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Sissejuhatus 
2023. aasta veebruar kuulutati Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse poolt silmusvõimendite 
kuuks. Püüame siinjuures anda ülevaate silmusvõimendite rakendamise ja nende 
kasutamisega seonduvatest küsimustest. 

Artikkel on üles ehitatud küsimuste ja vastuste vormis. Püüame enamlevinud küsimuste kaudu 
anda ülevaate silmusvõimendite oleviku ja tuleviku kohta. Käesolevat artiklit (või õigemini 
lühiartiklite kogumikku) võib lugeda tervikuna või vaadata ainult neid punkte, mis lugejale 
parasjagu huvi pakuvad. 

Kirjutise autoril on pikaajalised kogemused nii kuulmislangusega inimeste ligipääsetavuse 
arendamisel MKM määruse nr 28 koostamise töögrupis osalemise kaudu, auditite tegemisel 
kui ka silmusvõimendussüsteemide installeerimisel, häälestamisel ning kasutamisel; lisaks on 
autor ka ise kuulmislangusega. 

Silmusvõimendeid on Eestis paigaldatud juba kümneid. Üks allikas, kust saab kontrollida 
paigaldatud silmusvõimendeid, on Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemi veebileht: 
https://lips.tallinn.ee/est 

Paraku on see hetkel ainult Tallinna keskne, kuigi sinna saab lisada objekte ka mujalt Eestist. 
Teine koht, kust infot ammutada, on Eesti Vaegkuuljate Liidu koduleht: 
https://vaegkuuljad.ee/teenused/silmusvoimendus/. 

Olles tutvunud kodulehtedel oleva loeteluga arvukatest paikadest, kus silmusvõimendi juba 
paigaldatud, ei saa enam kuidagi väita, et silmusvõimendid kuulmislangusega inimestele oleks 
uus või tundmatu asi või et kuuldeaparaadi silmusvõimendi programmi polevat võimalik 
kusagil kasutada. 

Seega hakkame silmusvõimendite kasutamisel sisenema tasapisi juba uude faasi – EVL peaks 
pöörama rohkem tähelepanu kuuldeaparaatide kasutajate vastavasisulisele teavitusele ja 
koolitusele ning samuti nõudma kuulmiskeskustelt, et nad arvestaksid sellega, et 
kuulmislangusega inimene soovib kõnest aru saada ja emotsioone tajuda kaugemaltki 
distantsilt kui vaid lähisuhtluses 2–3 meetri raadiuses. 

 

1. Milleks on vaja silmusvõimendit? 
 

Milleks on veel vaja silmusvõimendit, kas muidu suhtlemisega hakkama ei saa? Selle küsimuse 
puhul tuleb alati mõelda faktile, et isegi kuuldeaparaati või kuulmisimplantaati kasutades on 
kuulmislangusega inimese kõnelejast arusaamise efektiivne kaugus mitte rohkem kui 2–3 
meetrit.  

Seega tuleb kuulmislangusega inimene individuaalse suhtlusega oma kuuldeaparaadi või -
implantaadi toel enamasti toime, kuid suurel alal kõnest arusaamisega jääb ta sageli hätta. 
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Ta võib küll proovida küll esineja suu pealt lugeda või esinejale lähemale istuda, kuid see ei 
pruugi tulemust anda, kui suu pealt lugemist pole treenitud (aga ega Eestis seda väga kuskil 
õppida ei saagi, kui just EVL rehabilitatsiooniprogrammi ei satu) või ei ole võimalik lähemale 
istuda. Isegi treenituse korral ei ole suult lugemise teel jutust arusaamise protsent kunagi 100, 
vaid alati vähem. 

Kui kõneleja on kuulmislangusega inimesest kaugemal, siis kõneleja hääl hajub ruumis ning 
kuulmislangusega inimese kõrv enam arusaamiseks piisaval hulgal helisid kinni tihtipeale ei 
püüa. Mida sellisel juhul teha? Väiksema koosolekusaali puhul saab kasutada individuaalseid 
mikrofone, mida saab kõneleja juurde panna. Aga kui kõnelejaid on mitu? Aga kui kõneleja 
liigub? Aga kui ruumis on mitu kuulmislangusega inimest? Mõeldes erinevate saalide jt 
ruumide peale, siis tulevad siia juurde suured konverentsisaalid, teatrisaalid, kirikud jts, kus 
kõneleja(d) võivad asuda kuuljast päris kaugel. 

Silmusvõimendi ei ole mõeldud otseselt kodukasutuseks (kuigi ka seal saab seda kasutada). 
See on suurel alal kõnest või helist arusaamise abivahend kuulmislangusega inimestele. 
Silmusvõimendi võimaldab kaja- ja müravabalt aru saada kõnest või helidest, mis tekivad 
kuulajast kaugemal. Kauguseks võib olla nii 1 meeter kui ka näiteks 50 meetrit. 

Siinjuures viskaks kivi kuulmiskeskuste kapsaaeda – nimelt on osas keskustest tutvustatud 
kuuldeaparaadi müügil ka Bluetoothi mikrofoni, mida saab panna esineja juurde ning siis läbi 
Bluetoothi side kuulata esineja juttu. Seda on reklaamitud kui suurel alal kõnest arusaamise 
abivahendit. Sisuliselt on see isegi õige. Samas aga unustatakse müügitegevuse käigus sujuvalt 
ära asjaolu, et mis saab siis, kui saalis viibib mitu kuulmislangusega inimest. Nimelt võib teie 
mikrofon hakata reageerima teiste samasuguste seadmetega samas ruumis. Tuletan siinkohal 
meelde, et 2022. aasta jaanuari lõpuks elas Eestis 123 077 inimest, kellel oli arsti poolt 
diagnoositud kuulmislangus. Lugedes siia juurde ka need, kes kuulevad halvasti, ent ei ole arsti 
juurde läinud, võib kõrvaarstide hinnangul ulatuda kuulmislangusega eestimaalaste arv ca 
200 000 kanti. Seega on võimalus, et saalis viibib korraga mitu kuulmislangusega inimest, 
küllaltki suur.  

Või oletame, et saalis on 50 inimest ja igal seitsmendal on kuulmislangus. Kujutleme, et neil 
kõigil on individuaalsed mikrofonid ja nad kõik tahaksid oma mikrofoni esineja juurde lauale 
või kõnepulti tuua, et selle abil paremini kuulda. Aga mis siis saab, kui esineja liigub saalis? Siis 
peaks ta riputama kõik need 7 mikrofoni endale kaela või klambritega rõivaste külge. Ja kui 
esinejaid on mitu, kas siis peaks kõik 7 vaegkuuljat esineja vahetumisel tormama tema kaelast 
iga kord mikrofone ümber tõstma? Halvimal juhul unustab esineja mikrofoni pluusitaskusse ja 
kõnnib saalist minema, siis peab kuulmislangusega inimene oma mikrofoni taga otsima. 
Ühesõnaga – kardetavasti ei kujune sellest just mõnus ega mugav olukord. 

Individuaalsed mikrofonid on head, aga igal asjal on oma kasutamise koht. Kui vaegkuulja 
osaleb näiteks 10 inimesega töögrupi kohtumisel või 15 õppuriga koolitusel, on mikrofon igati 
omal kohal. 

Mikrofoni saab kasutada ka suures saalis, kuid siin on suurem tõenäosus kasutamisel 
tekkivateks probleemideks. Siinkirjutaja on kogenud näiteks olukorda, kus samas ruumis 
olevad erinevate kasutajate mikrofonid hakkasid üksteist segama. 
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Seevastu silmusvõimendite puhul on kasutajate arv piiramatu. Õige paigalduse korral tuleb 
inimese kuuldeaparaatidesse sama tugevusega heli igast punktist, mida silmusvõimendi katab. 
Silmusvõimendi ühildub 90–95% maailmas toodetavatest kuuldeaparaatidest, mis teeb 
temast universaalse abivahendi. 

 

2. Silmusvõimendi versus kõlar? 
 

Säherdune küsimus võib tunduda esmapilgul kummaline, kuid olles aastaid tegelenud 
kuulmislangusega inimeste ligipääsetavusega, julgen väita, et selline dilemma on pahatihti 
üsna levinud. 

Ühest küljest tundub selline küsimus loogiline: inimene ei kuule – järelikult tuleb rääkida 
kõvemini, ehk siis, paneme ruumi suure kõlari (mis teatavasti võimendab heli), ja küll siis kõik  
kuulda ja aru saada on. Pealegi võib kõlar olla odavam kui silmusvõimendi. 

Aga milliseid juhiseid jagavad Eesti Vaegkuuljate Liidu kuulmisnõustajad? „Kui on vaja suhelda 
kuulmislangusega inimesega, siis räägi rahulikult, selgelt ja vajadusel esita sõnum paberil.“ 
Panite tähele? Kuskil ei mainitud, et rääkige kõvemini. Rääkijal ei ole oma sõnumi 
edastamiseks vaja karjuda. Pigem on küsimus selles, kuidas kõneldu kõige efektiivsemalt 
inimeseni viia. 

Teisalt on kõlari teema tekkinud kuulmislangusega inimestele kohustuslike kohanduste 
tegemist uutele ja renoveeritavatele hoonetele kirjeldava MKM määruse nr 28 (29.05.2018) 
tõlgendamisel. Link määrusele https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018055. 

Olles ise olnud määruse väljatöötamise juures, tean üsna hästi, mida mingi paragrahv 
tähendab. Kahjuks ei ole tolle määruse keel kuulmislangusega inimeste kohandusi kirjeldades 
just kõige selgem. Üheks põhjuseks on siin asjaolu, et MKM juristid soovisid iga hinna eest 
vältida tehnoloogiate väljatoomist määruses. Nad soovitasid nõutavaid parameetreid 
kirjeldada kas läbi mõõtmete või omaduste. Sellest tulenebki kahjuks määruse 
mitmetitõlgendatavus. 

Võtame näiteks määruse §21 lg6. 

§21 Nõuded hoone avalikult kasutatava ruumi sisustusele ja seadmetele 
 

  (6) Avalike ürituste toimumispaigas peab edastatav heli olema dubleeritud kuulmispuudega 
inimese erivajadust arvestava helivõimendussüsteemiga. Helivõimendussüsteemi olemasolu 
tähistatakse vastava piktogrammiga. 

Mida õieti tähendab helivõimendussüsteem? Siin ongi koht, kus projekteerija või ehitaja 
mõtleb, et „Ahah, lihtsalt helivõimendus – järelikult ajab ka kõlar asja ära“. 

Vaatame nüüd, mida ütleb määruse seletuskiri: 
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Lõike 6 kohaselt peab ruumis, kus osutatakse avalikkusele suunatud kultuuri- või 
konverentsiteenuseid või viiakse läbi usulisi talitusi ja teenistusi, edastatav heli olema 
dubleeritud helivõimendussüsteemiga vaegkuuljatele.  

Vaegkuuljatele peab olema tagatud asjakohase info levimine. Isiklike abivahendite kasutamine 
ei ole piisav tagamaks info kättesaadavust. Näiteks teatrietendustel võib johtuvalt kõne 
dünaamikast ja näitlejate asukohast vaegkuuljate jaoks kaduma minna isegi 95% räägitavast. 
Paigaldatav silmusvõimendi ja FM-süsteem vähendavad seda numbrit tunduvalt.  

Selle punkti juures on arvesse võetud rahvusvahelisi norme ja praktikat.  

Ehk siis seletuskirja kohaselt tuleb saalid ja auditooriumid, kus toimuvad üritused, varustada 
vähemalt silmusvõimendiga ja sellele lisanduva helisüsteemiga. 

Võttes kõlari teema kokku, siis tegelik tõde seisneb selles, et silmusvõimendi on kasulik pigem 
nendele, kes kannavad kuulmisabivahendeid, kõlar aga nendele kuulmislangusega inimestele, 
kes abivahendeid ei kanna. Seega, ideaaljuhul peaksid olemas olema mõlemad. Tavajuhul on 
helisüsteemi kasutamisel ikka mingi kõlar olemas. Määruse mõte on tagada võimalikult parim 
olukord, kus arvestatud oleks ka kuulmisabivahendite kasutajatega.  

 

3. Milleks kohustab määrus nr 28 silmusvõimendite osas, aitamaks 
kuulmislangusega inimest? 

 

Need punktid on loetletud allpool. 

 Uste ja parkimise tõkkepuude fonolukud peavad olema varustatud silmusvõimendiga.  
 Liftidel peab olema silmusvõimendi – näiteks Kone ja Schindleri liftidel on olemas 

eraldi silmusvõimendi moodul. See on mõeldud kuulmislangusega inimest aitama, kui 
lift peaks kinni jääma, et suhelda lifti teeninduskeskusega. 

 Silmusvõimendi (lauavõimendi) peab olema infolauas, kus istub teenindaja; info- või 
vastuvõtulaud võib olla nii riigiasutuses, KOV asutuses, perearstikeskuses, muuseumis 
jms. 

 Vähemalt ühes poekassas või teeninduslauas, kus on tehtud invakohandused, peab 
olema silmusvõimendi. 

 Silmusvõimendi peab olema saalides, seminari- või koosolekuruumides, kus 
toimuvad üritused korraga paljudele inimestele. Siin on mõeldud ka nt kooli aulat. NB! 
Ametkondlikes koosolekuruumides võib see samuti olla, aga siis käib see juba 
töökeskkonna kohanduse alla. 

Vajalikku oskusteavet kogu tootespektri ulatuses (silmusvõimendid, helisüsteemid, 
paigaldus) – evivad Eestis hetkel kaks ettevõtet – Telegrupp AS ja Datel AS. Kogemused 
silmusvõimendisüsteemidega on olemas ka Riigi Kinnisvara AS-il. 
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4. Kohaliku omavalitsuse tegevuspiirkonda jäävad 
asutused/ettevõtted – kus silmusvõimendi peab olema  

 

Siinjuures on arvestatud määruse 28 nõuetega, v.a turismiobjektide ja avalike 
vabaõhuürituste puhul. NB! Vastavalt vajadusele võib silmusvõimendi asendada ka infrapunal 
või wifil baseeruva süsteemiga. 

 

Ametiasutus 

Silmusvõimendi infolauas, saalis, teenindusletis (siin on mõeldud avaruumis olevaid 
teeninduslaudu, mitte kabinette), liftis, fonolukul (kui fonolukk on ainult asutusesiseseks 
kasutamiseks, siis pole silmusvõimendit vaja). 

Koolimaja 

Silmusvõimendi aulas, liftis ja suures auditooriumis (kui selline olemas on, ca 100 inimesele). 

Ostukeskus 

Silmusvõimendi infolauas ja invakohandustega müügiletis. 

Perearstikeskus 

Silmusvõimendi registratuuris (kui on, siis ka saalis, liftis ja fonolukul). 

Kortermaja 

Fonolukk. 

Majutusasutus 

Silmusvõimendi registraatori lauas ja stroboskoopiline valgusti või värinalarm 
invakohandustega toas. 

Muuseum, elamuskeskus 

Silmusvõimendi piletimüügiletis. Interaktiivsete eksponaatide puhul tuleb arvestada, et 
kõlarist tulevast kõnest ei pruugi kuulmislangusega inimesed aru saada, vaja on juurde teksti. 
Filmide puhul võiksid all olla subtiitrid. Samas on võimalik ka need seadmed varustada väikese 
silmusvõimendiga. Oluline on siinjuures see, et kuulmislangusega inimesel ei jääks saamata 
emotsioon, mida ei saa väga väljendada lamineeritud lehtede vms lugemisel (juhul, kui 
räägitav on dubleeritud tekstina). 

Turismiobjekt 

Abi on seletava tekstiga tahvlist või ekraanist. Kui on tegemist näiteks metsarajaga, kus on 
võimalik kuulata looduse hääli, siis tasuks ühe võimalusena tekitada infotahvel selgitava 
tekstiga. Sinna võib panna nt QR koodi, mida mobiiliga skaneerides satub inimene veebilehele, 
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kust saab sama heli lasta otse mobiilist kuuldeaparaati striimida (nõuab nutitelefoni 
olemasolu). 

Ühistransport 

Linna- ja maakonnasisesel ühistranspordil peavad sõidukites paiknema infotablood marsruudi 
ja peatustega. Transpordisõlmedes ja peatustes peab olema adekvaatne info transpordi 
väljumise aegade ja kohtadega. Operatiivinfo reisiterminalides tuleb dubleerida ka 
infoekraanidel. Piletimüügikassad ja infolauad, mis ei ole automatiseeritud, peavad olema 
varustatud silmusvõimendiga. 

Avalik vabaõhuüritus 

Kuna elektrooniliste abivahendite kasutamine vabas õhus on raskendatud, siis soovitan siin 
kaasata kirjutustõlke, kes saaksid kõneleja räägitu kirjutada eraldi ekraanile. Laulude puhul 
võiksid laulude sõnad joosta eraldi ekraanil. Kui on teada laulude järjekord, siis on võimalik 
subtiitrid eelnevalt ette valmistada. Vabaõhumüügipunktide lettidel saab kasutada 
portatiivset akutoitel silmusvõimendit. 

Toodud kohanduste nimistu ei ole lõplik. Koostöös kogukonnaga saab seda edasi arendada ja 
lõppkokkuvõttes ei ole kohandustest kasu mitte ainult kuulmislangusega inimestel, vaid meil 
kõigil. 

 

 

5. Silmusvõimendi lifti – miks seda vaja on ja kuidas see töötab? 
 

Vastavalt MKM määrusele nr 28 Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele 
§13 – Nõuded liftile, tuleb ka avalikus kasutuses olevad liftid varustada silmusvõimendiga.  

Siinjuures on silmas peetud eesmärki, et kuulmislangusega inimesel peab olema võimalik 
hädaolukorras suhelda häiret likvideeriva teeninduskeskusega. Eriti sel  juhul, kui ta on liftis 
üksi ja ei ole kedagi, kes kõnest arusaamisel saaks abistada. Eesmärk on tagada, et 
kuulmislangusega inimene saaks selgelt kuulda, kui kaua ta peab veel liftis olema, millal tema 
juurde jõutakse ja kas ta peab kuidagi ise millegagi kaasa aitama. Tavaliselt on liftis olemas küll 
kõlar, aga sellest tulev heli ei pruugi kuulmislangusega inimesele arusaadav olla. 

Silmuse kaabel peaks olema paigaldatud lifti lakke (nii on see tavaliselt Kone ja Schneideri 
liftide puhul) või siis lifti nuppude paneeli juurde (nii on see Orona liftide puhul). 
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Silmusvõimendi liftis – siin on näidatud, kuidas silmuse kaablit (pildil sinise värviga laes) lifti 
paigaldada. 

Suurematel liftitootjatel on olemas oma silmusvõimendi moodulid (Kone ja Schneider). Samas 
on võimalik lifti ka eraldi moodul osta silmusvõimendite tootjate käest. 

Liftide puhul soovitame, et silmuse paigaldaks lifti sama ettevõte, kes lifti tarnis ja paigaldas, 
nii väldime võimalikke paigaldusgarantiide katkemist. 

 

 

6. Millega arvestada, kui on plaanis hankida silmusvõimendi? 
 

Laskumata siinjuures paigalduse üksikasjadesse – need soovitan ikka paigaldaja endaga läbi 
rääkida – tuleks üldiselt arvestada alljärgnevaga. 

 Elektromagnethäired – nende esinemine segab tunduvalt silmusvõimendi abil 
kuulamist. Nende esinemise kontrolliks soovitame tellida nende mõõdistus objektil 
(silmusvõimendi paigaldamise asukohas) Eesti Vaegkuuljate Liidust. Seda tuleks teha 
silmuse muretsemise soovi korral esimese asjana – siis on kindel, et seadme 
kasutamisel ei hakka esinema probleeme. Kahjuks ei ole elektromagnethäired palja 
kõrvaga kuuldavad ja vastavad mobiiliäpid ei pruugi anda relevantset tulemust. 

 Paigaldatav induktsioonsilmus peab vastama standardile IEC 60118-4. 
 Nn lauasilmuste puhul on neid tehnoloogiliselt raske paigaldada järjestikku 

asuvatesse boksidesse. Johtuvalt ülekostvusest peab bokside vahe olema vähemalt 1 
meeter. 

 Ripplagede olemasolul tuleb arvestada, et kõrgemale kui 5 meetrit ei ole võimalik 
silmuse kaablit paigaldada. 

 Soovides paigaldada silmust saali perimeeterinstallatsiooniga, kuna põrandale pole 
võimalik kaablit panna (põrandakate on paigaldatud), siis hea tulemuse saab ka veel 
siis, kui ruumi kitsama osa mõõt ei ületa 10 meetrit (seadmeid üle dimensioneerides 
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15 meetrit) aga mitte rohkem. Kui kitsam osa on üle 15 m, tuleb mõelda kas 
põrandakatte ülesvõtmise peale või siis eelistada infrapunal/wifil baseeruvat 
silmusvõimendit. 

 Tuleb selgeks teha, kas ostate ainult silmusvõimendi või on vaja ka helisüsteemi, mis 
räägitava kinni püüaks. Kui teil on endal helisüsteem olemas (mikrofonid, helipult jms), 
siis ei ole teil seda topelt vaja muretseda. 

 

7. Mida teha, kui on kavas paigaldada silmusvõimendi 
kuulmislangusega inimestele, aga tavalist kaabliinstallatsiooni 
kasutada ei saa? 

Infrapuna leviga silmusvõimendeid kasutatakse kohtades, kuhu on kaablit mingil põhjusel 
raske vedada (olgu selleks siis nt ehituslikud iseärasused või muinsuskaitse nõuded), või seal, 
kus ei tohi tekkida ülekostvust (näiteks kohtusaalid, kus heli ei tohi levida suletud istungite 
puhul ruumi seinte vahelt välja). Eesti Vaegkuuljate Liidu andmetel on selline Eestis hetkel 
kasutuses ühes kohas. Siinjuures on aga kasutusel vastuvõtjad, mida tuleb inimestele 
laenutada ja peale kasutamist uuesti laadida. 

Kui silmusvõimendi paigaldamine on võimatu elektromagnethäirete tõttu, saab probleemi 
lahendada, kasutades wifil baseeruvat heliedastust. 

Wifil baseeruva süsteemi miinuseks on vajadus kvaliteetse IT infrastruktuuri järgi – vastasel 
juhul tekivad heliedastusel hilistused ja moonutused. Teine miinus on süsteemi oluliselt 
kõrgem hind võrreldes perimeeterinstallatsiooniga silmusvõimendiga. Kolmandaks miinuseks 
on asjaolu, et vähesed tootjad pakuvad täislahendust (need on Sennheiser ja Williams AV), 
mistõttu konkurents hindade alandamise poole puudub. Iseenesest on näiteks arvuti heli 
striimimisel wifi kaudu olemas juba mitmeid võimalusi. Samuti tuleb siin ära mainida, et heli 
on võimalik vastu võtta vaid läbi nutitelefoni äpi, nuputelefoniga ei ole midagi teha. Võib loota, 
et see valdkond hakkab tulevikus edasi arenema. 

 

8. Kuidas saab inimene kasutada silmusvõimendit? 
 

Silmusvõimendit saab kuulamiseks kasutada siis, kui teil on olemas vähemalt üks neist: 

a) kuuldeaparaat kas ühes või mõlemas kõrvas; 
b) kuulmisimplantaat; 
c) kommunikaator, mis on võimeline ühenduma silmusvõimendiga. 

Kuuldeaparaadil või -implantaadil on tänapäeval olemas silmuse programm, mis häälestatakse 
kuulmiskeskuses. Vanasti oli kuuldeaparaadil olemas lüliti, millega sai aparaadi lülitada 
silmuse peale (nn T-asendissse). 
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Kui te ei tea, kas teie kuuldeaparaadil või -implantaadil on silmuse võimekus, siis palun uurige 
seda kuulmiskeskusest, kust teile kuuldeaparaat väljastati. Kui see võimekus on olemas, siis 
paluge see aktiveerida ja programmeerida. 

Pean vajalikuks juhtida tähelepanu ka sellele, et silmuse režiimi häälestusel on võimalik lasta 
häälestada kas ainult T asend või M+T asend. Viimane võimaldab jätta peale ka väliseid helisid. 
Teisisõnu on esimene variant see, et kuulete ainult seda, mis silmuse kaudu tuleb, ja teise 
variandi puhul saate vestelda ka näiteks teatris kõrvalistujaga, kuigi samal ajal kuulete läbi 
silmuse laval toimuvat. Tavaliselt pakuvad keskused eelkõige teist varianti. Samas näiteks mina 
ise kasutan puhta silmuse (T-asend) varianti ehk siis olen palunud välise mikrofoni kaudu 
sissetuleva heli tervenisti maha keerata (põhjusel, et välise mikrofoni kaudu sissetulevad helid 
kipuvad häirima silmuse kaudu kuuldavaid helisid). Mõni kuuldeaparaat toetabki ainult M+T 
režiimi. 

Juhul kui kuuldeaparaadi enda sees ei ole silmuse võimekust, pakub osa tootjaid selle tarbeks 
eraldi seadet. Kas seda nimetatakse connect clip´iks, mikrofoniks vm, sel ei ole olulist vahet. 
Mõni kuuldeaparaat on liiga väikest mõõtu ja silmuserežiimi töö tarbeks vajalik pool ei mahugi 
lihtsalt füüsiliselt aparaadi sisse. 

Siit järeldub soovitus, et kui lähete keskusesse valima uut kuuldeaparaati, siis mainige 
tingimata, et soovite kasutada ka silmust. Vastasel juhul võite hiljem seista probleemi ees, et 
teie aparaat ei võimaldagi seda. 

Mida siis teha, kui selgub, et teie aparaat ei võimalda üldse silmusega ühildumist? 

Ega siis väga midagi teha ei olegi. Mina soovitaksin sellises olukorras uurida kuulmiskeskusest, 
et millised on teie võimalused antud aparaadiga suurel alal kuulda, et kas keskus pakub 
aparaadile ka mingeid lisaseadmeid (mikrofone vms). Kui ka neid ei pakuta, siis tuleks tõsiselt 
hakata kaaluma uue aparaadi hankimist. Ka kuulmislangusega inimene soovib osa saada 
suulisel kõnel põhinevast kommunikatsioonist, mis ei toimu tema enda vahetus läheduses 
(näiteks konverentsid, teatrietendused, jumalateenistused jms). 

Kommunikaatori puhul uurige selle müüjalt, kas seadmel on olemas võimekus ühilduda 
silmusvõimendiga. 

 
 

9. Silmusvõimendi kasutamine ja urinad – mis see on ja kuidas 
selgitada välja põhjus? 

 

Silmusvõimendi patenteeriti Inglismaal juba 1938. aastal. Seega on tegemist pea 
sajandivanuse tehnoloogiaga, mis on tänase päevani vastu pidanud. 

Silmusvõimendi on tundlik elektromagnetilistele häiretele. Tasub teada, et kui lülitate oma 
kuuldeaparaadi, kuulmisimplantaadi või kommunikaatori silmuse režiimi ja mõnikord kuulete 
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normaalse heli asemel hoopis veidrat ühetoonilist urinat, siis võib see olla tingitud 
elektromagnethäiretest. 

Elektromagnethäired võivad oma olemuselt olla kas galvaanilist, induktiivset või 
mahtuvuslikku laadi või siis hoopis looduslikud (näiteks päikesepursked). Harilikult 
põhjustavad elektromagnethäireid vanad päevavalguslambid, trafod, ekraniseerimata 
jõukaablid vms. Nende tekkepõhjuste uurimine ja leidmine jäägu seejuures vastava ala 
spetsialistide pärusmaaks. 

Silmusvõimendi režiimil olevast kuulmisabivahendist kostva urina puhul soovitan 3 sammu: 

1. samm. Lülitage kõik ruumis olevad silmusseadmed välja ja lülitage oma kuuldeaparaadid 
silmuse režiimile. Kui kuulete endiselt sumisevat või urisevat heli, siis teate, et see ei ole 
seotud silmusvõimendiga, kuna see pole isegi sisse lülitatud. 

Olete nüüd kindlaks teinud, et too sumin või urin on kas elektromagnethäire ruumis, mida 
aparaadiga läbi silmuse režiimi tajute, või teise variandina ei ole silmuse programm ja/või 
kuuldeaparaadid õigesti seadistatud (võib-olla on nad liiga tundlikud) või ei tööta õigesti. 

2. samm. Lihtne viis kindlaks teha, kas tegemist on elektromagnethäire või seadistuse 
probleemiga, on minna teise tuppa või isegi viibitavast hoonest välja, hoides kuuldeaparaati 
samal ajal endiselt silmuse režiimis. Kui sumisev või urisev müra on kõikjal, kuhu lähed, sama 
vali, siis on viga tõenäoliselt kuuldeaparaatide seadistuses. Lahenduseks on pöörduda tagasi 
audioloogi juurde ja lasta silmuse programmis tundlikkus õigesti seadistada või vajadusel 
fikseerida. Võib-olla tegemist ka sellega, et silmuse programmis on madalaid sagedusi n-ö liiga 
palju. Aitab nende mahakeeramine. 

Kui sumin või urin kaob, kui liigud eemale kohast, kust seda algselt kuulsid, siis tähendab see, 
et mõni elektriseade või  maja/hoone elektrijuhtmestik tekitab elektromagnethäireid.  

3. samm. Kui kuuled suminat ainult siis, kui silmusvõimendi on sisse lülitatud või töötab mõni 
muu silmuse seade, siis on probleem silmusvõimendis endas või mis tahes seadmetes, millega 
see on ühendatud. See võib olla vigane seade, kuid sagedamini võib see osutuda heliseadmest 
silmusvõimendisse edastatud halvaks signaaliks. Sel juhul tuleks pöörduda silmusvõimendi 
paigaldaja poole ja paluda tal asi üle kontrollida. 

Lisaks nendele kolmele sammule tasub teada, kuidas teie aparaadis silmuse režiim aparaadi 
mikrofonide kasutamise võtmes on häälestatud. Tavaliselt tehakse seda kahel viisil: 

a) teil on peal ainult silmuserežiim, välised helid on maha keeratud (täielik T asend); 
b) te kuulete silmuse režiimis olles siiski lisaks ka väliseid helisid (M+T asend). 

Kui te kasutate M+T asendit, siis olge hinnangu andmisel ekstra tähelepanelik, sest kuuldav 
sumin või urin ei pruugi olla sugugi elektromagnethäire, vaid näiteks pea kohal oleva 
projektori ventilaatori müra, mida tajute hetkel võib-olla teravamalt. 
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10. Millised on alternatiivid silmusvõimendi kasutamisele? 
 

Mõnikord on küsitud, et kui silmusvõimendit ei saa paigaldada või napib selleks vahendeid, 
siis millised võiksid olla alternatiivid kuulmislangusega inimeste jaoks.  

Alternatiiv on räägitava nähtavaks tegemine ehk siis kõne tekstiks muutmine. Muidugi mõista 
on muusikat, loodushääli ja teisi säherdusi helisid raske tekstina esile tuua, pigem saaks neid 
sel juhul ainult kirjeldada. 

Olgu siin toodud mõned alternatiivid: 

1) infotahvlid / infoekraanid; 
2) sildid ja viidad; 
3) kirjutustõlge; 
4) automaatsubtiitrid. 

Infotahvlid, sildid ja viidad. Nende mõte on vajaliku info edastamine. Samas saab nendega 
edasi anda staatilist infot. Ajas kiirelt muutuva info edasiandmiseks (näiteks reisiterminalid, 
ootejärjekorra terminalid) kasutatakse arvuti teel juhitavaid infoekraane. 

Kirjutustõlge on keelesisene tõlge – tõlk tõlgib räägitava keele tekstiks (kirjutab kuuldu üles), 
nii et kuulmislangusega inimene näeb seda ekraanil. Kahjuks on puuduseks tõlkide vähesus – 
kolme koolitusrühma lõpetamise järel on Eesti peale kokku vaid 13 kirjutustõlki. See ei kata 
Eesti vajadust ära. Samuti on murekohaks kirjutustõlke rahastuse tingimused. Euroopa 
Sotsiaalfond rahastab hetkel ainult tööealiste ja vanaduspensioni ealiste kuulmispuudega 
inimeste taotlusi (taotlejale peab olema määratud puue). Kirjutustõlget kasutataks palju 
enam, kui seda võimaldataks. Põhimõtteliselt on ka ilma puudeta inimestel võimalik 
kirjutustõlki tellida, tasudes teenuse eest ise või taotledes selleks toetust KOV kaudu. 
Viimatinimetatud asutuse kaasamine on küll üsna bürokraatlik ja osa inimeste tagasiside 
põhjal ka alandav toiming ning lisaks ei pruugi KOV taotlust rahuldada. 

Eestis ei ole vene keele kirjutustõlget, samas kui eesti kurt saab venelasega suhtlemiseks küll 
tellida mõlemat keelt oskava viipekeeletõlgi. Samuti ei tehta Eestis keeltevahelist tõlget 
(inglise keelest eesti keelde vms). Nt Soomes on ka selline võimalus olemas. 

Automaatsubtiitrid. Kõne tekstiks muutmine on Eestis arendusjärgus, aga samal ajal juba ka 
reaalses kasutuses. 2020. a sügisel  eraldas Vabariigi Valitsus raha automaatsubtiitrite 
arendamiseks ning ERR ja Kanal 2 ekraanil on need nähtavad. Samas tumendab siin rõõmu 
mure, kas kaablioperaator võimaldab oma digiboksis vaegkuuljate subtiitrite lisamist. 

On tuntud huvi, kas automaatsubtiitrid asendavad kirjutustõlget. Vastus on, et ei asenda. 
Automaatsubtiitrite lubatud täpsus on vaid 80% ehk siis esineb liiga suur risk tõlkevigadeks. 
Olulisemates kohtades – näiteks kohtus või arsti juures – on inimtõlk asendamatu, kuna tema 
on vaegkuulja kõrvadeks. 

Samuti on küsitud, kas automaatsubtiitrid asendavad silmusvõimendit – jällegi on vastus 
pigem eitav. Nimelt nõuavad automaatsubtiitrid praegu internetiühenduse olemasolu. Teiseks 
on vajalik korralik mikrofon. On mõeldamatu, et vaegkuulja siseneb saali ja mikrofon on 
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näiteks ta enda mobiiltelefoni mikrofon, mis võib asuda esinejast ütleme 10 meetri kaugusel. 
Kvaliteetse heli saamiseks peab mikrofon paiknema ikkagi suu läheduses. Samas on üksikuid 
asutusi, kes suudavad organiseerida automaatsubtiitrid infoekraanile ning esineja kõneleb 
mikrofoni – sel juhul võib tõesti väita, et silmusvõimendi pole vajalik, kuna kogu tekst on juba 
ekraanilt loetav. 

 

11. Mida toob tulevik? 
 

Silmusvõimendi tehnoloogiale püütakse järjest enam otsida alternatiive, mis haakuksid ka 
tänapäeva tehnoloogiatega. 

Ühelt poolt näeme, et kuuldeaparaadid muutuvad järjest õhemateks ja väiksemateks – nii et 
raske on sinna ära mahutada silmuse režiimiks tarvilikku pooli, mille abil toimub helide 
vastuvõtmine ja teiselt poolt on meil olemas ka Bluetoothi tehnoloogia, mille abil saab eriti 
nutiseadmetega ühendada igasugu vidinaid (nt nutitelefoni kuuldeaparaatidega, et striimida 
telefonikõnesid jms). 

Tekib küsimus, et kas me ei saaks Bluetoothi tehnoloogiat kasutada ka suure ala 
kommunikatsiooni ligipääsetavaks tegemiseks kuulmislangusega inimestele. Ühelt poolt on 
mured ka Bluetooth kiipide paigutamisega kuuldeparaatidesse. Viimane on jällegi mõõtmete 
küsimus, hoolimata sellest, et väikseimad Bluetoothi kiibid on mõne ruutmillimeetri suurused, 
mahtudes ilusti näpuotsale. Muresid esineb ka signaali kättesaamisega (miniatuursete 
kõrvasiseste aparaatide puhul) ja siia lisandub samuti tohutu müriaad erinevaid Bluetoothi 
standardeid – on lausa võimatu, et kõik seadmed kõikide standarditega ühilduksid. 

Siiamaani on kõige efektiivsemad Bluetoothi tehnoloogia kasutamise võimalused neil 
kuulmislangusega inimestel, kes kasutavad Apple´i nutitelefone või tahvelarvuteid – 
telefonikõnede ja muusika striimimine oli tunduvalt murevabam. Androidi opsüsteemiga 
nutimasinate omanikud on rohkem hädas. Osa seadmeid teevad kuulmisabivahenditega 
paremat koostööd kui teised, mis põhjustab segadust ja isegi nimekirjade koostamist, millised 
kuulmisabivahendid milliste nutiseadmetega töötavad. 

2022. aasta sügisel valmis Bluetooth SIG organisatsioonis (Bluetoothi tehnoloogiaga 
tegelevate ettevõtete esindusorganisatsioon) Auracasti edastusheli standard. 

Auracast võimaldab selliseid kasutusstsenaariume nagu näiteks heli voogedastus ühest 
telerist mitmele Auracasti toega seadmele (näiteks juhtmevabad kõrvaklapid, 
kuuldeaparaadid jms). Eesmärk on, et mitu inimest saaksid oma seadmetega kuulata telerist 
tulevat heli üheaegselt. See oleks kasulik näiteks spordisaalides, kus ei oleks sel juhul vaja 
telerit valjult mängima panna, et ka tagapool olevad inimesed kuuleksid. Liiga vali heli oleks 
häiriv nende inimeste suhtes, kes ei soovi antud edastust kuulata. 

Samuti võidaksid inimesed näiteks lennujaamades, kus nende Bluetoothi toega 
peakomplektidesse on võimalik edastada teateid, mis muidu üldises melus oleksid halvasti 
kuuldavad. 
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Auracasti kasutusvõimalused loengusaalis. Ees seinal on saatja, koonusekujulistel ümmarguse 
põhjaga piltidel istuvad vastuvõtjad. 

Oletan, et lugeja pani tähele – edastava seadmega on võimalik siduda põhimõtteliselt 
piiramatu arv vastuvõtjaid, mis kõik asuvad edastusalas. Oleme ju tavaliselt harjunud, et 
telefoniga saab siduda ühed juhtmevabad kõrvaklapid, teist paari ei ole võimalik samaaegselt 
kasutada – kui selleks on soovi, tuleb esimene paar ära võtta. Samuti on selle tehnoloogiaga 
võimalik kuulata muusikat koos sõbraga üheaegselt sõbra mobiilist. 

Kuna silmusvõimendi puhul ei ole vastuvõtjate arv samuti piiratud, on see oluline progress. 
See võimaldab juhtmevaba heliesitust piiramatule arvule kasutajatele ja seda sagedusalas, mis 
ei ole mõjutatud elektromagnethäirete poolt. 

Kuigi Auracast toetab Bluetooth 5.2 Core standardit, seisab asi siiski rohkem seadmete 
toetatud Bluetoothi standardite ja tarkvaraarenduse taga. 

Auracasti heliedastusvooga saab vastuvõtja – näiteks vastava toega kuuldeaparaat – ühilduda 
kahel viisil: kas läbi assistendi või siis otse. Läbi assistendi käib vastava heliedastusvooga 
ühendumine samamoodi nagu naabruses oleva wifi võrgu valimine. Kui Auracasti edastus on 
valitud, annab Auracasti assistent Auracasti vastuvõtjale (nt kõrvaklapid, kõrvaklapid, 
kuuldeaparaat jne) teavet, mida ta vajab Auracast ülekandega liitumiseks. Auracasti assistendi 
kasutajaliides võib olla osa seadme operatsioonisüsteemist ja/või kolmanda osapoole 
rakendusest, nagu need, mis on kaasas kõrvaklappide või kuuldeaparaatidega. Ka 
heliedastusvoole saab teenusepakkuja anda nime ning pakkuda ühendumist. 



 
 

15 
 

Otseühendumisel skaneerib kuuldeaparaat ise olemasolevaid vooge ja ühendub nendega 
(täpsem ühendumine või mitme voo puhul valimisvõimaluse tegemine jääb tootja teha).  

Võib tekkida küsimus, et kuhu jääb siis Bluetooth seadmete puhul paaritumine – tõepoolest, 
antud juhul seda ei rakendatagi. Privaatse helikuulamise jaoks jääb krüptitud kanal. 

 

Auracasti tehnoloogia embleem – kui poe uksel seda märkate, teate, et seal on võimalik seda 
tehnoloogiat kasutada. Sama on ka silmusvõimendi embleemiga. 

 

Auracasti tehnoloogia väljatöötajad. 

Nagu ülalolevalt pildilt näha, on väljatöötajate seas lisaks suurtele kompaniidele (Google, 
Apple, Microsoft, Sony, LG, Samsung) ka kuulmisabivahendite tootjad (MED-EL, Cochlear, 
Demant, Sonova), silmusvõimendite tootjad (IHLMA, Ampetronic, WilliamsAV) ning ka 
kuulmislangusega inimeste esindusorganisatsioonid (IFHOH, HLAA) ja audioloogid (ADA, 
WSAudiology). Kuuldeaparaatide puhul on lootused pandud aastale 2025, kus võiks juba 
midagi suuremat välja tulla. 

Mis saab vanemate kuuldeaparaatidega, mis ei toeta Auracasti? Juhul kui neil on olemas 
silmuse režiim, siis on võimalik lisaseadmega, mis üht otsa pidi on ühendatud Auracast 
heliedastusvooga, muundada heli silmuse peale. Kui lisaseade on individuaalse silmusega 
kaelas, saabki inimene kuulata Auracast heliedastust silmusvõimendi režiimis. 

Auracast vajab ka vähem energiat kui praeguse Bluetoothi voogesituse jaoks, mis tähendab, 
et kuuldeaparaadi aku tühjenemine on Auracasti kasutamisel palju aeglasem kui 
traditsioonilise Bluetoothi kasutamisel. 

Veel tasub mainida ühte tehnoloogiat, milleks on L3C koodek. Viimane toimib taustal heli 
pakkijana ja taasesitajana, pakkudes poole väiksema jõudluse ja energiatarbe juures paremat 
helikvaliteeti kui näiteks tavapärase SBC koodeki kasutamisel. 

Silmusvõimendi ei kao lähemal ajal veel kuhugi (lähema 10 aasta jooksul). Mis puutub 
Auracasti, siis aastaks 2030 hinnatakse olevat umbes 3 miljardit Auracasti kasutajat. 
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28. veebruaril 2023  andis Bluetooth SIG põhjaliku ülevaate sellest, kuidas on kogeda Auracasti 
edastusheli pärismaailmas – Mobile World Congress Barcelona (MWC) 2023 – raames. Iga 
soovija sai paar Auracasti toega kõrvaklappe ja Auracast-i rakendusega nutitelefoni, mis 
võimaldas neil kolmes näidiskeskkonnas Auracasti helivooge otsida, nendega liituda ja 
nendega kuulata. 

Hetkel on teada, et esimese Auracast transmitteriga tuli turule NEXUM Taiwanist oma VOCE 
transmitteriga, makstes ainult 80 USD, ja Amazonist saab tolle tellida juba 139,99 USD eest. 
Nii et hangeldaminegi on uute seadmetega juba lahti läinud. Lisaks on praegu testimisel päris 
palju teisigi uusi lahendusi. Millised neist tulevad turule ja populaarseks saavad, seda näitab 
aeg. Praegu ennustatakse, et suurem seadmete valik hakkab turule tulema alates 2024 
aastast. 

Samas nagu uute tehnoloogiatega ikka võtab laialdasem levik aega. Osa inimesi peab kindlasti 
välja vahetama oma kuuldeaparaadid, sest vanemad mudelid ei pruugi seda tehnoloogiat 
toetada (vajalik on Bluetooth Core 5.2 standardi tugi). Ja kindlasti peab osa inimesi kasutusele 
võtma ka nutitelefoni, sest nuputelefoniga ei saa helivooge valida. Keskmine kuuldeaparaadi 
kasutusaeg Eestis on 5-6 aastat ja kui aparaat töötab korralikult – ei tõtta inimesed seda välja 
vahetama. Piiranguid seab ka riigipoolne soodustuste süsteem kuulmisabivahenditele, mis 
nõuab, et neid teatud aeg kasutataks enne kui hakatakse uusi muretsema. 

 

 

 


