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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Käesolev juhtumiuuring viidi läbi Paide linnas 2014. aasta augustis, mil intervjueeriti  

ühisaedasid käsitleva ühistegevusprogrammi TU1201 raames välja töötatud küsimustiku 

põhjal ühis-, era- ning mitteaednikke. Uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada, millised on 

ühisaednike keskkonnahoiakud ja teadlikkus, kasutades kontrollgruppidena samas 

piirkonnas elavaid era- ning mitteaednikke. Põhjus, miks otsustati uurida ühisaednike 

keskkonnahoiakuid ning -teadlikkust, tulenes eelkõige sellest, et siiani oli ühisaedade 

kirjeldamisel pigem rõhk pandud majanduslikele, ökoloogilistele ja poliitilistele 

aspektidele, kuid vähem on uuritud aednike keskkonnahoiakuid ning käitumist. Seega, 

uurides ühisaednike hoiakuid ja käitumist, saadi põhjalikumat informatsiooni aednike 

eelistuste ja suhtumise kohta, millega linnaruumi planeerimisel arvestada. Küsitluste 

tulemusi analüüsides selgus, et kuigi mõlemad aiapidajate grupid olid keskkonnahoidlikud 

ja -teadlikud ning aiapidamisest positiivselt mõjutatud, esines ühisaednike seas erinevalt 

eraaednikest mõnevõrra vähem keskkonnahoidlikke ning pigem saagikusele orienteeritud 

aednikke. See võis tuleneda peamiselt sellest, et ühisaednikud tegutsesid tehislikumas 

keskkonnas, mis oli vähem looduslik ja omas vähem puhkevõimalusi.  Autor  järeldab, et 

ühisaedade säilitamine antud kujul ning keskkonnas ei pruugi olla keskkonnahoiakute ning 

-teadlikkuse kujundamise kohalt kõige efektiivsem, vaid ühisaiad tuleks edaspidiselt rajada 

keskkonda, kus saaks avalduda võimalikult palju aiapidamisega kaasnevaid hüvesid, 

sealhulgas ka sotsiaalseid. Selleks, et välja selgitada millised tegurid kõige enam aednike 

hoiakuid ning teadlikkust mõjutavad, tuleks edaspidi põhjalikumalt uurida aedu 

ümbritsevat keskkonda ning sinna kuuluvaid elemente, mis võivad mõjutada aednikke 

sotsiaalsel tasandil. 
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ABSTRACT 

 

Current case study was carried out in August 2014 in Paide town, Estonia, where 

allotment-, private- and non-gardeners were interviewed following the method worked out 

in the COST Action project TU1201. The aim of the study was to determine the 

environmental attitudes and awareness of allotment gardeners, using private- and non-

gardeners as control groups. The reason why author chose this topic, was because of the 

fact that the ecological, economical and political aspects of allotment gardens are known 

better than environmental attitudes and awareness of gardeners. Therefore, the current 

study should give us important information on which social aspects should be considered 

while planning urban spaces. The results of this study showed that private gardeners were 

less productivity-oriented and had slightly more positive attitudes towards the environment 

than allotment gardeners. This might have resulted from the fact that allotment gardeners 

operated in an industrial environment, which was less natural and had lower recreational 

value than the natural environment where the private gardeners operated. Hence the 

preservation of the current allotment garden in an industrial environment might not be the 

most optimal solution, because the current environment might inhibit the intellectual and 

social benefits of gardening. Author suggests that in the future towns should consider 

planning allotment gardens into a more natural environment with recreational values, but 

nonetheless, additional and deeper studies have to be made. For example, how does the 

surrounding environment impact allotment gardening and its benefiits or how many impact 

factors are there?  
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PÕHIMÕISTED JA MÄRKSÕNAD 

 

Aianduskooperatiiv (horticultural cooperative) on riikliku asutuse töötajate ja tööliste 

jaoks loodud kooperatiivi, mille eesmärk on saada lisatoitu ning võimaldada inimestel 

ratsionaalselt kasutada oma vaba aega, parandada tervist ja arendada põllumajandust 

(Rudomina, 2011). 

COST (European Cooperation in Science and Technology) on Euroopa teaduse ja 

tehnoloogia ühistegevusprogramm (European…, 2012). 

Eraaed (private garden) on väiksemõõduline saaduste või ilutaimede kasvatamiseks 

ettenähtud ala, mis asub elamu läheduses ning on aedniku eraomandis (Cameron et al. 

2012). 

Haljasala (green space) on muru, puude või muu taimestikuga kaetud ala, mis asub või on 

rajatud linnakeskkonda ning omab rekreatsioonilist või esteetilist tähtsust (Oguz, 2000). 

Keskkond (environment) on kogum elus ja eluta looduse tegureid, mis mõjutavad 

biosüsteemi, milles see eksisteerib (Buckingham, 2003). 

Keskkonnahoiak (environmental attitude) on suhtumine keskkonda, mis põhineb inimese 

teadmistel, eelistustel ning väärtushinnangutel  (Milfont, 2009). 

Keskkonnateadlikkus (environmental awareness) on inimeste faktilised teadmised 

keskkonnaseisundist ja keskkonnamuredest (Rockman, 2013).  

Urbaniseerunud põllumajandus (urban agriculture) on toidu kasvatamine ning tootmine 

läbi intensiivse taimede kultiveerimise või loomakasvatuse linna piirides (Addo, 2010). 

Ühisaed (community garden/allotment garden) on välja üüritud või leppe alusel kasutada 

antud maa-ala, mida haritakse aednike poolt ühiselt või individuaalselt lappide kaupa 

(Acton, 2011). 
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SISSEJUHATUS 

 

Aiapidamine kui tegevus on pärit samast ajast, mil inimene õppis omale ise toitu 

kasvatama ning maad harima (Adam, 2011), kuid läbi ajaloo on aiapidamisviisid, 

haritavate alade suurused ning eesmärgid vastavalt eluoludele ja vajadustele muutunud 

(Smithsonian…, 2015). Kui minevikus on aiapidamisest tulenevaks põhihüveks peetud 

pigem oma kasvatatud saaki, siis tänapäeval on täheldatud aiapidamise positiivset mõju ka 

keskkonnale, aedniku vaimsele ning füüsilisele tervisele (Lawson, 2005). Sellest hoolimata 

elame me infotehnoloogia ajastul, mil inimese ja looduse vaheline side aina nõrgeneb ning 

inimese väärtushinnangud ja vajadused viivad neid loodusest järjest kaugemale 

(Williamson, 2002). See kajastub ka linnade planeeringus, kus arendustegevus on 

fokusseeritud pigem tööstuslikule- ning teenindavale sektorile, millele tehakse ruumi 

eelkõige haljasalade ning sealhulgas ka ühisaedade arvelt (Ferris et al. 2001), (Karro-

Kalberg, 2014). Ühisaiad on aga potentsiaalsed alad, kus eraaeda mitte omavatel inimestel 

on võimalik end loodusega siduda ning suurendada kogukonda kuuluvuse tunnet (Lawson, 

2005). Beilin ja Hunter on samuti väitnud, et ühisaiad võivad mängida olulist rolli säästva 

linna loomisel ning nende sulgemisel võib linn jääda ilma ühest olulisest ning positiivsest 

keskkonna mõjutajast  (Beilin, Hunter, 2011).  

Ühisaedade olulisuse kirjeldamiseks ning tutvustamiseks linnade säästva arengu ja 

planeerimise kontekstis on varasemalt läbi viidud hulk eraldiseisvaid uurimusi ning hiljuti 

käivitatud ka Euroopa Teaduse ja Tehnoloogiate ühistegevusprogrammi (COST) raames 

aktsioon TU1201 (European…, 2012). Ühisaedu on varasemalt uuritud pigem kui 

potentsiaalseid loodusõppe keskkondi (Skelly, Zajicek, 1998); (Krasny, Tidball, 2009), 

linnakeskkonna kujundajaid (Ferris et al. 2001) või ökoloogia (Heezik et al. 2012), 

planeeringute ja poliitika aspektist (COST, 2015). Autorile kättesaadavate allikate põhjal, 

pole siiani kirjeldatud ühisaednike keskkonnahoiakuid ja -teadlikkust võrreldud teiste 

aednike või aeda mittepidavate inimeste hoiakute ning teadlikkusega. Selle välja- 

selgitamine aitaks mõista ühisaiapidamise maakasutusvormi sotsiaalseid aspekte ning 

arvestada nende omapäradega linnade/asulate planeerimisel. Saadavad tulemused annaksid 

ühtlasi panuse COST-i TU1201 tegevusse ning võimaldaksid antud projekti raames edasisi 

võrdlusi, kuid siinkohal tuleb arvestada, et ainult ühisaednike uurimine ning kirjeldamine 
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ei annaks adekvaatseid tulemusi ning seega tuleks ühisaednike kõrvale tuua kontrollgrupid 

teistsugustes tingimustes tegutsevate aednike ning aeda mitte pidavate isikute näol. 

Gruppidevahelised erinevused aitaksid paremini välja tuua hoiakuid ning teadlikkust 

mõjutavaid tegurid. 

Seega on käesoleva väitekirja eesmärgiks välja selgitada, millised on ühisaiapidajate 

keskkonnateadlikkus ja hoiakud ning uurimisülesandeks võrrelda ühisaednike hoiakuid 

ning teadlikkust era- ning mitteaednike omadega. Püstitatud on kolm üldisemat 

uurimisküsimust: 

 

 Millised on juhtumiuuringu ühisaia, selle kasutajate ning kasutamise tüüpilised 

tunnused võrreldes eraaedadega? 

 Millised on ühisaiapidajate keskkonnahoiakud ja käitumine võrreldes eraaednike 

ning mitteaiapidajatega? 

 Milline on ühisaednike keskkonnateadlikkus ning keskkonnateemaline 

enesehinnang võrreldes eraaednike ning mitteaiapidajatega? 

 

Uurimuse eesmärgi täitmiseks antakse töö käigus esmalt ülevaade ühis- ja eraaedade 

olemusest ning nende seosest keskkonnahoiakute ning teadlikkusega. Kirjanduse ülevaade 

võetakse kokku probleemi püstitusega, millele järgneb metoodika kirjeldus ja väitekirja 

praktiline osa. Järgnevas väitekirja osas on toodud Paide linna ühis-, era- ning 

mitteaednikega tehtud intervjuude tulemused. Sellele järgneb arutelu ning 

uurimisküsimuste põhjal tehakse üldistused ühisaednike keskkonnahoiakute ja teadlikkuse 

kohta ning sellest lähtuvalt tuuakse välja erinevad aspektid, millega ühisaedade 

planeerimisel tuleks arvestada. 

Autor soovib ühtlasi tänada järgmisi olulisi isikuid ning organisatsioone, kes on aidanud 

kaasa antud väitekirja valmimisele: 

 

Professor Mart Külvikut, kes äratas autoris huvi ühisaedade vastu, tutvustas COST Action 

TU1201 projekti, jagas ühisaeda puudutavaid materjale ning aitas väitekirja struktureerida 

ja viia nõuetele vastavaks. 
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COST Action TU1201 projekti uurijaid dr. Annette Voigt-i ja prof. Jürgen Breuste‟t, kes 

töötasid välja antud uurimuses aluseks oleva küsimustiku ning andsid autorile võimaluse 

nende küsimustikku kasutades projekti panustada. 

Endise Paide Piimakombinaadi direktorit Jaan Madist, kes jagas autoriga ühis-, era- ning 

mitteaednike kontakte ning olulist informatsiooni aedade ning nende ajaloo kohta. 

 Autor soovib veel tänada kõiki küsitletuid olulise informatsiooni ning kannatlikuse eest ja 

oma lähedasi, kes talle töö kirjutamise vältel moraalseks toeks olid. 
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1. AIAPIDAMISEST JA AIAPIDAMISVIISIDEST ÜLDISELT 

 

Aiaks peetakse kultiveeritud maa-ala. Mõned aiad võivad välja anda pargi mõõtmed, kuid 

mõned võivad olla vaid mõne ruutmeetri suurused. See sõltub eelkõige sellest, mis 

eesmärgil aed on rajatud. Mõni aed on rajatud puhkuse või ilu eesmärgil, mõni 

keskkonnale hüvitamise või ühistegevuse eesmärgil, kuid mõni on rajatud eelkõige selleks, 

et oma pere või kommuuni toiduga varustada (Smithsonian…, 2015). Teisisõnu, erinevad 

aednikud peavad aedu erinevatel eesmärkidel ning eesmärgid sõltuvad eelkõige sellest, 

milliseid aiapidamisest tulenevaid mõjusid või hüvesid aednikud oluliseks peavad 

(Williamson, 2002). Kõige olulisemateks hüvedeks ja mõjudeks võib pidada: 

 

 Üleüldine aias tegutsemine vabastab stressist ja ravib vaimset tervist (Berg et al. 

2010). 

 Üleüldine aias tegutsemine pakub füüsilist aktiivsust (Berg et al. 2010). 

 Aiad on elukohtadeks lindudele ja putukatele (Adam, 2011). 

 Aedades kasvatatud toit on poe toiduga võrreldes mahedam ja tervislikum, kuna 

pestitsiidide ja muude kemikaalide kasutamismäär on väike või puudub üldse 

(Adam, 2011). Sealhulgas puuduvad ka säilitusained, kuna toitu pole vaja kaugele 

transportida (Gardening…, 2011). 

 Aias tegutsedes teadvustatakse elusloodust ning tekib austus selle vastu (Kinzig et 

al. 2005). 

 Aiad toodavad hapnikku ning vähendavad lehtede ja mulla vahendusel õhusaastet 

(Gardening…, 2011). 

 Linna-inimestele võib olla aiamaa ainsaks sidemeks loodusega (Lawson, 2005). 

 

Käesolevas väitekirjas keskendutakse peamiselt linna ühis- ning eraaedadele, mis on 

rajatud nii toidu tootmise kui ka rekreatsiooni eesmärkidel ning neid vaadeldakse nagu 

Lawson (2005) määratleb: kui „võimalikke sidemeloojaid linnainimese ning looduse 

vahel“.  
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Ühisaia mõiste all käsitletakse siin ka endisi aianduskooperatiive, mis loodi peamiselt 

põllumajanduslikel eesmärkidel abimajapidamistena linnaelanikele, kuid on praeguseks 

oma eesmärki muutnud vastavalt eraomanike soovidele ja vajadustele (Rudomina, 2011). 

Kuigi ühisaedadel ja aianduskooperatiividel võib olla erinevusi, lähtutakse väitekirjas L. 

Acton‟i (2011) määratlusest, et ühisaed on väikestest välja üüritud või leppe alusel 

kasutada antud maalapikestest koosnev ala, kus kasvatatakse omatarbeks puu- ning 

juurvilju. Seega edaspidi kasutatakse mõistet ühisaed. 

Eraaia mõiste all käsitletakse väitekirjas suvilaaedasid, mis moodustasid varasemalt küll 

aianduskooperatiivi, kuid praegu eksisteerivad individuaalsete enamasti tarastatud ning 

eraomandisse kuuluvate kruntidena. Seega arvestades, et eraaed on väiksemõõduline 

saaduste või ilutaimede kasvatamiseks ettenähtud ala, mis asub elamu läheduses ning on 

aedniku eraomandis, peetakse antud väitekirjas suvilaaednikke eraaednikeks (Cameron et 

al. 2012). 

Järgnevates alapeatükkides antakse täpsem ülevaade ühis- ning eraaedade olemusest ning 

hüvedest. 

 

 

1.1. Ühisaiad 

 

Ühisaedasid võib vaadelda kui urbaniseerunud põllumajandust, mis tähendab teisisõnu 

toidu kasvatamist ning tootmist läbi intensiivse taimede kultiveerimise või loomakasvatuse 

linna piirides (Addo, 2010). Selle definitsiooni järgi kuuluvad ka mõned eraaiad 

urbaniseerunud põllumajanduse alla, kuid on olulisi aspekte, mis ühisaedu eraaedadest 

selgelt eristavad (Adam, 2011). 

Ühisaednikud tegutsevad ühisel maa-alal, mis on mõtteliselt või kokkuleppeliselt jaotatud 

väiksemateks lappideks ning mida iga ühisaednik individuaalselt harib (Adam, 2011), 

(Joonis 1). Olemas on ka ühisaia vorme, kus haritakse vaid üht suuremat maa-ala 

kollektiivselt (Berg et al. 2010), kuid neile eraldi tähelepanu antud väitekirjas ei pöörata.  
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Joonis 1. Endise Paide Piimakombinaadi aianduskooperatiivi ühisaed (autori foto). 

 

Ühisaedades kehtib aednikul reeglina maaomanikuga kasutus- või rendileping oma 

maalapi suhtes (Adam, 2011). Siinkohal tuleks ära märkida, et Eestis on valdav osa 

ühisaedu mitteformaalsed, mis tähendab, et need tegutsevad linna maal ilma, et nende 

tegevus oleks juriidiliselt vormistatud või määratletud planeeringus (Szumilas, 2013). 

Põhjuseks on see, et enamus Eesti ühisaedu on endised aianduskooperatiivid, mis loodi 

nõukogude võimu ajal riikliku asutuse töötajate ja tööliste jaoks, kuid kui Eesti 

taasiseseisvus, kaotasid aianduskooperatiivid legaalse baasi ning maad erastati reformi 

käigus linnadele ning eraisikutele (Madis, 2014). Osa neid linnu ning maaomanikke ei 

alustanud äsja omandatud maal koheselt ümberkorraldustega ning nõnda jätkasid seal seni 

tegutsenud aednikud aiapidamist hoolimata omandivormi muutusest. Vaid üksikud 

aianduskooperatiivid  registreerisid end ametlikult aiandusühinguteks, tegid 

maaomanikuga kirjaliku kokkuleppe või ostsid maa välja (Rudomina, 2011).  
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Ühisaiad eksisteerisid Euroopas juba 18-ndal sajandil, mil vaestele töölistele anti kasutada 

kõrvuti asetsevaid aiamaalappe, et nad saaksid oma pere ära toita (Berg et al. 2010). 

Tänapäeval eksisteerib Euroopas ligi 3 miljonit ühisaeda, kuid võrreldes aastaga 1890 kui 

keskmine aiamaalapi suurus oli ligikaudu 4047 ruutmeetrit, on tänapäeva aiamaalappide 

keskmine pindala ligikaudu 5,6 ruutmeetrit (Adam, 2011). See viitab ühtlasi asjaolule, et 

ühisaiad peidavad endas palju rohkem hüvesid kui pelgalt oma saaduste kasvatamine ning 

nõnda võivad erinevad ühisaednikud pidada aeda erinevatel eesmärkidel (Berg et al. 2010). 

Peamisteks ühisaiapidamisega kaasnevateks hüvedeks ning mõjudeks peetakse : 

 

 Ühisaiapidamine annab võimaluse luua suhteid teiste kogukonna liikmetega (Berg 

et al. 2010) ning mängib ühtlasi olulist rolli sotsiaalkapitali loomisel. Teisisõnu, 

ühisaiapidamine võib ühendada inimesi erinevatest kultuuridest, vanustest, 

linnaosadest ja ka inimesi, kellel on lihtsalt erinevad huvid (Thompson et al. 2012). 

 Ühisaias tegutsemine kujundab välja säästlikumad keskkonnahoiakud (Williamson, 

2002), kuna ühisaias asetsevad haritavad lapid reeglina kõrvuti ning ühe aedniku 

valed hoiakud võivad mõjutada ka naabrite aiamaalappe. See tagab pideva üksteise 

täiendamise ning õpetamise (Krasny, Tidball, 2009). 

 Ühisaedade näol on võimalik läbi viia erinevad keskkonnaalaseid või sotsiaalseid 

programme (Williamson, 2002).  

 Ühisaedade olemasolust ei võida ainult aiapidajad, vaid ka aedadest möödujad ning 

keskkond üleüldises mõistes (Thompson et al. 2012), sest ühisaiad võivad tuua 

visuaalset tasakaalu, rohelust ning ökoloogilist mitmekesisust ümbritsevasse 

tehiskeskkonda (Kinzig et al. 2005).  

 Ühisaedade lähedus tõstab ümbritsevate kinnistute väärtust (Been, Voicu, 2006). 

 Ühisaiad vähendavad pinnase erosiooni ja üleujutusi, mis tähendab rahalist 

kokkuhoidu linnavalitsustele (Gardening Matters, 2011).  
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1.2. Eraaiad 

 

Eraaeda võib määratleda kui väiksemõõdulist toidu või ilutaimede kasvatamiseks 

ettenähtud ala, mis asub elamu läheduses ning on aedniku eraomandis (Cameron et al. 

2012). See tähendab, et erinevalt ühisaiast, kus aiamaalapid asetsevad kõrvuti ning 

aiapidamistegevus käib lähestikku, on eraaia puhul nii aiamaalapid kui ka 

aiapidamistegevus teistest aednikest rohkem eraldatud (Krasny, Tidball, 2009), (Joonis 2). 

 

 

Joonis 2. Eraaed Paide äärelinnas (autori foto). 

 

Analoogselt ühisaednikele võivad ka eraaednike aiapidamise eesmärgid ja hoiakud 

varieeruda (Cameron et al. 2012). Mõne aedniku jaoks on eraaed peamiseks sideme loojaks 

loodusega, mõne aedniku jaoks kui kaunistus või hobi maja hoovis ning mõne jaoks omab 

eraaed majanduslikult olulist tähtsus (Williamson, 2002). Olenemata eesmärgist kaasnevad 

eraaiapidamisega üleüldised eelmainitud aiapidamishüved nagu füüsiline aktiivsus, 

bioloogiline mitmekesisus jne (Berg et al. 2010). 
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Kui tõmmata aiapidamisvormide vahel paralleel valitsemiskorraga, on eraaiad pigem 

autonoomsed ja ühisaiad pigem demokraatlikud, kuna ühisaiad on avalikud ja ei ole 

aednike eraomandis (Ferris et al. 2001). Sellest lähtuvalt võivad ühisaednikud näiteks 

väiksema panuse oma maalappi panustada, kuna nad ei tunne, et nad on omanikud 

(Cameron et al. 2012). Teistpidi võivad eraaednikud privaatsuse tõttu olla liiga ära lõigatud 

teistest aednikest ning seetõttu omavahel vähem teadmisi jagada (Galhena et al. 2013). 

Eraaednike puudused hoiakute ja teadmiste kohalt võivad kajastuda näiteks veega 

mittesäästlikus ümber-käimises, pestitsiidide ja väetiste kasutuses. Ajaloos on olnud ka 

juhtumeid, kus invasiivsete võõrliikide levik on alguse saanud just eraaiast (Cameron et al. 

2012). Seega kokkuvõttes võib väita, et eraaedades valitsev autonoomsus ning privaatsus 

toob kaasa ühtlasi suurema vastutuse (Galhena et al. 2013), sest privaatselt tegutsemine 

võib tähendada märkamatult ning teadmatult valesti tegutsemist (Lawson, 2005).   
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2. AIAPIDAJATE KESKKONNAHOIAKUD JA                                     

-TEADLIKKUS 

 

2.1. Keskkonnahoiakutest ning -teadlikkusest üldiselt 

 

Keskkonnateadlikkuse all mõistetakse inimeste faktilisi teadmisi keskkonnaseisundist ja 

keskkonnamurest (Rockman, 2013). Keskkonnateadlikkuse taseme peamiseks 

indikaatoriks on elanike arvamus keskkonnaga arvestamise kohta, mille põhjal selgitatakse 

üldjuhul välja, kas keskkonnaküsimused on sama tähtsad kui majandus- ja 

sotsiaalküsimused ning kas keskkonda tähtsustatakse otsuste tegemisel piisavalt (Tartu 

Linnavolikogu, 2005).  

Olulisemateks keskkonnateadlikkust mõjutavateks teguriteks võib pidada järgmisi aspekte:  

 

 Haridustase. Aastal 2000 viidi Ameerikas läbi uurimus, milles selgus, et inimesed, 

kes omavad keskeri- või kõrgharidust on kohalike võimuorganite tervisehoiu 

kohustustest ja keskkonnaoludest rohkem teadlikud kui madalamalt haritud 

inimesed (Preston et al. 2000). Selle põhjuseks võib olla nii tahe omandada uusi 

teadmisi kui ka kokkupuude spetsiifilistemate keskkonda puudutavate teadmistega, 

mida võimaldavad peamiselt vaid kõrgemad haridusasutused.  

 Suhtlusringkondade tihedus ja sotsiaalsed suhtlusvõrgustikud. Mida suurem on 

suhtlusringkondade tihedus, seda paremini levib informatsioon. See tähendab, et 

üksteisele lähestikku paiknevate inimeste vahel võib toimuda intensiivsem suhtlus 

ja info vahetus (Pavon et al. 2008).  

 Kokkupuude meediaga. Aastal 1997 Tartus tehtud uurimus näitab, et inimesed 

pidasid seminaride ja koolituste kõrvalt olulisteks keskkonnaalase info allikateks ka 

televisiooni, raadiosaateid ning ajakirjandust (Kährik, Alakivi, 1997). Seega, kui 

inimesel puudub võimalus endale soetada erinevaid infokandjaid, kahaneb tal 

võimalus omandada meedia teel edastatavat keskkonnaalast informatsiooni. 
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Keskkonnateadlikkusest kujunevad omakorda välja keskkonnahoiakud, mis on tingitud 

väärtushinnangutest ja teadmistest, mida inimesed keskkonna suhtes omavad 

(Buckingham, Theobald, 2003). Erinevad uurimused on näidanud, et mida kõrgem on 

indiviidi keskkonnateadlikkus, seda positiivsemad on tema keskkonnahoiakud (Arcury, 

1990). Keskkonnahoiakud määravad lõpuks selle, kuidas inimene keskkonnas ning 

keskkonna suhtes käitub (Davey, 2012). Eeltoodut kokkuvõttes toimib inimese 

keskkonnakäitumise kujundamise ahel järgmiselt (Joonis 3):  

 

 Esmalt tuleb tõsta teadlikkust, millega muutuvad hoiakud (Davey, 2012).  

 Seejärel peab tekkima hoiakute näol tahe muuta oma käitumist (Harun et al. 2011).  

  Lõpuks leiab aset tegelik muutumine käitumises ning peegeldub keskkonnas ning 

selle seisundis (Harun et al. 2011). 

 

 

Joonis 3. Autori koostatud joonis keskkonnakäitumise kujundamise ahelast.  
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2.2. Aiapidajate keskkonnahoiakutest ja -teadlikkusest üldiselt 

 

Erin A. Willamsoni uurimuses on spekuleeritud võimaluse üle, et lääne kultuur kannatab 

kroonilise ärevuse, viha ning rahulolematuse all, et miski oluline on puudu meie elust. See 

võib tuleneda asjaolust, et inimene on üha enam ära lõigatud loodusest ja selle tsüklitest 

ning seeläbi ühtlasi ka elujõu allikast endast (Williamson, 2002). Inimene on samuti osa 

loodusest, kuid kipub seda üha enam unustama, sest teda ümbritseb valdavalt 

tehiskeskkond. Nõnda tekib valearusaam, et inimene on võimeline ise kõike eluksvajalikku 

tootma ja ei sõltu enam otseselt loodusest (Lawson, 2005). Seda on kinnitanud ka erinevad 

keskkonnapsühholoogia uurimused, milles on selgunud, et ökoloogiliselt vaesunud linnad 

kiirendavad inimese võõrandumist loodusest ning inimestel, kes ei puutu regulaarselt või 

varakult loodusega kokku, ei pruugi positiivseid keskkonnahoiakuid välja kujuneda 

(Barthel et al. 2010).  

On avaldatud arvamust, et üheks oluliseks loodusega sideme loojaks ning hoiakute 

kujundajaks aeda mitteomavate inimeste jaoks võibki pidada ühisaedu (Beilin, Hunter, 

2011). Põhjused on järgmised: 

 

 Inimestel, kes tegutsevad ühisaias, võivad välja kujuneda kõrged 

aiapidamisoskused ning säästlikud keskkonnahoiakud. See tuleneb sellest, et 

inimene puutub kokku erinevate looduslike protsessidega reaalajas ja läbi praktika 

ning teisalt on inimene ümbritsetud teiste kogenenud aednikega, kes oma teadmisi 

ning oskusi jagavad (Krasny, Tidball, 2009).  

 Aednike vaheline suhtlemine ning üksteise õpetamine ühisaedades on 

garanteeritud, kuna haritavad lapid on üksteisele lähestikku ning ühe aedniku valed 

hoiakud ning käitumine võivad mõjutada ka naabrite aiamaalappe (Krasny, Tidball, 

2009). 

 Ühisaednikud omavad praktilisi kogemusi ja teadmisi ökosüsteemist kollektiivina, 

mis tagab teadmiste ja kogemuste kindlama ning laiema leviku (Barthel et al. 

2010).  

 Uuringud on näidanud, et inimesed õpivad kliimamuutusi ning ökosüsteeme 

tundma läbi looduslike protsesside jälgimise oma aias (Barthel et al. 2010). 
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Varasemalt pole võrdlevalt uuritud seda, millised on aiapidajate ja aeda mitte pidavate 

inimeste keskkonnahoiakud ning -teadlikkus. Sellega kaudselt seonduv uurimus on tehtud 

lastega. Ühte gruppi kuulusid lapsed, kes võtsid osa aiapidamise programmist ning teise 

gruppi lapsed, kes programmis ei osalenud. Uuringu tulemused näitasid, et 

aiapidamisprogrammis osalenud õpilastel olid märgatavalt positiivsemad 

keskkonnahoiakud, kui lastel, kes programmist osa ei võtnud. Seega looduskeskkonnas 

õppimine ja tegutsemine peaks parandama keskkonnahoiakuid ja teadlikkust (Skelly, 

Zaijek, 1998). 

 

Ühisaiad pole muidugi ainus aiapidamise vorm, mis linnas eksisteerib. Teine vorm 

aiapidamisi on linnainimeste eraaiad suvilate või eramute hoovides. Arvestades, et eraaiad 

on reeglina teistest aedadest ja aednikest eraldatud, tekib küsimus, millised on ühisaednike 

keskkonnaalased teadmised ja hoiakud võrreldes eraaiapidajatega? Seda pole varasemalt 

uuritud, kuid eelnevate uurimuste põhjal on teada, et nende hoiakud ja aiapidamisvõtted 

sõltuvad suuresti sellest, milline on oskuste ja teadmiste tase peresiseselt, kuna ollakse 

eraldatud teistest aednikest (Galhena et al. 2013). Sellest hoolimata peaksid eraaednikud 

endale teadvustama, et nende teadmised ning hoiakud tervikuna avaldavad ühtlasi mõju 

keskkonnale (Heezik et al. 2012). Seega, et eraaiad saaksid avaldada keskkonnale 

positiivset mõju, peab enamus aednikke omama ühiseid positiivseid hoiakuid (Kinzig et al. 

2005). See eeldab omakorda eraaednike tihedamat koostööd ja suhtlemist (Cameron et al. 

2012).  

 

Põhinedes eeltoodud väidetele ja faktidel võib aedasid ning seal tegutsevaid aednikke 

võrrelda näiteks ettevõtetega, kuna ettevõtete edu ei olene samuti vaid oskustest ja 

teadmistest, vaid kogemustest ning nende jagamisest kolleegide vahel (Barthel et al. 2010). 

Mahatma Gandhi ja Rousseau on samuti uskunud, et looduslikus keskkonnas õppimine 

ning praktiseerimine mängib olulist rolli keskkonnateadlikkuse ja -hoiakute kujundamisel 

(Subramaniam, 2012), kuid kahjuks valitseb linnades üldjuhul maa puudus uute ehitiste 

jaoks ning see survestab kohalikke omavalitsusi selleks kasutama haljasalasid ja ühisaedu 

(Ferris et al. 2001). Seega tuleks tulevikus ühisaedu linnaruumi planeerimisel tõsisemalt 

võtta ning arvestada, et linnainimestel säiliks võimalus puutuda kokku loodusega (Beilin, 

Hunter, 2011). 
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2.3. Probleemi püstitus 

 

Antud väitekiri on inspireeritud Erin A. Williamsoni magistritööst (2002) ja Merle Karro-

Kalbergi ajaleheartiklist (2014), kus on käsitletud probleemi, et linnainimeste ja looduse 

vaheline side on järkjärgult nõrgenema hakanud ning seda võimendab asjaolu, et linnades 

toimub ehitustegevus eelkõige haljasalade ja ühisaedade arvelt. Kuna ühisaiad peidavad 

endas hüvesid nii ümbritsevale keskkonnale, kui ka indiviidile, tuleks linnade arendamisel 

ühisaedadega rohkem arvestada (Ferris et al. 2001). Euroopas on selle probleemi 

lahendamiseks käivitatud Euroopa Teaduse ja Tehnoloogiate ühistegevuse programmi 

(COST Action) projekt TU1201, mille eesmärgiks on luua ühine uurimisplatvorm, mis 

uurib ning tutvustab ühisaedade olulisust linnade säästvaarengu kontekstis  (European…, 

2012).  

COST programmi projektist TU1201 võtavad osa 31 riigi teadlased (COST, 2015) ning 

hetke seisuga on projekti raames läbiviidud ja läbi viimisel 31 juhtumi uuringut (Lisa 3, 

Tabel 42). Siit võib näha, et projektis on ühisaedu uuritud kui linnakeskkonna kujundajaid 

või sotsioloogia, ökoloogia, planeeringute ja poliitika aspektist, kuid vähem on uuritud 

aednike keskkonnahoiakuid ning käitumist. Siiani on projekti väliselt aednike 

keskkonnahoiakuid ning teadlikkust kaudselt puudutanud näiteks Skelly ja Zajicek (1998), 

kes tõestasid, et ühisaia programmis osalenud õpilaste keskkonnahoiakud ning -teadlikkus 

olid kõrgemad võrreldes programmis mitteosalenud õpilastega.  Krasny ja Tidball (2009) 

leidsid omakorda, et ühisaiad on efektiivne keskkond nii õpetamiseks kui ka õppimiseks. 

Alles hiljuti tõid Galhena, Reed ja Maredia (2013) ühisaedade kõrvale ka eraaiad ning 

oletasid, et eraaednikud võivad privaatsuse tõttu olla ära lõigatud teistest aednikest ning 

omavahel vähem teadmisi jagada (Galhena et al. 2013).  

Eestis pole siiani aednike keskkonnahoiakuid ja -teadlikkust uuritud. Väitekirja koostajale 

pole teada, et ka rahvusvaheliselt oleks võrdlevalt hinnatud ühis- ja eraaiapidajate  

keskkonnahoiakuid ning -teadlikkust. Sellest lähtuvalt on autor eesmärgiks seadnud välja 

selgitada, millised on ühisaiapidajate keskkonnahoiakud ja -teadlikkus? Parema konteksti 

loomiseks võrreldakse ühisaednike keskkonnahoiakuid ja -teadlikkust eraaednike ning 

mitte-aednikke hoiakute ning teadlikkusega. 

Ühisaiapidajate keskkonnahoiakute ja -teadlikksue välja selgitamine aitab paremini mõista 

ühisaiapidamise maakasutusvormi sotsiaalseid aspekte, millega arvestada linnade või 
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asulate planeerimisel. Saadavaid tulemusi on võimalik ühtlasi kasutada  COST-i TU1201 

aktsiooni  raames erinevate võrdluste alusena. 

Uurimiseesmärgi saab jagada järgnevateks uurimisküsimusteks: 

 

 Millised on juhtumiuuringu ühisaia, selle kasutajate ning kasutamise tüüpilised 

tunnused võrreldes eraaedadega? Küsimus, mis aitab põhjendada või spekuleerida, 

millest võimalikud erinevused käitumises, teadlikkuses ning hoiakutes võivad 

tuleneda. 

 Millised on ühisaiapidajate keskkonnahoiakud ja käitumine võrreldes eraaednike 

ning mitteaiapidajatega? 

 Milline on ühisaednike keskkonnateadlikkus ning keskkonnateemaline 

enesehinnang võrreldes eraaednike ning mitteaiapidajatega? 

 

Neile küsimustele vastuse leidmiseks lähtutakse järgnevas metoodika peatükis välja toodud 

kriteeriumitest ja metoodikast. 
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3. METOODIKA 

 

3.1. Andmete liigitus ja küsimustikud 

 

Küsimustik, mida intervjuude läbiviimiseks kasutatakse on välja töötatud Salzburgi 

ülikoolis Annette Voigt ja Jürgen Breuste poolt ning on aluseks võetud COST-i 

ühisaiapidamist puudutava projekti TU1201 raames tehtavas juhtumiuuringus. Töö lisas 2 

välja toodud küsimused ja nende võrdlustabelid on nummerdatud vastavalt Salzburgis välja 

töötatud küsimustiku nummerdusele (Lisa 2).  

Erinevalt teistest käimasolevatest eelnimetatud juhtumiuuringutest, mis kasutavad 

Salzburgi küsimustikku, ei kirjeldata käesolevas väitekirjas küsimuste põhjal ainult 

ühisaednikke, vaid lisaks ka eraaiapidajaid ning aeda mitte pidavaid isikuid. Sellest 

tingitult on küsimustikus tehtud autori poolseid muudatusi. Nimelt, küsimused, mille 

algupärane sõnastus ei võimaldanud võrrelda erinevat tüüpi aednikke ja mitte-aednikke, 

nende sõnastust muudeti või jäeti üldse välja. Autori poolt lisati juurde ka hoiakuid 

kirjeldavaid küsimusi. Kokku esitati 38 küsimust, millede valikvastuste summa on 179.  

Andmete paremaks analüüsiks saab küsimustiku küsimused lähtuvalt uurimisküsimustest 

jaotada järgmistesse sektsioonidesse: 

Fooni kirjeldavad küsimused, mis aitavad vastata uurimisküsimusele, millised on 

juhtumiuuringu ühisaedade, nende kasutajate ning kasutamise tüüpilised tunnused 

võrreldes eraaedadega (Tabel 1)? Need küsimused aitavad paremini põhjendada 

võimalikke erinevusi aednike ning mitteaednike käitumises, hoiakutes ning teadlikkuses. 
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Tabel 1. Tabel fooni iseloomustavatest küsimustiku küsimustest ning nende sõltuvusest 

uurimisküsimustega. 

Fooni iseloomustavad küsimused 

Küsimustiku küsimused Vastavad uurimisküsimused 

Vanus 

Millised on juhtumiuuringu ühisaedade, nende 

kasutajate ning kasutamise tüüpilised tunnused 

võrreldes eraaedadega? 

 

Sugu 

Töö staatus 

Kaua Te olete aeda pidanud? 

Haritava pindala suurus (m2)  

Kas Teie krundil/aiamaal on ka väike maja või 

kabiin? 

Kuidas jaotaksite protsendiliselt oma aiamaa/maa 

kasutuspinna? 

Kui kaugel asub Teie aiamaa/suvila teie kodust 

(jala)? 

Mis motiveeris Teid aiamaad pidama? 

Kuidas hindate oma hetkelist majutusolukorda?  

Kaua Te olete aeda pidanud?  

Kas Teil on varem aeda olnud (näiteks 

lapsepõlves)? 

Mis häirib Teid kõige enam oma aiamaal?  

Kuidas omandasite aiapidamise teadmised?  

Kuidas liigute aiamaale/suvilasse?  

Kas ja kuidas olete täiustanud oma aeda aastate 

jooksul? 

Kui tihti veedate oma vaba aja aias?                                  

Mitu tundi ühest päevast veedate aiamaal? 

Kas tarbite oma kasvatatud vilju ja miks?  

Milline protsent aasta jooksul tarbitud 

köögiviljadest on pärit Teie enda aiamaalt?  

Kui palju ja millist vett kasutate oma aias?  

Milline protsent aasta jooksul tarbitud puuviljadest 

on pärit Teie enda aiamaalt?  
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Keskkonnahoiakuid ja käitumist kirjeldavad küsimused, mis aitavad vastata 

uurimisküsimusele, millised on ühisaiapidajate keskkonnahoiakud ja käitumine võrreldes 

eraaednike ning mitteaiapidajatega (Tabel 2)? 

 

Tabel 2. Tabel keskkonnahoiakuid ja käitumist iseloomustavatest küsimustiku küsimustest 

ning nende sõltuvusest uurimisküsimustega. 

Keskkonnahoiakuid ja käitumist kirjeldavad küsimused 

Küsimustiku küsimused Vastav uurimisküsimus 

Kui tihti kasutate oma linna haljas-/rohealasid (Eristage suve ja 

talve)?                

Millised on ühisaiapidajate 

keskkonnahoiakud ja käitumine 

võrreldes eraaednike ning 

mitteaiapidajatega? 

Kas kasutate aiamaa ümbruse 

metsi/metsaradasid/jalgrattaradasid/terviseradasid sinna-

tagasiliikumisel või sealviibides?  

Kas veedate oma suvepuhkuse aiamaal? 

Kas olete parandanud mulla omadusi oma aias?  

Kas kasutate insektitsiide, pestitsiide või herbitsiide?  

Kas hoiate end kursis keskkonnaalaste teemadega?  

Kas Teid huvitavad keskkonnaprobleemid?  

Kas olete vaadelnud loomi oma aias või aiamaal?  

Kas olete suunanud noorte (laste) tähelepanu loomadele oma 

aias/aiamaal või olete koos loomi vaadelnud?  

Kas kannate ka kaltsupoodidest ostetud rõivaid?  

Kas põletate koduaias/kaminas/õues põlevaid jäätmeid, (näiteks 

plastpakendeid, riideid)?  

Kas ostate poest pigem keskkonnasäästlikke ja orgaanilisi 

tooteid/pigem odavamaid tooteid/pigem tuntumaid tooteid/ei 

pööra üldse tähelepanu?  

 

Teadlikkust kirjeldavad küsimused, mis aitavad vastata uurimisküsimustele, milline on 

ühisaednike keskkonnateadlikkus ning keskkonnateemaline enesehinnang võrreldes 

eraaednike ning mitteaiapidajatega (Tabel 3)? 
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Tabel 3. Tabel keskkonnateadlikkust ja -temaatilist enesehinnangut iseloomustavatest 

küsimustiku küsimustest ning nende sõltuvusest uurimisküsimustega. 

Keskkonnateadlikkust ja -temaatilist enesehinnangut kirjeldavad küsimused 

Küsimustiku küsimused Vastav uurimisküsimus 

Kuidas hindate oma teadmisi loomadest ja 

taimedest?   

Milline on ühisaednike keskkonnateadlikkus 

ning keskkonnateemaline enesehinnang 

võrreldes eraaednike ning 

mitteaiapidajatega? 

Kas olete õppinud midagi koostoimest või 

loodusest läbi aiapidamise?  

Kas arvate, et käitute ökoloogiliselt oma aias?  

Kas arvate, et käitute ökoloogiliselt oma tavaelus?  

Kuidas käitute ökoloogiliselt (milles väljendub)?  

 

 

3.2. Küsitletute valim 

 

Selleks, et välja selgitada millised on ühisaiapidajate keskkonnahoiakud ja -teadlikkus 

võrreldes eraiapidajate või aeda mitte pidavate inimestega, intervjueeritakse kolme erinevat 

gruppi: 

 

 Viraksaare suvilarajooni „Viraksaare Aindusühistu“ eraaiapidajaid, kes peavad 

aeda eraldatud puhkepiirkonnas ja on ühtlasi maaomanikud. 

 Endise Paide Piimakombinaadi aianduskooperatiivi ühisaednikke, kes peavad aeda 

tööstuse ja riikliku maantee läheduses ning ei ole maaomanikud. 

 Paide linna Ristiku tänava korteri-elanikke, kes ei oma aeda ega tegele 

aiapidamisega. 

 

Igast grupist küsitletakse 15 inimest, mis tuleneb intervjuuks nõusoleku andnud 

ühisaednike arvust. See teeb kokku 45 küsitletavat. Küsitletuteks on mehed ja naised 

vanuses 20-80. 



25 

 

Küsitletavate parem võrreldavuse foon tagatakse nõnda, et küsitletakse suuliselt ainult ühe 

piirkonna kortermaja elanikke, kes on kõik endised piimakombinaadi töötajad või nende 

järglased ning elavad sarnaste tingimustega keskkonnas. Nõnda on parem uurida erinevusi 

inimeste vahel, kellele olid antud võrdsed võimalused, kuid kellest osa otsustas aeda 

pidada linnas sees, äärelinnas või üldse aeda mitte pidada. 

Peamine rõhk pööratakse kahe erineva aiapidajate grupi võrdlemisele ning mitte-

aiapidajaid käsitletakse pigem kui kontrollgruppi, kuna oluline pole korteri omamine vaid 

aia olemasolu või puudumine. Seepärast on kõigile kolmele grupile mõeldud küsimusi 

vähem ja rohkem on küsimusi, mis aitavad põhjalikumalt kirjeldada eritingimustes 

tegutsevaid aednikke. Küsitlused viidi läbi Paide linnas ja vallas 2014 aasta augustis:  

 

 Tootmishoonete ja põllumaaga piiratud endise Piimakombinaadi 

aianduskooperatiivi ühisaias. 

 Raba, metsa ja põllumaadega piirnevas endise Piimakombinaadi 

aianduskooperatiivide suvilates Viraksaare külas Paide Vallas. 

 Paide linna Ristiku tänava korteriühistud, mis olid algselt ette nähtud 

Piimakombinaadi töötajatele. 

 

Intervjueeritavate aiad- ja elukohad asuvad 3,32km diameetrise ringi sees (Joonis 42, Lisa 

1).  

 

 

3.3. Andmete analüüs 

 

Andmete analüüsimisel kasutatakse programmi Excel, kuna nõnda on erinevate gruppide 

intervjuu tulemusi võimalik visuaalselt kujutada, kirjeldada ning lõpuks võrrelda 

(Macdonald, Headlam, 2009).  

Seega kui küsitlused on läbi viidud ja vastused üles kirjutatud, koondatakse tulemused 

võrdlustabelitesse programmis Microsoft Exel, mis on välja toodud antud töö lisades (Lisa 

1). Küsimused, mille puhul küsitletav saab valida ainult ühe õige vastuse, nende tulemused 

teisendatakse ja esitatakse protsentides kasutades lihtsat valemit: 
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(x grupi x küsimuse vastuste arv / x grupi küsitletute koguarv)*100 

Küsimused, mille puhul küsitletav saab valida mitu vastust, nende tulemused esitatakse 

vastuste arvude summana valikvastuste kaupa, et eristada kõige populaarsemaid vastuseid. 

Küsimused, mille vastuseid on parem aritmeetilise keskmisena välja tuua, nende puhul 

liidetakse küsimuste vastused gruppide kaupa kokku ning jagatakse vastuste arvuga. 

Antud väitekirjas vastuste sõltuvust soost, vanusest või tööhõivest ei uurita, kuna töö 

eesmärgi täitmiseks on pigem tähtis:  

 

 Kirjeldada millised on ühis-, era- ning mitteaiapidajate keskkonnateadlikkus ja 

hoiakud. 

 Välja selgitada, kas erinevate gruppide vahel ilmnevad erinevused hoiakute ning 

teadlikkuse kohalt. 

 

Võrdlustabelite põhjal koostatakse programmiga Excel tulpdiagrammid. Jooniseid 

kirjeldatakse käesoleva väitekirja tulemuste osas ning tulemuste järeldused esitatakse 

lähtuvalt uurimisküsimustest narratiivina, mis annab ühtse ülevaate aednike üldisest 

foonist, hoiakutest ning teadlikkusest. 
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4. TULEMUSED 

 

Järgnevad tulemusi kujutavad diagrammid on koostatud väitekirja Lisas 2 olevate tabelite 

põhjal. Tulemuste peatüki tekstiosas on toodud ka diagrammi tulemuste lühitõlgendus. 

 

 

4.1. Fooni kirjeldavad tulemused 

 

Valdav osa küsitletutest kuuluvad vanuse vahemikku 40-70 (Joonis 4). 42,2% küsitletutest, 

kes moodustavad enamuse, kuuluvad vanusegruppi „50-60”. Vanuse grupid „40-50” ja 

„60-70” moodustavad 20% ja 24,4%. Ülejäänud grupid 4,4 protsenti. Seega võib järgnevad 

tulemused taandada inimestele vanuses 40-70, kuna nad moodustavad kokku 86,6% 

küsitletutest. 

 

 

Joonis 4. Küsitletute vanuseline koosseis (Lisa 2, Tabel 36). 

 

56,6 % küsitletutest on naissoost ja 44,4 % küsitletutest meessoost (Joonis 5). 
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Joonis 5. Küsitletute sooline jaotus (Lisa 2, tabel 37). 

 

Küsitletavad on valdavalt täiskohaga töölised ja pensionärid. 62,2%, käivad täiskohaga 

tööl ja 31,1% on pensionärid. Ülejäänud vähemus on poole kohaga töölised, õpilased või 

eelistavad oma tööstaatust mitte mainida (Joonis 6). 

 

 

Joonis 6. Küsitletute tööhõive staatused (Lisa 2, Tabel 38). 

 

Enamus küsitletud aednikest, 66,7 %, on aeda pidanud üle kümne aasta, 20% vähem kui 10 

ja rohkem kui 5 aastat ja 13,3% vähem kui 5 aastat (Joonis 7). 
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Joonis 7. Küsitletud aiapidajate aiapidamise staaž (Lisa 2, Tabel 5). 

 

Küsitletud eraaednike keskmine haritava pindala suurus oli 180m2 ja ühisaednike 

keskmine haritava pindala suurus 168,1m2 (Joonis 8). 

 

 

Joonis 8. Küsitletud aiapidajate keskmine haritav pindala suurus (Lisa 2, Tabel 4). 

 

Küsimuse „Kas Teie krundil/aiamaal on ka väike maja või kabiin (Näiteks ööbimiseks või 

tööriistade jaoks)?” tulemuste võrdlemisel selgus, et kõigil eraaednikel on oma krundil 

väike maja või kabiin, kuid ühisaiapidajatel puudusid kõigil väiksed majakesed või 

kabiinid oma aiamaal (Joonis 9). 
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 Joonis 9. Küsimuse „Kas Teie krundil/aiamaal on ka väike maja või kabiin (Näiteks 

ööbimiseks või tööriistade jaoks)?” tulemuste võrdlus (Lisa 2, Tabel 7). 

 

Küsimuse „Kuidas jaotaksite protsendiliselt oma aiamaa/ maa kasutuspinna?” tulemuste 

võrdlemisel selgus, et ühisaednikel on peamine osa alast köögi- ja puuviljade all ning 

eraaednikel peamiselt muruplatsi ja ilutaimede all (Joonis 10).  

 

 

Joonis 10. Küsimuse „Kuidas jaotaksite protsendiliselt oma aiamaa/ maa kasutuspinna?” 

tulemuste võrdlus (Lisa 2, Tabel 14). 

 

Küsimuse „Kui kaugel asub Teie aiamaa/suvila teie kodust jalgsi?” tulemuste võrdlemisel 

selgus, et ühisaednikud elavad oma aiamaale lähemal, kui eraaednikud, mis tuleneb sellest, 

et suvilad asuvad linnast kaugemal kui aiamaad (Joonis 11). 
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Joonis 11. Küsimuse „Kui kaugel asub Teie aiamaa/suvila teie kodust jalgsi?” tulemuste 

võrdlus (Lisa 2, Tabel 41). 

 

Küsimuse „Mis motiveeris Teid aiamaad pidama?” tulemuste võrdlemisel selgus, et nii 

era- kui ühisaednikuid motiveeris kõige enam aeda pidama oma saaduste kasvatamine. 

Erinevust võib näha selles, et eraaednikke motiveeris märksa rohkem aeda pidama vaikus 

ja rahu ning loodusele lähedamal olek (Joonis 12). 

 

 

Joonis 12. Küsimuse „Mis motiveeris Teid aiamaad pidama?” tulemuste võrdlus (Lisa 2, 

Tabel 8). 
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Küsimuse „Kuidas hindate oma hetkelist majutusolukorda korteris?” tulemuste võrdlemisel 

selgub, et enamus küsitletutest on oma hetkelise majutusolukorraga korteris rahul, kuid 

kõige rohkem mitte-rahulolijaid esines eraaednike grupis (Joonis 13). 

 

 

Joonis 13. Küsimuse „Kuidas hindate oma hetkelist majutusolukorda korteris?” tulemuste 

võrdlus (Lisa 2, Tabel 39) 

 

Küsimuse „Kas Teil on varem aeda olnud (Näiteks lapsepõlves)?” tulemuste võrdlemisel 

selgus, et valdav osa era- ja ühisaednikest on omanud aeda ka enne hetkel haritavat 

aiamaad (Joonis 14).  

 

 

Joonis 14. Protsentuaalne küsitletute jaotus varasema aia olemasolu põhjal (Lisa 2, Tabel 

6). 
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Küsimuse „Mis häirib Teid kõige enam oma aiamaal?” tulemuste võrdlemisel selgus, et 

ühisaednikke häirisid kõige enam vandaalid või vargad ja tänavate või tööstuste lähedus, 

mis eraaednikke üldse ei häirinud. See tuleneb sellest, et eraaednikud tegutsevad 

piirkonnas, mis on kaugemal tänavatest ja tööstustest. Eraaednikke ei häirinud suuremas 

osas miski, kuid võrdselt ühisaiapidajatega häirisid putukad ja loomad, kes saaki hävitasid. 

Suvilaaiapidajad on aiamaad ümbritseva keskkonnaga rohkem rahul kui ühisaiapidajad 

(Joonis 15). 

 

 

Joonis 15. Küsimuse „Mis häirib Teid kõige enam oma aiamaal?” tulemuste võrdlus (Lisa 

2, Tabel 15). 

 

Küsimuse „Kuidas omandasite aiapidamise teadmised?” tulemuste võrdlemisel selgus, et 

eraaednikud on oma aiapidamise teadmised omandanud valdavalt teistelt aiapidajatelt, 

meediast, ise ja oma vanematelt või vanavanematelt. Ühisaednikud on oma teadmised 

omandanud valdavalt vanavanematelt, ise või meediast. Suurima erinevusena tuleb välja 

see, et eraaednikud on omandanud rohkem teadmisi teistelt aiapidajatelt kui ühisaednikud 

(Joonis 16). 
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Joonis 16. Küsimuse „Kuidas omandasite aiapidamise teadmised?” tulemuste võrdlus 

(Lisa 2, Tabel 16). 

 

Küsimuse „Kuidas liigute aiamaale/suvilasse?” tulemuste võrdlemisel selgus, et kõige 

enam kasutavad isiklikku autot eraaednikud ning kõige enam käivad jala ning kasutavad 

ratast ühisaednikud (Joonis 17). See tuleneb sellest, et suvilad asuvad 3km kaugemal kui 

ühisaiad ning ajakokkuhoiu ja mugavuse mõttes kasutatakse autot, kuna aegajalt on vaja 

tööriistu või toitu transportida.  

 

 

Joonis 17. Küsimuse „Kuidas liigute aiamaale/suvilasse?” tulemused (Lisa 2, Tabel 40). 
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Küsimuse „Kas ja kuidas olete täiustanud oma aeda aastate jooksul?” tulemuste 

võrdlemisel selgus, et eraaednikud on täiustanud oma aeda aastate jooksul rohkem kui 

ühisaednikud. Ainus, mida ühisaednikud on rohkem teinud, on mulla omaduste 

parandamine (Joonis 18).  

 

 

Joonis 18. Küsimuse „Kas ja kuidas olete täiustanud oma aeda aastate jooksul?” tulemuste 

võrdlus (Lisa 2, Tabel 17).  

 

Küsimuse „Kui tihti veedate oma vaba aja aias?” tulemuste võrdlemisel selgus, et 

ühisaednikud veedavad oma vabast ajast väiksema osa aiamaal, kui eraaednikud (Joonis 

19).  
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Joonis 19. Küsimuse „Kui tihti veedate oma vaba aja aias?” tulemuste võrdlus (Lisa 2, 

Tabel 9). 

 

Küsimuse „Mitu tundi ühest päevast veedate aiamaal?” tulemuste võrdlemisel selgus, et 

ühisaiapidajad veedavad nii tööpäeviti kui ka puhkepäeviti rohkem aega aiamaal, kui 

suvilaaiapidajad (Joonis 20). Kuigi küsimuse „Kui tihti veedate oma vaba aja aias?” 

(Joonis 19) tulemustes selgus, et ühisaiapidajad veedavad vähem oma vabast ajast aiamaal, 

veedavad nad aiamaal tööd tehes rohkem tunde kui suvilaaiapidajad. Suvilaaiapidajad aga 

käivad oma krundil tihedamini, kuid kulutavad päevas vähem tunde töö tegemise peale. 
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Joonis 20. Küsimuse „Mitu tundi ühest päevast veedate aiamaal?” tulemuste võrdlus (Lisa 

2, Tabel 13). 

 

Küsimuse „Kas tarbite oma kasvatatud vilju ja miks?” tulemuste võrdlemisel selgus, et 

mõlemad aiapidajate grupid kasvatavad vilju peamiselt hea maitse  ja vähese kahjulike 

ainete sisalduse pärast. Ainsaks erinevuseks võib lugeda seda, et ühisaednike seas oli 

rohkem neid, kes pidasid aeda ka seepärast, et raha kokku hoida või lihtsalt viljad ära 

tarbida (Joonis 21). See võib kaudselt viidata sellele, et ühisaednikud on rohkem 

saagikusele orienteeritud. 

 

 

Joonis 21. Küsimuse „Kas tarbite oma kasvatatud vilju ja miks?” tulemuste võrdlus (Lisa 

2, Tabel 22). 
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Küsimuse „Milline protsent aasta jooksul tarbitud puuviljadest on pärit Teie enda 

aiamaalt?” tulemuste võrdlemisel selgus, et eraaednike puhul on keskmiselt 35,7% 

puuviljadest pärit oma aiamaalt, kuid ühisaednikel puuviljad puudusid (Joonis 22).  

 

 

Joonis 22. Küsimuse „Milline protsent aasta jooksul tarbitud puuviljades on pärit Teie 

enda aiamaalt?” tulemuste võrdlus (Lisa 2, Tabel 20). 

 

Küsimuse „Kui palju ja millist vett kasutate oma aias?” tulemuste võrdlemisel selgus, et 

eraaednikud kasutasid peamiselt joogi- või puurkaevuvett ja ühisaednikud peamiselt jõe 

või järve vett (Joonis 23). Vihmavett kasutasid aiapidajad peaaegu ühepalju. Antud 

tulemused on tingitud sellest, et suvila piirkonnas on ühine puurkaev, kuid ühisaias kaev 

puudub ning vett tuuakse kanistritega lähedalolevatest veekogudest.  

 

 

Joonis 23. Küsimuse „Kui palju ja millist vett kasutate oma aias?” tulemuste võrdlus (Lisa 

2, Tabel 29). 
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Küsimuse „Milline protsent aasta jooksul tarbitud köögiviljadest on pärit oma aiamaalt?” 

tulemuste võrdlemisel selgus, et ühisaednikel on suurem protsent köögiviljadest pärit oma 

aiamaalt, kui eraaednikel (Joonis 24), kusjuures keskmine haritav pindala on ühisaednikel 

pisut väiksem kui suvilaaiapidajatel (Joonis 8). See viitab intensiivsemale aiandusele. 

 

 

Joonis 24. Küsimuse „Milline protsent aasta jooksul tarbitud köögiviljadest on pärit Teie 

enda aiamaalt?” tulemuste võrdlus (Lisa 2, Tabel 21). 

 

Küsimuse „Kas olete parandanud mulla omadusi oma aias?” tulemuste võrdlemisel selgus, 

et mitte kumbki küsitletav grupp ei kasutanud fosfaat- ega lämmastikväetisi, kuid 

eraaednike seas oli populaarsem kompostimine ja ühisaiapidajate seas sõnniku kasutamine 

(Joonis 25).  
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Joonis 25. Küsimuse „Kas olete parandanud mulla omadusi oma aias?” tulemuste võrdlus 

(Lisa 2, Tabel 18). 

 

 

4.2. Keskkonnahoiakuid ja käitumist kirjeldavad küsimused 

 

Küsimuse „Kui tihti kasutate oma linna haljas-/ rohealasid?” tulemuste võrdlemisel selgus, 

et eraaednikud kasutavad nii suvel kui ka talvel kõige vähem linna haljasalasid. 

Ühisaednikud kasutavad suvel pisut rohkem ning mitteaiapidajad kõige rohkem (Joonis 

26). 
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Joonis 26. Küsimuse „Kui tihti kasutate oma linna haljas-/ rohealasid?” tulemuste võrdlus 

(Lisa 2, Tabel 10). 

 

Küsimuse „Kas kasutate aiamaa ümbruse metsi/ metsaradasid/ jalgrattaradasid/ 

terviseradasid sinna ja tagasiliikumisel või seal viibides?” tulemuste võrdlemisel selgus, et 

ühisaednikud kasutavad ümbritsevaid metsi/ metsaradasid/ jalgrattaradasid/ terviseradasid 

oluliselt vähem kui eraaednikud, kes kasutavad ümbritsevaid metsi nii seenel ja marjul 

käimiseks kui  niisama jalutamiseks (Joonis 27). 
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Joonis 27. Küsimuse „Kas kasutate aiamaa ümbruse metsi/ metsaradasid/ jalgrattaradasid/ 

terviseradasid sinna ja tagasiliikumisel või seal viibides?” tulemuste võrdlus (Lisa 2, Tabel 

11). 

 

Küsimuse „Kas veedad oma suvepuhkuse aiamaal?” tulemuste võrdlemisel selgus, et 

eraaednikud veedavad oma suvepuhkuse aiamaal meelsamini kui ühisaednikud (Joonis 28).  

 

 

Joonis 28. Küsimuse „Kas veedad oma suvepuhkuse aiamaal?” tulemuste võrdlus (Lisa 2, 

Tabel 12). 
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Küsimuse „Kas kasutate insektitsiide, pestitsiide või herbitsiide?” tulemuste võrdlemisel 

selgus, et mõlemas aiapidajate grupis on võrdne väike arv neid inimesi, kes kasutavad 

harva taimekaitsevahendeid ja võrdne enamus neid, kes mitte kunagi taimekaitsevahendeid 

ei kasuta (Joonis 29).  

 

 

Joonis 29. Küsimuse „Kas kasutate insektitsiide, pestitsiide või herbitsiide?” tulemuste 

võrdlus (Lisa 2, Tabel 19). 

 

Küsimuse „Kas hoiate end kursis keskkonnaalaste teemadega?” tulemuste võrdlemisel 

selgus, et kõige enam hoidsid end keskkonnaalaste teemadega kursis eraaednikud ning 

kõige vähem ühisaiapidajad, kuna eraaednike grupp oli ainus, kus ei esinenud ühtegi 

inimest, kes end keskkonnaalaste teemadega kursis ei hoiaks (Joonis 30).  
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Joonis 30. Küsimuse „Kas hoiate end kursis keskkonnaalaste teemadega?” tulemuste 

võrdlus (Lisa 2, Tabel 25). 

 

Küsimuse „Kas Teid huvitavad keskkonnaprobleemid?” tulemuste võrdlemisel selgus, et 

kõige enam huvitavad keskkonnaprobleemid era- ning mitteaiapidajaid ning kõigi gruppide 

puhul huvitab probleemidest kõige enam õhu saastumine (Joonis 31). Eraaednike grupp oli 

ainus, kus hoidsid kõik küsitletud end keskkonnaalaste teemadega kursis. 
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Joonis 31. Küsimuse „Kas Teid huvitavad keskkonnaprobleemid?” tulemuste võrdlu (Lisa 

1, Tabel 26). 

 

Küsimuse „Kas olete vaadelnud loomi oma aias või aiamaal?” tulemuste võrdlemisel 

selgus, et eraaednikud on oma aias või aiamaal jälginud loomi märgatavalt rohkem kui 

ühisaednikud (Joonis 32).  
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Joonis 32. Küsimuse „Kas olete vaadelnud loomi oma aias või aiamaal?” tulemuste 

võrdlus (Lisa 1, Tabel 27). 

 

Küsimuse „Kas olete juhtinud noorte (laste) tähelepanu loomadele oma aias/aiamaal või 

olete koos loomi vaadelnud?” tulemuste võrdlemisel selgus, et  eraaednikud on noortega 

koos loomi vaadelnud olulisemalt rohkem kui ühisaiapidajad (Joonis 33).  

 

 

Joonis 33. Küsimuse „Kas olete juhtinud noorte (laste) tähelepanu loomadele oma 

aias/aiamaal või olete koos loomi vaadelnud?” tulemuste võrdlus (Lisa 2, Tabel 28). 
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Küsimuse „Kas kannate ka kaltsupoest ostetud rõivaid?” tulemuste võrdlemisel selgus, et 

kõige vähem kannavad kasutatud rõivaid ühisaiapidajad (Joonis 34).  

 

 

Joonis 34. Küsimuse „Kas kannate ka kaltsupoest ostetud rõivaid?” tulemuste võrdlus 

(Lisa 2, Tabel 34). 

 

Küsimuse „Kas põletate koduaias/ kaminas/ õues põlevaid jäätmeid (näiteks 

plastpakendeid ja riideid?”  tulemuste võrdlemisel selgus, et valdav osa küsitletutest 

hoiduvad jäätmete põletamisest, kuid põletamist esines ühisaednike seas (Joonis 35).  

 

 

Joonis 35. Küsimuse „Kas põletate koduaias/ kaminas/ õues põlevaid jäätmeid (näiteks 

plastpakendeid ja riideid?”  tulemuste võrdlus (Lisa 2, Tabel 31). 
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Küsimuse „Kas ostate poest pigem keskkonnasäästlikke ja orgaanilisi tooteid/ pigem 

odavamaid/ pigem tuntumaid tooteid/ ei pööra tähelepanu?” tulemuste võrdlemisel selgus, 

et kõige enam ostavad keskkonnasäästlikke tooteid eraaednikud ning üle poole ühis- ja 

mitteaednikest ostavad pigem odavamaid tooteid (Joonis 36).  

 

 

Joonis 36. Küsimuse „Kas ostate poest pigem keskkonnasäästlikke ja orgaanilisi tooteid/ 

pigem odavamaid/ pigem tuntumaid tooteid/ ei pööra tähelepanu?” tulemuste võrdlus (Lisa 

2, Tabel 35). 
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4.3. Keskkonnateadlikkust ja -teemalist enesehinnangut kirjeldavad 

küsimused 

 

Küsimuse „Kuidas hindate oma teadmisi loomadest ja taimedest?” tulemuste võrdlemisel 

selgus, et kõige paremaks pidasid oma teadmisi loomadest ja taimedest eraaednikud, 

kellele järgnesid suhteliselt tasavägiselt ühis- ja mitteaednikud (Joonis 37).  

 

 

Joonis 37. Küsimuse „Kuidas hindate oma teadmisi loomadest ja taimedest?” tulemuste 

võrdlus (Lisa 2, Tabel 24). 

 

Küsimuse „Kas olete õppinud midagi koostoimest või loodusest läbi aiapidamise?” 

tulemuste võrdlemisel selgus, et valdav osa mõlema grupi aednikest on midagi koostoimest 

või loodusest läbi aiapidamise õppinud (Joonis 38). 
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Joonis 38. Küsimuse „Kas olete õppinud midagi koostoimest või loodusest läbi 

aiapidamise?” tulemuste võrdlus (Lisa 2, Tabel 23). 

 

Küsimuse „Kas arvate, et käitute ökoloogiliselt oma aias?” tulemuste võrdlemisel selgus, 

et väikese vahega arvavad eraaednikud, et nad käituvad tihedamini ökoloogiliselt oma aias 

võrreldes ühisaednikega, kuna ühisaednike hulgas esines ka neid, kes arvasid, et vaid 

mõnikord ökoloogiliselt käituvad (Joonis 39) ning jäätmeid põletavad (Joonis 35). 

 

 

Joonis 39. Küsimuse „Kas arvate, et käitute ökoloogiliselt oma aias?” tulemuste võrdlus 

(Lisa 2, Tabel 30). 

 

Küsimuse „Kas arvate, et käitute ökoloogiliselt oma tavaelus?” tulemuste võrdlemisel 

selgus, et kõige tihedamini arvavad end ökoloogiliselt käituvat eraaednikud, kellele 

järgnevad ühisaiapidajad ning viimaks mitteaiapidajad (Joonis 40).  
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Joonis 40. Küsimuse „Kas arvate, et käitute ökoloogiliselt oma tavaelus?” tulemuste 

võrdlus (Lisa 2, Tabel 32). 

 

Küsimuse „Kuidas käitute ökoloogiliselt (milles väljendub)?” tulemuste võrdlemisel 

selgus, et aiapidajad arvavad, et nende ökoloogiline käitumine väljendub peamiselt 

ökoloogilise aia omamises ja bioloogilist toodetud toidu tarbimises, kusjuures 

mitteaiapidajad arvavad, et nende ökoloogiline käitumine väljendub peamiselt auto mitte 

omamises ja ühistranspordi ning rattaga liiklemises (Joonis 41).  

 

 

Joonis 41. Küsimuse „Kuidas käitute ökoloogiliselt (milles väljendub)? tulemuste võrdlus 

(Lisa 2, Tabel 33). 
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5. ARUTELU JA JÄRELDUSED 

 

Järgnevalt tehakse uurimisküsimuste kaupa üldistused eelnevas peatükis välja toodud 

tulemuste kohta, mis peatüki lõpus võetakse kokku järeldustena, lisaks antakse edasised 

uurimissoovitused.  

 

 

5.1 Arutelu 

 

Millised on juhtumiuuringu ühisaedade, nende kasutajate ning kasutamise tüüpilised 

tunnused võrreldes eraaedadega? (Joonised 4-25) 

Küsitletud inimesed, kelle sooline jaotus oli ligikaudu võrdne, kuulusid valdavalt vanuse 

vahemikku 40-70. Enamus küsitletuid käisid täiskohaga tööl ning vähemus olid 

pensionärid või muud tööhõive staatust omavad inimesed. 70% aednikest olid aeda 

pidanud kauem kui 10 aastat ning mitteaednikud polnud aiapidamisega varem kokku 

puutunud. 

Nii ühis- kui ka eraaedade haritavate lappide suurused sõltuvad eelkõige eraldatud krundi 

suurusest ning grupiti on haritavate lappide suurus 161,9–180m
2
. Erinevalt eraaedadest 

puuduvad ühisaedades abihooned ja tarad, kasvatatakse vähem ilutaimi ning rajatakse 

vähem puhkealasid. See on tingitud eelkõige sellest, et ühisaednikud ei oma maad, mida 

nad harivad ning seega puudub neil motivatsioon seda arendada, sest esiteks nad võivad 

sellest iga hetk ilma jääda ning teiseks ilma tarastuseta on ehitised ja ilutaimed kergesti 

ligipääsetavad vandaalidele ja loomadele. Üheks puhkevõimalusi ja arendamist pärssivaks 

faktoriks võib olla ka see, et ühisaed asub tööstuslikus piirkonnas linna sees, kuid eraaed 

asub looduslikumas ja privaatsemas keskkonnas linna äärealal. 

Valdav osa uurimuses osalenud aednikest on varasemalt aeda omanud või pidanud, mis 

viitab võimalusele, et varasem aiapidamisega kokkupuude võib soodustada aiapidamisega 

alustamist, kuid see vajaks täiendavat uurimist.  
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Nii ühis- kui ka eraaednikke motiveerib aeda pidama oma saaduste kasvatamine, kuid 

eraaednikud vajavad rohkem looduslähedust, privaatsust, vaikust, rahu ning ruumi. 

Seetõttu peavad eraaednikud aeda linnast eemal ning on nõus selleks pikemaid vahemaid 

läbima. Ühisaednikud on aga orienteeritud pigem saagikusele ning häiritud ümbritsevast 

tööstuslikust keskkonnast ning vandaalidest. Tingitult asjaolust, et nad pole maaomanikud 

ning tegutsevad tööstuslikus piirkonnas, täiendavad nad ka oma aeda vähem kui 

eraaednikud ning panevad rõhu pigem teguritele, mis tõstavad saagikust, mitte ei paranda 

puhkevõimalusi. Ühisaednike saagikusele orienteeritust iseloomustab ka see, et nad  

tegutsevad küll korraga rohkem tunde aiamaal kui eraaednikud, kuid käivad seal harvemini 

kui eraaednikud. See põhjendab ühtlasi ka asjaolu, miks eraaiapidajad jagavad omavahel 

rohkem teadmisi kui ühisaednikud, mis antud juhtumi puhul lükkab ühtlasi ümber Galhena 

spekulatsiooni, et eraaednikud võivad eraldatuse ja privaatsuse tõttu vähem teadmisi 

omavahel jagada (Galhena et al. 2013). 

Kuigi mõlema grupi aednikud kasutavad aeda maitsva ja tervisliku saagi kasvatamiseks, 

kasvatab enamus ühisaednike vilju kokkuhoiu eesmärgil ning seega on nende aastane 

aiamaalt pärit köögiviljade protsent suurem kui eraaednikel. Erinevalt eraaednikest ei 

kasvata ühisaednikud puuvilju, kuna enamus lapid asetsevad liiga lähestikku või noored 

puud rüüstatakse vandaalide ja loomade poolt. Mõlema grupi puhul hoidutakse 

tööstuslikest väetistest ja kasutatakse võrdselt vihmavett, kuid eraaednikud harrastavad 

vähem intensiivsemat põllumajandust ning panevad suurema rõhu kompostimisele. 

Ühisaednikud panevad rohkem rõhku saagikusele sõnniku kasutamise näol. 

Millised on ühisaednike keskkonnahoiakud ja käitumine võrreldes eraaednike ja 

mitteaiapidajatega? (Joonised 26-36) 

Kõige vähem kasutavad linna haljas- või rohealasid eraaednikud, kuna nad omavad kõige 

paremate puhketingimustega aedu. Eraaednikele järgnevad ühisaednikud ning seejärel 

mitteaiapidajad. See viitab võimalusele, et mida privaatsemas ja looduslähedasemas kohas 

inimene aeda omab, seda vähem ta tunneb vajadust kasutada linna haljasalasid. Põhjus 

miks ühisaednikud aias ning aia ümbruses vähem puhkavad on tingitud sellest, et ühisaed 

asub tööstuslikus keskkonnas, mis omab madalamat puhkeväärtust. Kumbki aednike grupp 

valdavalt taimekaitsevahendeid enamjaolt ei kasuta ega jäätmeid ei põleta. Seega 

keskkonnale ega enda tervisele kahju ei tekitata, mida võib tõlgendada teisisõnu positiivse 

keskkonnahoiaku ja –teadlikkusena. 
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Hoolimata keskkonnahoidlikkusest pööravad eraaednikud erinevalt ühisaednikest natuke 

rohkem tähelepanu ümbritsevale elusloodusele, taaskasutusele, keskkonna teemadele, 

keskkonna probleemidele ning ökoloogilistele toodetele. See võib tuleneda sellest, et 

eraaednikel kui maaomanikel on tekkinud tugevam side oma maaga, mis asub ühtlasi 

looduslikumas keskkonnas ja omab rohkem puhkeväärtust. Tugevam side oma maa ja seda 

ümbritseva loodusega võib ühtlasi luua suurema huvi keskkonna ning seal toimuvate 

protsesside vastu. Kinzig ja teised on samuti spekuleerinud, et ümbritseva keskkonna 

kõrgem puhkeväärtus võib soosida rekreatiivset tegevust, mille läbi võib samuti tekkida 

suurem huvi ja rohkem võimalusi ümbritseva loodusega tutvumiseks (Kinzig et al. 2005). 

Milline on ühisaednike keskkonnateadlikkus ning keskkonnateemaline enesehinnang  

võrreldes eraaednike ning mitteaiapidajatega? (Joonised 37-41) 

Kõige kõrgemaks hindavad oma keskkonnaalaseid teadmisi eraaednikud, kuid olenemata 

sellest kinnitavad mõlemad aednike grupid, et on läbi aiapidamise loodust paremini  

tundma õppinud. Need tulemused kinnitavad kaudselt ka Krasny ja Tidball-i (2009) ning 

Skelly ja Zaijeck-i varasemaid väiteid (1998). Eraaednikud peavad end ühtlasi 

ökoloogilistemaks kui ühisaednikud, mis võib tuleneda sellest, et nad viibivad oma aias 

ning looduslikus keskkonnas tihedamini ning seetõttu tunnevad tugevamat koostoimet ning 

sidet loodusega. Cameron ja teised (2012) on samuti väitnud, et mida looduslikum on 

keskkond, seda siduvamana ja restaureerivamana see mõjub inimesele. 

 

 

5.2. Järeldused ning soovitused 

 

Juhtumuuringu tulemused näitasid, et ühisaednikel on hoolimata saagikusele 

orienteeritusest positiivsed keskkonnahoiakud ja -teadlikkus ning ühtlasi ollakse 

veendunud, et aiapidamine on õpetanud loodust paremini tundma. Sellegipoolest, asjaolu, 

et eraaednike hoiakud ning teadlikkus on kõrgemad, võib tähendada, et juhtumi ühisaia 

säilitamine praegusel kujul ei pruugi olla kõige optimaalsem, sest uuringu tulemused 

viitasid võimalikkusele, et lisaks aiapidamistegevusele võivad aednike keskkonnahoikuid 

ning –teadlikkust mõjutada ka ümbritseva keskkonna looduslikkus, puhketingimuste 

olemasolu ning omandivorm. Antud juhtumi puhul oleks võimalikeks variantideks sulgeda 
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ebasoodsas kohas asuv ühisaed ning planeerida see sobivamasse kohta või luua ühisaeda 

sobivad tingimused, mis teeniks nii linna, aednike kui ka uute potentsiaalsete aednike huve 

ja heaolu. Järelikult selleks, et ühisaias oleks tagatud võimalikult suur tõenäosus 

positiivsete keskkonnahoiakute ning –teadlikkuse tekkeks, peaks antud juhtumi puhul 

ühisaiad olema analoogselt juhtumi eraaedadele ümbritsetud looduslike ja 

puhkeväärtuslikke aladega, olema eraldatud tööstusest ja tarastatud ning seal peaksid 

kehtima tähtajalised ning konkreetsed omavalitsuse ja aednike vahelised kasutuslepingud. 

Kindlad kasutuslepingud ühisaias aitaksid eelkõige motiveerida aednike sinna rohekm 

panustama ning arendama. 

Hoolimata eelnevatest seisukohtadest, kirjeldavad saadud tulemused vaid üht kindlat 

juhtumit ning selleks, et teha üldistusi kõigi ühisaednike suhtes, peaks tulevikus 

ühisaedasid ümbritseva keskkonna mõju ühisaednike hoiakutele ulatuslikumalt uurima. 

Nimelt tuleks välja selgitada, et kuidas ning millisel määral mõjutab omandivorm, 

infrastruktuurid, rohetaristute olemasolu või turvalisus ühisaednike keskkonnahoiakuid ja –

teadlikkust. Nõnda saaks fikseerida kindlad tegurid, millega kõige enam ühisaedade 

arendamisel ja planeerimisel tuleks arvestada. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolev juhtumiuuring oli eelkõige inspireeritud tänapäevasest olukorrast ühiskonnas ja 

linnaruumis, kus kooperatiivaedu ja potentsiaalseid ühisaia asukohti asendatakse 

tööstusliku ning teenindava infrastruktuuriga. See võib olla tingitud nii erinevatest 

majanduslikest põhjustest kui ka teadmatusest, milliseid hüvesid ühisaiad ning aiapidamine 

üleüldises mõistes endas peidavad. Ühisaedade siiani teadaolevateks positiivseteks 

omadusteks võib pidada näiteks omadust tugevdada kommuune, parandada vaimset ning 

füüsilist tervist, tõsta ökosüsteemide mitmekesisust, tõsta ümbritsevate alade 

majanduslikku ja esteetilist väärtust ning säilitada inimese ja looduse vahelist sidet. Seni 

on ühisaedasid uuritud peamiselt majanduslikest, ökoloogilistest ja tervisehoiu 

vaatenurkadest, kuid aednike keskkonnahoiakud ning -teadlikkus, on jäänud pigem 

tahaplaanile.  

Sellest tingitult seadis väitekirja autor oma eesmärgiks välja selgitada, millised on 

ühisaednike keskkonnahoiakud ja -teadlikkus, kuna see võimaldas autoril saada 

detailsemat kirjeldust aednike eelistuste, suhtumise ning käitumise kohta, millega 

linnaruumi planeerimisel arvestada. Eesmärgi täitmiseks intervjueeriti COST 

ühistegevusprogrammi aktsiooni TU1201 raames koostatud küsimustiku abil Paide 

ühisaednikke ning kontrollgruppidena sama piirkonna era- ning mitte aednikke. 

Küsimustiku 38 küsimust jaotati väitekirja eesmärki teenivate uurimisküsimuste kaupa 

sektsioonideks ning tulemusi analüüsiti võrdlustabelite ning tulpdiagrammide näol. 

Nendeks uurimisküsimusteks olid:  

 

 Millised on juhtumiuuringu ühisaia, selle kasutajate ning kasutamise tüüpilised 

tunnused võrreldes eraaedadega? Küsimus, mis aitab põhjendada või spekuleerida, 

millest võimalikud erinevused käitumises, teadlikkuses ning hoiakutes võivad 

tuleneda. 

 Millised on ühisaiapidajate keskkonnahoiakud ja käitumine võrreldes eraaednike 

ning mitteaiapidajatega? 
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 Milline on ühisaednike keskkonnateadlikkus ning keskkonnateemaline 

enesehinnang võrreldes eraaednike ning mitteaiapidajatega? 

 

Saadud tulemused näitasid, et juhtumuuringu aednikud ja mitteaednikud kuulusid 

sarnasesse vanusevahemikku 40-70 ning nende sooline jaotus ja tööhõive staatus oli samuti 

sarnane. See tulem tagas ühtlasi parema aednike vahelise võrreldavuse. 

Juhtumuuringu ühisaia, selle kasutamise ning aednike endi tunnuste kirjeldamisel selgus, et 

ühisaedades puudusid erinevalt eraaedadest abihooned ja rekreatsioonialad, kuna ühisaed 

ei kuulunud aednike ühis- ega eraomandisse, asus tööstuslikus piirkonnas ja oli kergesti 

ligipääsetav vandaalidele. Sellest lähtuvalt olid ühisaednikud rohkem orienteeritud 

saagikusele ja vähem privaatsust vajavad võrreldes eraaednikega, kes rajasid oma aiamaa 

privaatsemasse kohta ning kasutasid seda ühtlasi rekreatiivsetel eesmärkidel. Ühisaednike 

saagikusele orienteeritust kinnitas ka see, et eraaednikud oma aiamaad rohkem täiendasid, 

tihedamini külastasid ja vähem intensiivseid harimisvõtteid kasutasid. Antud juhtumi puhul 

toimus eraaednike vahel ka efektiivsem teadmiste vahetus, kuna nad viibisid aiamaal 

tihedamini kui ühisaednikud. Võrreldes kõigi gruppide rekreatiivset käitumist toodi välja 

ka võimalikkus, et mida looduslikumas kohas inimene aeda omab, seda rohkem ta sinna 

panustab ning seda vähem tunneb vajadust kasutada linna haljasalasid. 

Juhtumuuringu ühisaiapidajate keskkonnahoiakute,-teadlikkuse ja käitumise kirjeldamisel 

selgus, et nii aednikud kui ka valdav osa mitteaednikke keskkonnale ega enda tervisele 

kahju ei tekitanud ning sellest lähtuvalt võis järeldada, et oldi keskkonnahoidlikud ning -

teadlikud. Sellest hoolimata selgus, et eraaednikud pöörasid ümbritsevale elusloodusele, 

taaskasutusele, keskkonna teemadele, keskkonna probleemidele ning ökoloogilistele 

toodetele rohkem tähelepanu kui ühisaednikud. Antud asjaolu võis olla tingitud eelkõige 

sellest, et eraaednikel oli lähtuvalt omandivormist ja aiamaa asukohast tugevam side oma 

maa ja seda ümbritseva loodusega. Keskkonnateadlikkuse ja käitumise kohalt pidasid 

eraaednikud end ökoloogilistemaks ja teadlikemaks kui teised grupid, mis võib samuti olla 

tingitud keskkonnast ja seal olevatest tingimustest, milles nad tegutsesid ning peamise aja 

veetsid. Sellised tulemused annavad alust spekulatsioonile, et mida looduslikum on 

keskkond, seda rohkem inimene end loodusega seob, kuigi mõlema grupi aednikud 

kinnitasid, et nad on õppinud läbi aiapidamise loodust paremini tundma. 
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Võttes lühidalt kokku eelnevad kirjeldused, saab järgnevalt vastata väitekirja eesmärgile:  

millised on ühisaednike keskkonnahoiakud ning -teadlikkus? Ühisaednike 

keskkonnahoiakud ning -teadlikkus olid hoolimata saagikusele orienteeritusest siiski 

positiivsed, kuid asjaolu, et eraaednike hoiakud ning teadlikkus olid kõrgemad, viitas 

võimalikkusele, et ühisaia säilitamine antud stsenaariumis ning antud kujul ei pruugi olla 

kõige otstarbekam.  Teisisõnu, ühisaed tuleks rajada keskkonda, kus ühisaia positiivne 

efekt keskkonnahoiakutele ning -teadlikkusele oleks võimalikult suur ning ebasoodsas 

kohas asuvate ühisaedade asemele rajada üksused, mis antud keskkonda paremini sobivad. 

Tehtud järelduste põhjal peaks ühisaed analoogselt eraaiale asuma eemal tööstusest, 

lähemal looduslikele aladele, olema võimalusel tarastatud ning kehtestatud tähtajaliste ning 

konkreetsete kasutuslepingutega. 

Saadud tulemusi ja järeldusi on võimalik ära kasutada eelkõige Paide linnaruumi 

planeerimisel ja TU1201 aktsiooni raames edasiste võrdluste ning uurimuste läbiviimisel. 

Hoolimata andmemahust, kirjeldasid saadud tulemused pigem konkreetset juhtumit, mis 

tähendab, et ulatuslikumate üldistuste tegemiseks tuleks küsitleda ka teiste linnade 

ühisaednikke ning võimalusel kasutada suuremaid valimeid. Ühtlasi tuleks põhjalikumalt 

uurida seda, kuidas mõjutab omandivorm, infrastruktuurid, rohetaristute olemasolu või 

turvalisus ühisaednike keskkonnahoiakuid ja -teadlikkust, sest käesoleva uurimuse 

tulemused viitasid võimalikkuse, et tegureid, millega ühisaedade arendamisel ja 

planeerimisel tuleks arvestada, võib olla palju rohkem kui esmapilgul paistab. 
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SUMMARY 

 

Current case study was mainly inspired by the present situation in urban societies where 

horticultural cooperatives and potential allotment garden areas are replaced with apartment 

buildings, warehouses, malls or industries. This might be caused by the lack of knowledge 

about the benefits that the allotment gardens offer. According to the previous studies 

allotment gardens can strengthen communities, restore physical and mental health, enhance 

biodiversity, raise the value of surrounding properties and preserve the connection between 

individuals and nature. Nonetheless, the knowledge on allotment gardens from an 

economical, ecological and health aspect is slightly greater than the knowledge on 

environmental attitudes and awareness of gardeners. 

Therefore the aim of this case study was to determine the environmental attitudes and 

awareness of allotment gardeners, because in that way the authour could get valuable info 

about the preferences and attitudes of the gardeners which can be concidered in the urban 

planning. Questionnaires made in the context of COST project's action TU1201 were used 

to interview the allotment gardeners in Paide town. Private- and non-gardeners were used 

as control groups in order to get more adequate results. The 38 questions from the 

questionnaire were divided into sections according to the research tasks and the results 

were analyzed on diagrams. The research tasks were: 

 

 To determine what are the characteristics of the allotment garden, its use and its 

users compared to private gardens and its gardeners? 

 To determine the attitudes and behaviour of allotment gardeners towards the 

environment compared to private- and non-gardeners? 

 To determine the environmental awareness of allotment gardeners compared to 

private- and non-gardeners?    

 

Results showed that subjects belonged to the age group from 40 to 70 and the gender 

distribution between males and females was roughly equal. That ensured a better 

comparability between the groups. 
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While determing the characteristics of the allotment garden, its use and its users, it turned 

out that there were no cabins, smaller constructions or recreational areas in the allotment 

garden, because allotment gardeners didn't own the land, the garden was situated in an 

industrial area and was easily accessible to vandals. Therefore, allotment gardeners were 

more productivity-oriented and less private than private gardeners whose gardens situated 

in a more private and natural environment that in addition held recreational value. The 

productivity-orientedness of allotment gardeners was also assured by the fact that 

allotment gardeners improved and visited their gardens less tha private gardeners. 

Allotment gardeners used more intensive cultivation techniques as well. The fact that 

private gardeners visited their garden more often ensured an improved knowledge 

exchange between gardeners. The results also hint at possibility that people who have a 

garden in natural environments are less likely to use urban green spaces. 

While determing the attitudes and behaviour of allotment gardeners towards the 

environment, it turned out that both gardeners and non-gardeners had positive attitudes 

towards the environment, but private gardeners paid slightly more attention to the 

surrounding nature, recycling, environmental topics and organic products. This might have 

resulted from the fact that private gardeners owned a garden in a more natural environment 

and therefore had a stronger connection to the land and the nature that surrounds it. 

 

While determing the environmental awareness of allotment gardeners, it turned out that 

private gardeners assessed their environmental awareness to be the highest, but both 

gardener groups assured that gardening has improved their knowledge about nature. These 

results hint at possibility that the if the environment is more natural, then the persons 

connectedness to the nature can also be stronger. 

Concidering that the aim of this study was to determine the environmental attitudes and 

awareness of allotment gardeners and basing on the previous results, we could say that, 

regardless of the allotment gardeners' higher orientedness on productivity, their 

environmental attitudes and awareness were positive. The fact that private gardeners' 

attitudes and awareness were slightly more positive than allotment gardeners', might 

indicate that the preservation of the current allotment garden in an industrial environment 

might not be the most optimal solution, because the current environment might inhibit the 

intellectual and social benefits of gardening. Author suggests that in the future, towns 
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should consider planning allotment gardens into a more natural environment that holds 

recreational values so that not only the municipality could benefit from it, but also the 

individuals and surrounding environment.  

Current results can be used in the future plannings of Paide town and in the context of 

COST project's action TU1201 for further studies and comparisons. Nonetheless, the 

results describe a certain scene and in order to make wider conclusions, additional and 

deeper studies have to be made. In other words, how does the surrounding environment 

impact allotment gardening and its benefits and how many impact factors are there? 
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Lisa 1. Autori muudatustega kaart uuritavate alade paiknemisest 

üksteise suhtes 

 

 

Joonis 42. Delfi kaardiportaalist ülespildistatud ja autori muudatustega kaart uuritavate 

alade paiknemisest üksteise suhtes, kus korteri ühistud on märgitud numbriga 1, ühisaiad 

numbriga 2 ja eraaiad numbriga 3 (Regio, 2015).  
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Lisa 2. Küsitluste tulemused võrdlustabelite näol 

 

Erinevalt töös kasutatavast küsimuste grupeeringust, järjestusest ning nummerdusest on 

järgnevad tabelid järjestatud ning järjestatud vastavalt Salzburgi küsimustikule, et tagada 

andmete võrreldavus. Kõik küsimused, mida on autori poolt muudetud või mis on autori 

poolt juurde lisatud,  on tähistatud võrdlustabelite numeratsioonis väikse kirjatähega.  

 

Tabel 4. Küsimuse „Haritava pindala suurus ruutmeetrites“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

1 
Haritava pindala 

suurus (m2) 
Taust Aiapidajad   

m2 (Keskmine)     180 168,1 x 

 

Tabel 5. Küsimuse „Kaua Te olete aeda pidanud?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

2a 

Kaua Te olete 

aeda pidanud? 

(%) 
Taust Aiapidajad   

Vähem kui 5 

aastat 

  

20 20 x 

Rohkem kui 5 ja 

vähem kui kümme 

aastat 
13,3 13,3 x 

Rohkem kui 10 

aastat 
66,7 66,7 x 

 

Tabel 6. Küsimuse „Kas Teil on varem aeda olnud?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud 

3a 

Kas Teil on varem 

aeda olnud (näiteks 

lapsepõlves)? (%) 
Taust Kõik   

Jah     73,3 66,7 
Ei     26,7 33,3 
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Tabel 7. Küsimuse „Kas Teie krundil/aiamaal on ka väike maja või kabiin?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

5 

Kas Teie 

krundil/aiamaal 

on ka väike maja 

või kabiin 

(näiteks 

ööbimiseks või 

tööriistade 

jaoks)? (%) 

Taust Aiapidajad   

Jah 
  

100 0 x 

Ei 0 100 xx 

 

Tabel 8. Küsimuse „Mis motiveeris Teid aiamaad pidama?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

7 

Mis motiveeris 

Teid aiamaad 

pidama? 

(Vastuste arv) 

Taust Aiapidajad   

Rekreatsioon 

  

2 1 x 

Koht, kus lapsed 

saaks mängida 
1 0 x 

Armastan 

aiapidamist 
2 3 x 

Vaikus ja rahu 9 1 x 

Oma saaduste 

kasvatamine 
13 13 x 

Oma aia 

puudmuine 
6 8 x 

Luua suhteid 

inimestega 
0 2 x 

Olla loodusele 

lähemal 
11 6 x 
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Tabel 9. Küsimuse „Kui tihti veedate oma vaba aja aias?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

8 

Kui tihti 

veedate oma 

vaba aja aias 

(Eristage 

suve ja 

talve)? (%) 

Taust Aiapidajad   

Suvel igapäev 

  

73,3 33,3 x 

Suvel paar 

korda nädalas 
26,7 66,7 x 

Suvel peaaegu 

iga 

nädalavahetus 
0,0 0,0 x 

Suvel paar 

korda kuus 
0,0 0,0 x 

Suvel harva 0,0 0,0 x 

Talvel igapäev 0,0 0,0 x 

Talvel paar 

korda nädalas 
13,3 0,0 x 

Talvel 

peaaegu iga 

nädalavahetus 
6,7 0,0 x 

Talvel paar 

korda kuus 
66,7 6,7 x 

Talvel harva 13,3 93,3 x 
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Tabel 10. Küsimuse „Kui tihti kasutate oma linna haljas/rohealasid?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitlet

av 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

9 

Kui tihti 

kasutate oma 

linna haljas-

/rohealasid 

(Eristage suve 

ja talve)? (%) 

Taust Kõik   

Suvel igapäev 

  

0,0 0,0 13,3 

Suvel paar 

korda nädalas 
6,7 20,0 13,3 

Suvel peaaegu 

iga 

nädalavahetus 
0,0 6,7 6,7 

Suvel paar 

korda kuus 
26,7 13,3 26,7 

Suvel harva 66,7 60,0 40,0 

Talvel igapäev 0,0 0,0 6,7 

Talvel paar 

korda nädalas 
6,7 6,7 13,3 

Talvel peaaegu 

iga 

nädalavahetus 
0,0 0,0 0,0 

Talvel paar 

korda kuus 
20,0 13,3 6,7 

Talvel harva 73,3 80,0 73,3 

 

Tabel 11. Küsimuse „Kas kasutate aiamaa ümbruse metsi/metsa-, jalgratta-, terviseradasid 

sinna-tagasiliikumisel või seal viibides?“ vastused. 

Küsim

use 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitlet

av 

Grupp 

Eraaedni

kud 
Ühisaedni

kud 
Mitteaedn

ikud 

9b 

Kas kasutate aiamaa ümbruse 

metsi/metsaradasid/jalgrattaradasid/t

erviseradasid sinna-tagasiliikumisel 

või sealviibides? (Vastuste arv) 

Tau

st 
Aiapida

jad 
  

Ei 

  

1 8 x 

Jah, metsi seenel või marjul käimiseks 12 6 x 

Jah, metsaradasid jalutamiseks või 

puhkamiseks 
6 1 x 

Jah, jalgrattaradasid sportimiseks 0 0 x 

Jah, terviseradasid sportimiseks 0 0 x 
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Tabel 12. Küsimuse „Kas veedadte oma suvepuhkuse aiamaal?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

10 

Kas veedadte 

oma 

suvepuhkuse 

aiamaal? (%) 

Taust Aiapidajad   

Mitte kunagi 

  

0,0 20,0 x 

Harva 0,0 26,7 x 

Mõnikord 6,7 6,7 x 

Tihti 33,3 20,0 x 

Enamjaolt 26,7 20,0 x 

Alati 33,3 6,7 x 

 

Tabel 13. Küsimuse „Mitu tundi ühest päevast veedate aiamaal?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

11 

Mitu tundi ühest 

päevast veedadte 

aiamaal? (Tundi) 
Taust Aiapidajad   

Tööpäeviti (h) 
  

3,1 2,7 x 

Puhkepäeviti (h) 5,3 3,3 x 

 

Tabel 14. Küsimuse „Kuidas jaotaksite protsendiliselt oma aiamaa/maa kasutuspimma?“ 

vastused. 

Küsimus

e NR 
Küsimus Siht 

Küsitleta

v Grupp 
Eraaedniku

d 
Ühisaedniku

d 
Mitteaedniku

d 

14a 

Kuidas jaotaksite 

protsendiliselt oma 

aiamaa/maa 

kasutuspinna?(Keskmi

ne %) 

Reaalsu

s/ 

Olukord 

Aiapidaja

d  

Köögi- ja puuvilja 

kasvatamisala % 

 

14,3 85,3 x 

Muruplats ja ilutaimed 

% 
74,7 13,6 x 

Majake, teerajad ja 

terrass % 
11,0 1,1 x 
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Tabel 15. Küsimuse „Mis häirib Teid kõige enam oma aiamaal?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

15a 

Mis häirib Teid 

kõige enam oma 

aiamaal? 

(Vastuste arv) 

Taust Aiapidajad   

Lärmakad lapsed 

  

1 0 x 

Tänavate või 

tööstuse lähedus 
0 7 x 

Naabrid 2 1 x 

Liiga range 

aiamaa kord 
0 0 x 

Ühingu piirangud 0 0 x 

Liiga palju 

promenaade 
0 0 x 

Liiga kaugel 

kodust 
0 1 x 

Putukad ja 

loomad 
3 3 x 

Liiga palju tööd 1 2 x 

Vandaalid või 

vargad 
0 12 x 

Mitte miski ei 

häiri 
8 0 x 

 

Tabel 16. Küsimuse „Kuidas omandasite aiapidamise teadmised?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

17 

Kuidas 

omandasite 

aiapidamise 

teadmised? 

(Vastuste arv) 

Taust Aiapidajad   

Ise 

  

7 6 x 

Teistelt 

aiapidajatelt 
9 4 x 

Eelnevast 

farmitööst 
0 3 x 

Eelnevast aedniku 

tööst 
1 0 x 

Oma vanematelt 

või 

vanavanematelt 
7 10 x 

Meediast 8 5 x 
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Tabel 17. Küsimuse „Kas ja kuidas olete täiustanud oma aeda aastate jooksul?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

18 

Kas ja kuidas 

olete täiustanud 

oma aeda aastate 

jooksul? 

(Vastuste arv) 

Taust Aiapidajad   

Kultiveerinud 

pinnast kuna enne 

oli lihtsalt 

rohumaa 

  

8 5 x 

Parandanud 

mulla omadusi 
11 13 x 

Istutanud põõsaid 

või puid 
12 9 x 

Kasvatanud 

köögivilju ja 

puuvilju 
15 14 x 

Ehitanud 

majakese 
9 0 x 

Teinud pisikesed 

lapid 

metsloomade ja -

taimede jaoks 

1 0 x 

 

Tabel 18. Küsimuse „Kas olete parandanud mulla omadusi oma aias?“ vastused. 

Küsimus

e NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaedniku

d 
Ühisaedniku

d 
Mitteaedniku

d 

19 

Kas olete 

parandanud 

mulla omadusi 

oma aias? 

(Vastuste arv) 

Hoiaku

d 
Aiapidaja

d 
  

Ei 

  

0 0 x 

Jah, turvasega 5 3 x 

Jah, kompostiga 14 8 x 

Jah, sõnnikuga 8 14 x 

Jah, kriidiga 4 0 x 

Jah, 

fosfaatväetisega 
0 0 x 

Jah, 

lämmastikväetiseg

a 
0 0 x 

Jah, muu keemilise 

väetisega 
1 0 x 
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Tabel 19. Küsimuse „Kas kasutate insektitsiide, pestitsiide või herbitsiide?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

20 

Kas kasutate 

insektitsiide, 

pestitsiide või 

herbitsiide? 

(%) 

Hoiakud Aiapidajad   

Regulaarselt 

  

0 0 x 

Mõnikord 0 0 x 

Harva 13 13 x 

Mitte kunagi 87 87 x 

 

Tabel 20. Küsimuse „Milline protsent aasta jooksul tarbitud puuviljadest on pärit Teie 

enda aiamaalt?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

23 

Milline 

protsent 

aasta jooksul 

tarbitud 

puuviljadest 

on pärit Teie 

enda 

aiamaalt? 

(%) 

Reaalsus/ 

Olukord 
Aiapidajad   

%   35,7 0,0 x 

 

Tabel 21. Küsimuse „Milline protsent aasta jooksul tarbitud köögiviljadest on pärit Teie 

enda aiamaalt?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

24 

Milline 

protsent 

aasta jooksul 

tarbitud 

köögiviljadest 

on pärit Teie 

enda 

aiamaalt? 

(%) 

Reaalsus/ 

Olukord 
Aiapidajad   

%   43,7 61,0 x 
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Tabel 22. Küsimuse „Kas tarbite oma kasvatatud vilju ja miks?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

25 

Kas tarbite 

oma 

kasvatatud 

vilju ja miks? 

(Vastuste 

arv)? 

Hoiakud Aiapidajad   

Ei kasvata vilju 

  

0 0 x 

Sai kasvatatud 

ja tuleb ka ära 

tarbida 
1 3 x 

Parem maitse 

kui poe tootel 
13 13 x 

Vähem 

kahjulikke 

aineid kui poe 

toodetes 

11 10 x 

Hoian raha 

kokku 
3 6 x 

See on lõbus 4 4 x 

 

Tabel 23. Küsimuse „Kas olete õppinud midagi koostoimest või loodusest läbi 

aiapidamise?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

33 

Kas olete 

õppinud 

midagi 

koostoimest 

või loodusest 

läbi 

aiapidamise? 

(%) 

Teadlikkus Aiapidajad   

Jah 

  

86,7 80,0 x 

Ei 13,3 20,0 x 
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Tabel 24. Küsimuse „Kuidas hindate oma teadmisi loomadest ja taimedest?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

34 

Kuidas 

hindate oma 

teadmisi 

loomadest ja 

taimedest? 

(%)  

Teadlikkus Kõik   

Madalad 

  

6,7 13,3 13,3 
Keskmised 33,3 66,7 53,3 

Head 60,0 20,0 33,3 

Olen ekspert 0,0 0,0 0,0 

 

Tabel 25. Küsimuse „Kas hoiate end kursis keskkonnaalaste teemadega?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

34b 

Kas hoiate end 

kursis 

keskkonnaalaste 

teemadega? 

(Vastuste arv) 

Hoiakud Kõik   

Ei 

  

0 4 2 

Jah, vaatan 

loodussaateid 
14 11 12 

Jah, loen loodust 

ja keskkonda 

puudutavat 

kirjandust 

2 5 7 

Jah, tunnen 

elusloodust ja 

keskkonda 

puudutavaid 

seadusi 

1 2 4 

Jah, olen läbinud 

vastavaid 

koolitusi 
2 1 2 

Jah, oman 

keskkonna-

/loodusalast 

haridust 

1 0 1 

Jah, võtan osa 

erinevatest 

keskkonnaalastest 

kampaaniatest, 

üritustest  

1 1 1 
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Tabel 26. Küsimuse „Kas Teid huvitavad keskkonnaprobleemid?“ vastused. 

Küsimus

e NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaedniku

d 
Ühisaedniku

d 
Mitteaedniku

d 

34c 

Kas Teid huvitavad 

keskkonnaprobleemid

? (Vastuste arv) 

Taus

t 
Aiapidaja

d 
  

Ei 

  

0 3 2 

Jah, vee saastumine 10 6 11 

Jah, õhu saastumine 12 9 11 

Jah, globaalne 

soojenemine 
6 3 8 

Jah, looduse 

mitmekesisuse 

kadumine 
6 4 9 

Jah, loodusressursside 

vähenemine 
5 7 8 

Jah, osoonikihi 

kahanemine 
4 3 7 

 

Tabel 27. Küsimuse „Kas olete vaadelnud loomi oma aias või aiamaal?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

36 

Kas olete 

vaadelnud 

loomi oma 

aias või 

aiamaal? (%) 

Hoiakud Aiapidajad   

Jah 

  

93,3 53,3 x 

Ei 6,7 46,7 x 
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Tabel 28. Küsimuse „Kas olete juhtinud noorte tähelepanu loomadele oma aias/aiamaal 

või olete koos loomi vaadelnud?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

37 

Kas olete 

juhtinud 

noorte (laste) 

tähelepanu 

loomadele 

oma 

aias/aiamaal 

või olete koos 

loomi 

vaadelnud? 

(%) 

Hoiakud Aiapidajad   

Jah 

  

80 20 x 

Ei 20 80 x 

 

Tabel 29. Küsimuse „Kui palju ja millist vett kasutate oma aias?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

38 

Kui palju ja 

millist vett 

kasutate oma 

aias? Kokku 

100% (%)  

Reaalsus/ 

Olukord 
Aiapidajad   

Vihmavett % 

  

26,3 28,0 x 

Joogi- või 

puurkaevuvett 

% 
73,7 0,0 x 

Jõe või järve 

vett % 
0,0 72,0 x 
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Tabel 30. Küsimuse „Kas arvate, et käitute ökoloogiliselt oma aias?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

40 

Kas arvate, 

et käitute 

ökoloogiliselt 

oma aias? 

(%) 

Teadlikkus Aiapidajad   

Alati 

  

53,3 66,7 x 

Enamus ajast 46,7 26,7 x 

Mõnikord 0,0 6,7 x 

Harva 0,0 0,0 x 

Mitte kunagi 0,0 0,0 x 

 

Tabel 31. Küsimuse „Kas põletate koduaias/kaminas/õues põlevaid jäätmeid?“ vastused. 

Küsimus

e NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaedniku

d 
Ühisaedniku

d 
Mitteaedniku

d 

40b 

Kas põletate 

koduaias/kaminas/õu

es põlevaid jäätmeid, 

(näiteks 

plastpakendeid ja 

riideid)? (%) 

Hoiaku

d 
Aiapidaja

d 
  

Jah 
  

0 6,7 0 

Ei 100 93,3 100 

 

Tabel 32. Küsimuse „Kas arvate, et käitute ökoloogiliselt oma tavaelus?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

41 

Kas arvate et 

käitute 

ökoloogiliselt 

oma tavaelus? 

(%) 

Hoiakud Kõik       

Alati 

  

53,3 40,0 0,0 

Enamus ajast 46,7 46,7 40,0 

Mõnikord 0,0 13,3 46,7 

Harva 0,0 0,0 13,3 

Mitte kunagi 0,0 0,0 0,0 
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Tabel 33. Küsimuse „Kuidas käitute ökoloogiliselt?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

42a 

Kuidas käitute 

ökoloogiliselt 

(milles 

väljendub)? 

(Vastuste arv) 

Hoiakud Kõik   

Tarbin 

bioloogiliselt 

toodetud toitu 

  

10 10 3 

Kasutan 

ühistransporti 

ja ratast enam 

kui autot 

0 5 7 

Ei oma autot 0 0 8 

Kasutan 

rohelist 

energiat 
0 0 1 

Oman 

ökoloogilist 

aeda 
14 11 0 

Ei oska öelda 1 1 3 

 

Tabel 34. Küsimuse „Kas kannate ka kaltsupoodidest ostetud rõivaid?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

42b 

Kas kannate ka 

kaltsupoodidest 

ostetud 

rõivaid? (%) 

Hoiakud Kõik   

Jah 

  

73,3 26,7 66,7 

Ei 26,7 73,3 26,7 
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Tabel 35. Küsimuse „Kas ostate poest pigem keskkonnasäästlikke ja orgaanilisi/ pigem 

odavamaid/ pigem tuntumaid tooteid või ei pööra üldse tähelepanu?“ vastused. 

Küsimus

e NR 
Küsimus Siht 

Küsitleta

v Grupp 
Eraaednikud 

Ühisaedniku

d 
Mitteaedniku

d 

42c 

Kas ostate poest 

pigem 

keskkonnasäästlik

ke ja orgaanilisi 

tooteid/pigem 

odavamaid 

tooteid/pigem 

tuntumaid 

tooteid/ei pööra 

tähelepanu? (%) 

Hoiakud Kõik   

Pigem 

keskkonnasäästlikke 

ja orgaanilisi 

tooteid 

  

40,0 33,3 13,3 

Pigem odavamaid 

tooteid 
33,3 53,3 53,3 

Pigem tuntumaid 

tooteid 
13,3 6,7 13,3 

Ei pööra üldse 

tähelepanu 
13,3 6,7 20,0 

 

Tabel 36. Küsitletute vanuseline jaotus. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaedni

kud 
Ühisaed

nikud 
Mitteaed

nikud 
% 

43 

Kuulun 

vanusegruppi 

(20-30/30-

40/40-50/50-

60/60-70/üle 

70) 

Taust Kõik   

 

20-30 

  

1 0 1 4,4 

30-40 0 0 2 4,4 

40-50 4 3 2 20 

50-60 6 6 7 42,2 

60-70 4 4 3 24,4 

Üle 70 0 2 0 4,4 
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Tabel 37. Küsitletute sooline jaotus. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

44 

Sugu (Olen 

mees/Olen naine) 
Taust Kõik   

Olen mees 
  

7 7 6 

Olen naine 8 8 9 

 

Tabel 38. Küsitletute tööhõive staatus. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

45 

Tööhõive staatus Taust Kõik   

Töötu 

  

0 0 0 

Õpilane 0 0 1 
Poole kohaga 

tööline 
0 0 1 

Lapse puhkusel 0 0 0 

Pensionär 6 5 3 

Täiskohaga tööl 9 10 9 

Sõjalises- või 

tsiviilteenistuses 
0 0 0 

Kodupidaja 0 0 0 

Muu 0 0 0 
Eelistan mitte 

mainida 
0 0 1 

 

Tabel 39. Küsimuse „Kuidas hindate oma hetkelist majutusolukorda korteris?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

48a 

Kuidas hindate 

oma hetkelist 

majutusolukorda 

(korteris)? (%) 

Taust Kõik   

Ideaalne 

  

0,0 0,0 0,0 
Rahuldav 60,0 86,7 86,7 

Kitsas 33,3 13,3 13,3 
Väga kitsas 6,7 0,0 0,0 

Eelistan mitte 

öelda 
0,0 0,0 0,0 
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Tabel 40. Küsimuse „Kuidas Te liigute aiamaale/suvilasse?“ vastused. 

Küsimus

e NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaedniku

d 
Ühisaedniku

d 
Mitteaedniku

d 

49a 

Kuidas Te liigute 

aiamaale/suvilasse

? (%) 

Hoiaku

d 
Aiapidaja

d 
  

Jala 

  

0,0 60,0 x 

Autoga 100,0 26,7 x 

Rattaga 0,0 13,3 x 

Ühistranspordiga 0,0 0,0 x 

Mopeediga 0,0 0,0 x 

 

Tabel 41. Küsimuse „Kui kaugel asub Teie aiamaa/suvila teie kodust jalgsi?“ vastused. 

Küsimuse 

NR 
Küsimus Siht 

Küsitletav 

Grupp 
Eraaednikud Ühisaednikud Mitteaednikud 

50a 

Kui kaugel asub 

Teie aiamaa/suvila 

teie kodust (Jalgsi)? 

(%)  

Taust Aiapidajad   

Kuni 10 minutit 

  

0,0 73,3 x 

10-20 minutit 0,0 13,3 x 

20-30 minutit 33,3 13,3 x 

Rohkem kui 30 

minutit 
66,7 0,0 x 
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Lisa 3. Cost Action TU1201 projekti käimasolevate juhtumisuuringute 

nimistu 

 

Tabel 42. Käimasolevad juhtumiuuringud COST-i projektis TU1201, seisuga 2015 

(COST, 2015 järgi) 

TU 1201 projekti raames läbiviidud juhtumi uuringud 

Number Uurimuse nimetus Eestikeelne nimetus 
Uurimuse 

autor(id) 
Asukoht 

1 
Appropriation and 

Integration in Open 

Spaces 

Assigneering ja 

integratsioon avatud 

ruumis 
Julia Rode Viin, Austria 

2 
Ecology of Urban 

Allotment Gardens 
Linna ühisaedade 

ökoloogia 
Jürgen Breuste, 

Annette Voigt 
Salzburg, Austria 

3 

Urban Gardening 

and Socio-Political 

Commitment in 

Mid-Cities. The 

Case Of Ghent 

Linna aiapidamine ja 

sotsio-poliitiline 

pühendumus 

kesklinnades. ghent-i 

juhtum. 

Chiara Certoma, 

Bruno Noteboom 
Ghent, Belgia 

4 

Allotment Gardens 

and Urban 

Agriculture in 

Belgium 

Ühisaiad ning 

urbaniseerunud 

põllumajandus belgias 

Bruno Noteboom, 

Daan De Vree 
Ghent, Belgia 

5 

Action Plan For 

Creating 

Community 

Gardens in Cypriot 

Towns 

Tegevusplaan 

ühisaedade loomiseks 

Küprose linnades 

Byron Ioannou, 

Lora Nicolaou, 

Andrea Athanasiou, 

Stavros Paralalis, 

Andreas Kallis, 

Antonia Kounna, 

Alexandrou Chara 

Larnaka, Küpros 

6 

Allotment 

Gardening, Urban 

Ecologies and 

Sustainable 

Urbanism 

Ühisaiapidamine, linna 

ökoloogia ja säästev 

urbanism 
Ari Jokinen Tampere, Soome 

7 

Management of 

Metallic Soil 

Pollution in the 

Urban Allotment 

Gardens of Nantes 

Pinnase metalse 

reostumise ohjamine 

Nantes'i linna 

ühisaedades 

Armelle Braud, 

Beatrice Becher, 

Cecile Le Guern, 

Lliiane Jean Soro, 

Thierry Lebeau 

Nantes, 

Prantsusmaa 
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8 

Food Function an 

Cropping Practices 

of Gardeners in 

Urban Allotment 

Gardens of Paris 

and Montreal 

Toidu funktsioon ja 

aednike koristus tavad 

Pariisi ja Montreal-i 

linna ühisaedades 

Jeanne Pourias, 

Cristine Aubry, 

Louise Vandelac, 

Eric Duchemin 

Pariis, Prantsusmaa 

9 

Adaptive Capacities 

of Urban 

(Allotment) 

Gardens 

Linna ühisaedade 

kohanemisvõima 
Pia Steffenhagen, 

Martin Sondermann 
Hanover, Saksamaa 

10 
Rethinking the 

Greek Green 

Urbanity 

Kreeka rohelise linluse 

ümbermõtestamine 
Kostas Tsiambaos Ateena, Kreeka 

11 

A Sociological 

Understanding of 

Allotments in "The 

Greater Dublin 

Area" 

Ühisaedade 

sotsioloogiline 

mõtestatus dublini 

suuremal alal 

Mary Benson Dublin, Iirimaa 

12 

The Quality of Soil 

is the Key for 

Planning and 

Managing Urban 

Allotment Gardens 

Mulla kvaliteet on 

võtmeks linna 

ühisaedade 

planeerimisel ja 

haldamisel 

Francesca Bretzel, 

Roberto Pini 
Pisa, Itaalia 

13 

Gardening Rome. 

Exploring Public 

Space 

Transformation 

from the Accidental 

City to Informal 

Planning Practices 

Aedapidav rooma. 

uurides avaliku ruumi 

transformeerumist 

juhuslikust linnast 

mitteformaalsete 

planeerimispraktikateni 

Chiara Certoma Rooma, Itaalia 

14 
Indication of 

Ecological Ethics in 

Urban Allotments 

Ökoloogilise eetika 

tähistamine linna 

ühisaedades 

Ligita Baležentien, 

Evaldas Klimas 
Kaunas, Leedu 

15 
A Garden in the 

City 
Aed linnas Antoine Zammit Mellieha, Malta 

16 
Example: 

Gardensite De 

Oosthoek - Schoorl 

Näide: Oosthoek-i 

aiapidamine Schoorl-is 
Hank van Tilborg Schoorl, Holland 

17 
Christchurch 

"Garden City" 
Christchurch-i 

"aedlinn" 
Andreas Wesener, 

Jacqueline Bowring 
Christchurch, Uus-

Meremaa 
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18 

Allotment Gardens 

in Warsaw and 

Their Influence on 

Urban Biodiversity 

Varssavi ühisaiad ja 

nende mõju linna 

bioloogilisele 

mitmekesisusele 

Monika J. 

Latkowska, Monica 

P. Stepien, 

Aleksandra Rutecka 

Varssav, Poola 

19 

Studies on Diversity 

of Plant Species 

and Ecological 

Awareness of the 

Owners of 

Allotment Gardens 

in Skierniewice , 

Rawa Mozowiecka 

and Lowicz 

Taime liikide 

mitmekesisuse ja 

ühisaedade omanike 

ökoloogilise 

teadlikkuse uuring 

Skierniewice, Rawa ja 

Lowicz-i näitel 

Monika J. 

Latkowska, Anna 

Urbanska 
Skierniewice, Poola 

20 

The Role of 
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