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SISSEJUHATUS

Mobiiltelefonide  kasutajate  osa  maailmas  kasvab  igapäevaselt.  Praeguseks  on

mobiiltelefonide  kasutajaid  juba  üle  kuue  miljardi.  Mõnel  pool  maailmas,  nagu  näiteks

Venemaal ja Brasiilias, ületab mobiiltelefonide arv isegi rahvastiku arvu. 2014. aastaks on

prognoositud mobiilide arv maailmas 7,3 miljardit. (Pramis 2013) 2011. aasta andmetel ületab

ka Eestis  mobiiltelefonide  arv rahvastiku  arvu-  139 mobiili  100 inimese  kohta (Economy

2013). 

Tänapäeval  on  mobiiltelefonid  saanud  lahutamatuks  osaks  meie  elus.  Pole  kahtlustki,  et

mobiiltelefonid  on  suureks  abiks  meie  igapäevatoimingutes,  kuid  paljud  meist  on  jäänud

teadmatusse  nendega  kaasnevatest  negatiivsetest  efektidest.  Mobiiltelefonide  kasutajate

hulgas  on  viimaste  aastate  jooksul  järsult  kasvanud  noorte  osatähtsus.  Minu  uurimistöö

eesmärk ongi välja selgitada Tallinna 21. Kooli 8. klasside noorte teadlikkus mobiiltelefonide

kahjulikkusest tervisele. 

Oma uurimistöös  kasutan hüpoteesi  Õpilased ei  ole  teadlikud mobiiltelefoni  kahjulikkuses

tervisele. 

Tegemist on kvantitatiivse uurimistööga. Andmete kogumiseks kasutan ankeetküsitlusi, mis

sisaldavad  nii  kinniseid  kui  ka  poolkinniseid  küsimusi.  Andmete  analüüsimiseks  kasutan

statistilist andmeanalüüsi.
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1. Mobiiltelefonide ajalugu

Sadu aastaid enne mobiiltelefonide leiutamist oli telefoni kasutus piiratud juhtmetega. Sellele

probleemile  leidis  lahenduse  Martin  Cooper.  1973.  aastal  muutis  ta  eneselegi  teadmata

maailma. Koostöös Motorola tiimiga loodi esimene mobiiltelefon. Mobiiltelefon kandis nime

DynaTAC. (Motorola 2011) Järgmine, kordades väiksem ning kergem mobiiltelefon nimega

MicroTAC, leiutati 1989. aastal. See mudel tekitas huvi kogu maailmas. Selle põhjuseks oli

tema  hämmastavalt  väike  kaal  ning  suurus.  Kui  eelnevaid  mudeleid  tuli  kaasas  kanda

spetsiaalse karbiga või hoida autos, siis MicroTac’i oli võimalik kaasas kanda taskus. (The

Motorola MicroTAC 2011)

1.1 Esimesed andmed mobiiltelefonide kahjulikkusest

1980.ndatel,  kui  mobiiltelefonide  tööstus  loodi,  teati  väga  vähe  mobiiltelefonide

kahjulikkusest  ja  mõjust  tervisele.   Mobiilid  anti  müüki  ilma  eelnevate  vajaminevate

uuringuteta.  Sellel ajal, nähti mikrolainete ainukese mõjuna tervisele suurt energiakogust, mis

on  piisavalt  tugev,  et  soojendada inimkude.  Seetõttu  puudus vabastati  mobiiltelefonid  ka

igasugustest regulaarsetest kontrollidest

Esimesed uuringud mobiiltelefonide kahjulikkusest viidi läbi alles 1993-1999 aastatel George

Carlo poolt. Esimesed kahtlused mobiiltelefonide kahjulikkusest tekkisid alles 1990. aastatel,

kui  loodi ka organisatsioon nimega Wireless Technology Research (WTR), mille eesmärk oli

läbi  viia uuringuid mobiiltelefonide kiirguse kohta.  Organisatsiooni juhiks määrati  George

Carlo. Dr. Carlo juhtimisel avastati võimalikud ohud, mida mobiiltelefon võib tekitada. Carlo

uuringutulemuste  õigsust  kinnitati.  Uuringutest  selgus,  et  mobiiltelefonide  kiirgus  võib

tekitada kasvajaid, autismi, psühholoogilisi probleeme ja tähelepanu häireid. Avalikkuse ette

jõudis  uuringutest  tulenev  informatsioon  läbi  George  Carlo  välja  antud  raamatu  ’’  Cell

Phones: Invisible Hazards in the Wireless Age’’. (Kovach 2007)
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2. Mobiiltelefonid – kahjulikud või mitte?

Mobiiltelefoni  kasutajate  arv  on   saavutanud  6  miljardi  piiri  ja  üha  enam  on  need

kättesaadavad  noorematele  tarbijatele.  Kahtlused  mobiiltelefonide  kahjulikkuse  kohta  on

viimastel  aastakümnetel  eriti  levinud,  kuid  samamoodi  kasvab  ka  skeptikute  arv,  kes

väidavad, et mobiiltelefonidel ei ole tervisele mingisugust negatiivset efekti (Haravee 2011).

Ühte  kindlat  vastust  välja  selgitada  on  äärmiselt  raske.  Tihti  on  saadud  tulemused

vastuolulised  ja  on  hulgaliselt  segavaid  tegureid.  Samuti  on  tekkinud  raskusi  uuringute

tulemusi hilisemates uuringutes uuesti tõestada. Vastuolusid tekitab ka inimeste väga erinev

vastuvõtlikkus. Euroopas võetakse käesolevat probleemi väga tõsiselt. Viiakse läbi lugematu

arv uurimisprogramme, mida toetab rahaliselt Euroopa liit. (Tooman 2001)

2.1 Kahjulikkust tõestavad uuringud

2011.  aastal  viis  Iisraeli  uurimisrühm  läbi  uuringu,  mille  tulemusena  avastati  järsk

kõrvasüljenäärmekasvajate  tõus  alates  2001.  aastast.  Kõrvasüljenääre  asub  inimesel  põse

lähedal ehk samas piirkonnas kus tavaliselt  rääkides mobiiltelefoni hoitakse. Kasvas ainult

kõrvasüljenäärmevähkide arv, teiste süljenäärmevähkide arv ei muutunud. 

On leitud ka seos meeste seemnerakkude ja mobiiltelefoni radiatsiooni vahel. Nimelt viis PloS

One läbi uuringu, milles selgus, et elektromagnetilise radiatsiooni mõju tulemusena väheneb

rakkude liikuvus ja vitaalsus. Põhjuseks oli mobiiltelefoni kandmine vööl ja taskus. Taskus ja

vööl mobiiltelefoni kandmine on ohuks ka vaagnaluule. Uuriti 150 mehe vaagnaluu tihedust.

Peale  kuut  aastat  oli  luu  mineraalne  tihedus  kahanenud  just  sellel  küljel,  kus  kanti

mobiiltelefoni (Mercola 2012). Venemaal läbi viidud uuring tõestas, et lapsed, kes kasutavad

tihedalt mobiiltelefoni, kogesid mälu halvenemist. Sarnane uuring viidi läbi ka Suurbritannias,

mille  tulemusena  kogesid  lapsed  samuti  mälu  halvenemist  ning  lisaks  veel  unehäireid  ja

peavalusid. 

Kiirguse tasand

Mobiiltelefonid töötavad läbi tugijaamade raadiolainete vahendamise põhimõttel.

Mobiiltelefonid töötavad enamasti sagedustel 450-2700 MHz.  Mobiil edastab energiat vaid

juhul, kui see on sisse lülitatud.  Vahemaa muutudes langeb või tõuseb järsult mobiili edasi

antav energia. 30-40 cm kaugusel kehast mobiili kasutades, näiteks sõnumit saates, interneti
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kasutades või kasutades ’’ käed vabad’’ seadet,  mõjutavad raadiosagedusväljad inimest poole

vähem, kui mobiili kõrva ääres kasutades. (WHO 2011)

Mobiiltelefonide elektromagnetiline kiirgus

Rääkides  elektromagnetkiirgusest,  räägime  eelkõige  raadio-  ja  mikrolainekiirgusest.

Ioniseeriv kiirguse energia on piisavalt tugev, et lõhkuda aatomeid ja molekule ning see on

elusorganismidele ohtlik. On teada, et eelkõige mõjutab mikrolainekiirgus kõige tundlikumaid

rakke – närvirakke. Euroopa Komisjoni 5. raamprogrammi raames viidi läbi rahvusvaheline

projekt,  mis  kandis  nime  Reflex.  Projekti  tulemused  näitasid,  et  mikrolainekirgus  tekitab

muutusi  DNA  struktuuris.  Samuti  viidi  läbi  ka  põhjalik  epidemioloogiline  uuring,  mille

tulemused näitasid, et mobiiltelefoni kasutamine suurendab kasvajate riski. Vaatamata sellele,

et elektromagnetkiirgusele on kehtestatud teatud piirnormid, ei välista see terviseriski. Enam

ei  ole  tegu  pelgalt  töökeskkonna  ohuteguriga,  vaid  sellest  on  saanud  kogu  elanikkonda

mõjutav elektromagnetiline saaste. Lundi ülikooli professori Leif Salfordi sõnul on inimkond

tehtud  katsejänesteks.  Keegi  ei  oska  ette  ennustada  kiirguse  pikaajalise  mõju  tagajärgi.

(Hinrikus 2009)

6



3. Mobiiltelefon ja lapsed

Vanemad, kes on varustanud oma lapsed mobiiltelefonidega juba varajases eas, tunnevad end

kindlamalt, sest on lapsega pidevalt ühenduses. Vaatamata sellele, et mobiiltelefoni kiirgus on

lastele  ohtlikum kui  täiskasvanutele,  on  lapsevanemad  siiski  nõus  oma  lastele  juba  väga

varajases eas soetama mobiiltelefonid.  

On läbi viidud uuring laste mobiiltelefonide kasutamise kohta. Uuringus osales 400 alaealiste

lastega (vanuses 5-17) peret. Tulemusena selgus, et 2/3 vanematest pooldab mobiili ostmist

enne 15.  eluaastat,   1/3 vanematest  arvab,  et  laps peaks  mobiili  saama enne 8.  eluaastat.

(Laasme 2005)

3.1 Mobiiltelefonide kiirguse mõju lastele

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) biomeditsiinikeskuse vanemteadur Hiie Hinrikus kinnitab, et

mobiiltelefonid avaldavad kõige suuremat ohtu just lastele.  Laste jaoks on mobiilikasutamise

aeg  pikem,  sest  tänapäeval  räägivad  lapsed  mobiiliga  juba  varajasest  east.  Juba

paarikümneaastaselt  võib  see  neile  saatuslikuks  saada.  Hinrikus  toonitab,  et  laste

mobiilikasutust peab rangelt piirama, sest just lapsed on mitmel põhjusel selle võimalikule

kahjulikule  mõjule  kõige  vastuvõtlikumad  (Tihhonov  2005).  Mobiili  kiirgus  neeldub

peamiselt  nahas.  Laste  nahk  on  õhem  mistõttu  võtavad  nad  rohkem  kiirgust  sisse  kui

täiskasvanud.  Mobiiltelefonist  eralduv kiirgus neeldub bioloogilises  koes väga kiiresti,  ent

laste pead on väiksemad ja seega saab nende aju kordades rohkem kiirgust kui täiskasvanu

(Sarv  2007).  Mida  noorem  on  laps,  seda  tugevamalt  ründab  mobiiltelefoni  kiirgus  tema

organismi. Täiskasvanu puhul mõjutab kõrvaääres hoitud mobiiltelefon 25% tema ajust,  10-

aastase lapse puhul on mõjutatud 50% ja 5-aastase lapse puhul on „leviala“  koguni 75%.

Seetõttu on äärmiselt oluline, et lapsed ei teeks pikki telefonikõnesid, sest tagajärgedeks võib

olla  ajukasvaja  või  leukeemia.  Prantsusmaa,  Saksamaal,  Belgias,  Soomes,  Venemaal  ja

Rootsis on just sel põhjusel avalikult teatatud, et ei soovitata lastel mobiiltelefone kasutada.

Paljudes koolides on lubatud ainult SMS-sõnumite saatmine. Samuti on kinni keeratud WiFi

võrgud (Kiirguste ABC 2012)
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4. Tänapäeva nutitelefonide kiirgus

Tänapäeval  püütakse  kontrollida  kiirguse  kogust,  mis  mobiiltelefonid  kiirgavad.

Raadiosageduse  energia  kogus,  mida  meie  keha  mobiiltelefonist  neelab  on  mõõdetav

spetsiaalse neeldumise astmega, või SAR'ga. Ühikuid mõõdetakse vattides kilogrammi kohta

ja kõikidel  USA mobiiltelefonidel  peab  SAR  olema väiksem kui 1.6 et saada müügiluba.

Euroopas on lubatud SAR 2W/kg (Attkisson 2013). Ükski müügil olev mobiiltelefon ei ületa

lubatud piiri, kuid see ei välista nendest tulenevat terviseohtu. Tooksin välja 3 kõige kõrgema

ja 3 kõige madalama SAR’iga mobiiltelefoni:

KÕIGE MADALAMA KIIRGUSE

ASTMEGA

KÕIGE KÕRGEMA KIIRGUSE

ASTMEGA

1. Samsung Galaxy Note II   0.171 W/Kg 1.  HTC Droid DNA                1.56 W/Kg

2. Samsung Galaxy Note   0.209 W/Kg 2.  Nokia Lumia 810                1.30 W/Kg

3. Samsung Galaxy S2   0.247 W/Kg 3.  Apple iPhone 5                   1.18 W/Kg

4.1 Kiirguse tunnused

Mitte kõik mobiiltelefonide kiirgusest tulenevad terviseprobleemid ei ole pikaajalised. Teatud

mõjusid tunneme me juba näiteks peale 10 kuni 15 minutilist telefonikõnet. Kõige levinumad

sümptomid  on:  kuumustunne  peanahal  ja  kõrval,  äkilised  meeleolu  muutused  ning

keskendumisraskused,  vilisev  heli  ning  äkilised  valud  kõrvus,  unehäired,  peavalud  jne

(Mobile phone radiation 2010). 

4.2 Kuidas kaitsta ennast kiirguse eest

Me ei saa muuta fakti, et mobiiltelefonid on meie tervisele ohtlikud, küll aga saame me 

kahjulikku mõju vähendada.

 Ära kasuta mobiili korraga rohkem, kui 10 min

 Hoia mobiiltelefon magamise ajal peast kaugel, et vältida unehäireid ja 

peavalusid (vähemalt 3m kaugusel)

 Võimalusel kasuta ’’käed vabad’’ seadet, et hoida telefon peast eemal

 Ära hoia mobiiltelefoni taskus või  mujal keha ligidal

 Helistamise asemel, saada sõnum
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METOODIKA

Oma uuringu viisin läbi 8. klasside noorte seas. Küsitlesin Tallinna 21. Kooli 8.A, 8B ning 8C

klassi õpilasi. Andmekogumise meetodina kasutasin ankeetküsitlust, mis koosnesid kinnistest,

poolkinnistest ja ühest lahtisest küsimusest. Küsitluse tulemused annan edasi statistiliselt ja 

diagrammide abil.
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Joonis nr 1

30
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36

2

kuumustunne selle 
kõrva ääres, kus 
mobiiltelefoni 
hoidsid

pearinglus

peavalu vilisev heli kõrvus
mitte ühtegi eelne-
vatest/ ei  oska öelda

muu

joonis nr 2

TULEMUSED 

Minu küsitluses osales kokku 84 õpilast. 41 neist olid naised ja 43 mehed. Vaadeldes 

ankeetküsitluse tulemusi, erinesid meeste ja naiste vastused üsna suuresti. Esmalt toon välja 

kõigi õpilaste, nii meeste kui ka naiste, vastused minu poolt esitatud küsimustele

Küsitluses osales 84 õpilast. Kõik küsitluses

osalenutest omasid mobiiltelefoni. Üle

poolte ehk 54% õpilastest sai mobiiltelefoni

7.-8. Eluaastal ning 39% enne 7. eluaastat.

See on teadlaste sõnul suureks probleemiks,

kuid samas on see ka vältimatu, sest

lapsevanemate vaatenurgast on

kooliminevale lapsele mobiiltelefon

hädavajalik. Uuringu põhiküsimusega, kas

mobiiltelefonid avaldavad tervisele

kahjulikku mõju või mitte, nõustus 84st õpilasest 65%. Vastanutest 35% valis 

vastusevariandiks ei (13%) või ei oska öelda (22%). 5. küsimuse Milliste terviseprobleemide 

tekitajaks võib Sinu arvates olla mobiiltelefon? tulemused toon välja ka sektordiagrammina 

(joonis nr 1).

 54 õpilast vastas peavalud

 51 õpilast vastas vähk

 37 õpilast vastas unehäired

 28 õpilast vastas mälu

halvenemine

 23 õpilast vastas viljatus

 21 õpilast vastas stress

 12 õpilast vastas mitte ükski

eelnevatest

 3 õpilast vastas muu ning

tõid välja järgmised terviseprobleemid: silmanägemise halvenemine, 

näppude/randmete valud ja krambid, kõrvakuulmise halvenemine.                     

Õpilased on teadlikud kõige levinumatest terviseprobleemidest, mis võivad olla põhjustatud 

mobiiltelefoni kasutusest. Küll aga on murettekitav, et ainult 21 õpilast 84st arvavad, et 

mobiiltelefonid võivad põhjustada viljatust, sest mobiiltelefoni taskuskandmine on väga 
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levinud.   Järgmise küsimuse ’’Milliseid järgnevatest sümptomitest oled peale pikka 

mobiiltelefoni kasutust tundnud?’’ vastused jagunesid järgnevalt (joonis nr 2): 

 36 õpilast vastas mitte ühtegi eelnevatest või ei oska öelda

 30 õpilast vastas kuumustunne selle kõrva ääres, kus mobiiltelefoni hoidsid

 19 õpilast vastas peavalu

 15 õpilast vastas vilisev heli kõrvus

 8 õpilast vastas pearinglus

 2  õpilast  vastas  muu  ning  tõi  välja:  ebamugavustunne  kõrvus ja  silme  ees

viirastuste nägemine

Järgmisele küsimusele ’’Kui kaugel Sinu peast asub Sinu mobiiltelefon magades’’ vastas 64%

õpilastest vähem kui 1m või 1-2m, mis on väga problemaatiline, sest öösiti on meie organism

kiirgusele just kõige vastuvõtlikum ning mida lähemal on mobiil meie peale magades, seda

rohkem  see  mõjutab  meie  organismi  ning  unekvaliteeti.  Kõigest  20%  õpilastest  valis

vastusevariandiks 3-4m või rohkem kui 4m, mis on juba ohutu kaugus. Küsimusele ’’Kus Sa

hoiad  oma  mobiiltelefoni  kodust  lahkudes’’ vastas  38%  koolikotis/käekotis,  62%  pükste

taskus,  32%  jope/jaki taskus,  2%  rinnataskus,  3% muu,  ning  välja  toodi  käes. Pooled

küsitletutest  arvas,  et  mobiiltelefoni  kahjulikku  mõju  on  võimalik  vähendada,  kui  hoida

mobiiltelefoni  kehast  kaugemal  ning  seda  igapäevaselt  vähem  kasutada.  Teine  pool

küsitletutest arvas, et mobiiltelefoni kahjulikku mõju ei ole võimalik vähendada/kahjulik mõju

puudub. 
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muu

joonis nr 3

Tulemused naised

Naisi võttis minu küsitlusest osa 41, mis on 48% kogu õpilastest. 100% naistest omas 

mobiiltelefoni.. Kõik naissoost vastajad said oma esimesed mobiiltelefonid kas enne 7. 

eluaastat (34%) või 7.-8. eluaastal (66%).

Küsimusele Kas nõustud väitega, et

mobiiltelefon avaldab tervisele kahjulikku

mõju? andis jaatava vastuse 68% vastanutest.

Mitte ükski vastanutest ei andnud küsimusele

eitavat vastust. Küll aga valis vastusevariandi 

ei oska öelda 32% vastanutest. Naiste

teadlikkus teemast üllatas mind positiivselt.

Teadlikkus terviseprobleemidest, mida

mobiiltelefoni kiirgus võib põhjustada, esitan

sektordiagrammina (joonis nr 3).

 21 naist vastas vähk

 30 naist vastas peavalud

 22 naist vastas unehäired

 16 naist vastas stress

 12 naist vastas mälu halvenemine

 11 naist vastas viljatus

 0 naist vastas mitte ükski eelnevatest

 1 naine vastas muu ning tõi välja kõrvakuulmise halvenemine

Positiivselt üllatab mind naiste teadlikkus terviseprobleemidest. Mitte üksi vastanutest ei 

valinud vastusevariandiks mitte ükski eelnevatest. 

Järgmise küsimuse Milliseid järgnevatest sümptomitest oled peale pikka 

mobiiltelefonikasutust tundnud? vastused toon samuti välja sektordiagrammina (joonis nr 4).
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mobiiltelefoni 
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pearinglus
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muu

joonis nr 4

 25 naist vastas kuumustunne selle kõrva ääres, kus mobiiltelefoni hoidsid

 13 naist vastas peavalu

 7 naist vastas vilisev heli kõrvus

 6 naist vastas pearinglus

 5 naist vastas mitte ühtegi eelnevatest või ei oska öelda

 2 naist vastas muu ning oskas välja tuua ebamugavustunne kõrvus ja silme ees 

viirastuste nägemine.

Selle küsimuse vastustest võib järeldada, et ligi 90% küsitluses osalenud naistest on tundnud 

enda peal mobiiltelefonist põhjustatud kiirituse sümptomeid. Kõige levinumad nende seas on 

kuumustunne kõrva ääres, kus eelnevalt on hoitud mobiiltelefoni, peavalu ja vilisev heli 

kõrvus. Vastanutest ei olnud ühtegi neist sümptomitest tundnud või ei osanud neid 

mobiiltelefoniga seostada ainult 5 naist.

Järgmisele küsimusele Kui kaugel Sinu peast asub Sinu mobiiltelefon magades? sain 

järgnevad vastused: 73% vastanutest väitis, et magades asub nende mobiiltelefon lähemal kui 

1m või 1-2m. Taoline protsent ei tulnud mulle üllatuseks. Paljud noored kasutavad 

mobiiltelefoni äratuskellana, mistõttu asub mobiiltelefon neile väga lähedal, isegi padja all. 

See on noorele inimesele väga suureks ohuks. See näitaja ongi naiste tulemusi vaadates kõige 

murettekitavam. Kõigest 14% vastanutest hoiab magamise ajal mobiiltelefoni 3-4m või 

rohkem kui 4m kaugusel, mida peetakse ohutuks kauguseks. 

Küsimusele Kus Sa hoiad oma mobiiltelefoni kodust lahkudes? on saadud naiste poolt antud 

vastused üsna head. 73% naistest hoiab oma mobiiltelefoni kodust lahkudes koolikotis või 

käekotis. See on kõige ohutum viis, kuna

mobiiltelefon ei ole otseses kontaktis

kehaga, ning ei anna ohtlikku kiirguse

kogust. 48% naistest hoiab mobiiltelefoni

jope/jaki taskus, mis on juba kordades

ohtlikum, sest mobiiltelefon on kehale üsna

lähedal. 29% hoiab mobiiltelefoni pükste

taskus. 2% rinnataskus, mis on väga ohtlik,

kuna mobiiltelefon on südamele väga

lähedal ning võib põhjustada südame

rütmihäireid. 7% vastanutest hoiab

mobiiltelefoni kodust lahkudes käes.

Sellega kaasneb ka selle pidev kasutamine, mis avaldab tervisele jällegi erinevaid ohtusid. 

Positiivse külje pealt oskas üle 50% naistest välja tuua erinevaid võimalusi, kuidas vähendada
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mobiiltelefoni ohtlikku kiirgust inimese tervisele. Kõige levinum väljapakutud võimalustest 

oli mobiiltelefoni kehast kaugemal hoidmine. 
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13

24

12 15

5

16

122

vähk
peavalud
viljatus
unehäired
stress
mälu halvenemine
mitte ükski eelnevatest
muu

joonis nr 5

Tulemused mehed

Mehi võttis minu uuringust osa

43.  Kõik  meessoost  vastajad

omasid  mobiiltelefoni.

Küsimuse  Mis  vanuses  said

oma  esimese  mobiiltelefoni?

vastused  väga  suurel  määral

naiste  vastustest  ei  erinenud.

86%  meestest  said

mobiiltelefoni enne 7. Eluaastat

või  7.-8.  Eluaastal.  Ainuke

erinevus seisneb selles, et 14%

meestest  sai  oma  esimese

mobiiltelefoni  ka  9.10.

eluaastal.  Esimene  kõige  suurem  ning  samas  ka  kõige  olulisem  erinevus  tuleb  välja  mu

uurimistöö  põhiküsimuse  juures  Kas  nõustud  väitega,  et  mobiiltelefon  avaldab  tervisele

kahjulikku mõju? Kui naiste vastuste puhul saavutas ülekaalu vastus jah, siis meeste vastuste

puhul  jagunevad  arvamused  kaheks.  Vastuse  jah valis  ainult  51% vastanutest  ning  teise

osapool 49% koosnes vastustest ei (30%) ja ei oska öelda (19%). Naiste tulemuste analüüsist

on näha, et vastust ei ei valitud kordagi. 

Ka järgmise küsimuse, kus tuleb linnuke märkida terviseprobleemi ette, mida mobiiltelefon

võib  põhjustada,  leidub  erinevuseid  naiste  tulemustega.  Vastused  toon  välja

sektordiagrammiga (joonis nr 5).

 24 meest vastas  peavalud

 15 meest vastas  unehäired

 16 meest vastas mälu halvenemine

 13 meest vastas vähk

 12 meest vastas  viljatus

 12 meest vastas mitte ükski eelnevatest

 5 meest vastas stress

 2 meest vastas muu ning tõi välja kõrvakuulmise halvenemine ja 

näppude/randmete valud ja krambid
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5
2

6

8
31

kuumustunne selle 
kõrva ääres, kus mo-
biiltelefoni hoidsid
pearinglus
peavalu
vilisev heli kõrvus
mitte ühtegi eelne-
vatest/ ei oska öelda
muu

joonis nr 6

Väga suur erinevus meeste ja naiste vahel tuleb välja 6.küsimuses Milliseid järgnevatest 

sümptomitest oled peale pikka mobiiltelefonikasutust tundnud? (joonis nr 6)

 31 meest vastas mitte ühtegi eelnevatest või ei oska öelda

 8 mees vastas vilisev heli kõrvus

 6 meest vastas peavalu

 5 meest vastas kuumustunne selle kõrva ääres, kus mobiiltelefoni hoidsid

 2 meest vastas pearinglus

 0 meest vastas muu

Selle küsimuse tulemustest võib järeldada, et 72% uuringus osalenud meestest ei ole enda 

peal tundnud kiirituse sümptomeid või ei oska neid seostada mobiiltelefonidega.

Järgmisele  küsimusele  Kui  kaugel  Sinu  peast  asub  Sinu  mobiiltelefon  magades? sain

järgmised  vastused:  58%  vastanutel  on  öösiti  mobiiltelefon  lähemal  kui  1m  või  1-2m

kaugusel. Ohutus kauguses on mobiiltelefon meestel 28%.

Šokeeriv on aga meeste poolt antud vastused 8.küsimusele Kus Sa hoiad oma mobiiltelefoni

kodust lahkudes?: tervelt 93% meestest hoiab mobiiltelefoni pükste taskus, mis on ääretult

ohtlik. 16% hoiab jope/jaki taskus, 4% koolikotis, 2% rinnataskus.

44% meestest ei arva, et mobiiltelefoni kiirgust saab vähendada ning 37 arvab, et kiirgust saab

vähendada, kuid ei oska selleks välja tuua võimalusi.
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Analüüs meeste ja naiste vastuste põhjal

Tulemusi ja diagramme vaadeldes on näha meeste ja naiste erinev suhtumine mobiiltelefonide

kahjulikku mõjusse. Väitega, et mobiiltelefonid on tervisele kahjulikud nõustus rohkem naisi,

kui  mehi.  Kui  naised  märkisid  linnukese  vähemalt  ühe  terviseprobleemi  ette,  mida

mobiiltelefon  võib  põhjustada,  siis  mehed  lisasid  linnukese  ka  valikuvariant  mitte  ükski

eelnevatest ette.  Nii  mehed  kui  ka  naised  olid  teadlikud  kõige  levinumatest

terviseprobleemidest,  mis  on  seostatud  mobiiltelefonide  kiirgusega.  6.küsimuse  juures  tuli

välja  suurim  erinevus.  Vastustest  lähtuvalt  võib  välja  tuua,  et  naised  on  mobiiltelefoni

kiirgusele  vastuvõtlikumad  kui  mehed.  97% naistest  on  tundnud  enda peal  mobiiltelefoni

kiirgusest põhjustatud sümptomeid, samal ajal kui ainult 28% meestest on tundnud enda peal

kiirgusest põhjustatud sümptomeid. 

73% naistest  hoiab  mobiiltelefoni  öösel  lähemal  kui  1m või  endast  1-2m kaugusel.  58%

meestest on mobiiltelefon öösel lähemal kui 1m või 1-2m kaugusel. Leian, et see on noortele

kõige suuremaks  ohuks.  Noored vajavad täisväärtuslikku und.  Vastasel  juhul  ärkavad nad

väsinult.  See  omakorda  põhjustab  stressi  kogu  päeva  vältel.  Ohutus  kauguses  hoiab

mobiiltelefoni naistest kõigest 7%. Meeste puhul on see protsent jällegi suurem – 28%. Nende

protsentide põhjal võin järeldada, et naised tunnevad suuremat vajadust mobiiltelefon öösel

enda läheduses hoida. Selle põhjustajaks võib olla näiteks mobiilis olev äratuskell või vajadus

pidevalt kättesaadav olla.

Mis puutub mobiiltelefoni asukoha valikusse kodust lahkudes, on uuringus osalenud naised

teinud arukama valiku. Tervelt 73% naistest hoiab mobiiltelefoni kodust lahkudes kätekotis

või koolikotis. Samal ajal kui  93% meestest hoiab mobiiltelefoni pükste taskus, kus pideva

kontakti  tagajärjel  mõjutab  mobiiltelefoni  kiirgus  spermakvaliteeti  ning  võib  lõpuks  viia

viljatuseni. Naiste teadlikkus sellel teemal tuleb välja ka selles, et 66% naistest oskas välja

tuua  erinevaid  võimalusi  mobiiltelefonide  kiirguse  vähendamiseks.  Ainult  19%  meestest

oskas erinevaid võimalusi välja tuua

Võrdlesin  omavahel  ka  kahe  küsimuse  vastuseid  Kui  kaugel  Sinu  peast  asub  Sinu

mobiiltelefon  magades  ja  Milliseid  järgnevatest  sümptomitest  oled  peale  pikka

mobiiltelefonikasutust  tundnud.  Analüüsides  neid  vastuseid,  leidsin  nende  vahelise  seose.

Toetudes  arusaamale,  et  mida lähemal on öösel mobiiltelefon inimese peale,  seda rohkem

kiirgust saab inimese aju ja organism ning seda enam on inimene kiirgusele vastuvõtlikum ka

päeva jooksul, leidsin järgmise seose. Toon selle välja eraldi meeste ja naiste puhul.
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 36st  naisest,  kes  on  tundnud  mingisugust  mobiiltelefoni  sümptomit  peale  pikka

telefonikasutust, hoiavad 29 neist mobiiltelefoni öösel lähemal kui 1m või 1-2m. Sellest võib

järeldada, et nad on selle tõttu kiirgusele vastuvõtlikumad ning kogevad kergemini erinevaid

kiirguse sümptomeid.

12st mehest, kes on tundnud mingisugust mobiiltelefoni kiirguse sümptomit, hoiavad 7 neist

mobiiltelefoni öösel peale lähemal kui 1m või 1-2m kaugusel.

Oma uurimistöös kasutasin hüpoteesi  Õpilased ei ole teadlikud mobiiltelefoni kahjulikkuses

tervisele.  Pooleldi  võin  oma püstitatud  hüpoteesi  ümber  lükata,  sest  üle  poolte,  ligi  65%

õpilastest, on teadlikud mobiiltelefoni kahjulikkusest tervisele ning oskavad ka üles märkida

võimalikke terviseprobleeme, mis võivad olla põhjustatud mobiiltelefonide kiirgusest. Küll

aga pole õpilased teadlikud, kuidas ja mis kujul on kiirgus neile kõige ohtlikum ning nad ei

oska end selle eest kaitsta. See on probleem, millega tasuks edaspidi vaeva näha. Õpilaste

teadlikkust enda kaitsmise kohta mobiiltelefonide kiirguse eest tuleks tõsta.
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KOKKUVÕTE

Viisin  läbi  uurimistöö  teemal  Tallinna  21.  Kooli  8.klasside  teadlikkus  mobiiltelefonide

kahjulikkusest  tervisele. Püstitasin  hüpoteesi  Õpilased  ei  ole  teadlikud  mobiiltelefoni

kahjulikkusest tervisele. Küsitluse viisin läbi 84 õpilase seast. 41 neist naised ning 43 mehed.

Peale statistilist andmeanalüüsi jõudsin järeldusele, et üle poolte (65%) küsitluses osalenute

siiski  on  teadlikud  mobiiltelefonide  kahjulikkusest  meie  tervisele,  mistõttu  võin  oma

püstitatud hüpoteesi ümber lükata. Tulemustes selgus, et õpilastel, kes hoiavad mobiiltelefoni

öösel oma peale lähemal kui 1m või 1-2m kaugusel, on suurem eeldus kannatada erinevate

mobiiltelefonide kiirgusest põhjustatud terviseprobleemide käes.

Vaatamata sellele, et suurem osa õpilastest on teadlikud mobiiltelefonide kiirguse ohtlikkusest

tervisele, ei oska nad end selle eest kaitsta. See on teema, mis peaks olema üles tõstatatud.

Õpilaste teadlikkust erinevate kaitsemeetodite suhtes peaks tõstma.
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LISA 1 UURIMISTÖÖ ANKEETKÜSITLUS

Küsimustik

Teadlikkus mobiiltelefonide kahjulikkusest

Tere, mina olen Henely Caroline Eessalu 11B klassist ja viin läbi uurimistööd Tallinna 21.

kooli 8. klasside õpilaste teadlikkusest mobiiltelefonide kahjulikkusest tervisele. Olen tänulik,

kui leiad aega vastata järgnevatele küsimustele. Valikvastuse korral märgi kastikesse rist või

linnuke. Küsitlus on anonüümne.

1. Sugu
□ Mees

□ Naine

1. Kas omad mobiiltelefoni?
□ Jah

□ Ei (jäta vahele küsimused 3, 7, 8)

1. Mis vanuses said oma esimese mobiiltelefoni?
□ Enne 7. eluaastat 

□ 7.-8. eluaastal 

□ 9.-10. eluaastal

□ 11.-12. eluaastal

□ Peale 12. eluaastat 

1. Kas nõustud väitega, et mobiiltelefon avaldab tervisele kahjulikku mõju?
□ Jah 

□ Ei

□ Ei oska öelda

1. Märgi rist/linnuke terviseprobleemi (-de) ette, mille tekitajaks võib Sinu 
arvates olla mobiiltelefon. Kui oskad, lisa valikuvariant „muu“  järele veel 
võimalikke terviseprobleeme. 
□ Vähk

□ Peavalud

□ Viljatus

□ Unehäired

□ Stress 

□ Mälu halvenemine

□ Mitte ükski eelnevatest
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□ Muu                                                                                                               

                                                                                                                        
                

1. Milliseid järgnevatest sümptomitest oled peale pikka mobiiltelefonikasutust 

tundnud:

□ Kuumustunne selle kõrva ääres, kus mobiiltelefoni hoidsid

□ Pearinglus

□ Peavalu

□ Vilisev heli kõrvus

□ Mitte ühtegi eelnevatest

□ Ei oska öelda

□ Muu                                                                                                           

                                                                                                                   
                        

1. Kui kaugel Sinu peast asub Sinu mobiiltelefon magades?

□ Vähem kui 1m

□ 1-2m

□ 2-3m

□ 3-4m

□ Rohkem kui 4m

1. Kus Sa hoiad oma mobiiltelefoni kodust lahkudes?

□ Koolikotis/ käekotis

□ Pükste taskus

□ Jope/ jaki taskus 

□ Rinnataskus

□ Muu                                                                                                           

                                                                                                                   
                        

1. Kas Sa arvad, et mobiiltelefonide kahjulikku mõju inimese tervisele on 
võimalik vähendada? Kui oskad, lisa selleks erinevaid võimalusi.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

AITÄH!
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