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ANNOTATSIOON  
 

SISEKAITSEAKADEEMIA 

Kolledž: 

Justiitskolledž 

Kuu ja aasta: 

Juuni 2009 

Töö pealkiri: Graffiti Eesti Vanglates 

Töö autor: Kersti Kõllo Allkiri: 

Käesolev lõputöö on kirjutatud teemal „Graffiti Eesti vanglates“. 

Töö pikkuseks on kokku 43 lehekülge, sellest on lisad kahel leheküljel. Lõputöö 

sisaldab kaheksat joonist, töö teoreetilises osas on kasutatud 16 allikat, millest 24 olid 

eestikeelsed, 9 ingliskeelsed, kolm venekeelsed ning üks soomekeelne. Töö on 

kirjutatud eesti keeles, resümee on esitatud vene keeles. 

 

Autor väidab oma uurimuse põhjal, et seintele kirjutamine on probleemiks kõigis Eesti 

vanglates. Seda fakti tõestavad uuringu käigus jäädvustatud fotomaterjal Eesti 

Vanglatest. Samuti peitub probleemi olemus vangla kontekstis ka neis sõnumites, mida 

vangide poolt seintele jäädvustatakse. Probleemi põhjused on autori arvates lihtsad: 

vanglatel ei ole piisavalt ressursse, et vanglagraffiteid regulaarselt eemaldada või 

rohkem valvureid rakendada vanglagraffitite tekke tõkestamiseks.  
Vanglagraffiteid tekib aina juurde. Käesolev lõputöö on jätkuks 2008 aastal autori 

poolt sooritatud kursusetööle, millest selgus, et graffititega ei võeta midagi ette ja 

nende vastu ei võidelda. Käesoleval aastal võib siiski tõdeda, et enamus Eesti Vanglaid 

on võtnud ette võitluse seinakirjadega ja seega on tunnistatud probleemi tõsidust ja 

ohtu vangla julgeolekule. 

Autori lõputöö eesmärk on Eesti Vanglates kogutud pildimaterjali põhjal 

klassifitseerida vanglas tehtavad graffitid ja analüüsida neid, ning kinnitada, et vanglas 

seintele kirjutamine, hoolimata selle sõnumist või vahenditest, on 

distsiplinaarrikkumine ning vangla julgeoleku ohustamine. Lõputöö eesmärgiks on 

juhtida ametnike tähelepanu seinakirjade olemusele, et vajadusel neile kiiresti 

reageerida, näiteks kustutada. 

Töö uurimisobjektiks olid Tallinna-, Tartu-, Murru-, Viru- ja Harku Vangla, 

kõikvõimalikes kohtades, kuid eriti seinadelt tuvastatud graffitid, mis käesoleva 

lõputöö raames on autoril fotografeeritud ning hiljem klassifitseeritud. Lõputöös on 

autor kvalitatiivse uurimismeetodi – vaatluse ja dokumenteerimise teel analüüsinud 

vanglagraffitite teket, sisu, sõnumit ja nende sõnumite võimalikku tagajärge. 
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SISSEJUHATUS 

 

Seintele kirjutamine on vanglates on üsna levinud nähtus. Seinakirju leidub kõigis Eesti 

vanglates.  

Vangla graffitid hakkasid autorit huvitama esimese vaatluspraktika käigus, kui märkasin 

Tallinna Vangla jalutusbokside ja kartserite seintel pilte ja kirjutisi. Leian, et selline 

eneseväljendamine riigivaral on taunitav ning selle levikusse peaks kriitiliselt suhtuma. 

Uuringu käigus, seinakirjadest fotomaterjali kogumise käigus selgus, et seda on vanglates 

üllatavalt palju, ning mida aeg edasi, seda rohkem graffiteid seintele juurde tekib. Autor võib 

järeldada, et vanglaametnikud ei pööra sellele probleemile piisavalt tähelepanu.  

 

Kirjutiste kogus vanglaseintel, mööblil jne. näitab, et vanglateenistujad tõenäoliselt ei keela 

piisava innukusega kinnipeetavate seintele sodimist, ega ka lase vangidel kustutada seinakirju, 

sest mõned kirjad on nii vanad, et näiteks kirjas solvatud ametnik ei tööta enam aastaid 

nimetatud vanglas. Vanglates leidub seinakirju, kus kinnipeetavate viha välja elamise ohvriks 

on langenud roppuste kirjutamise läbi vanglateenistujad, samuti kaas kinnipeetavad.  

Seinakirjad vanglates ohustavad autori arvates vangla sisejulgeolekut ning seinakirjade 

tegijaid peaks aktiivsemalt distsiplinaarkorras karistama, kuna teksti olemus võib sageli isikut 

häirida või solvata.  

 

Minu lõputöö eesmärk on Eesti Vanglates kogutud pildimaterjali põhjal klassifitseerida 

vanglas tehtavad graffitid, analüüsida neid ning kinnitada, et vanglas seintele kirjutamine, 

hoolimata selle sõnumist või vahenditest, on distsiplinaarrikkumine ning vangla julgeoleku 

tõsine ohustamine. Lõputöö eesmärgiks on eelkõige juhtida ametnike tähelepanu seinakirjade 

olemusele, et vajadusel neile kiiresti reageerida, näiteks kustutada. 

 

Töö uurimisobjektiks olid Tallinna-, Tartu-, Murru-, Viru- ja Harku Vangla kõikvõimalikes 

kohtades, kuid eriti seinadelt tuvastatud graffitid, mis käesoleva lõputöö raames on autoril 

fotografeeritud ning hiljem klassifitseeritud. Lõputöös on autor analüüsinud nende teket, sisu, 

sõnumit ja võimalikku tagajärge. 
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1. GRAFFITI OLEMUS JA MÕISTED 

 

Graffiti (ainsuses graffito) tähendab itaalia keeles „seinale kirjutatut“, „kritseldust seinal“. 

Itaalia keelde on sõna tulnud ladina keele vahendusel kreeka verbist graphein, mis tähendab 

„kirjutama“.  

Traditsiooniliselt seostub graffiti mõiste teatavat liiki tekstilise informatsiooniga - avalikes 

kohtades leiduvate kirjutistega, mille sisu üldjuhul on harjutud pidama deklaratiivseks ja 

ühiskondlikult väljakutsuvaks. Sellisena võib graffitit lugeda üheks inimkonna vanimaks 

(alternatiivse) eneseväljenduse viisiks, sama vanaks kui kirjaoskust või märgilist 

eneseväljendamise oskus üldse. Graffitit on tuntud kõikjal ning kõige erinevamatel aegadel 

(Vilumaa, R. 2002: 62-63). 

 

 

1.1 Seinakiri minevikus ja tänapäeval 

1.1.1. Iidsed koopamaalid ja kaljujoonised, tänapäev metroos ja linnas. 

 

Koopamaalid 

Mõned uurijad nimetavad Altamira koopa Polükroomide saali esiaja kunsti Sixtuse kabeliks. 

See on üks Pleistotseeni-aja kunsti kauneimaid näiteid. Polükroomide saal asub koopasuu 

lähedal, vestibüüli kõrval, moodustades õieti osa vestibüülist. Pablo Picasso on öelnud: "Mitte 

keegi meist ei suuda midagi niisugust maalida." Tegemist on esimese koopaga, millest leiti 

maalid. Altamira jäi esiaegse kunsti tähtsaimaks leiukohaks kuni Lascaux' koobaste 

avastamiseni. Altamira maalid kuuluvad nooremasse paleoliitikumi ja nende vanus on 15 000 

aastat. Maalid on säilinud tänu jahedale ja niiskele koopakliimale ning tänu sellele, et 

koopasuu noorema paleoliitikumi lõpus kokku varises. 

 

Pildid on maalitud pruunide, kollakate ja punaste ookervärvidega, musta mangaanoksiidiga ja 

musta söega, samuti mergli ja raudkarbonaadiga, osalt ka (kivist tööriistadega) graveeritud. 

Värvid on säilinud, sest nad põhinevad mineraalsetel pigmentidel, mis ei lagune. Et värvid 

peale jääksid, segati neid verega, loomarasvaga, uriiniga, kalaliimiga, munavalgega või 

taimemahlaga.  

Eriti piisonite puhul on värvidel palju toonivarjundeid, mille tõttu loomad mõjuvad 

hämmastavalt loomutruult, plastiliselt ja realistlikult. Seinu on ühtlasi graveeritud, radeeritud 

http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Sixtuse_kabel&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Pleistotseen
http://et.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Lascaux&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Noorem_paleoliitikum&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Noorem_paleoliitikum&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Ooker&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Mangaanoksiid&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Mergel
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Raudkarbonaat&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Pigment&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Veri
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Loomarasv&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Uriin
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalaliim&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Munavalge&action=edit&redlink=1
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ja pestud. Lamavad piisonid on maalitud looduslikele kaljukühmudele, mistõttu nad paistavad 

ühtlasi reljeefidena. Mitme värvi kasutamine ja kalju reljeefi ärakasutamine annavad 

tunnistust Altamira maalide kõrgemast tehnilisest tasemest võrreldes enamiku teiste 

koopamaalidega. Tehnilistest oskustest annavad tunnistust ka kujutatud loomade õiged 

proportsioonid http://et.wikipedia.org/wiki/Altamira#Altamira_koopamaalide_avastamislugu 

 

Kaljujoonised 

Kaljumaalingud on küttide ja kalastajate looming. Soome kaljumaalingud pärinevad põhjala 

jahi- ja kalapüügikultuurist. Maalingute paiknemine, ainestik, vormikeel ja teostus on seotud 

kiviaegse maailmapildiga. Norras, Rootsis ja Koola poolsaarel leidub nii kaljumaalinguid kui 

ka –jooniseid (kaljusse raiutud või uuristatud kujutisi), kuid Ida-Karjalas vaid kaljujooniseid. 

Kaljutaiet loonud kütid ja kalamehed kasutasid liikumiseks veeteid ja seljandikke. Soome 

vetel liikudes tuli osata õiget teed valida. Kaljude ja maalingute uskumusliku sisu kõrval näib 

ka see asjaolu olevat mõjutanud kohavalikut. Maalingupaikadena on eelistatud marsruutide 

ristumiskohti, järvekaelu, lühikeste maakitsuste servi või kosepealseid. Tihti tundubki kalju 

asukoht olevat tähtsam kui kaljuseina esinduslikkus. Sobivaiks on peetud püstiseid, vee ääres 

kõrguvaid päikesepoolseid murdpindseid järsakuid, jää poolt lihvitud seinu või maamärkideks 

sobivaid suuri rändrahne. Lappeenranna lähedal ja mõnedel puhkudel ka mujal Soomes näib 

maalingukoha valikut olevat mõjutanud kalju erakordne kuju. Maalingute asukohad viitavad 

sellele, kus liikus inimesi ja millal kujutisi maaliti. Uusi leide lisandub pidevalt, nt 1999. 

aastal avastati kolm senitundmatut maalingut. 

(http://www.folklore.ee/tagused/nr17/kivikas.pdf) 

 

Kui Lõuna-Euroopas on enam leitud muinasaegseid kaljumaalinguid, siis põhja regioonile on 

iseloomulikumad kaljudele raiutud joonised ehk petroglüüfid. Pildid, kujundid ja märgid 

avavad muinasaegsete inimeste rituaale, kombestikku ja igapäevaelu. Ida-Karjalas, Uiku jõe 

kallastel ja Oneega järve idakaldal leitud ning Oleni saare matusepaigaga seotud joonistele 

lisab väärtust nende mastaap - tegemist on kõige arvukama hulga kujundite kogumiga, mis 

seni siitkandist leitud.  

Esimesed Ida-Karjala kaljujoonised avastas Tartu Ülikooli mineraloogiaprofessor Constantin 

Grewingk (1819 - 1887) juba 1848. aastal. Tänaseks päevaks on üles leitud ligikaudu 1300 

kaljusse uuristatud kujutist. Need 5500 - 2000 a eKr loodud kujutised jutustavad lugusid 

aastatuhandete taguste inimeste maisest ja vaimsest maailmast.  

http://et.wikipedia.org/wiki/Altamira#Altamira_koopamaalide_avastamislugu
http://www.folklore.ee/tagused/nr17/kivikas.pdf
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Eestis graniidikaljusid ega kaljujooniseid pole, küll aga saab Eesti territooriumil samal 

ajavahemikul elanud ja sarnast elulaadi omanud inimeste mõtteid lugeda teist liiki muististelt. 

See, mis ühel oli võimalik kaljule joonistada, vormis teine savist, luust või mõnest muust 

materjalist ning jättis selle oma sõnumina kolde äärde või lahkunu juurde. 

http://www.eam.ee/est/naitused/toim_naitused/article_id-360 

 

Tänapäeva rongi liinid 

Allmaaraudteejaam on suhtlemise võrgustik, milles nimed ja sõnumid graffiti tegijate poolt 

ringlevad läbi linna. Varakult hakkavad lapsed ronge vaatama ja nad on põhjalikult tuttavad 

nende nimede ja stiilidega „üles – kirjutajatest“ pikka aega enne kui neis endis tekib kavatsus  

kirjutada. Nooruk avastab uue suhtlusringkonna, keskendunud allmaaraudteejaamale, mis 

toob kokku lapsi üle linna. Ta saab uue nime ja uue identiteedi grupis, millel on oma 

väärtused ja reeglid. Ta avastab konkreetse jaama, kus teised kirjutajad kogunevad ja kus nad 

vormivad uusi liite, mis ei sõltu vanadest kihelkonna naabruskonnast ja traditsioonilistest 

kampade territooriumitest. (Cooper, M., Chalfant, H. 1984: 24)  

 

Tunnelid 

Tunneli graffiti ajalugu New Yorgis on lühike. Aastal 1960, teismelised alustasid oma nimede 

kirjutamisega naaberkandi seintele, kuid oma nimede asemel kirjutasid nad hüüdnimesid 

luues sellisel moel avaliku identiteedi tänavate jaoks. Nime initsiaalidel oli territoriaalne 

funktsioon, jõugu liikmed märgistasid ära neile kuuluva ala ja kohalikud lapsed kirjutasid 

sinna oma sõpradele või oma vaenlastele.  

(Cooper, M., Chalfant, H. 1984: 14-16) 

 

Üle tegemine 

Esimene graffiti reegel on see, et kellegi teise töö üle tegemine on lugupidamatu. Kuidas 

sellega ka ei oleks, võistlus on väga pingeline, ajast kui on tekkinud nii palju kirjutajaid ja 

piiratud rongide arv. Sellega on alati olnud kokkutulekuid, et tegeleda üle tegemistega, 

kaasarvatud arutelud tagasi tegemiste osas, kus solvatu käib üle solvaja nime.(Chalfant, H., 

Prigoff, J. 1987: 29) 

 

 

 

http://www.eam.ee/est/naitused/toim_naitused/article_id-360
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Graffiti tehnika  

Ettevalmistused korraliku graffiti tegemiseks nõuavad korralikult tegemist ja ettevalmistamist. 

Kirjutajad valmistavad ette käsitsi tehtud joonised, ettevaatlikult välja joonestatud töö, 

joonistavad karakterid ja valivad värvilahendusi. Kirjutajad peavad koguma pildi jaoks 

materjali ise või kutsuma sõpru, kes on nõus temaga koos värvima. Pildi ostmine on liiga 

kallis ja ei ole nagunii arvestatav ala, nii et esimene ülesanne edasipüüdlikule kirjutajale on 

õppida kuidas “tööriiul“ valmistada oma õpetajale. 

Iga lootustandev noor kirjutaja omab visandi vihikut, kus ta harjutab oma tööd. Lisaks tema 

enda tööle, sisaldab vihik osakesi tööst, mida teised kirjutajad on teinud tema jaoks, mida ta 

saab hiljem kasutada mudelina. Ja muidugi ta veedab tunde rongide vaatamiseks. Graffiti 

kirjutamine on avalik sooritus. Kirjutaja maine on piiri peal ning pilt või tekst tunnelisse 

tehakse öösel, liikudes otsustuskindlalt välja publiku silmade ette järgneval päeval, 

paljastades iga triibu, halvasti joonistatud karakterid või kohatu tähe kogu linnale näha. 

(Chalfant, H.,  Prigoff, J. 1987: 38)  

 

Igal juhul vastandub graffiti ametlikule tekstile, reklaamile või institutsionaalsele 

informatsioonile, mis levib samuti seintel, aga ka billboard´idel, tulpadel, loosungitel. Graffiti 

loomulikuks keskkonnaks on majaseinad, tulemüürid, garaažid, avalikud käimlad ning 

mitmesuguste sunniasutuste – vanglate, (eri)koolide – siseruumid, kus liigub alternatiivne 

informatsioon. Ühiskondlikust aspektist on igasugune graffiti vandalism, huligaansuse vorm, 

mis rikub ettenähtud heakorra reegleid. Graffiti oma tekstuaalses variandis saab – ehkki ei 

pruugi – tekkida kuhu iganes võimalik, ning lubatud on selles „sõjas“ kõik vahendid – 

aerosoolvärvid, tavalised värvid, tekstimarkerid, viltpliiatsid, pastakas, veri või isegi lihtsalt 

sõrmejäljed määrdunud klaasil.   

 

Kuna graffiti kasutab vahendeid ja ressursse, mille kättesaadavust kontrollida või piirata on 

täiesti võimatu, siis on ta omalaadse rahvaloominguvormi ja ekspressiivse meediumina veniv 

ja juhitamatu. Graffiti kui meedium kujutab endast kasutaja jaoks kanalit, mille kaudu 

sekkuda ühiskondlikku ellu, omatahtsi keskkonda vormida või ümber kujundada. Siitkaudu 

võib jõuda veel ühe võimaliku definitsioonini: graffiti on oma olemuselt ebajärjekindel 

kommunikatsioonistrateegia, mis ei seisne otseses inimestevahelises suhtlemises, vaid lubab 

astuda visuaalsesse kontakti, võimaldades täpselt nii palju anonüümsust, kui graffiti 

tegija/kirjutaja soovib.(Vilumaa, R. 2002: 62-63) 
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Pildilise graffiti subkultuur elab avalikkuse eest varjatud ja omaette maailmas, mille 

olemasolu ei pruugi inimesed enamasti teadvustadagi. Kuigi graffititeosed ümbritsevad meid 

urbanistlikus argipäevas igal sammul, pööravad neile erilist tähelepanu vaid vähesed – 

peamiselt need, kes on subkultuuriga ise seotud. Ühelt poolt taotletakse graffitikultuuris 

mõistetamatust ja suletust, ent saladuslikud kunstnikud soovivad olla ka märgatud ja 

imetletud. Graffiti on nähtus, mis muutub ajas pidevalt: teosed hävivad, neid tehakse üle 

täiendatakse jne. Sellises ebastabiilses olukorras on suurim ambitsioon saavutada kõige kiuste 

püsivaid väärtusi, see ongi graffitikultuuri väljakutse oma liikmetele: olla teoste 

lühiajalisusest hoolimata järjekindlalt nähtav ja tuntud. (Kivisoo, H. 2005: 8) 

 

Milleeniumi perioodil toimus plahvatuslik tõus kahedimensioonilises tänavakunstis. 

Rahvusvahelised linnad olid ääreni täidetud šabloonidega, kleepepilte, kleebitud postreid 

graffiti mõjutustest suunatud identiteedile ja kõikjal viibivast reklaamist. Tänavakunst sai 

tasakaalustavaks reklaamindusele ja see on rünnak tarbijatele. (Gavin, F. 2007: 6) 

 

 

1.1.2. Seinakiri avalikus linnaruumis, tänavalogod ja graffitimüür 

 

Asukoha mõju 

Asukohtade valikuga saab graffitikunstnik mõjutada endast jäetavat muljet ning graffititeose 

tekitavat emotsionaalset mõju vaatajale. Sellega võib lisada protestimaiku või üllatusmomenti, 

solvata ja ärritada aluspinna omanikku sõi kaunistada räämas ümbrust, tekitada segadust või 

jätta jälge oma kohalolust. Graffiti on oma olemuselt arhitektuuriga tugevalt seotud. Ta on 

parasiitlik ega saa eksisteerida ilma võõra aluspinnata. Graffitite tegemine lõuendile, papile 

vms teisaldavatele materjalidele on harv ja ebareeglipärane.  

Tavaliselt kasutab graffiti oma aluspinnana majaseinu, planke, müüre jne. Nii on graffiti poolt 

tekitavas muljes suur roll tema aluspinnal ja selle ümbrusel. Graffiti on teatavas mõttes 

kohaspetsiifiline. Isegi kui teos ei ole otseselt kommentaariks oma ümbrusele, omandab ta eri 

kohtadesse paigutatuna sootuks erineva tähenduse.  

Tihti kasutavadki graffititegijad oma teoste puhul kohaspetsiifilisuse efektiga mängimist. 

Näiteks võib graffititegija väga erinevad kohad külvatud üle oma väliselt peaaegu identsete 

teostega (pommid, täägid, kleepekad, šabloonid), mille lõpliku tähenduse kujunemisel on 
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peamiseks seda ümbritseva keskkonna roll. Alles põhjalikum tutvumine selliste teoste 

erinevate asukohtadega annab tegeliku ülevaate graffititegija kavatsustest.  

Graffitid tekivad enamasti hüljatud aladele ( throw – away places of the city), mis näevad 

välja ohtlikud ja raskesti ligipääsetavad. Selle kaudu lisab graffiti endale vastavat imagot. 

Ligipääsmatus loob graffitikultuuris prestiiži, demonstreerib graffititegijaid kartmatute ja 

leidlikena. Graig Castelman ütleb: graffititegija peab suutma töötada ohtlikus ja häirivas 

keskkonnas, see on üks temalt nõutavaid tingimusi subkultuuris osalemiseks. Teisest küljest 

on see sportlik hasart – selliste kohtade „ vallutamine“ pakub graffititegijatele põnevust ja 

adrenaliinitulva, mida paljud sellest huvialalt peamisena ootavadki. 

Suuremõõtmeliste tööde teostamiseks on vaja rahulikku ümbrust ja hea kvaliteediga 

aluspinda, seepärast eelistatakse teinekord ka väga kõrvalisi kohti, mida teavad ainult 

graffitikultuuri liikmed ja kuhu juhuslikku publikut satub harva, sinna loodud teosed ei olegi 

mõeldud laiemale publikule, vaid subkultuuri sisese info valdajatele. Mida avalikumas kohas 

graffiti paikneb, seda olulisem on teose sõnum. (Trump, A. 2002: 76) 

 

Kohalik omavalitsus saab graffitit tõkestada, keelates vastava tegevuse oma 

haldusterritooriumil, s.o avalikus ruumis ja talle kuuluvates ehitistes. Ka Lääne-Euroopa 

pealinnades on graffiti täielikult keelustatud. Probleemiga tegelevad spetsialiseeritud 

linnaametnikud ja riigipolitsei eriüksused. Eestis menetlevad graffitivandalismi ja- kuritegusid 

kohalikud omavalitsused ja politseiprefektuurid. Tallinnas võitlevad õigusvastaste 

graffitiilmingutega linnaosavalitsused koostöös munitsipaalpolitseiga. 

 

Graffiti levik näitab avaliku võimu vähest jõudu, signeerib ebaturvalist linnaruumi ja 

subkultuuride võimutsemist. Paljudes arenenud riikides, näiteks Saksamaal on graffiti aga 

äärmiselt valus mure. Ainuüksi Berliinis kulub 9000 graffitivandaali poolt rikutud seinte, tihti 

ajaloo- ja kultuurimonumentide puhastamiseks kümme miljonit eurot aastas. USA-s 

kulutatakse graffitist vabanemiseks väidetavalt 12 miljardit dollarit aastas. Kuna võitlus 

graffitiga viib ka Eestis nii eraisikute kui omavalitsuse rahakotist aasta – aastalt üha suurema 

tüki, mängib graffiti vastane ennetustöö meilgi üha olulisemat rolli.  

Tavateadvuses on levinud seisukoht, et graffiti on omalaadne kunstivorm ja selle vastu 

võideldes piiratakse inimeste eneseväljendusvabadust. Kunsti iseloomustavad 

professionaalsus, kooskõlastatus, sobivus keskkonda, kunstniku identifitseeritavus ja taiese 

müüdavus. Ka graffitit on võimalik vaadelda kunstina: kui tulemuseks on hästi planeeritud ja 

viimistletud, kompositsiooniliselt keskkonda sobiv nauditav teos, mille kunstnik on teinud 
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tellimuse alusel (pinna omanik on sellest teadlik) ja signeerinud üldsusele arusaadavalt. 

Sellise graffiti võimalikeks asukohtadeks on galeriid, kunstnike kogunemiskohad 

siseruumides, ööklubid ja miks mitte ka kodud ja eramud. (Tuppits, T. 2005: 38-39) 

 

Graffitimüür -värviballett Tondi sõjaväelinnakus 

Graffiti on nagu vaimne narkoliik, seepärast kahjutu. Pilt, mis välja tuleb, on autorite loomise 

hetke hingepeegel. Eesti rulaliit koostöös Kristiine linnaosa valitsuse ja projektijuhi Karl 

Eelmaaga korraldasid Tondi sõjaväelinnakus teist aastat järjest noortele mõeldud 

graffitivõistluse. Seekord Paraad2 nime all. 

 

Ürituse initsiaator Karl Eelmaa klubist SEK on tegelenud graffiti joonistamisega juba aastast 

1995 ja on saavutanud eelnevatel võistlustel kolm esikohta. K. Eelmaa: "Graffiti - see on vaba 

kunst. Ei Kunstiakadeemia või Kunstnike Liit saa öelda tegijatele, et see ei kõlba, et see ei käi 

tänapäeva mallide järgi. Noored värvivad seina pildiks oma suva järgi. Ja see vabadus 

innustab.  

Osaleja Mari leiab, et Eestis on graffiti alles lapsekingades, ent maailmas on see levinud üsna 

kiiresti. Et mujal on graffiti harrastajate kõrval ka maalijaid, pliiatsi-ja söejoonise tegijaid. 

Eesti Hip-hop kultuur aga kogub alles jõudu: "Pole saladus, et ühed näevad graffitis täielikku 

jama, teised aga ülistavad taevani, kui uut kunstiliiki, mis iialgi ja kuhugi ei kao."  

Täiskasvanud pealtvaatajad Jaak ja Ulvi on veendunud, et üritus aitab noorte aega meeldivalt 

sisustada. Et legaalne graffiti annab noortele võimaluse end välja elada ning vähendab 

oluliselt vandaalset seintesodimist vanalinnas ja mujal Tallinnas. "Kahju, et see omapärane 

vabaõhugalerii ei hakka igapäevaselt rõõmustama elanike silmi," lausus Kristiine linnaosa 

haldussekretär Vello Saluste.  

Ent suure tahtmise puhul võib linnaku territooriumile ikka pääseda ja noorte moodsat 

harrastust nautida. Teisalt oleks mõttekas ikkagi leida objekte, kus graffiti viljelemine oleks 

inimestele kättesaadav. Näiteks ilmetud hallid autogaraažid. Kasvõi need, mis asuvad 

Lilleküla ja Tondi vahel raudteekõrvalisel alal. Seda oleks vaja kasvõi sellepärast, et noorte 

algatus ja suhteliselt kulukas tegevus oleks ikka ka kõikidele nähtav.  

Paraad2 värvi ostmiseks läinud raha maksis kinni Kristiine Linnaosa Valitsus. Tuntud 

hispaania firma "Montana" värvipurk maksis näiteks 80 krooni, ühe graffiti seinapildi 

tegemiseks läks umbes tuhat krooni. Oleks tore, kui tulevikus tehtud kulutused aitaksid veelgi 

rohkem kaasa tõeliselt visuaalselt mõjuvale graffitile. "Traditsiooniliseks muutuv Kristiine 
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Graffiti konkurss õnnestus igati," võttis ürituse kokku linnaosa vanem Lauri Laasi. (Kristiine 

Leht 2002 :11) 

 

 

1.2. Graffiti autorid  

 

Graffitivandalism on noorte anonüümne eneseväljendusviis avalikus ruumis. Graffitiviljeleja 

võib olla kes tahes, sest see ei nõua mingeid erioskusi. Sõltumata soost alustatakse graffitiga 

hetkest, mil jaksatakse aerosoolvärvipurki käes hoida, ja tegutsetakse eeldatavalt kuni 

kolmekümnendate eluaastateni. Kindlasti mängib seejuures rolli kuulsusejanu ja rahuldamata 

tunnustusvajadus. Graffitiviljelejaid iseloomustab nii Eestis kui ka mujal maailmas oma nn 

organisatsioonide ehk kampade kultus.  

Lisaks organiseerunud graffititegijatele on aga igas ühiskonnas, ka Eestis, hulk oma piire 

otsivaid noori, kes on ühtaegu nii potensiaalsed spordi- või muusikakoolide kui ka graffitit 

viljelevate huvigruppide kandidaadid. Kampadega liitutaksegi vajadusest ühistegevuse järele. 

Selliste kampade tegevus küünib kambaseaduste austamisest organiseeritud kuritegevuseni, 

lisades graffitiprobleemile ka sotsiaalse mõõtme. Värvide ostmiseks, mis on üpris kallid, 

võidakse raha hankida ebaseaduslikul teel, näiteks pisivargustega või narkootikumide 

müügiga. Kambavaimust kantuna on lihtne ka ise narkootikumide küüsi langeda. Uuringud 

näitavad, et tõsisema kuritegevuseni viiv narkosõltuvus saab sageli alguse just näiliselt 

süütutest noortekampadest (Tuppits, T. 2005: 39). 

 

Eesti graffitite uurija Agnes Trump on oma magistritöös leidnud, et paljud graffititegijad 

tunnistavad, et nende töödes on peale dekoratiivse eesmärgi ka taotlus otsida kontakti 

avalikkusega ja edastada publikule mingit sõnumit. Näiteks Moody teadvustab selgelt oma 

teoste sotsiaalset rolli avalikus ruumis: „reeglina ma graffiti joonistamisel ei kirjuta enda 

nime kui mu joonistuse taga peitub ka sõnum.  Loomulikult tahan ma, et mu joonistatud tööd 

köidaksid tähelepanu ja annaksid mõtlemisainet. Mis mõte sel joonistamisel avaliku kohta 

muidu oleks“. 

Anton seevastu ei kiida selgete sotsiaalsete tagamõtetega töid heaks: „poliitiline värk, see 

jätab alati kuidagi odava maigu külge./…/a la mingi erakond. Kui sa teed mingi 

päevasündmuse järgi näiteks, mida välismaal on palju rohkem – see on siis ju nagu ajaleht!“ 

Graffititegijaid võib huvitada ka puhtesteetiline aspekt – linnaruumi kaunistamine. EmmEss: 
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„mu tööde eesmärk on, et saaks mõned igavad, koledad ja hallid seinad linnas vähegi 

värvilisemaks teha. Ma usun, et kui lasta sellistesse kohtadesse teha mingi sõnumiga töö, 

mitte niisama midagi, oleks linna üldilme ka huvitavam.“ Sama graffiti funktsioon toob esile 

ka Sey One: „mu tööde eesmärkideks on reklaamida ennast ja anda hallile ühiskonnale 

natuke värvi juurde.“ (Trump, A. 2002: 84) 

 

Trump (2002) tõdeb, et seega on kolm peamist graffitikultuurist väljapoole suunatud 

eesmärki, mida graffititegijad oma teoseid luues silmas peavad: a)laiema sotsiaalse sõnumi 

edastamine, b)linnaruumi kaunistamine ja c)iseenda nime reklaamimine.  

Ümbritseva avaliku ruumi kaunistamine on puhtesteetiline väljund ega nõua publikult enamat 

kui graffitile tähelepanu pööramist ja positiivset eelhäälestust selle nähtuse suhtes. Samas 

sotsiaalse sõnumi edastamine ja autori nime reklaamimine eeldavad publiku oskust 

graffititeoseid mõista. Kui nime reklaamimine võib äärmisel juhul toimuda vaid visuaalse 

märgi äratundmise kaudu (nagu firmamärk, logo), siis sotsiaalse sõnumi edastamine nõuab 

kindlasti publiku võimet graffitis sisalduvat teksti välja lugeda ning ka figuratiivsed kujutised 

peavad olema äratuntavad. Lisaks sellele peab inimeste suhtumine graffitisse olema 

positiivne, et nad üldse näeksid selles midagi, mille vastu huvi tunda ja kust sõnumit otsida. 

(Trump, A. 2002: 84) 

 

Graffititegijatele on osalt meelejärgi, et välismaailm neid ei mõista. Ahvatlev on mõte, et 

tegevus on salapärane. Kogu graffiti subkultuuri eesmärk on eristuda. Välismaailm ei ole 

nende silmis niivõrd vaenlane, vaid pigem hall mass, mille taustal silma paista, see aitab 

subkultuuri ühendada. Ka sotsiaalse sisuga graffitid võivad olla teinekord keeruka 

stilisatsiooniga, et piiritleda sellega publikut. Salajasuse kriteerium on graffitis tekkinud 

seoses aktiivse graffitivastase võitlusega. Ameerika varajases pildilises graffitis oli väga palju 

avalikkusele suunatud sotsiaalse sõnumiga teoseid (nt spetsiaalsed rongikujundused jõulude 

või iseseisvuspäeva puhuks). Kuid mida enam näeb avalikkus graffitis vaenlast, seda enam 

tõmbub ka graffiti endasse. Ilmselt ongi eesti graffititegijate arvamus salajasuse vähene 

domineerimine tingitud sellest, et siinne avalik suhtumine graffitisse on liberaalne ning 

seetõttu näevad ka graffititegijad oma töödel enam sotsiaalset rolli. 

Graffitikultuuri salajasusega seondub ka teine temaatika – graffiti suhe kunstiga. Üks osa 

graffititegijaid arvab, et graffiti peab jääma salajaseks ja mõistmatuks (romantiline suund), 

teine osa aga, et seda peab üldsusele seletama, kuni seda tunnistatakse kunstina.  



 14 

Suhtes kunstiga nähakse graffiti salajasuses tema vabadust. Kuni graffiti on salajane 

põrandaalune kultuur, on ta vaba, kui aga graffiti muutub ametliku kunsti sarnaseks, kaob 

graffititegijate kontroll selle üle ja võim liigub kunstimaailma ning meedia kätte. (Trump, A. 

2002: 86). 

 

Kohalik omavalitsus saab graffitit tõkestada, keelates vastava tegevuse oma 

haldusterritooriumil, st. avalikus ruumis ja talle kuuluvates ehitistes. Ka Lääne – Euroopa 

pealinnades on graffiti täielikult keelustatud. Probleemiga tegelevad spetsialiseeritud 

linnaametnikud ja riigipolitsei eriüksused. Eestis menetlevad graffitivandalismi ja- kuritegusid 

kohalikud omavalitsused ja politseiprefektuurid. Tallinnas võitlevad õigusvastaste 

graffitiilmingutega linnaosavalitsused koostöös munitsipaalpolitseiga. 

 

 

1.2.1. Graffitite sõnumid ja stiil 

 

Graffiti sõnumi roll 

Ka pildiline graffiti on osa neist pildilistest ja tekstilistest sõnumitest, mis meid igapäevaselt 

ümbritsevas linnaruumis pidevalt ringlevad. Seetõttu ei saa jätta tähelepanuta graffititeoste 

sisulist poolt. Pildilise graffiti traditsioon näeb ette, et graffiti sisuks peab olema selle looja 

nimi. Teisalt on praeguseks üsna tavaline ka muu sisuga graffitite loomine. Nii põrkuvad 

selles küsimuses subkultuuri sisesed erinevad tõekspidamised. Pildiline graffiti on taotlenud 

spetsiifiliste kirjastiilidega raskestiloetavust. Sellega on soovitud piirata kontingenti, kellele 

sõnum on suunatud. Graffititraditsioonis on tavaline, et luues teoseid ainult graffitikultuuri 

sisesele publikule, kasutatakse raskestiloetavat kirjastiili (nt wildstyl), kui aga sihtgrupiks on 

laiem avalikkus, kasutatakse lihtsamini loetavaid tähevorme (Trump, A. 2002: 73).  

 

Nagu eelnevast tsitaadist selgub, on selle tulemusel tekkinud olukord, kus kohati isegi 

graffitikultuuri sisene publik ei vaevu graffiti sõnumit välja lugema ning piirdub vaid 

vormilistest kategooriatest huvitumisega. Mõttega tehtu tööd on alati suuremad, värvikamad 

ja mahukamad.  
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1.3. Ühiskonna vastureaktsioon graffititele 

 

Suhted ühiskonnaga 

Sotsiaalse korra ülesehitamisel on oluline roll ka esteetilistel normidel, ühtsed 

väärtushinnangud aitavad ühendada inimrühma. Ka graffiti loob oma gruppi ühendava eetika, 

kuid selle aluseks on laiema ühiskondliku eetika eiramine, hävitamine ja vastandumine 

sellele. Graffitikultuur lausa mangub oma pilkupüüdvuse ja provokatiivse käitumisega 

ühiskonna tähelepanu. Isegi kui graffitiautorid seda otseselt ei tunnista, on neil alati hea meel, 

kui neile tähelepanu pööratakse ja nad jälgivad aktiivselt ühiskonna huvi oma teoste vastu. 

(Trump, A. 2002: 87) 

 

 

1.3.1. Grafiiti kui väärtegu 

 

Tallinna linna heakorraeeskirja punkti 22 kohaselt ei tohi risustada ja reostada linna 

territooriumi ja ehitisi, määrida või kritseldada täis hoonete seinu, müüre, piirdeaedu, pinke, 

kõnniteid jne või kahjustada neid muul viisil. Selle sätte rikkujat võib karistada kuni 6000 – 

kroonise rahatrahviga. Siiski pääseb valdav osa seinasodijaid praegu veel karistuseta, sest neid 

on võimatu tabada. Tallinna munitsipaalpolitsei menetlustest on graffitiga seotud 11,3 %. 

Arenenud riigid peavad oma graffitivastases ennetustöös lisaks graffitiga seotud ürituste 

vähendamisele ja „kunstnike“ trahvimisele oluliseks ka soditud pindade kiiret puhastamist. 

Seejuures on täheldatud, et kehtib n – ö 24 – tunni reegel: kui värske graffiti pole kadunud 

ööpäeva jooksul, annab see „kunstnikele“ märku, et nende tegevusel ei hoita silma peal. 

(Tuppits, T. 2005:40-41) 

 

Vastavalt Pärnu linna avaliku korra eeskirja § 4 on avaliku korra tagamiseks keelatud: 1) 

avalikus kohas lärmata, kerjata, kasutada ebasündsaid väljendeid, tülitada kaaskodanikke või 

rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade 

ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku 

moraalitunnet; 2) tekitada müra, s.h muusikalist müra, mis ületab õigusaktidega kehtestatud 

normtasemeid; 3) avalikus kohas lõhkuda, rikkuda või muul viisil kahjustada mis tahes vara 

(s.h igasugune sodimine ning omavoliline graffiti); 4) avalikus kohas vigastada või 

omavoliliselt raiuda puid, põõsaid, rikkuda muru ja teekatet; 5) viibida ilma omaniku või 
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valdaja loata vastavalt tähistatud varisemisohtlikus või muus inimeste ohutuse tagamiseks 

piiratud kohas, välja arvatud ohuolukorra likvideerimiseks; 

http://www.parnu.ee/index.php?id=1122  

Paraku on tänases linnaruumis nähtaval graffitil enamasti hoopis huligaansuse tunnused: 

omaalgatuslikkus, avalike või eraomandis olevate võõraste pindade (majaseinad, 

reklaampinnad, tunnelid jmt) ebaseaduslik rikkumine, millega tekitatakse omanikule kahju, 

ning anonüümsus. Gravfitivandalisimi näol on samaaegselt tegu linna visuaalse miljöö 

reostamise ja kinnis- või vallasvara omaniku õiguste tõsise rikkumisega, paljudel juhtudel ka 

linnavara kahjustamisega. (Tuppits, T. 2005:38-39) 

Graffiteid tauniva hoiakut on kujundanud ka riigivalitsemise sfäär. Graffiti vastase võitluse 

konkreetsemad vormid olid näiteks kokku lepitud koalitsioonilepingus Respublika ja 

Isamaliidu vahel: Karmistame karistusi üldsust oluliselt häirivate väärtegude eest 

(ebaseaduslik metsaraie, muinsuskaitsealuste objektide rüüste, alkoholi müük alaealistele, 

avaliku korra rängad rikkumised, graffiti jms). http://www.epl.ee/?artikkel=231702 

Tallinna linna avaliku korra eeskiri küll otseselt ei maini graffiti sõna, kuid tekstiliselt 

viidatakse omavolilistele kirjutistele ja joonistustele: eeskirja § 3  punkt 6 järgi on keelatud 

rikkuda või omavoliliselt maha võtta, paigaldada või ümber paigutada nime- või numbrisilte, 

teabe- või mälestustahvleid, päästevahendeid ja tehnovõrkude koordinaattabeleid ning 

omavoliliselt avada või sulgeda või lukustada avariiväljapääse või –luuke. 

http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=101429  

 

1.4. Eestis ja välismaal läbiviidud uurimus graffitikultuuris 

 

Eesti ühiskonnas on graffitivastane võitlus siiski autori hinnangul väga vaoshoitud, politsei 

tähelepanu graffiti suhtes on hinnanguliselt pigem nõrk. Eestis leidis 2002. aastal (Trump, A. 

2002) 62% seinakirja kirjutajatest, et politsei vastupanu on nõrk või puudub sootuks. Selline 

arusaam ei sõltunud, kas kirjutajal oli olnud ebameeldivaid kokkupuuteid võimuorganitega 

või mitte. Tallinna kirjutajatest ei olnud karistatud 33%, väljaspool Tallinna 67%.  

 

Agnes Trumpi 2000-2001. a läbi viidud uuringu kohaselt on Eesti graffititegijatest 88% mehi 

ja vaid 12% naisi, mis on tunduvalt rohkem naiste kasuks, kui enamasti välismaal. Siiski ei 

http://www.parnu.ee/index.php?id=1122
http://www.epl.ee/?artikkel=231702
http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=101429
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pruugi olla tegemist päris täpse infoga, sest Trumpi uuring põhineb 59 osalenud noore 

vastusel. Nii vähese osalenute hulga puhul võisid küsimustiku levitamise kanalid ( valdavalt 

internet ja käest kätte levitamine) objektiivset tulemust antud kanalitega enam seotud inimeste 

kasuks kallutada.  

 

Trumpi läbiviidud küsitluses jäi enda liigitamine graffititegijaks iga vastaja 

südametunnistusele. Käesoleva töö autori andmebaasis olevatest graffititegijatest 3,5 % on 

kindlasti naised, 16,7 % on kindlasti mehed ja ülejäänud 79,8 % osas puuduvad andmed. Ka 

see tulemus on pisut suurem välismaa keskmisest ja nii võib õigustatult järeldada, et kuigi 

kindlaid  numbreid on raske välja tuua, on ilmselt Eesti graffititegijate hulgas pisut enam 

tüdrukuid kui teistes maades.  

Eesti naisautorite Shorty ja m´Moody väitel ei oma siinses graffitikultuuris sugu olulist rolli. 

Seevastu Pärnu tüdruk EmmEss on üle võtnud välismaalaste suhtumise. Ta leiab, et kuigi 

graffitis on olnud algusest peale tüdrukuid, on nende roll alati tahaplaanile jäänud. Samuti 

toob ta välja füüsilisi ja emotsionaalseid takistusi tüdrukutele ning poiste halvustavat 

suhtumist tütarlapse poolt joonistaud teosega. Samas jälle osad naisjoonistajad kasutavad 

selliseid tüüpilisi elemente joonistustes nagu südamed, pilvekesed jm. naivistlik teema, ka 

naiskaraktereid seostatakse naisjoonistajatega tavaliselt, mistõttu on kerge aru saada, et 

joonistus oli tehtud naissoost joonistaja poolt.  

Erinevad graffiti uurijad on öelnud, et tütarlaste poolt joonistatu tööd on tüüpiliselt isikliku 

temaatikaga (suhted, emotsioonid jne.), samas noormeeste tööd pigem laiemahaardelised 

(ühiskonnakriitika jne). Eestis graffitiga tegelevate tüdrukute töid jälgides paistab silma 

erksam värvivalik, enam puhtaid toone, suurem armastuus figuratiivsete elementide vastu, 

enam laene kunstist, kunstile omasemate vahendite (nt. pintsliga maalimine) kasutamine, 

vähem klassikalise graffiti tavadest kinni pidamine. (Trump, A. 2002: 19) 

 

2004. aasta suvel jõudis avalikkuse ette Res Publika parteisse kuuluva justiitsministri Ken –

Marti Vaheri soovitus graffiti majaseintelt võimalikult kiiresti eemaldada. Kõiki Eesti 

uudistekanaleid läbis teade, et „kuritegude ennetamise nõukogu juhtiv justiitsminister 

soovitab linnadel 24 tunni jooksul nühkida majaseintelt maha graffitid ja roppused.“  

Minister Vaheri seisukohavõtt toetub ka välismaa graffitivastases võitluses laialt levinud 

broken window teooriale, mille kohaselt ahvatleb katkine autoaken vandaale seda autot 

rikkuma, sest jätab mulje omaniku hoolimatusest. Samuti meelitab üks puhastamata jäetud 

graffiti enda kõrvale järjest uusi samasuguseid teoseid. Kuna graffitist põhjustatud korratu 
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väljanägemise eest on võimalik trahvida majade omanikke, huvitusid nad sellise ametliku 

seisukohavõtu tulemusel senisest rohkem oma hoonete puhtana hoidmisest. Mõnevõrra on 

käesolevaks hetkeks Tallinna linnapilt graffititest tõepoolest puhastunud. Paljudel seni 

graffitiga kaetud majadel on nüüd näha selgeid jälgi selle eemaldamisest. Res Publika 

valimiskampaania range korra jaluleseadmise lubadus on Eesti ühiskonnas laiemalt vastukaja 

tekitanud. Eelkirjeldatud seisukohavõtuga tõusis teema ka graffitikultuuri huvi orbiiti. Paar 

graffititegijat võtsid asja tõsiselt käsile ning ütlesid enda arvamuse välja omal viisil – 

graffitina. (Trump, A. 2002: 89) 

 

Agnes Trumpi uuringu andmetel on keskmine Eesti graffititegija vanus 15 aastat. Paljudele on 

graffiti lihtsalt üks osa teismeliseks olekust. Sellest loobutakse, kui elu muutub tõsisemaks (nt 

lõpetatakse kool ja minnakse tööle ). Siiski on ka neid , keda ei sunni graffitist loobuma isegi 

mitte kohustused pere ees ega vanus üle neljakümne. 

 

Graffititegijate hulgas valitseb range hierarhia, mille aluseks on meisterlikkus ja teoste arv. 

Hierarhia avaldub graffitikultuuri liikmete omavahelises suhtluses peamiselt selle kaudu, et 

vanematel ja kogenenumatel on suurem sõnaõigus ja neid võtavad algajad eeskujuks nii oma 

tõekspidamiste kui praktiliste joonistustehnikate väljakujundamisel. Hierarhia tipus olevatel 

graffititegijatel on vastutus tagada kultuuri edasikandumine ja väärtuste püsimine 

uustulnukate hulgas. Graffitikultuuri sisese hierarhia vorm on pandud paika juba varases 

ameerika graffitikultuuris ja samu tõekspidamisi levitavad graffitiraamatud ja 

internetiväljaanded tänapäevalgi. (Trump, A. 2002: 37) 

 

Eestis pole autori hinnangul graffiti niivõrd oluliseks sotsiaalseks probleemiks kujunenud. 

Aeg – ajalt esineb poliitikute püüdlusi tekitada diskusiooni graffiti kui sotsiaalse probleemi 

üle, kuid sellise katsetused ei leia enamasti laiemat kõlapinda avalikkuse seas ja lihtsalt 

vajuvad unustusse.  

 

Välismaal esitatakse graffitit meedias küllaltki sageli negatiivses valguses. Enamasti avaldub 

see vastavate artiklite sõnastuses, militaarsele ja kuritegelikkusele viitavate väljendite 

kasutamises. See ei lase lugejal graffitit taluda millegi väärtuslikuna, vaid hoopis käsitleb seda 

ohtliku ja hukkamõistmist vääriva nähtusena. See on ka põhjus, miks vastav meedia väldib 

kunstispetsiifilisi termineid seoses graffitiga. 
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Sõnastuse kaudu üritatakse tihti tõmmata paralleele graffiti ja kuritegevuse vahele. Näiteks 

räägitakse, kuidas graffiti(tegijad) „ründavad“ oma teostega avaliku ruumi, mis muutub 

seeläbi „ohvriks“. Samas tegevat graffititegijad sellega ka endast „ohvrid“, graffiti olevat 

„sotsiaalne enesetapp“. Kõige sagedamini räägitakse muidugi kinnisvaraomanikele tekitatud 

ülekohtust ja nende vara „hävitamisest“ sinna peale graffiti tegemise läbi. Samuti võrreldakse 

soovimatult tekkivat graffitit vägistamisega, kirjeldades nii omanike nõusolekuta nende vara 

ümberkujundamist. Tõttöelda alandab selline suhtumine rohkem vägistamise ohvreid, kui 

kahjustab graffiti mainet. Selle asemel, et rääkida graffiti esteetilisest küljest, eelistatakse 

pigem kirjeldada selle tegijaid kui graffitivandaale , kellel puudub hoolivus ja austus 

ühiskonna suhtes. Niisuguse suhtumise eesmärk on külvata tavakodanikes hirmu ja kujundada 

negatiivset suhtumist graffitisse.  
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2. GRAFFITI VANGLAS 

2.1. Seinakirja oht vanglas 

 

Kunagine ENSV Siseministri asetäitja Arved Jaaska on seinakirjast kirjutanud 

Korrektsiooniohvitseri käsiraamatus aastal 1993 järgmiselt: vanglajõugud kasutavad seintele 

kraapimist, kritseldamist, joonistamist, tuntud veel ka kui „vabaduse ajalehte“ kui 

suhtlemisvahendit. Liikmed, kes tahavad avaldada teadaandeid teistele jõuguliikmetele või 

kes tahavad ähvardada teise jõugu liikmeid, tegutsevad sedaviisi kodeeritud sõnumi abil, mida 

seinale kraabitakse kusagil avalikus kohas.  

Vabaduses kasutavad jõugud seinakirja, et identifitseerida oma pindala, naabrust, mida nad 

valitsevad. See teenib hoiatusena teiste jõukude liikmetele, et nad asuvad rivaalitseval 

territooriumil ja neil võib seega kehvasti minna. Jõugud nimetavad seda tüüpi 

identifitseerimise seinakirja „plaadistamiseks“. Mingi eriline „plaat“ võib identifitseerida 

mitte ainult jõuku ennast või määrata jõugu poolt valitsevat rajooni, aga ta võib ka veel 

teatada gangsterite nimed või jõugu, märkida ära jõugu tegevuse, sageli uhked teadaanded 

kodeeritud kombel kuritegudest, mida antud jõuk on sooritanud ja isegi jõugu rivaalide nimed 

(Jaaska, A. 1993: 119). 

 

Nii nagu kõik teisedki vanglajõukude tegevused, ei lõpe seinakirja ja plaadistamise 

kasutamine kurjategija vanglasse sattumisega. Vanglast võib sageli leida jõugu teadaandeid, 

kirjutatult või kraabitult vanglaseintele või mööbliesemetele. Jaaska (1993) paneb 

korrektsiooniohvitseri käsiraamatu lugejale südamele, et seinakirja tuleks vanglateenistujal 

õppida lugema ja aru saama, sest siis suudavad ametnikud paremini aru saada vanglajõukude 

tegevusest ja muudest varjatud toimingutest vangla seinte vahel. Seinakiri vanglas tagab 

paljude hinnaliste võtmete saamise jõugu liikmeskonnast, selle tegevusest ja jõugu 

rivaalitsejate avastamisel (Jaaska. A. 1993: 120) 

 

Seinakirja lugemine 

Iga kuritegelik grupp igas ühiskonnas või oma regioonis kasutab oma iseloomulikku, teistest 

erinevat seinakirja. Kuigi seinakirja võib olla üsna raske lugeda, võib siiski märgata mingeid 

kindlaid tundemärke selle kasutamisel. Mõnikord on tähtsa märgina seinakirjas joon, mis on 

ühe jõugu poolt tõmmatud teise jõugu plaadi või sildi peale, mis tähendab väljakutset kas 
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individuaalse kurjategija või kogu kuritegeliku jõugu poolt. Sellised väljakutsed laienevad 

sageli jõukudevaheliseks sõjaks.  

 

Jaaska põhjendab seinakirjadesse tähelepanu vajalikust järgmiselt: „Sel põhjusel, et 

gangsterid leiavad olevat vajaliku omavahel suhelda ja hoobelda oma „vägitegudega“, võite 

tõenäoliselt märgata seinakirja levimise suurenemist elumajades, kus on majutatud 

gangsterid. Niivõrd, kuivõrd võib selline seinakiri olla teile hinnaline, et saada teada, kes teie 

vanglas on ja mida nad endast kujutavad, peate te kärpima vanglavara rikkumise praktikat. 

Karistage iga vanglaasukat, keda te märkate seintele kirjutamas või märgistamas 

vanglamööblit!„ (Jaaska, A. 1993: 119-120). 

 

 

2.2. Vahendid vanglagraffiti loomiseks ja selle levinumad kohad 

 

Vahendid vanglagraffiti loomiseks 

Graffiteid vaadeldes võib teha järelduse, et kõige levinumaks seinadele kirjutamise vahendiks 

on tavalised markerid ja viltpliiatsid. Samuti üks kättesaadavamaid vahendeid 

kinnipeetavatele on pastapliiatsid. Vanglas leidub ka kirjutisi värviliste kriitidega, kuid 

kirjutusvahendi puudumine ei takista endast jälje maha jätmist. Kirjutusvahendi puudumisel 

kasutavad kinnipeetavad näiteks kive ja kraapimistehnikat. Üksikutel juhtudel on kasutatud 

seinakirja täiendamiseks ka verd, mulda või pori.  

 

Iga vanglaseinale kleebitud pilt on autori hinnangul käsitletav graffitina. Samuti võib graffiti 

alla liigitada rebitud ajalehe või paberitüki seinale, lakke või lambile kleepimist. 

Vanglagraffitite hulgas esinevad ka juhtumid, kui graffiti on seinale, lakke või uksele tehtud 

põletamise teel või põlemise tagajärjel tekkinud tahmaga. Tartu Vanglas avastas autor ühe 

graffiti, milleks oli kasutud kummi, võimalik et jalanõude talda, millega on võimalik tekitada 

triipe. 

 

Levinumad kohad graffitiks vanglas 

Seinakirjade tegemiseks peavad olema sobivad tingimused. Üks peamisi neist on privaatsus, 

mida vanglas teatavasti on küllaltki raske saavutada. Sageli on vangla seinakirja sõnum ropu 

alatooniga või ähvardav, sellisel juhul soovib üldjuhul jääda autor anonüümseks. Samuti 
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mängib olulist rolli privaatsus joonistuste puhul, kuna nende tegemiseks vajatakse rohkem 

aega. Seetõttu on levinumateks paikadeks vangide eraldatud jalutusboksid, kõikvõimalikus 

ootekambrid ja ka kartseriruumid. Sellised hoonestike osad on piisavalt privaatsed ja neis on 

piisavalt aega ükskõik mis stiilis sõnumi sinna jätmiseks. Privaatsust vajavad vangid 

seinakirja tegemiseks, kuna, kuna tegelikkuses ka nemad annavad endale aru, et selline 

tegevus ei ole vangla ja teiste isikute suhtes heatahtlik.  

Teisalt, vangla seinakirja olemust võib vaadelda ka aspektist, et kinnipeetaval kel ei ole olnud 

võimalik normaalsel teel leida suhtluspartnerit vanglas, on lihtsalt suhtlemispuudus, ning ta 

väljendab seda seinal või otsib just seinakirja vahendusel seda kontakti. 
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3.UURIMUS 

3.1. Uuringu eesmärk, meetod ja valim. 

 

Eesmärk 

Käesoleva lõputöö eesmärk on Eesti vanglates kogutud pildimaterjali põhjal klassifitseerida 

graffitid, analüüsida neid, nende tekkimist, sisu, paika. Samuti on lõputöö eesmärgiks 

analüüsida vanglagraffitite tekke põhjusi ning uurida graffititegijate motivatsioone ning 

eesmärke. Autori huvi oli selgitada välja erinevate vanglate graffitite erinevused ning 

tõestada, et vanglas seintele kirjutamine, hoolimata kirjutise sõnumist, tekitajast, asukohast 

ning vahenditest, on vangla kontekstis tõsine distsiplinaarrikkumine ning vangla 

sisejulgeoleku ohustamine.  

Autori sama teemaline kursusetöö 2008 aastal, mille käigus võeti vaatluse alla ainult Tallinna 

Vangla tõestas autorile, et graffitiprobleem on vanglates tõsine ja arenev, ning iga Eesti 

Vangla peaks võtma kohustuseks hoida oma territooriumil seinad ja muud sobivad pinnad 

graffitist puhtad. See tähendab, et iga ametniku kohustus peaks olema jälgida ja takistada 

graffitite levikut, sest kus on juba üks seinakiri, sinna tuleb tõenäoliselt mitu uut juurde. 

Sellistel juhtudel oleks vanglal süüdlase välja selgitamine ja karistamine kordades raskem, kui 

mitte võimatu.  

Autor usub, et erandlikel juhtudel on kinni peetavad isikud siiski saanud karistada graffiti 

tegemise eest, kuid neid karistusi on hinnanguliselt vähe, võrreldes graffitite arvu ja 

levimisega vanglas ilmselt selle tõttu, et konkreetset süüdlast on raske välja selgitada ning 

taoline olukord ja vabavoli tekitavad kinni peetavates karistamatuse tunnet. 

 

Töö uurimisobjektideks oli Tallinna-, Tartu-, Murru-, Viru- ja Harku Vangla jalutuskambrite, 

elukambrite, ootekambrite ja kartserite seinadelt, ustelt, lagedelt ning muudelt vabadelt 

pindadelt leitud graffiti, mis on lõputöö raames autoril fotografeeritud ning ka autori poolt 

klassifitseeritud. Lõputöös on autor analüüsinud seinakirjade teket, tekke põhjuseid, asukohta 

ja suunitlust, samuti on välja toodud seinakirjade sisu, sõnumid ja võimalikud tagajärjed. 

 

Meetod  

Lõputöö kvalitatiivses uurimuses kasutas autor meetoditest peamiselt vaatlust ja fotograafilist 

dokumenteerimist. Autori hinnangul oli vaatluse ja dokumenteerimise teel võimalik kõige 

efektiivsemalt saada ülevaadet ja talletada vangla seinakirjad. 
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Valim 

Käesolevas uuringus on käsitletav valimina tehtud seinakirjade arv ja kõik Eesti vanglad: 

Tallinna Vanglas on pildistatud lisaks 2008. aasta tulemustele uusi seinakirju järgnevalt: 

eeluuritavate kambrites on jäädvustatud 23 seinakirja, jalutusboksides 48 seinakirja, 

kartseriruumides 48 seinakirja, eluosakonna toas 1 seinakiri. Aastal 2008 oli ülevaade 

järgnev: Ootekambris on jäädvustatud 59 seinakirja, jalutusboksides 154 seinakirja, 

kartseriruumides 36 seinakirja ning saunaruumis 2 seinakirja.   

Kokku: 120 pilti vanglagraffititist. 

 

Tartu Vanglas on pildistamise tulemused järgnevad: jalutuskambrites 179 pilti graffitist, 

kartseriruumides 109 pilti graffitist.  

Kokku: 228 pilti graffitist. 

 

Murru Vanglas on pildistamise tulemused järgnevad: kunstiklass 14 pilti graffitist, 

kartseriruumides 64 pilti graffitist, eluosakondade tubades 31 pilti graffitist, eluosakondade 

seintel ja aedadel 20 pilti graffitist.  

Kokku: 129 pilti graffitist. 

 

Viru Vanglas on pildistamise tulemused järgnevad: kartseri ruumides 3 pilti graffitist, 

jalutuskambrites 24 pilti graffitist. 

Kokku: 27 pilti graffitist. 

 

Harku Vanglas on pildistamise tulemused järgnevad: vanades kartserikambrites 50 pilti 

graffitist, suitsuruumis 2 pilti graffitist, eluosakonna toa sisustusel 2 pilti graffitist. Kokku 54 

pilti graffitist. 

 

 

3.1.1. Protseduur 

 

Autor klassifitseeris dokumenteeritud graffitid Eesti Vanglates järgneva loetelu põhjal:  

 Pildid (koomiksid,joonistused, visandid)  

 Luuletused (värsi- ja proosaluule) 
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 Kalendrid (nädala kavad, päevade arvestus) 

 Informatiivsed seinakirjad (aadressid, kes mille eest karistust kannab, kes millises 

kambris paikneb, staatused vangihierarhias) 

 Ähvardused (vanglateenistujatele suunatud ja kaasvangidele suunatud) 

 Roppused  

 Seos ametnikega (sõnumid vanglale, vanglaorganisatsioonile ja teistele 

õiguskaitseorganitele) 

 Enda kohalolekut märkivad (vanglasse saabumine, vanglasisene paigutus, muud 

aadressid ja kontaktid) 

 

Seinakirjade analüüsiks kasutas autor viit erinevat aspekti, milleks osutusid järgnevad:  

1. mis vahendeid on seinakirjaks kasutatud; 

2. kuhu on seinakiri jäädvustatud; 

3.  mis on tõenäoline seinakirja eesmärk;  

4. kellele on seinakiri suunatud;  

5. seinakirja võimalik tagajärg; 

 

3.2. Uuringu tulemused ja analüüs 

 

Pildid, joonistused, koomiksid muu ajaviide (Lisa 1) 

Tallinna Vanglas on enamasti pildid jalutuskambrite seinadel, kuna seal on kinnipeetavatel 

aega segamatult joonistamisega tegeleda. Juhul kui „kunstiteos“ peaks pooleli jääma on 

võimalik samasse jalutuskambrisse sattudes see lõpuni viia või täiendada.  

Üksikuid pilte leidus ka näiteks dušširuumide eesruumist. Samuti tasub ära märkimist näitena 

eluosakonna toa terve seina ulatuses olev seinamaal. Eluosakonna seinamaal on tehtud 

tõenäoliselt eesmärgiga tuba muuta kodusemaks ja esteetilisemaks, mis viiks mõtted vanglast 

kui alalisest elukohast eemale.  

Maalid ja suuremõõtmelisemad pildid, mille tegemise puhul on vaeva nähtud kannavad kinni 

peetavate jaoks esteetilist väärtust, et kaunistada kõledat vangla ruumi. Samuti peab autor 

vajalikuks välja tuua pildimaterjalid, mis iseloomustavad kinni peetavate narkootiliste ainet 

sõltuvusprobleeme. Täiesti tavalised vanglas on pildid kanepi lehtedest, süstaldest, millest 

võib järeldada, et vastavat pilti joonistanud isik, kas igatseb mõnuainete järgi või on tugevalt 

nendega seotud olnud, millega tegelemise põhjusel ehk kinni peetav kannab karistust vanglas. 
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Samuti on narkosõltuvust reklaamivaid joonistusi, seda iseloomustab näiteks pilt seentest, 

mille peale on kirjutatud: „Sööge seeni!“ Tihti on joonistustega täiendatud näiteks kambrisse 

sissevaatamiseks kasutatavat uksesilma, millega on taotletud nalja ametnike kulul. Pildid 

iseloomustavad kõige rohkem nais kinni peetuid. Tallinna Vanglas on kartserikambreid, mis 

on korralikumad ja paremini hoitud, selle tõttu viibivad enamasti seal nais kinni peetavad. 

Nende joonistused on suuremad, esteetilisemad, sisaldavad vähem roppuseid. Tavaliselt on 

joonistustel kujutaud rõõmsates värvides loomi, lilli, südameid. Samuti on naiste joonistused 

läbimõeldumad, suuremõõtmelisemad ning aeganõudvamad. 

 

Sageli on joonistused - kirjutised ropu alatooniga või siis sümboliseerivad näiteks usku ja 

teise rassi vihkamist. Samuti leidub seintel lõbusama alatooniga pildimaterjali. Näiteks „trips-

traps-trulli“ mängimine. Joonistustest võib selgelt välja lugeda kinnipeetava hetkeemotsioone 

ja tujumuutust. Näiteks leidub seinakirju, kus alustatud on pilti positiivselt ning hiljem 

täiendatud seda roppuse, vihase sõnumiga või vastupidi. Eesmärk joonistuste puhul on sageli 

lihtsalt aja veetmine, enda emotsioonide välja elamine või oma seisukoha avaldamine näiteks 

mõne teise rahvuse kohta.  

Üldistavalt võib öelda, et joonistused ei ole siiski konkreetselt kellelegi suunatud. Neid 

näevad paljud ning enamusel neil puudub ka kindel sõnum. Pildid, mis sisaldavad vihkamist 

juutide, moslemite või afroameeriklaste vastu on küll suunatud vastavatele isikutele ning on 

vaenu provotseerivad. Samuti leidub vanglas pilte, mis on tervituseks teistele 

kinnipeetavatele. Näiteks sõnumiga: „Tere tulemast põrgusse!“  

Võimalikuks kirjeldatud graffitite tagajärjeks peab autor vangla sisejulgeoleku ohustamist. 

Pildimaterjali põhjal võib väita, et usulised või rassilised erinevused võivad osutuda 

üleskutsetena konfliktide allikaks. 

 

Tartu Vanglas leidub pilte üldistades siiski vähe. Võimalik, et pildi tegemine võtab rohkem 

aega ning peale mitmeid remonttöid on palju pildimaterjali hävitatud. Erandina võib välja 

tuua jalutuskambrisse seintele täies ulatuses veatud mustad triibud, mis on ilmselt tekitatud 

jalanõu kummikontsaga ja jõuga seina sisse kraabitud tehnikaga. Sellised graffitid on siiski 

vähe levinud, sest nii rikutakse vangla vara kordades rängemalt.  

Ajaveetmiseks on Tartu Vanglasse näiteks joonistatud lauale malelaud. Tasub tähele panna, et 

Tartu Vanglas on hinnanguliselt palju pilte vägivaldse alatooniga. Näiteks on joonistusel 

kujutatud relva, mis on oma olemuselt negatiivne sümbol. Samuti pealuu kujutis 

sümboliseerib surma. Sellised pildid on suunatud juhuslikule vaatajale ning on vangla 
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konteksti iseloomustavad. Selliste piltide eesmärk on tõenäoliselt tekitada negatiivsust ja 

arusaama, et nende loojate näol on tegemist ohtlike inimestega. Iga sellise pildi vaataja on 

sunnitud mõtlema tagajärgedele, mis kõik on võimalik juhtuma, olles valel ajal ja vales kohas. 

Vägivaldsust sümboliseerivad pildid võivad mõjuda agressioonina ja depresseerivana. Valdav 

enamus Tartu Vangla piltidest on kartserikambrites, üksikuid pilte leidis autor ka 

jalutuskambritest.  

 

Murru Vangla erineb kõige enam pildiliste graffitite poolest. Vahenditena on siin kasutatud 

selle jaoks kõige professionaalsemaid vahendeid - värve ja pintsleid. Ilmselt erineb Murru 

Vangla pildiline graffiti selle poolest, et laagervanglas on kinnipeetavatel kergem omavahel 

vahendeid jagada ja vahetada. Suur osa pilte asub küll Murru Vangla kunstiklassi seintel, kus 

selliste piltide koht ka olema peaks. Tõenäoliselt kunstiklassi sein ongi taotluslikult loodud 

legaalse nn. graffitimüüri staatuses. 

Suuremaid teoseid Murru Vanglas on maalitud siiski ka eluosakondade kambrite seintele ja ka 

hoone maja välisseintele. Graffitid on stiili poolest aeganõudvad ja võib kohati tõdeda, et ka 

esteetilise väärtusega.  

Leidub väheseid pilte kartserikambrites, kuid need pildid erinevad tubades asuvatest oluliselt. 

Näiteks stiililt on need agressiivsemad ja valdavalt „hallides toonides“. Kartserikambris 

olevate joonistuste eesmärk on tõenäoliselt välja elada oma negatiivseid emotsioone, kuid 

eluosakondade joonististel on suunitlus muuta tuba või maja kodusemaks ja hajutada vangla 

kõledust. Samuti muudetakse värve kasutades karistuse kandmine sel moel rõõmsamaks.  

Suunatud on nimetatud graffiti kõigile Murru Vanglas viibijatele, kellel on joonistustele 

ligipääs, kuna igas vaatajas tekitavad need emotsioone. Autor usub, et eluosakondades asuvad 

maalid tekitavad positiivseid ning kartserikambrites olevad maalid negatiivseid emotsioone. 

 

Viru Vanglas tuvastas autor hinnanguliselt vähe pildilisi graffiteid. Neist enamus oli 

joonistatud jalutuskambrite seinadele ja ustele. Avastatud joonistuste eesmärgiks võib pidada 

enamjaolt poliitiliste arvamuste väljendamist ning vaba aja sisustamist. Paar graffitit on 

suunatud teistele kinni peetavatele, mis teavitavad eesti rahvusest kinnipeetavatele teatavad 

vene rahvuse kokkuhoidmist. Ülejäänud graffitid väljendavad suhtumist poliitikas 

toimuvasse.  

Selliste seinakirjade olemasolu võib autori arvates tekitada ja süvendada konflikte eesti- ja 

venerahvusest kinni peetavate vahel. 

 



 28 

 

Luuletused (Lisa 2) 

Tallinna Vanglas leidub kõige rohkem luuletusi kartseri ja vastuvõtu kambrite seintelt. 

Luuletused nõuavad selgelt rohkem mõtlemist ja keskendumist. Sauna eesruumidest ning 

jalutuspoksidest luuletusi ei leia, kuna nende kirjutamiseks või väljamõtlemiseks pole ilmselt 

aega olnud. Luuletuste eesmärk on ajaviitmine, kuid üsna selgelt iseloomustavad nad 

kinnipeetava emotsioone. Tihti iseloomustavad nad koju igatsust, kahetsust. Näiteks: „Ei 

tunne mind mu ema, ei tunne mind mu isa. Unustanud kõik mu terve suguvõsa!“.  

Leidub muidugi roppusi sisaldavaid salmiridu. Tartu Vanglas leidus luuletusi hinnanguliselt 

vähe nii kartserikambrites kui ka jalutuskambrites. Üldjoontes on luuletused suunatud kaas 

kinni peetavatele lugemiseks, kuid ka enda emotsioonide kirjeldamiseks. 

Luuletuste eesmärk on tõenäoliselt aja sisustamine ja emotsioonide välja elamine roppude 

riimide välja mõtlemise teel või üksikuid laulusalme kirja pannes. Luuletustele ei kindlat 

sihtgruppi. Muidugi näevad neid kaas kinnipeetavad, kuid teiste jaoks ei kanna luuletused 

konkreetset sõnumit pigem ehk jagatakse sellisel moel üksteisega emotsioone.  

Luuletus peegeldab hingelist seisundit. Vahel leiab luuletusi ka üleskutsuvaid ja ergutavaid. 

Näiteks: „Ära ela minevikus ja nuta taga seda, mis sul oli….ela olevikus ja mõtle, kuidas 

tulevik paremaks muuta!“  

Samuti on luuletustena kirjutatud tuntud laulude repliike. Kahjuks leidub ka elu isust 

loobumist kirjeldavaid luuletusi, millest võib välja lugeda isiku moraalset allaandmist. Autor 

leiab, et luuletused on ainuke graffiti osa, mis kannab sageli positiivset sõnumit. Kinnipeetava 

kahetsust või igatsust väljendav luule näitab, et kinnipidamisasutuses viibides siiski 

analüüsivad vangid endi tegusid ning seniste väärtuste muutusi. 

 

Murru Vanglas ei õnnestunud autoril jäädvustada ühtegi luuletust. Autor tuvastas Viru 

Vanglas jalutuskambri seinalt vaid ühe luuletuse, eesmärgiga näidata suhtumist sotsiaalselt 

tõrjutud staatuses kinni peetavatesse isikutesse. 

 

Kalendrid (Lisa 3) 

Tallinna Vanglas jäädvustatakse kalendreid enamasti kartserikambrite seintele, kuna seal on 

kalendri pidamine tõenäoliselt kinnipeetava jaoks vajalik, et pidada järge isolatsioonis viibitud 

päevadest. Jalutusbokside seintel leidus kalendreid vähe, seda ilmselt põhjusel, et seal 
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viibivad kinnipeetavad kogu oma päevast vaid tund aega ning sellisel kalendril ei ole 

otstarvet.  

 

Tartu Vanglas ei tuvastanud autor jalutusbokside seintel vangikalendreid. 

 

Murru Vangla puhul on kalendrite tegemiseks kasutatud olemasolevate ajalehtede, ajakirjade 

väljalõigete kleepimist seintele, seda eriti eluosakondade tubades. Autor tuvastas kalendreid 

ainult eluosakondade tubadest ning ka kartserikambritest. Murru Vangla eripäraks võib 

kartserikambrites lugeda seda, et seinad selles on krobelised, mis raskendavad seintele 

igasuguse graffitite tegemist. Selle asjaolu tõttu ei ole ka seintele märkimisväärselt palju 

kirjutatud, kuid näiteks raudvoodi alumiselt küljelt tuvastas autor mõned kalendrid, kuna 

voodil on lame pind, mis kergendab graffiti tegemist. 

 

Kuna enamus Viru Vangla graffititest on autor jäädvustanud jalutuskambrites, ei ole 

tuvastatud ühtegi kinni peetavate poolt kirjutatud kalendrit. Sellest võib järeldada, et kinni 

peetavad isikud ei pea vajalikuks kalendri olemasolu jalutuskäigu sooritamise ajal, milleks 

neile on võimaldatud üks tund päevas, ning põhjusel, et erinevatel päevadel on jalutuskäigud 

erinevates jalutuskambrites. 

 

Vangikalendrite eesmärk on autori arvates iga kinnipeetava jaoks arvatavalt individuaalne ja 

isiklik. Kalender ei ole suunatud publikule ega suuremale vaatajaskonnale. Kalendri 

pidamisega omab kinnipeetav ülevaadet kui palju tal on näiteks veel oma karistust või 

isolatsiooni kanda, seda kas kartseris või üldiselt. Kalendrit peetakse vanglas ka mõne muu 

päeva/tähtpäeva meeles pidamiseks. Nädala kavad aitavad kinnipeetaval meeles pidada 

näiteks, mis päeviti on „saunapäev“, juuksur, helistamise võimalus jne. 

 

Üldiselt peetakse kalendrit ainult oma otstarbeks, kuid vajadusel võib ükskõik kes võõralt 

kalendrilt ka informatsiooni enda jaoks välja lugeda. Näiteks juhul kui kalendri juurde on 

kirjutaud nimi ja mille eest karistust kantakse. Nädala kavad on meelespeadeks kõigile teistele 

kinnipeetavatele, kes neid juhtub nägema. 

 

Võimalikuks selle graffitiliigi tagajärjeks peab autor ainult vangla vara rikkumist, kuna väga 

palju kalendreid on peetud just kraapimistehnikat kasutades. Kalendrite kustutamine ei ole 

niivõrd lihtne, võrreldes näiteks kirjutusvahenditega märgitud ajaarvamistest. 
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Informatiivsed seinakirjad (Lisa 4) 

Tallinna Vanglas jäädvustatakse informatiivseid sõnumeid igasse võimalikku kohta. 

Kartseriruumidesse, jalutuspoksidesse, ooteruumidesse isegi sauna eesruumi. Informatiivseid 

sõnumeid võib leida nii eluruumi kui ka tualeti seinadelt, laudadelt kui ka toolidelt.  

Informatiivsed sõnumid moodustavad vanglagraffititest valdava enamuse. Kuivõrd 

informatiivseid seinakirju on erinevaid. on ka nende eesmärk väga laiahaardeline.  

Kontaktandmete jäädvustamise puhul soovivad kinnipeetavad sageli jätkata suhtlemist ja info 

vahetamist ka peale vangistuse ära kandmist. Juhul kui kinnipeetav märgib ära oma karistuse 

paragrahvi ja karistuse pikkuse on see ilmselge soov jätta endast maha märk. Samuti võib see 

olla kirjutatud uhkustamise või hirmutamise eesmärgiga.  

Informatsioonil, kes millises kambris istub, on vajalik kinnipeetavatel oma vaheliseks 

suhtlemiseks. Selleks on vajalik teada üksteise asukohta. Staatuste märkimise eesmärgiks on 

jagada kõigi teiste kinnipeetavatega informatsiooni, keda näiteks saab usaldada või mitte. 

Informatiivsete seinakirjadega antakse kaasvangidele edasi teave, kes on vanglas madalaima 

sotsiaalse staatusega või on võimalik kuritahtlikult manipuleerida. Sellisel moel kirjutades 

kindlustavad kinnipeetavad info kindla levimise. Samuti võib informatiivsete seinakirjade 

eesmärgiks pidada seda, et see on üks viha väljaelamise viis, kuna ilmselge on, et kirjutajal on 

olnud mõne kinnipeetava või ametnikuga konflikt.  

 

Tartu Vangla puhul võiks pidada nii kartserikambrite ja jalutuskambrite seinu infotahvliteks, 

Informatiivseid sõnumeid võib leida nende seintelt, ustelt, laest, laudadelt ja toolidelt. 

 

Informatiivset graffitit leidus Murru Vanglas hinnanguliselt vähe, võrreldes näiteks Tallinna 

Vanglaga. Võimalik, et see asjaolu on tingitud laagervangla olemusest, kuna võimalusi 

kinnipeetavate omavaheliseks suhtlemiseks ei ole võimalik piirata Murru Vanglas sellisel 

moel nagu kambervanglates. Info kirjalikul fikseerimisel ei nähta vajadust, kuna vajaliku info 

edastamiseks on tõenäoliselt kordades lihtsamaid viise. Siiski, kartserikambrites leidus ka 

informatiivseid sõnumeid: „Savi vabanes siit udooga!“ Selline seinakiri on infoks teistele, 

kellel puudub info kinni peetav Savi kohta. 

 

Informatiivseid sõnumeid graffitite näol leidus Viru Vanglas enamal juhul jalutusboksides, 

eesmärgiga informeerida kõiki inimesi, kes selle vanglaga kokku puuduvad. Enamus on Viru 

Vanglat iseloomustavad näiteks sõnumid, et „viru vangla gleanib täiega“, mis väljendab 
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kinni peetava rahulolematust ja arvamust selle uue Eesti vangla ja seal kehtestatud 

turvanõuete kohta. 

 

Autori arvates on informatiivsete seinakirjade võimalike tagajärgi palju. Äärmiselt 

negatiivseks peab autor kriminaalsete sidemete tekkimist ja nende säilitamist väljaspool 

vanglat. Samuti on paljud informatiivsed seinakirjad ropud, laimavad ja solvavad ning 

isiklikud. Autor on veendunud, et sellised informatsiooni sisaldavad kirjutised ohustavad 

otseselt vangla sisejulgeolekut. Selline informatsioon levib vanglas kiiresti ja need seinakirjad 

tuleks hävitada, et kaitsta kinnipeetavaid psühholoogilise ruineerimise eest. Juhul kui neid ei 

hävitata on kinnipeetavate omavahelisteks konfliktideks palju alust.  

 

Ähvardused (Lisa 5) 

Tallinna Vanglas on enamjaolt ähvardused kõikvõimalikes ooteruumides ja kartseriruumides, 

kuid ähvardavaid hüüdlauseid leidub ka eeluuritavate kambritest. Näiteks kambrisse sisenedes 

jäi autorile silma tervitus, mis on ähvardava alatooniga ja tuletab sisenejale meelde, kus ta 

asub: „ Astu sisse, ära karda, väljudes ära nuta! Jäta ülbus ukse taha!“ 

 

Tartu Vanglas on ähvardusi hinnanguliselt vähe. Üksikud ähvardused on jäädvustatud 

jalutuskambrite ustele. Näiteks: „vana munn Sussen Ants on turul Tartus mendi koputaja, 

vastu vaja võtta!“ ja „Sussen Ants on laip!“  

Ähvardused on üldjoontes suunatud konkreetsele isikule, keda soovitakse terroriseerida. 

Selline sõnum seinal on provokatiivne ja viha õhutav. 

 

Autoril õnnestus tuvastada Murru Vangla kartserkambrist vaid üks ähvardav graffiti, milleks 

oli: „kitsed läbi nikkuda!“ 

 

Viru Vanglas võib mitmeid ähvardusi leida jalutuskambrite seintelt, näiteks: „mendid, hakkate 

varsti munni imema!“ 

 

Ähvardused on suunatud selgelt teistele kinnipeetavatele või ametnikele. Juhul, kui seda 

ähvardust ei satu nägema ähvarduses nimetatud kinnipeetav, siis selline sõnum talle kindlasti 

edastatakse. Autorile jäid silma ähvardavad joonistused, kus on kujutatud rotti, kes on jäänud 

kaelapidi lõksu või keda on üles poodud, mis on konkreetne hirmutamiseks isikutele, kes 

plaanivad teiste kinni peetavate tagant asju võtta. 
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Kindlasti on ähvarduste kirjutamine eelkõige oma viha väljaelamise viis, kuid teisalt on see ka 

infoks kõigile teistele kinnipeetavatele. Näiteks hoiatuseks, et nimetatud kinnipeetavaga ei ole 

„kasulik“ suhelda, sest ta on pealekaebaja või teeb vangla administratsiooniga salajast 

kaastööd. Ähvarduste võimalikuks tagajärjeks peab autor julgeoleku ohustamist ning 

konfliktide teket, kuna selline sõnum seinal on äärmiselt provokatiivne ja viha õhutamine. 

Samuti rikutakse vangla vara. 

 

 

Roppused (Lisa 6) 

Tallinna Vanglas jäädvustatakse roppuseid absoluutselt igale poole. Nii oote-, kartseriruumi 

kui ka jalutuskambrisse. Roppuseid on hinnanguliselt erinevaid, näiteks võivad need olla 

suunatud teisele kinnipeetavale või olla ka erapooletuid. Roppuste eesmärk on tõenäoliselt  

ennast välja elada või vaba aega sisustada. Samuti võib roppudest kirjutistest ja piltidest 

järeldada kinni peetavate seksuaalsete vajaduste rahuldamatust, millele viitavad seinale 

joonistatud alasti  naise keha, suguorganid ja seksuaalne tegevus.  

 

Tartu Vanglas esineb enamus roppusi jalutuskambrite ustel ning kartserikambrite seintel. 

Palju solvavaid kirjutusi leidub naiste kohta, sellisest käitumisest võib välja lugeda pettumuse, 

millele vastatakse solvavate kirjeldustega ja nime avalikustamisega. Autor leiab, et taolistel 

solvavatel kirjutistel on kättemaksu alatoon häbistamise teel, sest nii avaliku kohta 

kirjutamine kindlustab suure hulga lugejaskonna. Roppused on suunatud peamiselt 

kaaskinnipeetavatele, kas infoks või isiku maine rikkumiseks.  

Autor usub, et selliste laimavate väljenditega saavutatakse hetkeline rahulolu kirjutaja poolt, 

kuna sellisel moel elatakse välja oma pettumust ja viha. Näiteks ropp kirjutis: „Viljandi Älis 

on hull lits, armastab suu ja perse seksi. Ta on AIDSI haige, porno eit, narkar ka veel, puts on 

nagu ämber!“ võib olla infoks teistele või ka selle isiku solvanguks. 

 

Kõik autori poolt tuvastatud ropud graffitid asusid Murru Vangla kartserikambrite seinadel, 

kuid tuleb tunnistada, et neid oli võrdlemisi vähe. Nende tegemisel on ilmselt rahuldatud 

alateadlikult seksuaalse tegevuse puudujääki, mille tagajärjel on rikutud vangla vara. 

 

Solvangute, roppuste ja laimamise kirjutamine ohustab autori hinnangul vangla 

sisejulgeolekut ning omab suurt osakaalu sisepingete tekkimisest. Võimalikuks roppuste 
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tagajärjeks on eeskätt vangla vara rikkumine, konfliktide tekitamine (juhul kui roppus on 

suunatud kellelegi konkreetsele isikule), ning see võib omakorda tekitajaks osutuda vangla 

julgeoleku ohustamises. 

 

Seos ametnikega (Lisa 7) 

Tallinna Vanglas on ametnikele suunatud seinakiri jäädvustatud enamjaolt kartseriruumide 

seintele. Konkreetselt on seinakiri suunatud konkreetse ametniku või üldistavalt ametniku 

seisuse solvamiseks. Leidub hüüdlauseid, näiteks: „Paneme mendid põlema!“  

Selline loosung tekitab paljudes kinni peetavates ühtekuuluvus tunnet ning mõjub 

meeldetuletusena, et kinni peetavad on ühel pool ja ametnikud teisel pool, mida ei tohi ära 

unustada. Eesmärk on selgelt solvava alatooniga, kuid üllatuslikult leidus ka üks ametnike 

toetav seinakiri.  

 

Kõik graffitid Tartu Vanglas, mis puudutavad ametnike ja ka näiteks poliitikuid, on 

jäädvustatud jalutuskambrite ustele ja kartserikambrite seintele, kuid mitte väga nähtavasse 

kohta, näiteks lae alla, kuhu esialgu ametnik ei oskagi vaadata. Tavaliselt ametnike ja 

poliitikute vastased sõnumid on konkreetsete negatiivsete emotsioonide väljaelamise tulemus, 

näiteks: „Piider Luuberg värdjas loom!“ ja „valvurid on pedekari ja tõprad!“ 

 

Murru Vanglas ametnikele suunatud seinakirjad asusid enamjaolt kartserikambrite seintel. 

Sõnumite eesmärgiks on eeskätt õõnestada ametnike autoriteetsust või nende mainet. Samuti 

väljendavad taolised seinakirjad üleüldist negatiivset häälestatust vormikandjate vastu ning on 

provotseeriva iseloomuga. Nagu näiteks: „mendid on piidrid ja munni imejad!“ 

 

Viru Vangla nii jalutuskambrite kui ka kartserikambri seinadelt on jäädvustatud mitmeid 

ametnike ja poliitikuid alandavaid garaffiteid. Taolisi graffiteid iseloomustab näide, kus 

kartserikambri seinale on kirjutatud ja uuristatud järgmine sõnum vanglaametniku suhtes „ 

Raido Nagel on kukk!“  

Sellise sisuga sõnumit ei tohiks kindlasti ametniku kohta seinal olla ning see tuleks julgeoleku 

kaalutlustel kiiremas korras eemaldada. Viru Vanglas on see garffiti rikkunud tõsiselt vangla 

vara, kuna on seina sisse sügavalt uuristatud ning selle eemaldamine on keeruline. 
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Võimalik ametnikega seostuvate kirjutiste tagajärg on vangla vahetu sisejulgeoleku 

ohustamine, ametniku otsene solvamine ning tema mitteaustamise eksponeerimine. Võib 

tõdeda, et ametnike kohta suunatud roppused, informatsioon või muu teave on vaadeldav 

kinni peetavate isikute viha genereerimisena ja kannab meie ja nende vastastamise avalikku 

eesmärki. 

Selliseid seinakirju peaks kõige kriitilisemalt jälgima ja ennetama nende tekkimist. Kuna 

sellised kirjutised tekitavad üldiselt kinni peetavates vimma kõikide ametnike vastu ohustab 

see vangla julgeolekut ning õõnestab ametnike autoriteetsust. Samuti on halb märk see, kui 

taolisi kirjutisi ei avastata ja ei hävitata, sest sellest järeldavad kinni peetavad, et neil on õigus 

oma arvamuse sellisel moel avaldamisel. Kinnipeetavad võivad tõenäoliselt järeldada, et kuna 

sellistele tegudele ja üleskutsetele karistusi ei järgnegi, siis selliseid sõnumeid üldvanglalikult 

aktsepteeritakse ka teiste ametnike poolt. 

 

Enda kohalolekut märkivad seinakirjad (Lisa 8) 

Tallinna Vanglas leidus enamus nimesid ja kuupäevi kajastuvaid seinakirju ootekambris 

ilmselt sellepärast, et see on esimene pikem peatumine kinnipeetaval vanglas, kuni ta 

toimetatakse kambrisse. Loomulikult leidus nimesid ja enda kohalolekut märkivaid teateid, 

Tallinna Vanglas viibimise kuupäevi, ka jalutusboksides ja kartseriruumides. 

 

Enda kohalolekut märkivaid seinakirju Murru Vanglas tuvastas autor vaid kartserikambrites, 

need olid jäädvustatud seintele ja voodi alumisele pinnale peamiselt pastapliiatsit kasutades. 

 

Autor leidis uuringu käigus Viru Vangla jalutuskambrites ühe enda kohalolemist märkiva 

graffiti, millest võis järeldada, et selle graffiti tegija ilmselt tundis uhkust, olles esimene, kes 

uude vanglasse endast märgi maha jätab. Kuivõrd seda teadet kiiremas korras ei hävitatud 

võib eelnevate vanglate näitel väita, et teiste kinni peetavate jaoks on see eeskujuks ning 

taolisi märgistusi ilmneb kiiremas korras juurde. 

 

Taolisi seinakirju teevad kinnipeetavad iseenda kohaloleku märgistamiseks, kui kindlasti 

näevad neid teised ning tekib teatud määral ülevaatlikus vanglas viibivast kontingendist. 

Eesmärk on üldjuhul jätta endast maha vanglasse mingi isikuline märk, samas leidub ka 

anonüümseid teateid.  
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Võimalikuks tagajärjeks on vangla vara rikkumine ja konfidentsiaalsuse kadumine, kuna sel 

moel omandavad kinnipeetavad informatsiooni kes, kuna, kus viibinud on. Julgeoleku 

kaalutlustel võib see osutuda ohtlikuks. 

 

Harku Vangla graffitid 

 

Harku Vangla külastuse tagajärjel tuvastas autor vaid neli aktuaalset graffitit. Neist üks asus 

eluosakonna tooli seljatoel ning kolm graffitit oli eluosakonnas väljas asuvas suitsuruumis. 

Kõigi nende nelja graffiti sõnum oli informatiivne teistele kinnipeetavatele. Näiteks 

suitsuruumis asuv graffiti sisaldab järgmist sõnumit: „ pane suits peitu üles!“ 

Autor avastas vanast kartserikambrite hoonest, mida enam aastaid ei kasutata, hulgaliselt 

graffiteid, kuid kuna käesolev lõputöö on siiski koostatud aasta 2008 ning 2009 põhinevatel 

andmetel, ei ole korrektne kasutada neid seinakirjutisi antud kontekstis. 

 

 

3.3.Arutelu 

 

Subjektiivselt võttes võiks seinakirjadesse suhtuda ka kui kunstiliiki. Miks siis peaks 

kinnipeetavatel sellisel moel ajaviitmise võimaluse ära keelama? Suhtuda võiks vangla 

seinakirjadesse nii, et „las maandavad kinnipeetavad oma pingeid pigem sodimise ja 

kritseldamise teel, kui karjuvad või tõstavad kellegi vastu kätt“. 

 

Autor leiab siiski, et vangla vara rikkumine on piisavalt tõsine argument, et vanglagraffititesse 

suhtuda taunivalt.  

Kuigi järjest on tehtud nii Tartu-, kui ka Tallinna Vanglas osalisi remonte, mille käigus on 

märkimisväärselt suur kogus graffiteid hävitatud, tekib neid kiires tempos ikkagi juurde. 

Tundub, nagu oleks graffititega võitlemine võrreldav võitlusega tuuleveskitega. 

Vanglagraffitite olemus tundub lõpmatu probleemina, millel ei ole ühtegi mõistliku lahendust.  

 

Autor usub siiski, et Tallinna Vangla näitel, kus kartserikambrites tehtud remont, mille käigus 

siledad seinad asendati krobelistega on ennetava toimega, kuna krobelisele seinale on oluliselt 

raskem sooritada mis iganes märgistust.  
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Kahjuks Tartu Vangla näide oli autori jaoks üllatav, kuna fotografeerimine toimus peale 

remonttöid tuvastas autor Tartu Vangla jalutusboksidest taas liiga palju graffiteid.  

Positiivne on see, et ka antud hetkel toimuvad Tartu Vangla eeluuritavate hoones remonttööd 

ja seinte ülevärvimised graffitite eemaldamiseks, kuid nähes jalutuskambreid, tekib küsimus, 

kas remont ei ole mitte tulutu raharaiskamine?  

Autor leiab, et kuigi pärast graffitite hävitustöid, siiski need kiiresti tagasi tekivad, on see 

märk, et tuleks välja mõelda mõni alternatiivlahendus. Näiteks tasuks ehk kaaluda legaalse 

graffitimüüri loomist, kuhu kinni peetavad võiksid graffiteid teha ilma riskita vahele jääda ja 

karistada saamata.  

 

Soome vanglates, nii Turu-, kui ka Vantaa Vanglas on kinni peetavatel kambrites seintel 

kleeptahvlid, kuhu nad võivad kleepida ja joonistada kõiksugu pilte, samuti kirjutada, mida 

iganes tahavad. Kuna Turu Vangla seintel ei tuvastanud autor mitte ühtegi kirjutist, võib see 

olla märk sellest, et ka Eesti Vanglad võiksid ennetavalt sarnaseid tahvleid paigaldada, 

kindlasti oleks see odavam ning tõhusam, kui jooksvalt vanglates remonttöid teostada. 

Tõenäoliselt oleks ka sellisel vangikambri isiklikul tahvlil ka omad miinused. Vaevalt, et 

keegi avalikult roppusi julgeb joonistada või kedagi sotsiaalselt tõrjutuks tembeldada, kuid 

autor usub, et see oleks üks võimalus, mida võiks rakendada.  

 

Hoolimata Soome vanglates avastatud puhastest kambritest, ei saa sama öelda 

vastuvõtukambrite kohta, sest sealgi leidus kritseldusi. Turu Vanglas nähtud seinakirjad olid 

küll enamjaolt enda kohalolekut märkivad, kuid erinevused esinesid rahvuste koha pealt. Kui 

Eestis on levinud vene- ja eesti keelsed kirjutised, siis Soomes oli mitmete erinevate rahvuste 

kirjutisi oluliselt rohkem sh. eestikeelseid. 
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KOKKUVÕTE 

 

Autor väidab oma uurimuse põhjal, et seintele kirjutamine on probleemiks kõigis Eesti 

vanglates. Seda fakti tõestavab autori poolt jäädvustatud fotomaterjal. Kirjeldatud probleemi 

tõeline olemus peitub nendes sõnumites, mida vangla seintele jäädvustatakse. Autori 

hinnangul mitte kõik vanglateenistujad ei arvestata, et tegelikkuses võivad olla sellistel 

kirjutistel ja joonistustel vangla jaoks tõsised tagajärjed. Probleemi põhjus on lihtne - 

vanglatel ei ole tõenäoliselt ressursse, et näiteks rohkem valvureid valvesse rakendada, kes 

suudaks jälgida ja meeles pidada kambrites varem olnud ja juurde tekkinud graffiteid. 

 

Riigivara rikkumine on üheselt taunitav ja karistatav ka väljaspool vanglat. Vanglas, mis on 

samuti riigiasutus, on autori arvates ilmselge, et seintele sodimiste jälgimist ja hävitamist 

peaksid ametnikud võtma kui oma töökohustust, kuna sellest sõltub olulisel määral vangla 

julgeolek. Iga vanglateenistuja peaks olema teadlik selleliigilisest distsipliinirikkumistest.  

 

Vangistusseaduse §67 on muu seas sätestatud, et julgeoleku tagamiseks vanglas on 

kinnipeetav kohustatud suhtuma heaperemehelikult talle usaldatud esemetesse ja pidama 

korras tema kasutuses olevad elu- ja olmeruumid. 

(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12773300 9 

 

Graffiti on vaadeldav väärtusena kultuuri ja folkloori talletamisel, kuid vanglasse see ei sobi. 

Vanglagraffiti kannab endas sageli teise inimese vastu suunatud kurjust ja vaenule õhutavat 

infot.  

Käesoleva töö autor leiab, et Eesti vanglate graffiti erineb üksteisest teatud aspektidest 

vaadelduna oluliselt. Näiteks Tartu Vanglas tuvastatud graffititest kumas ülemäära palju 

negatiivsust, agressiivsust ja üleüldist vihkavat alatooni. Valdav enamus Tartu Vangla 

graffiteid kandis ametnikke solvavaid väljendeid. 

Viru Vangla puhul kajastus graffititest tugevalt eesti ja vene rahvuse omavahelised ebakõlad, 

mis on tõenäoliselt mõjutatud poliitikast. Murru Vangla oli autori jaoks üllatavalt korras ja 

vaenulikke seinakirjasid autor ei tuvastanud. Vangla kunstitoa seinamaalingud olid tõelised 

kunstiteosed, mida oleks kahju hävitada.  

Tallinna Vangla on oma graffitite poolest stabiilne – kõike on piisavalt.  

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12773300
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Autor saab võrdlusena välja tuua meeste ja naiste poolt tehtud graffitite erinevused. Graffitile 

peale vaadates on kergelt ära tuntav, milline on tehtud nais kinnipeetava poolt, need 

seinakirjad on emotsionaalsed ja naiivsed.  

 

Tähelepanuta ei saa jätta fakti, et vanglagraffiteid tekib paratamatult aina juurde. Kuigi 

käesolev lõputöö on jätkuks 2008 aastal sooritatud kursusetööle, millest selgus, et graffititega 

ei võeta midagi ette ja nende vastu ei võidelda, siis seekord, aastal 2009 on siiski rõõm 

tõdeda, et enamus Eesti Vanglaid on võtnud ette võitluse seinakirjadega. Autor on tunnetanud, 

et vanglad on tunnistanud kirjeldatud probleemi tõsidust ja ohtu julgeolekule, ning 

probleemiga tegeletakse võimaluste ja olemasolevate jõudude piires.  
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Резюме  

 

 

Традиционно понятие «граффити» представляет собой текстовой рисунок несущий 

определённое послание, часто граффити встречается в общественных местах, чьё 

содержание является декларативным и вызывающим для общества. Граффити 

считается старейшим (взаимоисключающим) способом самовыражения, как умение 

писать или разговаривать жестами.  

На основании своих исследований автор утверждает, что послания на стенах являются 

большой проблемой всех тюрем Эстонии. Этот факт подтверждает фотоматериал, 

отснятый в тюрьмах Эстонии. Так же проблема заключается в содержании посланий 

оставленных на стенах. Персонал тюрем и заключенные не считаются с возможность 

возникновения последствий в будущем.  Причина данной проблемы объясняется очень 

легко, у тюрем нет нужных ресурсов, чтобы привлечь больше охранников, которые в 

данный момент из-за большой нагрузки и объема работы не в состоянии следить и  

запоминать, какие граффити были созданы ранее, а какие позже.  

В статье 67 тюремного закона сказано, что для обеспечения безопасности в тюрьме 

заключённый обязан: 1) выполнять и подчиняться внутреннему распорядку тюрьмы и 

подчиняться законным распоряжениям тюремных чиновников, 2) не препятствовать 

выполнению тюремными чиновниками их рабочих обязанностей, не беспокоить других 

заключённых и людей, 3) незамедлительно уведомлять директора тюрьмы о любых 

обстоятельствах, которые могут подвергнуть опасности безопасность и внутренний 

распорядок тюрьмы, а также здоровье и жизни других людей, 4) бережливо относится к 

доверенным ему предметам и содержать в порядке находящуюся в его распоряжении 

площадь.  
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Нельзя оставить без внимания, что количество надписей постоянно увеличивается. 

Хотя данная работа является продолжением, сданной в 2008 году, курсовой работы, из 

которой выяснилось, что с проблемой граффити ничего не предпринимается, то в 2009 

году было приятно обнаружить, что серьёзность данной проблемы и опасность 

которую она несёт являются весомыми. На данный момент проблемой занимаются по 

мере возможности и в рамках имеющихся сил.  

Надписи на стенах распространённое явление в тюрьмах. Надписи на стенах можно 

найти во всех тюрьмах Эстонии, впервые автор увидел это в Таллиннской тюрьме. 

Также и в новых тюрьмах имеются напоминания о месте пребывания заключенных, 

автору известно, что заключенные успели разрисовать стены, недавно открытой 

тюрьмы Виру.  

Тема граффити заинтересовала автора во время первой ознакомительной практики в 

Таллиннской тюрьме, в ходе которой автор заметил картинки и изображения на стенах 

прогулочных боксов и карцеров. Автор находит, что данный вид самовыражения на 

государственном имуществе является негативным и унизительным, а так же что стоит 

критично оценивать это. Во время сбора фотоматериала, автор выяснил, что настенных 

надписей много и их количество возрастает со временем. Можно сделать вывод, что 

тюремные чиновники не уделяют данной проблеме должного внимания. Количество 

надписей показывает, что чиновники не запрещают их создание, т.к. некоторые 

надписи настолько стары, что оскорбленный в них чиновник не работает в тюрьме уже 

несколько лет.  Также встречаются надписи с оскорблениями в адрес чиновника, 

который на данное время является таким же заключённым. Именно поэтому, мнение 

автора сходится на том, что надписи на стенах могут угрожать безопасности тюрьмы и 

их создание должно быть дисциплинарно наказуемо, т.к. их содержание может 

беспокоить или оскорблять человека.  

Целью работы автора является квалифицировать созданные граффити на основании 

собранного в тюрьмах Эстонии фотоматериала, проанализировав его подтвердить, что 

создание граффити, независимо от его характера и содержания, является 

дисциплинарным нарушением и несет опасность для безопасности тюрьмы. Целью 

дипломной работы является привлечение внимания чиновников к настенным рисункам, 

чтобы при надобности быстро на это реагировать, для примера стирать их. 

Объектами исследований были все граффити обнаруженные в тюрьмах Таллинна, 

Тарту, Мурру, Виру и Харку, особенно граффити со стен, которые в рамках данной 
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дипломной работы квалифицированы. В дипломной работе автор проанализировал их 

текст, содержание, сообщение и возможные последствия. 

 

 


