*  Kelam (ENSV TA Ajaloo Instituut) ja linlaste kõrteriküsimusi 
tundma õppinud J*  ^utsar»( ee,Ehituskomitee Ehituse TUI) ning 
pälgud teised*  ‘

Perekonnaliikmete arvu seostatakse sageli laste arvuga*  Vii
mast kasutatakse perekonna iseseisva näitajana*

Koduse elukorralduse kui kompleksse objekti iseloomustami
seks ei piisa perekonnaliikmete ja laste rvu näitajalst*  See 
oleks ühekülgne ja lihtsustatud lähenemine*  Kirjandusallikad ja x 
teiste uurijate kogemused võimaldavad saada ülevaadet sellest, \ 
kuidas analoogil!stel juhtudel on probleem lahendatud*

L.Gordon ja E*  Klopov kasutasid tööliste elulaadi uurimiseks 
perekonna elutsükli etappe, mis peegeldavad perekonna "sotsiaal
set vanust" / 13, lk*  42/*  Nende tüpoloogia kohaselt jagunevad 
perekonnad 1) vallaliateks noorteks$ 2) noorteks abielupaarideks; 
3) vanemateks alaealiste lastega, sh . a)lihtperekonnad (nukleaar- 
sod perekonnad) ja b) llitperekonnad (peale vanemate ja laste 
elab veel teisi sugulasi) ja c) mittetäielikud . vrekoimad (reeg
lina ema lapsega (lastega) ja 4) elatahud inimesed alaealiste 
lastega*

Toodule mõneti samane on "Tartu elanike küsitluslehes" kasu
tatud tüpoloogia, mille kohaselt perekonnad jagatakse 1)täispere— 
kondadeks, kus on isa, ema ja vähemalt üks laos; 2) mittetäieli
keks perekondadeks, kus puudub üks vanematest, kuid on vähemalt 
üks laps; 3)lastetuteks, 4) täiskasvanud lastest eraldi elava
teks perekondadeks ning 5) üksikuteks / 8, lk*  5 /*  Ankeetküsit



luse tulemusena selgus, et lastetutel ja täiskasvanud lastest 
eraldi elavatel perekondadel on sarnasust pea kõigis näitaja
tes ja seepärast võis neid käsitleda ka koos# Tartu tingimus
tes, kus õppijate osatähtsus rahvastikus on suur, eraldati ük
sikutest omaette alagrupina perekonnast eraldi elavad õpila?- 
sed (ka üliõpilased)# Kolk ülalloetletud perekonna tüübid eri
nesid üksteisest tugevasti ja korteritingimuste, sissetuleku, 
suurelt osalt ka hariduse jt# näitajate suhtes. Kuigi Tartu 
elanike küsitlusega hangiti andmeid rahvas tiku-uurimuse jaoks, 
on töödes perekonna komplekstüpoloogiast tähelepanu pööratud 
mitte niivõrd vanuselisele, kuivõrd sotsiaalsele aspektile# 
/Siin ja edaspidi pärinevad Tartu andmed raamatust?/#

Perekondi liigitatakse ka vastavalt koos elavatele põlv
kondadele, eristades lihtperekonna ja liitperekonna# Viimasest 
tuuakse eraldi alaliikidena välja 2-st ja 3-st põlvkonnast 
koosnevad pered, kasutades eristava tunnusena veel sugulussu
he t jne# Taoline lähenemine on linnaperekondade puhul ilmselt 
väheefektiivne, sest kogu maailmas, eriti aga linnaperekonda- 
des, valitseb tendents perekonna koosseisu lihtsustumisele, 
nukleaarseks muutumisele# öeldu kehtib ka Tallinna kohta#

Koduse elulaadi uurimise seisukohalt on oluline, kas pe
rekonnas on täiskasvanud inimesi, kes ei käi tööl. Sellest 
seisukohast pakub huvi Stokholmi teenindamissfääri planeeri
misel kasutatud perekonna (majapidamise) tüpoloogia, mis moo
dustati kolme tunnuse alusel# Nendeks oli 1) perekonnapea var
nas, 2) kodumajapidamisega tegeleva täiskasvanu olemasolu või 
puudumine j allaste olemasolu perekonnas ning nende vanus (va
nusegrupid a) 0-6 a# ja b) ? -15 a# ) / 9, lk#30 /• Ka NSV 
Liidu tuntud perekonnauurija Z*Jankova,  uurides naise olmerol— 
le perekonnas, rõhutab täiesti õigesti, et rollid sõltuvad 
perekonna tüübist /26, lk#44 /# Kui naisel on kodustes töö
des aitajaid või spetsiaalne inimene kodus, kes kodused tööd 
ära teeb, on kodune tööjaotus, ko^u ja teenindamissfääri va
hekord ka sellele vastav#

Eesti NSV perekondades käib valdav osa täiskasvanuist 
tööl või õpib statsionaarselt#1

Vabariigi tööjouresmirsld on ammendatud# *Vaba  tööjõudu”, 
s#t# Inimesi, kes oleksid rakendatud ainult oma majapida
mises, praktiliselt ei ole (kui mitte arvestada imikute 
emasid)#



Tallinna õmblejate ja õpetajate küsitlemisel selgus 
(AeKolani uurimus), et koduste toode raskus on naise õlul, keda 
jõudumööda aitavad vanemad lapsed ♦ Mehe ja eriti aga sugulaste 
osa on tühine, viimaseid on aga perekonnas harva. Seega kodu
majapidamises rakendatus või selle puudumine tüpiseerimistannu
seks cl sobi.

Tallinna sondaažuurimuses tehti kindlaks perekonnaliikmete 
sugulus vastaja suhtes, Perekondade tüpiseerimine sellest sei
sukohast lähtudes annab agn eelkõige võimaluse uurida rolliootu- 
si, sl üle -ist jr s, L^tkipohlu. j imure problemaatika on pea
miselt koduvälises keskkonnas, siis tuleb uurida perekonna kui 
terviku vajadusi, perekondade kui väikeste gruppide sotsiaal
set rolli linnas, siis sugulusel põhinev perekonna tüpoloogia 
ei täida oma otstarvet,

Killist kompleksset tüpoloogiat tallinlaste edasises uuri
muses täpselt kasutatakse, pole veel päris selge*  igal juhul 
peab ta aga näitama perekonna staatust ühiskonna jaoks (ühiskon
naliikmete taastootmise suhtes), Fohiuuzimuses võib objektiiv- 
näitajate sidumisel tulemustega kasutada ka selliseid liitnäi- 
tajaid nagu perekonna vanus. Selleks võib kasutada a) abikaasa
de vanuse summat voi b) mehe vanust ( ENSV—s on naised oma mees
test keskmiselt 1 - 2 a. nooremad). Tartu elanike uurimus näitas, 
et i^iekonnbpea vanuse suurenedes muutuvad Korteritingimused la
hedamaks, sissetulekud aga vähenevad. Tcrekonna vanusega võivad 
olla seotud ka hoiakud, traditsioonid jne.

Järgnevalt pöördutakse tagasi perekonnaliikmete ja laste 
arvu näitajate juurde, kasutades analüüsiks Tallinna elanike son- 
daazeer inise materjale,

Linnaperekondado tihedus11 on tuntud £akt, Mrjanduse põhjal 
on kolge väiksemad perekonnad suurlinnades. Eesti NSV tingimus
tes võib Tallinrakki suureks linnaks lugeda . Kas siin vabariigi 
liMftdedCan kõige väil •. ekonnad? Wei 5tus oli pere
konna keskmiseks suuruseks 2,6 in., kui aga lugeda perekonnaks 
ainult 2- ja ennrl*  *’ eelisi p .resid, siis 2,9 in*  ( Ehala anda
meid 3,05 • 3*1)  • Tartu ankeetküsitluse andmeil oli vastav näitav 
ja 3,1 in. Teiste linnadega võrdlusvõimalus praegu puudub. Toodu 
põhjal võib väita, et tallinlaste pured on tõepoolest pisut väik
semad kui tartlaste orud, öeldu vajab siiski põhjalikumat kontrol 
liinist.

Forekonnali idanete arvu järgi oli Tallinnas kõige rohkan
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2-3-liikmelisi perekondi (peaaegu vordselt),neilG järgnesid 4-liik- 
melised ja dksikud (tabel C>»10)»

Lepsi (16 a» ja nooremad) on ainult 51*4%  2- ja onamliik*  
mclises perekonnas» Põhiline laste arv perekonnas on 1 voi 2 
(vastavalt 27,3% 3® 21,2% perekondadest)» 3 last peres on juba 
haruldane (2t9% perekondadest); suurema laste ai-vnga perekondi 
küsitlusse ei sattunud (tabel 6»11)*

Pcrekonnanäitajate osas on mitmeid lahendamata probleeme, 
mille selgitamiseks ja lendamiseks tuleb mõndagi ära teha»

Т*эЬе1  6» 10
Perekonnaliikmete arv Tallinnas 1972* a*

(sondaažiuur inise andmeil)

Perekonna
liikmete

Kõik küsitletavad 2*  ja enamliikmelis-*  
test perekondadest

— ' Ä^-rr"-------------Arv /у ÄTV /9 Arv 7»

1 35,6 31 15,0 X X
2 19,6 55 26,7 55 31,5
3 22,4 26,2 >'*■" 30,9
4 15,2 48 23,3 48 27,4
5 5,9 13 6,4 . 13 7,4
6 1,0 3 1,4 *> 1,7
7 ja

rohkem 0,3 2 1,0 2 1,1

(sondaasuurimuse andmeil)

Kokku 100,0 206 100,0 175 100,0

L -ste arv perekonnas Tallinnas 1972»a,

Tabel 6.11

1 ste rrv
(16 a» ja nooremad

Kolk perekonnad 2-• ja enamliikmelised 
p rekonnad

Arv dL Arv  %
Lapsi ei ole 116 56,3 85 48t61 48 23,3 27,3. 2 37 1810 37 21,2

3 5 2,4 5 2,9
20G 100,0 175 100 e0



Ъ) Kultuuriliste näitajate hulka kuuluvad haridus, keelte
oskus ja rahvus*

Kuigi respondentide haridust väljavotu representa- 
tiivsusega seoses juba vaeti, pole liigne teda vaadata veel kord 
ja täpsemalt (babel 6,12)*  Küsitletute keskmine haridus on 8,8 
klassi* о

Tabel G.12
Tallinlaste haridustase 1972* a*  

sondaazuurimise andmeil

Haridus Arv .......... ...... ......

Kir jaoskamatu 2 1,0
Kuni 3 klassi 6 2,9
4 klaasi * 7 3,4
5 klassi 4 2,0
6 klassi 19 9,3
7 klassi 20 9,7

.8 klassi ja kutse
haridus Luni 
8 kl*  baasil 23 11,2

9 klassi 11 5,4
10 klassi 10 • 4,9
Keskharidus 49 23,8
Ke ske viharidus 21 10,2
Lõpetamata kõrgem 4 2,0
Kõrgem 27 13,1
Vastamata 3 1,4

Kokku 206 100,0

Haridust peetakse täiesti õigustatult üheks kolge kiiremini 
muutuvaks objektiivnäitajaks*  Kui juba praegu pooled tallinla
sed on lõpetatud kerk^ keskeri- või veelgi kõrgema haridusega, 
võib oodata harinud rahvastiku osatähtsuse järsku tõusu seoses 
kohusta] ikule keskhariduse üleminekuga*  Seoses hariduse tõusu
ga muu иinimeste väärtusorientatsioon, vajaduste iseloom ja 
palju muud*  See kõik tähendab ka elulaadi kiiret muutumist*  Kui
võrd me uurime mitte üksikisiku, vaid perekonna elulaadi ja selle 
tähtsust linna jaoks, on üheks pakutavaks objektiivnäitajaks



> crekonna haridustase*  Selle näitaja moodustamiseks sobib täis*  
kuvanud pcrekonnalii-'mete leeskm ne haridus.

Hrriuusega on seotud ka keeleoskus*  Ärilise 
tähtsuse omandab keeleoskuse proolecm nõukogude paljurahvuseli
ses ühi konnas*  Teiste keelte oskus annat; laiemaid võimalusi osa 
saada teise rahvuse kultuurist ja olla rohkem info2Jiaeexrltüd*̂5*  
ningat huvi pakub venelaste ja teistest rahvustest mi jantide 
eesti keelo,oskus, kuna see on oluline nonde adaptatsiooni seisu- 
kolialt, viimane on eotJd кя elulaadiga*  Küsitluse andmeil selgus, 
et 54,6% mitto-eestlastest ml ;ab eesti keelt halvasti voi ei 
oska üld e, sh*  uu viimaseid 11,6% (tabel 6,13), Vene keelt val
dab rospondentidest vabalt 59,2% (vene rahvu-est elanike osa*  
tantsus oli küsitluses 34,03), eesti keelt aga 61,63 (eestlaste 
osatähtsus 53,3%) (vt*  tabel 6.14).

Tabel 6.13 
tiitte-*eestlaste  eesti keele oskus 1972*a*  

(sondaažuurimuso andmeil)

# Arv *

Vabalt 9 10,5
Kc eluni selt 30 34,9
Halvasti 37 43,0
Ei valda 10 11,6

Kokku 83 100,0

Tabel 6*14

Tallinlaste eesti ja vene keele oskus 1972.a*
andmeil)

Eesti keel Vene keel
Arv % Arv . . . %

Vabalt 12-7 61,6 122 59,1
Keskmiselt 30 14,6 21,3
Halvasti voi
ei valda üldse 49 23.8 40 19,6

206 100,0 206 1oo,0



c) Majanduslikest näitajatest on ankeetküsitluses tradit
sioonilisena kasutusel keskmine sissetulek 1 perekonnaliikme 
kohta» Nimetatu on üks üldistatumaid ,1a majanduslike ulngimusüe 
eredamaid iseloomustajaid» Meie küsitluses voetakse arvesse mit
te kõik sissetulekud, vaid regulaarselt saadavad rahali
sed sissetulekud ( palk, jreemia, alimendid, stipendiumid, 
pension)» Taolised sissetulekud moodustavad linnainimestel valda
va osa kõigist sissetulekuist - kirjanduse andmeil üle 90% 
/ 21y lk, 75 /•

Keskmine sissetulek perekonnaliikme kohta näitab koduse tnaja- 
pidamise võimalusi ja sellest tulenevat võimalikku tegevust*

Antud uurimusest selgub, et respondendi keelamine sissetulek 
on 120 - 130 rbl, kuus, sissetulek une perekonnaliikme kohta on 
loomulikult väiksem — 80,1 rbl*  Nagu tabeli 3»15 andmeist selgub, 
langeb respondendi keskmine sissetulek kõige sagedr^nini sisse
tuleku gruppi 91 * 120 rbl», 1 perekonnaliikme puhul on kolge 
rohkem vastuseid sissetuleku grupis 61 - 90 rbl» Perekonna sisse
tuleku suurus 1 liikme kohea oleneb paljudest asjaoludest : pore- 
konnallikmete arvust, töövõimelist© osatähtsusest, tööl käivate 
liikmete ametist ja majandusharust, kus nad töötavad, jne» Tartu 
elanike uurimuse materjalidele togin des võib oletada ka sõltu
vust sissetuleku je ко teri tingimuste vahel: mida suurem on sis
setulek, seda suurem on elamispind 1 inimese kohta»

Tabel 6» 15
Keskmine sit setulek Tallinnas 1972»а» 

(sondaažuuxümuse andmeil)

Sissetulek 
rbl.

Küsitletute sissetulek Küsitletute sisse
tulek 1 ytevekonna- 
11 Наде kohta

V Jbu vti f „V Arv ?»
Kuni r>0 1 0,5 1,5

31-60 26 12,6 43 21,8
61-90 51 14,9 b? 32,5
91 - 120 39 18,9 45 21,8

121 - 150 31 15:0 28 13,6
151 - 180 24 11,6 10 4,8
131 - 210 13 6,3 3 1,5
211 - 240 3 1,5 1 0,5
üle 241 ,
V:stus puudub voi

*4* 1,9 1 0,5
pole sissetulekut 14 6,8 3 1,5



Keskmine siss-tulek ühe perekonnaliikme kohta cn majandus
like võimaluste põhinäitaje. Abinäitajatona tulevad kõne alla8 
a) töötavate ja mittetöötavate (meil töövõimelisest east väljas
olevate perekonnaliikmete) arvuline suhe ja b) töökoht majandus
harus# Töötavate ja mittetöötavate (pensionärid, invaliidid>lap
sed, kodused) pei^kcimaliikxaeta suhe peegeldab perekonna materl*  
aalseid võimalusi, Palgad, eriti tööliste, juhtide, ja osa intel
ligentide omad, on pensioni, stipendiumi jt. sissetulekuallika
tega võrreldes suhteliselt kõrged. Perekondade erinev sissetu
lek torkab j lutti nii ktlsitluamaterjalide analüüsimisel kui ka 
inimestega otseselt kontaktis olles, küsitletavate kodusid kas 
või visuaalseltki hinnates.

Perekonna sissetuleku suurus on tugevasti seotud ka töötava
te perekonnaliikmete soolise struktuuriga: naiste palk on meeste 
omast mõnevõrra madalam. Tartu uurimuse andmeil oli 19^9»a. töö- 
võ imeliste naiste sissetulek 14 rbl. madalam teovõimeliste mees
te sissetulekust / 7 /• Veel enam sõltub perekonna keskmine sis
setulek töötavate ja ülalpeetavate vahekorrast.

Tallinna elanike sondaasküsitluse materjalid ei võimalda 
täit ülevaadet saada töötavate ja ülalpeetavate perekonnaliikme
te vahekorrast. Enom-vüh^ toese pildi kõnealusest olukorrast v Иannab ka töövoimeliste ja töövõimelisest east väljasolevate 
perekonnaliikmete suhe (e. töövõinolisus). Tabelis 6.16 võib 
jälgida, mitu töövõimetus eas olevat liiget on eri suurusega pe
rekondades. Selgub ka, et rohkem .kui pooled üksikud on töövõime
lises eas (1? 31-st), kui 2- ja enssnlilkmeUstest perekondadest 
on 24,0^-1 (42-1 175-st perekonnast) kõik liikmed töövõime
lised .Tabeliga 6.16 võrreldes näitab tabel 6.17 töövõimeli
sest Otseselt. Töövõime lisuse indeks cn üksikutel 1,21; 2-liilonc- 
listes perekondades 1,50; 3-lükmelistes 2,18; ^liikmelistes 
1,23 ja 5*  ning cnamliikmeUstes 0,90 • Siit selgub, et suurim 
töövoimelikus on 3—liüunelistes perekondades — väiksemates ja 
suurc*iata£  see langeb. üksikute seas jr 2—liikmelistes perekon
dades moodustavad töövõimetus eas olevate liikmete kontingendi 
suure osa vanemaealised, 4- ja enamliikmelistes aga lapsed.

Töövõimelised on 18 - 55-aestased naised ja 18 - 60*  astased 
mehed.



Kõigist; töövõimetus eas olevatest inimestest moodustasid 16 а» 
ja nooremad lapsed 51 >7% (127 last ja ülearvust 246).

Kui võrrelda vabariikliku alluvusega linnu töövõimetus 
eas oleva tööjõu kasutamise voolest, siis on Tallinn keskmiste 
hulgas. Tallinnas moodustasid töövõimetus eas olevad inimesed 
tccjouressursidest 7»?^» Tartus 9»9%> lämus 8,1/>, Kohtla-Jär- 
vel ja Narvas 3»3% /23» lk.8 ja 9 /♦ Linna elanikkonna tõdvoime- 
litose inoeks peaks toodud näitajat mingil määral asendama ja 
sobima nii limade kui linnaosade võrdlemiseks.

Majanduslikest näitajatest viimasena vaatame töökohta ma*  
jandusborvs •

Uurimuses lähtuti seisukohast, et inimese töökohal 
(majandusharul) on oluline mõju elulaadile*  Meie respondendid 
töötasid kõige sagedamini tööstuses (28,1%), transpordis ja 
sides O»7%) ning haridus*  ja kultuuriasutustee (9»7%) » teistes 
majandusharudes aga tunduvalt harvemini (tabel 6*18).

Tabel 6*16,
Töövõimelisest east väljasolevate perekonnaliikmete 

jagunemine vastavalt perekonna suurusele
(sondaa suurima se andmeil)

Perekonna 
suurus Töövõimelisest east väljaolevate 

perekonnaliikmete orv perekonnas Koldcu
0 1 . 2 3 . 4

1 17 * ■— 31
2 26 15 14 — w 55
3 15 30 8 1 *■ 54
4 1 8 39 «* **» 48
5 w *• 3 10 w 13
6 .«• 1 * 1 1 3
7 w — W 2 W 2

Kokku 59 68 64 14 1 206

o* 28,7 29,9 31,1 6,8 0,5 100t0



Trbel 6.1?

(sondaažuurimuse andmeil)
Perekonna "töövõimelistis

—* Perekonna suurus liikmete arvu järgi
Kokku1 2 3 4 5 ja roh

kem
Töövõimelist© 
perekonnaliik
mete arv (1) 17 66 111 106 46 346
Töövõimelisest 
east väljasole
vate perekonna
liikmete arv 
(2) 14 '14 51 86 51 246

Tcövoimelisuse
indeks (1s2) 1,21 1,50 2,13 1,23 0,90 1,41

Tabel 6.18

Respondentide töökohtade majandusharuline struktuur

Majandusharu Vastanute 
arv

%

Tööstus 61 29,5
Transport ja side 20 9,7
Ehitus 7 3,4
Follu—, kala- j e|me ts aisa j andus
Materiaal-tehniline varumine ja

5 2,4
varustamine 1 0,5

Kaubandus 14 6,8
Ühiskondlik toitlustamine - 2 1,0
Teenindus 1 o,5
Haridus ja kultuur 20 9,7
Tervishoid ja svort 7 3»4
Elamu-kommunaalma j andus 4 2,0
Teadus ja teaduse teenindamine 3 1,5
Haldus, krediit ja kindlustus 7 3,4
Muud majandus£srudv 
Pensionärid, õppejõud,kodu-

5 2,4
perenaised 44 21,4

Vastamata 5 . 2,4

206 100,0



d) Sotsiaalsed näitajad on sotsioloogilistele uuringutele 
spetsiifilised  lõhillsteks cm sotsiaalne staatus ja ühiskondlik 
aktiivsus
*
*

Sotsiaalne staatus on sünteetiline näitaja, Ms konstrueeri
takse mitmete tunnuste põhjal*  Gotsiaalse staatuse ja elulaadi va
helise seose olemasolu ei vaja tõestauxist*  Cn üldtuntud tõde, et 
teoliste f intelligentide ja teiste õiiskonria ^год dde esindajat© 
too iseloota kajastub sotsiaalsetes vajadustes, väärtustes, ootus
tes ning peegeldab ka materiaalsetes tin.^Uuustes (korterioludes, 
sissetulekus jne*)  ja haridustasemes*

Dotsiaalse kuuluvuse määraMsel põrkutaks© paljudele alles 
vaieldavatele küsimustele, sest nimetatud küsimused on sotMoloo- 
gia-olases kirjanduses võie läbi töötatud*  bolchoidu naib võit
vat seisukoht, et ühiskonda tuleb vaadata dün&aMlise terviksüs- 
teemina, mis koosneb allsüsteemidest / 25, lk*  16 jt*  allikad/; 
neid süsteeme saab aga eristada mitmetest seisukohtadest lähtudes 
ja eri tasandeil eri kriteeriumi alusel*  Klassistruktuur moodus
tab ühifikonna makrostruktuuri, sotsiaalsed. grupid aga mikrostruk- 
tuuri*  0*  Skaratan soovitab sotsiaalseid gruppe eristada kritee
riumi alusel, mis peegeldab inimese asendit, funktsioone ja oma
dusi / 25, lk*  100 /• teed on 1) too iselocan ja 2) koht sotsiaal
poliitilises ja ideelis-psühholoot^Llises staaris (kuuluvus parteis
se, valitavus juhWiisorganeisse jne*)*  Kuna sotsialistlikule ühis
konnale cm omane kõikide klasside ja gruppide uhetüübiline suhtu
mine tootaisvahenditesoe, siis see eristavaks tunnuseks olla ei 
saa*  tarnal ajal säilib fimktslonaulne diferentseerumine täitjateks 
ja juhtijateks*  Imaaoik uurijaid on arvamisel, et too ise
loom on kõige põhilisem, prioriteetses tunnus sotsiaalse staa
tuse määramisel /18, lk*  141 /• hellest seisukohast on lähtutud 
ka .. antud uurimuses, otsustades põhiliselt vastaja Ja tema pere
konnaliikmete ameti alusel*

Sotsiaalse staatuse miiaraMoe täieks tunnuseks on veel ini
mese sotsiaalne positsioon tööl, sealhulgas 
eriti osavõtu aste juhtimisprotsessist / 12, lk*  423 /• Antud 
uurimuses selgitati see ametiala nimetuse abil, kuid selle sisu 
täpsustamiseks selgituti, mida töötaja tööl täpselt teeb ja kas 
ta ise saab cxau tööaega vabalt korraldada või sõltub see raasina- 
test, töökaaslastest ja klientidest (tabel 6*19)*  ^6hiuurlmuses 
vajaks selle näitaja sisu siiski veel tipsustaMst*



, Tabel 6,19

Tööaja planeerimise võimalus

Arv Ä /»

Võivad ise planeerida oma —
tööaega 33,0

Töös sõltutakse maripateat, 
kaastöötajaist voi "klien
tidest * 93 45,1

Vastamata *5 21,9
Kokku 206 100,0

Sotsiaalse positsiooni tunnusteks on ka küsitletava sot
siaalpoliitiline aktiivsus (kuulumine parteisse, valitavas 
ühiskondlikesse valitsemis*  vci a/ü organeisse jne,).

Küsitletutest suulus 21 inimest (10,2%) ÜLKNtUsse, 25 
(12,1) olid NLKP liikmed, Utile jäänud 160 inimest (77,7%) ni
metatud organisatsioonidesse ei kuulunud, Mingit ühiskondlikku 
ülesannet täitsid 1? (8,3%) vaatajaist, Võimalik, et küsimus 
ühiskondliku ülesande kohta oli sondaažuurimuses ebaselgelt 
£'oxmuleeritude Sõda ruleb pohiuurimuses arvestada.

Üheks oluliseks tunnuseks sotsiaalse staatuse määramisel on 
töötaja kvalifikatsioon (kvalifitseerimata ja 
kvalifitseeritud töölised ja spetsialistid), Sondaažuurimuses 
püüti tööliste kvalifikatsiooni kindlaks teha kvalifikatsiooni 
astme voi järgu ( või liigi) abil; tec-nindejail, tccnistujail 
ja intelligentide! küsiti nende täpset ametinimetust ( näit, 
vanem- ja nocreiMiüüja), Kvalifikatsiooni kino laksmriäramine aga 
ebaõnnestus, sest paljudel ametikohtadel kas ei eristata kvali
fikatsiooni järgi voi on võimalik, et ka intervjueerijad ei pöö
ranud selle väljaselgitamisele küllalt tähelepanu. Tööliste 
diferentseerumine kvalifikatsiooni abil on kolge tagajärjekam, 
aga töölisi cli respondentide seas ainult 52/>, iile jäänud grup
pides kasutati kvalifikatsiooni näitajana haridust. Haridus koos 
ametinimetusega aitas kvalifikatsiooni määrata ka sel juhul,kui 
kvalifikatsioonigrupp oli näitamata Voi see mõnel ametil puudus.



Joonis 6.1. Sotsiaal-professionaalse struktuuri skeem



Kolk töötajad jaotati veel nende asutuse kuuluvuse alu
. . . 1sel tootanissfaäri ja mittetootmissfääri töötajaiks*  See jao

tus on hüpoteetiline*  Arvestati asjaolu, et majanduslikud tingi
mused on enamiku too töis sfääri harude töötajail paremad kui xait- 
tetootiaisafaäri omadel*  1971*n*  oli töötajate keskmine palk näi
teks transpordis - 159»O rbl*;  tööstuses * 151,3 rbl*|  kuid tois- 
vishoius, kehakultuuris jn sotsiaalkindlustuses * 100,5 rbl*$  
kultuuris - 93,5 rbl*  /1 /*  ioetmissfääri asutused ja ettevõt
ted aitavad organiseerida o^a töötajate Lee hindamist, transporti 
jne*  Fäittetootmissfaaris pole see nii levinud ega alati ka või
malik*  Toodud erinevustest ja mitmetest teistestki kõrvalekalle
test võib oletada, et mittetootmis- ja tootmissfääri töötajate 
elulaad erineb» Kaudselt on see kinnitust leidnudki /19, lk*  60/, 
kuid vajab veel toestamist*

Võimalik, et õigem oleks sotelaal^professicnaalseid gruppe 
diferentseerida mitte vastajate kuulumise alasel tootznis- ja 
mitte too tmissf ääri, vaid tootmis- ja teeni ndamis sfääri / vt*  5 /• 

Kuigi nimetatud tunnuste abil selgitati küsitletute sot- 
siaal-professionaalne struktuur joonisel 6*1,  toodud skeemi koha
selt*

Respondentide jagunemine sotsiaalsete gruppide vahel on too
dud tabelis 6*20.  Kõhklust tekitab tööliste kvr^tf ifcseerituse 
i ötme määramine*  Tabelist 6*21  on naha,et 28,respondontidest 
teevad sellist töödele ci nõua eriteadmisi, kuid kvalifitseeri
mata töölisi on ainult 10,7%» ЗГоЫеет on siin mitmetahulines

Mainitud jaotuse puhul к sutati V*  Gurjevi klassifikatsiooni 
/ 14,lk*  ,50-34 /, mille kohaselt tootmisafääri harud on töös
tus. ehitus, transport ja side, kaubandus, ühi koudlikvtoitlus
tamine, materiaal-tehniline vovuetemine ja varumine, pollumajan- 
dussaadUGte kokkuosti mitte tootmis sfääri kuuluvad kultuur •hari
dus, teadus ja selle teenindamii^,kehakultuur, sport,tervishoid, 
sotsiaalkindlustus^ elamu- ja kommunaalmajandus, teenindus,kre
diit ja kindlustus,haldas, partei ja ühiskondlikud organisat
sioonid*
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1) tööline võib oma tööd teha nii automaatselt ja osavalt,et 
ta peab seda väga lihtsaks; 2) ametinimetus j tab "otsad lahti11— 
kuna haridus on suhteliselt kõrge e loetakse ta kvalifi t?seeritu< 
tööliste hulka kuuluvaks*  Pobdluur liitses tuleb tööliste töö koe- 
nukust täpsemini määrate • Siit kerkivad ka mõned probleemid,mi?, 
on oma sisult sotsiaalpsühholoogi Ilsed ja ma,? *?  duülikude Andme
test selgub, et paljud üsnagi kore® haridustasemega inimesed 
teevad, väga Iru.tsut tööd» ЬатаЗ. ajal oijteada, et liiga lihtne 
töö tüütab oga suuda inimest rahuldada*  Kagu mitmetest allika
test selgub, viib soe konfliktini ja inimene püüab oma olukorda

Tabel 6*20
Rospondentide s<?-usi^2-profcssionaalne staatus

- Tootzais- 
afäüris

Mittetootmis-
•-> JL iS

Kold:u

rAi?v ÄTV ___ tev__ %____
1*  Juhid 7 ■ 6 13 ,3
2. Spetsialistid 6 1,2 18 8,7
3. Teenistujad 6 13 19 9,2
4« Töölised

a)kvalifitseeritud 73 1r2 85 41,3
b)kval:lf itseedi

mata 16 6 22 10,7
$• Ülalpeetavad X X 44 21,4
6, Vastamata X X 5 2,4

Koklzu arv 1ü8 49 206 100,0

Л 52,4 24,8 X



Tabel 6# 21
Kespondentide töö keerukus

Arv %

Töö ei nõua eriteadmisi 59 28,6
Töö nõuab eriettevalmistust " 74 34,5
Töö on keerukam, гезрош ent 

kontrollib tootmisprotsessi 27 1 з
Vastamata ja mittetöötajad 4G 2214

Kokku 2Ö6 100,0

parandada * tavaliselt; lahkub töölt vonal soovil"» Hariduse tous 
võib järelikult põhjustata voolavuse tõusu asutustes ja ettevõte
tes,kui neis töö jääb sema lihtsaks voi ühetooniliseks» Järeli
kult on nimetatud sotsiaalsel konfliktil nuijanduslikud tagajärjed» 
Oluline on veel teinegi probleeme Tartu elanike sotsiaalset
struktuuri uurides torkas silma*  ot umbes 1/4 kõigist töölistest 
moodustavad kvalifitseerimata töölised ( Tallinnas 20*6%),  mis 
on väga suur hulk» Kvalifitseerimata t õliste koolonina vanus üle
tab agu kvalifitseeritute oma tublisti, sest teatud ameteid pea
vad põhiliselt madala haridusega vanemad iniresad (kütjad, kõris- 
tnjnd, majahoidjad, valvurid, sanitarid), Teatud aastate möödumi
sel nael lal leu vai töölt, aga noori asemele tulla ei taha • Peale
gi näib, et just selliste lihttööde mehhaniseerimisele mõeldakse 
kolge viiicir. Kuidas kerre idatakse 10 - 1$ а • pärast näiteks 
tänavate pühkimire ja tve*  ikodade pesemine?

Üotsiaal-professiGna^lse struktuuri tundmaõppimisega on seo
tud mitmed probleemid ja hüpoteesid,millol aga nende praeguse mit
teküllaldase läbitöötatuse tõttu siinkohal rohkem oi peatuta*
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e) Tervislik seisund, Inbei*vjuus  oli küsimus ka respondcn- 
tide ja nende perekonnaliikmete tervisliku seisundi kohta. Alg
sel t on kokkuvõtted tehtud ainult esimeste kohta (tabel 6.22 )

Tabel 6.22
jäespondentide tervislik seisund

Arv

Hea 102 . 49,5
Keskmine 68 32,0
Halb 32 15,5
Vastsciata 4 2,0

Kokku 205 100,0

Juba objektiivandmete visuaalsel kirjamisel ilmnes tugev 
seos inimeste tervisliku seisundi ja vanuse vahel. Uuring Tallin
nas peeks tooma selgust ka asjaolusse*  kas on seost linnaosa 
Ökoloogiliste tingimuste ja seal elavate inimeste tervisliku 
seisundi vahel. Zu t- viimane on seotud vanusega,tuleks uurida eri
nevusi eri linnaosade rao ju selgitamiseks vanusegruppide sees. Pere
konnaliikmete tervislik eisund mõjutab elulaadi tublisti, seepä
rast pole ta uurimuse ülesannetest lähtudes kaugeltki vähetähtis 
n&itajn.



Küsitletute mõningate cbjektiivnäitajate korrelatsioonimar.triks
Tabel G*23

Sünniaasta (vanus) 1,000
Haridustase
Kegkniir.0 *nalk
Keskmine palk 5 tagasi
Preemias., honorari d jm, 

sissetulekud
Preemiad ,honorar* 1 d ,jm •
sissetulekud 5 a»tagasi

Sünni
aasta 
(• arus)

Haridus- Kesk— Kesk
mine 
palk 
5 a, 
<#aga— 
sl

1 ree
ni ad, 
honora
rid 
ЗШе 
sisse*  
tule— 
kild___

tase mine 
palk

/0.351 ] 0,222 -0,006 -0,232
1,000 0,174 0,095 0,10?

*' ,000 0,?08 0,211
1,000 0,370

1,000

i ,000

Preemiad. Tervis- 
honorarid lik 
jr.< sisse- seisan*  
tulekut 
5 U, 
tagasi

lltesti 
keele 

a oskus
Vene 
keele 

oskus

-0,133 1'/+к Я\ 0,102 -0,173
0,054 -0,213 -0,013 -0,143
■ >1?'. H 0,046 *0,09

-0,078 -0,225 -0,033 0,118

O,39t -0,031 *0,113 0,139

1,000 -0,076 0,076 -0,059
Tervislik seisund

Eesti keele oskus 
Vone keole oskus

-0,009

1,000
1,000

0, 080

Muude keelte о akna

0,351

szssza
Tihedam positiivne korrelatsioon
Tihedam negatiivne korrelatsioon
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6e4e Objektiivnäitajate oma
vahelised seosed

Eelmistes ull0se4c.es käsiulotüd avitan tui e*  objektiivsed 
näitajad (linnaosa tüüp, vanus, tervislik seisund, sotsiaal- 
professionaalre grupp jt») on elemendid, mis tr ti? avad kogu sel
lesse asjaolude kompleks!*  mis linnaelanike igapäevast elulaadi 
mojutavna*  1 ajutavad nad еда mitte ükshaaval ja eraldi, vaid oma
vaheliste seoste abil komplekse moodustades,mis omavahel samuti 
en sõltuvuses*  Sageli ,,sisaldavadn ühed näitajad teisi, sest üks 
nähtun tuleneb otseselt teisest» täiteks on kõrge vanusega ini
mesel t-väliselu kehv tervis$ suhteliselt suur icrekonnaliikmete 
arv viitab täiopeixdco^r.le (üks perekonna tüüre) jne*

Vastavalt öeldule on objektiivnäibajate omavahelise sõltu
vuse ja selle i^elcorm elgitarni~el oluklre tähtsus perekondade 
elulaadi analüüsile, - see vastavate teadmiste o:Lemasolu hõlbus
tab interpreteeriiriste Antud juhul nSlks olevat sobiv nelgi— 
toda топзпдаие tühtsaeaate objek^iivnäitajato korrelatiivset 
sõltuvuste Selgitagem lühidalt seda muistet*

Kõik nälitufitevahelisGd sidemed jagu iev?.*!  fu 'iktstonaalseteks 
Guatrf2mntil5 \>s moütes) Ja korrelatiivsetekse Eunktsioru-aalne 
sõltuvus eeldab suuruste rai^jet vast-jvusti Иле suuruse Rrgi>- 
mendi mingile väärtusele vestab teise suuruse - funktsiooni 
kdnu.la3.t iüev' atud vi.:j.tuse Jhinlrbslonatlne sÕTtu.iis on näiteks rin
gi p5nt;alo ja raauiuse vahel*

niJ.ckonna näirtusU*  puhul on enamasti tegemist korreletiiv- 
sc seosega, kus lUie Suuruse mingile väärtusele võib vastata 
mitu teise suuruse väärtust, mis pealegi ei ole kindlalt 

ull0se4c.es
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maaratavud*  PShjuseks aa siin k&rvaliste faktorite olemasolu*  
Inimese sissetulek sSltub näiteks tean ametistemjandusbuxust, 
vanusest, soost k&Lgist korraga*

Antud juhul on selgitatud m&niagate objektiivnuitajate 11*  
neaarsud torrerlatsloanikordajad, Kiis mSSdavad seose tihedust ka*  
he tunnuse vahel*  Arvutata on esitatud mautriksixia (tabel 6*23)*  
Tabelit analüüsides selgub, et reeglina m esitatud objektilv*  
näitajate vahelised korrelatiivsed seosed nSrgad vži puuduvad 
hoopis*  99' usaldatavuse Juures on vSljavStu suuruse 200 korral 
(meil 20u Inimest) seose olemsolu tõestutud, kui koxTelutsic>oni*  
kordaja cn üle 0*180*  Kui korrelatsioonikordaja on üle 0,300, 
võib seost pidada statistiliselt oluliseks*  F uide, nõrk lineaar
ne seos v8i noose puudumine ei tarvitse kaugaltid. tähendada min
gi keeruliselaat laadi seose puudumist*

li&rgale korrelatiivsele seosele ohjektiivnndEaeto vahel vii-’ * .
tavad ka TTÜ Sotsioloogia laboratooriumi senised коgemused*

fšeie objekti ivruuLtaj a tel on tihedamad jxisitiivaed seosed 
(korrelatsioonikordaja on üle 0*300)  a) sünniaasta ja hariduse,
b) 1968  a  ja 1972  a  palkade ja c) samad© aastate palga ja 
preemiate (jt  sissetulekute) ning d) ainult preemiate (jt  sis
setulekute) endi vahel  öeldu tehendabt et vanematel inimestel 
on haridus tiadalan kui noortel; et see» kellel on polk ja pree
mia 1972  а  к8^<на» neil oli see k8rt^w ka 19&8  <U| ja kellel 
on palk kSjrge a, sellel on ka preenia ja honorarid suuremad

* * * *
* *

*

* * *
*

Tihedamaid negatiivseid seoseid tSieldatakse a) sikriiaasta 
ja tervisliku seisundi, B) tcrvisWm seisundi ja keskinise i>alga;
c) preemiate ja honoraride ning vallutavate v86rkeclte arvu va
hel  Teiste sõnadega $ vaneriatel inlrsestel on tcrvislilc Doisund 
halvem kui noorematel ; halva tervise :a inlncsod saavad tervete  
*

*
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võrreldes vähem palka» Seos preemiate ja honoraride suuruse 
voÄrkoelte oskuse rahel kuulub kahtlaste kilda*  sest muude 

keelte oskajate osatähtsus on vaga väike» Andmete analüüsi as
te ei luba praegu objektiivandmetevahelisi seoseid aL>_ tendava
rnalt käsitleda» Too selles osas jätkub» Tähelepanu pööratakse 
ka objektiiraäitojate optimaalse struktuuri probleemile * mille
le soni pole olnud vStaalik tähelepanu pühendada» Ka sellesse 
küsimusse peavad matemaatilised meetodid aitama selgust tuua»
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1966, 6 6.
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7e peatükk

ЯбШаШФАМПЕ

7И» Sotsioloogiliste uurin
gute osast kodu ja teenin- 
damissfääri vaheliste 

seoste uurimisel

Käesoleva viisaastaku peaülesandeks on rahva elujärje ja 
kultuuritaseme tunduva tõusu jmganine. Seo tähendab iga ühis
konnaliikme materiaalsete ja kultuuriliste hüvede võimalikult 
täielikku rahuldamist. Hailised materiaalsed ja kultuurilised 
hüved muudetakse elanikele kättesaadavaks mitmekülgse süsteemi 
vahendusel, mida nimetatakse üldistavalt teeiiindamissftLdriks.

Seni on enamasti puht intuitiivselt loetud teenindamissxää- 
rl kasutamise järele nõudlust põhjustavate tegurite hulka:pere
konna ja toraa eelarve suurus, perekonna sooline koosseis, nais
te rakendutus, igapäevaste tarbeesemete kogus kodus jne., .uigi 
ka nende tegurite tolme kohta konkreetsed uurimused soni veel 
praktiliselt puuduvad, on andmete hankimine vajaduse korral 
nende kohta kergem, sest need tegurid lasevad end kvantitatiiv
selt väljendada, iunauvalt keerulisem on aga mitmesuguste sub
jektiivsete ja teiste, üksnes kvalitatiivsel kujul avalduvate 



255

tegurite mõju uurimine. Toele lähedasi tulemusi võib antud ju
hul anda eeskätt sotsioloogiline uurimus. Viimast võib loomu
likult kasutada ka eelnimetatud kvantitatiivselt väljenduvate 
tegurite toime uurimiseks.

Teenindamissfäärl vastavusest elanike soovidele annavad 
teatava ülevaate ka ajakirjandus, raadio, televisioon jms. Ana
lüüsis! te ajavahe nikus 1971.aasta 1. Juulist kuni 1972. aasta 

30. juunini . ajalehes “õhtuleht” ilmunud 1413 teeaindamissfäärl 
tegevust käsitlevat teksti, v.a. kolk ilukirjanduslikud teks
tid, rubriigis “Kuulutused” ilmuvad tekstid, äbstraksed följeto
nid (vt.sama ptk. osa 5)*

Kolge rohkem tekste (1/3 tekstide üldarvust) ilmus nime
tatud ajavahemikul kaubanduse kohta. Umbes 10% tekste käsitles 
teenindussfääri tegevust üldiselt. 2/3 tekstide sisuks oli 
tarbija ja teenindaja vahekord , kusjuures 1/10 ilmunud teks
tide koguarvust autoriks oli lugeja-tarbija. Tallinna Linna 
Т8Ж TK informatsiooni moodustas 8,5 % tekstidest. Vähem 
aktiivsed olid Tallinna rajoonide TSN TK -d, sest neile asanes 
teenindussfääri tegevust käsitlevaist tekstidist ainult 1,8 %. 
Kriitiliste sõnumite osatähtsus oli 16 %, mis on küllaltki 
suur arv, kuna teenindussfääri ebarahuldava tegevuse üle kur
detakse ka teistes zanrides. Lisaks tuleb arvestada teeninda
mise kohta reklaami ja informatsiooni sisaldavate tekstide suurt 
arvu ( 48,7 % tekstide üldarvust )• Jalatsikaubanduse ja kom
munaalmajanduse kohta ei Ilmunud ühtegi positiivset koond- 
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hinnangut» rohkesti pretensioone oli teeni .piusasat uste 
(eriti saunade) ja ühiskondliku toitlustamise ettevõtete tee
nindamise kvaliteedi ja kultuuri kohta» Liiga vähe kajastamist 
leidsid aga niisugused progressiivsed teonindamlsvormid nagu 
iseteenindamine ja teenindamine kodus»

Teeninüamissfääri väga erinevaid aspekte üksikult käsit
levaid arvamusavaldus! on majanduselu juhtidel ja planeerija
tel objektiivse aluse puudumise tõttu väga raske arvesse võtta» 
Selleks, et teenindamist praktiliselt parandada ning tema eda
sist arengut prognoosida, on vaja teaduslikult uurida eri tüü
pi perekondade ja sotsiaalsete gruppide tarbimist, nõudlust 
ning vajadusi» rerekondade uurimist nõuab asjaolu, et enamikul 
juhtudel oleneb tarbimine mitte niivõrd Üksikisiku, kuivõrd pe
rekonna vajadustest» televiisorit, autot jms» ei soeta (ja ei 
organiseerl-finantsecri parandamist) tavaliselt üksikisik, vaid 
perekond, mööbli muhetsraisel tuleb arvestada terve pere korto- 
riolusid jne»

Praegu on veel väga vähe ( csti NSV kohta praktiliselt 
polegi) usaldusväärseid andmeid selle kohta, kui sageli mingi 
sotsiaalne grupp (soo, vanuse, rahvuse, hariduse, elukoha jne» 
alusel eraldatuna) teenindamisettevõtteid ja milliseid neist

x Märkus» Käesolevas peatükis mõistetakse teeninduse all rahva
majandusharu, mille ettevõtted teevad elanikele mitmesuguseid 
tellimustöid (valmistavad ja parandavad tarbeesemeid) ning 
osutavad mitmesuguseid teenuseid (juuksuritööd, esemete üüri
mine jne»)» teenindus moodustab Ühe osa teenindamissfäärist 
(analoogiliselt kaubanduse, tervishoiu, kommunaalmajanduse 
jms») ning tema tegevust koordineerib põhiliselt vastav minis
teerium ( osti NSV ieeninuusiaiuisteerium) •
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soovib kasutada, -milliseid ta tegelikult kasutab ning mis 
teda häirib teenindamisettevõtete kasutamise juures või takis
tab (Iidse kasutamast jne. lanike otsesed küsitlused, s.o. 
ankeet- või intervjuumeetodeil põhinevad sotsioloogilised uurin
gud etendavad tagasiside osa elanikelt (tarbijailt) linna majan
dus- ja haldusorganeile. Et see tagasiside elanike arvamuste 
teadasaamise näol vajalik on, seda tingib asjaolu, et teeninda
mise ja tema üksikute harude arendamine ühiskondlikust seisuko
hast lähtudes, s.o. plaanimajanduse alusel, võib olla vastuolus 
inimeste ja perekondade soovidega. Selle toestuseks võib tuua 
näite (tabel 7#1)#

Miks viimastel aastatel on tabelis tooiud teenlnduslli- 
kide tn de maht pidevalt kahanenud? On siin tegemist rahuldama
ta jäänud nõudlusega, s.t. teenindussfääri ttf halva organisee
rimisega või Üldse nõudluse kahanemisega nimetatud teenindus- 
1 ii kl de järele, mis peaks kajastuma ka teeninduskomblnaadi plaa*  
nisi t käesoleval juhul on tõenäolisem nõudluse kahanemine, sel
lest annab tunnistust analoogiliste tendentside valitsemine ka 
mujal Eesti NSV-s. Alati seda muidugi eeldada ei saa ning üld
juhul selleks, et tõenäoliste oletuste juurest minna olukorra 
konstateeringu juurde, ongi vaja sotsioloogilisi uuringuid. Ja 
alles siis7kul need kinnitavad oletusi, tuleks ette võtta ka 
teeninduskomblnaatide plaanide korrigeerimine. Et viimasel ajal 
järjest sagedamini jätavad teenlnduskombinaadid plaanid täitmata, 
siia annabki see ilmselt tunnistust nende plaanina põhjendama
tusest# Teenindus on siiski kohaliku majanduse haru, mille tege
vus sõltub rahvastikualastest iseärasustest, rinevalt teestus- 
ett©võtetest ei ole enamikus teenindamlsharudes võimalik kasuta-
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Jalatsite ja omblustoudete parandamise tcTue näht tihe elaniku 
kohta (rbl-dea) ning selle dünaamika G-des) Tallinnas

aastatel 196$-19?1

Tabel 7*1

Jrk 
nr» • Teeninuusliik ühik 1965 1966 196? 1968 1969 197o 1971

1e Jalatsite parandamine rbl* 1,86 1,88 1,97 1,69 1,45 1,59 1,55
a) alielkasvutempo % — 1o1,1 104,8 85,8 84,6 97,2 97,1
b) aluskasvutempo % 1oo,o 1o1,1 Ю5,9 9o,9 76,9 74,7 72,6

2, ömblustoodete parandamine rbl* 1,04 1,03 o,96 0,84 o,72 0,66 o,57
a) ahelkusvutempo % w 99*o 95,2 87,5 85,7 91,7 86,4
b) aluskasvutemix) % 1oo,o 99 |O 92,5 8o ,8 69,2 65,5 54,8

cr.
oo
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da ladude süsteemi, töökoja võimsuse ülejääki realiseerida 
mõnes teises rajoonis jne*  Mõningate teenindusharude ( näit*  
trikootoodete valmistamise) osas on see siiski võimalik ning 
teeninduskombinaadid (eriti rajoonide omad) seda võimalust kül*  
laltki aktiivselt ka kasutavad*  Trikootoodete valmistamiseks 
saadakse kirja teel soove üle kogu Nõukogude Liidu ning posti 
teel (lunamaksuga) saadetakse tellijale soovitud trikooese*  Et 
antud juhul on tegemist individuaaltellimustega, siis aitavad 
need täita ka teeninduskomblnaadi vastavat plaani*  Antud juhul 
riikliku plaani täitmise seisukohalt vastuolu ei teki*  Vastuolu 
tekib hoopis kohalike elanike rahuldamata jääta nõudluse ning 
teenindamissfääri tegevuse vahel. Ja viimane võib avalduda väga 
erinevatel viisidel ning tasapindadel (kirjutatakse kaebekirju, 
otsitakse erategija jne*)*  Igal juhul avaldab see mõju Inimese 
psüühikale, sellest tulenevalt ka töövõimele, töösse suhtumise
le jne*

Kuivõrd huvitavaid ja kahtlemata suutt praktilist väär
tust omavaid tulemusi võivad sotsioloogilised uuringud anda, sel
lest annab näiteks tunnistust 196?• aastal Leipzigi Turu-uuri- 
mise Instituudi poolt teostatud elanike küsitlus keemilise pu
hastuse kohta /1, lk*  12-1$ /• Küsitleti 995 Saksa DV peret*  
Ilmnew, et keskmiselt 93 % (linnades elanike arvuga üle 100000 
inimese aga 96 %)pere iestkasutavad vähem voi rohkem keemilise 
puhastuse töökodade abi*  It Mesti NSV-a see suhtarv veel ilm
selt nii kõrge ei ole, seda näitab keemiateeninduse tööde maht 
keskmiselt ühe elaniku kohta*  1970*  aastal puhastati Berliinis 
3,2? kg (individuaaltellimuste järgi 2,98 kg ), Saksa DV-s kesk
miselt 2,19 kg (1,79kg), lesti NSV vabariikliku alluvusega lin- 
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Bades 1,6 kg (1,4 kg) ning Eesti NSV-s keskmiselt 1,04 kg (0,81 
kg) esemeid ühe elaniku kohta*  Nimetatud uurimus näitas keemili
se puhastuse töökodade kasutamise tugevat sSltuvust asula suura— 
sest, perede sissetulekute suurusest, naiste rakendatusest ühis
kondlikus tootmises*  Liig pikale teeninduse jäle viitasid eelkoi— 
ge pered, kus naine käis tööl, ning intelligent siperokoimad*  Ese— 
sete puudulike äraatofcnisvõlmaluste üle kurtsid esmajoones pered 
alla 5000 elanikuga asulates*  Keemilise puhastuse kvaliteet ei 
rahuldanud inimesi üle 100*000  elanikuga asulates (ssma probleem 
on ka Tallinnas)*

Käesoleva uurimuse metoodika on välja töötatud eesmärgiga 
vaadelda inimest tema vajaduste koduse ja koduväile» rahuldamise 
protsessis*  Erinevalt uuringutest, км inimest käsitletakse kui 
tarbijat, kui tootmisprotsessi viimast lüli, kes peab vSimaldama 
ja tagama tööstus- voi teenlndmisettevJtte plaani täitmise, vaa
deldakse antud juhul seomeid teenindamieettevSttm ja inimese 
kodu vahel, kui nende kahe inimtegevuse vormi pidevat ülemine
kut, haarates ka seosed keskkonnaga*  Teenindamist vaadeldakse 
kui koduvülist, kodust ajalooliselt eemaldunud inimtegevuse vor
mi, nagu teeb seda ka näit*  leningradi arhitekt V*L*  Rbžžo /5, 
lk*  26*29/*  See tähendab, et tegevuste kodust eemaldatust tuleb
vaadelda nii ruumis kui ka ajas*  ühiskonna arenguga kaasneb üld
reeglina tegevuste (v*a*  mõningate spetsiifiliselt koduste huvi
alade) järkjärguline eemaldumine kodust*  Perekonna evolutsiooni 
käigus läksid koduvülisesse sfääri töö, kultuur ja puhkus, laste 
kasvatamine, Isiklik hügieen, toitumine jne*  See protsess ei pruu» 
81 ega alati toimuda ühes kindlas suunas*  Ühiskonna arengu teetud 
standitornil vSib osutuda vajalikuks mõningate, varen kodust rob- 
kem t:r ildtixmd tegevuste lahenemine kodule*  nimetatud tendents
valitseb selliste tegevuste osas nagu üleni peooaine, juusvG hool 

damine jne*  ▼eooitobadega korterite arvu kasv vähendab arvatavas.
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ti linnasaunade koormust (kuigi ei suuda üle võtta kõiki funkt
sioone) •

Kodu ja teenindamissfääri vahekorra kujunemisel tuleb rõ
hutada veel ühte olulist aspektil nimelt inimese soovi voi sun
nitust mingi tegevuse sooritamisel kodus voi väljaspool seda. 
Selle vahekorra conplitseoritoaole viitab 1966. aastal beningra?- 
dis läbiviidud 477 perekonna küsitlus /7, lk. 27/» Ilmnes, et 
majapidamismasinate jms. olemasolu kodus ei likvideeri vajadust 
kasutada vastava profiiliga teenindamisettevotteid. Veelgi enam! 
Üsna sageli, eriti kultuuriga seotud tegevuste puhul, kasutavad 
asutusi (teater, kino jms.) just rohkem need perekonnad, kus on 
olemas täielik komplekt vastavaid majapidamismasinaid. Olulisi 
järeldusi saab siin teha küll pärast majapidamismasinate kasu
tamissageduse uurimist.

Kodu ja teenindamissfääri vahekorda analüüsitakse alljärg
nevalt Tallinnas läbiviidud sondaazküsitluse andmetel järgmiste 
probleemide seisukohast t

1. Milliseid tegevusi soovivad inimesed teha kodus ja 
■llliseid jätta teenindamissfäärlle?

2. Millised on teenindamispoolsed võimalused inimeste va
jaduste rahuldamiseks?

3. Milline oli 5 aastat tagasi ja milline on praegu te
gevuste keskmine eemaldatus kodust? (joonis 7«1 )

4. Millised tegurid segavad koduseid tegevusi ning milli
sed teenindamisettevotete kasutamist?( Jjord  »17«2 ja 7«3 )•*
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20 4

Kodus

40 -

Väljaspool kodu

Joonis 7,2. Segavate ja takistavate tegurite struktuur kodus

ja väljaspool kodu
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1111ИИШ1 Defitsiit

Xvalitaet

Järjekorrad
lj all s-ruu.ii li ne 

а яоЫ/из
Ajapuulua vastajal

Vahendite ouuiuo 
kodus

Vanus, tervis

Tülikas togevus

El oska

31 ole sobiv töö

Puudub vajadus

31 ole tahtis

Teg^vu^e sunnitus

Enda Ülo- Pesune- Rõivas- Oma vtillm.RSiv. Jalats. Majanij 
ni oesom. semine te nahast^eest hool.parand.paraad. mas.nar

*> о *> a *j m 4-* <n -w cn -«-> tn ca
СО C CC CD Ci oa tn Си ® CD Cd 31 CD © <ü 00©® ® © Oj

Joonis 7«3. Jagavate ja häirivate tegurite struktuur teatud

tegevuste puhul kodus ja väljaspool kodu
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7,2, Tegevuste orientatsioonist 
kodule või teenindamis- 

sfäärile

Keskmisest hinnangute vahest ( tabel 7*2)  ilmneb, et oige 
tugeva koduorientatsiooniga on lugemine <-1,39)x, huvialadega 
tegelemine ( -0,77 )» isiklik tualett ( -0,52 ), toitumine (-0,44) 
pesupesemine ( 0,44 ) ning enese üleni pesemine (-0,38)*

Seevastu teenindamissfääri abi soovitakse rohkem kasutada 
jalatsite parandamisel (е1,41), liha}piima, munade jms*  hanki- 
aisel ( ♦1,38 ), mööbli muretsemisel ( ♦ 1,30 ), rõivaste keemi
lisel puhastamisel <40,96 ) jne*  Tegevus, mida kolge enam tahe
takse sooritada väljaspool kodu, on palgaline töö ( *1,01)»  
Teenindamissfääri olule pandud tegevuste soovitavus peegeldab 
linnalist elulaadis toitu ostetakse poest, koduse puutööga tegel
dakse vähe jne»

Ülevaate eemaldatusest saab standard tabeli te alusel koos
tatud tabelist 7>3 ning jooniselt 7«1e KUI tabelis 7*2»  on te
gevuste orienteeritus kodule või teenindamissfäärlle arvutatud 

eelistatuse p*hjal,  siis tabel 7*3  kujutab tegevuste eemaldatust

Märkus, Maksimaalne hinnangute vahe võis olla ♦ 2,00,
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tabel 7.2

‘1edevuste eelistatavas kodus Vui väljas
pool kodu

Jrk. 
nr. Tegevus Kodus  Väljaspool kodu Keskmia- 

---------- 'mTETe-  ~--------- te hin- 
" soovi- $ mitte- näotute 

iate^/-soovi----- vahe 1
J /c jäte %

;. 2 i.. _jc ... : ~y.........6~ у—*
1e Toitumine 1,68 29,1 2,12 46,6 —0,44
2. Liha, piima jms. han

kimine 2,65 64,1 1,27 4,9 *1,38
3. Taimse toidu hankimine 1,71 25,2 1,46 12,6 *o,25
4. Koduste toidusaaduste 

müük 2,7o 54,5 2,66 24,8 *o,o4
3. Üleni pesemine 1,41 18,9 1,79 34,5 —о ,38
6. Pesupesemine 1,75 27,7 2,19 51,o -0,44
7. Rõivaste keemiline 

puhastas 2,55 54,9 1,59 12,1 *o,96
8. логteri koristamine 1,7o 25,2 — ■» *»

9. Isiklik tualett 1,21 5,5 1,75 29,1 -o,52
1o. korraline puhkus 1,96 57,4 1,6o 18,9 *0,26

11. Lastu kasvatamine 1,95 14,1 1,55 6,3 *o ,42
12. Laste täiendav õpetamine 1,72 3,9 1,19 o,5 ♦o,55
13, rmblustoouete hankimine 2,o1 58,4 1,53 21,9 *o,48
14. Rõivaste parandamine 1,85 >0,6 2,21 59,8 -o,38
1?. Kootud rõivaste muret

semine 2,1o 4o,5 1,49 16,5 ♦ 0,61

16. Jalatsite parandamine 2,68 71,4 1,27 1o,2 *1,41
1?. Mttbli muretsemine 2,6o 65,1 1,3o 5,8 ♦1,30
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Tabel 7.2 (järg)

ч .......tr——— - -—TT"~  Z

18. lutarb. aparaatide 
remont 2,11

19# Tarbeesemete üürimine —
2o# Transpordivahendite

remont 2 ,06
21» Sanitaarremont 1,75
22. Kapitaalremont, ehi

tamine  2,4o*
23. Spordiuudised 1,52
24» Meelelahutussaadete

jälgimine 1,15
25» Kunstiliste filmide 

vaatamine 1,55
26, Teatrietenduste jäl

gimine 1,55
27*  Muusikauudised 1 ,<3o
28, Kujutava kunstiga

tutvumine 1,65
29, Populaar tead, kirjan

dus jms» 1,56
30eBaamatute lugemine 1,06
51 • Kohtumine sõprade,

tuttavatega 1,46
32, Isetegevus 1,65
33» Spordiga tegelemine 1,95
3й» Huvialadega tegelemine 1,51
35» Transport 1,4o
36. 1СГ 2,42
37• õppimine 1,33

45,1 1,7o 24,5 4-0,41
w 2,5o 24,8 ■*

Ю,7 2,o5 7,8 40,O1
29,6 — w ■

49*o «• ■w

19,9 1,98 42,2 —О ,46

3,4 1,46 15,5 -o,51

12,6 1,26 11,2 ♦o,o9

12,1 1,31 1o,2 *o,o2

29,1 1,85 32,0 -o,o5

2o,9 1,66 22,8 -0,01

18,5 1,96 35,0 -o,4o

1,9 2,45 58,7 -1,59

17,5 1,65 24,8 -o,19

12,6 2,54 32,5 -o,71
22,5 1,95 21,9 0,00
5,8 2,o8 21 ,4 -0,77

14,1 1,48 17,o —о ,08
35,6 1,41 7,8 4-1 ,01
11,2 1,8o 8,3 40, OÖ

Märkus • - -aärk tähendab
♦ чзйгк tähendab 

kodu kasuks, 
tejnindamissfääri kasuks.
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Tabel 7*3

tegevuste eemaldatus kodust

Jrk.
Hr. rinc-c.niia Keskmine eemaldatus Tunnuse dispersioon Aritmeetilist© Jätsid vastamataW u. V

sioon meid 5 aastat tagasi
NttUd 5 aastat 

tagasi
Hütid. 5 aastat 

tagsi
HUttd 5 aastat 

tagsi
arv » arv Ц

Г ' 2______ ___ 3 4 5 " 6 7 . ........... i.: 9 ___ ' lo Id ■..12........
1. Õue hooldamine 5,274 5,2o2 1,548 1,656 0,2)7 0,258 2 1,0 13 6,3
2. Kilt te muretsemine 3,187 2,973 1,978 1,892 o,324 o,3o7 57 27,7 54 26,2
3. trepikoja, koridori hooldamine 4,726 .... 1,748 v • ••• 0,244 .... 1 0,5 ... ...
4. Lõuna toidu sccmine 4,819 4,678 2,551 2,689 0,556 0,376 1 o,5 1 0,5
5. Kerge eine söömine 3,621 3,490 2,311 2,340 o,522 o,328 0 0 2 1 ,0
6e Liha, piima, munade hankimine 9,524 9,454 0,822 1,265 0,116 o,18o 4 1,9 8 3,9
?. Köögi- ja juurvilja hankimine 8,7o7 8,698 1,960 2,o88 e.276 o,296 4 1.9 7 3,4
8» Puuvilja ja marjade hankimine 8,o49 8,o55 2,449 2,450 o,545 0,347 2 1 ,0 7 3,4
9. Loomasaad. kasv, ja mlllik 1 ,000 1 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 197 95,6 199 96,6

10e Juur- ja köögivilja kasv, ja mäilk 1,o45 1,055 o,2o8 0,229 o,o89 o,1o8 184 89,3 188 91,3
11. Puuvilja ja marjade kasv, ja mUUk 1,125 1,159 o,415 0,463 o,147 0,185 174 84,5 181 87,9
12. Lillede kasv, ja rnädk 1,187 1,307 0,882 1,1o1 o,312 o,452 174 84,5 18o 87,4
13. Metsamarjade ja seente hankimine 4,978 4,857

1,o86
2,968 2,937 o,455

o,o56
0,434 2o 9,7

41,3
25 11,2

4. Marjade-seente mti.Uk 1,066 o,5o8 o,447 0,085 85 90 43,7
15. Üleni pesemine 6,596 7,124 3,o66 3,o44 o,45o 0,429 3 1,5 5 2,4
16. Pesupesemine 5,742 3,74o 2,312 2,349 0,322 0,329 0 0 2 1,0
17. Põlvaste keem, puhast. 8,159 8,135 2,585 2,645 o,566 0,374 6 2,9 6 2,9
1õ. Nõude pesemine 2,5o8 2,3o8 o,6o9 0,618 o,o85 o,o87 2 1 ,0 5 2,4
19. Põranda pesemine ja mööbli puhast. 2,284 2,242 0,733 o,735 0,103 o,1 o5 2 1,0 * 1,9
^0. Juuste hooldamine 4,841 5,o34 2,33o 2,480 0,528 0,349 4 1,9 4 1,9

Korralise puhkuse veetmine 4,41 о 4,542 2,787 2,581 0,418 o,387 28 13,6 aa 13,6
58. Laste hoidmine S,6o7 5,927 3,024 3,252 o,66o 0,877 122 59,2 151 73,3

mti.Uk
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Tabel 7.5 СЗ^Е)

and mi110

59. Spordiga tegelemine
40. Liiklusvahendi kasutamine
41. Veoki kasutamine tran. -rdik

^2*  Toetamine

23»Lastele liaaSpet^3 ■ 

24» Rõivaste dabl^in® 
25e Rõivaste paranda^i&e 
26» Kootud esemete hajak^*  
2?» Jalanõude baindja^ne 
28» Jalanõude parundcHüli* ’-' *

,Ä narandamine
29. Ittcbli hankimine 1

. 4-0 parandamine5o»Maj^pidaiaism&cina.te
51 e Tarbeesemete tttir urnini .
32. Mootorsõidukite part®äaaine

55*  Sanitaarremont
34. Kapitaalremont» abi--snin.
55» Ilukirjanduse lugsBL^0
36. .rialase kirkuse lugemid
37. Knhtnm<ne sõprade-'^va 06

• GGtrVlLS

4$. ^uesetäiendaiiiine

12.11.3õ
95,61974 1861,o52 o,51o,519,000 0,265 4,4

8,5658,414 0,277 2,41,95,116 45-.054 o,574 1,5
0,044 1,9
o,2o7
o,149 4,4
0,535 91,5
o,613o,4951,1o8

11,2o,95o
□ .221o,24o 60 ,71,4951,6o8 0,516o,4962,525d 3o5,2465,296 o,26o0,2631,8155,5645,512 4,92,*o52,5574,241 0,2369,214 75,71,6551»5o34,116 o,815c,6612,8752 t29o5,o83 o,51oo,559 2,92,192 62,516 1,95,756 45,283 0,224o,276 26,21,959 28,212,419 5812,153 g,165o,i?o 6,51 ,o18 156,59,559 150,2380,2361,653 1911,6366,8136,813 1891,651i ,4113,1972,9o95,5554,552

8,777

_ 2--- ----
1t14c 1,54« o,51o

1 ,861 1,9o1 ot26o

1,914 Л 0,271

2,343 2,650 0,572

9,325
oto46

1,562 1 t46S ot261

1,948 1,031 0,155

2,7o5 2S685 9,386

5,4

2 • 1,0 5

65 50,6 4

23 11^ 15

9 4,4 9

186 90,5 188

172 83,5 181

26 12,6 25

125 6o,7 125

14 6,8 11

123 59,7 128

8 5,9 1o

158 76,7 156

132 64,1 152

1,529

9,950 9,96o
8,58? 8,732
9,694 9,712
3,487 6,563
9,65o □ luUUL^7 **Г*Т"Т

5,117 2,760
2,361 2,218

x Märkus. Skaala pikkus 13 Ühikut
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kodust kuni teenindamissfääri kaugema tüübini - kaupluseni# 
Vahepealsed hinnangud kujutavad endast eemaldatuse erinevaid 
astmeid# See, et nSudepesemime keskmine eemaldatus on 2,3 i 
ei tähenda selle tegevuse toimumist väljaspool kodu# See näi
tab, et nõusid pesevad ka teised perekonnaliikmed, mitte ai
nult intervjueeritav*  10-pallillse skaala esimene osa tähen
dab tegevuste sooritamist kodus, keskmine osa mitmesugustes 
iseteenindamisega teenindamisettevõtete ja erategija kasuta
mist ning ülemine (kaugem) osa kujutab tegevuste sooritamist 
üldtüüpi teenindamisasutustes või ostmist kauplusest#

Vastavalt tegevuste eemaldatuse astmele 1972# aasta su
vel intervjueerimise perioodil ning viis aastat tagasi, s#o# 
1968# aastal, võib kolk tegevused jagada kahte gruppi:

1# Tegevused, millel on tendents kodust eemaldumisele#

2# Tegevused, mis lähenevad kodule#

Esimese grupi peaksid reeglina moodustama tegevused, mi
da ühel või teisel põhjusel (oskuse ^võimaluste ja aja puudumi
ne, tegevuse ebameeldivus vms#) ei taheta kodus teha# Siia grup
pi kuuluvad, nagu nähtub ka jooniselt 7*1»  järgmised tegevusedt 
õue hooldamine,kütte muretsemine, toitumine (nii kerge eine kui 
ka lõunatoidu söömine), toidu (v#a#metsamarjade ja seente) han
kimine, pesupesemine, rõivaste puhastamine, põranda pesemine ja



27.1

I

mtTbli puhastamine, korralise puhkuse veetmine, laste LLsaope- 
tus, rõivaste õmblemine, majapidamistarvete üürimine, mootor
sõidukite parandamine, korteri sanitaar- ja kapitaalremont ning 
ttttamine*  Lcmaldatus on seejuures kõige rohkem suurenenud küt
te muretsemisel, lounatoidu sttoisei, lastele liLaopetuse and
misel, majapidamistarvete üürimisel ja mootorsõidukite paranda
misel (tabel 7*3*)♦  Teiste eespool loetletud tegevuste osas on 
eemaldumistendents vähem märgatav» Seejuures tuleb silmas pida
da, et rida tegevusi on juba saavutanud kodust peaaegu maksimaal
se eemaldatuse*  Viimaste hulka kuuluvad jalanõude hankimine, 
ittbll muretsemine ja parandamine, majapidamistarvete üürimine, 
veoki kasutamine suuremate asjade vooks, toiduainete (v*a*  metsa

* marjude ja seente) hankimine, jalanõude parandamine jne» Seevas
tu kodusteks tegevusteks, s*,t*  kus võõraste abi vähe kasutatakse, 
on nõude pesemine, põranda pesemine ja mftbli puhastamine, kor
teri sanitaarremont, rõivaste parandamine ja pesupesemine jne» 
hida perekonna unda poolt praegu soovitavaid tegevusi (nende ise
loomu arvestades) võiksid aga langeda teonindumissfääri kanda*  
Mõningate tegevuste (põranda pesemine ja mttbli puhastamine, 
korteri sanitaarremont, pesupesemine) osas taoline tendents va
litseski, samul ajal rõivaste parandamine ja jalanõude paranda
mine Unutavad kodule lähenemise tendentsi*  Jalatsite puhul võib 

je tähenuuda seda, et kant utt авш le ostetakse liht alt uued*
Viimase vile austa jooksul on kodule läh nenud peale üleni pese
mise ja juuste hooldamise veel kootua (heegeldatud) rõivaste 
ja jalanõude hankimine; mcc b li hankimine ja parandamine, ilukir*  
janause ja erialase kirjanduse lugemine, sõprade ja tuttavatega 
kohtumine, spordiga tegelemine, laulmine, pillimäng, tants jms*  
isetegevus ning iseseisev õppimine*  Itaake on siin leida kritee



riumi, mis määraks tegevuse kodust eemaldatuse optimaalse ast
me# Ilmne on Üks asjaolu, et viimati loetletud tegevustest oleks 
võinud vastupidist tendentsi oodata mtcbli hankimisel ja paran
damisel, jalanõude hankimisel ja elutarbeliste aparaatide paran
damisel, nt tegelikult see nii ei olnud, mis näitab vastavate 
teenindusharude miiterahuldavat tegevust#

Hinnates mingi tegevuse kodust ©ema Ida tust, on oluline 
arvestada vastuste dispersiooni ja vastamata jätnute arvu (ta
bel 7#3)*  Mida suuremad on need näitajad, eda vähem usaldatavad 
on küsknuste ^emaldatuste väärtused# Seepärast on statistiliselt 
vähem usallatavad Laste h ndmiea, tjrialase kirjanduse lugemise, 
kapitaalremondi ja suvilate jms# ehitamise, spordiga tegelemise 
ning enesetäiendamise eemaldatüse nhitajad# Kõige ühtlasem tege
vuste jaotumine kodu ja teenindamissfääri vahel oli nõude pese
misel (kõik pesevad kodus), jalanõude hankimisel (põhiliselt 
eksisteerib siin kaks allikat - kauplus ja teenindustttkoda, 
sest jalatseid valmistatakse üliharva ise ning ärategijatele 
taolist tCfd praktiliselt ei viida, põranda pesemisel ja mftbli 
puhastamisel (teenindustŠkodade abi kasutatakse ilm elt vähe)# 
Suurema osa tegevuste osas tunnuse dispersioon, võrreldes vastus
tega küsimustele olemasoleva kohta viis aastat tagasi, on vähe
nenud*  Sea näitab |tallinlaste # tegevuste standardiseerimist# 
ühe tüübilisele elulaadile viitab ka see, et enamikku tegevustest 
sooritati ainult üht viisi# randitaks olid vaid üksikud tegevu
sed, kogu rõivaste õmblemine, trikooesemete muretsemine ja mõned 
vaba aja veetmise viisid#



iabel 7*4
kohta kodus

3 s aine
sed

vus ne

2

4

1o
VeftbTr4-öe ршж! eetäaine kodus

11

12,

14,
e

16,

korrad 
triigi- 
niine

fit- 
siit

tavat 
tegu
rite 
arv

Ese
mete 
kva
li
teet

puu
dus

Из- 
ruu
mili
ne 
eral
datus

ml vuse
puu- sun
dus nitus

sed tervis meel
is!- div
kud tege-

^etaato;' 
В

puu- ■ tite 
dus

vaatandj

--*4jnuse  eest 
doolit senine

Osku- Ei liu- Ei ole Bbaso- Pole Arva
va ja- musta 
aust arv

se vitc, soovi biv 
puu- ei ta- tacpUU

dus

6* fi61vi

-muks puhkamine
koristame

J*ke  r 
hr*  iegevus

?ienl

Arvamuste jagunemine (protsentides küsitletute koguarvust) tegevusi segavate tegurite 
(vastused lahtistele küsimustele)

1

ete jäi-

3,9 3,4 ' 1,5 1,5 12,1 o*5 1,0 3.9 1,0 0,5 1,5 1,9 5,8 3,4 1»9 0,5 0*5 ■**» 52 17
w w o,5 o,5 7,3 «— ee 3,9 6,5 «* <* 1,5 17,0 w ' * 1,9 4,4 115 1®

0,5 1,9 1,0 6,8 o,5 31,0 5,8 — 1*0 2,4 8,7 w 4,4 e* o,5 . 133 12

1,5 -■» ee - w •B 9,2 23.3 12,2 -* w ' ee ee •* •e w 95 4
w 1,5 •» — 2,4 W 6,3 17,0 3,4 — 1*0 • 1,0 16,0 o»5 1,0 ee 0,5 124 11

1fO o,5 ee we 3,4 ee 13,6 2,0 5,9 ** «■» ee 11,0 14*1 1*0 w 1,9 ‘ 112 10
0,5 1o,7 *e* •» 1,5 «■» *» 3,9 o,5 2,9 5,8 ee •B «Й ee W 53 7

w ев w * M •» ee ee ee — ■ •* — *■» — e* •* * 0 0

o»5 N* ee — 5,3 о *5 1,0 1*0 <Ц5 ee —• ee 0,5 2*4 o,5 -• ee *» 25 9

1r5 or5 o,5 °|5 jov5

■ 4
2S4 os5 1,0 1,0 . — 2д^4 w ^,0 .0,5 16

W o,5 ee 3,4 2,9 2,9 3,4 ■B o,5 0*5 «■r 1,5 w Ш *• w ев 2?? 8

0,5 •w * *B 1,0 o,5 w 1.5 ee o,5 •* o,5 o*5 w ee 2,4 15 8

1,0 3,4 ee o,5 4,9 «* «В o,5 0,5 o,5 * «■» o,5 0,5 9,7 0,5 ee W - 46 11

1,5 2,4 w 1,5 5,8 ■B w o,5 2*4 o,5 o,5 * •• ee 2.9 ee , ee ee 37 9

1,9 7*8 e* o,5 3,4 w 1,5 o,5 1,5 o,5 w 1*0 o,5 ee 3,4 o*5 •*- 47 12

o,5 o,5 ew o,5 7,3 ee o,5 1*0 1*0 1*0 0,5 ee o,5 w 4,9 w •* — 37 11
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t1o o,5o,58 15,1 7X2 o,5o,5 1175o,5

101,0 5,4
1,o 11

1.5
15o.5

1.o
1.9 4o.5 lo,? 27,7

1.9 1>5l.o
1o

o.5
9

1,55,4 12
o,5 20,47,8 3,4

1.o 12
o,5

4,4 10lo,7
924

12
i7»o 141»o2,4

26,81o,58,074,819o,518,8 15o,118,9
7,5 157,6 24,95,445,8 58.6Kokku.

1»o
0,5

2,4
6,5

154
127

4,9
2,6

11?
1o5

1so
o.5

o.5
4.4
4,9

1,5
1,9
1.5
2,4
2,9
2,4

51
1o1

3,4
0,5

5,4
1,9

31. Autode remont kodus
52. Sanitaarremont kodus
55. Kapitaalremont, ehitamine

I, 0
5,4
II, 6

1,o
1.5

1,0
o,5

1,0
1,5

2,4
12,1

0,5

1.5

o,5
Ю.7
26,2

0,5
0,5

51
114

1?• Kontsertide kuulamine, nuu- 
sikaartiklite lugemina

18. Kujutava kunstiga tutvun.
19» Külaliste vastuvõtmine
20. Spordiga tegelemine kodus
21. Huvialadega tegelemine mõdus
22. Isikliku transpordi kasut.
23. Populaarteadusliku kirjan

duse lugemine
24. Muusikaga tegelemine kodus
25. Rõivaste õmblemine kodis
26. Rõivaste parandamine kodus
27. Kudumine kodus
28. Jalatsite parandamine kodus
29«M6õbli valmistamine kodus
3o. Llutarbeliste aparaatide

- 5,4
- 4,9

0,5 0,5

o;5 '
4,4

1,5 1«°
1,5 *

1,0
2,9
6,8
3.8

- 1,0
o,5 14,9
- 6,8

0.5 2,9
o,5

2,9 1,5 1»9
1,9

- 5,4
- 1.9

o,5 5,4
- 5,4

2,4 0,5
1,0 -

1o , 2
1,o *
1,0 1,0
2,4 1,5

1,9 * 
o,5 *̂2

Tabel 7.4 (järg)

6,8

3,9 2,0 2,4

1,5 l,5 0,5 •e*

7,5 4,9 2,4

4,4 2,f- 1,5 1f9

115,7 145,5 81,5 16,2
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7*3»  Tegevusi segavate ja 
takistavate tegurite 
osatähtsus kodus ja 
teenindamissfääris

7»3*1*  Tegevusi segavate ja takistavate tegurite
osatähtsus kodus

Koduste tegevuste puhul nimetati kõige rohkem takistusi 
ja segavaid asjaolusid jalatsite parandamise (134 arvamust), 
juur- ja puuvilja kasvatamise <333 arvamust), mööbli valmis
tamise (127 arvamust), pesupesemise (124 arvamust), sanitaar
remondi (117 arvamast), koduloomade kasvatamise (115 arva
must) ja isikliku transpordi kasutamise (114 arvamust) koh
ta (tabel 7*4  ja joonis 8,3)•

Suurim segavate, takistavate jms, tegurite arv oli ise
loomulik kodusele toidu valmistamisele (18-st segavast te
gurist nimetati 17 ning välja jäi ainult tegur "pole vajadust"), 
korralise puhkuse veetmisele kodus (peale tegurite "oskuse 
puudumine" ja "ei ole soovi" leidsid ülejäänud 16 tegurit 
enamvähem ühesugust vastukaja), kapitaalremondile ja ehitami
sele (14 segavat, takistavat jms, tegurit), isikliku trans
pordi kasutamisele (13 tegurit) jne. Koduses sfääris oli ka 
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üks tegevus * kodu koristamine, kus segavaid tegureid ei 
olnud ühelgi vastajal» Vaiksem oli segavate tegurite arv 
veel enese üleni pesemisel ja populaarteadusliku kirjan
duse lugemisel (mõlemal juhul 4 tegurit) ning muusikaga 
tegelemisel ( 5 tegurit)*

Üldse oli kodust tegevust segavate ja takistavate te
gurite kohta 2295 arvamust*  Kõige rohkem viidati oskuse 
puudusele (17,2 % arvamustest (joonis 7#2))*  Edasi järgne
sid koha- ja ruumipuudus (13,2 %), ajapuudus (12,5 %), te
gevuse ebameeldivus (11,8 %) ning vahendite ja esemete puu
dus (10,3 % arvamustest)*  Selliseid tegureid nagu rahapuu
dus, laste segav toime jne. märgiti tunduvalt vähem. Üksi
kute tegevuste puhul on muidugi segavate ja takistavate 
tegurite iseloom ja struktuur tunduvalt erinevad foonis 
7e3)e .

Hagu juba mainitud, on kõige olulisemaks kodust tege
vust segavaks teguriks oskuse puudumine*  Viimasele viitab 
jalatsite parandamisel 32,5%, rõivaste õmblemisel 26,2%, 
elutarbeliste aparaatide parandamisel 25,7%,mööbli valmista
misel 22,8%,kudumisel 20,4%,rõivaste keemilise puhastamise 
puhul 14,lavastajatest jne. Tabelist 7*5  ilmneb, et oskuse 
puudumine on kõige olulisemaks segavaks teguriks ka kapi
taalremondi ja ehitamise ning muusikaga tegelemise pu
hul*  Teisejärgulise tähtsusega on oskuse puudumine välimu
se eest hoolitsemisel ning rõivaste parandamisel • Ka
he viimase tegevuse ning eelnevalt mainitud keemilise pu
hastuse osas peaks küll igal täiskasvanud inimesel olema teCbud



Tabel 7-5

Sogavate tegevuste pingerida tegevuste sooritamisel kodus

Jrk*  
nr. Tegevus II III

Toidu valmistamine

Koduloomade kasvatamine2

Juur- ja puuviljade kasvatamine

Üleni pesemine kodus4.

Pesupesemine kodus5.

Rõivaste keemiline puhastus6

Välimuse eest hoolitsemine

8.

Jalatsite parandamine kodus

Elutarbeliste aparaatide paran-

11.

Sanitaarremont12.

Kapitaalremont, ehitamine

Rõivaste õmblemine kodus14.

Kudumine kodus

16.

Isikliku transpordi kasutamine17e

Kodu koristamine18.
kasvatamine kodusLast e19e

täiendav õpetamineLaste2o.

Kodus21

22.

Spordisaadete jälgimine2$.
24. Spordiga tegelemine ^odus

25. Meelelahutussaadete jälgimine

26. liimide vaatamine

Korralise puhkuse veetmine kodus

Isiklike sõidukite parandamine

puudus

ajapuudus ebameeldiv defitsiit,ruumipuudus kvaliteet, oskuse 
puudumine

ebameeldiv ajapuudus sunnitus pole vajadust ruumipuu
dus

oskuse puu
dus

ruumipuu
dus

ebameeldiv ajapuudus sunnitus ei huvita tervis

ruumipuudus sunnitus vahendite kvaliteet 
puudus

— ■B

ruumipuudus ebameeldiv vahendite sunnitus 
puudus

ajapuudus kvaliteet

oskuse puu
dumine

vahendite 
puudumine

ebameeldiv sunnitus ajapuudus ruumipuu
dus

qjapuudus oskuse 
puudus

vahendite puudus, 
ruumipuudus

muu d

ajapuudus oskuse 
puudus

ebameeldiv ei huvita vahendite 
puudumine

sunnitus

oskuse puu
dus

vahendite
puudumine

ajapuudus, sunnitus ebameeldiv pole vaja
dust

oskuse puu
dus

vahendite 
puudumine

ajapuudus9 sunnitus ruumipuudus ei huvita

defitsiit ajapuudus vahendite puudus, ruu
mipuudus, ei huvita

oskuse puu
dus

ebameeldiv vahendite 
puudumine

defitsiit ajapuudus ruumipuudus oskuse puu
dus

oskuse puu
dus

rahapuudus vahendite defitsiit 
puudumine

ajapuudus ei huvita

oskuse puu
dus

ajapuudus vahendite ebameeldiv 
puudumine

pole vaja
dust

sunnitus, 
tervis

oskuse puu
dus

ajapuudus tervis pole vaja
dust

ei huvita ebameeldiv, 
ei ole siov

oskuse puu
dus

vahendite puudus, ruu-sunnitus 
mipuudus

ajapuudus pole vaja
dust

vahendite 
puudus

rahapuudus ebameeldiv järjekord, 
sunnitus, 
ei huvita

ajapuudus, ruumipuudus rahapuudus,vahendite 
puudus

ebameeldiv muud

pole vaja
dust

ruumipuudus ajapuudus m u u d

kvaliteet teised 
isikud

ruumipuudus lapsed ajapuudus muud

ebameeldiv sunnitus vahendite puudus, ruumipuudus, 
ei huvita

defitsiit, 
kvaliteet

ei huvita ajapuudus kvaliteet defitsiit m u u d
ruumipuu

dus
tervis ajapuudus,ebasobiv te

gevus
• sunnitus ei huvita

ajapuudus ei huvita kvaliteet, sunnitus defitsiit, ajal.-ruum.
erald.

kvaliteet ajapuudus, ei huvita defitsiit vahendite .sunnitus

27. Teatrisaadete jälgimine ajapuudus ei huvita ruumipuudus, tegevuse 
lapsed

sunnitus, muud

28. Muusikasaadete,-artiklitega ei huvita oskuse puu-•ebameeldiv ajapuudus kvaliteet muud
tutvumine dus

29. Muusikaga tegelemine kodus oskuse puu- teised isikud, pole ei huvita tervis
dus vajadust

5o. Kujutava kunstiga tutvumine ajapuudus lapsed sunnitus, tervis teised ruumi-
isikud puudus

51. Külaliste vastuvõtmine ruumipuu- ebameeldiv sunnitus lapsed kvaliteet, teised isi
dus l kud

52. Huvialadega tegelemine kodps ajapuudus ruumipuu- sunnitus, teised isi- kvaliteet, ei huvita
dus kud (XD

33. Populaarteadusliku kirjanduse ei huvita ebameeldiv© lapsed oskuse
lugemine puudus



278

oskuste-teadmiste varu*  Antud juhul tuleks elanikke ilaselt se
nisest tunduvalt rohkem informeerida nende ttfde osas, mis on 
vajaduse korral võimalik endal kouus teha, riti kehtib see näi
teks keemilise puhastuse kohta*

Kodust tegevust segavate, häirivate, takistavate jms*  te
gurite hulgas kerkisid peaaegu võrdse sagedusega esile ruumi- 
ja ajapuudus*  Sotsioloogilised uurimused viitavad sellele, et 
haridustaseme tiusuga, huvide kasvuga muutub aog Üha "kallimaks”• 
Seepärast on ootuspärane ajapuuduse osatähtsuse kasv tulevikus
ki*  Aega on võimalik kokku hoida kahel toel:

1*  Koduse tegevuse asendamisega teenindaaissfääri tftga*
2*  Koduse tegevuse mehhaniseerimisega*

Aja kokkuhoiu mõttes on kodus vajalikud tf?kindlad, võima
likult lihtsa ehitusega maksimaalselt otstarbekad seadmed ja 
vahendid*  nt nagu antud uurimusestki selgus, on takistuste roas 
märkimisväärsel kohal just mitmesuguste vahendite puudus*  Vii
mased takistavad rõivaste keemilist puhastust (13,6 # vastaja
test väidab seda), jalatsite parandamist (12,4 //), mtfbli val
mistamist (1o,7 korteri sanitaarremonti (7,3 7), üleni pe
semist (9,2 %) , pesupesemist (6,3 %) jne*  Kodust t о luu va lm j, s ta
rni st segavate tegurite hulgas vahendite ja esemete puudumisele 
osutas ainult väike osa (1,o ,-•) vastajatest*  Samal ajal oli aga 
väga vähestel olemas kttglkombain, nöudepesemismasln jne*  Interv
juu tulemustest selgus agu, et tted kergendavad need esemed vä
he, samal ajal hooIdamisvaev on suur ning ka hoida pole neid ku
sagile toiduvalmistamise hõlbustamise problemaatika vajab veel 
täiendavat käsitlust*
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Koha- ja ruumipuudus oli oluliseks takistuseks peaaegu 
kõikide koduste tegevuste puhul*  Ainult kouus koristamist ning 
noningald käsitsitöid (rõivaste õmblemist ja kudumist), samuti 
populaarteadusliku kir janduse lugemist ja rautsikaga tegelemist 
ta ei seganud*  Seevastu ala puudumist juur- ja puuvilja kasva
tamises rõhutas >1 ,o % vastajatest, Üleni pesemiseks polnud ruu
mi 23 >5 /0 vastajatest, pesupesemisel 17,о , > vastajatest, küla
liste vastuvõtmisel 14,9 % vastajatest*  Kui vaadelda üksnes neid 
tegevusi, mida soovitakse rohkem kodus teha, siis oli koha- ja 
ruumipuudus kõige enam takistavaks teguriks just kolme viimase
na nimetatud tegevuse puhul*

Ruumipuuduse näol on tegemist äärmiselt komplitseeritud 
probleemiga, milie igakülgseks ning põhjalikuks analüüsiks prae
gu pole veel küllalt andmeid*  Kuumi pole linnas, sõidukis, maja 
õues, majas, korteris, toas ja köögis*  Mõned vajalikud ruumid 
puuduvad hoopis*  Käesoleva uurimuse andmetel tull perekonna koh
ta umbes 2 tuba ja üle 3 kõrvalruumi, kuld ainult 57 # küsit
letuist veis ise kasutada kõiki neid ruume, s*t*,  et neil teis
tega ühiseid ruume ei olnud*  Isegi ruumikamates karterites pole 
majapidamismasinaid, vabal ajal tehtavate metalli- ja puutööde 
tegemiseks vajalikke tööpinke ja -riistu jne*  kuhugi £хтпа. Need 
paiknevad kolge erinevamates ja ebasobivamates kohtades, mis 
Ilmneb ka käesolevast aruandest (ptk.Õ, osa d )*  Luumikitslk 
on samal ajal ka korteri kvaliteedi küsimus*

Paljude maade sotsioloogilised uuringud kinnitavad, et tä
napäeva ühiskonna inimestele on ühelt poolt iseloomulik üha suu
rem soov näha, koguda uusi muljeid, nt teisest küljest haridus
taseme tous, massikom. unika ts iooni vahendi te (eelkõige tolevisi-
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ooni) lai levik ning üldine elulaadi standardiseeritus näib 
inimesi üha enam koduga siduvat*  Kõnesolevast küsitlusest sel
gus tõik, et inimesed eelistavad lugeda (nii ilukirjandust 
kui ka populaarteaduslikku), tegelda huvialadega, laulda, mu
sitseerida, kohtuda tuttavate ja sõpradega ikka kodus. Kahe
teistkümnest küsitletud vaba aega sisustavast tegevusest ainult 
kahega (teatrietenduste ning kunstiliste filmide vaatamisega) 
sooviti rohkem tegelda kodust väljas. Kuid ka nende kodust 
eemaldatuse aste on väöa madal (vastav hinnangute vahe oli 
♦0,02 ning + 0,09)•

7e3»2*  Tegevusi segavate ja takistavate tegurite 
osatähtsus koduvälises sfääris

Kõige rohkem vastukaja leidsid linnasaunas pesemine 
(151 arvamust), ühiskondliku toitlustamise ettevõtete kasu
tamine (147 arvamust), juukselõikla kasutamine (135 arvamust), 
pesumajas pesupesemine (127 arvamust), spordivõistluste vaa
tamine (115 arvamust), estraadietenduste külastamine (109 
arvamust), rõivaste ja trikoossemete ostmine (vastavalt 110 
ja 104 arvamust) jne. (tabel 7.6 ja joonis 7«3)«
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Koduvälise sfääri kasutamisel oli segavate ja takistavate < 
tegurite arv suurim spordivõistluste vaatamisel (16), estraudi- 
ctenduste külastamisel (15) jt. vaba aja sisustamise viisidel 
(kinos ja teatris käimine, huvialadega tegelemine ja külaliste
ga kohtumine väljaspool kodu jms.). 11 nende tegurite arv ja ha
jumine just vaba aja veetmise suhtus nii suur on, seda võib se
letada sellega, et just siin pääsevad maksumusele inimeste indi
viduaalsed soovid, maitsed jne. öeldu kehtib küll kogu teerin- 
damissfüäri kohta, kuid nii suurt individuaalset vabadust nagu 
vaba aja sisustamisel kusagil mujal praktiliselt esineda ei saa. 
Parandamist vajava jalanöu, puhastamist vajava riiu ©eseme jms. 
puhul on inimesel enamasti valida üksnes kahe võimaluse vahel - 
kas teha vastav tee kodus või kasutada lähima (paremini kätte
saadava) teenindamistttkoja abi. Probleemi taandamist kahele 
punktile õigustab asjaolu, et ini ste poolt kasutatavate komi
lise puhastuse t< ('kodade, pesumajade, saunade, polikliinikute, 
isegi tihedalt paiknevate juukselbiklate jms. arv piirdub tava
liselt ühe-kahega. Vaba aja sisustamiseks on aga inimesel tundu
valt enam valikuvõimalusi. Ja sõda mitte ainult suure arvu eri
nevate kultuuriasutuste jms. külastamise v'i inluaeat tingituna 
(see on ka juukselbiklate puhul näiteks võimalik), vald just tee
nindati ssf ääri poolt pakutavate tUide, tegevuste, etenduste suur
te kvalitatiivsete erinevuste tõttu. fallinlaaGl on ena laeti alati 
Vcimalik valida)millisesse kinno minna ja millist filmi vaadata, 
kuld tal jääb selgusetuks, kuidas ja kui kiiresti parandatakse 
tema pesumasin.

Inimeste vaba valiku mõju ilmneb eriti selgelt vastustes 
küsimusele huvialadega tegelemise kohta väljaspool kodu. Segavaid
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tegureid nimetati siin 15 da seda kõigest 45 arvamuse hulgast*  
Seevastu rõivaste ostmise kohta kauplusest oli 11c arvamust 9 
segava teguriga, mtTbli ostmise kohta 1oo arvamust 7 segava te
guriga jne*  Muidugi saab ka viimasel juhul inimene vabalt vali
da endale sobivat riietuseset või meeldivat mtFbllt, kuid seda 
siiski tunduvalt kitsamates piirides kui näiteks võimalusi va
ba aja veetmiseks*  Ka maitsed saunade, atEklate, kaupluste jms*  
kasutamise suhtes on ligikaudu ühesugused, kuid inimene kellel 
meeldib ooperi kuulamine-vaatamlne, ei pruugi üldse olla huvi
tatud spordivõistlustest ja vastupidi.

koduväilses sfääris loetleb! häirivaid tegureid arvuliselt 
kõige vähem laste kasvatamise ja täiendava õpetamisega seotud 
küsimustele vastamisel (arvud vastavalt 4 ja 6)*  Lnneaegsot jä
reldust tallialuete rahulolust oma laste kasvatamise praeguse 
korraldusega siiski teha ei saa,andmeid on liiga vähe.

Koduvülises sfääris oli segavate tegurite koguhulgas esi
kohal kauba või teenindanistät*  madal kvaliteet (19»4 % kõigist 
arvamustest), mis ilmneb ka jooniselt 7.2 ning tabelist 7*7*  
Kõige rohk<xa pretensioone oli pesumajades pesupesemise к/uli— 
toed! kohta*  Sellega ei olnud rahul 54,9 % intervjueeri ta tost, 
e.t*  iga kolmas, kusjuures kõiki ülejäänud tegureid nimetas siin 
kokku 26,9 >3 vaatajatest*  -oidu halba kvaliteeti ühiskondliku 
toitlustamise ettevõtetes märgib 29,6 % vastajatest. Ostetud 
rõivaste kvaliteet ei rahuldanud ühte viiendikku vastajatest, " 
kuid rõivaste ostmist segas tunduvalt rohkem kauba defitsiit*  
Kauba või teenindanise madal kvaliteet on segavate tegurite hul
gas valdav veel jalatsite par-^nduaisel tl ?kojas (15,1 % vastas
test), rõivaste keemilisel puhastamisel (13»6 V» vastustest),



Segavate tegurite pingerida tegevuste puhul väljaspool kodu

Jrk*  
nr*  Tegevus J II III iv V VT
1, Toitumine kvaliteet järjekorrad rahapuudus ajal*-ruun*  

erald*
defitsiit, teised isikud

2*  Liha, piima, munade 
muretsemine

defitsiit järjekorrad kvaliteet . ajal.-ruum*  
erald.

ebameeldiv sunnitus

5, Taimse toiduaine kvaliteet järjekorrad,defitsiit rahapuudus ajal.-ruum, 
erald.

sunnitus

4*  Pesemine linna saunas järjekorrad kvaliteet ajai*-ruum*  
eraId*

teised isikud, ebameeldivг tervis

5*  Pesupesemine pesumajas kvaliteet ajal*-ruum* järjekorrad ebameeldiv, pole vajadust rahapuudus
6*  Rõivaste keemiline 

puhastus
kvaliteet jär^SSifrad ajal.-ruun*  

. erald.
sunnitus, ebameeldiv, pole vajadust

7* Juukselõikla külastamine järjekorrad, kvaliteet, ajal.-ruum.erald.ajapuudus pole vajadust

8*  Rõivaste parandamine 
töökojas

9*  Jalatsite parandamine 
töökojas

1o*  Elutarbe aparaatide

11e Isiklike sõidukite

12*  Tarbeesemete näri
mine

15» Rõivaste ostmine

14» Kootud esemete ost
mine ,
MCtbli ostmine kaup
lusest

16*  Ühiskondliku transpor
di kasutamine

17*  Polikliiniku külastami
ne

18*  Laste kasvatamine 
lasteaedades jm*

19» Lisaõpetuse andmine 
lastele

2o*  Puhkuse veetmine 
puhkekodus jms*

21*  Spordivõistluste 
vaatamine

22*  Estraadietenduste 
külastamine

23• Kino külastamine
24*  Teatri külastamine
25*  Kontserdil käimine

26*  Külalistega kohtumine 
väljaspool kodu

27• Isetegevus klubis, 
kultuurimajas jne*

28*  Huvialadega tegelemine 
väljaspool kodu

29» Näituste külastamine

3o*Pop*-tead*  loengute, 
filmide külastamine

31*  Saamatute lugemine 
väljaspool kodu

32• Spordiga tegelemine 
väljaspool kodu

rahapuudus, 
ebameeldiv

pole vajadust järjekorrad ajal.-ruum. kvaliteet rahapuudus, ebemeeldiv 
tegevuserald*

kvaliteet järjekorrad ajal.-ruum, 
erald.

defitsiit muud

kvaliteet ajal*-ruum*  
erald*

järjekorrad ebameeldiv, pole vajadust defitsiit

ajal*-ruum*  
erald*

pole vajadust defitsiit, kvaliteet järjekorrad, rahapuudus

pole vajadust ebameeldiv kvaliteet defitsiit ajal.-ruum.erald., ajapuu
dus , ei taha

defitsiit kvaliteet sunnitus järjekorrad, ajapuudus, raha
puudus

defitsiit rahapuudus kvaliteet pole vajadust järjekorrad, eba
meeldiv

defitsiit rahapuudus kvaliteet ebameeldiv ruumipuu- ajal.-ruum*
dus erald*

trügimine ajal.-ruum, 
erald*

kvaliteet ebameeldiv pole vajadust muud

järjekorrad ajal.-ruum.
erald*

kvaliteet teised isikud, ebameeldiv sunnitus

kvaliteet ajapdudus defitsiit ja teised isi- 0*  *•
kud

GO
Си

ajapuudus rahapuudus m u u d иLUU d

defitsiit teised isikud kvaliteet pole vajadust sunnitus rahapuudus

ei huvita tervis defitsiit ajapuudus ebameeldiv, ei ole soovi

ajapuudus defitsiit lapsed ei huvita tervis teised isikud 
ebameeldiv

ajapuudus defitsiit, kvaliteet lapsed tervis järjekorrad
ajapuudus defitsiit lapsed, tervis sunnitus, ebameeldiv
ajapuudus ei huvita sunnitus, oskuse puudu

mine " ruumipuudus lapsed

rahapuudus teised isi- järjekorrad,
kud , ajapuudus, kvaliteet, 

lapsed
tervis

ei huvita ajapuudus, tervis, oskuse puudus teised isi
kud

lapsed, 
ei ole soovi

ajapuudus sunnitus, teised 
isikud

defitsiit ajal.-ruum*erald*,  pole 
vajadust

ei huvita oskuse puudus tervis teised iskud, ei ole 
soovi

muud

ei huvita tervis ebameeldiv ei ole soovi m u u d

teised
isikud

ei ole soovi ebameeldiv pole vajadust m u u d

tervis ei huvita - ei ole soovi, pole 
vajadust

lapsed, teised
isikud,



taimsete toiduainete muretsemisel (12,6 % vastustest), elu- 
tarbeliste masinate parandamisel töökojas (12,6 % vastustest) 
ja laste kasvatamisel lasteaedades (7,8 % vastustest),

Pesemise võimalustega linna saunas ei olnud rahul 16,5% 
vastajatest, kuid siin häiris veelgi enam järjekord. Üldse 
on järjekord teenindamissfääri tegevust üheks enam halvavaks 
teguriks. Segavate ja takistavate tegurite koguarvus kuulus 
talle teine koht 15>0 protsendiga. Eriti häirivad järjekor
rad ning sellega paratamatult kaasnev trügimine juukselõik- 
lates (30,7 % vastajatest, saunades (29,6 % vastajatest), 
ühiskondliku transpordi kasutamisel (26,2 % vastajatest), 
polikliinikutes (14,6 % vastajatest) ning ühiskondliku toit
lustamise eite võta toa (j.3,6 % vastajatest)*

Koduvälises sfääris kurdeti sama sageli kui pikkade 
järjekordadegi üle ka kauba voi teenindamistöö defitsiidi 
üle (14,3 % rahulolematute koguarvust). Elanike arvates on 
puudus mööblist (33,5 % intervjueeritutest), valmisrõivastest 
(28,7 % vastajatest), kootud esemetest (22,4 % vastajatest), 
puhkekodu tuusikutest (15»5 % vastajatest), loomsetest toi
duainetest (11,7 % vastajatest), teatripiletitest (9,7 % vas
tajatest) jne, 

nimetatud kolm tegurit moodustasid koduvälist tegevust 
segavate tegurite (18 tegurit) koguarvust 48,7%,s,t, ülejäänud 
15 teguri arvele langes samuti pool segavalst ja takistavaist 
tegureist. Suhteliselt harva mainiti rahaouuiust, ühiskond
liku toitlustamise ettevõttes söömist pidas kalliks 10,7% 
vastajatest, taimse toiduaine ostmist segas rahapuudus ai
nult 0,5 % vastajatest , Teatud määral võib toitumisega 
seostada ka külalistega kohtumist väljaspool kodu, miili- 



seks tegevuseks aga rahapuudust märkis 7*J  % vastajatest*  Li
saks toidule peetakse kalliks veel kootud esemeid ja mttblit*  
Ülejäänud tegevuste sooritamist väljaspool kodu rahapuudus ni
metamisvädreelt ei sega*  Ka siin on järeldusi veel vara teha, 
sest andmed takistavatest teguritest on objektiivnäitajatega 
sidusata*

Kerget vanust ja halba tervist märgitakse segavate tegu
ritena koduvälises sfääris eelkõige nende tegevuste põhul*  mis 
aitaksid just reipust*  cluröuniu jms*  säilitada — spordiga te
gelemine (11*6%  vastajatest), spordivõistluste vaatamine (6*8%  
vastajatest) ning tegelemine isetegevusringides (4*9  % vasta
jatest)*

Kui nüüd viimati nimetatud tegurid (rahapuudus ja vanus- 
tervis) kõrvale jätta*  siis ilmneb, et koduvälist tegevust se
gavate ja takistavate tegurite jaotus on sümptomaatiline*  See 
näitab, et mitte juhuslikult (kuigi hilinemisega) pole viima
sel aastakümnel hakatud kvaliteediprobleemidele rohkem tähele
panu pttrana*  Koduväilses sfääris on kauba voi teenindamistIC 
kvaliteedi parandam ne Ühete' olulisemaks ülesandeks ning ühtla
si abinõuks vastuolude kõrvaldamisel kodu ja teenindarnis sfääri 
vahel*  Liinkohal tuleb ttlendavalt märkida*  et lisaks otseselt 
kvaliteedi kohta esitatud küsimustele tulc-b kvaliteedi problee
mi 1<*ihennamiseks  teede otsimisel arvestada ka vastuseid küsi
tlustele, mis puudutasid järjekordi ning teisi inimesi Lui sega
vat tegurit*  Viimased tulenevad otseselt teenlndamtssfääri läbi
laskevõimest ning seostuvad tihedalt teenindamise kvaliteediga*  
Бее tähendab nÄitüUset linna saimade teenindamise kvaliteet ei 
rahuldanud £o % küsitletuist, juuteeloiklates 4o % küsitletuist
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Ka kaupade defitsiidiga seotud probleeme ei saa käsitleda, 
pt‘iramata tähelepanu kvaliteedile» Kuigi esineb rida -teeninda- 
misharusid, kus tõepoolest ei suudeta tarbijat rahuldada (kor
ralise puhkuse veetmiso võimalused, teatud liiki lihasaaduste 
müllgllolek jne*),  on vaevalt usutav, et kauplustes ei jätku 
valmistöivaid, trikooesemeid jms», sest kaubandusorganisatsioo
nide ladudes seisavad suured vastavate tarbekaupade tagavarad, 
mis ei leia ostjaid» r ahjus eks ei ole siin rahapuudus ostjas
konnal tervikuna, vaiu eelkõige 
te tarbekaupade kvaliteet*

7*4*  Mõningate t 
mustus sega 
v a t e teguri

7*4*1*  Pesupesenune

ladudes voi Kauplustes seisva-

egevuste iseloo- 
v a t e ja takista
te toime järgi

Üldlevinud on arvamus, et pesupesemine pesumajades on sel
le raske koduse tci likvideerimise parim võimalus*  Intervjuu 
vuletnustesb selgus aga, et ka tuleviKus soovitakse rohkem pesu 
pesta kodus*  Hinnanguta vahe oli teenindatissfääri Kuhjuks koe
fitsiendiga - о ,44, maksimaalselt võimaliku koefitsiendi 2,oo 
juures*  ilondaai-mirinnaq järgi oli pesupesemise kastoine eemal— 
datus kodust nii praegu kui ka 5 a stat tagasi 3,74*  Hholt poolt 
on siin tegemist harjumusega pestu pesu xiouus, sest ainult 16 /и 
intervjueeritutest pidas seda tegevust ebameeldivaks*  ieisest 
kllljest annab sou tunnist st pusuteoninuuse naivast korraldu*-  
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sest Tallinnas» 62,1 küsitletuist peab paremaks kodust pesu
pesemise kvaliteeti ning 5Ö,3 % arvab viimase olevat ka oda
vama# Pesumajades tehtava tet kvaliteeti peab paremaks 22,3 7» 

küsitletuist ning hinda odavamaks ainult 8,3 % vastajatest 
(tabelid 7*8  ja 7*9«)»  Kahjuks ei oska inimesed veel hinnata 
saadava ajavoidu väärtust# Lastes pesu, pesta pesumajas, on või
malik keskmise perekonna kohta hoida kokku 3,4-4 tundi nädalas 
/2, lk# 35/• Kahtlemata annab see siiski tunnistust ka pesu tee
ninduse halvast korraldatusest Tallinnas, kuigi majanduslikud 
näitajad seda alati ci kajasta# Pesumajade ja pesu vastuvõtu
punktide võrk on 1allinnas tihedam kui teistes Lesti NSV vaba
riikliku alluvusega linnades, tihe elaniku kohta keskmiselt pes
tava pesu koguselt rahalises väljenduses jääb iallinn aga ma
ha kõigist teistest esti L-3V vabariikliku alluvusega linnadest# 
1971» aastal oli vastav näitarv Aohtla-Järvel z ,23 rubla, iallin» 
nas ainult 2,77 rubla# ühe elaniku kohta pestava pesu koguselt 
naturaalses väljenduses (kg—des) edestut Isllinn Lesti NSV va
bariikliku alluvusega linnadest kiili ainult Pärnut, kaid Euroopa 
mõningate sotsialistlike riikide pealinnadega võrreldes ollakse 
ees Prahast ning Budapestist# beevastu Berliinis pestakse tihe 
elaniku. kohta (kg-des) peaaegu kolm kordu rohkem pesu pesumaja
des kui Tallinnas (tabel 7,1o#)#

rial linn, elanikke teenindasid 197o# usta! i2 pesumaja 
(noist 6 iseteenindamisega) ning 17 posu vastuvõtupunkti# Arvu
tused ntiitavuu, et 55ooo tallinna perekonda kasutab pesumaja abi# 
z>iv .,JuadQs beebi NSV perekonna keskmiseks süumstkfl 2,9 inimest 
(rahvaloenduse uiv^ietd) leluu.., et igast sajastTallinna pere

konnast ainult 36—37 kasutavad pesumaja abi# loodud arv on muidu
gi vtiga ligikaudne# Seejuures tuleb märkidu, et pesumajade ttT
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lahel 7*3
Vastajate hinnangute jagunemine (protsentides) 
mõningate tegevuste kvaliteedi kohta kodus ja

väljaspool kodu

Jrk, 
nr, Tegevus

kodus kaske VUljas*  bi vas*  Kesk-
on pa*  eelda pool kc-tanud mine
ra du on hinnang

, parem

1, Üleni pesemine 41,?
2, Pesupesemine у 62,1
3, Keemiline puhasta*

uiae 1o,7
4, Välimuse eest

hoolitsemine 34, о
J, Rõivaste omblem# 23,8
6, Rõivaste parandame 53,9
7, Kootud esemete

hankimine 3o ,6
8, Jalatsite parandame 4,9
9e Mtfbli valmisusele 7,8

1o, Didazne-maSe paran,3o,1
11, Indiv,—sejeukite

remont 9,7
12, Korralise puhkude

veetmine 22,3
13* Liha, piima зшя» 

hankimine " 19,9
14, puuvilja jms, 

hankimLie 41,7
15e Toit 85,4
16, itt tarnin e ' 1 ,o
17 • õppimine 4,9

12,1 46,1 c,1 2,o4
15.0 22,3 0,6 1,6o

■» 63,4 ** 2,53

16,5 49,0 0,5 2,15
45,2 32,o ' 1,0 2,o8

29,1 16,0 1,0 1,62

41,7 24,3 5,4 1,53
45,1 ^,6 3,4 2,4?
46,6 41,3 4,3 2,55
25,7 41 ,3 2,9 2,12

15,5 5,3 69,5 1,86

5o,1 45,1 2,5 2,25

59.2 5,3 15,ь • • • •

5o,5 5,8 2,o e e e e

1o,2 4,4 — • •ee

7,3 46,1 45,6 • e e e

13,5 11,6 65,o e • • •
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xabel 7.9

Vastajate hinnangute jagunemine (protsentides) 
mõningate tegevuste hinna kohta kodus ja väl

jaspool kodu

Jrk.
nr. Tegevus

-õdus on itaske Väljas- Ei vas- : osk- 
odavam telda pool ко- tanud mine 

üu on liin-
odavam nang

1. Pesupesemine 58,2
2. Keeni Tine puhastamine 27 »7
3. Välimuse eest hoo

litsemine 73 t3
4. koivasto õmblemine 42,7
5* Kbivaste parandamine 7119
6e Kootud esemete hankim. 55 >9
7» Jalatsite parandamine 18,о
8. iitfbli valmistamine 15*1

33,5 8,3 <* 1,5o
48,5 23,3 0,5 1,96

c-O ,4 5,3 1,0 1,31
54,0 22,8 - o,5 1,8o
21,4 4,9 1,8 1,32

34,5 8,3 3,3 1,53
54,9 25,3 3,8 2,06

57,3 23,8 5,8 2,11

44,7 4o,8 11,2 ' 3,3 1,65
1Oe Ind.-söidukito remont 12,6 16,0 1,9 69,5 1,65
11. Korralise puhkuse veetm*59f3 28,6 28,6 3,5 1,88

12. Liha, piina jms. 
hankimine 7,3 68,0 11,6 13,1 ....

13. Puuvilja jms. 
hankimine 49,o 44,2 5,3 • ee.

14. Toitumine 77,7 15,0 7,3 — • • • •



Tabel /,1о

Ühe elaniku kohta keskmikelt pestud esemete 
kogus mõningates linnades 1969» aastal

Jrk, Tui nn Pestud esemete Tallinnaga
nr. kaal 1cg võrreldes 7»

1e Tallinn 7,o5 1oo,o
2, Tartu 11,56 164,4

3. Pärnu 5,95 84,4

4. Kohtla-Järve 8,o4 114,4

5. Naiva 9,21 151,o

6, Berliin* 2o,91 297,4

7. Praha 4,40 62,6

8, Budapest 5,12 72,8

kvaliteediga ei olnud rahul 35 % küsitletuist, mis on võrdne 
pesumaja kasutavate perekondade arvuga, il määral need kaks 
arvu kajtjnivad, seda peavad näitama edaspidised arvutused, hahul- 
olematute arv pesumajades pesemise kvaliteediga on igal juhul 
suuraa kui üheski teises intervjuuga hohaatud teenindusharus. 
Kodu välises sfääris oli kauba ja teenindamist kvaliteediga 
rahu lal ema hiite protsent Ülo 2o veel ainult toitumises. Pesumaja
de kasutamist häirib veel aja lis—ruumiline eraldatus (7,8 % 
vastajatest) ning järjekorrad (6,3 % vastajatest), Mõlemad tegu
rid on taandatavad pesumajade vähesusele,

Llärkus, Andmete aluseks /5t 22/



Pesupesemist kodus segavate tegurite hulgas rõhutati põ
hiliselt ruumi ja vahendite puudumist (vastavalt 1?,o % ning 
6,3 % vastajatest)» Siit tuleneb, et senisest hoolikamalt tuleb 
uurida, iseteeninduspesumajado perspektiive, sest seal on tihen
datud "ise tt^ tarnin e" koig-E ttfviljakusega, Samuti pesemise, 
kuivatamise, triiki ise jms, kvaliteet paaks olema kergem, sest 
kogu protseuutu? toimub tarbija vahetul juuresolekul-osavctul, 
it iseteeninduslikud pesumasinad ning pesupesemise automaadid 
ennast õigustavad, sellest annab tunnistust asjaolu, et juba 
6o-ndate aastate alguses oli Philadelphias 7o elumajas Qles sea
tud 3oo pesupesemise automaati /6, lk, 26/ • Pesu teeninduse kor
raldust lallinnas peaks tunduvalt aitama parandada Mustamäel 
lähemal ajal käikuminev 1o tonni vahetusvuimsusegu pesumaja, Sel
lega seoses kavatsetakse laialdasemalt hakata rakendama elanike 
kodust teenindamist, uus välismaiseid kogemusi arvestades peaks 
olema igati perspektiivne teenindamlsvorm, Rahulolematus posti
teeninduse korraldusega väärib täit tähelepanu ja vajab põhjali
kumat uurimist.

7 «4,2 , ioituinine

Pesupesemisega mõnevõrra analoogiline olukord valitseb ka 
toitumises, Ka siin rõhutatakse sageli teenind missfääri tähtsust 
inin, ste vaba aja suur -ndMt*il r;e seisukohalt. Intervjuu andmed 
näitavad ugu toitumise orientatsiooni kodule hinnangute vahega 
o,44 (võrdne pesupesemisega), Tallinlaste toitumist käsitletak
se põhjalikumalt käesoleva aruande ptk-s9, mistõttu siinkohal se.' 
lel pikemalt ei peatuta. Võib märkida ainult, et toitumisega 

Üldiselt ollakse räimi (tabel 7,11), uis aga ei tähenda, et siin
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kõik korras oleks*

Tabel 7*11

Rahulolu käesoleva olukorraga

1* ioitumine

jTke 
nr* Tegevus

Rahulolu käesoleva olu
korraga *

x Rahulolema
tute %

T __________3—_________4_

2» Liha, piima jms*  hankimine
Taimse tpidu hankimine

4*  Koduste toidusaaduste цЦШк
5, üleni pesemine
6*  Pesupesemine
7» Rõivaste keemiline puhastamine
8*  Korteri koristamine
9» Isiklik tualett

1o*  Korraline puhkus
11 • Laste kasvatamine
12*  Laste täiendav õpetamine
13*  omblustoodete hankimine
14*  Rõivaste parandamine
1?e Kootud rõivaste murotsmine
16, Jalatsite parandamine
1?» Mtfbll muretsemine
18*  Elutarb*  aparaatide remont
19e Tarbeesemete ääri ine
2o. Transpordivahendite remont
21» Sanitaarremont

2,o7 5,4

a,39 14,6

2,51 2ot4
2,43 0,0
2,41 19,9
• • • • • • • •

2,19 4,4
2,22 8,8
2,26 6,3
2,29 15,o
2,54 4,9
2,58 2,0

W

2,38 14,5
2,36 11,2

2,5o 20,1

2,5o 17,5
2,2? 25,7
2,5o 1,0

2,76 ' 3,4
2,62 2o,9



22*  Kapitaalremont, ehitamine
2?» Spordiuudised
24*  Meelelahutussaadete jälgimine
25» Kunstiliste filmide vaatamine
26» Teatrietenduste jälgimine
2? • Muusikauudised
28# Kujutava kunstiga tutvumine
29# Populaar tead,, kirjandus jms»
5o# raamatute lugemine
51 e Kohtumine sõprade, tuttavatega
52e Isetegevus
55» Spordiga tegelemine
54» Huvialadega tegelemine
55*  Transport
56» Tte
57# õppimine

lahel 7.11fjärg)

___3 . 4

3.o5 25,7
2,26 5,8
2,35 13,1
2,2? 11,2
2,45 17,0
2,45 8,3
2,42 7,8
2,31 2,4
2,2o 6,8
2,38 14,1

.2,47 4,9
2,61 11,2
2,41 6,8
2,2? 9,2
2,2o 5,8
2,62 4,9

*
LlärkUSe lahu loiu muudeti 5*pallilise  skaalaga $

1 - väga rahul,
2 - rahul,
3  raske felda,*
4 - ei ole rahul
5 - ei ole üldse rahul*



7,4#3, Üleni pesemine

Viimase viie aasta jooksul kodule üheks enam lähenenud t e
gevuseks on Ui ni pesemine, Ka hinnangute vahe on teenindamis- 
sfUäri kahjuks koefitsiendiga — o,38, Ometi on inimeste kodu
sed pesemisvõimalused sageli väga halvad, 23,3 vastajatest 
kurdab vastava ruuni. s,o, vannitoa puudumise üle, Lisaks on 

% neid, kellel puuduvad vahendid Üleni pesemiseks, s,t, 
duAd või vann# Ka peetakse saunas pesemist kvaliteedilt paremaks 
(46,1 $ vastajatest) kai kodust (41,7 # vastajatest arvab, et 
kodus on kvaliteet parem). Kuid küsimust ci saa taandada üksnes 
pesemisele, Sauna üheks põhiülesandeks peaks olema ka inimeste 
tervise eest hoolitsemine, kuid seda funktsiooni täitvaid saunu 
Tallinnas veel paraku ei ole, daunas peab eelkõige olema korr lik 
leiliruum# Suurtes saunades peaksid olema ka basseinid, ndised 
basseinidega saunad on muudetud spordiühingute ujulateks ning 
praegu ei ole Tallinnas ühtki korraliku basseiniga üldkasutata
vat sauna, raljud suunalised peavad lugu massaaiist, kuid ka 
see teenus on defitsiitne. Saunades peaksid olema ka soluariu— 
m d, vöimlemis- ja puhkeruumid. Sauna juurde peaks kuuluma kiir* — 
pesumaja, kus tellimus tälc.etakse kliendi saunasolcku ajal, 
muti tavalise pesumaja vastuvõtupunkt, ülikonna pressisine on 
nüüdki võima1lk paljudes saunades, kuld sedagi teed saab korral
dada paremini, näiteks koos kiirpuhastusegu, Juukseloikla ja 
kosmeetikakabinetl kuulumine sauna juurde peaks olema endast
mõistetav, samuti korraliku puhveti või kohviku olemasolu. Suure
mat os saunades peaks saama konsulteerida arstiga (sobiva sauna— 
protseduuri ja —koormuse valiku suhtes)• Saun oleks seega rohkem
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tervishoiuasutus kui lihtsalt koht, kus uid puhtaks 9 ta saab*

Lagu koigi teenindanispunktide puhul, on ka käesoleval ju
hul oluline sauna asukoht, kaun peab о leina hästi juurdepääs eha
vas paigas ja Üldkasutatavate sõidukite peatuskohtade lähedal*

Sauna teenindus on majanduslikult ebatulus, mistõttu teonin- 
duskoxabinaadid arendavad seda pigem kohustuse kui majandusliku 
huvi pärast*  On avaldatud arvamust /2,lk*  Зоб/, et ehitades toe
liselt kaasaegseid saunu, vuiV needki muuta tulutoovaiks, sest 
mõnusa sauna eest ei keela Ükski saunaline rublat ja rohkematki*  
Samas artiklis esitatakse üks olulisi põhiteese teenindamissiKlä- 
ri arendamiseks - tänapäeval on ini esed nõus tegema suuremaid 
kulutusi kui varem, kui vaid sellega kaasnevad suuremad mugavu
sed*

Saunai-o tiheduselt jääb Tallinn maha Tartust ja Kohtla-Jär- 
veat, tf rde mahult kosimiselt ühe elaniku kohtu edoatatakse küll 
Harva t ja Kohtla-Järvel , kuid jäädakse maha Tartust ja Pärnust*  
Ühe sauna ning ühe riietusruumi kol a kohta k^skm.selt osanev 
linnaelanike arv on Tallinnas suurem kui Ütleski teises Sžesti LSV 
vabariikliku alluvusega linnas*  Tallinna saunade ebarahuldavt le 
olukorrale viitab ka asjaolu, et keskmine tallinlane käib aastas 
peaaegu kaks korda harvemini suunas kui keskmine pärnulane voi 
tartlane*  Intervjuu tulemused näitasid, et peamiste puudustena 
toodi esile järjekordi (29,6 >c vastajatest) ning teeninduste; de 
kvaliteeti (16,5 % vastajatest)*  Korduvalt on ajakirjanduses jm*  
märgitud sauna iniudum. st elanike arvult Tartu linnaga võrdses 

Mustamäe elamurajoonis*



7 •4*4*  Koivaste parandamine
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Kouus soovitakse enamasti parandada ka rõivaid*  Teenindamis— 
poolsed võimalused on selles osas Tallinnas tunduvalt paremad 
kui teistes vabariikliku alluvusega linn ader» ning neid võimalusi 
kasutatakse ka rohkem*  1971, aastal oli näiteks Tallinnas 8 
õmblus tood ete parandamise töökoda ning (Üie elaniku kohta ouanes 
01^57 rubla eest teenindustöid*  Seevastu Tartus olid nimetatud 
näitarvud 2 ja о,38 rubla, Harvas 1 ja о,49 rubla, Kolitla-Jäh- 
vei ning PÜrhus õmblus toor ete parandamise töökojad puudusid*

Kuigi Tallinna vastavate töökodade halvale tegevusele juhib 
tähelepanu võrdlemisi väike osa vastajatest (18 %), soovib ui

- nult iga viies vastaja lasta teenindustötkojas rõivaid paranda
da*  Kodus nimetatud tegevus erilisi ruume ega vahendeid ei nõua, 
mistõttu põhiliste segavate teguritena loetleti ajapuudust (7,8 % 
ning oskuse puudumist (7,5 % küsitletuist)• Tegevust pidas eba
meeldivaks 6,3 % ning rõivaste koduse parandamisega ei olnud 
lahul 14,5 % vastajatest, Kuigi töökojas parandamist peetakse 
kalli taks koduaost (ainult 5 ,• arvab vastupidist) s loevad. koha- 
puudust töökoda kasutamist takistava tegurina üksnes 1,5 % vas
tajatest*  Seejuures 16 % arvab, et töökojas parandatakse kvali
teetsemalt*  .'.iks siiski õmblustoodete parandamise töökodade abi 
nii vähe kasutatakse ? Ilmselt on siin süüdi vähene reklaam lin
nas osutatavatest teenindustöödest, tõenäoliselt avaldavad mõju 
ka teatavad psühholoogilisod tegurid ning traditsioon parandada 
vanu rõivaid kodus. Tuleb silmas pidada, et rõivaste parandamise 
Üldine mahu vähenemist põhjustab elatustaseme tõus*  Ja lõpuks**  
kas see teenindusliik pole lihtsalt oma aja ära elanud'. Kui rõi— 
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vad on juba nii katki, et nad. suurt parandamist nõuavad, oste
takse lihtsalt uued*

7*4e5»  VUliiause eest hoolitsemine

Eohkem kodus kui väljaspool soovitakse hoolitseda oma vä
limuse eest. Keskmine hinnangute vahe oli teenindamlsafääx*!  kah
jus koefitsiendiga - o,52# raeaindamissiääris tehtava töö kvali
teeti peetakse antud Juhul küll mõnevõrra paremaks ise kodus 
tehtavast (arvamusi vastavalt 49,о ning 34,0 %), kuid teenin-
vamissfftärl tö*  d pestakse ka tunauvalt kallimaks# Kodus arvab 
nimetatud töö odavama olete t 75,3 teeninuamissfääris 5,3 % 
vastajatest#

Teenindamissfaürile heidetakse ette järjekordade pikkurt 
(3o,7 % vastajatest) ning tehtava töö kvaliteeti (1o,2 % vasta- 
iatost)# Voraselt juukseloiklate töö kvaliteediga häirib tegevu
se ajalis-ruumiline eraldatus# Välimuse eest hoolitsemist kodus 
sscavaõ nJnctumisvääi*selt  üksnes ajapuudus (5,3 % vastajatest) 
ning oskuse pauucumie (2,4 % vastajatest)#

Teiste vabariikliku alluvusega linnadega võrreldes on Tallin
nas vastav teenindusharu (kauni&us teenindus) tunduvalt enam are
nenud# Kergeim on tööde maht keskmiselt ühe elaniku kohta, töö
tajate arv looo elaniku kohta ning ühe elaniku poolt juuktolöik— 
la kasutan, se sagedus, aga samuti juuksurite tööviljakus jms# 
näitajad# riiklik norm näeb ette iga tuhande elaniku kohta 2 juuk
surit# jege Ukult on Tallinnas neid keskmiselt 2,4 (Kilas 1,8 ja 
Vilniuses 1,9 /4, lk# 2/# Formaalselt oleks nagu kolk korras, 
sest ületatakse nii normatiivne kui ka teiste cstl NSV vabariik-
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Uku alluvusega linnade poolt saavutatud tase» Sellele vaatama
ta ei ole elanikud rahul» Ühelt poolt ei arvesta ükski kPRkminn 
näitarv Tallinna jiwkselõiklate kohta sissesõitnute teenindamist 

(analoogiline ühiskondliku toitlustamise ettevõtete tegevu
sega) > teiselt poolt tuleneb siit, ot teenindamise jaoks tulevad 
tarbimisnormid välja töötada regionaalsetest iseärasustest läh
tudes»

Kuigi juuksuritöökojad on üheks enam hajunud teenindustöö- 
kõdi deks ning paiknevad Tallinna kõigis rajoonides, on nende 
asul oht sageli üsnagi ebasobiv» Suurem osa juuksurit*  öökodadest 
on väikesed (ülekaalus kahe tcötooliga) ega vasta ettenähtud sa
nitaarnormidele» ..л arnika -tallinlastel tee teele ja sealt tagasi 
kulgeb läbi kesklinnu» Seetõttu on ka sealsed juuksuritöökojad 
tihti üle Kouxiaatuü, linnaäärset! (isegi Mustamäel) aga ootavad 
kliente» KäLtuvasbi tüliks veelgi rohkem töökodasid kontsent
reerida kesklinnu, avada seal suuri ja moodsaid salonge»

Ühtaegu otstarbekama i^xgutusega tuleks suuremat tähelepanu 
pöörata juuksuritfökodade ja ooteruumide sisekujundusele, Poale 
mune üksiku erandi ei vaata nad kaasuja nõuetele» Kliendid taha
vad, et ooteruumid oleksid mugavad ja avarad, et ooteajal oleks 
võimalik kuulata muusikat, lugeda värskeid, ajalehti ja ajakirju*  
Pole mõtet hoida luual aegunud ja narnbtndavaid ajalehti ja aja
kirju, nagu seda praegu tihtipeale näha veib» Klientidele pakuks 
huvi sirvida hoopis ka uusi soenguid, Loemee tika vr-henu oid jna» 
sõnas ja pildis tutvustavat reklaamhirjundust*

Tallinna kanninnnstoeni ndnse töÕ kvaliteedist ülevaate sae— 
öiseks korraldas Tallinna Polütehnilise Instituudi teenindus— 
ökonoomika kateeder ankeetküsitluse, mis hõlmas Too klienti nii 

naiste kui ka meeste juuksuritöökodades /4, lk» 5/» -aiaklicn-
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did pidasid ttt kvaliteeti põhiliselt heaks (61 ;» küsitletuist) 
ja rahuldavaks (Jo %) ning ainult 9 % vaatajaist ei olnud tbt 
kvaliteediga rahul, meeste osas olid vastavad suhtarvud 27 # 
(hea), 53 (rahuldav) ning 2o % (halb), Paljusid küsitletuid 
ei rahuldanud teeninduskultuur, mis on tellimuses aga ttT kva
liteediga rangelt kaasaskäiv mõiste. Ooteaegadega ei olnud rahul 
5o naiskliente ja 2o meeski!ente, Uurimus näitas, et juuksu
rit tcde hindu peavad kliendid mt^dukaks, kuld nad on nõus i^egi 
hinna tõstmisega tingimusel, et puruneks ttf kvaliteet.

7*4,6,  Haudest tegevustest

Erilist tähelepanu pälvib niisuguste tegevuste uurimine, mille 
tegelik toimumine kodus või koduvälises sfääris on vastuolus 
ini este soovidega. Ilmselt just seal leiavad aset konfliktsi
tuatsioonid nii perekonnas kui ka perekonna ja teenindamissfääri 
vahel. Ja just siin tuleb majandus olu juhtidel oma harjunud mõt
teviisi korrigeerida, espool juba märgiti selliseid kõrgema ra
hulolematuse protsendiga tegevusi nagu pesupesemine, toiduvalmis
tamine (rahulolematuid taimsete toiduainete mure ts emisega 2o,4 
lihasaaduste muretsemisega 14,6 %), enese üleni pesemine (rtdail- 
olematuid 19,9 %)» puhkuse veetmine (15»o %) ja rõivaste paran
damine (14,5 %) (tabel 7<11)*  Võrreldes näiteks tarbeesemete üü

rimisega (rohulol lunatuid 1,o % vastajatest, sest praktiliselt ei 
tUtri tagi) ning transKirdivahenclite remondiga (rahuolciuatuid 5,4 7» 
eest transpordivahendeid on vähestel) on tunduvalt rohkem preten
sioone ma japirinmi sinast na te remondi (25,7 vastajatest), korteri 
sanitaarremondi (2o,9 vastajatest), jalatsite parandaaise
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(2о,4 % vastajatest) ning mttbli muretsemise (17,5 /» vastajatest) 
suhtes#

tegevusteks, mille vastu inimesed tunnevad rohkem huvi, lei
takse enamasti ikka võimalusi just kodus*  Seejuures näiteks lu
gemise, rõivaste parandamise jms*  puhul mingeid eri 1 iruume 
ega v^aadeid polegi vaja*  Komplitseeritum on olukord toiduval
mistamise, korteri sanitaarremondi ja mõne teise tegevuse puhul, 
kus mõju avaldavad tarbekaupade puudus ning nende halb kvaliteet 
Ja teised teenlndamissfääri mitterahuldavast tegevusest tulene
vad tegurid*  Alahindamata seda kllsimustо ringi, tuleb Ühiskond*  
Ukust seisukohast lülitudes siiski olulisemaks pidada nende tege
vuste uurimist, tais inimene aja, vahendite, oskuse vms*  puudu
mise tõttu soovib rohkem orienteeruda kodu  välisele sfäärile, kuid 
viimane ei suuda inimeste vajadusi rahuldada*

Teenlndamissfäärile kõige tugevamini orienteeritud tege
vusteks (tabel 7*2)  on jalatsite parandamine (hinnangute vahe 
♦ 1»41), lihatoodete iaui? et senine (-1-1,38), mlcbli hankimine 
(♦1,3o), rõivaste keemiline puhastamine (+o,96) jne*  Väljaspool 
kodu soovitakse käia lm t<< 1 (+1,o1 on hinnangute vahe)*  hagu 
juba märgitud,on rahulolematute protsent suurim kolme esimesena 
nimetatud tegevuse puhul*

Jalatsite xarundtun: «s э praeguse korraldusega ei olnud rahul 

21 % responuentiuest*  Seejuures on vastav teenindusharu 'iallinnuE 
enam arenenud kui teistes osti NSV vabariikliku alluvusega lin
nades*  liheda^i on tffkodade võrk, suurem on tH ta jäte arv 
1ooo elaniku kohta jne*,  mistõttu ka järjekordade üle eriti ei 
kurdeta (6,3 % vastajatest ainult)*  Põhilise jAudusena tuuakse 



aga esile teenindustöö kvaliteeti (-15,1 % vastajatest). Saa
mal ajal aga 46,6 % vastajatest arvab, et töökojas parandatak
se jalatseid siiski paremini, kui seda kodus suudetaksei-osa- 
takse teha, Ainult 5 % on vastupidisel arvamusel. Tehtavad 
kulutused arvatakse olevat võrdsed. Kodus ei soovi jalatseid 
parandada 71 >4 % vaatajaist. Peamiseks põhjuseks on oskuse 
puudumine (32,5 %) ning esemete ja vahendite puudumine (12,4%)« 
Ebameeldivaks peab seda tööd ainult 3,4 % vastajaist.

Kauplusest mööbli ostmisega oli rahulolematust väljenda
vaid vastuseid 100, s,o, peaaegu iga teine vastaja. Peamiseks 
puuduseks loetakse sobiva mööbli defitsiiti (1/3 vastajatest). 
Mitte üheski teises käsitlemist leidnud teenindamisharus ei 
ole defitsiidil nii suur osatähtsus. Rõivaste ostmisel oli 
näiteks vastav arv 28,7 % jne. Defitsiiti ei tohiks siin jäl
legi vaadelda mitte selle sõna otseses mõttes. Küsimus seisneb 
Inimestele meelepärase mööbli puudumises,

6,3 % vastajaist leidis, et müügil olev mööbel on liiga 
kallis. Ostetud mööbli kvaliteediga ollakse siiski enamasti 
rahul (ainult 3,9% väidab vastupidist). Mööbli valmistamine 
on võrdlemisi keeruline töö ning nõuab spetsiaalseid vahen
deid ja ruumi. Seepärast ei ole üllatuseks, et mööbli kodust 
valmistamist segavaid asjaolusid loetlenud 127—st isikust 91» 
s,o, 71 >5 protsendil ei ole kodus vahendeid ja ruume voi nad 
ei oska seda teha



Lbazneeldivatena märgiti koduloomade ja •lindude kasvata- 
nid& Kuna need tegevused ruraalse (maalise) iseloomu tõttu ci 
saagi kuuluda suurlinna miljtTsse, siis siin olukorra paranda
mise probleemi ei teki#

Mõnevõrra komplitseeritum olukord valitseb sanitaarremondi 
osas, millist tegevust peab ebameeldivaks 17 vastajatest# Tu
leks lähemalt küsida, mis on selle otseseks põhjuseks# Kuigi 
juba praegu võib väita, et oluline osa on siin vahendite puudu
misel ning kauba defitsiidil, kuld ka oskuste puudumisel, kui 
seda tuleb endal teha# Arvestades ehitust eeninduse väga kiiret 
kasvutempot viimastel aastatel (võrreldes 1965. aastaga oli 
197o# aastaks ehitoateeninduse tfCde maht Tallinnas kasvanud 
2,3 korda), võib oodata lähemal ajal olukorra parandamist kor
teri sanitaarremondi osas# Probleemi tuleks edaspidi uurida 

ka majavalitsuste kohustuste seisukohalt# Ajakirjanduse jms# 
andmete põhjal võib märgata tõsiseid puudujääke just korteri 
üürniku ning majavalitsuse vahelistes suhetes#
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Kokkuvõte

Teenindamise ja koduste tegevuste laad ja vahekord on 
Inimeste, perekondade ning sotsiaalsete gruppide elulaadi üles 
tähtsamaid aspekte*  Elulaadi uurimine võimaldab Juhtida, pla
neerida ja prognoosida seda, mis ongi üehnika progressi peamine 
eesmärk - inimeste heaolu*

Elulaadi uurimise käigus selgub mõndagi, mis on aluseks 
teenindaniis sfääri teaduslikult põhjendatud organiseerimisele 
linnas ja toode-tegemiste hõlbustamisele kodus*

Teenindamise arendamisel on kõikjal NSV Liidus sarnaseid 
probleeme, kuid lahendada tuleb need ikkagi vastavalt kohalikele 
oludeleja vajadustele*  Soega igas linnas ja igas rajoonis 
isemoodi*

Teenindatisharude struktuur, arengutempod, töötulemuste 
hindamise printsiibid ja meetodid, teenindamisasutuste opti
maalne paigutus, noudlure prognoosimine ja normatiivide korri
geerimine on küll peamiselt majanduse kompetentsi kuuluvad küsi
mused, kuid kolgil neil on oma sotsioloogi Une aspekt*  iJajandus- 
teadlased lülituvad teatud kogemustest ühiskonna (oletatavatest) 
vajadustest ja seisukohast, et teeniudamissfäärl kasvutempod 
peavad olema teiste majandusharudega võrreldes kiiremad, kuid 
nad ei tea, kuidas inimesed elavad, mida nad vajavad, ootavad, 
soovivad*  Selle selgitamine on sotsioloogide ülesanne*

Teenindamisküsimuste optimaalne lahendamine peab seisma 
ühelt poolt ühiskonna (linna) majanduselu võimaluste ja tei
selt poolt elanike vajaduste maksimaalses uhitamispuuus*  
Et seda põhimõtet arvestada, tahendab mõista, et nii mõnigi 
kord peab majanduse rentaablusetaotlus taganema elanike hoaolu-
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taotluse ja aja kokkuhoiu nimel*
Tallinna sondaažuurimises püüti arvestada kõiki neid kodu

seid ja koduväliseid tegevusi*  millega pidevalt kokku puututak
se*  Seega on ka teenindamissfaäri tähendus vaga lai*  hõlmates 
peale teeninduse ka tervishoidu*  elamu-kommunaalraajandust jt*  
harusid*  Inimese seisukohast lahtudes kuulub teenindamisharude 
hulka ka töö ( tooteenindamine)*

i3ondaažuurimus näitas*  et inimestel on tugev koduorien - 
ta tsioon*  Just kodus veedetakse kõige meelsamini vaba aega, 
kuid siin tehakse ka tööd (meeste töödest puutöö, raadiote ja 
televiisorite ehitamine jms*  meisterdamine$ naiste töödest ku
dumine*  heegeldamine jms*  )• Selgus ka *et  inimesed tallavad 
pesu pesta kodus*  kuigi peavad seda tood raskeks ja tülikakse 
et puhkust veedetakse kodus, kuid igatsetakse maale, reisile, 
puhkekodusse jne*  -tegevuste kodust eemalda tüse aste on naha 
jooniselt 7*1•

Koduvaliseid ja koduseid tegevusi takistavad ja häirivad 
tegureid selgitades ilmnes, et esimese puhul häiris kõige 
rohkem kauba ja teenuste kvaliteet ning defitsiit*  teisel puhul 
aga ruumipuudus (joonised 7*2*  ja ?♦$)• ^una ka ruumikitsikus 
kodus näitab котboritingimuste kvaliteeti, on kvaliteet igapäe
vases elus kõige teravam probleem*  biit järeldub, et just toe- 
nlndamissfääri olukorrast sõltub olme kvaliteet Oidee,Minetatud 
asjaolu sunnib ka edaspidistes uuringutes tecnindamissfaarile 
suurt tähelepanu osutama*

Tallinlaste p8hiuurimuses(k*a*  sügisel) seostatakse kodu 
ja teunindamiasfääri problemaatika linnakeskkonna ja inimeste 
(perekondade) objektiivsete näitajatega (linnaosa tüüp*  vanus, 
rahvus*  sotsiaalne grupp jne*)*  See võimaldab linnarahvastiku
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elulaadi andneid praktiliselt kasutada; iga muutus teenindamis*  
sfääris olgu kindla "aadressiga”.

Põhi uurimuses pööratakse spetsiaalset tähelepanu teeninda*  
mi settevõtete paigutusele seoses inimeste töö*  ja elukohaga*  
uuritakse ka eri teenindamisvormide kasutamisega seotud kusii.usi, 
et selgitada, millised on iseteenindamise, kodus teenindamise 
jt*  vormide perspektiivid eri teenindamisharudes*

Oluline on ka , elanju*konaunaal(aajanduse  asutuste ja elanike 
vahekord * mõlema poole õigused ja kohustused ning sotsiaal
psühholoogiline atmosfäär üldse*

Korrektsemat analüüsi nõuavad segavad ja takistavad tegu
rid teenindamisasutuste kasutamisel*  On teenindamise kasutamine 
seotud liig pikkade ooteaegadega (keemilises puhastuses saab 
mõned esemed kätte 10 päeva pärast, esemete värvida andmisel 
tuleb ve Igi kauem oodata jne*)?  un ehk vaja muuta teenindaja * 
teenindatava vahekord isiklikumaks? Jne*

Vaadelda tuleks reklaami osa kodu ja teenindata!asfaari 
vahekorra kujundamisel*  ühelt poolt tuleks reklaamida teeninda*  
mistöökodade tegevusi, teiselt informeerida elanikke, kuidas 
teha lihtsamaid puhastarnis—, hooldamis- jms*  toid kodus*

Tallinlaste elulaadi uurimus seostub lahemaa tulevikus 
Eesti №V kui terviku ja vabariigi teiste asula tüüpide elu*  
laadi uuringuga. See võimaldab rakend -da võrdlevat analüüsi*  
Arvestades Tallinna kui pealinna eripärast tulenevaid vajadusi 
ja elulaadist lähtuvaid võimalikke iseärasusi on alust taotleda 
teaduslikult põhjendatud muudatusi tecnindamissfaaris*



7*5»  "Õhtulehe s" käsitletud tee- 
nindusprobleemide а n а 1 ü ü s 
kontentanalüüsi meetodil

Kodualasele pohiuurimusele lisaandmete saamiseks kasuta
ti teiste meetodite hulgas ka massikomr-unikatsiooni tekstidа 

kontentanalüüsi •
Ajaleht "Õhtuleht", mida analüüsiti, on EKP Tallinna Lin

nakomitee Ja Tallinna TSN TK häälekandja# Ajaleht ilmub iga 
päev# välja arvatud pühapäev, ja on määratud kohalikele linna 
auditooriumile • Toime tüse põhiliseks eesmärgiks on informeeri
da tallinlasi kehalikest sündmustest, linna majanduse, kultuu
ri, olme arenguprobleemidest, organiseerida nende osavõttu 
mitmesugustest üritustest ning pealinna elu puudutavate küsi
muste arendamisest ja lahendamisest#

Antud uurimise eesmärk on tingitud pohl uurini se eesmärgist, 
nimelt teada saada, kuidas peegeldub Tallinna linna ajalehes 
nn# "kodu pikendus", s,o# teenindussfäär,ja milline suunit
lus ilmneb ajalehes Tallinna elanike informeerimisel linna 
teenindussfääri probleemidest.

"Õhtulehe" sisu analüüsil kasutati kontentanalüüsi tehni
kat (KA)# Kontentanalüüs - see on uurimistehnika järelduste 
tegemiseks mitmesuguste ühiskondliku elu nähtuste üle ajale- 
hetekstide ning muude dokumentide süstemaatilise ja objektiiv
se analüüsi abil. Soega lülitub KA-sse 3 nõudmist: objektiiv
ne, süstemaatilisus ja üldistab Esimest nõuet järgiti antud 
töös analüüsi kategooriate ja ühikute väljatöötamisel, teist 



tekstide valikul ja kolmandat uurimistulemuste võrdlemisel 

objektilvandmetega (objektiivsed andined teenindussfääri olu*  

karra ja ankeedi — intervjuu tulemuste kohta)#

Tekstide valikul tuli põhiuurimusega võrdlusandmete saa

miseks jälgida enne intervjuu läbiviimist või intervjuu läbi

viimise ajal ilmunud tekste# Massilisuse nõude tagamiseks võe

ti tekstid 1 aasta läbilõikes» niinelt 1*  juulist 1971 kuni 30*  

juunini 1972#

Kasutati kõiki selles ajavahemikus Ununud ajalehti# Väl

ja jäeti valitud teenlndusalaste tekstide hulgast kõik ilu

kirjanduslikud ja kunstiteoseid kirjeldevad tekstide rubrii

gis ^Kuulutused**  linuvad tekstid (analüüsiti ainult kuulutu

si» teadaandeid, mis sinna rubriiki ei kuulunud)# Följetoni

dest võeti arvesse need» kus räägiti mingist konkreetsest fak

tist#

Sisu ühikuks oli võetud teema# Teemaks loeti konkreetse 

teena ndnnnnpekti märkimist tekstis# Teema võis, sõltuvalt te

ma erikaalust artiklis» olla kas pea- või alateema#

Teemad klassifitseeriti kategooriate süsteemi alusel, 

mis töötati välja tekstide esmase aondaaži abil# Kategooriat- 

te väljatöötamisel võeti arvesse ka teenindussfääride klassi

fikatsioon põhiuurimuses# Saadud teenindussfääride loend moo

dustas kategooria "Än#

Teise kategooriate rea **B ” moodustasid teenindus temaatika 

erinevad aspektid ajalehes# Reed teeninduatemaatlka erinevad 

aspektid jagunesidi ^nähtus teke teenindussüsteemi kui insti

tutsiooni sees ja 2) protsessideks, millel on otsene side tar

bijaga (tema vajaduste rahuldamisega)# Peale selle eksisteeri

vad veel üddist laadi tekstid teeninduse kohta» kus ei räägi

ta ühestki teenlndusprotoessi aspektist eraldi#
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7*5»2e1e  Tekstide analüüsi esimeseks etapiks oli nende 
sisu klassifitseerimine spetsiaalse kodeerimisjuhendi alusel. 
Lisaks "An ja "B" kategooriatele fikseeriti siin lisatunnus*  
teke ka analüüsitava loo liik (žanr), informatsiooni allikas 
ja tegevuskoht, üldse kuulusid tekstides . fikseerimisele ja 
analüüsile järgmised tunnused (kategooriad).

1. Loo liik:

2. itsiooni
11

1) reklaam, teadaannet
2) informatsiooniline sõnum, ülevaade,
3) kriitiline sõnum voi artikkel, 

följeton,

4) reportaaž,falctiintervjuu»
5) probleemartikkel, kommentaar,
6) olukirjeldus, portree, reisikiri jm.,
7) muu (õnnitlused, kriitika, vastused).

1) tarbija, lugeja, .
2) toimetus,
3) ametil Hiie voi grupp asutuso-ettevo-

te tasemel,
4) Tallinna TSN TK,
5) Tallinna rajoonide TSN TK-d,
6) muud juhtivad organid väljaspool 

Tallinna,
7) muud juhtivad organid Tallinnas,



8) 0L.et2dJ.ud materjalide aoetfll» tea-» 
daanded  kõned  istungjärk ude üle
vaated) vahendatud telegroafiai;or>  
tuuride poolt

* *
*

*

P) kesklinna l.-hjr” üzabrus*
3) vahotsooni elamurajoonid*
4) äärelinna elmnurojoonid,
5) IJererojoon,
G) äeakrsjoon*
7) Kalinini r? joon,
8) ?з11кш(Нт tervikuna),
9) ШЛГ,

10) HPV Liit*
11) V iljOBpOGl TIGV MitUe

4e Л» Tecnlndusof;i irid
Te Teenindus üldse — teemad ,iio räägivad teeninduse üldistest 

probleemidest
ima son?^ tecntndus^ecineb tekstides riteet üierulusliair*

( ainult oli ю teenindus*  ka kultuuri teenindus), ning et kind
lat tähenduse sisu pole aleti võimalik määratleda, siis on antud 
kategooria aUa koond: tud kolk võiu ilikuä tendri * teenindus” 
tähendused• nuuti kuulub antud afikri. ritoo erineva teenindus: la 
nimetamine loetelus teotud (dw teerindujsaspe^:tl suhtes»

II» Olme teenindust
1) f uto teenindus • holxiab kõik autoteonindusi unl:tidt re

monditöökojad ja bensllnijconad,sarau- 
ti ettevõtted, kui ned tegelevad üksiku
te auto osade renorrige otse ol3idJJ:oi>— 
nrle»
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2) hoivasto valmistad—

ne ja parandanlne — koiji rõivaste ekn peakatete tlndi- 
vidua Ivalmistm^lne ja paranda*  
Eilne t ka karusnahkade parkimine 
jc sukasilmade ülesvõte ina*

3) Jalatsite valmistand.—
a: j =? pareniaEdLne — ainult jalatsid linn пяЪк[*я  1 nn»» 

teri!toodeteta*
4) T osina te 9aparBatidet 

pee^^hhanianiide re
mont

«nii majapidamismasinad kui ka aparaa

did ja peenmehhanismid ( televiisorid,
• !

kellad, peaupesemismasinad)•

5) Teiste laiatarbe  ja 
kuituuriese&ete vvl— 
mistauine jr> paranda—

*

nina - teised tööriistad 9lrla tarbe- ja
kui tuurikcubad(hnk lihaLmninadt 
nnhkt-alunterlitootcd^loikerliis- 
tnd jne»)*

G) ^hte- ja iluasjade 
valnilntai-ilnc ja pa- 
rundar ilne - kere x<il:e t juveeli tootedt klaas-

ehted ,j>e ruked eeinjoonid*
7) F.-5vbli v: Iniotali

ne je parandamine — ainult adöbel ilma ehitusdotoi—
Iide valmistamiseta



0) F orte rl te hoold^dne

9) leenuttrateenljadus
10) Pis5olneteerirxhis

11) hl<i^ternindus

— teenindusko^binaatlcto poolt teh  
tv sonitearre ont, pooniaine, 
akende <:la3iidlnet tapectlzsine  
lae v 1, š-.^/-ir:iinez 2 ;a idLtt© clrat  
rltet';nuz:j>d ja näite p^rkettpor?5^ 
da pr ir.ddralne(eMtusteciuis)«

*

*
*

*

* ke rõivaste värvli21riet8preteexl- 

sdlne«
* juuste loll:2idnjDtBoenGU tegcr^nee 

häbene a j rnalne tl:osm<№ tlkn уПппИшй* 

rlnilne*

- 12era.tuspunktd.de
* naürivimads telHnlm^lngltuD  

pale ide ко jutoonlx&9 tõlketööde 
to, uriine 9 välgumihkli te 9go? 31b nl— 
Ioonide ja pastapllictsite täit  
rdne#

*

*

* suvilate eldt:^ilx№tiräüllkupuurl-  
de v lÄlotemlxie

*
*

ITT*  lü. leeni teenindus:

üldse — räfMdVakö© korraga loetelus snu*  
nadeöt9auui:suriot jne «Antud tex>*  
rdn 1$.зе tx3 atides kaautaisel cl с2д 
see on tuletatud poliluuxdLiöauaeote

P) fieunod
3) Г1е8ит еаег:1пс tk?5 pesu

kuiv*  t?j£}inettriiki*
eine*

4) ГеспШле puhastus

5) Juuksur

12era.tuspunktd.de
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• rnä.. jitakse toitlustusest Иве 
tindist ettevõtte lüki nlncta— 
m&ta või esineb loetelus nitu 
eri sfäärist ettevõtet*

• restoranid  kohvikudba8Xddteo-* **
1- к . -- " .

- riineris®alidolles8alid tplruka-  
äaslckiba rid, . ■ , •.
* *

- ks kocldj3öölcladttoitlu8t8ninL 
lnevalhal^U»epiAiMiH>ättfles>pio-  • 
nscriia: ;ris»

*

• kioskid r iitte toiduainete müü- 
uiks  vid teatud v Iris toode te 
(saiakesed e või leivad) nüügiks,
*

- kolk hotellide vooraoteüiojad6  
tecmindusega seotud küsimused

*
*

- tekstidkus  käsitletakse tervis
hoidu kui tet:nlndusT>roteesöi
*

VII*  KjoKTiuua üteenindus - holmb kõiki kor^unaelteenuse 1<1Э 
mis otseselt i^xudutrvod inizneo*.  
korterit ja k5rvalruuoo(n:dlt*  gaa 
soe vesitelekter,kanalisatsioon*  

•' * ' , кер* —rt-.Londid)11 tekstid ei käait*
le san.-remonts korterivaldaja 

palvol

;IV.e Toitlustus
1) Toitlustus üldse

r) I^storanid

3) Ittetecnlnd^xalae^a 
sööklad

#) ToöUssooklad

5) QLoekIdleMrüiigi- 
punktid

Ve Ilotellioajendus

VI» Tezvloiiold



*• rüagitekse sidesüsteemist tõrvi**  
kuna või к! teest side alaliigist*  
koos*

- kõik postiteenused*
* koile tele^rR- fitecnusod.»
* kõik telefoniteenused*

— xüäpite-cs© ühiskondliku trass  
pordi teenistusest üldiselt või 
ni teest t rnrispoixliliipist korrrjp^

*

* transport Tallinna linnas ♦ 11»- 
nalahedane ühiskondlik transport 
(elelLtTixoxiGidttrmn>nil:robuss

' jne*),
3) Transport väljaspool

Talltev,- - * kõik И Lead*?  Ja seniste vaheline
ühiskondlik transport jn ka Leif*-  
te linnade sisetrgnsnortCnMt# 
Farllsi köisraudtee)*

4) Takso  kõik tekooto«nused( ka veotakso<0*

X*  Kaubruuius
1) Kaubandus üldse — räugltokse üldse kaul andusvnr^ust

või korrage mi teest kaubandus- 

liiste -

2) Toidu aubandus üldse - rdä^ltakiie üldiselt toidukauba»-
dusest vei 'соггеда sltoest kaub? n- 
duell l^lst*

1) ride üldse

1) Transport üldse

2) Transport linnas

3) Telesro it

Telefon



3) Toldukabastu

4) Lelvakaubestu

5) Juur- ja puuvilja- 

kaubastu

6) Tööstuäkaubastu 
üldse

7) Masinad,aparaadid,

реошеЫ1ап1ш1й
8) nSivad ja kangad

9) Jalanõud

Ю) Muud laiatarbe*  ja 

kultuurikaubad

11) Ehte  ja iluasjad*

* vastavalt kaubastute funkt*  

«Ioonidele#

— räägitakse üldiselt tööstus*  

kaubandusest voi Bitisest töös*  

tuakaubanduse liigist korraga#

- nahkgalanrterii, heliplaadid, 

lauan&ud

• juveelkaubad,suveniiridtkerao*

12) Mööbel

13) Ained

14) Raosnatukaubandus

15) Ajakirjandusliik ja 
hoiukassad

16) Apteek

17) Alandus

epineyad aspektid»

Bi - neutraalne informatsioon

1) Käive ja planeerimine - majanduslikud näitajad, plaani

täitmine, planeerimine, ka tee

ninduse mahu suurencaine maja»» 

dusllkust vaatevinklist.



2) Juhtimine ja kontroll  otsene juhtimine ettevõtte juht* *

konna*  otsene kontroll ettevõt

te Д/tl, parteiorg# jt*  organite 

poolt ning kaubanduse juht inina 

ja kontroll kõrgemalseisvate on*  

ganite poolt»

3) Teaduslike meetodite rakendamine

4) Tehnoloogia  autotna-*

tiseerimine*  mehhanisee

rimine — tehnoloogilised tootoisprotee»-

sid*  ka tehnoloogiliste sead

mete olemasolu#

5) Sotsialistlik ja kutse  

VOistlUG

*

6) Tööjõud, kvallfikat- ■

sioon*  väljaõpe - õppimisvõimalused teeninduseni*

aladel*  tööjõuvajadus, kohapeal

ne väljaõpe*  tööjõu olemasolu#

7) Aut asustamised

8) Karistused

9) Varustamine

10) Suhtumine tarbijasse - pretensioonid tarbijatele tee-

aindusprotsessis*  tarbija käi

tumine teeninduoprotoessis#

11) Teenindaja heaolu » teenindajate töötingimused,

12) Üldsõnalisused - viited asjade puudustele või

headele omadustele ilma täpsuo- 

tusteta, ilma konkreetsete ala

de näitamiseta#
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Bg - hinnanguline inforoat sioon

13) Reklaam Да infolt-  mitte reklaanikuulutuo, vaid*

matsioon tekstid selle kohta, kui daa

reklaam Да inform» teeninduse 

kohta on korraldatud»

14) Muud häirivad te*

gurid * müra, puhtus, ilu jne» teenin*

dusettevdttes«

15) ?laterlaaltohnili--*

ne baas(MTB) • Teenindusasutuste ruunid, hoo*

ned, inventar»

16) Himod - hindade kallidus voi odavus,

hindade reguleerimine, nende 

tõstmine voi ai andaminau

17) Teeninduse organiseoe .. .*

rimins * lahtiolekuaegade, tecnindaais*

korra, * korralduse sobivus • 

mittesobivas (v,a, laeteeni»» 

damino ja teenindamine kodus),

18) Iseteenindamine • väited iseteenindamise kohta

(mitte "iseteenindav* 1 täiendi*  

na, maininguna),

19) Teenindamine kodus • väited kodus teenindamise kub-

20) Teeninduoartikli - antud toenindusartlkbel on ole*

■tiit mesi kuid kas seda on palju voi

vähe, kao selle maht on suure*  

nonud voi Vähenenud^ mahu, kons

tateerimine*

21) Sortiment  entud laiem tO2nindunortii±el*

ja tema alaartiklid ( näiteks nenju)*



22) Kvaliteet - väited teenindusartikli kvali

teedi * sitte teenindus- 

protsessi kvaliteedi kohta#

23) Teenindusairtikli
olemasolu - kas on voi pole t^nindusartto-

lit*kui  on*  kas on uus v8i vana*  

kux ei ole, siis kas vahetevahel 

voi pidevalt#

20) teeninduskultuur — väited teenindusprotseesi (tee

nindaja käitumise) kohta#

25) teeninduseeskirjade

rikkumine - täitmine - ostjate peteine*  altkäe müümi

ne*  ka teeninduseeskirjade kor

rektne täitmine#

26) Muu - õnnitlused  tervitused#*

5. НХапеаэд ко&нзоезгШ

Need kategooriad peegeldavad ajalehes antu suhtumist 

teenindusesolukorrasse linnas ja hinnangut sellele#

Hinnanud kodeeriti järgmiselt t

1) Maksimaalne tähelepanu  positiivne hinnang uutele teenu- 

öolükidela  progresaiivsetele nahtnetole teezxlndusoCäaris

*

*

(42)#

2) Minifignte i?ositiiv£ete külgede ja saavutuste ärsoäridJBine 

jube olemasolevail teaninducafääridel (♦!)•*

3) Nsutreolne kirjeldus, konstateering hinnanguta (0)#

4-) ^Sningats puudujääkide*  Mgatiivs€?tie nähtuste йгошйгк' г-ик? 

t^aisdussfääris, Üksikute ettevõtete või töötajate töös

( -1).



5) Keskendatud tähelepani*  mingi tarbijale vajaliku teenin- 
elusülel täielikule puudumisele ( -2)t

Kategooria В alaliikidest oli uurimises tähelepana keskuses 
3 osn - teenindaja ja tarbija vahelist otsest kokkupuutunist 
peegeldavad Twotsessid*  Sellest tingituna kasutati just nende 
kategooriate (13-25) suhtes hindamisaieatodid f nido te nin- 
dus^ sisemiste protsesside kirjeldrride ja üldsõnaliste vfiid - 
te kohta ei kasutatud*

7*5*  3e Uurimistulemused

I*  Tekste, milles räägiti teenindusest, eristati "õhtulehes" 
uuritud ajaraherikus 1413» s*o*  keskmiselt 4 teksti ühe lov 
ha kohta*  Tekste , milles rõhil^oneaineks (PK) oli teonindur:, 
cli 1199» 214 tekstis räägiti teeni *tdus^rrt  nlnkoneainemC^X)*  
Kõkku oli riakonosineid ag*  2374*

Vaatleme järgnevalt, kulune jagunesid cõhi*  ja älako*  
neaiwxd teenindussf^äriäe suhtes (vt*  tabel 7*12)e  Hli 
pohl- knl alakSneaineid on teistest tunduvalt rohkem кед*  
bandUSSfSvrl k^b.tee ülemal juhul üle 1/3 tekstidelt (TK — 
34|5Г» AK *33i?T) ♦ VäKrib märkünict se » et suhteliselt 
palju on konkrotiaeer*x»at;?»  teunindusrfäärld;;^ (üldisi) 
tekste j, kus teenii^du*iest  üldine (PF. * &»1%» AK —
* 12»60)*  See näiteb» et ajal^iit ouurt tüheleponi;
teenigussfääri üldistele probleemidele*
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Пе ^daal vaatle» järjekorras erinevate teenindussfääride kS- 

sitiesiae aepekte*

KaiüxandiiMfSris «Sagltakse kõige rohkro teoniadussrtikll 

olemasolust (2%5Юе See ning edaspidised suured protsendid an

tud В kategooria suhtes (teistes sfäärides) en tingitud sellest*  

•t teenindusettevõtted reklaaoivad pidevalt «a teenuseid ja 

tooteid (vte tabel 7*1$  )• Vfiarib tähelepanu ka t8ojõuf kvali

fikatsiooni*  väljaõppe tesaatika protsent 12*8*  Sõnuti on huvi

tav*  ot kaubandust käsitlevate põhikõoeainete osas üldse pole 

tekste tehnoloogiast*  automtiseeriMeest*  nehhaniseeriMaest*

AlakÕheainotes vaagitakse kõige enssE» teeninduse or^anisee— 

rtoisest (11,5 £) ja teonindusartikli olenasolust (11,0 5»)(vt. 

tabel 7.16). . ,

st iga I kaubanduatekst i oa paektllioelt reklaas, ella «а 

p&ijendutav kaubandueteoaatlka p&iilioelt pooitüžhe hin

nang ajalehes.

Negatiivsete hinnangute osus on esikohal temlndnneasH ra

jade rikkuaised ja anud. häirivad tegurid.

Huvipakkuv on allikate jaotuc kaubanduses v8rreldes alli

kate üldise jaotusega (vt. tabel 7.14). Sinelt on '^allinna lin

na ja rajoonide Т0Н ®-d artiklitele kaubandusest allikaks 

aaxicea vähen kui ешммзек teistest siäartuest (Tallinna Linna 

Kiii TK - 1,4 rajoonide TSS TK-d 0,2 %).

itttkÄaealnete suhtes on teisel kohal tekstide arvult tranfi- 

(15,9^). Huvitav on laarkida, et alak8nealaeid eraldtib 

transpordile vaid 9^ % (vt. tabel 7.12). Hagu tabelist 7.14 

järeldub, on ligi 1/5 (52,7 %) trenspordlalastest pShlkflheai- 

aetest pühendatud teeninduse organlseeriiaisole. tieod tekstid 

kujutavad endast pShiliselt informatsiooni tronspordiliikluse 

korralduoo kotxte Tallinnas (eeooes rütilike pubade ja hoouego- 

de vahotiedUwea).



Ka olak&weineld langeb sellele katcgooidale külge 

(25 %).

Huvitav on v8rrvlda Mnnangt&oefltsiente teeeadc "trans

port linnas", "transport väljaspool" ja "takso” vahel. Trans

port linnas ja t’Jsso on se^vtud tunduvalt negsatlivseiBald hinnan

guid tori, transport väljaspool Tallinna. Tuleks märkida, et &ee- 

ki tekstis pole p8hlk8nealaete mis käsitleks transpordialast 

reklaami ja inftematsioonl, imrid hälidvald tegureid, teentada- 

■ist kodi» ja teeninduskultuuri.

Tuleb sörkida taksoteenlndusalaote tekstide vubosuot (5,4% 

p8hik8heainetea, 0,4 $$ aiakSoeaineteo). /' ■ ' ■■ ■

Trenöordi^teenaliste sõnumite allikate seas laheneb asu

tustele protsentuaalselt Tallinna linna Т8Я TK (veetavalt 29,7 

ja 26,6 i>), ka soe on tingitud Tallinna idana ТБН TK teaxispccc**  

dioeakanna teadaannetest liikluse korralduse kohta (vt*  tabel 

M*)e

Jar^ievult vaatleme olme tee^iyduct. öillele pikendatud teks

te põhikSneainetcst «on 13,3 Я ja alakSneelnetee*  11,2 % (vt. 

tabel 7.12). ■ '

üle poole pühikflhealnctest kuulub jällegi teeni nr-iwartUdLl 

olemasolule, st. põhiliselt teadaannetele ja reklaamile (51 ,%), 

alakÜnealnetes vastavalt 20, . (vt. tabelid 7.15 ja 7.16). Kü

lalt palju raagitakse tõõjSu pgsotüeeoideat (veetavalt Ж - 12«5 

protsenti ja *K  - 9,1 %) ning nateriaal-tehnilisest baasist ol- 

aeteeninduses (PK - 5,0 ju AK - 9,1 %)•
Ühelgi puhul pole olaeteenlnduse osas k&neaineks kodwe ja 

iaeteeniadtaaine. -Iii Ж-dea kui M-des asuvad plusu-poolusel 

teenindusartikli olemasolu (mitte ühtegi negatiivset koondhln- 

net), ЫТВ ja sortiment. Ainult negatiivseid Mnoanguld on aga 

saanud toenlnduotailtuur, teeninduse kvaliteet ja tooni ndnneee- 

klrjade tal taine.



Tabel 7,12

Fohi- ja alakaneaineliste tekstide koguarv

kategooriad A oftiäride kaupa

Ж Al. ------ —.. ....... . .. ......... ..... .... .. -—....

1e ^uubandus 41» 3»,5

2*  Transport 166 19,9

3» Gli^c teenindus 160 13,3

А» Toitlustus 129 10,8

5» -etnindue üldse 97 a,i

6» ■ о№шюalteenindos 31 6,8

7*  llügio*rdteerilnduü LA 5,3

8e Side 32 *•3

9e Tervishoid 30 2e5

10# Ilotclliacjandus 6 M

1199 100

Arv 9. c,tBäe Arv f
•^*wewiww**iw»-*«»i>w*awM»*»ei*weH*WieiMwiew*»*<e>«wiww»'iwe<*n^/iMWi«-www»Niwl»**iww!«*»New*HiwNiiweiawW

.Г^йЬ;.1ГЛ1Ш 796 33,5

Toitlustus 330 13,9

.. <1 V..- 30» 12,6

Oliae teenindus 265 1*1  f ■

232* 9,a

lÄmro^lteoriindus 177 7,5

Hügieeni teenindus 138 5,8

Side 73 3,1

Tervlaitold ** 1,5

Tlptelliiac jfmduo 1.1

237* 100
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Korteri pole ei ala— ega p8hik8neainetes räägitud karis*  
tootelt (tabelid 7И5 jt 7»16 ). Kiige positiivsemalt cm Ma*  
netud ГТ—tes tsx^inters*  tikli olerasolti ja iK-des cortlr.nnti 
ja leeteeniaSfMst*  Tlnnan^oefi teieni *1  iselccmstab isetoe*  
nlateri&e ^sit?»6rist plhikliieelnena, alc.k&^cairxtois on 
r)dl reit kriitlliwu laad, kusjuures? esikohal ne^tlivae hin*  
sangu eras gl siin tetrintese reklaami ja iafaroatciooui alu- 
kcr<U

Teeninduse ei t ii*  tee re^givsd allikatena palju Tallinna Т5Л 
5K (2£ f ), rujeondte TS^ TT-d, Jn rvnid juhtivad organid» Kullalt 
palju on Tvjvv.eid Ja problcenartiklGid (vasta-
*rlW),3 5» 9,3 %)• rnnsitl on tunduvalt ttle ^ekrise irtf oxwt*  
slo^ili d. gfinunnt.d ja nlevtetetd (27*9  %)•

' /*'/'  ' ;TL?in$.'l;2T. kohte om p^hikSneaincti 6t8 ja alakSae*  
aineid 7,3 PK-dest teeninduse oregonieeeririst 50,7 %< uid- 
slna^isvnt 1*!  .6 Г 4.-' teenindus»txkleid 12,2 ; alak&noainetes 

teanlnduee organiseerimist 23»2%» ?<TB-d 13»0% käivet -ilng planeo 
rlmist 19,7%. Btttte ühtegi teksti pole iseteenindamise ning kodus 
teonindamiян ja sortimendi kohta ( vt. tabelid 7.1^ ja 7.16).

KorsTunfial teeniiiduse kohte pole ei ^K—des cctl *Д —doa ühtegi
’?е 1 tilvcet koendhio^t»

Kriiti Ilselt on vaadeldud nii teenlndusartikli olemasolu, 
te^ri**.*voc  oxraninecririst, t^eülndu^e kvaliteeti jn teenindus— 
rcrklijed? rlttraisle Seda olukorda v8ib seletada soUega, et 
kwiwi&eilteeninduse kohta katvate artlkHtc allikaks on 34,5% 
juhteest lugejad-tarHJed Je 18,4 % Tallinna Linna TSH TK, 
mraturte protsent on vaid 2). Kriitilisi artikleid кашдипаа!- 
teeninirse kohta on A9iÄ (tabel 7*14)»
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Hagu olssejuhatavas oaas oti i&yjitude jaota^Uae kategoo

ria В koJjae suurde rühmitustes i esiteks teeninduaproteessi soes*  

sisud aspektide Bille! pouduo otsene sube terbij^^a, 

üldised väited, kolmandaks teenindus kui kahepoolne proteese 

toeni' d&ja ja teenindatava vahel*  iAieainete jaotusist antud 

klastd f ikatslooni kalluselt naitub issile tabel 7*13*  Uebed 2/5 

tekstidest rSSgib tarbija ja teenindaja suhetest (tundub, et 

sell ;3 proportslscBsSai os*  tekstide esitus piisav)*  

2niui^^si€>onialii2sate osatähtsust erinevate teenindussfää

ride val^sUBtroisel nait&b tulxsl 7*14*  Ligi poolte tekstide (47,9 

prots*  -i*J  p^iik&ieaino lidust tekstidest) allikaks cn ameti— 

isik v8i c^eupp asutuse -cttevStte teokael ( /81 e^utu^-uttevd- 

*з)*  Seo seostub tihedalt leo liikides precvuluenr^ teaJaande- 

reklaitini prxrjaendigu. (48e7$£)e licea u^vud tunnista vao, eä H6hti>*  

laut*  jt^ab pidevalt i^fomLiüsioa^i te^alndusiriaaa.xist, asutue- 

tel on võisalus tarbijatele j&jekindialt tetmaä^ld neulde tul®»- 

tida ju tu^rustaäu*

A^jeja (tarbija; on loo allikaks 9*7^  julitudeat*  ^allinna 

Ll^na to*lt  laekub informatsiooni teäolndw sftiridest 8t5Ft 

aktiivsed cm. lullibsa xajueaiue 'dd; .õv-cit хм«шЗе arvele 

langeb ulu uit 1e8 tekstidest*

Leo tiikide protsentuaalse pkuger^ juuiea (t.ixžl ) 

tosteb aiHjw*  et esHohtil oa ajaiehež^virld

(toadu.Äded*  iw-oaiäatü*  oonilindd c&KJEldtt k*.U  Uiläod -virku- 

sad)e Cirofis pToblee srtxkleti 1 «iluul*  ; t pu*treeoid-olu*  

rjel.*T  4j, be^aJLj? to3t^jat№^ >*•  kriltiLaibtie об—

nuiitf. GBälceal leo liikide hnii^as *Ui,>  inaaub ole

vat k^TlaMM ^uax-, kiM 2^L tdt:a n^jeuelu ka kSi^U 

teifitot*  *t*  .zid.Gav*  2 L*  <ж к.'ы**Хй» ‘*1к*  kwo Siine—

soutida jv. auu s^lldiiegu '^ua1' alla, /uu koju*

irotsant 6tS 3ed&e eb tunduvale, usule k*Hkti6tia*  ei vesteta 

ajalete kaudu*



Tabel 7И5

Eri teenindugprotsesside erikaal В kategoorias 
protsentides

Teenindussfääri üldsSnalisused Teenindusdouhe
seesmised as
pektid

tarbijaga

PShikSneained 25 7,7 67,3

AlakSneainod 27,6 10,8 61,6



Tabel 7И4

%

17 3,9 9

100 5,4 9 2

0 00

93,3 2 1*6 0*81

4 4 loo5 5 1005

2 2,3 4 4t6 00 e? 10 -

0 0 0 0 0 0 1OG
2 3,7 0 0 0 0 3,72 я 101
2 0 0 50 10C

16*6 16,6 6 99,9

1,7 1259 1003,7 2347

4,9 

0

435 100

185 100

172 100

122 100

n % а

larbija Toimetus Ametiisik | Tallinna 
asutus T3H TR

Tallinna Suud. juhti*  Muud ulu*  Ametlikud
rajoonide vad organid linsali*  materjalid
toi; TK*d  aed UXV a.

aid 
% n S

Allikad

0

Sfäärid n n n s n

Kaubandus 244 56,1 106 24,4 28 j ,4 6 1,4
Transport 55 29.7 37 20 23 12,4 49 26,5

Olme teenindus 130 75,7 12,8 12 7,0 2 1,2
Toitlustus 52 42,6 45 36,9 6 4,9 3 2,5
Teenindus ülase 36 5* 17 17 12 12 22

AOGKtunaal te enin-
dus 20 23.0 14 16,1 30 34,5 16 18,4
HÜGiceni teenin
dus 36 52.9 19 27,9 11 16,2 1 1,5

Side 23 42,6 14 25,9 9 15,7 4 7,4

Tervishoid 6 20 16 60 0 0 2 6,7

Ho te Uina j andus 2 33,(3) о 0 0 0 0 0

* % 604 47,9 292 23,2 121 9,7 105 8,5



Tabel 7И4*
Teanlndusalane irxtoxtaausii-anl 8enrilinc jaotumine "thtulehean

I/то Ksklatta Scnua Kriitika Taportaaž, Artikkel Oluikii Je'thx» Unu 
H53c intervjuu

SlüSrLä n % а У a jž n % n % n % а % а %

KaubsnxškQ 234

^.uenaporti 84

L/jaeteeiiincas *115

tol ta ustus 47

g#)enindv-3 
Eldstt 40

К xnsuoar l- 
t<texi'jiäixs 'IC

I ugi^exLl t©€ airt-
cie 26

Б 1 ä e 22

'bjx-Vj.ahii.d

Mote2J»iEadcx>- 
dus 2

% 584

56,3 66 16,5 52 12,6 20 4,9 24 5,8 11 2,7 5 12 414 100

50,6 57 22,3 18 10,9 15 9,0 7 4,2 1 0,6 4 2,4 166 100

71,$ 15 9,4 19 11,9 5 3,1 3 1.9 2 1,2 1 0,6 160 100

3"õ,4 27 ac,9 29 22 e5 10 7,8 7 5,4 3 2,3 5 4,7 129 100

Mež г? 2*?  ,9 7 7,2 4 4,1 10 10»3 9 9,3 0 0 97 100

12,3 12 14,8 40 49,4 12 14,8 5
C
M • 2 2,5 0 0 81 100

40,6 16 25 14 21,9 4 6,2 2 5,1 1 1,6 1,6 64 100

*-2tS 12 23,1 13 3 5,й 1 1.9 1 1,9 0 0 52 100

'•5e5 Ю 13,3 * 13»C5) в 26,(6) 2 6,(0 1 3,(8) 1 3,(3) 30 99,(9)

55,5 5 50 0 0 1 16,7 0 0 0 0 0 0 6 100
Г.0

48,7 22', ■’ 18,9 196 16,3 . 82 6,9 61 5,1 31 2,6 'I8 1,5 1199
Г

100 со



Teeni .duee erinevate aspektide kajastuiine njhtu'oheeM põhik3neai astena
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1,0 0 3,1 0 0 1 26,9
----- . . —i I - --------------

1,0 1,0 0 0 0 ! 0 0 1,0 100

Л i*  teeni dna 0 1,3 0 0
■'" п " I

0 0 ,0 0,6 i 0 . 0, ■ 3*3 0 ,V :
1,3 | 5,0

0 0 0 ■ % ■1

*Ki leesdltee**  
r4f ШЗ 0 0 i *vr , I 0 _ • !

C« 
ž

. 
tg* l 1,6 »7 i,6 1,6 -i ■ ,7 0 0 >e * 0 1,6 0 0 0 1

0 p* , 6 *Vb 1 X о ; 0 1,6 5*&  I 10,1 0,8 3111 0 " $ t*<  j 0 0 0 1,6 
_____-

1 2,3 0

^haudus 1, • ! 0*5 0 .■

: eo* 
'

1,0 j ö»5 4 f? i •*/ • 5^ 1,7 3*6 0,7 5,6 0^ 1 ,•'» 100

0 1,3 1,2 1*a 1,Г G*0 1,7 0 t ,0 0 6,0 1,. 0,6 0 10,2 1^ 3 | 0 IjD

M 0 0 3,8 1-Ll 1,9
„___ J

0 0 i 0 0 o .1^ 1 0 11,5 0 0 0 0 . 13,6 0 0 5,8 0 100

^llirUS

И"* —»**

1,2 0 0
П

0 0 0 0 »| r
# f € 0 0 0 0 0 0 50,7 0 0 5,0 0 8,7 1; *? 0 0 1

*^U 11 1 . J ; , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 0 0 0 0 0 0 : о 0 0

-Q3?vinbüld 0 0 0 5,3 0 3,3 0 0 0 0 0 13*3 1,1 0 3,3 Э0 0 d 0 0 0 0 0 0 30 0 0 . ■



'"abcl 7.16

Teeninduse erinevate aspektile -ajastuline "Ohtulehes" alak6nealnetena



rõ-^leeai*  J» peauteeninduse alaseid tekste <m al&aahust 

K-dest 5*3%  Jb AK-dest 5t8^ (vt*  tabel 7*12)*

Pflhlk&aesinetefit 23*2  f- käsitleb AK-dea ca vaatav 

protr^nt 1S*  *Tet*r.indnre  organi ee^risduel on vaste vod protsent 

did 14 e0 ja 1* t6*

ühtegi tekstil тх>1е karistuste* Btiitue hnixlv^te tegurite ja 

i^teentedarise kohta (! ) ( vt, tatxilid 7*15  ja 7»1G>*  (^eem>- 

te/te®*  et lehe smaluail nhendasise htigteenitaf* 1 "^чю kategoo*  

rias.ie ka ja rõivast? ptihaHOBiaa, ) Klrjutiai

hügieeniteenindusest oleks veelgi vähem*  kui Mtte töinetüse 

Hrjassatja Jakobi ai InComeeriks pidevalt teeninduskoebi*  

naSSi nTuaorw toost*  jitukgvriteeQtilisi artikleid kogu hügieeni*  

teeBxndueeat cm 42 w 2

"*?gattlvreid  hiimanguid hä^teenlte^^indiiseilo nii PK-dea 

kui AK»dcs on rohkeis kui positiivaoid*  olnult negatiivseid hin*  

nanf^iiä m raenud teenindueeeskirjade täiteüj№t teeninduskultuur 

ja savMteexKindus*

'i^eenteduse kvaliteedi nelja Ь1шиш.^икоеЛЬ$1апа1и«*1 п kohta 

ou ka Эко MHn> nimelt jwiksuriteenindus*  tihtegi hinnanguliot 

o8xtk6neai.net, pole reklaeuil Jc infoxmuwiconit Mrdadef teenin*  

desnrtikli y?9hu ja eortAciencd. kohta. Unna ja xa*

jooni ТБЯ TK-d oa kokku higiseni teeninadest kirjutanud 1 artik

li» Звав olukord № ka suude juntiv&te or^^miteja*  i^ole ilmunud 

ka ühtki asaetlikku materjali oib/teeni teaniaduoe kohta (vt*  ta*  

bei 7И4)е 4

C^deteeninduar teksrte FK*dest  on 4t3 У ja AE-deet ЗИ %• 

I ide p8MJ:8nf aine toks on troj8oi t kvaliteet 13,6 % (ala*  

kSucaiuetes 12*3D t nuhtuein^ tarbijaraa ja teeniuduae organi*  

neerunine 11 >5 Alakteealnetest k8i^ rohken on *TB-d  (1fSt4^)t

o8xtk6neai.net
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nlds&aaliecst > ( tabelid 7*15  ja 7<16)e

Ht<eteenindwe juures torkab eriti $?11зт duut ehr^tot- pro*  

poHsicoHces r^ik&eeaiue MÄnsngtülse js Mjaaaii^v.ta mterjo*  

li rsbe) vBvreitMe keskTifre^a*  Finnsnnita materjali on sidel 

>7i? * (ке-**1г*е  wattt), föds^alisustc. protsent vaatab 

keskmisele (?>?)» Manae^ulist naterjali св aidsi vnlf J4t65 

kenb»!***  S7t? vastu*  Side on aines sfžort kus eslneved r-nT*  

Ilsed pwportsioonid*  •

*'we aga ei täbnnd^ seda*  et antud Ышхю(ф11ао caterjal 

oleks posltiiVBe» -sg^tilvsrid hinnanguid on positi4 rreteit 

еаак kui ^x>?e w8*$a  rohJcen^ Pc^itiiwel tw1*» öo1 on eGterC,**  

r-cj-tc^n*  ту? baas, toerJLnansartikli oleaaaolu ja hinnad (vii*  

тееЛ 2 ►laATi.t alofcAioainetws)» Zir»v2.t nei^atEÜroeid hindeid 

rtUL v^-des k«xi AF*des  on здшпй fctsnindiige rrr^iibi -x^^jxljv2! 

teen^j^ito^-klrjad, ^itbo k^&Hteot» Äluk8e-»tiiriete^ on wg^x rwe*  

kfX^dXwete,*̂ »  teenlnd^snrtikll xaaht, ntdcteenwtest 

М1ез®$а£Ц <3Ti »dnen??a ] positiivne hfr^.^^oig^l^ieet dk«i*  

aeerivrJcs» 4>etil ja telefonil kuroslgj! on 7 negatiivset ):<xsi*»  

hinnet*  flhtki ts&eti pole ÄklaaudL Ja isi^o^iatsioöcdl.^ le< tc^nia- 

deaiae*  кодил beonln^sni^e ja tsorrlwtnftl Irohtn*  ХДяакп n- ndele - 

ci rrin^lta kordagi ka teenindaja t3otin.tžausrtecit (tabal

SidotoStajad esiteved roh):ewti oreteosloonQ tnxtijateln»

Allikatest en eidcteenladnee kobtn vle testotee kirJutantH 

livej^db-t^irbijad (16,7^), loo liikidest on ülekaalus kriitiline 

ertiidrel ja irfo^piatsfnoniline овит.

^•/'yisbol’TfilaReld tekete on uldteabust PK*  Ah * 1t5 %• 

rthiliselt rSs^takoe aateriaaMehntliooüt baasist (»v * 30 f»e 

ЛХ • ад,з «) ,1a teeninduskultuurist (i¥ • 30 %e AK • 2W9 %)• 

Tdlgi pooltest teenindusprotsessi eloaentidost ci ränita üldse



(tcbalia 7» 15 ja <M6)e i^rxünOudkultuur

Ш tu^öVü positiivne himangi:/^ nii p8bl« Hd bi nlrh^utalv^ 

tos» ^^ÄblkSrjöriMtti waa сад krütutselt Käsitletud aBtwlaal- 

tshallJys baasi oli&oxd&e

4^*̂ T-Ä;k..'  ЛьЛ$х.4гЛТй11*.  J.b Г-пТСЛ V3tl.'^ tOkSluO^ pOi iif 3*l£  w 

einetel to (>t5 f*  $o &lakfr^lne<cl 1t? ; -, TcixUdt val^^v^eiln-

H dr^vrc? enamiku aspektide ^uatiLw^ae pcävxu^»

!»e — ei ole i&tegi kriitilist artiklite

■ t—Pi-—axtluexu iluub СМйДеЬм^ ^duevult ja jax**  

jckxi-dlül-*  ULbcs **£  artikli и ojclehebe PSliixnibrilgika

w jsiti L^ju^-Uü LeakyitiUf on ,f -1» 1i>n k&uuiicre • r^l*-  

li l£x-\ai кдх elu.uiLxlik t4Talltoü '.©t^Lrz^ait.^u lir^akü* ’^ 

*'.sail.^.’*w«.w  **üjefcli ‘vid^a, $ ui**jtsSk'N.is  naldiitrjJciae^ ct 
^‘üIv.-L^a xiL: hakatakse ^л# is8öuvwd.d tnxi*

üiVeJxaccidk Jae*

L4 ^х.л.^кЛс!л1 * ^Ltal^^c61 ar.« seal veel U>-

l* nSc^-uju &$ilu&.whul atiV^a odL^ult iubiiSlirVewkte probles*»

ui^jt9 мЛд, toxkaslM. »llät& vaatavate artiklite aoodoerlval 1&Ы-

XuL iLutciju24*2*,.&  We&iMuXr kohta w wlgblt väljatooõiMMi 

('tižeiiLeüUtwtLevSttWe teenln<iuötbnt»Ja) ja teettlnda*

tatilt JiUüü*  ,l"-* i,v 5а^и<хтЛ>.к- põhjal tecnialv^-

psotsctiji&t hc,<uX^xa Jiiuxea vatvit teha pole või*

LuIL;, Qr\^lsatalo<MA^ aautodede \<iliinna elanikud on siin 

^•snl ihijau *<n#  <-«Ä»d <.к^1с*ъ£,-л) ite Kax tSiinincÄfJS ko4ta
kSlvakud stüat kuidteuB Нам teanlnte»

'ta*b*  TiA‘e*»x*laalodlA  iraj*xd5üä$i^  6Üt3 lietx**  

kouamL*̂ tü6  artüclit-.,M tatukse nii lautorlaalseto kui ctHi 
teetlliate vajaduste xuhulte&iae problcesd.»
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Tabelist 7»14 cn naba*  et oleeteeninciMe puhul <n suurto 

peotscat allikat# aeaa asutustel (75,5 $) ja loo re&~

laauil CZI#9)e artikli alüksna ei esine rajoonide TK-d*

Toi tlus tüse teemal lal p8nik8wair,«oid oa 1D*ü  ; * alak^etii

neid 13*9  £ (tabel 7И2)» toitlustuse kohta cm k&Lge епдв ЧЬ- 
gld tiatarisal-tohnilisc Imaai ning toüj3u probleemide kohta 

( kustagi 15*2  V )♦ AlakSueainefcost esikohal <an НТВ 18*5  $T-ga» 

thtki tõtati polo HUhtUtiiistotit ega soovidest tarbijale (tabe

lid 7Л5 j& 7e15)e

feta sSrfclsa*  et toiblostusaluota tekstide jaotus toitlus

tuse alaaf aarides oa ebaühtlane• Samal ajal kui restoranide jne*  

kohta oa p2aik$aoainei<l 51*3  % ja alak&eatoeii 30*3  %• raagi- 

tukcö isebeinindaulstiga aSSklutaat - 2*3  % ja AK - 3*6  %• 

il* «öie< xosidrssilds ma teri a ai—tehnilise baasi kohta oli pohl— 

kSnsedaetes 15 teksti*  neist 14 positHvse hinnanguga»

Toitloaiuso allikata ca mxuate tugevat k&rvulekalda- 

aist Slaistcat px^pott^odüldest*  seda toimetuse arvel*  kelle 

osakaal te toitlustuse valg^taBiseo 3&»9 % keskmise 23*2  % 

vastu*  JEallsalt or< йсс seletatav ic& asjaoluga*  et tcdLtlustuse 

kohta avaldatakse vähesi \ xekltiaadl kui on®®use teiste sfääride 

kehtee

jEMatiÄsJäteL - ^-^e1 12«6 7e12)e **
MkfiücairLetfcS tecalQutM>es6 uldtie <ä k8ic$ rohkeis iildi-ScallGust 

(26*9  ?■-» bla».lt*«dE3teB  18,5 £)• Kookieeteeteet peoMeenideet 

eo 61õka&luii tõ5j8u£ (19,5 7Э ja teeniaduso orgaalaeeidaine 

' (1^*4  %)• AläkEneainetti se&s dcelueerib nateri^l-tetmiline 

Vaas (21 *S  5^) (iEi-des 9*2  S)*  suhteliselt sageänssini käsitle

takse ka kKlvct ja planeerlolst (11*6



•tfatulei»" heakorraalasca artiklid pravuc luua igas tal

linlases suhtumist Tallinnasse kui väärtusetuse. Siit ka võima

lus ja vajadus piiritleda topecnalt, kellele niuelt kui teenin

dajale iga antud teenin on suunatud:

1) asutustele, organlsatsloord.dele, kelle otseseks ülesandeks 

on heida Tallinna puhtust ja ilu (näit.

Autobaas jne,)e

2) kSleile teistele asutustele-ettevõtetele Tallinnast

5) igale ТаШпда elanikule eraldi ja tallinlastele kui tca-

Seega tuleb heakorra kusinuotele laheneda erinevalt vÕrrel- 

dee eespool pikemalt käsitletud teeninduaprobleeEilga, Selline 

■alGEs cn kavas uurimistöö jargaeval etapil seoses peal Ininate 

sotsiaalse aktiivsuse ning heaperetaeheliku suhtusise kujunemise 

uurimise yu

Kokkuvõte

1, Teenindusalaste tekstide kullalt suui arv (keetmiselt 4 

artiklit 1 lobe kohta) näitab nii ajalehe, teda smnavuto

organite kui ka t-* 114"1-***  aktiivset huvi teenlndusgrobleealde 

vastu,
2, Põhitähelepanu on pööratud kaubandusele, õaroiselt vahe 

on гаде# tvd hotellisajaadusest (Tallinn - turtsnillml )•

3, Ajalehe  en palju reklaami ja inieroatoioanl teeninduse 

kohta (48,7 %)•

*

4, Tallinna rajoonide TSH 7K-de erikaal tekstide hulgas on 

tunduvalt vöikseK võrreldes Tallinna Linna ВЗЯ Ш-ga,



tUine, ais kajastab vaatavate probleemide teravust Tallist 

aas»

7*  Teenindusproteessi пИзидаеа paxr^soiivsod voosid nagu 

iaeteenindagsine ja tecnindas&m kodus leiavad ffiraiselt v6*  

he kajastamist»

8» Vahe pööratakse tähelepanu ka sellistele teeninduse eesosis*  

tele küsimustele nagu outemtiseerisaise ja f^^EiiseejriUaise 

i&LBaluoed, teenindussfääri tõotajate too*  ja olmetin£^mueed» 

tahteliselt tagasihoidlikul kohal on toraiadtsikultuuri problse*  

■id» Kuna ka probleemartiklite » olukirjeläuste, portreede osa*  

tähtsus teini ning inforEntoiooniliste säatJEdLte*iiLeviiLade*

te ktevel on vaike» v&Lb kokkwBttes järeldada, et vaatamata tee*  

alndonisprobleerdLüe kullalt stasrele ашийс ,,5htulehe6ni oq toi*  

eetuse tähelepanu sfäärist välja jäänud mitmete aktuaalsete tee*  

nindnoe axwcuca seotud kusinuöte misaws kasitlrolnBe /Xrvesto*  

des kaadriprobleecd, oiulisnot te<minduaeat ei saa lugeda piiae*  

wta ka vähest tahelepaaa teonimhi^irtir toötinglanetele ning 

teeni nihwrfмН üldise prestüži t8stniselee
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8 • peatukk

TALLINLASTE KODUDE ISELOOMUSTUS

Elamu ja kolk sellega seotu moodustab sotsioloogias uuri- 
eisvaldkonna, millel on peale puhtsotsioloogiüste ja sotsiaal
psühholoogiliste aspektide ka kaalukas majanduslik, arhitektuu
riline, majandusgeograafiline, Ökoloogiline jms» problemaatika» 
Ilma nimetatud ja teistestki teadusharudest pärineva informatsi
oonita ei saa uurida elulaadi ja elamu vahekorda» Elamut vaadel
dakse mitte kitsalt majana, vald koos kõigega, mis tema ümber ja 
sees, ühesõnaga - majanduslike elamistingimuste kompleksina .Siia 
kuulub kogu väline keskkond: linn, linnaosa, elamu lähem ümbrus, 
elamu ise ja korter koos kõrvalruumide ja elamiseks vajalike ese
metega | samuti korteri funktsionaalsed tsoonid» Kõrvale ei jaa 
ka väline majapidamine (aia- ja loomapidamine) ning puhke võimalu
sed (koht maja juures või suvila) ja isikliku transpordi vahendi 
kasutamine*  Viimastel on "eluruumi" laiendajatena oluline tähtsus 
ning seega on nad ka elulaadi mõjutajatena olulised»

Elulaadi kui uurimisobjekti seisukohast langeb suur osa 
antud peatukis käsltletuet ühte sõltumatute e« objektiivsete näi
tajatega (ptk*  6, tabel 6*1)»  Sit objektilvnältajallku iselooma
ga on siin vaid see osa, mis konstateerib teatud olukorra või as
ja olemasolu» Kõik ülejäänu - rahulolu, eelistused, hinnangud, 
takistavad ja häirivad tegurid kuuluvad otseselt uurimuse sotsio

loogiliste põhitunnuste hulka.
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lärtdeem veel, et käesoleva peatüki eaterjalid ca tihe

dalt seotud Unna ja linnaosa struktuuriga ning te< ;ua&v ri.se 

tesaatikaga, eille kohta ea axuanoes vastavad peatatid 5 ja 7.

niatfltt on kirjutatud sondaažuujcdmuse materjalide pShjal 

ja seeparast ea ta objektiivsete naitajatega sidusata.
. • 1 > '■ " tv ■ "

6.1. binnelinaaosa, elamu lähen 

Sebras .

’ j ■ Unnaoo&ga on seotud suur hulk problecne, Miial jargpw- 

. wlt lühidalt peatutakse. Iiri tl olulised on linnaehituse küsi— 
’ 8 •
I . sssed.

Hagu nargivad linnauurijad P. itimieon ja J, õutaar (3), 

tuues näite linnaehitwo alalt, on Kesti Я37 ja ka teiste 

№V Liidu uutes linnaosaJes eloaispinaa brutotihsdus u2/ha , 

Oda en kindlaks nnaratud kehtivate linnaehituslike 

Bts saalima kSrgenaid. bpdolas (Soomes) oa elanike tihedus 

5 karda vaikse? kui Hustenael, kuid sealne ehitamine oli ka 

palju kulukam, Tiheda asustuse tagajärjeks on haljastuse eba

rahuldav oltfcord, aadel iive / 5 lk. 9 / jns. ühiskonna ja 

riigi seisukohalt ei pruugi üldse vastuvBetav olla linn, ais 

on väljaehitatud majanduslikust optimuBlst lähtuda», kui se*b-  

■st kriteeriumiks ca kulutuste atinleus kodule - igapäeva

sele elukeskkonnale. Kiige odavam on ju ühiselaeai tSSeoha va

hetus laheduses /3# 82/*  '

Linnaosa, elamu, korteri - need on perekonna elus ptta 

aja peale arvestatud tegurid. Kui pikka aega perekonnad tiin- 

gis linnaosas on elanud, vajab veel uurinist. iMeetktLitl .̂ 

ee jerg*  arhitektuuri- ja ehitusspetaialistide hulgas oli seo 

Tallinnas 10,2 a. /3, lk. 42/. Soe on pikk aeg, kuid pole ole-



■ae korteri» elaen ja linnaosa tüüpi, Bis perekondi hallist 

hauani rahuldaks. žhitedae saja, võib hiljem muute tema **11-  

■uet, parandada teaa sees üht-teist. Raske on muuta ehituse 

karruaellawi^ kandvate eeSeeeseeellde vabel iimli ruunide 

euuruat > hoonete linnaehituslikku paigutust /6/. Vajadus 

perekonna eluateadiuao arvestada on paljudes kirjutistes *5-  

eltlesist leidnud / 1» lk» 64i 4» lk. 6| 9*  lk. 22-2u jtV 

Aridtektld-linnaebitajad -demograafid jt» hoolitsevad inimes

te heaolu eest.

iViljusid atiLteetahulisl probleeme on veel vähe uuritud» 

paljude suhtes teaduse*  seistkcht võetud, kuid vasteid nor— 

irtä-eeedroed on veel vastu võtmata. Viimasel ajal on siiski 

välja antud siitoelü väga tähtsaid määrusi, sille eesmargiks 

ca juroult t&ita ehltustegevuae ja arhitektuuri kvaliteeti» 

eriti industriaalselt püstitatava eassehituac ossa, linnaga 

seotud sotsiaalssve probleemide laheudärine ausaks aga p8h- 

jenouse nlteetslc intuitiivselt tunrotatavatelo v8t eeni mr^ 

kanateöl jäänud asjaoludele. Sonde arvestamine annab vSinal»- 

se linna juhtimise» linnaehituse jne. teaduslikult põhjenda» 

tuti pereaesteBieaks.

üondsaSuurimusoe koguti elanikelt andmeid selle kolrta» 

kuiv8rtl nad on rahul croa linna*  ja linnaosaga» kuidas neil 

hooldatakse ataja ümbrust» millise kattega on kodu lähedased

Shgu intervjuu jindtaeist aolguo» meeldib sul linn eluko

hana imnniVille peniInlMatele (jaatava vastuse andsid 91»?% 

Ifisitlatulst?. Segavate ja häirivate tegurite oiwmsoiu kae

bab 1§ % küsitletuist (tabelid 8.1 ja 8^2). Toodud tabelels 

näitab vastuste kotüralne (x) meeldivuse või аь^атим kohta

hea tegevufl meeldib v8i seda sagedaainl mainiti segavaid te-



gureld. Häirivatest teguritest Baini takse kolge sagedamini kva

liteeti Iseloomustavaid asjaolusid (heakorrastus, müra, tolm), 

rahva tunglemist teenindusosu tõstes, tänavail ju soidukeis» sa

meti järjekordi (tabelid 8.3 ja 8.4).

linnaosa ja linna võrdlemisel torkab silma, et antud lin

naosas elada meeldib inimestele vähem kui elada Tallinnas • Sega

vaid tegureid nimetab juba 31 <1 % küsitletuist (tabelid 8,2 ja 

8»3)» Peamiselt häirib linnaosa räpasua, inetus, müra jne», st» 

kvaliteet, sellele järgneb kAawkAvdka häiriv mõju (tabelid 8.3 

ja 8.4). Kolge vähem meeldib Konkreetne õu iaaber - Üldse 

ei meeldi see 35 >4e vastanutest (tabel 8»1)»

labal 8.1

Vaatajate meeldivushinnangute jagunemine

Kuivõrd 

meeldib

Vastus 
puudub

Jah liäsko 
oeloa В 1 Kokku -

arv % arv % arv Ц Iirv % arv %

elada Tallinnas 1 0,5 189 91,7 11 5,5 5 2,4 206 99,9 1,1

elada antud lin-
naoaas 1 0,5 175 85,0 8 5,9 pp 10,7 206 100,1 it:

6 u 9 4,4 99 48,1 JO 14,6 68 33,0 206 100.1 1,1

maja W w 143 69,4 19 9,2 44 21,4 206 100,0 1,<

ahjuküte 7 5,4 55 26,7 57 18,0 107 51,9 206 100,0 2,;

keskküte 6 2,9 168 81,6 15 7,5 17 8,3 206 100,0 1,

elada omaette
korteris 1 0,5 197 95,6 3 1,5 5 2,4 206 100,0 1,

elada võõras-
taga koos 4 1,9 6 2,9 25 12,1 171 83,0 206 99,9 2,



Tabel 8.2

Segavad tegurid

Vastanuta iJegnvate teguri 
olcaas-dlu

■Bweewe^wenawww.N*»  ■wwe*.  • -wwe ■ ueawwwa*,  

arv $» arv %

Taillnnaa eX ai-jel 9

1&пшм>аая аХзоЛ^а! 22 

õu e а 81

Ma jaa eltodael Nb

Ahjidtuttt- yiiuil 117

Kesttvtte punul 36

Oaatto korteri» elaaisel 9 

VtSre atega Koob eltunltal 175

10.7

39,5

22,3

56,8

17,5

*.4

65,0

JU

G*

45

2

15.0

31,1

13,6

20,9

10,7

20,9

4,8

1,0

tr.: F&ske öelda Segavaid tegu
_____reid ei aaioiWt Kokku -

arv % arv % : arv »
12 5,8 154 74,8 206 100 2,62

5 2,8 115 55,6 206 100 2,28

11 5,3 w 41,7 205 99,9 2,86

12 5,8 105 51,0 206 100 2,39

21 10,2 86 22*5 206 100 2,27

16 7.8 111 53,9 гое 100 2,40

46 25,3 14C 67,9 206 100 2,50

18 6,7 11 5,3 206 100 2,29

cj
►r-
K.J



Tabel 8 #5

tÄLtdLvad begiadd Missa, Имеем, 8ue ja kuja juures

( rutnl, ajn, aajacte pmchw )

1.

2.

3.

4»

5.

6,

7.

8,

■w»wwB-wN*№*NeewweWMiew,«>e*M*e*«i*»e»iM  -^ww*ee*»*dW*K*e*wim* i ** <—i eeenewe*  .,<*******■
fluliib llraae lalrMj -tatud Ий.И.Ь 8исз Kälxlb eajua -icl-lb linnae, 

liriüiaoaaa !±a -^o дз»8иеа|
j<. ?*j63  terwfc- 

fcuh»

Teenvae, kauba detitallt 1 

Теааияе, Ycuba kvaliteet 22

Jax'jel:or€» rahva tunglaal^e 7 

Teenima t^utariae ajale^ 
хи*оп1ЭДле  ebawblwifli

Smaetee zahenc^te ymuuur 
ko*lue

Euxaai- ja kobat nuäue

Smdtusevaae vfc oltfcoicra 
väljendub

VastaBÄta (ei häiri miakl) 176

—i II w,»H*e »ww« Mww*wwee^**wr*r«new*-Nw4We.<eweH»ew**fN «•«ew-weewa
аз*; arv % axv % bsv 7> W x

0,5

*W*M<

1 o,5 5 2,* 7 7 0, 2,‘

10,7 •e 33,0 69 33,5 Xk2' 2C Л 20-i 202 5 *r,^  71 w®|

3,4- 1 0,5 3 1,5 1-; 11
1,3 5,J

• - * • •

85»4 ^27 6116 111 53e9 150 65t1 уи- X й6е1 X

6 2,9 1 C,5 7 9 0, 2,5

• 1 C-,5 2" 1,0 3 3 0,4 1,1

* 2,0 2*  11^ 35 НИ 91 И 6,2 18,2

Kokku 206 130,0 206 100,0 206 100,0 206 100,0 8Э*  280 100,0 100,



Zal^ivad tegurid Ишж, llnnscja, 8ug Ja eaja jvuras 
(vastaja tmtk*  ja ttixte iirkaeete «uhtes)

Tabal 8e*

со
IIT*

.iSirlb Hansa F~Lrlb entüa Kwijcib »uon ETeixib najae 
limeeeaa

Eaijd3> Itman.liiiMccas 
5we Jt' Bo.JeB tezvikuaa

MV я №V т ftTV % arv n 5J?V 5$ a*v 56

1, Lapsel 7 Зе* 1 * . %9 1 0,5 6 o»7 S 13,0

2 * Talb:;*1  ЛаЛчкией 8 5,9 3 1.5 13 6,3 . 51 3.0 31 fcSe5

5. Vanu;-:, tervis 2 1,0 ев *» 2 1,0 4 0,5 4 8,7

Ha TegtToa on tulikas ев . 1 ot5 2 1,0 1 c,5 4 0,5 4 8,7

5. M olo harjmuS, < ♦
viitel «• 1 0,5 e* ee» 1 0,1 1 2,1

6, Vasta ata (ei häiri
■isid. ) 197 95,6 195 9»,? 95,6 189 s-s*? 9*.5 X X

Kokku 206 10Ct0 206 100,0 206 100,0 206 100,0 ;32* 10\)e1 46 loop



Siia halrivad kvaliteet ramipuxdus» i&eükult on 

põhiliseks hÄirlj&te*seisja ’ s etesaaa te&ur, uis on iseloo*  

эх а * iii *̂ui*iž,\  L j*!  *̂д."к,С'л££1е*4 'w vlvjbc > Ue о» kv&üteet /ptk»

7i Jocaia <*-^  • ■ üjaouos*.'.  jžvalite^ tl кл^ооя uitavad. k-s nii* » 

an.uue.c Aitajad ua»$u ix hi ius Jt tüi-^/ate kata Mja lahedu

se je ..nlilans ou harjutud pxdidiUi iW.ÜHOiü lAj.nak<:» Kueit— 
lvjc uni-insi*.  päu^atvad ^/4*  kvluut ItuxodUaes iktxgld, (40,8%) 

slTi <72 >07 ' • ttibes 20% iniagsi SKtials, et naade Kaja lahe*  

teies tr ööm vff*  hekke» t 7^7 vx;*-:V^t  Stlts, et nen

de ZLteuaes peaaegu Slõae ei ole rohelust;»

noja & bxu£xts au sõiduteed Ja kSr^ vaed 

auwsaeüi «xgfaiiaerä**uü  (eaiaeüeü kull oc^duidiil)» cirtniee- 

ketNgfc, ju - Ивф4а й elevaid sSidu*  ja tibnitald ou (we*  

tavalt e*iatJuidle  9»?^ ja 16t§^ ) <sn реаЗДвгйк kohta

peu‘ls pal^Ue

2^ k“.:^:d.ctuL< ÕSel aduvate teade kavto4c^.tc* vallat aaa- 

dak^e SiürMadat aetu oa juasuu*!  k3^t j^OvlLal jub*

*3Bo4m. õ<^$ kj^uur^uunLa-oa r&i katta ta*  Vi isa-ata karra»

hoiu xäoaiit 24 pSkJust ^uswt tooda»

Petacvalt sel^uct <t *ra^tojutalc  nands 8a ’мам «^seH 

ei neeldinuu» JiUluo on aga kogu 5uo kate ja kuidas aae 

võik:! BÕJiada esteetilisest seisukohast Ja kui^rd suurt tood 

nSualc saUL; Xonushoid? Liian^d. oa rt^^Lõootioe 8ued kae

tud (39t^) v8i aa 2жа paljas (1õta0s eelneb ка и®- 

»80 kaetud ^< £14 (17#5^)» SAtelioelt хчшсс osa. bwdest oa 

kaetud «urfalcli (6e7/;) *6t  ilanüe reuiulclematus

tellib oluko-rr^ja ibSlatetav*  181^e inetxwüt ja ka 

kSige raukea oa hooldada 8uet aillel kate puudubtasfalti cn 

kSlge kergee hooldada, kuid auru ЫИлзе ilusea, ent tockahi*-



Л mc. tLtracliircat Jn ll^ t ^uiauJeb sux>*
sasite puude olea&^lu 8ueat siin esitati kusimusi ka selle 

tehte# Selges*  et /yiU-e^<xid puid OÜ 62^6% ^spatiMSiudi 8ue£$e 

Elejfikhutel aeed puuäMriUk

eapmdentnie esitati küsi ж! te suja 8u. ja Mjaesise 

taaava hncld&üee kohta Hfoitlusajal ja ka 5 a*  tag<*si  (s*Oe  

1Э6Ве a# suvel)# totkaed selle Kohta on esitatud tabelis 8#5#

Tabel 8#5

157«ž# ä*  feuvitiid.

Stiili» Vahel Harvaox-va
selt

Кеда j:-er<* ^4 e w 8 w
> testa^M e* 7 2 7 6 1

, ^624ie4 '^ure kiak*  
md ♦ 5 1 2 5 1

- Segulaaed Ja »8o* * • •

rad e 1 •W * MB ев

Palgatud uaja* <

hoidja 18 e» 1 14 ■B 1

-.-»ajabtili‘usuat:
(asutuse) mojE.-*
liodldja 1I25 9 7 124 10 4

MxKia ^^•заглХ* •

^.ajc idu#jettar< ■'■ž • 2 •e 11 Й *B

Twuu^e teskuine >-.27* 5,202

tef41J8xn» hälve 1,540 1,656

КеэЬз*1пз  vija , C.258
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Kiil VŽ^iilda tX»v*Ufc  Ä*j&.  ^4. rivž^f кру*

xasboiuga, riiu viiesel ptSutil tehakse r-fccvvjtxa rohkes 
' iro (1972. a# x * 4*726).  !

r umutie keririe*,  bis ХшдеЪ rifcrias uLLkufct 5 ja 6 w 

hele (*s97»-.<ve  x « 5*271-  ja »>&;*.  <.e к *.  Г*нХ*2),  *л1Ъ?1>,  et 

ош Ja iMjaeriat t3ua№t horiäi,wi põhiliselt Kz^^liLjiyade 

riurikou tecvud eedsi uarv^*  '2alLL^u& poatil se- se^ i^lstotw, 

sr.:it stouyma osa «taju on kc^ux^ri^j^d*  Juure® (52,6%) 

rwflpcffidentidoa^ elae riigi e-61 азткивб majades, Lee salle 

too toeb am y^javulit^uae v6i asulaiac- Ka koope-

Tetxiv>&atjad£fi kastit^taLfje palt/ateä . larina &ri. Ьаеед 
в8иаЬ *7nl'tW5fc  rdl<teioe Talll^aaa kullalt t aryt m^ai^ldjate 

ja taaawpihi^ljate hulka» <?t£2. lihtwlt

ei J5^cu, eeet sellel kohal teStavad ^rilltelt; eanmaaali- 

ütd ja ruida^a hertdiifrtüFmegR tetsesed, keize <^ev JeS aasta*  

ÄÄiatalt vahorikae *<a  on *ee  t?S h^lvuti ^ehhadsooritud.

ItiÄpool äeldut кокктт vÄttee tuleb et yr bulole*

iBatu^cei^kiaiui^a kaswb seda e<wf rida lahmrit pvohleee: 

tarodutiib. tahrioleBateae jada kasvavas j^-i^cteas 

on$ lina, lixmaoaa, 8bs ja kortur. Behrioleptateert qt aga 
w^irilik tmuta akt5.i^uneke< f>da asjacln ев1>я». 8ä kasu*  

tada, awsnatoa olanitoe о$зд kodn ja swlle laliwa änbruae kox>- 

rarieriaele. Srile aMl on v8foaltt ka Unna ja linneoca puh- 

tneli jr kord2 ain< ©ateeklllnt vaLirilmet y^rendada. Kridaa 

ootU NoavotMda а5лд ris on aktdJLvüuaü tSt^u liikuzaapaaevako 

hoowdca*  tui*'!»  laheÄisÄlt uurida. Sbiuu.Tj.iiiL peaks sollesoe 

problwaatikaaee ažkwiHIrra >elfit^t tcxxaa.



Järgneval*  käsitletakse linnaosa rajoonide hoonestuse 

iseloom. sSltub ju elulaad tugevasti linnaosast. Antud .ju

hul jaah arutlus sel teenol kahjuks abstraktseks, imas vaa

deldavad näitajad on linnarajooni tüübi kui ühe pShiliae ob

jektiivse näitajaga sidusata. tiat vaadeldav küsimustik on-j. 

abivahendiks linnarajooni tüübi ja tema piiride mäaratlemi- 

eel. Osale siin vaadeldud kusii&ustele ei vastanud rouponflen 

did, vastused neile on märkinud intervjueerijad (maja k8rgust 

■aja materjal jms.).

Intervjuu kalgus selgitati respondendi maja Inhc Aines 

asuvate hoonete funktsionaalne iseloot.. Selgus, et 91 (44,2^) 

inimesel oli läheduses toos tüse ttevütteid, 97 (47,1%) asu

tusi, 122 (59,2) teenindusettevütteid, 17*  (84,5,») kauplu

si ja 201 (97,6%) elumaju. Järelikult on pro. poolte küsitle

tute kodude laheduses tõõatusettevStteid, kuigi ainult üle 

JU küsitletuist elab puht tRÜstuerej n nn! Aer Kriti sageli 

on tSõetueettevütteid segi elamugruppidega Kalinini rajoo

nis. lospondendi kodu kaugus tciduainetekauplusest ja linna 

transpordivahendi peatusest määrab kindlasti mfadagl koduses 

elulaadis, s8jutades perekonnaliikmete kodus veedetud aja 

pikkust. Tabeli 8.10 alusel v8ib valta, et autobussi, tranol- 

v8i trollibusalpeatus, mida kusitletu kasutab, asub kodust 

keskmiselt 260 ■ , toidukauplus aga 280 ■ kaugusel. Kuna sel

le vahemaa läbimiseks kulub oa 3 minutit, pole "ktulsniucl 

tallinlasel" pShjust kurta eSidükipeatuae ning toiddtauplusn 

kauguse ule. öeldut kinnitavad Eootsi materjalid / 2| lk«54/e 

mille kohaselt maksimaalne kaugus bussipeatustesse, poodide»» 
ee, koolidesse, lasteasutustesse jne. pedb «Id*

. . , .. i--Liadc) puhul 1)00 — 160G j^lga
(e.o. paljtirorruseliste -



(300 - 500 ■) Ja indiwMsealnaJade puhul 2600- 5000 jalga 

(800-900 ■)/. ait kSUc pole kaugeltki "keakaised" pealinlased.

Tabel 8.6

Kaugus kodust linnatraDqpordivahendi

peatusest Ja teiauttaupluseui

1. ....— ■ 1
1. Vastaseta
2. Kuni 100

5. 100 - 200 

*. 200 - 500 

5» 300 - 00*

6. 00  - 500*

7. 500 - 1000 

8.1000 - 1500 

9.1500 - 2000

10.2000 - 25ОО 

II.25OO - 5000 

12.5000 - 5500 

13.3500 - *000  

1M0G0 - *500  

15*6500  - 5000 

16. ült, 5000

1 0,5 ee ee

37,9 83 *0,3

36 17,5

16,5 26 . 12^

8 3,9 17 8,5

1* 6,8 20 9,7

18 8,7 18 8,7

6 2,9 1 0,5

1 0,5 2 1.0

ee ■» 1 0,5

ee ee ee ee

«а» ee ee ee

ee ee ee ee

es ee 1 0^

ee ee ee ee
1 
w ee 1 0,5



350
"г 1*5*. ic clr.**ud  ora emr.UFc-ö on l-rsh^inc ja nadala

koi*L  .e.-lju. c jci*  Esitletute xsaja äabruses Paiknevad hooned olid 

хмИ. 1 juhtudel <5ü,!z-) 5*5-котизе11^ес ?t 4^ Д viitu; ei i«04coxw 

rvr;e Ilsed#

•ajade ko^ruselisuaasa o& poaitiiv^;» korrelatiivses seo

ses ruijadr vanuni rida uve;nd rajav, sedv laulikult

fcrhtib öeldu kc^iunaeliaajade kohta»

ккига? rajoonist ja asendi st trantiparttcede stihtua sCltuh 

lilklutiW»tKiUb» i esp<MHientide vastuste at ja idtoitlajauc хжимз!*; — 

vaiemtcat ‘lal ur‘, ut tr annpoixk valitee..Il e «ju «jalakäijate Illit— 

*4м» <Лк ^utiiikto yuuü IkitikbUl . VOO ItC^U

pucvu vältel, UL bea 1/3 juhtudel oa liiklus liaitr» Älavlt vätioi 

0... 1 u-. joJ :?fc.joonide , Irva 1L':\*  uj < 4 ^uja L5xo» I4il:ltM>*

• 0*4**̂ llkcle U ^itclö (lii^ palju

jliJekoraacL, t^ukleisiju-e>, kuldita L^s^turiBa iLolootsi— 

Ila*.  mit<2V3::x?t€le tinritouötelc• ^. .. ^v....,' “цраетака

6At?i^nLaji _-.jv^xZäjuL'.üõo рИ».ео ли,*  k-uati 4»»*лк.»о  edaspidi

tülandavulv tood teha»

S»2» Г”, а a j я kõrte x

Г ija Ja korteri, a, ’ä 5 1’ мпояе liimala seotud on

5 0 elasrihoo ajast» мео

kusiaUü on seotud lini^üwlLitUüv а ью juj<irtjücll ja
eriti ri.UaaxM-il eratril, 5 »5**: f < elvunu llto a»
loja» HnaaOLa ja ku^ti Unna kvr?l:ii?ie» iot nSltub luV^oe ja 

^rakonr a о1*окшШ»Иа  * na^ai meie mabeijalioeut noljdbt on 

knrut^io'*  H °«| limas elamise

Ot а 26,5 * 2-reä : • )•

valitee..Il


и и J

Tabel 8.7

Eeapoiiäanüde linnas ja autud korteris (sajas)

elamise keetus

Korteris Idanes
Aasta Ae**™*****™™*™***.*™*™*

ATT % ÄTT %

Tunnttoe keskrine

1e Vag tarata 1 0,5 ee ee

2*  Kuni i$00 OI w ee e*

5. 1901 - 1)10 •e *• 8

4. 1911 - 1915 1 0,5 4 1,9

5. 1916 - 1920 * w 5 2,4

6. 1921 - 1325 w О» 5 2,4

?• 192b - 1930 1 0,5 f 2,9

e. 1951 -1955 *» ee 7 5,4

9. 195$ - 19*0 4 1,9 16 M

10. 19*1  - 19*5 14 6,8 50 14,6

11. 19»3 - 1950 2J 11,2 46 28,3

12. 1951 - 1955 12 5,b 17 8,3

15. 1961 - 1965 45 21,9 15 7.5

14. 1966 - 1970 ' 67 52,5 21 10t2

15. 1971 - 1972 15 7,5 1 0,5

Kokku 206 100,0 205 106,0

12,45 9,7*



w . д xi*  ? "X- " 7»»^ /X . Lukl 10 SLltUu kO^^teüt^jO C^JJa)

• »^v.-X l-.C  üll-XL 1 XX-JUx c.J&  • t>. J.,? j ^X# • ja 3?jLtA.* * **

l9--^jy > гс-^-зе^ rnsi acTtoxeid ja selle. <i. ^эеа iatinsü*

* ;‘-л • '"i :  ха:хХоИп1пе  y»t ша rt^rn\? u oli kSi^v iufctt»* * *

täivsoi uastalleja Т^е^Т/'л/еу’е paxincb ka 1ъ8х«*

t arvuka телвЬашгЬе ^rupp 5 , TnliLuxe. elera asu*

sm Mha . •< • ... .

«jjmatel aastatel <m w>ibcrkoXlrine «жреийшА veelgi, eest 

eiii kustes x> on IcBrge# Tallinnas eliit . г*хзксы  jaa &3V Iil*  

ja .:<.*■  -a ko^daelt# Kui 1>7U a# ><>v lÄ.due cldtu- 

ia 1u Ou^ их, ^ои'ш ,1a . e&ux i*»2  ^OTtwxt^

siir TalJima# 1Эзе Cteeti jaak korteripwkdeeia иЬоиь -.aHiimu 

T ‘>... x ' J^Krt ;xraä suus, и mu. VüÄtMjiefit, eajadest on

w UiÜOX-lXIlU-a Jm ( ktitixx-liZlIia dlt>»
/ •

< 3jLtUiiifcfiXKnt Kopli da I^alarsaja jt. lajut, чй#.

■ ах «км-'з»*'  v **<**» vajcu^.. * i.io
. ^aaosu&b..> eivortdaetelocmaä ise I ■

Vastajalt; naj&fj järgesid tn? vatTcxjali alusel Jžu xiMelti 

fltaaiajv 50 (24,Ч; ), ytajotju ". l-zl-, !.- : v;- v&l .-i^viiioodxl д 

24 (11 ,<&>), ja idlvtoaju 141 (G>,u )» (жвшш-в keabidae tooflufl 

kolr^twl Skaalal oli 2, X •

i, с» VvXiUs: 3 2i>i: cd kutiit-udt »isu.J ьое pv*>*

<#\a8 x'^xvalööVv.^.oc ^t?: Ixx.A^.x..., 1 .*2  xa. -c \* . .luf ot i^aja cjb<№*  

*dta<tbio<*uj.  te^llku аь^ xkc tuleb e$iiu>oa

iewdl. ш j -x'- ■'■ ci--'- -■ ■'■•• - ■ •' ' * ®wai t'. s- ;.'.,..i.'*  • 

Ca Ju naja aavi*ttlaatsiGuala8te  uiu» iBaJa kvaliteeti . - ooelOap- 

vaid näitajaid, i u,jr fkort^rl^ 1 ir *a  fcex5d.b

kohe seila ja-*  г юа^и *av  .« »uv д v^rustatusk aste# Kcri?.unaal«*  
. ,,. U'»lzX»j, cl*  KaLLumIUm . -Ilu", /ь u jäx 4 i^clL'!
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Arv %

$• keskküte 101 49,1
1, veevärk 195 93,6
2, kanalisatsioon 182 88,4
7» kuum vesi 60 29,2
6, vann5dusš või saun 74 35,9
4, gaas 152 73,8
3< wc 177 85,9

Nagu märgib linnauurija R. T ullat, on Tallinna kommunaal- 
mugavustega varustatus kodanliku perioodiga võrreldes tunduvalt 
paranenud /7» 1к»43Л

Teiste Eesti NSV suuremate linnadega võrreldes on Tallinn 
konmunaalnugavustega paremini varnstatud *

Tabel 8e8

Elamufondi kommnnaalmugavustega varustatuse aste
1969, a, protsentides*

Tallinn Tartu Kohtla- Narva Hirnu Riia
Järve (1970.a.)

1» Veevärk 97,3 85,3 87,0 94,3 65,0 98
2, Kanalisatsioon 97,0 88.4 84,2 91,7 80,0 06

3*  Keskküte 55,0 33,3 77,0 84,3 27,1 61
4. Gaas 74,5 48,2 94,1 90,3 53,2 73
5» Soe vesi 31,0 13,1 11,9 14.0 15,0 47 ’

x Andmed on Eesti NSV linnade kohta voetudCxeMa комплексной тер
риториальной планировки ЭССР, Сводные выводы и предложения»!, 
Таллин, 1970; Riia ^cohta Народное хозяйство о Латвийской ССР в 
1970 г, СтатисяЙР1еО4О8й сборник, Рига, 1972»
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Korteri «erisusest annab wei^Ji tapseua ülevaate olnule- 

pind 1 iniuese kohta (tabel 8»1O)e

Tabel B»9

r efi^ondondl pexekonaa kaeutuwe olevata

tubade ja korvnlruu?iue arv

Тгкпияе toskmino 2,6 3»и5

Toad. ^oxvuliliuld
aiv > arv 5

VaetKeata *• W 17 e,5

1 65 51.6 16 7,8

2 95 45,1 51 15.0

57 17,9 70 54,0

* 6 2,9 61 29,6

5 5 X1.5 8 5,9

6 2 1,° 2 1,0

7 *■ w 1 0,5

Kokku 100,0 206 100,1
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AtV

luni 2 1 0,5

2 • 4 8 3,9

* - 6 ;^2 - 15,6

6 * 8 30 14,5

8 *10 48 23,3

10 *12 24 11,6

12 *14 16 7,8

14 *16 17 0,3

16 •1S 9 4,4

ne *20 5 2,4

20 **22 5 1,4

22 *24 "5 1,4

24 *26 1 0,5

26 *26 5 2,0

28 *30 2 1,0

30 -52 2 %o

20Б 103,0
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lahel 8,11

Tcsnoodeatilüe korteri suux-ua

Vastamata 1

1. Kuni 10 7

5. 21 —3U

4. 31-40

5. *1-50

6. 51 -60

7. 61 -70

8. 71-80

9. 81-90

10. 91 -190

0,5

3,4

33,2

30,0

16,9

11,2

1,8

o,5

12,1

1,0

7,3

17,5

26,2

14,5

11,2

5,5

Sokku 2U6 1üUt0 2uG 100,0

1 espuoüinicrl k<xriK?ri 2?vtiriikUfK? vuoti uxveose

ainult ncnd ruiciid, nida kasutas ii»spondont Ja tcteu

paxoe Kuid kusi tlu tuist kujutas kSi^est üle poolte C5?s5/») * 

tojcwri k&iki xwä» d.:ie, 10,tx -1 oli ühiüoid xuiuao замаа koi*  

elavate täiste iierokoadaõo ?ut 5^ *1  taietes i:orteid.x,co 

alavutti poxe>2Q6Q.dadO£33ie fftiiste кшиЛиа ка-~иЪа£11зо ^oakuino Лл 

1i9^ (eespool teadud aelJtia^ekaajLi ;*uhul)<  ieis«*o^M  Soos eluir*  

пдпе cn xecrjüna sundolu^ordi omaette koi teris elada neoldlo 

85tG kusitletulati ainult 2e9 % vastas, 3t nad elaksid 
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v88mii joeeloldt koos (tabel 8*1  )• Peale korteri к va xi— 

teed! >:saateEiiae vajaduse ajendas vc5rasiie^a koos eiuulso prdo*  

1ее.,Д : .a$Jtl<. a vajadus selgitada alli^imlko vo; RiisicõSdiga 

karteritel elavate pexekOHduüo v3L'.ialikku pauhhukliiaut*  Vli*  

ооао cn suhteliselt vnhe uuritud, kuld nõuab tabelupenue iSlb, 

et linaainlistnet kellel ш külluses vSizaalusi suhelda v38iias— 

te iniaeste^, püüab suuraga privaatsuse poole oa kodus*  

MV88riKintoe66 igiste tungib км traditsioonilisse nexekoüda 

(koos elavad uitu pSlv^oada) eadusse# TT ü üliõpilaste seas 

koixtildatud ankeedi f*£inu  ideaal0 vastajatest oi Uhtnud tu

levikus parast abiellumist ritte kssgi elada koos x i v51 abi*  

kaasa vanema Taolisi arsurento tuleb arvestate Idana*  

eliitussü Ju kuxboxitv ja^Misei uilvtx-ü, kuivõrd seda vfiiual*  

dab korteriЪэ defitsiit*

Lscd ptixcdt kellel on teieto ,a ühiseid wiraa, kasutavad 

iitiinelt Jatokuiselt 2tL2 Lflwvalt koos telote *x)xe-  

kcciteCtiea ka&utatavato ruumide aiAVst Ja fto^tsico*xtart  kanna- 

ЪаЪ unbos 4L tallinlastest cbfiuv.jav^s3.t soet kodu <.1 vanta 

aoorlloe Soistega koos slaolöcl ImIUIvuu eelkõige vCScaotc 

iniaeoti oi; uasolu Ja Шл; tdht.dost k<Äitdtetist tnlcnovud tS*  

lL-2c 13j U etaiav ;awEte kcr plelsi ti-letktal) ruwrlwiu^ca. OHn- 

iRVtei.*  vfil ülitctrc юткДйб Jsasufceoine kooe vSSiaeteyb on tiks 

pStitcäiaeia» aita 1/5 v-ateuuiet polo ota kõrbestLlnjiiJi*-  

tüQa •- ahi;; T Vb^itanutc kuakaosedl sehulolo ütftrfca ora koit*ix — 

yo jaiiuütiöid jtir-:Hls616$

2. rebul

5e 4,‘askv Otiläi. '^5

4. ci olo rUiul 55

5. oi ele й.Двс rahel 16

(51,0T ), 

( 7,5.v), 

CäbfZb)»

(7»9 ).
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keskmine elamispind 1 inimese kohta on sandaažkiisitluse 

andmeil 1Ot7 ж2« Tulemus on 1 m võrra suurem staristlkaor&a- 

ncis fikseeritud vaatavast keskmikest elamispinna suurusest 

( 9i7 sf )• aa seletatav kas respaiidentide vastuste eba

täpsusega v3i siis pole meie respondentid® kodud selle näi

taja suhtes representatiivsed# Viimane on ада vähe tõenäone, 

sest seni on kolk vaadeldud objektiivund^ed suhteliselt väi

kese k8xvaletaldw risoga statistikaax^.aneis jms# fikseeritud 

näitajata^ ühtinud#

j larispdnd 1 elaniku kohta on Tallinnas suures kui tcis£ 

tas vabariikliku aHxmu:eja Umuides, v» a*  Paouu Tallinn 

on selles sülitas ka teiste liiduvat-irilkide pealinnade ja 

suuremata liniade^a võrreldes ees» lint seoses elatus*  Ja ha*  

riduatasotj© .iasvu,;:a suurenevad ta inimeata vajadusede peale*  

pole ritta 1:81 ji tallinlaata kortariolukord veol rahuldav- 

Ci» dollole viitab nii korterita väiksust (51»6% vastanuist 

koos psxedeja etas ühetaallsea korterist kaane arvatud koäs- 
toad, 36,fr;:-l oli. kortexis olaaibpind alla 20 a2) (triool C.11)
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Gendaa2ia»4inises pühendati, rShkesti. tähelepanu kütteprob- 

leoaattkaleepimdes selgitada keskkütte ja agjukütte eelistust 

hinnanguis ja rahulolu. Selgus, et keskkütte onatahtsus oo <ses 

tänapäeva nüuetele vastava elarty.an<-i Osatähtsuse tüusuga pide

valt kaevabe Kui 1968. a. OÜ keskküte 40*353-1,  1972.a.

juba 49*1 —1 küsitletuist. Laamikule küsitletuist (81,6£) meel

dib keskküte rohkem kui ahjuküte, kuid segavata tegurite ole

masolu nimetati, esiriese puhul rohkem ( vt. tabel 8.2). See 

tab, et kuigi keskkütet peetakse heaks (endal pole tood ja 

va), jääb siin n&ida^L soovidal kord. <® liiga jialav, teine!

liiga külia, korterivaldaja aga oma korteris just tema jaoks 

optimaalse temperatuuri hoidmiseks, kuigi palju taha ei saiu 

VÄrreldes omavahel ahju- ja keskkutat eelistab viinast vasta

nuist 70,4 % kui paremat ja 43,7 $ kui odavmat.

QBa korteri köetuuoga oli rospandenti.de rahulolu järgninet

1. vaga rahul - 20(9,7%)*

2. rahul - 138(67,Q£),

3» raske öelda - 9(4,46$),

4. ei ole rahul - 35(17»® )»

5» ei ole üldse rahul- 4(1,9*,;).

Korteri kvaliteeti peegeldab peale saja anorttsatnioonl- 

astac ja komunaaluugavuste olemasolu, milles suur tähtirus on 

korteri kõetuscl, veel väga tähtis asjaolu, - nlm<! ’ t perekon

na kasatuses olevate ruumide arv, iseloom .ja suurus. ■ uri.;usost 

soigus, et meie respcndentidel oli losutada kcsüidselt 2 taba 

d® 3*13  kiÜrvulruusii (tabel 8.9>« **uux*l  üortexeid ci vigu vilait 

4»toalisi ja suureiiaid kortereid oli viid i, kutickkStuist. 

1 toa kohta tnlah sondaaŽuurlruse andmeil 1*3  inimest.

n.
t.

rospandenti.de


Tunnuse keslrrine oli antud juhul 2,77, ais naitub ra- 
hulolenatrrtc Slekaaiu»

Carmti kogu linna, linnaosa ja $ue puhul kusiti inircs*  

talt, kas neile Meldib nende rajas elate ja haa neid seal 

elanlsel nUiki so.rab, ji kui, siis rls*  ^ahel 6*2  mitab, 

et vastu va majaga oli rhui 69 ,4; > 9,^ ei osanud кчозлхь- 

eele tapeet vaatust anda, 2i,4f inirestele ei Mcldiaud t?ra 

naja, ’aja jinxzes kStrisid eelkSiuS raja kvaliteet jn rumi~ 

piaidus ning n8ncv8rra ka teised laine sed.

T esrpondendi korteri*-  (ja eoega ha oinale Mn l/Tirjte) ln?a*  

HteeiH iheka аПхьЧ^л^аку oa koi teri (naja) Juriidiline кш>» 

1V.W3 ja flfelstfte*  £w on $:tddugi mltnafcSlsxie n*ltnja e ais 

oi^ilteb palju rsttu^Tti, niiteks vSdrialust kindlustate x*8i  v8e- 
ta prt;Stf,12i jne, Kooliftpil.sto hirjunditee, kns oli Äksoc- 

ritud kodu ideaal, taheti tulevütus х,4';1 aar ell <s ate kodi**  

na Individua*  Ij^ju waUnnas» Läte eost kc alluinriku 

scisxxs (а!1Гш»1кша elab 7t5f ld*f>ltlctitiLst)»  * othi^a ei ru*-  , 

huläa iihisclx&’U, Kiadlxistunaet ei tekita k:. kxrtex? uuutoeo 

vfii öftjundl rajas, kui to^oha auniedjiw toob 2caasa koldb^xfiee 

tole rosiiond^tiuti laaja kuuluvust ja Sbciauhet näitab tabel



'Teabel 6,12

itesptodentltäc naja kuidluvua Ja uuriside 19r>8* Ja 1972* а»

1 9 7 2 • а . suvel

I i * f to • а e suvel

ecuik PSMuuxnik AlltMniik Kokku Vastanuta итгдШс i^hiüGraik Allüürnik KoKcu

ASV 56 ATV % ÄXV T> irv Arv f Arv 5$ ЛГУ » Arv % " Arv 56

Vaatajata М» ee w ee Mr ew •»* «* 18 8Ä7 *• w ee ee ee *16 8.7

1» Lrmaja 25 Tl ,£» e» ee 9 4,4 32 15,ü Ш» - 2k 11.6 ee ee 10 4, я 18,5

2. Koo;>6$JtiiV«-
maja 4 1.9 M ee w * 4 1.9 ee

t

• г ito •e w 1 0,5 3 1.5

)• ALiitaica vSi
SKiJcndi Kx^Ja •* ee 1B 8,3 ee - 10 6*6 ee ee e*  ee 14 6,8 ee 14 6,8

4. Hicte: ja w ee 14S 7^,V 6 2,9 152 75,8 ee. w w w /i31 63^6 6 2,9 137 66,5

Kokku 8ЯУ 13.1 1«4 77.7 15 7.3 206 100,1 1S 8,7 26 12,6 145 70,4 17 8,5 2i® 100,0
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55,8

100,0
100,0
99,5

£ kodudest, kus 
tsoon asus

Iuhkus ja enese korrashoid
Hügieen
SooadLne
loidu valtale tomine ja säilitamine
Informatsioon ja suhtlemine

ja igas kodus hädavajalikud:
Tsooni moodustav tegevus

363
883. eK orteri eeeselis-ruumilised 

probleemid
tuupppojektkorteiite projekteerimise ja edasiste kasutasisvoi- 
aalusto hindamise aluseks olev põhiline näit aje * ruumi pinna 
suurus " ei peegelda korteri elanike poolt saadavate hüvede 

kvaliteeti majanduslikele, sotsiaalsetele, psühholoogilistele 
jt, võimalustele ja vajadustele vastavalt väljakujunenud ese- 
meliö*ruumilisee  süsteemis.

Toetudes käesolevas uurimuses intervjuudest saadud and- 
eetele ja korterite platnide puhtenpiirilieele ve tlusele võib 
kodu funktsionaalsed tsoonid hüpoteetiliselt jaotada nelja 
gruppi:
I, Tsoonid, mis küsitletud tallinlaste elulaadi jaoks on pri- 
nanreud

5.
II. Tsoonid, mis osutusid tüüpilisteks ja iseloomustavad uuri

tud kodudo elulaadi:
1» nn. naiste käsitööd (õmblemine, kudumine) 90,8
2. nn. neoote käsitööd (puu-, metalli-, nohGe,„_ n 

tHö ■ ZOe9
III. Tsoonid, mis jaotavad uuritud elulaadi aiatüüpe vaetavalt 
aonedole põhilistele demograafi lio te lo, ökonoomilist lo, cot- 
eia leetele ja psühholoogilistele iseloomustavatele tunnus telo 

Veetavates olutingimustes:
a) 1. Kütmine

2. ^ebakultuur ja sport
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363
4» Lapsed 42,7

. 5» Vatozus too ja õprinine 26e2
6. Aia- ja loomapidamine 22,2
7» Transpordivahendid 18,0

Suhteliselt hajiHuMiks tsoonideks osutusid kodu põhi tsoonid või 
pohl tsoonide oesd (hügieen, puhkus, toidu valmis tarino, soo*  

aine, lapsed), Tähelepanu aratab fakt, et hajutatuse koefit
sient puhketsoonis kodus f 2,89) on ligilähedane kodu kenkmi- 
eele inimeste arvule uuritud kogumis (2,6 inimest). See vasta*  
vue lubab eeldada individue Ise puhke tsooni lood.se vajaduse 
tendant l iga perekonnaliikme jaoks, var t ase ta kodu eluruu
mide (tubade) keskmisele arvule (2,0) ja ruumilisele planee*  
ringul® (mida kiini tao ka korterite plaanide vactlus).

Vastavalt kaasaegsetele elamiskulttiuri nõuetele on Kodus 
iga konkreetse vajadus о rahuldamiseks suundatud tegevuseks? va
ja apetaiaalseid csoaelisi ja ruumilisi tingimusi, s.O. * te
gevuseks vajalik sisaeyeade ja ruumi planeering» 
Kodu sisseseade moodustavad

1) lihteseTOdi a) mööbel,
b) vaiksemad koduses majapidamises kr uuta

tavad lihtooemedt
2) insenor-tehnilieed ja mehaenilioed oeadmedi

a) vesivarustus, kanalisatsioon, jao» 
ventll tsioon jne, (kraan, valanu,

b) vann),
b) kutteeeadned (pliit, ahi, kamin),
c) muud suuremad seadmed (kengnstelje- jne,);

3) elektrilised masinad:
a) majapidamismaoinad (kõlnutuskapp, poeu- 

pwemiomatiiii jne»),
b) apareadid (reedle, TV, ermnofon, nac- 

notofon jne.)
Kuna ruisailisod tineiraused on tüupprojelctkortoritoa nro- 

Jektceritud vaid eieneaoade кгзи:.ал1во üldisi vujnduci a^0® 

lood.se
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tades, teki jiii llkuu v cior-esecideet tülcoldatud plапарт!ng ja 

kasutamisel läheb seetõttu kogu raini mahust lubamatult ouur 
0«a kidura •

yiwtaeslse alaisispinne normi arvestanieel oleks о te tarbe
ks silmas pidada tgcr ruumis konkreetset clspescedot ja tekki*  
nud ruw^irlrnocrlnut koor ni)e vabade tekkinud ruutmeetrite ka
rt uf. eritavc-?-'; ai nr tera. Selles nn, vabade ruutmeetrite ja elesesea*  
de rabu ruhte alusel veib kogu ärtud cnarr.olin—rutrilisos пия— 
teerir objekti-veelt manrntn elanistlhedupt.

Tcetuder Tallinnas läbiviidud intervjuude andaetele võib 
hupoteerlnr. võita, et tuur projekt kõrt eri te projektfunkteioo*  
ntd ja kodude tegelikud funktsioonid ei kettu.

Magu selgus andnutest, eelistatakse kodust pesupesemist 
peetaeja teenustele» П1е no le küsitletuist peavad kodus pesu*  
peaerist meeldivaks tegevuseks (vt« käesoleva aruande 7»ptk.)

Tuupprajektkorterl projektfunk Bioonide hulka aga pesu iga*  
paevtne korrashoid * ревет!», kuivatamine t triikimine, ei kuu*  
lu, lesa paste kse vannitoas vei hoõgig, kuivata takse vannitoas t 
köögist rt?iia?>torltel (tubades), voinalusa korral ka rodul, 

, Seetõttu ongi hügieeni tsoon, kuhu к ;ilub peale onesehugi*  
eeni ka riiete ja korteri igapäevane korraahoid, kolge hajuta*  
tum tsoon kodudes ( hajutatuse koefitsient 4#23)»

Soontetaoon esines kõigis uuritud kodulas. Suur unnnue kü*  
eitletuiat oeltetab kodus soosist, 4le6?S vaatajaist eitab söök
las soonist üldse (vt, 7«ptk.),

Igapaevaoo soolise kohaks on enamasti toiduvalmistamise 
tsoon (kook) või sallo vahetu lähedus.

Köögi ruuiinapauce tõttu eelistatakse pidulikumat söömist 
võimaluse korral aöner teises ruunis - nn, elutoas vius,, kus 
hoitakse ka spetsiaalseid vahendeid s vi loks otstarbeks,

Tffiipprojektkortorite köökide enamasti juhuslik oieneoeade
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Ja sellest tükeldatud kõõglruuBl planeering ei v&salda neis 

tdLngimustoa igapäevast, kaasaegsetele eleciiakultuuei keete

le vastavat aerveeixtolst Ja söömist. Teiste ruumide kasuta- 

aine igapäevasel sõ&isel ei ole ökonoomne.

Igapäevases elus vajaliku käsitöö begeniaeks (nn. naiste 

käsitöödest Smblenine, kudhnine Jne*  Ja seest® käsitöödest 

parandamine , meistardaslnee (puu ~, metalli- Ja nahatöid), puu

duvad. tuiöpxojektfcorterites ainimaalseldkl vajadusi rahuldavad 

spetsiaalsed projekteerltuä tingimused*

Kusiti etvil oi: kodudes nn. naiste käsitööks vajalik Ja 

tegeles Kellena 90,6 nn. meeste kasitixiks vajalik (masinad, 

xtiteed, v"MriiRtnd) Ja tegelen . sellega '70,9 %•

Seleta käsitööd tehti kõõpis v8i m8nes teises toas, asie- 

tcrdoKdü- jt. pe».un3ttetõld aga kiilis korteri süüdidest esikus, 

kSõglv, sc-e, vannitoas, harw^lai tubades Ja r8dul.

isellatatl kõsitüetsoese mitte ttibades, vaid teistes v6i- 

ullkefi koxtesi mneldse, kuna selle too Juures tekib prahti, 

ja jäätmeid.

Toetudes intervjuudest saadud andmetele vflib valta, et 

etttoc tegemiseks ou tallinlaste igapaevases elulaadil kindel .

kott.
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Hagu eolnevoet selgus, puudavad ^erkerites t*xielttu?.t  rol 

ogaliselt projekteeritud ruu&llisod ja insenartctailic^d tln*  
ginusod järgmisteks tegevusteks i

1. Pesu Igapäevaseks korrashoiuks ( punanlne, kuivstcmine 
triikimine)»

2» Toidu igapaevBBeke iudiviu. ejS sarrecr: ' кя ja 
söömiseks*

3» Igapäevases elus vajalikuks susitud togaal^akB (o^b*  
lemine, kudumine, P u*,  metalllAoo, parandamine)»

4« Pikaajaliste taroiad. зезетз te по1*1ызекз.  
tuüpprojoktkortorite projesUunkiisl onidu ja kodude tegelike 
funktsioonide nlttekattumlne , konkieetLfctc pi^jek taari tiid voi*  
neluste puudumine raajapi^aamaoinate £ксиск:мкЛ8 kssntcr leeke, 
korteri planeeringu traxroforiaBteiOs^vCi^ ulMte puudumine jr 
projekteeritud inoener^Kaiuuiiao sieeeeoadü obopilnsr rtaht on 
cuutundd korteri eeerieiis^ruui^Lltiuü i,ingli4ULod vnj .duntele nit*  
tevee tavaks»

8«4e Aed, suvila, а a t о
Aed võimaldub puhata värsket ohus lllitsalt j£.?utnd.: 9 voi 

päevitades voi ka füüsilist tood teLoe» -окар&сга ?iHDRnurijad 
ei väsi rohutoesast linlasele tkiest tagoslpuudu 13odii3essee rph*  
ke haljastuse vajadus*  linnas» Asd oleks пЬзкл peenisekr? voi**  
nali kulm vahendikSf kuloao ;*;cle  1*2  põlvkonna linlased ?t..- 
eid teha ningl praktilist uottega fuuslliot tood» i ogovustogn 
korter oi paku sel loku olulisi võitlusi» Alel or j.s e»jur tSit*»  
ei» laste too*  Ja esteetilises kuuvanuses» Linnaaeu (vähemalt 
luurlinnrn) on nlnetemas onui tähtsust a ir^ajtpi^ ^liefiaL: oale 
andmeil kasvatati lilli 2,7 *ordti  aagedamini kui köögivilja» 
Aeda omavate respondentide jaguneoino on jargaue
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Tabel 8*13

Ala olemasolu

Küsitletutel on kolge sagedamini Iluaed*  Võimalus alaga 

tegelda on tallinlastel suhteliselt välkes seda võib vald 

17 • 20^ inimestest*

Kööglviljaaed T"uuvilja- ja 
marjaaed

Iluaed

Arv X Arv % Arv я
Veateeta 4 1,9 5 2,4 6 2,9

1*  Jah • 35 17,0 38 18,5 42 20t4

2. El 167 81 e1 163 79,1 158 . 76,7

Kokku 206 100,0 206 100t0 206 100,0

Tunnuste kesk- 1 *83 1t61 1l,79
ai-’*

Loomapidamist Tallinnas praktiliselt ei esinenud e v*a*  

2 juhtumit t kus peeti kanu või küülikuid*

Seega on kodraajapidamire vähe levini d ja võimalused pea

le kutsetöö ja majapidamistööde . ning lastega tegele?’ < ■ se üs

na piiratud*

Kui maja ümber pole aeuat siis tekib paljudel linlastel 

vajadus kasutada vähemalt veran at, palkonit vns* t et olla 

segamatult värskes Õhus*  Küsitlusr.ndmeil olid nimetatud olo— 

aas 44-1 Juhul (21>3^7»
tuhkuse ja vaba aja soodsat kasutamisvõimalust pakub si>» 

vila või maja maal*  Meie küsitletute! cli 25 Juhul suvila 

(12, W ja 13 juhul (6,5%) —ja eaal, s.t. kokku 38 (1b,6Й) 

peret võib hästi puhata. Peale nimetatud juhtude märgiti veol 

maja kasutamise võimalust võkenatekodus voi sugulaste juures 

maal, ülejäänute puhkuse ja aktiivse tegutsemise võiaalusad 

looduses, v.a. aiaotaanikud, on tunduvale halvene •

Kontakti loodusega tugevdab ning vaba aja veeta■se võtad d



ci svfirdsb auto vol ka mootorratta oIg^bbgIu perekonnale Aere*  
konna kasutuses olev® auto ja teiste acldukitG esise"issa^edust 
võrreldes soigub, et «tttoAart veidi rohkem or. otealt jalgrattaid!

auto -19 * 5
лпо torm lae - 10 - 4t9£-
«т-tomeod 9 • ?i 4л*
jalgratas - 23 - 11,2^
n&^t -2 - 1,0'-
Auto voiiaaldab nerekom&l võeta linnast, vnljns nii korrali

sed puhkused kui te nädalalõpud, ja kui on oloroa кэ suvila vol 
Bfijs nael, eite к я vol kogu suve» -.eeldav on isegi clamaasinine 
я ubttrbf^i satsiooni tsooni» £el j hui ongi toru ritte enen linna
liku (urbeanse), vr-id linnnl.ttoacliku (титЪоипяс elulaadis^. 
Ameerika ühendriikides on meke Inimesi klscstfltscerida llnna- 
v*t  ^aeinirwtteka, eeet kulrd. nad. elavad nael, on nende elulaad 
rohkem limallk ja nad keiva.d linnas tool*  Veetavalt elulaadile 
ksntakeegl wd statistikekognmikeeee*  Ms ^eil 9SV Liidus ku
juneb suurte linnade iraber tihe kahekorruseliste poj-dega nsuo- 
tnsvõrke Küljed esvlate bnekor ustuse tase rrole kõrge, koa- 
peseeerlvad need puvdxieed ( pealegi on neid ruudus! võimalik 
likvideerida j) head oko loogilised tl ligidased e Seeparast pole 
ttotet pubu.rbc№>ieetgi*>ori7  (e, ri^benisateiooTd) taunida ( 8| lke 

64 - 65)>
EUSV -e 1a eriti Tallinnas, И» roiduautosid on rohkem kui 

eujol KSV Liidus ja kus meie kueitlu?e andmeil on autodest vool
id rohkem euvll^ld, on ilmne tendents pool-llmellirale elulaadi
le kui mitte aasta rtiigi, eile vähemalt euvel.



Tall lana elanike soudaaskasitlus, samuti nagu objektiiv*  

eed upitajadki, peegeldab elamistingimuste ja üldise heaolu 

tõusu linnas*  Kasvab ühe elaniku kohta korteris kasutatav ruum, 

kiiresti suureneb kotvnunaali^ugavustega varustatuse osatähtsus*  

Pidevalt kiireneb elamuehituse kasvutempo. мое on kindlasti 
üks põhjusi, niks valdavale enamikule küsitletutest noeldib 

Tallinnas eladaw

Samal ajal on linnus veol asjaolusid, mis põhjustavad ra

hulolematust*  Uurimus näitas, et inloüute rahulolematus on s*»  

a i suurem, mida lähemalt teatud probleem neid puudutab: kui 

enamikule küsitletuist meeldib olada linnas, siis linnaosas 

juba tunduvalt vähem, veel vähem ollakse raitul õuega maja j йо

гов, eriti o^a korteriga*  Keerukaks probleemiks on elamu ja 

korteri kvaliteet*  Korteriprobleemi ei sau vool lahendatuks 

lugeda i osal inimestest, eriti üksikuil, ei ole üldse oma 

korterit, paljud elavad mugavusteta korteris amortiseerunud ma*  

jadas, paljud peavad leppima ühisköögiga korteriga jne*  öoega 

pole mitte koigi perekondade elukeskkonna kvaliteet sama*  Ini— 

■ese elukeskkond ш ohustab hierarhilise süsteemi (li»*n,  linna*  

osa, *1  ■ujibihrQn, elamu ja korter ning korteri funktsionaalsed 

tsoonid), mille eri astmetel tuleb allsüsteemide kvaliteeti 

■adrata m* lnõvalt, vastavatest kriteeriumidest lahtudes*  InL- 

aesto seiskohalt tõstatub kvaliteedipi^oblecm teravamini soo*  

ses korteri ^maja) ja soil® lühema uciLrusoga*  uid korteri so*  

bivust (kvaliteeti)ei maara antud perekonna jaoks mitte ruumi*
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kus, mugavuste olemasolu t ruunide funktsionaalsus üldse, vaid 

konkreetse korteri vastavus konkreetse perekonna elustandardi*  

le ja sotstaal-professionaalsele staatusele# Siit xuhtub vaja

dus sotsiaalsete llsakriteariusilde väljatöötamiseks elamispta*  

na jagamise op ttaiaeur taiseks*

bdastae uurimuse seisukohalt on oluline elanike raliulole- 

natuse subjektiivsete ja objektiiveta tegurite täpsem selgito- 

itao, samuti rahulolematuse ning sotsiaalse aktiivsuse vahekordi 

kuidas on elanikud ise osa võtnud linna (ka maja üefcreee) toa*  

korrastamisest ja elamufondi hooldamisest ning mida nad veel 

teha võiksid või tegema peaksid*  Ourtatat vajavad majavalitsu

se probleemid * kuidas tagada optimaalne vahekord linn - maja

valitsus - inimesed, et intaosed taa&xsid ja noil oleks võtao- 

enda peale võtta see osa linna heakorrastusest, mida neilt 

oodatakse*  öeega vajab selgitamist li na organisatsioonide te

gevuse ja elanike aktiivsuse optimaalne vahekord*  Tallinna eda

sine uurimine nõuab ka linna kui terviku ning üksikute linnaosa

de vahekorra tapaemat diferentseerimist nii elutingimuste ob

jektiivse kvaliteedi kui ka elanike hinnangute ja hoiakute põh

jal*

Linna elanike elulaadi ning sotsiaalpsühholoogil ta to ise

ärasuste täieliku® arvestamine avardab võimalusi linna aea^oxv 

rustaöisel, haljastaraisel ja kodu esemelta-ruuoiltae keskkonna 

projekteerimisel  *
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TOITUMDB

Käesoleva uurimuse üheks eesmärgiks on toitumisega seotud 
probleemide kirjeldamine Ja järelduste tegemine•

Huvipakkuv on see, millised on erinevates materiaalsetes 
ja sotsiaalsetes tingimustes elavate inimeste vajadused toitu
mise suhtes ning millised on võimalused nende rahuldamiseks*

Vaatluse all olev probleemidering hõlmab koduse ja kodu— 
välise toitumise suhet*  Selgitatakse elanikkonna rahulolu prae
guse olukorraga ja häirivaid aspekte toi tuksega seotud tegevus
tes*  Probleemi materiaalne aspekt holiiab koduse esemelis—ruumi
lise keskkonna kujundamist, mis on toitumise korraldusega seo
tud*  Vaatluse all on vajalike esemete olemasolu, nende iseloom 
(polüfunktsionaalsuse aste) ja ka taroitavate toiduproduktide 
polüfunktsionaalsus •

fiotsiaalne ja psühholoogiline aspekt hõlmab elanikkonna 
orienteeritust kodusele voi koduvälisole toitumisele, ühiskond
liku sfääri osatähtsust erinevatel elanikkonna gruppidel sõl
tuvalt sotsiaalsest struktuurist ja indiviidi käitumisest*  
Tunduvalt mõjutavad inimese toitumisatiili tema sotsiaalne po
sitsioon, vahetu ümbritsev keskkond jne*,  mis määratlevad indi
viidi sotsiaal—majandusliku positsiooni*

Kodusele ja koduväil;sele toituuiisele avaldavad olu^. sl 
mõju materiaalsed tingimused (tootmise üase toiduaine со<.eu'-u . 
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tööstuses} kaubanduse ühiskondliKU toitlu.qtami sa nrgqnl pepri mi яе 
tase jne») (vt. joonis 9- )• Kui materiaalsed tingimused loovad 
inimesele va li kuvari andid , siis konkreetne valik teostub oi uil-*  
selt sotsiaalsete ja psühholoogiliste faktorite mõjul. Toitu
mise probleemide sotsioloogiline uurimine eelaab toitumise vaat
lust inimese seisukohalt mitte kui bioloogilise vajaduse rahul— 
elamist, vaid ka kui teatava sotsiaalse standardi järgimist»

Probleem oma olemuselt seisneb selles, kuidas on inimene 
rahul praeguse olukorraga, millisena tabaks ta naha edaspidist 
toitumise korraldust, kuidas rahulduvad teda praegused võima
lused, milliseid tendentse võib täneldaua» sotsiaalne aspekt 
seisneb inimeste vajaduste paremas tunnilises ja rahuldamises»

Ei saa pidada loomulikuks, et kaasaegsetes tingimustes 
kulutab naine 10-11 tundi nädalas üksnes toidu valmistarni- 
aele (1,lk. 116).

Probleem on tähtis elanikkond tervise, töövõime, vaba aja 
seisukohalt»

Tallinlaste toitumisküsimusi korraldavatele instantsidele 
on oluline teada, kuldas korraldada kaubandust, ühiskondlitdcu 
toitlustamist jne» Mllised viisid ja vormid on elanikkonnale 
vastuvõetavamad? Mlline on vastavate majandusharude arengu

perspektiiv?
Probleemile on 3 lahendustl

1» Toiduainetetööstus võimaldab osaliselt lahendada 
toitu, isprobleemi konservide, poolfabrlkaatide jne. 

tootmisega*
2. Parandatakse tunduvalt koduseks majapidamiseks vaja

likku ruumilis —esemelist keskkonda.



Jooais 9.1» Kodust ja koduvaLLst toitumist mõjutavad tegurid
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3. Arendatakse ühiskondlikku toitlustamist.
Lahendusvariantide hindamiseks tuleb onne selgitada 
nende sotsiaalne aspekt.

Toitumine kodus

Toitumine kodus hoi ab 5 liiki tegevust»
1) toidu hankimine,
2) toidu valmistamine,
3) söömine•

9»1e Toidu hankimine

Vajalikud toiduained ostab tallinlane turult ja poest, 
toidu hankimine on talle suurel määral koduvaline tegevus.

X1. Liha, piim, munad А 9» 52 eraldatus
2. Коо Д- ja puuvili 8,71 kodust
3» Puu- ja aedviljad 8,06 kasvab

Köögi- ja puuviljade hankimise väiksem kodust eemaldatus 
on tingitud sellest, et 17/» tallinlastel on võimalus kasvatada 
Ise köögivilju ja 18,%» puu- ning aedvilju.

53,4%-le küsitletutest meldiks kasvatada ise puu- ja 
köögivilju, 31,0-1 neist puudub isiklik aiamaa. Enda Kasvatatud 
puu- ja köögivilju loetakse paremateks ja odavamateks (41,7/*  
ja 49,0%).

70,1^-le küsitletutest meeldib osta toiduaineid väljaspool 
kodu. Põhilisteks segavateks teguxxtoks loomakasvatussaaduste 
hankimisel loeti kauba defitsiiti (vaike sortiment, kaupa ei 
jätku) (11,7*)  ja järjekordi (7>9%) (vt. joonis 9*2).



Joonis 9.2. Takistavad faktorid toiduaineta hankimisel, toidu valmi staml sai 
Ja kodust väljas söömisel

Söömine kodust väljas
% vastanute üldarvust
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Puu— ja koogiviljade hankiilsel oli segavaid faktoreid 

märgitud rohKeou Kõige enam häiris imeltlotuid kauba kvaliteet 
(12,6 2), kauba defitsiit (1,3/ ) ja järjekorrad (7,556)•

Ilmneb, et vaid väga vähesed vastanutest peavad toiduainete 
hankimist enesele ebameeldivaks voi paratamatuks toiminguks. 
See on liialt igapäevane ja vajalik tegevus ja inimene on ta 
enesele ühel voi teisel moel muutnud vastuvõetavaks, tundes 
end puudutatuna vaid soovitava kauba puudumise voi pixkade 
järjekordade puhul•

Järgnevalt on vaatluse all probleem, millisel kujul eelis
tavad tallinlased osta toiduaineid, kui suur on nonde valmiduse 
aste, mis väljendab teatud määral toiduaine polüfunktsionaal
sust - madalama valmiduse astme puhul on polüfunktsionaalsus 
kõrgem (suurem on võimalus Individuaalse maitse järgi toidu 
valmistamiseks)» Probleem seisneb ka selles, milliseid valmis
produkte eelistatakse rohkem, milliseid vähem (kasutamise ise
loom), et siit teha siis järeldusi edaspidiseks toiduaineid 
tootvale tööstusele. Ülevaate tarbitavate produktide sagedusest 
annab järgnev pingerida*

6i tarvita neid 
toiduaineid

%
1» Piimasaadused 1,0
2» Leib-sai, kondiitritooted 4,4
5* Piim pudelites, kottides 9»2
4» Lahtine piim, munad 9, 2
§• Jahu, kruubid 11,2
6» Puhastamata juurvili 13,1
7. Liuakon=iervid, suitsutatud Lidia 13,1
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8* Konservitud mahl, puuvili, keedis, 

kuivatatud puuvili, veinid 15*5
9» Toores liha / 16,0

10* Toores kala 17» 5
11* Puuvili, marjad (tootlusega) 21,9
12* Ettevalmistatud. liha (iilee, 

supikoraplektid, hakkliha) 26,7
13*  Kalakonservid jOti
14* Lihast poolfabrikaadid (kotletid, 

frikadellid) 32,0
15* Valmis lihatooted (vorstid) 37,4
16* Konservitud köögivili * 40,3
17» Puhastatud kala (iilee) 41,3
18* Lantine .ahi, povidlo, keedis 41,7
19* Kaljapulber 57,8
20* Valmis kalatoidud 62,1
21* Valmis juurviljatoidud, salatid 66,0
22* Keedetud köögivili 72,3
23» Konservitud piim, piima*  ja munapulber 74,3
24* Taigen, pudrud 74,3
25* Puhastatud puuvili 80,1
26* Kala poolfabrikaadid 82,5
2?e Puhastalud juurvili 85»4
28* Vili terades 98,5

Selgub, ot tallinlane eelistab toituda rohkem värskete, 
väiksema säilivusega toitudega*  1 elistatakse toorest liha, 
kala, puuvilju, juurvilju nende töödeldud kujule*  Siit saab 
järeldada, et tarbijale on Kullaltki oluline toiduaine põlu- 
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funktsionaalsus, madalana valmidusastme puhul on kasutamise 
voinalused Individuaalse maitse järgi aärKsa suuremad»

Järgnevalt esitame eri tootegruppide kasutamise valmidus— 
astme keskmised (x) 

(suurem X tähistab kõrgemat valmidus astet)
I

1» Teravili ja terav! Ijasaadused
2» Puuvili ja marjad
5» Liha ja lihatooted
4» Kala ja saiatooted
5» Piim ja piiciasaadused
6» Juurvili ja köögivili

5,58 ♦ 0,08

2,71 ♦ M5
2,61 + 0,11

2,55 ♦ 0,15
2,19 ♦ 0,06
2,18 ± 0,14

Ilmneb, et Kolge kõrgema valmidusastmega kasutatakse tera— 
viljasaadusi (leib, sai, kondiitritooted jne.)5 kõige madalana 
valmidusastmega piimasaadusi ja juur-» ning köögivilja»

li tine te objektiivsete tegurite (urbani seerumis tendents jne») 
mõjul praegune töödeldud ja toorprodukti vahekord elanikkonna 
toitumis struktuuris nähtavasti muutub länemal ajal ja eeskätt 
just suurtes linnades» Seda tendentsi võimaldas järeldada 21x3 
Sotsioloogia Laboratooriumis 1970»- 1972» aastal teostatud

* 
uurimus konservide tarbimisest LÜLV—•»

Alljärgnevalt anname ülevaate selle uurimuse mõningatest 
tulonustost, mis on olulised ka Tallinna elanikkonna toitumise 
seisukohalt ja mis võimaldavad saada ülevaadet uruanisecrituse 
mõjust toitumisele (uurimus konservidest võimaxdas paralleelide 
tõmbamist suure linna ja väikese linna, linna ja maa toituiais— 
stiilide vahel)»

Käesolevas uurimuses kasutatud andried konservide tarbimise koh
ta pärinevad /konservide tarbimiseulistuse uurimisest EJl> V 
nar^mra^ooMstadee ^а13^еПп» Kohtla-Jarve, Tartu, Pärnu) ja
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Nagu näitas ka sondaažküsitlus, tarbitakse konserve kullalt 
vahe:

r.1 tarbi üldse

*
1* Konservitud uahlu, puuvilju, 

keediseid, kuivatatud puu* 15»5
vilja •

2< kalakonserve 50,1
3* konservitud köögivilja 40,3

Suhteliselt sagedanlni ostetakse kunservitud mahlu, puu
vilju, keediseid, harvemini köögivilju * 40,3^ ei osta neid 
üldse*  Viinast arvu tuleb pidada halvaks näitajaks, sest LlkA-s 
tarbitakse köögivilju tarbimise füsioloogilisest nornist (30 kg) 
vaid'50%e Paratamatult tuleb osa köögivilja kasutada konservi- 
tud kujul, sest paraku on vaid > kuud aastas puu*  ja koogi*  
viljerohked*

Uurimus konservidest näitas, et põhilisteks takistavateks 
teguriteks ostmisel on nende madal kvaliteet, sellega võrreldes 
kõrge hind ja liialt sarnased maitsed konservide eri tootegrup*  
pidel*  uurltius voi aidas selgitada, et väga oluline konservide 
ostul on nende funktsionaalsuse aspekt (sama selgus ka käesule*  
vas uurimuses), tarbijad eelistavad meelsamini konserve, mille 
tarbimisega on vÕinalik toidu valmistamist mitmekesistada, 
kuld mis pole mõeldud iseseisva valulttoiduna, s.t*  konserv 
kas lisandina või mõne pohikomponendlna*  Seetõttu eelistati 
osta sagedamini uahlu, kompotte, salateid kui näiteks sup,,e*

Valmistades toitu on iga pere huvitatud ikkagi individuaal*  
sest, harju ud maitsest*  Pole võimalik dikteerida kõigile lai-



mestele standardse toidu söömist*  ka konservi puhul tuleb ela
nikkonnal© jätta teatud varieerimise voi alus*

Hinnangulise suhtumise järgi konservidesse ja nende tarbi
mise poolest jaguneb tarbijaskond INCV-s viide rühma. hühmad 
erinevad omavahel vajaduste ja nende rahuldamise võimaluste 
poolest*

I rühm * väike konservide tarvitaja (snoob*)  • üoodustab 
üldkogumist ainult 6*9  >»• Iluhma üldine haridustase on tunduvalt 
kõrgem kui teistel*  29—1 on kõrgem voi lõpetamata kõrgem liari- 
dus*  Suur osakaal on tehnilisel ja loomingulisel intelligentsil 
(34>7$)*  Tööliste ja kolhoosnike osatähtsus on selles rühmas 
teistega võrreldes kõige väiksem*

Seda rühma iseloomustab kindel orientatsioon kodule, kõr
ge sissetulek ja suur toiduraha kulu*  helistab rohkem kui ükski 

teine rihm kodus söömist söömisele öhiskonillku toitlustamise ette- 
võttes•Tema kolus valmistatakse kõige sagedamini lõunasööki ja kul
lal) sageli ka sooja hommikusööki.

Kodukonservi varud eriti suured ei ole*  pigem ühed väikse
mad*

Konservide ostmisel orienteerub toote maitsele ja välimu
sele*  Hind polo talle oluline*

Selle tüübi esindajad elavad ülekaalukalt Talliir as O9t 1 
ja Tartus (21,Z)«

XI rühm - sagedane konservi tarul ja - "poissmehe tüüp". 
Moodustab üldkogumist 22,1%*  belle rühma tarbija hindab konser
vide kasutamisel üle kõige ajasaästu*  Iseloomulik on suuteliselt 
kõrge vallaliste protsent*  Sotsiaalselt koosseisult domineeri
vad töölised ja osalt ka tööstusega tegelev intelligents*

Orientatsioon on kodust välja*  Hende kodudes valedstatakse



kolge vähem hommikuti süüa*  nühte li selt harva tehakse ka lõuna- 
ja õhtusööki*  .

Toidule kulutab kolge rohkem raha» Kodukonservide varud 
on keskmised (teiste gruppidega võrreldes)•

belle rühma esindajad elavad arvukamalt Kohtla-Jarvel, 
Tallinnas (20t€%)<

III tuiip - harvem konservide tarul ja - "kOKkunoialik majan
dusmees" • Tema osatähtsus üldkogumist moodustab 25,1%  On kon
servidega ennem rahulolematu kui rahul  Tarvitab kolki iconser- 
vililke kullalt harva  Peab konserve hinnalt kolge kallimaks  
Hindab ja kasutab konserve eelkõige aja kokkuhoiu parast

*
*

* *
*

Siia tuupi kuuluvad kõige suurema perekonnaliikmete arvuga 
grupid*  Eestlaste protsent on kolge kõrgem*  Sotsiaalse seisundi 
järgi vaadelduna on kolge suurem osakaal töölistel ja põllu
na jai idus töötajail*  belle rühina esindajad elavad valdavalt Tartu 
rajoonis, Pärnus, Tallinnas (25,1%)*

Coovib süüa meelsamini kodus kui ühiskondliku toitlustamise 
ettevõttes*  Sellel rühmal on kõige suuremad kodukonservl varud*

IV rühm - "suur konservisooer’*
Kolge potentsiaalseni konservide tarbija*  moodustab 20,9% 

üldkogumist*  Ta on konservidega kõige rohkem rahul*  Tarbimie- 
sageduselt ületab kõiki teisi rühmi, konservide maitsele annab 
kolge parema hin.ia. gu*  Ostmisel peab eelkõige oluliseks toite
väärtust*

Selles rühmas on kolge suurem protsent neid, kes meeleldi 
sööksid ühiskondliku toitlustamise ettevõtetes*

Kodnkonserve valmistab see rülua kõige vanem*  Eestlaste 
protsent on madalam kui eespool nimetatud rühmades*

Sotsiaalselt seisundilt põhiliselt töostustoolised*  Küllalt 
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palju kuulub sellesse riihma ka autojuhte ja mehhanisaatoreid» 
Kolge rohkem elab selle tuubi esindajaid Tallinnas (22,1;£) ja 
Koht la—J arvel •

V rühm — ^konservide eitaja  •*
Moodustab 2?»1% küsitletute üldarvust» Ы ole konservidega 

üldse rahul*  iieed maitsevad talle vanem kui teistele» Konservide 
tarbimissageduse pingereas kuulub sellele rühmale kolge viimane 
koht»

Konservide ostmisel peab eelkõige silmas toiteväärtust» 
Aja kokkuhoid on väae oluline» Konservide sortimendi laiendamine 
sõda rühma ei huvita»

Omab kindlat orientatsiooni kodule» Eelistatakse kodus 
söömist ühiskondliku toitlustamise ettevõtetele» Nende kodudes 
valmistatakse kolge sagedamini sooja toitu»

Kodukonservi varud on suhteliselt suured» Kulge madalama 
tulukusega grupp» Toiduraha kulutab teiste rühmadega võri-eldes 
keskmiselt»

Selle rühma Haridustase on tunduvalt madalam kui teistel 
gruppidel» Algharidusega inimeste protsent on selles rühmas kõi
ge suurem» Domineerivad pensionär ja põllumajandustöötaja»

Koiga rohkem esineb selle rünma esindajaid Tartu rajoonis» 
Tallinlastest kuulub sellesse rünrna 20, •

Järeldub, et sõltuvalt mitmetest sotsiaalsetest detormi- 
naatoriüest (sotsiaalne positsioon, Hariduslik tase jne») 
diferentseerub tarbijaskond rühmitustesse, kellel on crxnev 
elulaad, tarbimise motiveering ja orientatsioon toidukaupade 
ostmisel ning toitumise korraldamisel»

Tunduvalt diferentseerib tarbijaid nonde haridustase*  kõige 
vähem haritud rühmitus (V), oli kõige enam orienteeritud kodule» 



Haridustaseme tõusuga kahanes orienteeritus koduse majapidamise 
korraldusele (toidu*  kodukonservide valmistamine jne#)*  oluli
seks muutus aja kokkuhoid*

teega Tallinnas esines sagedamini III*  IV ja I tarbija- 
riihmitust*  võrreldes teiste küsitluskohtadega:

1* III 25*1
2# IV 22,1
3# IJ 20*6 .

V
5. I 15,6

Tulemused on tähtsad TalliüLias konservide tarbi*  iise po
tentsiaalsuse seisukohalt:

II ♦ IV rühm III * V
(Potentsiaalses (Vähem potentsiaalne
tarbija)

%
tarbija)

я
1# Kohtla-Järve 50,5 1# Tartu rajoon 60,4
2# Pärnu 45,2 2# Tartu 52,2
3# Tallinn 41,2 5e Pärnu 49,7
4# Tartu 59,7 4# Kohtla-Järve 45,0
5> Tartu rajoon 55,6 5« Tallinn 45,7

Ilmneb Tallinna omapärane koht teiste vaatlusalust© punk
tide seas# Siin esineb keskmiselt potentsiaalset rühmitust 
(41,2%) ja kolge vähem vahepotentsiaalset rühmitust (43, Zo)# 
Seega tuleb pid-da Tallinna edaspidi konservide tarbimise sei
sukohalt väga potentsiaalseks Jiniiaks#

Jälgides motiveeringut vaati salustee kohtades ilmnes*  
et Tallinnas*  Kohtla-Järvel ja Tartus on tarbijatel eelkõige 
tahtis konservide tarbimisel r. saavutatav aja kokkuhoid
(vt# joonis 9»3>)e
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Pärnus ja Tartu rajoonis peetakse tähtsamaks hinda ja 
konservide välimust (vt*  joonis 9»3)e Urbanisecrituse kasvamisel 
suureneb elanikkonna taüelepanu aja kokkuhoiule#

Uurimus kc t, mis j i as kogu toitumisega seotud
probleemistikku, võimaldab teiia järeldusi uliisxtondliku sfääri 
osatähtsuse astme üle toitumises cxш v tel elanikkonna gru pidel# 
ühiskondliku sfääri osatähtsuse kasv (kasutatakse гопкет ÖTh 
teenuseid, tarbitakse sagedamini konserve jne#^

on tingi tudi
1# Objektiivsetest asjaoludest:

a) tõuseb urbanisecrituse ude,
b) kasvab elanikkonna üldine heaolu,
c) - n - - n - hariduslik tase jne#

2# Subjektiivsetest teguritest:
a) elaaikKond on rohkem huvitatud aja kokkuhoiust,
b) vananeb orientatsioon kodustele töödele#

ühiskondliku sfääri osatähtsuse tunduva tõusu tõttu tekib 
edaspidi suurem võimalus lahendada toituinisprobleome kauban- 
dussüsteorai kaudu, arendada ühiskondliku toitlustamist, paran
dada toidukaupade müügi tingimusi#

Probleemi lahendus nii tootja kui tarbija seisukohalt hõl
mab ratsionaalse toitumise (^oituuise organiseerimine) kujun
damist# Selleks tuleb korraldada täiendavaid uurimusi# Regu- 
loerimisteid tuleb leida reklaami probleeme uurides#



9*2»  Toidu valmistamine

Lagu selgu© intervjuu ja korterite plaanide analüüsist, 
on toitumine ja temaga seotud tegevuse liigid kodu üks põhilisi 
funktsioone (kõrvuti nugieezdl, puhkuse ja suhtlemisega)

Lende runutsiooniae realiseerimine kodus eeldab saht tsooni, 
mis kuuluvad toi tuhnis sfääril toiduvalmistamise 3a eocxaiee tsoon» 

kaasaegses korteris eeldab toidu valmistumine ja säilita*  
aine spetsiaalset Insener-tehnilist sisustust Ja ruumi funktsio
naalset planeerin!£t*  Põhiliseks ruumiks on kook, peale selle 
osaliselt spetsis ilsed ruudid riknevate toiduainete hoidmiseks! 
sahver, kelder (viimased on olemas ka külmutuskapi olemasolu 
korral)»

Spetsiaalne koht toiduainete ja valnustoidu jaoks oli 51Л 
respondentidert, 4,3-» küsitletutest Kasutas toiduainete hoiuks 
rodusid, aknalaudu jt» kohti, mis pole .T^LU-ks sobivad» 4b,7 
hoidis toitu koo© teiste esemetega, mitte spetsiaalsetes hoiu
kohtades (koos nõude ja käof^i inventariga)»

Tunduvalt halvan on olukord toiduvalmistamise kona - 
koogi epetflialisc erituse astnega» Vaid 19/» küsitletutest valmis
tab toitu selleks määratud kohas (koogis), oie pole koormatud 
□uude funktsioonidega» 78,7 -1 täidab toiduval.aistamiso koht 
ka teisi funktsioone voi siis valmistatakse toitu mitte spetsiali 
seeritud. . ruumis»

Leie eondoa*uuriause  pohlal võib järeldada, ot köök on üks 
kõige enam funktsionaalselt kooremtud Korteri ruu ideet (peale 
toidu valmistamise, söömise tsooni on koogis ka ziobide, kudumi- 
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mise, õmblemise, remonditööde ja hügieeni tsoonid - need tood 
tehti vaatluse all olnud perekonnas köögilaual)»

Koogilaud on sellisel kujul uks kolge universaalsemaid 
esemeid korteris: temal toimub peaaegu kolk, mis nõuab aluseks 
sobivat kõrgust»

Toidu valmistamise voi hoidmisega seotud laudade ja kappi
de polüfunktsionaalsuse pingerida kujunes järgmiseks:

1» Valmis toidu e» toiduainete hoiuruum
voi kapp

2» Lauanõude hoidmise kapp
3*  Toiduvalmistamise laud
4» Köögiriistade kupp

1,90 ♦ 0,13
2,32 ♦ 0,13
2,39 ± 0,11
2,73

Kolge sptesialise eri tuimalt kasuta taiese toiduainete hoiu
kappi (selleksyüle pooltel (52,9fc) küsitletutest külmutuskapp).

Koogi ja köögimööbli suhteliselt väike spetsialiseeritud 
tingib selle väikese ruumi ülekoormatuse mitte ainult mitmesu
guste funktsioonidega, vaid ka vastavate funktsioonide täitmiseks 
vajalike esemetega, mis vähendavad veelgi ruumi pindala»

Ituumilibi—eseroelise keskkonna parem kohandamine aitab tun
duvalt kaasa toitumisproblcomide lanenddfeole»

Omaette probleemiks, mida järgnevalt vaatleme, on koduse 
majapidamise mehhaniseerituse aste» Kuidas küsitletud on seda 
praegu erinevate toiduainete ettevalmistamiseks korraldanud^ 
annab ülevaate järgnev pingerida (1 - käsitsi*  2 - mehhaanilise 
vahendiga, 3 - elektrilise vahendiga):

X
1» Kohv, maitseained 2,84 *0,07
2» Liha, kala 1,68 ♦ 0,07
3» Piim, koor, munad 1,62 ♦ 0,11'
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4e Juurvili, köögivili, puuvili, KŽLitsi

matjad 1,55 ± 0,09 etteval
5. Teraviljaseadused 1,02 * 0,0? tarni

se aate 
tõusen

selgub, et kolge rohkem on vastanutel mehhaniseeritud kohvi 
ja maitseainete ettevalmistamine (X= 2,84)*  Liha, kala, piim, 
koor on võrdse mehhaniseerituse astmega ettevalmistatavad» 
Koigo enam valmistatakse toidu tegemiseks käsitsi ette juur- 
ja puuvilju ning teraviljasaadusi.

üldiselt võib märkida koduse toiduvalmistamise mehhaniseeri
tuse madalat taset, mida ei saa pidada loomulikuks kaasaegsetes 
tingimustes.

Olukorra parem analüüs eeldab täpsemaid vaatlusi, et selgi
tada need põhjused, mis takistavad mehhaniseerituse tõusu.

Kodust toiduvalmistamist häirivateks faktoriteks nimetati 
eelkõige aja puudust (12,1%), tegevuse ebameeldivust, raskust 
(5,8%) ning koha ja ruumi puudust (5,9%) (vt. joonis 9»2).

Toitumise orientatsioon kodule nõuab toiduvalmistamiseks 
vajalike kööginõude (mitmesugused köögikombainid, nõudepesuma
sinad jne.) senisest laialdasemat tootmist, sest vajalike ese
mete puudumisele ning viimaste halvale kvaliteedile vixtab 

Ühtekokku 20% küsitletutest.
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9*5*  Kodus ja kodust väljas 
söömise vahekord

JN agu näitas käesolev Küsitlus* eelistab kodust väljas 
soonist 54% küsitletutest*  46*6%  ei taha kodust väljas süüa*

Kodus söömise eelistatus tuleneb väga mitmest Kaalutlusest!
1) 8$4%  vastanutest peab kodust sööki maltsvarnaks,*
2) 7717?» - odavamaks*
5*  Kahele eespool toodud aspektile lisandub veel sotsiaalne 

söömine kodus on omaette suhtlemisvõim*
Seega kaasneb kodus söömisega nii majanduslik kui ka 

sotsiaalne efekt*
Probleem peitub selles*  kuidas muuta ühiskondlikku toitlus-*  

tärnist tarbijale vastuvõetavamaks*  sest praeguses olukorras on 
takistavaid faktoreid vägagi palju (vt*  joonis 9*2)»  Kõige enam 
häiris küsitletuid kauba kvaliteet (29*6/6)*  järjekorrad*  trügi*  
mine (13*6%)  ja raha/puudus (10*7%)*

Mitmete häirivate faktorite tõttu on söömine kullaltki
vähe kodust eemaldatud tegevusi 

X M
Lõunatamine 4*82  + 0*J6  л 
Kerge einetamine 3*62  ♦ ^>32

Suurem eeualda— 
tus kodust

Sagedamini kui kergeid eineid*  süüakse lõunat kodust väljas 
ühiekondliioi toitlustamise ettevõtete tihedust*  istekohtade 

arvu 1000 elaniku kohta ning läbimüüki ühe elaniku kohta iseloo*  
mustavad näitarvud on Tallinnas keskpärased teiste vabariikliku 
alluvusega limadega võrreldes*  Kui aga arvestada Tallinna kui 
pealinna funktsiooni, siis tallinlaste jaoks need näitarvud
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muutuvad tunduvalt tagaslhoidliicumaks*  El vaja vist erilist 
toestamist ühiskondliku toitlustamise ettevõtete suur osatäht
sus sissesoitnute toitlustamisel, ning sellest tulenevalt ka 
sissesSitnute osa nende ettevõtete klientuuris•

On selge, et ühiskondlikku toitlustamist tuleb edaspidi 
rohkem arendada, sest siin peitub uks voinalua reguleerida toi*  
tumisprobleemi*  ÜTE ärandamise perspektiiv seisneb sobivamate 
viiside ja vormide leidmises ning suuremas diferentseerituses 
sõltuvalt elanikkonna vajadustest*
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•> Kokkuvõte

Antud uurimusest selgus linnaelaniku elulaadi spetsiifiline 
mõju Indiviidi toitumisele*  Uoju on tingitud urbaniseeritusest 
tulenevatest elamistingimuste ja nõuete muutusest indiviidile» 
mis tunduvalt kujundavad inimeste orientatsiooni*

Ilmnesid, olulised erinevused maa— ja linnaelanikkonna toi— 
tumisstiiIides*

Uurimusest tulenes rida probleeme, mida tuleks edaspidigi 
uuridal

1*  Probleemid, mis on seotud koduse toidu valmistamisega*  
Tuleb täpsemalt määratleda senised takistavad faktorid» lähemalt 
selgitada elanikkonna vajadusi, et vähendada ajakulu ja töömahu- 
kust*

2*  Probleemid, mis on seotud koduvälise toitumisega*  Liin 
on oluline ÜTI5 arengu vormide selgitamisel tema funktsionaalne 
diferentse eriaine •

5*  Toiduaineid tootva tööstuse Ja kaubanduse arendamine 
probleemid*

Edaspidistes uurimustes tuleb rohkem rõhutada elanikkonna 
tervisliku toitumise aspekti*
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10*  peatükk
КОШ - ЫНП - LAKSED

10*1*  Tallinna abiturientide 
kodu - ideaalist

10*1*1*  Metoodilised lähtekohad

Meie uurimuse pohiosa ülesandeks on olemasolevate kodude 
kirjeldamine ja nende kirjelduste põlijal mõningate järelduste 
tegemine*

teile kõrval on kullaltki huvipakkuv- m^2J.ised on meie kesk

kooliõpilaste kui lähemas tulevikus aktiivse elanikkonna soovid 
oma tulevase kodu suhtes, milline on kodu-ldeaal nende jaoks*

Just keskkooli lõpuklassides on õpilane asetatud uutesse 
sotsiaalsetesse tingimustesse, ta seisab oma iseseisva elu lä
vel*  Sellel arenguetapil kujunevad õpilase orientatsioonid tu
levase elulaadi, perekonna ja tulevase tegevuse suhtes*  õpilane 
orienteerub oma mõtetes-soovides tulevikule*  Noortele sellel 
perioodil iseloomulikud soovid-ideaalid väljendavad väga ilme
kalt nende kasvukeskkonna - eelkõige perekonna, aga laiemalt ko
gu sotsiaal—kultuurilise keskkonna poolt omaksvõetud sotsiaal
seid väärtusi. Väärtust me defineerime kui**."Indiviidile  või 
grupile oynst, ilmset või varjatud kujutlust soovitavast, mis 
mõjutab valikut võimalike tegevusvariantide, vahendite ja ees
märkide vahel"/1 ,lk395/*  Need sotsialisecrumisrrotsessis omaks
võetud väärtused saavad indiviidi edasises elus tema käitumist 
motiveerivateks orientiirideks, valikukriteeriumideks või stan
darditeks, mistõttu nad meil*  otsest huvi pakuvad*

üheks võimalikuks väärtuste uurimise meetodiks on verbaalse 
materjali analüüs, mida meiegi oma töös kasutasime.
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Töö sisuliseks eesmärgiks oli selgitada, millised on õpi
laste poolt soovitud kodu iseloomulikud jooned ja elemendid, mis 
moodustavad erinevad ideaalkodu tüübid» üheks olulisemaks prob
leemiks oli selgitada objektiivse urbaniseerumis; rotsessl mõju 
soovitava kodu iseloomule»

Hüpoteetiliselt eeldati, et linnaliku elulaadi spetsiifika, 
millega on seotud uued nõuded indiviidile ja uued elutingimused, 
avaldavad mõju inimese siseelule, mõjutavad tema vaateid ja 
orientatsioone» Siit tulenevad eeldatavad erinevused linna- ja 
maalaste orientatsioonides tulev se kodu asukoha suhtes, sisus
tuse suhtes ja tulevase perekonna koosseisu suhtes.

Heie uurimuse huvides paluti kolme Ttllinna kooli (kesk
linnas, p ustamäel, Nõmmel) abiturientidel kirjutada kirjand too
mal "Missugust kodu ma tahaksin”» Et saadud materjalid oleksid 
võrreldavad ja kajastaksid meid huvitavaid aspekte, kirjutati 
kirjandid järgneva kava alusel:

1» Kus peaks mu kodu asuna?
2» Milline peaks olema mu kodu ümbrus?
3» Milline peaks olema kodu sisustus? .
4» Kellega koos ma seal kodus elaksin?
5» Millega tegeleksin kodus?
6» Mille poolest erineb minu unistuste kodu mu praegusest 

kodust?
Võrdlusandmete saamiseks kirjutati kirjand ka monode mra- 

asulate koolides»
Kirjandit kui meetodit kasutasime neid huvitavate arvamus

te, eelistuste, hinnangute väljaselgitamiseks seetõttu, et ni
metatud meetodi kasutamise puhul on uurija mõju saadud andmetele
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väiksem kui otsese küsitluse voi ankeedi läbiviimise korral*  
Saadud tekstide analüüsimiseks kasutasime kontontanaiaisi 
(tekstide kvantitatiivse analüüsi) meetodit, mis osutus võima
likuks seetõttu*  et tekstides esinevad teatud invariantsed sl— 
suelenendid*  Analüüsi kategooriate väljatöötamisel lähtusime 
nii grupi poolt väljatöötatud kodu kontseptuaalsest skeemist kui 
ka tekstide enda iseloomust*

Eeldatakse, et otsitavad väärtuselised elemendid esinevad 
tekstides

a) avatud väärtuso teostustena nii praeguse kui soo
vitava kodu erinevate aspektide suhtes;

b) teatavate kodu elementide mainimise voi mitte- 
mainimise näol*  mis omandab väärtuselise sisu toime sellele,et 
need elemendid osutuvad teatava eelistuse tulemuseks ”ideaali” 

j

Saadi järgmine kategooriate süsteemi
А - Ideaali suhe tegelikkusega.
Aj- Ideaali realiseeritavas,

AII - Ideaali vastavus tegelikkusele,

*m- ».u=tuit™.

В - Konkreetsed koduideaali aspektid,
Bj - Eesmärgi - vahendi vahekord (kodu kui eesmärk voi 

kui vahend teatava eesmärgi saavutamiseks);
В j j- Kategooriad^mis iseloomustavad materiaalset keskkonda 

(asukoht, ümbrus, sisustus);
a) kodu ise;

1) konkreetsete esemete olemasolu,
2) elamu Iseloom(originaalsus,traditsioonilisus,

tagasihoidlikkus);



b) keskkondi
1) kodu asukoht ,
2) loodust
3) tehis (loodus) keskkond.

* kategooriad, mis iseloomustavad eelistatavat sot
siaalset ja psühholoogilist keskkonda.

1. Perekond( tulevase, soovi tava perekonna iseloom,hinnang 
koose lule vanema t ega ) •

P. Kodu navatudTf vi te-iv. kt peetav suhtlemisintensiivsus 
koduvälisega ) •

B^y. —Kodu ruumilised karakteristikud.
— Kodu ajalised karakteristikud.
- Tegevused kodus.

C — Autoriteedid, сэ! L?ie toetuksid õpilased oma ideaali 
kujundamisel.

10.1.2. Kirjandite analüüs.
Eespool kirjeldatud sisuelementlde analüüs tekstis toimus 

võrdlevalt autorite objektiivsete karakteristikutega (sugu, 
elukoht), et selgitada erinevusi tudrukute - poiste, eriti aga 
linna- ja maalaste orientatsioonides. Erinevuste olemasolu jäl
giti. üksikute elementide kaupa.

Kuna analüüsitud materjal on piiratud iseloomuga ,el ole 
neil õigus teha lõplikke järeldusi meie kooliõpilaste orientat
sioonidest, küll aga võime rääkida erinevatest tendentsidest.

Vaatleme järgnevalt analüüsi tulemusi vastavalt esitatud 
kategooriatele.

Kontseptsioon soovitavast kodust on realistlik, kuigi mit
te väga konkreetne.
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_Üldiselt ollakse oma ideaali teostumise suhtes äraootaval 
seisukohal:* 1 soovin, loodan, püüan, et ninu unistused täituksid 
(linnas 45,2?e maal 76,2?) 1 neid kes arvavad, et "miski ei sõl
tu minust enesest" — on rohkem linnalaste hulgas(Ипляя 14,1?>, 
maal 7*5?) e

Oma hinnanguis olemasolevale kodule leiavad 22,7? Tallinna 
abiturientidest ja 21,8? maakoolide abiturientidest, et nende 
kodu "ei vasta üldse ideaalile, on selle vastandiks"•Eriti ra
hulolematud on oma koduga Tallinna poisid - 30,9?.Ka maakooli
des on enam rahulolematud poisid»

üksikud rahulolematuse põhjused olemasoleva koduga on järg
mised:

Tallinna õpilastel iaakoo li j e 6 pi las til
1 • Olemasolev kodu ei rahulda 1 • Olemasolev kodu ei rahulda 

asukoha tõttu ( 18,5^) asukoha tõttu (26,4' )
2*  Olemasolev kodu ei rahulda 2» Ei meeldi kodu ümbrus(8,98") 

suhete iseloomu tõttu pe— 3, Olemasolev kodu ei rähni d a su— 
rekonnas (10,1r) hete Iseloomu tõttu perekonnas

3» Olemasolev kodu ei võimalda (6,41")
olla iseseisev - (6,75?) 4e Olemasolev kodu ei rahulda

4*  Ei meeldi kodu sisustus ruumipuuduse tottu(5,l2?)
( 5,04?) 5» Olemasolev kodu ei võimalda

$• Ei meeldi kodu ümbrus olla iseseisev ( 5,12 )
(4,2?)

6» Olemasolev kodu ei rahulda
ruumipuuduse tõttu(3,36)
Neld^kelle jaoks olemasolev kodu osutub ideaalile vastavaks, 

on linnalaste hulgas 23,5 ?, maal 8,98?, kusjuures enam rahul 
on tüdrukud - seda nii maal kui linnas*



— Eelistused soovitava келккоппа ja kodu sisustuse suhtes 

varieeruvad väga vähe ja on piiratud reaalsete oludega#

Abiturientide enamiku jaoks osutub kodu kui niisugune ocs— 

mürgiks OEiaetteCvtetabeHri)*  Lii võib kodu vaadelda kui ühte 

eesmäikwäärtustest õpilaste väärtussüsteemis# Peale selle on 

kodu õpilaste kujutlustes eelkõige vahend eneseteostuseks ja 

isiksuse arenguks, mis vastab oma elanike Individuaalsetele joon

tele e annab võimaluse aktiivseks tegevuseks vastavalt oma hu

videle# Suurt tähtsust omab kodu ka kui "varjupaik, kaitse11 f se

da eriti tüdrukute jaoks# Iseloomulikud on järgmised väited: 

kodus tunned end eemal kõigist ohtudest ja muredest ikodu — see 

on koht, kus võid end tunda kindlana#

Tabel 1O#1 

Rodu kui eesmärk või vahend

Tallinn Maakoolid

üld
kogu*  
EList

' tüd
rukute
arvust

T pois
te äre
vust

üld
kogu
mist

r# tüd
rukute 
arvust

pois
te 
arvust

1# Rodu kui ees-
56,32 61,8 43,1 75,4 71,0 77,0

2# Rodu kui va
hend enesexteoa 
tuseks 12,7 19,1 5,18 9,14 12,9 6,5

3# Kodu kiil vahend
kaitseks ,varju- 
paigaks 16,7 7,36 25,9 3,71 ea 10,0

4# Rodu kui vahend
isiksuse saavu
tamiseks 6,P4 4,41 8,62 4,54 7,05 e#

5# Kodu kiH vahend
puhkuseks 8,00- 7,35 10,3 7,21 9,05 6,5

________ I



Väga suurt tähelepanu osutavad õpilased sellele, et oleks 
tagatud kodu lähedus loodusele ( vt. tabelid 10.2 ja 10.3) - 
- rohelus, puhas õhk, samuti veekogude olemasolu. See nõue on 
väga üldine ja kõige olulisem teiste nõuete kõrval. Siin väl
jendub ühelt poolt enesekaitsefunktsioon, mis on seotud urba
nisatsiooni süvenemisega, teiselt poolt aga teatav üldtunnustatud 
standardväärtus.

Tabel 10.2
Loodusobjektid kodu läheduses

Eelistatavad 
loodusobjektid 
voi nõuded 
KK-le

Tallinn Maakoolid
% üld- % tüd- % pois

te 
arvust

% üld- % tüd- % pois 
te 
arvust

kogu
mist

rukute
arvust

kogu
mist

rukute 
arvust

Mets 25,2 30,6 13,3 39,0 39,1 38,1
Puud 36,3 33,4 40,0 52,5 53,2 50,0
Veekogud 52,6 29,4 36,7 61,6 60,2 64,5
Mäed 6,67 26,7 11,6 6,1 7,95 *

Puhas õhk 26,7 21,4 33,3 13,4 11,1 22,2
Vaikus 43,6 21,4 43,7 36,6 32,8 50,0

Vastavalt nõudele elada võimalikult lähemal loodusele,va
li takse ka soovitav kodu asukoht .Ideaalseks asukohaks on Tal— 
linna abiturientidele eelkõige äärelinn või ka linnast eemal 
asuv maanurk, maakoolide õpilastele üksildane maakoht vol väi
ke maa—asula (vt.tabel - .3)»
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Tabel 10*3

Kodu asukoht

Tallinn Maakoolid
V % üld- % tüd- % pois— % üld— % tüd— pois—

kogu
mist

rukute 
arvust

te 
arvust

kogu
mist

rukute 
arvust

te 
arvust

1* Suure linna 
kesklinn 15,2 19,2 9,63 5,34 5,26 5,57

2e Äärelinn 33,6 30,6 36,6 17,3 14,0 27,8

3. Väikelinn 
voi asula 7,2 3,22 5,77 32,0 23,4 27,7

4* Linna lähedal 
maal 12,5 10,9 13,4 5,34 3,51 11,1

5. Maal, eraldatult 24,5 17,8 32,7 36,0 38,6 27,8
6* Suvel maal, 

talvel linnas 7,0 19,9 1,92 4,02 5,26 •

Sillalt suur osa õpilastest tahaks omada aeda kodu lahe
duses eTallinnas soovib aeda 38,5 meelastest 52,5 %• Ala ole
masolust on huvitatud nii poisid kui tüdrukud*  -

Seoses aiaga räägitakse eelkõige võimalusest ise Ilu luua, 
töötada vabal ajal värskes ohus:”Ilii hea oleks pärast tööd ko
gu perega töötada aias, luua oma kätega kaunist oma ümbruses!”

Sellised nõuded keskkonnale tingivad ka elamu valiku*Ideaal-  
ne elamu — see on nii maa- kui linnalastele, nii poistele kui 
tüdrukutele eelkõige välke IndividuaalelamuCvt*  tabel 10*4  ): 
“Tahan, et meie perel oleks väike majake rohelusse uppuva aia 
keskel” • Tuleb rõhutada, et selline Individuaale J anu eelistami
ne on tingitud mitte huvist maja kui omandi vastu, vaid eelkõige 
sellest, et võimalus olla eemal südalinna kärast, võimalikult 
suurer lähedus loodusele seostuvad õpilaste kujutlustes väikese 
majaga*
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Elamu iseloom
Tabel 10*4

Tallinn Maakoolid

Tahab 
elada

% üld
kogu
mist

% tüd
rukute 
arvust

% pois— \' üld— tüd— 
te kogu- rukute

arvust mist arvust
% pois

te 
arvust

1 t • •*  individu- 
aalelamus 70,5 G0t0 82,0 70,3 68,0 80e0

2 » ••• koopera
tiivkorteris ** ■* e* 1,35 1,7 ев

3 • «••riigikorte- 
ris suures 
majas 15,5 19,9 13,7 8,15 8,3 6,7

4* ••*  rilgikorte- 
ris väikeses 
majas (2-4 kor
terit) 5,5 7,05 1t02 5,4 6,8 w

5.• Soovib korterit, 
ei täpsusta sel
le iseloomu 5 *5  . 7,05 3,29 14,8 15,7 13,3

Kodu sisustuse kirjeldamisel on kõige eelistatavamateks 
omaduseks tagasihoidlikkus: Selline tagasihoidliku lihtsa kodu 
ideaal on eriti iseloomulik linnalastele (vt*  tabel 10*5  )♦ 
EkstrevagantsuSele, luksuslikkusele entakse eranditult nega
tiivne Munagi*  Lingit luksuslikku sisustust ms ei vaja! l-ul 
pole lossi tarvis’/.
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Tabel 10*5
Sisustuse iseloom

Tallinn Maakoolid
Eelistatav -- ---------- ------------------------- ------ -...—....-... —
omadus üld*  Г tüd- Г pois- % üld- f tüd- £ pois-

kogu- rukute te kogu- rukute te 
riist orvust arvust mist arvust arvust

Individua alsus , 
originaalsus 10,4 12,0 8,34 8,54 1111 -
Traditsioonili
sus 11,1 12,0 10,0 9,18 11,1 5,57
Tagasihoidlikkus 34,1 36 31,7 19,5 18,8 22,2
Ekstravagantsuse 
eitamine 19,2 17,3 21,6 20,7 20,3 22,2

Kuna kodu-ideaalil on üldiselt küllaltki abstraktne ise
loom, — esiplaanile tõusevad rohkem üldised nõuded keskkonnale 
ja sisustusele, siis ei pöörata eriti suurt tähelepanu esemete 
või mugavuste olemasolule kodus*

Konkreetsed kodu sisustuse elemendid erinevad kirjandites 
järgneva, s eelistuste rea,.et

TajUnna pisilased
1*  Isiklik raamatukogu 26,0^
2* Televiisor 25,2^
3e Raadio 23,2"
4# Kamin 17,CT
5*  Vaip 6,67"*
6* Loomanahad 4,95

(*O  enUJUnU vUSKapp *+  ,^V *

Kunstiteosed 4,45;

I aakoolide õpilased
1» Televiisor 36,2 %
2# Raadio 29,3^
3» Isiklik raamatukogu 24,4^
4*  Kamin 19,5 %
5*  Vaip 12,2%
6» Magnetofon 8,55 '
7» Köögi üldine tehniline 

varustatus
8» Pesupeaenlsmasln

7,32"
6,1%

Raamatuid, samuti kunstiteoseid,hindavad enam poisid*Koige
populaarsem ese mae/lastele on televiisor kui vahend kontakti 



hoidmiseks maailmaga, kuid selle koival auto on enam populaar
ne linnalaste hulgas ( linnas 10,4^, maal 4t89^)*

Majepidamismaslnstest kõneldakse kirjandis suhteliselt 
vähe*  Esineb tendents, et kodusest majapidamisest, majapidaifiismaw 
sina test räägivad palju rohkem poisid, Poistele on üldiselt täh
tis, eti"Köögis oleks kõik vajalik, et perenaisel oleks seal 
mugav tegutseda!”

Kajapidamismasinaist on linnalaste seas populaarseim kül
mutuskappi maal pesupesemlsmasin*

Ideaalses kodus, mis õpilaste soovides on keskmiselt 3-toa- 
line (Tallinnas) või 4-toaline (maal), on võimalikult vähe ese
meid, mille aivel võidetakse vaba ruumi kõrte ris i”Ma tahan,et 
ei oleks liiga palju asju - muidu pole endal kuskil ruumi olla”j 
nMe ei taha elada asjade laos” (vt*  tabel 10,6<)e

Vajalikest mugavustest ideaalses kodus on nõutavamad kesk
küte ( linnas) ja gaas ( maakohas) *KB  komfort on enam populaarne 
poiste hulgas*

Tabel 10*6
Biumikus

Vajadusest omada ruumikat kodu räägib 25,2^ kõigist linna- 
ja 43,€5 # maalastest*  

leiate
Tallipna Maakoolide
kpoliopil*  õpil*   

1*  • •• unistab suur
test ruumidest ^0,0 *̂0

te ee» soovib vähem 
asju*  et selle 
arvel saada ruumi 33»3

3. ••*  soovib igale pe
rekonnaliikmele oma
ette tuba 14,7 28,0



Bohkem kui materiaalsele keskkonnale, pööratakse kirjan
deis tähelepanu tulevasele perekonnale, suhetele nerekonnaMik- 
me te vahel*

Umbes 2/3 abiturientidest on juba orienteeritud oma-enda 
perekonna loomisele (vt*  tabelK>.7)*Sec  tendents väljend*  sel
gemalt Tallinna õpilaste seas, шагlastest aga enam poiste hul
gas*  üheks tendentsiks on ks soov elada üksi*  Siin väljendub püüe 
Iseseisvusele*  3 linnalapsi meenutab tulevase perekonna "ainsa 
liikmena" koera*

Tabel 10*7

..... . ■—■■■■. ...................... ............
Tallinn Maakoolid

Pahab elada # üld- r* tüd- pois- Я üld- c tüd- Я pois- 
AOgv- rukute ue kogu- rukuto be 
luist arvust arvust rist arvust arvust

—---------------------------------------------------------- „ ------------------------------------------------------------------------------- -- ---------------------- -----------------------

• •• üksi 4,0 3,5 4,64 7,69 10,4 w

ete koeraga 3,0 3,51 2,33 •B Я»

sÖbes(B8bratari-1,0 
ga) «.enda põlvkon
nast sugulasega 1,6 1,75

2,33 1,54

1,54

2,08

2,08 W

abikaasaga 30*2 26,4 37,2 20,0 16,7 29,4
abikaasa ja 
lastega 43,7 48,4 34,9 36,9 16,7 47,1

f vanemast põlv- korrust sugu
lastega *• •* ** *• ee

• te nii tulevase 
perekonna kui 
vanematega 7,0 7,02 6,98 1,53 w 5,89

♦ •* praeguse pe
rekonnaga 8,0 8,77 6,0 3C,8 35,4 17,7



Siin jube näeme olulist erinevust linne- ja maalaste vahel*  
Maakoolide õpilased avaldavad oluliselt vähemal määral soovi 
lahkuda oma praegusest kodust, vanematest - elustada oma elu 
neist sõltumatult (vt,tabel 10.7 ja 10,6), hinnatakse üldiselt 
positiivselt 0T29 kooselu vanematega • Negatiivne hinnang! "Titte 
mingil juhul edasi koos vfmematege" esineb ainult linnalaste 
eeae*

Tabel 10.8
Hinnang kooselule vanematega

Tallinn Maakoolid
Hinnang üld- % tüd- e/: üld- F tüd- % pois-

arvust rukutc Ic rrvust rukute te
arvust orvust arvust arvust

1*  Ilmtingimata
tahab 8,15 9.34 6,62 11,1 13,1 7,5

2*  Tallab 9,64 9,34 10,0 58,4 ь$е4 50,0
3*  Ei anna hinnangut 71 ,84 66,03 79,72 25,64 10,4 30,0
4. Tl taliB 7,41 10,62 1,33 4,86 11,5 12,5
5*  31 mingil juhul 2,96 2,6? 3,33 —

Küllalt oluliselt eristab indiviide ka soovitavaks peetav 
Bihtlenimintensiivsus kodu ja koolivälise vahel*  Umbes 2/3 abitu
rientidest eelistab иavatud kodu”, milles suhtlemine sõpradega, 
välismaailmaga on olulisel kohal*  Ülejäänud 1/3 jaoks, vastu
pidi, on "ideaalne kodu” seotud võimalusega eralduda (tabel 10*9)



helistatav suntleriisintensiivsus
Т а b о 1 1С*9

Arvamuse _
variandid

Tallinn Baelcoolid
£ üld- tüd- 
arvust rukute 

arvust
pois
te 

arvust
üld- tüd-

arzust rukate
arvust

pois
te 

arvust

1, Kodu eraldu
miseks 22t6 3113 13,3 13,0 15,7 «•

2*  Olla kodus pe
rekonnaringis 
väljaspool ko
du suhelda 16,1 12,5 20,0 26,1 26,3 25,0

3*  Kodu suhtle
miseks kodu- 
valisega 61,3 56t2 66,7 60,9 58,0 75,0

Kokkuvõtteks võib öelda , et vastavalt ajalooliselt kujune
nud linru? ja naa tihedatele sidemetele j9 sellele, et Tallinn 
•i □ma si.13kl suurlinne mastaape, ei esine olulisi erinevusi 
linna- ja maalaste orientatsioonides meteriaal-esemelise kesk
konna ( kodu asukoha, ümbruse, sisustuse) suhtes. Nii siin kui 
seal eelistatakse lähedust loodusele, tegsBilioidliKiiuGü, loomu— 
likkuat*  пап olulised on erinevused soovitava sotsiaalse ja psüh 
hclcr,. 111 no keakkorna suhtes. Siin avaldavad jube mõju linnalik 
elustiil, vastavad tingimused. Kerlopscd on enam seotud oma Ta- 
neibettkodida, annavad kooselule vanematega positiivsema hinnan
gu jt evbldeved vähemal määral soovi luua iseseisev perekond*  
Vastavalt suuremale igapäevaste kontaktide hulgale on linnalaste 
hula le, tugevamal määral esindatud soov, et kodu võimaldaks neile 
eraldumist koduväliseot*

Iteie edasiseks ülesandeks on vastavate orientatsioonide 
kujunemise käigu vaatlemine*
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10*2»  intervjuuga "Teie kodu" 
kogutud materjali ana
lüüs

Lapsi Ja lastega seotud tegevusi puudutavaid küsimusi oli 
intervjuus "Teie kodu" 35 e Küsimused esitati ainult nendele vas
tajatele , kelle peres oli vanemate ülalpidamisel olevaid lapsi*  
Bt Üksikud küsimised puudutasid lapsi erinevas vanuses , on loo
mulik*  et vastajate arv on erinev: kõige suurem 76, kõige väik
sem 32 206—et*  ülejäänud osa küsitletuist moodustasid lasteta 
perekondade liikmed, vanemad inimesed, kellel lapsed juba pere
konnast lahkunud Ja vallalised ilma lasteta tallinlased*  Vasta
valt sondaažküsitlusele püstitatud ülesandele võib kogu lapsi 
puudutava materjali jaotada järgmisteks osadeks:

1*  Laste funktsionaalne tsoon kodus, selle olemasolu, 
eraldatus ja sinna kuuluvate esemete spetsialiseeritus, 
mehhaniseeritus ja vastavus projektfunktsioonlle*

2*  Koduse Ja koduvälise sfääri vahekord eelkooliealiste 
laste kasvatamisel ja kooliealistele lisaõpe tüse and
misel.

3*  Takistavad Ja häirivad asjaolud laste kasvatamisel Ja 
õpe t aniisel, vanematepoolne hinnang praegusele olukor
rale*

10*2*1*  Laste tsoon kodus

Põhiline materjal laste tsooni kohta tallinlaste kodudes 
on esitatud peatükis " Tallinlaste kodude iseloomustus" /vt*
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ptk*  8/v
Lisaksime siin niipalju, et lapse kasvatamise ja arenemise 

seisukohalt tuleks pidada vajalikuks, et lapsed olekuid kindlus— 
tatud eraldatud kohaga, võimaluse korral omaette toaga, kus 
oleks nende vanusele vastav mööbel, mänguasjad, panipaigad lap
se esemete hoidmiseks*  Väga oluline on eraldatud koha olemasolu 
koolilapsele: ebasoodsad tingimused tundide ettevalmistamisel 
mõjutavad õppeedukust*  Esitame siin tabelina andmed lastele mää
ratud spetsiaaleseriete olemasolu kohta küsitletute kodudes**

Tabel 10,10
Lastele määratud esemete olemasolu 
küsitletute kodudes

Eseme nimetus Vastanute 
arv

Vaetavat eaet ouavate 
_____küsitletute______

arv %

Spetsiaalne magamisase 76 46 60,5
Spetsiaalne lastemööbel 62 17 ' 27,4
Eraldi hoiukoht lapse 
asjadele 73 16 21,9
Spetsiaalne mööbel 
koolilapsele 51 ; 18 35,9 j

6 juhul 33-st, seega 18,2# vastajatest väitis, et õppe
tundide ettevalmistamiseks peavad lapred kasutama selleks mitte

sobivaid esemeid*
Andmete töötlemise praegune aste ei võimalda võrrelda 

lastega perekondade korteritingimusi ülejäänutega. Arvestades, 
et linnas omandavad lapsed nii alg— kui ka keskhariduse, sageli

* Llärkus*  Nii selles kui järgmistes tabelites on protsent ar
vutatud mitte küsitletute üldarvust, s,o, 206-et, vaid antud 
küsimusele vastanute arvust.



ka eriala kodus elades, vääriks see probleem edasist uurimist• 
Lastetsoml kuuluvad ka mänguasjade Erineva mehhanisee

rituse tasemega ja eesmärgiga mänguasjade olemasolu küsitletu
te lastel peegeldab järgmine tabel»

Tabel 10.U

Mänguasjade olemasolu

Mänguasjad

Vahendid 
tööoskuse 
arendamiseks

Spordi— ja liik
lusvahendid

Kui tuuri tarbed

Eseme eesmärk
Vastamata 
või ei oma

142 68,9

20 46,5

23 35,4

43 50,1

11 25,6

42 64,5

14 18,9

12 27,9

17 22,9

163 79,1

141 68,5

132 64,1

Tabeli andmed ei näita küsitletute kodudes olevate mängu

asjade hulka, vaid erinevat liiki mänguasjade esinemiste
Mängu ja mänguasjade osat -htsus lapse kujunemises on 

suur*  Mängudes valmistab laps ennast eluks ette, omane» ab mit
mesuguseid rolle, õpib kooskõla в taina oma tegevust teiste oma
ga, omandab väga mitmesuguseid tööks ja õppimiseks vajalikke 
vilumusi ja oskusi» Oma osa selles, millised on mängitavad 
mängud ja omandatavad vilumused, etendab k£ mänguasjade va
lik /ЗД Kui analüüsida eelnevat tabelit sellest seisukohast, 
näeme, et mänguasju on Tallinna lastel kodudes küll Ida: eit» 
Esikohal on lasteraamatud — 43 küsitletul, ja mitmesugused 
liiklusvaht ndid( töukeratas, jalgratas, pedaalidega auto) - 
42 kodus. Viimased nõuavad kasutamiseks ruumi, seega mängi—



iil 
takse nendega põhiliselt õues või tänaval# Tekib probleem, kui
das oleks võimalik seda suurt "liiklusvahendite” hulka ära kai
sutada ee 2J.se sotsiaalse probleemi nagu liiklusohutuse kind
lust unine lahendamiseks*  Võimalusi peaks siin leiduma#

Mõtlemapanev on asjaolu, et ainalt 11 kodus on lastele 
mõeldud tööriistu ( haamrid, tangid, saed, õmblusmasinad) ePrae
gu ei ole võimalik öelda, mil määral selline olukord on tingi
tud mänguasjade valikust kauplustes, kuid mõju sotsialiseeru— 
misprotoessile tg tõenäoliselt avaldab# Siin liitub näiliselt 
tühisena tunduv mänguasjade valiku küsimus olulise sotsiaalse 
probleemiga: millised on olemasolevad võimalused tehnilise oma
loominguga ja meisterdamisega tegutsemiseks, missugust mõju 
avaldab tingimuste puudumine noorte kutseorientateioonile ja 
millised sotsiaalsed tagajärjed sellel on, eriti kui arvestada 
teaduslik-tehnilise revolutsiooni nõudeid*

Soniaed andmed tallinlaste kodade funktsionaalsete tsoonide 
kohta lubavad viita, et siin on küllalt vJhe sobivaid tingimu
si käsitööga tegelemiseks*  Heie käsutuses ei ole täpseid and
meid, kui palju on Tallinna koolilastel võimalusi tegelda täh
nilise omaloominguga majavalitsuste ja koolide juures, kuid 
eriti laialdasteks neid pidada ei saa*  Ka kauaigatsetud Noorte 
Tehnikana j a on alles loomata*  ÜEiselt vääriks eeltoodud prob
leem sügavamat uurimist*

10*2*2*  Koduse ja koduvälise sfääri vahekord 
laste kasvatamisel ja õpetamisel

Nagu kõikide muude tegevuste juures, huvitas ka kooliea
liste laste eest hoolitsemisel ja koolilastele lisaõpetuse and*  
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miool meid vastavate tegevuste eemaldatus kodust» koduse ja 
kõduv Hise sfääri vahekord# Lastega seotud tegevuste eomal- 
datus en Ülejäänutega võrrelduna esitatud joonisel 7el.

Па tl andmed n Utavad» on mõlana te. ;ovuse kodust oomalda— 
tus Üle j äünutoga võrrxldee küllalt suur# Järgnevalt vaati отга 
mõlemaid tegevusi» eolkoolioaliste laato eest hooli toonist ja 
õpilastele lisa Õpetuse andmist eraldi#

Kaasaega ioolomnstab terve raa kasvatuslike funktsiooni
de üleminek ühiskonna kätte# Seoses naiste omaatsipatsiooniga» 
nende laialdase haaratusegs toota!stejevusse on lasteaedade ja 
-sõimede osatäht ошве suurenemine laste eest hoolitoomisel para
tamatu» Selles» et lasteaias kiili dne soodustab laste vaimset 
aren,jut» valmistab neid parunini otte koolis õppimiseks» on 
enamus uurijaid üksmeelel / 3 /• Rohkem on erinevusi Lastesõi
mede hindamisel# On esinenud väiteid» et indiviidi hiliseima
le emotsionaalsele ja ka vaimsele arengule mõjub soodsalt» kui 
ta vihamalt kolraanda eluaastani on tihudes emototonaaleas ja 
füüsilises kontaktis ühe täiskasvanuga /2»3 /• Ajakirjandusel) 
on arutatud probleeme» kuidas tihendada naise tootmistegevust 
ju hoolitsust laste eest# Praegu on luste hoidmine lasteasu
tustes» ka sõirades,, ühiskonna seisukohalt paratamatu# itttiili- 
suke probleemiks jääb lasteaedade ja -sõimede tingimuste ja 
tehtava töö kvaliteet» Sellelt seisukohalt pakub huvi küsitle
tute hinnang laete kaevata .laele 1 steaoutuatea ja kodus#

Tabel 10#12
Hinnang laste kasvatamise ^^hale

laeoldikö Vaotuste jugunouine v .^^anudkasvatada Jah 
iTV %

; Raske 
ArV

öelda i 
%

Ei
/k*v  5»

Ainult kodus ?2 47,8 7 10,3 29 42,7 138
Lae te aias»-
—sõimes И 65,7 i lo 14,9 i 13 19,4 139



Kagu tabelist nihtub, on lasteasutustes 1 ste kasv. taial— 
se pooldajad ülekaalus*  Siiski on küllalt suur nendegi prot
sent e kes tahaksid oma lapsi kasvatada ainult kodus*  Alljärg
nevad tabelid aitavad selgitada, millised asjaolud mõjutavad 
hinnangut nii kodule kui lasteasutustele ja millised takista
vad asjaolud esinevad kummagi juures*

Tabel 10*13
Kodu ja lasteasutuste võrdlus kasvtustöö 

kulukuse d® kvaliteedi alusel

Tabel 10*14

Aspekt L Kont Vasta- « 
mataKodus Kaste

Arv
öelda 

%
Lasteaias 
-sõimesArv %
Arv

Odavam 20 30,3 15 22,7 31 47 140
Hoolitsetakse
paremini 8 12Д 21 31,8 37 56,: 140

Takistuste ja häirivate faktorite 
olemasolu

Takistavate ja häirivate asjaolude oletust näitavad

Koht
. Vastustel Vastama -

Jah Raske 
ATV

öelda Ei ta
ATV AH %

Kodus 19 48,7 ■ 7 17,9 13 33,3 167

Lasteasutus
tes 9 16,7 15 27,8 30 55,5 152

järgnevad tabelid



Tabel 10*15

Tabel 10*16

Codus laste kasvat ~iist tokist avad asjaolud

Asjaolud Vastanute 
 arv

S vaeta— 
 . niite arvust

Ajapuudus vastajal 7 25,9

Ei leia hoidjat ' 6 ■ - 22e2
Rahapuudus 6 22t2
Tinglikust© puudunine 5 ■ . 18,5
Tegevus on ebamugav, 
ebameeldiv ' 3 ид
Ril 1Д1.11 pliil .1ПА 2 7.4
tosvatuee kvaliteet 1 ; 3.i
Lapsed 1 3,7

Ühised inineaed 1 3,7 ■

Lasteasutustes laete kaovatoiaist taid, tavad 
asjaolud

Vastused küsirusele, kuidas olliikee rohul она laete kae*  

Vatanise praegu*  olukorraga t jagunesid Jdrguielt:

Asjaolud Vastanute 
orv

|I II 1 . ......  II r—

5 vaete— 
aate arvuat

Kasvatuse kvaliteet 16 76,2

Ebasobiv aeg ja 
kaugus 3 МД

Lasteasutuste vdhesus 1 ♦ев

Ajapuudw 1 4,8

Töised inineeed 1 i 4,8
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Tabel 10*17
Hinnang laste kasvatamise olukorrale

Eeltoodust järeldub, et lapsevanemad peavad laste kas
vatamist lasteasutustes paratamatuseks*  Käigi on neid, kes 
kasvatavad lapsi kodus, on see majanduslikult ebasoodsam, sa
muti vastuolus ajaliste ja ruumiliste võimalustega*  Kõrgemaks 
kui vanemate oma, hinnatakse ka lasteasutuste kasvatuse kva
liteeti*  Ka Üldine rahulolu laste kasvatamise olukorraga on 

kõrge*  Et esineb siiski rahulolematuid lasteasutuste töö kva
liteediga, tuleks edasises uurimistöös pöörata sellele suure
mat tähelepanu*

Kooliealiste lastega oli intervjuus «Teie kodu*  seotud 
kaks probleemide ringi*  Kõigepealt huvitas meid lapsevanemate 
hinnang oma laste õppimise Üldisele korraldusele, võimaluste
le käia koolis*  Vastuseid peegeldab järgmine tabel*

Tabel 10*18  
Hinnang laste õpetamise olukorrale



1 -—-—■. - -1
Skaala Vastuste arv %

El ole rahul 3 6,8
Ei ole üldse rahul e» ee

Selgub, et lapsevanemad on oma laste õpetamise korraldu
sega täiesti rahule Arvestades suurt tähelepanu, mida meie rii
gis osutatakse kasvava põlvkonna Õpetamisele ja kasvatamisele, 
on selline tulemus seaduspärane*

Teiseks probleemiks seoses koolilastega oli neile lisaõpe— 
tüse andmine*  Tänapäeval, massilise hariduse tingimustes on muu
tunud aktuaalseks iga õpilase erivõimete ja -huvide väljaarenda
mine*  Selleks on loodud eriklasside ja erikoolide võrk*  Lisaks 
sellele on võimalik anda täiendavat õpetust ka eriftasu eest, 
eraõpetajate juures*  intervjuu koostamisel arvestati lisaõpetu- 
вепа just teadmiste andmist Ole kooliprogrammi mahu, mitte jä— 
relaltamlst*

Meie küsitletuist Õppisid 11 vanema lapsed eriklassidega 
koolides*  Nagu näitavad joonisel 7*1*  toodud andmed, on lisa
õpetuse andmisel kodust eemaldatud küllalt suur*  See on loomu
lik, sest vanematel enestel puuduvad sageli oskused, teadmised 
ja ka võimalused oma lastele lisaõpetuse andmiseks*  Esitame 11— 
saõpetuse kohta käivatele küsimustele antud vastuste jagunemi
se.

Tabel 10*19
Hinnang lisaõpetuse andmise kohale

Meeldiks õpetada Vastuste jagunemine Vastamata
Jeh JÄ & Павке öelda

ATV %
Bi 

Arv. 1 ,
Kodus 20 45,4 16 36,3 8 18,2 162
Väljaspool kodu 38 82,6 7 15,2 1 2,2 160



Tabel 10.20
Häirivate faktorite olemasolu lisaõpetuse 
andmisel

41 vastaja hinnangud lisaõpetuse andmise kvaliteedile ko

Koilt ____ Vastuste j ärane Liine Vasta— 
mataJah Raske i

Arv i3_______ .

в!
Arv 8Arv .. ./J,

Kodus 9 25,7 15 42,9 11 31,4 171
Väljaspool 
kodu 7 16,2 10 23,3 26 60,5 163 :

dus ja väljaspool kodu jagunevad järgmiselt.
Tabel 10.21

Eeltoodust järeldub, et lapsevanemad tahavad oma lastele 
anda lisaõpstust just väljaspool kodu, et tagada õpetamise va
jalik kvaliteet. Lieie intervjuus ei puudutatud üldse lisaõpe- 
tuse sisu, seda, kui paljudel aladel ja millises ulatuses se
da praegu antakse ja*mida  lapsevanemad tahaksid anda. Nende 
küsimuste lahendamine peaks jääma pedagoogika-elase uurimis

töö Üheks ülesandeks.

10.3. Mõningaid edasise uuri
mistöö probleeme

Linn on keerukas sotsiaalne süsteem, mille eksisteeri— 
Liise Üheks tingib eks on teatud kvalifikatsiooniga elanik—



kotana taastootmine*  seega on linn nagu, kogu ühiskondki eluliselt 
huvitatud kasvava põlvkonna kasvatamise ja õpetamise kvalitee— 
(List, tietit айв määrab Ühiskonna edasise ax^engu tempo*  uh1якап- 
nas toimuvate muutustega kaasnevad nihked ka sotsi ai 1 деетпт4я— 
protsessis» mille käigus omandatakse varasem Ühiskondlik koge
mus teadmiste näol ju sotsiaalsed normid ja väärtusorientatsioo
nid» mis on omased teatud sotsiaalsele grupile /2 /• Teadmiste 
andmise funktsioon on juba ammu läinud perekonnalt Üle koolile» 
Seoses linnaliku eluviisi levikuga muutub üldiseks nähtuseks 
sotsiaal-profeasionaalne mobiilsus, mis nõuab laialdast ette— 
valmistust paljudeks elukutseteks /4,9/*  KUivöxü praegune ha
riduse ja õppeasutuste võrk vastavad nendele ülesannetele, on 
pedagoogiliste toacuste uurimisobjtktiks»

Kuigi perekond ei ole enam põhiliseks infonaatsiooiialli— 
kaks» on talle jäänud suur osa väärtuste ja normide kujundaja
na*  mid ka selles sfääris on toiramud muutused*  Seoses linna
liku eluviisi levikuga väheneb perekonna suurus» valdavaks 
jääb nukiенärne perekond, mis koosneb ainult vanematest ja laa— 
tost*  Võrreldes suure perekonnaga väheneb täiskasvanute arv,kel
laga laps on kontaktis ja kelle kaudu ta võib omandada mitmesu
guseid rolle*  Seoses suhtlemise iseloomu muutusega linnas vähe— 
nõvad kontaktid naabritega*  Elu— ja töökoha eraldatus toob kaa
sa selle» et ühes majas ( rajoonis) elavad täiskasvanud tavali
selt ei tunne üksteist, ei moodusta sotsiaalset gruppi*  Sama
aegselt moodustavad lastekollektiivid elukoha järgi*  See toob 
kaasa sotsiaalse kontrolli nõrgenemise laste käitumise üle täis
kasvanute poolt*  Suureneb eakaaslaste gruppide mõju lapse käi
tumisele, samuti massikOLiEiunik^tsioonl/vabaridtte mõju / 4> 

71 8 /.
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Perekonna kui õpetaja ja kasvatuja osa on tänapäeval 
väikseta kui varem. Osa nendest funktsioonidest, mida onne toi
tis kodu, peavad iile võtma Ühiskondlikud o^anisatsioonid.Las
tega tegelevad kool, pioneeriorganisatsioon, majavalitsuste 
pedagoogid, miilitsa lastetuba. Siit kasvabki välja edasise 
uurimistöö Uks Ülesandeid: selgitada laste kasvatamisega te
gelevate erinevate institutsioonide mõju, nende koostöö või
malusi je organisatsioonilisi vorme. Peame siin silmus selli
seid erineva tegevusulatusega asutusi nagu raadio, televisioon, 
ajakirjandus. Pioneeride Palee, spordiorganisatcioonid, klubi- 
15eed arutused, kool, majavalitsus ja lõpuks kodu.

Teiseks probleemiks ,millega meie arvates tuleks tegel
da uurimistöö järgmisel etapil, on linna kui vahetu keskkonna 
mõju sot^ialiseeruinlsprotsessile. Seejuures on võimalik vaa
delda linna kui vahetut esomelia-ruumilist keskkonda, jälgi
da tänava mõju kasvatusprotsessile. Teiseks suunaks võiks 
siin ka edaopidi olla koduse keskkonna mõju uurimine lasto 
kujunemisele.

Moore põlvkonna kasvatamine on suure (IhiskondliJm täht
susega ülesanne, millega seotud praktiliste ja teoreetiliste 
probleemide lahendamiseks ka sotsioloogia saab kaasa aidata.
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KODU - Ы1Ш - VABA A1G

11*1*  Vaba aja uurimise 
probleeme

*Keskmino ajahulk ttpäevas, mis jääb üle tfcle, о Inotegevusela 
ja magamisele kuluvast ajast - aeg, mida inimene saab kasuta
da oma äranägeaiee järgi*

lootmise arenemisega ja teadnslik—fc eliniIlse progressiga 
ka. sneb t tea ja lühenemine ning teetajäte vaba aja*  kasv» Ini
meste käsutuses oleva vaba aja hulk on ületamas seda aega, mis 

kulub osavõtuks ühiskondlikust tootmisest. Juba marksismi klassikud 

märkisid, et ühiskondliku tootmise arengut iseloomustab mitte 
niivõrd ttttajate sissetuleku kasv, kuivõrd just tttst vaba 
aja pikenemine, mis saab võimalikuks tltprotsessi intensiivis
tumise arvel» Lahuldados ja kujundades tarbimise nõudeid, loob 
tootmine ttttajaile eeldused ning võimalused vaba aja sisukaks, 
aktiivseks veetmiseks*  Vaba aeg võimaldab Indiviidi täieliku 
ja igakülgse arengu, mis omakorda kui suurim tootlik jõud aval*  



dab tagasimõju täütootlikkusele • ^liaudinguvoine on teatud individu
aalse alge, teatud individuaalse tootliku jou arenemine", kirjutas 
Кейагх/6/• Tõelist naudingut tuneb inimene vald дj sukast ja aktiiv— 
sest tegevusest , mille käigus tal avaneb võimalus osa saada ähi aknad- 
Ukust teadvusest uue informatsiooni näol ning kontrollida она koge— 
nüsi Ühiskondlikus praktikas#

On selge, et vaba aja kasv oleneb mitte üksnes tootmisprotsessi 
iseloomust kitsamas mõttes, vaid ka teenindussfääri otstarbekast kor
raldusest linnas, inimeste koduse majapidamise olukorrast ja elatus
tasemest, inimsuhetest nii perekonnas kui väljaspool seda jne*

Olulist osa etendavad vaba aja tegevuste iseloomu määramisel kui 
tuuri- ja puhk©asutused ning massikommunikatsioon# Lende ttT sunnit— 
lus on linna sotsiaalse arengu tähtis komponent#

Vaba aja tegevuste kvalitatiivset külge kujutavad koigi materi
aalsete eelduste kurval ka inimeste haridus- ja kultuuritase, sotsi
aalsed normid ja väärtused# ,

Aktuaalseks on vaba aja probleemide uurimine viimastel aastaküm
netel muutunud nii sotsialismimaades /vt#1kui ka arenenud 
kapitalistlikes riikides (kriitiline analüüs /vt#5|7/)t

Vaba aja hulka ja tegevuste iseloomu kujutavaid tegureid uuri
takse ni i makrosotsioloogilises plaanis (tootmise autoinatieeeramine 
ja intensiivistumine, urbanisatsioon, massilised sotsiaalsed nähtused 
jne#) kui ka uikrosotsioloogilises plaanis (väikesed grupid, sotsi
aalpsühholoogilised tegunid, väärtusorientatsioonid jne#)#

Eeltoodud kaalutlustel on vaba aja probleemidega otseselt või 
kaudselt seotud ka enamus meie eolküsitluses kasutatud parameetreid# 
Praegu või тле saadud tulemusi ainult kirjeldada, kuna seoste ja pi.l>- 
juste uuriminn jääb andmete kõrgena astme tft tlemi ega ning pohiktt— 
Bitilisega seoses edaspidiseks#



11.2. Vaba aja kasutamine

Vaba aja tegevusi on intervjuus käsitletud kahes 
rühmas:

1) suhteliselt passiivse iseloomuga info metsiooni
tarbimine | ,

2) oktiivne osavott informatsiooni vahetusest.
Esimese rühma tegevusi iseloomustame kasutatavate 

informatsioonikanalite kodust оeraldatusega, teisele rüh
male rakendame standardset tegevuse kodust oemaldatuso 
astete

Informatsiooni hankimise sagedusest erinevate Kana
lite kaudu annab ülevaate tabel 11.1. Siin on iseloomusta

le 
vaks parameetriks kanali kasutamise keskmine sagedus (5) 
ja seda kanalit mitteaksutavate küsitletute protsent. 
Andmeid saab võrrelda viimase ajavahemiku ja 5 a. tagasi 
olnud situatsioonis.

Päevauudi te puhul (k. 3^8) on kasutatud erinevat 
sa.^edusskaalat, mistõttu selle informatsiooniliigi kasuta
mise andmed ei ole praegusel etapil d.e jäänutega võrrelda
vad. Päevauudiseid hangitakse kõige sagedamini ajalehest, 
seejärel raadiost ja harvemini te levis ioonis aade te st. Siis
ki on viimase 5 a. jooksul teluvisi. t ni osatähtsus päeva
uudiste edastajana kasvanud.

ж Aritmeetiline kosimine on siin ja cddspidi arvutatud 
üldkogumist, millest on välja arvatud kolk null-vastused, 
s. o. vastaseta Jaotud variandid.



Spordiuudiste vahendamisel on kõik kolm konnnunikat- 
siocnikanalit ligikaudu võrdse osatähtsusega, tunduvalt 
harvemini käiakse ise võistlusi vaatamas| ka viie viimase 
aasta jooksul on võistlustel käimine vähenenud*

1.eele lahutust hangitakse kõige enam televisioonist, 
vähem ajalehest ja raadiost  harvemini käiakse kodust väl
jas estraadiprogramnie jälgimas, p a  jooksul on see muutunud 
veelgi harvemaks

*
*

*
Kõige sagedamini vaadatakse kunstilisi filme televii

sorist, järgneb kinos käimine (ei käi 9,7/-)» mõnevõrra har
vemini jälgitakse filmialast informatsiooni ajalehtedes ja 
raadios*

Teatrietendusi vaadatakse kõige sagedamini televiiso-
e 

rist, keskmiselt harvemini käiakse ise vaatamas*  Viimase
5 a*  jooksul on televisiooni osa suhteliselt veelgi kasva
nud ja teatris käimine vähenenud*

Klassikalise muusika osas on prioriteet jällegi tele
visiooni käes, suhteliselt harvemini käiakse ise kontserdil*  
Analoogiline olukord valitseb ka kujutava kunsti puhul*

Populaarteaduslik u informatsiooni saadakse sageda
mini ajalehest ja televisioonist, ise käiakse loengutel 
harvemini*

Kokkuvõttes loetakse ajalehest sagedamini meelelahu
tuslikke, filmiteemalisi, populaarteaduslikke ja spordi

uudiseid*  .
■ Itaadiost kuulatakse enam meelelahutussaateid, mõne

võrra ka spordiuudiseid*
Televisiooni dsa on suure® meelelahutuse, filmide 

ja teatrietenduste jälgimisel.



Ise käiakse kõige sagedamini kinos, teatris ja estraa- 
dietendustel.

Kõige sagedamini jälgitakse massikommunikatsiooniksnali- 
te kaudu päevauudiseid.

Koigi keskmiste liitmisel saame tingliku võrdluse erinr— 
vate kanalite kasutamisel. Sageduslik järjestus kujuneb järg»
miseks:

Summa Kasv 5 a, jooksul
1. televisioon 13,00 ■Ю.22
2. ajakirjandus 14,42 40,04
3*  raadiü 14,83 *0,08
4. ise käimine 17,12 -0,64

Kaeme, et kui ajakirjanduse ja raadio osatähtsus on suh
teliselt püsiv, siis televisiooni osatähtsus kasvab selle ar
vel, et ise käiakse vähem väljas. Voiine öelda, et informatsioo
ni hankimise eemaldatus kodust\5 a. jooksul mõnevõrra vähene
nud.

Meie poolt küsitletud tallinlased tellisid koju keskmiselt 
2,32 erinevat ajalehte (ei tellinud ühtegi lehte - 32,0% vas
ta j aist) ja ostsid keskmiselt 2,47 erinevat ajalehte (ei ost
nud ajalehti - 18,9% vaatajaist). Ajakirju telliti koju kesk
miselt 1,95 (ei tellinud ajakirju - 52,9%) ja osteti keskmi
selt 2,16 (ei ostnud ajakirju v 38,4% vastajaist).

Näeme, et Tallinnas on kullaltki levinud ajakirjanduse ost
mine kioskitest. Küllap see on otstarbekam kui uudiste järele 
õhtuse ко ju jõudmiseni oodata.

Mitmesuguste kommunikatsiooniaparaatide levik küsitletute 
hulgas oli järgmine (antud on aparaati mitteomajate protsent):



Laurp-raadiovastuvot jad 14,1
televiisorid 14,6
irajas i st or raadiod 65, о
Mektrofonid 74 «3
Magnetofonid 82, о

Võime peida, et vähemalt 8>z tallinlaste kodnden 
on raadio voi televiisor# Edaspidi selguvad ka täpsemad 
andmed ja see arv osutub tõenäoliselt veelgi suuremaks. 
Linna sotsiaalse arengu seisukohalt tuleb seega raadio ja 
televisiooni osakaalu, tõsiselt arvestada.

vaba aja blokis vaadeldud aktiivsete tegevuste kodust
eomaldatuse aste kujunes järgmise lest

1. sport 5,28
2. teadusliku voi õppekirjanduse

lugemine 4,24
3» kohtumine sõprade, tuttava

tega 4,12
4. ilukirjanduse lugemine 3»31
5* isetegevus ja hobid 3i°S

Kõige enam on kodust eemaldatud spordiga tc/2leraine. 
Kodule lähemal on suhteliselt isetegevus, il ukir Jäikuse 
la 4emine.

1 e tugevuse ja hobidega tegelemine jaguneb tallin

laste hulgas järgmiselt:

tegelejate protsent

le laulmine 19,9
2. toataimede voi loomade 

kasvatamine 15,6
5. pillimäng 14,6



4. lauamängude ja kaartide
mängimine 10,6

5. muud tegevused lo,2
6. kollektsioneerimine 8,2
7. meisteraamj ne 5,3
8. maalimine ja joonistamine 3,4
9. rahvatants 1,9

lo. helilooming 1,5
11. sõnakunst 1,5
12. kirjanduslik tegevus 1,0

Meie peolt vaadeldavate vaba aja tegevuste meeldivuse 
aste nii kodus kui ka kodust väljas on t-edud tabelis

• 7^2%.. . Andmed oi .hatud Idivuse (x) ja
evust ebameeldivaks pidavate vaatajate protsendina ( - jl)e 

L-e näeme, et suhteliselt enam meeldib inimestele kodus lu
geda raamatuid (x = 1,об, = 1,9), jälgida meelelahutus
saateid ja -kirjutisi ning tegelda oma huvialaga (hobiga).

Keskmiselt vähem, meeldib vaatajaile kodus spordiga 
tegelda (x = 1,95» = 22,3), klassikalist muusikat kuula
ta ja selle kohta lugeda.

Väljaspool kodu meeldib käsitletuile suhteliselt enam 
kinos käia (x » 1,26, = 11,2) ja teatrietendusi vaadata.
Vähem meeldib väljaspool kodu raamatulugemine (x = 2,45, 

==58,7) ja isetegevus (x = 2,34, Цх = 32,5)»
Niisugused on meeldivushinnangud eraldi voo õuna.

Koduse ja koduväiise tegevuse meeldivuse vahekorda peegel
dab keskmiste vahe. Näeme, et peaaegu koigi tegevuste puhul 
on vahe negatiivne, seega meeldib kodus vabal ajal tegelda 
keemiselt suuremal oeal inimestest kui kodust väljas.



Ka tegevuse ebameeldivust väljendanud vastajate protsen
tide võrdlus kinnitab sama tendentsi# Veidi neutraliseerib 
väidetut eraldi küsitud koduse ja koduvälise tegevuse kva
liteedi võrdlus, mille vastuste keskmised (2) on antud 
tabelis / ..../. Siin kalduvad küsitletud umbes pooltel
juhtudel kodust tegevust kvaliteetsemaks hindama. Oluline on 
aga see, et kinnitust leiab kahe erineva parameetriga mõõtmi
sel nimetatud v.ondontsl sisuline kulg. Kõige enam eelistatak
se kodus tegelda raamatulugemisega (V = -1,39, * = 1,15), 
huvialaga (V - -771 xy = 1,79), kuialis te vastuvõ tmise; ;a 
(V = -o,19, x * 1,66), populaarteadusliku informatsiooniga 
(V = -o,4o, x - l,6o) jne. Väike dissonants ilmneb spordi
uudiste ja meelelahutuse puhul: inimestele meeldib neid enam 
jälgida kodus (V = -o,46, -o,31), kuigi Loduväline informat
sioon osutub siin mõnevõrra kvaliteetsemaks (2y = 2,o4 ja 

2,17)•
Кcdust väljas eelistatakse enam vaadata kunstilisi 

filme (V = +o,o9, 2 = 2,61), teatrietendusi (V = +o,o2, 
xy = 2,55), kuulata kontserte (V = -o,o3, 2y = 2,37) ning 
tegelda spordiga. (V = o,oo, xy = 2,39)»

Edasi vaatleme vaba aja põhiliste tegevuste takistavaid 
ja häirivaid tegureid. nii kodus kui ka kodust väljas.

Kodus esineb suhteliselt enam takistusi raamatulugemise 
(19,9^ küsitletuist) ja mõnevõrra ka spordiga tegelemise puhul 

(lo,7?v). '
Väijaspool kodu esineb keskmiselt enam takistusi meele

lahutuse (3o,6Q, teatrietenduste (31,1/0 puhul ja huvialaga 
tegelemisel*  Väljaspool kodu esineb vastajate arvates takistu
si tegevuseks rohkem kui koeus. briti suur on kc-Jxiniste vahe



kolmepalliiisel skaalal spordiuudiste (V = -0,65), meelelahutus
programmide (V = -0,54), huviala (V = -0,54) ja teatrietendus
te— puhul (V * -0,53)*  Kodused takistused ületavad veidi kodu
väil seid ainult külaliste vastuvõtmisel (V = + 0,07).

Vaatleme nüüd suuremaid takistusi nende sisulisest küljest. 
Spordiuudiste kodust jälgimist takistavad rohkem huvipuu

dus (9>7%) ja ajapuudus (4,3%), Spordivõistlustel ise käia ei 
võimalda huvipuudus (14,6%), ajapuudus (13|6%), tervis (6,8%) ja 
võistluste vähesus (5»4%),

Meelelahutust segab kodus ajapuudus (5»8%), kodust väljas 
aga ajapuudus (18%), estraadietenduste vähesus (8,8%) ja las
te olemasolu (5»8%).

Kodust filmihuvi pidurdab saadete voi kirjutiste halb kva
liteet (7f8%); kinos käimist takistavad ajapuudus (10,2%), fil
mide vahe su, *7»?^)  ja nende halb kvaliteet (5>8%).

Teatrielu kodust jälgimist takistab ajapuudus (7>4%) ning 
huvipuudus (4,9%),teatris käimist ajapuudus (13»6%) ja teatri
etenduste vähesus (9»7%)»

Muusikaelu jälgimine kodus ei huvita 13»1% vastajaist.
Kunstialast tegevust kodus takistab ajapuudus (12,1%) ja 

huvipuudus (8,3%), Kunstinäituste vastu puudub huvi 6,8% küsit
letuist.

Koduse populaarteadusliku informatsiooni vastu puudub huvi 
10,2%, koduvälise vastu 9»2%-l vastajaist.

Kodusel raamatute lugemisel on takistuseks ajapuudus 
(12,1%). Raamatukogu kasutamisel häirivad teised inimesed 8,7%» 
vastav harjumus puudub 6,3%-l küsitletuist, tülikaks peab raa
matukogu kasutamist 5»3% küsitletuist.



ülaliste kodusel vastuvõtmisel on takistuseks 
ruumipaU(ius (хд^,) ja sellega seotud, tülikad toimetused

Kohtumist sõpradega väljaspool kodu segab raha
puudus (7,3; )e

Kqclus takistab sportimast ruumipuudus (6,8? ) ja 
kehv tervis (5,8? ), väljaspool kodu on takistuseks samuti 
tervis (llt6/ )e

Охае hobiga ei lase kodus tegelda ajapuudus (4,90, 
ajapuudus takistab seda ka väljaspool kodu (6,8? ),

Oskuse puudumine takistab koduse kunstilise isetege
vuse harrastamist (lo,7%)» Isetegevusringis ei käida huvi
puuduse (7,8>), ajapuuduse, tervise ja oskuste puudumise 
tõttu*

ülejäänud, takistavaid tegureid mainis alla 5h> vaata
jaist*

Kokkuvõtteks vaatleme vastajate rahulolu erinevate 
vaba aja tegevuste korraldatusega (vt*  tabel *7Л1)

Keskmiselt enam ollakse rahul raamat ui of *e  m ise ga 
(x = 2,2o, = 6,8), spordiuudiste hankimisega (x = 2,26,

= 5,8), populaarteadusliku informatsiooniga (x = 2,31, 

-Vo = 2,4) jne*
Keskmiselt vähem ollakse rahul spordiga tegelemisega 

(x = 2,61, = 11,2), teatrikunstist osasaamisega (x = 2,45
= 17,o), muusikasaadete ja inf ormat s Ucnigä (x = 2,45, 

= 8,3) jne.
rahulolu ja rahulolematuse põhjused peaksid soiguma 

eespool toodud. takistavatest teguritest*  Üldiselt ollakse 
vastajate hulgas oma vaba aja veetmisega rahul, rahulolema
tute arv ei üle и а 2o%e
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Meie sondaazuurimuses kujutas tallinlaste vaba aja veetmise 
soovide ja võimaluste tundnaoppinine vaid uurimiuse lisanro- 
duktie Seetõttu ei võimalda olemasolevad tulemused ka mingi
te pShjalikunate järelduste tegemist ja soovituste esitamist*  
lõost, olme tegevusest ja magamisest ülejääva vaba aja sisus
tamise põhjalik uurimine nõuab muidugi probleemide ja tegevus
sfääride kaugelt detailsemat diferentseerimist ning spetsi
aalsete indeks tunnus te kasutamist, mis võimaldaksid elanik
konda 1 tüpiseerida põhihuvide ja suunitluste alusel võrd
luses demograafiliste objektiivandmetega*

Qn ilmne, et Tallinna linna sotsiaalse are agu planeerimi
sel on vajalik ka vaba aja veetmise probleeme käsitlev põhja- . 
lik sotsiaalne informatsioon, mille hankimine tuleks Tallinna 
linna sotsiaalse arengu planeerimise sektoril perspektiivis 
ette näha*  Arvestada ja tundma õppida tuleks seejuures ka ENSV 
TA Ajaloo Instituudi sotsioloogiasektoris ning Eesti Kaadiо 
ja Televisiooni sotsioloogidel olemasolevat küllalt mahukat 
sellekohast infonnatsiooni•

/



Erinevate informatsiooniallikate kasutamise keskmine sagedus (x) 
3-palliliael skaalal (1 • regulaarselt; 2V vahete-vahel; 3*  harva) 

ja antud allikate mittekasutajäte protsent (- %)

Tabel 11.1

Informatsiooni 
liik

Piimasel p e r i о о dil 5 а a s t & t taga s i
Ajakirjandus Raadio Televisioon Vahetu vastuvõtt Ajakirajandus ,Raadio Televisioon Vahetu vastuvõtt

X - 7q X * * X * % X " % X - % $ - % X - % X • x

Sport 1,8o 21,o 1,89 22 1,82 17,0 2,55 42,2 1,77 22,3 1,88 25,2 1,84 23,3 2,36 42,2
Meelelahutus 1,68 11,2 1,77 11,2 1,46 8,7 2,38 26,7 1,70 12,1 1,76 14,1 1,49 17,0 2,25 26,2
Kunstilised 
filmid 1,99 19,4 2,05 24,8 1,63 12,6 2,o1 9,7 1,99 20,9 2,o1 26,7 1,67 20,9 1,81 8,3
Teatrieten
dused 2,17 23,5 2,2o 22,8 1,67 12,6 2,32 2o,4 2,19 23,8 2,16 22,8 1,68 2o,4 2,26 16,6’
Klassikaline 44,7muusika 2,42 <- I 38,8 2,15 36,4 2,67 49,0 2,4o 45,1 2,3o 40,3 2,23 41,7 2,63 46,1
Kujutav 
kunst 2,54 55,4 2,39 4o,3 2,23 26,7 2,4o 29,1 2,35 36,9 2,39 41,7 2,23 33,5 4- ,4o 24,3
Populaarteadus
lik informat
sioon 2,o2 19,4 2,22 25,2 2,03 15,5 2,79 60,7 2,06 18,9 2*55 25,5 2,08 22,8 2,77 60,2

........ ... .

Kokku 14,42 «* 14,83 ■B 15,00 ** 17,12 — 14,46 W 14,75 13,22 w 16,48 W*

Päevauudised 1,16 1,5 1,25 4,9 1,42 8,7 — *• 1,11 3,9 1,19 7,8 1,56 18,0 — Не
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Käesoleva töö põhieesmärgiks oli aluste väljatöötami

ne Tallinna linna elanikkonna sotsioloogiliseks norimiseks, 

et saada linna sotsiaalse arengu planeerimiseks vajalikku 

lähteinfonaatsiooni*

Vaatavalt sellele eesmärgile on käesolevas aruandes esi

tatud materjal jagatav kolmeks valdkonnaks:

1*  Linna sotsiaalse arenguga ning selle planeerimisega 

seotud teoreetiliste probleemide käsitlemine, täpsustamaks 

eelolevate uuringute põhisuundi ning lähtekohti*

2*  TRÜ Sotsioloogia Laboratooriumi poolt kasutatavate 

uurimismeetodite ning nende väljatöötamise käigus teostatud 

sondaažuuringute lähem iseloomustus, mis annab võimaluse eel

seisvas uurimistöös toetuda peale teoreetilise kontseptsioo

ni ka teatavale praktilisele kogemusele uurimismetoodikate 

rakendamisel ning konkreetsetele teadmistele Tallinna elanik

konna kohta*

3*  Lähemaks kolmeks aastaks (1973 - 1975) kavandatud 

uurimistöö sisu ning metoodika iseloomustus*

Vaatleme alljärgnevalt käesoleva uurimistöö põhilisi tu

lemusi nimetatud valdkondade kaupa:

1» Linna sptpiaalee wengu uurimise ning planeerimise 

teoreetilised lähtekohad*

Sotsiaalse planeerimise lähtekohaks on linna vaatlemine 

keeruka r,oJusiatilina.iaiklusliku süsteemina mis koosneb omavahel 



seostatud allsüste.niiest ning tasanditest< ökoloogilisest*  

^"Itorlaalsost*  arhitektuurilisest* Eiajandnslikust, doiao*  

graafilisest*  sotsdarJL-kultnurilisest*  ideoloogilisest jt» 

Erinevalt üksikute majandusharude arengu pleneorlrlocGt| kus 

P&üline Ш nateriaal#»tehniliste ning ininreesureside beaail
laiendatud aateri^ss- tacstoot^iise taline majandusliku 

efektiivsuse krlteeriisaidost lähtudes*  on sotsiaalse planeo*  

rinise puhul esiplaanil ühiskontia laiendatud g^ts^rli^ taas*  

jBSfi&M*  Viiaane Wwmfleb :
a) ühiskonna tootlike j&Klude arenguks vajaliku olanib  *

konna vanuselise*  haridusliku*  professionaalse struktuuri 

kindlustamist$

b) elanikkonna erinevate gruppide materiaalse ja kultuu

rilise heaolu kindlustamise baasil isiksuse vajaduste rahul

damise ning sotsiaalselt soovitava arengu tagamist|

c) tingisiuste Ioonist ühiskonna liikmetele isiksuse mit

mekülgseks hnjsaoonillseks arenguks, nende sotsiaalse aktiivso- 

set kSrc^e poliitilise teadlikkuse*  distsiplineeritud ja hea*  

peremeheliku ellusuhtunioe kujundanist ja suunaliste

Headest printsiipidest lähtudes v6ib linna kui terviku 

juhtimisel kerkivaid probleeme vaadelda spetsiifilistena*  vir*  

reldea konkreetsete majandusharude juhtiedsega*  lima Juhti*

mine spetsiifilise eosaärGim kerkibki esile kSikide linna tex>

ritootiaix * ?'L,yfuaktsionecrivafce IxxaituüsiQQgUQ. (kr.

tegevuse inte^eerimlee

se taastootaisc eelnimetatud aspektide saavutamise huvides» 

Seetittu on sotsiaalne planeerimine linna juhtimise pShilim

komponent (olenemata sellest*  kas soe toimub teaduslikult p8h*  

jondatud sihipärase tegevusena v6i kujuneb n^ö, stiihiliselt*  



nmiandusliku planeerimise raames), erinevalt näiteks sotsiaal
sest planeerimisest ettevõtetes, kus sotsiaalsete probleemide 
lahendamine on eeskätt allutatud ettevõtte kui tootmisüksuse 
majanduslikele funktsioonidele•

Sotsiaalse planeerimise põhitasandiks on lina kui sotsi
aalne süsteem*  Planeerimisele kuulub linna kui sotsiaalse siis- 
UeiBl arengu yeQstpMne Нплз t$M9 eelnimytetuä allsüsteem^-

territoriaalse ja arhitektuurilise planeerimisega, 
majandusharude arenguga, linna kui Ökoloogilise süsteemi prob
leemidega > elanikkonna demograafilise struktuuri muutumisega jne»;

2) Unna kui sotsiaalse süstoeiui aüea tojüauvato yrotses- 
eide prognoos ja sihipfflaQe suiraagdj^e» Siin on oluliseioateks 
allsüsteemideks *.

a) linna elu erinevates sfäärides elanikkonna tegevust 
reguleerivat© ning linna kui elukeskkonda kujundavate sot
siaalsete institutsioonide süsteem;

b) süsteem 11 inimene—ke skkond,* 1 2*, mis IiSl- 
mab elanikkonna erikategooriate tegevuse otaa materiaalsete! sotsi
aalsete ning isiksuslike vajaduste rahuldamisel linna elu eri 
sfäärides ja кoatsentri tee (kodus, toekohalt teenindus— ja kui— 
tuuriafsvtustes t linnas kui keskkonnas tervikuna)#

Sotsiaalse planeerimise pShipxobleemldeks sellel tasandil 

cn ;
1) erinevate institutsioonide tegevuse koordineerimine 

vastavuses linna kui terviku funktaioneerlmiee sotsiaalsete ees- 

marMdega;
2) linna erinevate institutsioonide ( ja nende raamides - 

konkreetsed asutuste t ettev8tetef organisatsiooaide) tegevuse 
ko^^roll^ viimine elanikkonna huvide, vajaduste, ootustega: 
vaatavalt olemasolevatele ning planeeritavatele majanduslikelo



ja oz^uii-atslocziilistele võimalustele. Viimane tahendab üles

annet tagada optimaalne vahekord linna institutsioonide tegevu

se majanduslike ning sotsiaalsete aspektide vahel ja kindlusta

da elanikkonna vajaduste maksimaalne rahuldamine olemasolevate 

ressursside baasil»

5) Oluliseks sotsiaalse planeerimise eesmargiks on suuren

dada elaniKkonna aktiivsust ning huvitatust kogu Иппя majandus

like, elukondlike ning sotsiaalsete probleemide lahendamisel» 

Selle ülesande puhul on lähtepunktiks erinevate institutsiooni

de poolt elanikkonnale suunatud nõuete ning ootuste rahuldamine» 

Vaja on välja tõotada organisatsioonilisi, juriidilisi ning ideo

loogilisi vahendeid, mis arvestaksid sotsi пяЗ se aktil vmise, hea

peremeheliku suhtumise tekkimise ja pusimise subjektiivseid meh

hanisme ning nendele toetudes looksid objektiivsed tingimused 

linna elanikkonna veelgi laialdasemaks kaasatõmbamiseks Tallin

na heakorra, elamufondi korrashoiu, tannlndu^A kvaiitaadi ратаи— 

damise, üldise keskhariduse kindlustamise, laste ja noorukite 

käitamise kontrolli ja suunamise, avaliku korra kaitse jms» lin

na igapäevase elu küsimuste lahendamisele»

Nõukogude liidu uurimiskeskuste ning ka TRÜ Sotsioloogia 

Laboratooriumi senised uurimistöö kogemused ettevõtete sotsiaal

se planeerimise valdkonnas lubavad järeldada, et muudatused ша-

Mlandupltte? valdkonnas ei too auto- 

maatnAlt kaaaa sotsiaalseid Ла sotsiaal»aühl’.olot>; liisi tulemusi.

Et sellised muutused inimeste teadvuses ja käitamises toi

muksid, peavad muudatused materiaal-tehnilises, majanduslikus 

ning organisatsioonilises valdkonnas puudutama neid inimeste 

elu- ja töö tingimusi, millega on seotud antud konkreetses situ

atsioonis kõige teravamad probleemid, inimeste põhilised vajadu



ja huvid, olema viimastega kooskõlas*
binna sotsiaalse planeerimise edukuse tagamiseks tuleb 

edasises uurimistöös selgitada neid keerukaid seoseid, mis 
valitsevad linna elu erinevate sfääride ja tasandi te vahel*  
Vaja on uurida, kuldas muutused üksikutes valdkondades mõju*  
tavad inimeste käitumist, huve, vajadusi, hoiakuid nii neis 
sfäärides, kus muutused on tolmunud, kui ka nendega seotud 
sfäärides*  Ettevõetavate majanduslike ning organisatsiooni*  
liste ürituste optimaalset sotsiaalset efektiivsust ( s*  t*  
vastavust elanike erinevate gruppide vajadustele ning sotsi*  
aalselt soovitavat mõju nende käitumisele linna kodanikuna) 
on võimalik tagada, toetudes usaldusväärsele, kõiki elanikkon*  
na kategooriaid representatiivselt esindavale sotsiaalsele in*  
formatsioonile*  See informatsioon peab hõlmama:

a) erinevate sotsiaalsete gruppide vajadusi, huve, hoia  
kuid, hinnanguid kõigis linna põhisfaarides;

*

b) objektiivseid tingimusi, mis kujundavad erinevate ela  
nikkonna gruppide elulaadi linnas ja selle rajoonides $

*

c) seoseid, mis valitsevad, ühelt poolt, e:?inevate objek
tiivsete tingimuste ning inimeste subjektiivsete hoia
kute, hinnangute, käitumisviiside vahel, teiselt poolt - 
seoseid linna kui too  ja elukeskkonna erinevate sfää
ride ja kon tsentri te vahel ( töö  öine  vaba aeg; 
kodu  töökoht - linn tervikuna jne);

*
* *

* *
d) inimeste sotsiaalset käitumist (nii soovitavat kui sot

siaalselt ebasoovitavat) kujundavaid majanduslikke, sot
siaalseid, psühholoogilisi mehhanisme*

Selle sotsiaalse informatsiooni haiikimlne linna elanik
konna kohta on sotsioloogilise uurimine üheks põhiülesandeks 
ka Tallinna sotsiaalse arengu planeerimisel*



Kuna linna arengu sotsiaalsel planeerimisel tuleb lahtu
da linna kui keerulca süsteemi koigi sfääride ning tasandite 
omavahelisest seostatusest, on nimetatud sotsioloogiliste üles
annete täitmine kull selle üks põhilisi, kuid kaugeltki mitte 
ainuke vajalik eeltingimus. Alles ühendades majandusalased, ar- 
hitektuurilised, demograafilised, majandusgeograafllised» Öko
loogilised aspektid teadmistega elanikkonna sotsioloogiliste 
ja sotsiaalpsühholoogiliste iseärasuste kohta, on võimalik 
teadusllkj^ prognoos linnas ühtede vol teiste ma
janduslike jm, objektiivsete tegurite toimel arenevate sotsi
aalsete protsesside suuna, dünaamika ning iseloomu kohta eri
nevate sotsiaalsete gruppide lõikes*

Tallinna sotsiaalse arengu kopmleksse plaani .toestamiseks 
on samuti vajalik selline prejioos*  Kuna linna sotsiaalse aren
gu käsitamine ainult elanikkonna vajaduste rahuldamise seisu
kohalt jääb ühekülgseks, on prognoos vajalik ka nonde riehJia- 
nismide toime kohta, mis mõjutavad elanikkonna käitumist linna 
kodanikena — nende sotsiaalset aktiivsust, osavõttu linna prob
leemide lahendamisest, aga ka selliste ebasoovitavate ilmingute 
esinemist, nagu ükskõiksus, ebaperemehelik suhtuaine sotsialist
likku omandisse, alkoholism, avaliku korra rikkumine jms.

Sotsioloogiliste, demograafiliste, majandusalaste, jurii
diliste, pedagoogiliste jm, selliseks prognoosiks vajalike uuri
miste organiseerimine, koordineerimine ning nende tulemuste 
ühitamine kujuneb Tallinna TS2T TK juures loodava sotsiaalse 
planeerimise sektori üheks olulisemaks ja ka keerukamaks üles

andeks •
teiseks sotsioloogiliste probleemide valdkonnaks linna 

aotsiealso arengu planeeritul sel on nende kritoeriu—



m 1 d e ning protseduuride väljatöö- 
t а m i n et mille alusel saaks võimalikuks sotsiaalse arengu 
tempo ning konkreetsete näitajate täpsem määratlemine ja mõõt
mine*  üheks vahendiks kujuneb siin kordusuurimine, sealhulgas 
pane olküsi ilus, riis võimaldab fikseerida mitanesnguete majan
duslike jm» objektiivsete muudatuste toimel esinenud nihkeid 
elanikkonna elulaadis*  vajaduste rahuldatuse astmes ning 1 ne— 
loomus* sotsiaalses käitumises*  hoiakutes ja arvamustes 1 inna 
institutsioonide tegevuse hindamisel» Veel üheks*  operatiivse
maks abinõuks on olemasolevate tagastatdekanal i te (elanike aval 
dused*  kirjad*  pöördumised saadikute poole jne») too efektiiv
suse tõstanine*  muuhulgas kontentanainüai süsteemi rakendamine r 
mis võimaldaks regulaarselt fikseerida elanikkonna nõudmiste*  
rahulolematuse põhjuste iseloomu ja dünaamikat linna eri mik
rorajoonide lõikes» " .

TRliinna linna kui kompleksse sotsiaalmajandusliku ter
viku areng kujuneb paljude faktorite koosmõjul ning siin valit
sevad keerukad iseregulatsiooniEtohhanismid*  mille olemus va
jab pikaajalist kompleks set uurimistööd» Seetõttu on põhjen
datud vaadelda käesolevat etappi Tallinna sotsiaalse arengu 
planeerimises kui ettevalmistavat faasi*  mis on suunatud teo
reetiliste lähtekohtade ning kriteeriumide väljatöötamisele*  
linna arengut determineerivate mahhanismide uurimisele» Sellel 
etapil teostatav empiiriline uurimistöö saab anda konkreetset 
informatsiooni üksikute arengutendentside ning kõige aktuaal
semate probleemide kwhta» 

. I

Juba praegu on võimalik asuda selgitama linna institutsio
naalse struktuuri sisemisi vastuolusid linna kui terviku huvide 
Hing linna elanikkonna vajaduste vahel» Ka tuleb uurida mõnln- 

- ,n;Ld elanikkonna sotsiaalset aktiivsust ning peremehe tunnet 



kujundavaid tegureid, tnis on otsesel t sootud, linna institutsi
oonide tegevusega*  elanike võimalustega osa võtta ühtede vSi 
teiste elukondlike jms*  küsimuste lahendamisest, nasstkooiiuni— 
kätetööni vahendite mSjXi otstarbeks ka s u tarni л 0gg? jae» Kolk need 
uurimused üksikult võetuna aga ei asenda plaaniparaat, linna 
arengu funktsionaalseid probleeme puudutavat uurimistööd, mil
lele saaks rajaneda Tallinna sotsiaalse arengu kompleksne pers
pektiivplaane Sel linn uurtcistcG nõuab pTgani.sn tal 001 ij lj gj ja 
materiaalseid vahendeid mi toe te teadusharude esindajate pikaaja
liseks ühistööks, tugeva arvutustehnilise baasi loomist, sotsi— 
aaj.se planeerimise ja sotsiaalse arengu plaanide täitmise ning 
kontrolliga tegeleva oinani valjakujundmint Tallinna Т81Г OX juti*  
res*

TFÜ Sotsioloogia Laboratoorium on Tullinnu sotsiaalse aren
gu probleemide?© tegelnud alates 1972» a*  algusest*  '8hitähele
panu on lisaks teatud üldiste, metodoloogiliste probleemide la
hendamisele suunatud Tallinna olmetlni^muste vastavusele elanike 
vajadustele*  Töötati välja uurimise metoodika, mis võimaldab sel
gitada :• nime ae koduste ja koduväliste tegevuste vahekorda, lahtu
des konkreetsetest keskkonna gnadustp^t nii kodus kui ka väljas
pool kodu (teenindussfääris), mis rahuldavad erineval maaral ini
mese mt t me niitmäe id vajadusi*  Vaatluse all on inimese csemelis— 
immilise ja sotsiaalse keskkonna see osa, mille kaudu ta rahul
dab oma põhilisi vajadusi - tegevuste infrastruktuur*  Erinevate 
vajaduste rahuldamisele sunnitud tegevuste klassifikatsioon oli 
ka uurimisobjekti liigendamise aluseks*  lk? eraldasime kaheksa põ
hilist tegevuste rüiunax toitumine, hügieen, puhkus, laste kasva- ‘ 
taminc, uute esemete hankimine ning vanade parandamine, vaba oja 
ettevõtmised (intormattd.00 1 suhteliselt passiivne



hankirrjie liing aktiivne osavõtt infonnetsiooni booa?.iscst või 
vahetaiaisest) ja tööalane tegevus.

Sellele rühmitusele vastab Infrastiuktuuris koiuvülise te
gevuse puhul sotsiaal-najanäöslikult institutaionaliseeritud 
tecnlndusasutuste võti: ja kodus esemelis-rutaailine jaotus ■Punkt— 
sionaalseteks tsoonideks.

Küsimustikus kasutatud naitujad on põhiliselt tahte tüüpi t
A, tegevusi Ja keskkonna omadusi iseloomustavad suhteli

selt objektiivsed tunnused;
2,> vajaduse rahuldatuse astet iseloomustavad hinnanguileed 

tunnused.

Kolk näitajad, on intervjuu tekstis standardiseeritud, s,o, 
saiaa ixiramee t:?i mõõtmiseks erinevate tegevuste või keskkonna 
osade punul kasutatakse saeta t®? liist skaalat,

Ealküsitlus näitas, et meie noolt vai ja too ta tvd küsitle
tavate vl- liku juti tq c.aika c jv tvp  e .1 v^eks ja võib seetõttu
rakendamist leida eelseisvas põMuurlnmses, kus saadud andmeid 
tuleb vaadelda juba linna mikrorajoonile lõikes,

lUlküsitlus toimus forraliseeritud jutervj^rina, mille inst
rumendiks oli intervjuu tclrst ja vaatluse plaan, l.üaitluse käi
dus laigus selle 1^4. te di sobivus antud problep^aa tika jaoks, 
Edaspidistes küsimustikes tn7 eh siiski veelgi diferentseeri
tumalt, lähtudes ainest, rtdrendada erinevaid vastusevarlantide 
skaalasid.

Küsimusi on iaterv juus^õH, l^ljrd küsimused ülendavad 
mitmeid üksikule parweetreid, mis analüüsi käigus tuleb eris
tada, kuid ei ole sageli laliusseisvatena intei.proteeritavad. 
Selliseid tuimuseid on intorvjuua *16^7  • leluu:?imu3 tõestas nii 
^um-e икиад. küsitlus^ , 51 ja vpjaWdnist käsitletava 



problemaatika puhul. Vastamisest keeldumist voi vastamata 
jätmist esines küsitluse käigus väga harva, enamikku küsit
letuist iseloomustas heatahtlik suhtumine ja huvi uuritava 
uaterguli, olmesfääri jc. Tallinna linna arenguga seotud küsi
muste vastu.

Põhiprobleemist lähtudes kujunes uurimuse keskseks näita
jaks tegevuse kodust eemalda tüse aste. ГзешсИз-гашДИзе kesk
konna mõttes tähendab kodust eemaldatuse aste tegevuskoha ruu
milist kaugust kodusest majapidamisest. Sotsiaalse keskkonna 
lõikes on vaatluse all teatud suhted, millesse inteane astub 
teenuse osutajaga hankiva tegevuse käigus - teenuse osutajaga 
(teenindussuhted). Teenindus suhe te kodust eemalda tüse aste for
meerub kahest erinevast tunnusest, ühelt poolt mc selgi Irame 
konkreetse tssnindussuhte kodust eemaldatüse, mis väljendub 
astmelise üleminekuna respondendi enda ja tema perekonnaliik
mete kui teenuse osutajate juurest kuni mass teeninduse sfää
rini, kus teenuse osutajaks oa voorus inimene, kellega tarbi
ja üldse кокки ei puutu. Teiselt poolt vaatleme sotsiaalselt 
iiksc.cri.iud teenindus suhe te eemaldatuse astet erinevatel tege
vuskohtadel. Mii on kodus kodused suhted, ateljees ateljcesuh- 
ted, kaupluses poesuhted, tänaval tänavasulited jne. 11. peatü
kis me näitasime, et need teenindussuhte kodust eemaldatuso 
astme kaks komponenti ei tarvitse üldiselt ühtida ja soe68ttu 
annab just nende süntees tervikliku parameetri. Eelküsitlus 
näitas, et teenindussuhete kodust .eemalda tüse aste osutus hea 
lahutusvõimega tunnuseks erinevate tegevuste puhul ja annab 
olulist informatsiooni kõrvutatuna keskkonna omadusi iseloo
mustavate tunnuste voi hinnangulist^ näitajatega.



teisulioelt а!даЪ potaloloo iilina angiinis uurimisobjekti 

Hleendaoiaega, antud probleemi kSige ilmekadalt väljendavate 

parameetrite otsimise ga ning iSpcb küsimustiku valmimisega*

Küsitlus ise, saadud andmete töötlemine, üldistamine ja 

interpreteerimine kuuluvad juba objekti sotsioloogiliste mm*  

tf€Sl valdkonda*

tüübiline osa sünteesiga seatud arvutustest tehti elekt

ronarvuti abil koostoos Lesti E raadio arvutuskeskusega*

teeni tehtu näitab, et kavandatud standardne aj 

twtietififi 1®9Ша№. öÄUtus otstarbekaks vaadeldav» prob- 

leetaistiku käsitlemisel*  Kahjuks ei vSiaaldanud aga normaal

se arvutusbaasi puudumine (vaid üks sobivalt programmeeritud 

arvuti kogu vabariigis) eolküsitluse andmetega kogu töötle- 

tiispiograimmi läbi viia*  Se^tSttu toob andmate edasine süntees 

ja indiviidide rühmitarnine loodetavasti veelgi korrektiive 

metoodikasse*  Neid püüame pShiuuriiause küsimustike koosteni- 

sel arvestada*

Kodule ja koduvälisele afäärile orienteeritud eelküsitlu-

se tulemused näitavad, et nimetatud metoodikat on vSimalik ka*  
e

sutada linnaliku elula -di uurtaiaol*  Hagu celkusitluso andne- 

test nähtub# aSltub erinevate tegevuste eelistatuse jaotuidnc 

koduse ja koduvallas staari vahel nii keakkonnatinglnustest 

takistavatest asjaoludest kui ka ilaselt edLtaesugustest jytiaiääl*  

^üyiholo^dlUstc&t tegurlteste mille olemust peab aitama sel

gitada eelseisev jDftiiuurimus*

Sondaažküsitluse andnetel selgid nood asjaolud, nis häi

rivad tallinlasi nii taenlndusesutuste juures, ава korteris, ma

jas, linnaosas kui ka linnas üldse*  KÄiro üldisemaks rahulole

matuse oShjuseks nii tc< aindusotte^tete too kui ka clutingi- 

euste puhul on nende kvaliteet* Siit ka vajadus mrrioistoo 

jSgeMtal etappidel owtada tähelepanu kvaliteedi probleemidele.



Uuurimietöö teisel etapil on meie arvates vaja analüüsida 
järgmisi pohl— ja alaprobleemet

1» Linna kui terviku huvide ja vajaduste arvestamine lin
na ettevõtete ja organisatsioonide praktikas»

1) Linna olulisemate sotsiaalsete probleemide kajastumine 
tema üksikute allsüsteemide tegevuse planeerimise ja hindamise 
kriteeriumides, nende süsteemide juhtivate töötajate rolliorien
tatsioonides ning tegevusprintsilpides.

2) Üksikute allsüsteemide tegevuses üleskerkinud sotsiaalse
te probleemide iseloom ja seos teiste allsüsteemide tegevusega; 
nende probleemide lahendamisevoimalused antud institutsiooni
ja linna tasemel*

3) Institutsionaalsete vajaduste ja eesmärkide seos ela
nike eri kategooriate vajaduste ja elulaadiga; selle seose tun
netatus© aste*

4) Linna elanikele suunatud ootuste, nõuete ja pretensi
oonide iseloom institutsioonide lõikes*

2*  Tallinna linna olmetingimuste vastavus elanikkonna eri 
kategooriate vajadustele ning elulaadile; elanike sotsiaalne ak
tiivsus linna probleemide lahendamisel*

1) Tallinlaste elulaadi tüpoloogia ja arengutendentsid seo
ses alani kkonna sotsiaalse struktuuriga ja linna ning tema eri 
mikrorajoonide olmetingimustega*

2) Kodu ja teenindussfääri vahekord elanike vajaduste ra
huldamisel; erinevate teenlnduslllkide ja -vormide vastavus ela
nike vajadustele ning orientatsioonidele*

3) Elanike osa elamufondi hooldamisel ning korrastamisel; 
majavalitsuste, elamute valitsuse, kaubanduse ja teonindusorga- 
nisatsioonide poolt selleks loodud võimaluste ning elanikele 
suunatud ootuste ja nõuete vastavus; elanike heaperemeheliku suh- 
^uinise tagamiseks vajalikud objektiivsed ja subjektiivsed tingi-
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4) Elanike erinevate kategooriate hoiak ning tegelik osa
võtt linna probleemide lahendamisest linna elu erinevates sfää
rides, Elanike sotsiaalset aktiivsust takistavad või ergutavad 
objektiivsed tegurid,

5) Linna institutsioonide (lasteasutused, kool, majavalit
sus, spordikoolid jne,) ja perekonna vahekord kasvava põlvkon
na eest hoolitsemisel ning laste ja koolinoorte konilväli ae te
gevuse korraldamisel. Linn kui noorsoo sotsi aliseerumi st mõju
tav keskkond,

3» Teeninduse eri vormide funktsionaalsed ja sotsiaalpsüh
holoogilised iseärasused Tallinna teenindusettevõtetes,

1) Mõningate põhiliste teenindusliikide erinevate teenin- 
dusvormide (massiline teenindus, individuaalteenindus, isetee
nindus) funktsionaalsete ja suhtlemispsühholooglliste erinevus
te selgitamine,

2) Teeninduskultuur Tallinna teenindusasutustes,
3) Teenindusasutuste sisustuse kujunduse kvaliteet,

4, Tall)ттяя mitmesuguste kanalite kaudu tehtava teenindus- 
reklaami analüüs,

1) Teeninduse reklaami operatiivsus, ammendavas, mitmeke
sisus, suunitlus erinevatele teenindusvormidele ning elanikkon
na kategooriatele,

2) Teeninduse reklaami informatiivsete ja kommunikatiiv
sete aspektide vastavus reklaami ülesannetele ning tarbijaskon
na iseärasustele.

Tallinlaste poolt TSN TK-le ja muudele organisatsiooni
dele saadetavate kaebuste ja avalduste analüüs,

1) Konfliktsete olukordade iseloom ja lokaliseerumine lin

na eri mikrorajoonide elanike ning linna elu korraldavate ins
titutsioonide suhtes.
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2) Linna elanike ja institutsioonide vahel esinevate kon
fliktsete olukordade iseloomu ja esinemissageduse dünaamika sõl
tuvalt ettevõetud abinõudest ning muudatustest*

Eeltoodu on ainult üks osa ulatuslikust probleemide rin
gist, mida on vaja uurida linna sotsiaalse arengu planeerimiseks 
vajaliku informatsiooni kogumiseks*  Oleme arvamusel, et Tallin
na juhtimise ja planeerimise küsimuste optimaalseks lahendami
seks on vaja rakendada ka mitmeid organi satsi ooni 15 si abinõu
sid*  Nimetame neist mõningaid*

1*  Erinevate linnaprobleemidega tegelevate teaduslike asu
tuste tegevuse koordineerimine, millele võiks kaasa aidata:

1) vastavate uurimisasutuste esindajate nõukogu loomine;
2) regulaarsete nõupidamiste korraldamine aktuaalsete lin

naga seotud probleemide arutamiseks;
3) perioodiliselt ilmuva linnaprobleemidele pühendatud ko

gumiku väljaandmine*

2*  Linnaprobleemide teadusliku uurimise stabiilse organi
satsiooni loomine*

3*  Uurimistööga tegelevatele teadlastele väliskomandeerin
gute võimaldamine rahvademokraatiamaadesse ja kapitalistlikes
se riikidesse sealse uurimistööga detailseks tutvumiseks*

4*  Küllaldase võimsusega arvutu ebaasi väljaarendamine*

Aruandekõnes KIKP XXIV kongressile ütles sm*  L*I*Brežnov:  
"Esmajärgulise tähtsusega ülesandeks muutub planeerimise teadus
liku taseme edasine tõstmine*  Tarvilikuks on saanud planeerlmis- 
meetodite täiustamine*  See peab tuginema ühiskondlike vajaduste 
täpsemale tundmaõppimisele, meie majanduslike võimaluste tea
duslikele prognoosidele, mitmesuguste lahendusvariantide, nende 



vahetute ja pikaajaliste tagajärgede igakülgsele analüüsimise*  
le ja hindamisele»1,1 Tunnetades uurimistöös meie esimeste sam
mude kohmakust, oleme siiski veendunud, et meie poolt rajatud 
kontseptsioon võimaldab anda oma panuse kongressil püstitatud 
ülesande täitmiseks» 

1WTJTP XXIV kongressi materjalid, Tallinn, 1971» l&e 7^ •


