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SISSEJUHATUS 
 

Käesoleva lõputöö eesmärk on analüüsida matkaseljakottide evolutsiooni 19. sajandi 

lõpust kuni tänapäevani. Leitule tuginedes ja silmapaistvaid seljakotimudeleid või nende osi 

inspiratsioonina kasutades valmis matkaseljakott.  

Ringkäike looduses on inimene teinud aegade algusest peale, läbi suurema osa ajaloost 

on looduses ringi liikumisel olnud aga enamasti kindel praktiline eesmärk – näiteks 

küttimine, kalapüük või korilus. Matkamine kui hobitegevus hakkas populaarsust koguma 

19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses (Nye). Alates sellest ajast on kiirelt arenenud ka 

matkavarustus, mille tootmisega tegeleb tänapäeval mitme miljardi dollari suurune tööstus 

(Grand View Research 2020). Sõltuvalt plaanitava matka pikkusest ja iseloomust on matkale 

vaja kaasa võtta vastav riietus, toit ja vesi, ööbimisvahendid ning muu vajalik, mille kõige 

kandmiseks on osutunud sobivaimaks vastava suurusega matkaseljakott.  

Olen matkamisega aktiivselt tegelenud 15 aastat ja selle aja jooksul läbi proovinud 

mitmeid erinevaid matkaseljakotitüüpe ja -mudeleid. Suure ajaloohuvilisena pean lugu ka 

varem, 50 või 100 aastat tagasi kasutatud matkavarustusest. Tol ajal tehtud seljakotte 

kasutades või nende kohta uurides on saanud selgeks, et väga paljud tänapäeva seljakottide 

omadused teevad nad ajaloolistest mugavamaks, kergemaks, veekindlamaks või muud 

moodi paremaks. Siiski leian, et paljudes varem kasutatud seljakottides on tänu nende 

lihtsusele, traditsioonilisele väljanägemisele või valmistamisel kasutatud naturaalsetele 

materjalidele midagi erilist, mis levinud tänapäevastel matkaseljakottidel puudub. Näiteks 

lähevad vanad nahast, presentkangast ja puidust kotid neid kandes ja kuludes aina kaunimaks 

ning kasvavad seeläbi ka kasutajaga rohkem kokku. Tänapäevastele, pea eranditult 

sünteetilistest materjalist matkakottidele aga seda omistada ei saa.  

Samuti ei ole tänapäevased matkaseljakotid mingi osa purunemise korral ka kuigi hästi 

parandatavad. Soovides luua toodet, mis oleks võimalikult pika elueaga, olles see läbi 

keskkonnasõbralik ja kasulik ka tarbijale, tuleb mõelda modulaarsetele süsteemidele. Arvan, 

et matkaseljakoti iga detail peaks olema kergesti vahetatav, nii et näiteks õlarihma, tasku või 

raami purunemine ei tingiks koti mahakandmist. Usun, et erinevate ajastute kotidisaine 
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uurides ja varem tehtut analüüsides, on võimalik õppida palju uut ja modulaarses disainis 

rakendamisväärset. 

Käesoleva töö esimene peatükk tutvustab matkamist ja selle ajalugu ning annab ülevaate 

olulisimast matkavarustusest. Teine peatükk kirjeldab matkaseljakottide peamisi omadusi, 

tutvustab põlisrahvaste kasutatud kandekonstruktsioone ning analüüsib matkaseljakottide 

arengut 19. sajandi lõpust tänapäevani. Kolmas peatükk kirjeldab käesoleva lõputöö raames 

valminud matkaseljakotti ning toob välja, milliseid teises peatükis käsitletud omadusi on 

selle valmistamisel rakendatud. Lõputöö lisades paiknevad valminud seljakoti ja selle raami 

disaini ja tööprotsessi kirjeldused, lõputöö materjalikulu ning fotod valminud töödest.   
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1. MATKAMINE 

1.1. Matkamise mõiste 

Eestikeelse sõna “matkamine” tähendus on väga lai. Rääkides matkamisest võidakse 

silmas pidada kahetunnist jalutuskäiku pargis või siis hoopis kuudepikkust ekspeditsiooni 

metsikus looduses. Ühtse tunnusena võib matkamist pidada hobitegevuseks, mille 

peamisteks eesmärgiks on sportlik ja meeldiv ajaveetmine looduskeskkonnas. 

Matkamist võib liigitada liikumisviiside alusel näiteks järgnevalt: jalgsimatk, 

jalgrattamatk, motoriseeritud matk (mootorrattaga, autoga vm), veoloomi (hobuseid, 

põhjapõtru, kaameleid, kelgukoeri) kasutav matk või veematk (kanuu, süsta, SUP-laua või 

paadiga). Kuna antud uurimustöö eesmärk on analüüsida seljakotte, mis on eelkõige 

mõeldud jalgsimatkal varustuse kandmiseks, siis keskendun ka selles alapeatükis vaid 

jalgsimatkamisele.  

Ingliskeelne universaalne vaste sõnale matkamine on hiking, kuid kasutatakse ka mõisteid 

trekking ja backpacking. Kuigi ka inglise keeles ei ole nende mõistete kasutamine väga 

rangelt defineeritud, lubavad nad erinevaid situatsioone paremini kirjeldada. Nii peetakse 

kõige üldisemaks ja laiahaardelisemaks mõistet hiking, mida võib kasutada kõiksugu 

matkade kirjeldamiseks, eelkõige aga lühemate, kergemate ja tihti vaid ühe päeva pikkuste 

matkade määratlemiseks. Ingliskeelset mõiste trekking kasutatakse enamasti mitmepäevaste, 

füüsiliselt koormavate ja rasketes oludes läbiviidavate matkade kirjeldamiseks (Kenny 

2019). 

Kumbki eelnimetatud mõistetest ei hõlma endas täpsustust, kas matkaja kannab matkaks 

ja väljas ööbimiseks vajalikku varustust kaasas või tehakse seda tema eest. Mõiste 

backpacking tähendab aga just mitmepäevast matkamist, kus kogu vajaminevat varustust 

kantakse seljakotis kaasas (Brilleman). Antud lõputöö raames loodava seljakotti kasutusala 

kirjeldamiseks sobib enim just see termin (backpacking ehk seljakotimatkamine). 

Nii nagu igal spordialal, on ka matkamises võimalik püstitada erinevaid eesmärke. 

Eesmärk võib olla kättesaamatu mäetipu “vallutamine”, poolusele jõudmine või siis 

levinumalt lihtsalt plaanitud marsruudi läbimine kas tähistatud matkarajal või siis täiesti 

puutumatus looduses. On neid, kes soovivad väljavalitud raja läbida võimalikult kiiresti ja 

ka neid, kellele on tähtis lihtsalt teelolek ja looduse nautimine. Keskmise matkaja jaoks on 
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tänapäeval sageli mõistlikum kasutada juba olemasolevaid matkaradu: see lihtsustab 

marsruudi valikut, vähendab eksimise ohtu ja ei ole loodusele nii koormav. Hästi tähistatud 

matkaradu võib leida üle kogu maailma. Uurimuse autor on matkanud erinevaid 

rajasektsioone USA ühel pikimal, 4270 km pikkusel matkarajal Pacific Crest Trail, läbinud 

matkaradu Kanadas, Hispaanias, Inglismaal, Šotimaal ja Rumeenias ning kõndinud läbi 

enamiku Eesti oma kahest pikamaamatkarajast, RMK Oandu-Aegviidu-Ikla ja RMK 

Peraküla-Aegviidu-Ähijärve matkateest. Olemasolev matkarada ja selle kaart annavad 

võimaluse planeerida päevateekondi, ööbimiskohti ja toiduvarude täinedamisvõimalusi ning 

on tihtipeale planeeritud eesmärgiga pakkuda mitmekesist ülevaadet erinevatest looduse 

pakutavatest vaatamisväärsustest.  

Sageli on selliseid matkaradu võimalik läbida ka ühepäevaste sektsioonidena tehes rajast 

korraga vaid 5-30-kilomeetriseid lõike, kuid võib arvata, et nagu autorile on ka paljudele 

teistele matkajatele kogemustena mitte vähem tähtsad väljas söögi valmistamine, õhtul lõkke 

ääres istumine ja väljas magamine.  

1.2. Matkamise ajalugu 

Lühemaid matku koduümbruses on inimene ilmselt alati teinud, olgu siis ajendiks 

igapäevased käigud või huvi ümbruskonna vastu. Kui päris varaste inimeste, küttide ja 

korilaste, elu toimuski pidevas liikumises, siis ka pärast kohapeale jäämist võtsid inimesed 

ette pikemaid rännakuid kodust kaugematesse paikadesse. Erinevalt tänapäevast, oli 

aastatuhandeteks selle ajendiks enamasti vajadus teatud ressursi järele: jahiretked, 

kalaretked, väärismetallide otsimine või näiteks sõjakäigud.  

Pikemad matkad metsikusse loodusesse, kus peamisteks eesmärkideks vaimu puhkamine, 

looduse vaatlemine ja treening, on aga inimkonna ajaloo lõikes võrdlemisi uus nähtus. 

Matkamine kui hobi ja vaba aja sisustamise võimalus hakkas Euroopas ja Põhja-Ameerikas  

levima 19. sajandi lõpus ja muutus populaarseks ajaviiteks 20. sajandi esimeses pooles. 

Peamiseks põhjuseks võib pidada seda, et industriaalrevolutsiooniga hakkas töölisklassi 

inimesel tekkima töötegemisest vaba aega. 19. sajandil ja enne seda tehti lääneühiskonnas 

tööd kuus päeva nädalas ning ainus vaba päev, pühapäev, tuli pühendada kirikus käimisele, 

perekonnale ja kodustele toimetustele. Ka ei olnud enne 19. sajandi lõppu keskmisel 
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töölisklassi inimesel esmavajaduste täitmisest ülejäävaid rahalisi ressursse, mida 

hobitegevusse panustada (Cross 1990: 163-167). 

19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses kolis üha rohkem inimesi töö ja paremate 

elutingimuste otsingul maalt linna elama. Sellega seoses aga tekkisid probleemid 

ülerahvastatusega ja sellest tuleneva kasina hügieeni ja haiguste levikuga. Lisaks muudele 

abinõudele levis arusaam, et päike, värske õhk ja liikumine on nii vaimsele kui ka füüsilisele 

tervisele kasulikud ning sellest ajendatuna otsiti teed loodusesse. Kindlasti võib matkamise 

kui sportliku vabaajategevuse levimisele kaasaaitavaks faktoriks pidada transpordi arengut. 

Nii Euroopas kui Põhja-Ameerikas loodi ja laiendati raudteevõrku, liikuma hakkasid 

esimesed liinibussid ning üha enam peresid said lubada endale isiklikku autot. Just 

eelmainitud mugavused lõid töölisklassi ja keskklassi inimestele võimaluse kodust eemale 

nädalavahetust või puhkust veetma minna (Nye). 

Tulles vastu inimeste soovile ja mõistes vajadust loodust kaitsta hakati 20. sajandi alguses 

nii Ameerikas kui ka mujal maailmas looma üldkasutatavaid matkaradu ja loodusparke 

(Djossa 2018). Matkamise populaarsus kasvas jõudsalt kogu 20. sajandi vältel ning 

mõjutatuna linnastumisest, sotsiaalmeedia kasutamise tõusust ning matkamise 

demokratiseerumisest veelgi enam 21. sajandil. Hinnanguliselt tegeles 2019. aastal näiteks 

USA-s matkamisega 49.7 millionit inimest, poolteist korda rohkem kui kümnendi võrra 

varem (Outdoor Foundation 2020), globaalse matkavarustuse turu suuruseks hinnati aga 4.5 

miljardit 2019. aastal ning eeldavalt juba 7.4 miljardit 2027. aastal (Grand View Research 

2020). 

1.3. Matkavarustus 

Matkal kaasaskantav varustus sõltub matka iseloomust, pikkusest, ilmastikuoludest, 

asukohast ja muudest asjaoludest. Vähetähtis ei ole ka see, kas matkatakse üksi või grupiga. 

Kuna näiteks jalgsimatkal tuleb kogu varustust seljas kaasas kanda, on üheks põhiliseks 

reegliks see, et kaasa võtta tasub vaid seda, mida on vältimatult vaja.  

Varustuse puhul on peamine, et matkaja kõik baasvajadused oleks täidetud. Viimaste 

kohta on välja selgitatud, et inimene suudab elada: kolm minutit ilma hapnikuta; kolmest 

minutist kuni kolme tunnini külmas, enne kui kaotab teadvuse; kolm päeva ilma veeta (kuigi 

vajab kuni 3 liitrit vett ööpäevas); kuni kolm nädalat söömata. (Hints et al 2008: 80). 
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Seega - peamisteks varustuse ülesanneteks on keha kaitsmine välistingimuste eest (riietus, 

varjualune, magamisvarustus, tuletegemisvahendid), keha varustamine veega (vesi ja 

veepuhastamistarvikud) ning energiaga (söök ja söögitegemisvarustus). Analüüsides 

erinevaid matkakäsiraamatuid ning matkamisele või matkavarustusele pühendunud 

veebilehti võib öelda, et üht universaalset ja kõigi jaoks toimivat matkavarustuse nimekirja 

ei ole olemas. Kuna käesoleva lõputöötöö eesmärgiks on luua matkaseljakott, tasuks välja 

tuua näidisnimekiri tarvikutest, mis võiksid ära mahtuda mitmepäevasel matkal 

kasutatavasse seljakotti: 

• Vahetusriideid 
• Magamiskott 
• Magamismatt 
• Telk või muu varjualune 
• Toit 
• Vesi 
• Põleti ja kütus 
• Pott ja sööginõud 
• Esmaabitarvikud 
• Nuga või multitööriist, tuletegemisvahendid, valgusallikas 
• Tarvikud varustuse hooldamiseks või parandamiseks 

Antud nimekiri on illustratiivne, sellele võib vastavalt matka iseloomule ja matkaja 

eelistustele varustust lisada või väljatoodut eemaldada. 
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2. MATKASELJAKOTID JA NENDE ARENG 19. SAJANDI 
LÕPUST TÄNAPÄEVANI 

2.1. Matkakottide põhiomadused 

Matkaseljakoti ülesanne on matkal vajamineva varustuse kandmine. Matkaseljakoti 

tähtsaimateks osadeks on suletav kott ja selle külge kinnitatud kaks õlarihma—ilma seljakoti 

kotiosata ei saaks asju kanda ja ilma õlarihmadeta ei saaks kotti seljale kinnitada. Just need 

komponendid on ainsad, mida on kasutatud nii 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse kõige 

algelisematel kui ka tänapäeval tehtud ülikergetel matkaseljakottidel. Lisaks on erinevatel 

matkaseljakottidel tihti seljakoti raskust puusadele kandev puusavöö, rihm kahe õlarihma 

rinnal fikseerimiseks, mitmesugused väiksemad lisataskud, kompressioonrihmad koti kokku 

tõmbamiseks ja kinnituskohad varustuse koti külge kinnitamiseks. Veel esineb paljudel 

matkaseljakottidel mingisugune jäik raam.  

Raami alusel võibki matkaseljakotid jagada kolmeks: raamita kotid, välise raamiga kotid 

ja sisemise raamiga kotid. 

Raamita kotil ei ole koti seljapaneelil mingit tugistruktuuri, sellest tulenevalt hoiavad nad 

vormi vaid tänu heale pakkimisele. Kuna raamita kotil ei ole raskust puusadele kandvat 

raami, siis jääb peaaegu kogu koti raskus õlgade kanda. Tänu tugistruktuuri puudumisele on 

raamita koti suureks eeliseks kergus. Raamita kotti peetakse mugavaks vaid siis kui pakitud 

koti kaal jääb 10kg piiridesse (The Hiking Life 2015).  

Välise raamiga seljakottidel on koti seljapaneelil ja/või selle ümber jäik raam. Välise 

raami eelisteks on koti vormi hoidmine, koti raskuse puusadele suunamine ning koti seljast 

eemal hoidmine, mis tagab hea ventilatsiooni. Välise raami külge saab ka hõlpsalt varustust 

siduda (Knapp). Välise raamiga seljakotti võib pidada ikooniliseks matkakotiks, mis leidis 

tihedat kasutamist kogu 20. sajandi vältel; kui aga vaadelda tänapäeval müüdavaid ja 

kasutatavaid seljakotte, siis on palju populaarsemaks saanud sisemise raamiga 

matkaseljakott. 

Sisemise raamiga kotil asub kotti toetav tugistruktuur koti seljapaneeli sees. Sisemine 

raam hoiab hästi vormi ja aitab raskust puusadele suunata. Kott on kandmisel tihedalt vastu 

selga, mis võimaldab mugavalt kanda suuri raskusi. Tänu välise raami puudumisele on 
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sisemise raamiga kotid kitsamad ja vähem kohmakad. Võrreldes välise raamiga kottidega ei 

ole sisemise raamiga kottidel nii hea ventilatsioon (Knapp). 

Üks tähtsaimaid näitajaid matkaseljakoti juures on selle maht. Kogematu või lihtsalt 

mugavust nautiv matkaja võib ka ühepäevasele matkale kaasavõetava varustuse kandmiseks 

vajada ülisuurt ekspeditsiooniseljakotti ning samas võib vähenõudlik ekstreemmatkaja teha 

nädalapikkuse matka vaid ranitsasuuruse kotiga. Matkaseljakoti mahtu mõõdetakse liitrites. 

USA seljakotitootja Osprey andmeil võiks matkaseljakotid mahu järgi jaguneda järgmiselt: 

● 6-25-liitrine matkaseljakott on sobiv ühepäevamatkadeks või mitmepäeva-

matkadeks, kuhu ööbimisvarustust kaasa ei võeta; 

● 25-50-liitrine kott on sobiv mitmepäevasteks ööbimisega matkadeks või 

ühepäevamatkadeks ekstreemsetes oludes; 

● 50-75 liitrine kott on sobiv pikemateks, näiteks nädalasteks matkadeks; 

● 75+ liitrine kott on sobiv pikkadeks, palju lisavarustust vajavateks 

ekspeditsioonideks (Osprey Europe). 

2.2. Varased kotid, kanderaamid ja nende funktsioonid  

Inimesed on kasutanud erinevaid kotte, konstruktsioone ja seadeldisi tarviliku varustuse 

või saagi seljas kandmiseks juba ürgajast saadik. Kuna nende valimistamiseks kasutati aga 

kiiresti kõdunevaid orgaanilisi materjale – peamiselt loomade nahku ja erinevat taimset 

materjali – siis on nende kasutuse ja väljanägemise kohta väga vähe tõendeid. (Adovasio et 

al 2007) 

Varaseim teadaolev raam varustuse seljaskandmiseks on leitud Itaalia-Austria Alpidest, 

muinasleiust, mida tuntakse jäämees Ötzi nime all. Ötzi suri arvatavasti 5300 aastat tagasi 

ning tema mumifitseerunud keha, riietus ja varustus annavad hindamatut teavet tolleaegse 

elu kohta. Arvatav seljakoti raam moodustus U-kujuliseks painutatud sarapuu vitsast, kahest 

lõhestatud lehise lauast ja naharibadest (Joonis 1). Võib oletada, et raamile oli kinnitatud ka 
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nahast kott või võrk, kuid selle kohta kindlad tõendid puuduvad (Bahn 2004; South Tyrol 

Museum of Archaeology). 

 

 

Joonis 1: Jäämees Ötzi koti rekonstruktsioon (Speerschleuder). 

Ötzi leiust pärinev seljaraam on küll väga algeline, kuid samas funktsioonilt vägagi 

sarnane 20. sajandi välise raamiga seljakottide raamiga.  

Erinevaid seljaraame on kasutanud ka väga paljud 

põlisrahvad. Materjalideks kasutati enamasti kohalikus 

looduses saadaolevaid ressursse. Mitmed siberi rahvad on 

kasutanud vitstest painutatud ja kasetohuga kaetud raame 

(Joonis 2). 

 

Joonis 2: "Nop", seljas kantav vitstest raam, millega on hea 

kandameid kanda. Tehtud vitstest ja kasetohust (Fotograaf: Vello 

Kutsar. ERM Fk 1793:81).  
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Ameerika põlisrahvaste seas oli laialt levinud seljaskantav vitstest punutud korv, kuid 

kastuati ka puidust raame. Raame kasutati peamiselt saagi ja varustuse, kuid ka väikelaste 

kandmiseks. Norras kasutati vakkade, ämbrite ja muude kandamite seljas kandmiseks 

massiivset puidust raami nimega Hjuringsmeis (Joonis 3 ja Joonis 4). 

 

 

 

Joonis 3: Hjuringsmeis 

(Norsk Folkemuseum. 

NF.01136-008) 

 

 

Joonis 4: 

Hjuringsmeis 

(Norsk 

Folkemuseum. 

NF.07921-019)

 

Üheks levinuimaks varustuse kandmise tarvikuks oli nii Eestis kui ka Siberi aladel 

kasetohust punutud märss, mida kanti õlal või seljas (Joonis 5 ja Joonis 6). Märssi võib 

pidada oma suuruse kohta üpriski raskeks ja vähe mahutavaks, kuid kasetoht, millest seda 

tehti, oli odav ja kergesti kättesaadav materjal. Lähtudes ERM-i muuseumikogudest ja 

vestlusest sealse koguhoidja Ülle Jäega võib arvata, et kui Siberi aladel kasutati ka seljas 

kantavaid suuri märsse (Joonis 6)  ja vitstest raame, siis Eesti aladel, kus talupojad olid 

sunnismaised, kasutati märsse ilmselt vaid lõunasöögi või muu vähese tarviliku lühiajaliseks 

kaasaskandmiseks – suuremaid kandevahendeid lihtsalt ei vajatud (Jäe 2021). 
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Joonis 5: Eesti aladel kasutatud märss (ERM A 

566:11) 

 

Joonis 6: Komi naine seljaskantava märsiga  

(Fotograaf: Vello Kutsar. ERM Fk 1793:85) 

 

2.3. 1880–1940ndate matkaseljakotid  

On raske määrata, mis ajal hakati tegema esimesi matkaseljakotte, sest 19. sajandi lõpus 

ja enne seda liiguti looduses eelkõige ikkagi praktilistel eesmärkidel: jahil käimiseks, 

kalastuseks, seente, marjade või taimede korjamiseks ning lihtsalt ühest asulast teise 

jõudmiseks. Paljude käesolevas alapeatükis käsitletud kottide eesmärk oligi eelmainitud 

tegevuste korda saatmiseks vajamineva varustuse kandmine, kuid mida aeg edasi, seda 

rohkem kasutati neid ka lihtsalt matkamiseks kui meeldivaks hobitegevuseks.  

Ühtlasi on mitmed selle aja seljakotid või nende disainielemendid üle võetud erinevate 

riikide armeedelt. 19. sajandil kasutasid USA armee ja paljud Euroopa riikide armeed 

puidust või bambusest struktuuriga nahast seljakotte (Joonis 7). Neis oli piisavalt ruumi 

vahetusjalatsite, aluspesu, laskemoona, vähese toidumoona ja mõne muu asja kandmiseks, 

kuid katelok, varjualune ja tekk või mantel seoti koti külge. Sellised armee seljakotid olid 

aga liiga väikesed ja oma suuruse kohta liiga rasked, et neid matkamise jaoks kasutada. 

(Kephart 1916: 121) 
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Joonis 7: USA armee poolt USA kodusõjas kasutatud puidust struktuuriga seljakott (Worthington Galleries).  

Allpool on ülevaade 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse levinuimatest matkaselja-

kottidest. Peamise allikana on kasutatud Ameerika Ühendriikide ühe esimese laialt tuntud 

matkaja, kirjaniku ja looduse propageerija Horace Kepharti raamatut "Camping and 

woodcraft", milles autor tutvustab ja võrdleb tollal USA-s levinuimaid seljakotitüüpe ja -

mudeleid. Kephert ütleb, et ta ei vaevu isegi pooli poodides saadaolevaid mudeleid 

kirjeldama, sest enamik neist on halva või ebasobiva disainiga (Kephart 1916: 127-128). 

Sellest võiks järeldada, et tema kirjeldatud mudelid olid ühed parimad tol ajal saadaolevatest. 

On muidugi subjektiivne toetuda vaid ühe autori arvamustele, kuid antud raamat on 

kirjutajale teadaolevalt pea ainuke nii põhjalikult eelmise sajandivahetuse matkavarustust 

kirjeldav allikas, samuti tunduvad Kepharti seljakottide ülevaadetes välja toodud mudelite 

eelised ja puudused igati loogilised ja põhjendatud. 

Üheks levinuimaks algseks matkaseljakoti tüübiks võib pidada ilma igasuguse raami ja 

tugistruktuurita nahast või tekstiilist kotti. Sellised kotid olid kõige lihtsamini valmistatavad 

ja sellest tulenevalt ka laialt levinud. 

Alpi jahimehed on ajast aega kasutanud jahisaagi ja kerge varustuse kandmiseks lihtsat 

kuid geniaalset kotti mida nimetati rucksack-iks. (Sellest saksakeelsest terminist on ka 

tuletatud ka ingliskeelne termin rucksack – seljakott.) 20. sajandi alguseks oli see saanud 

Euroopa jahimeeste ja alpinistide lemmikuks varustuse kandmise viisiks. Koti algupäraseim 

ja lihtsaim versioon on lihtne neljakandiline pealt avatud õlarihmadega kott. Turistide jaoks 

toodetud mudelil oli varustust tolmu ja vihma eest kaitsev pealisklapp ning üks või mitu 

küljetaskut, mis lubavad varustust kiirelt kätte saada ka liikumise ajal. Selle kotidisaini 
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eripäraks on otse kotisuud sulgeva paela külge kinnitatud õlarihmad (Joonis 8). Nii jäävad 

rihmad alati tsentrisse ja kott toetub kandja õlgade kõige tugevamatele kohtadel kaela 

lähedal. Tänu oma ehitusele ripub kott 

kandes õlgadest allpool, tihedalt vastu 

selga. Sellest tulenevalt oli see hea 

kotitüüp kaljudel turnimiseks, kus 

kõrgemal asetseva raskuskesemega 

kott liialt tasakaalu mõjutada võiks. 

Klassikaline rucksack mahutas umbes 

15 liitrit ja olles sageli tehtud 

õhukesest tekstiilist, oli see väga 

kerge ja kompaktne. Selline seljakott 

oli aga sobiv vaid ühepäevasteks 

matkadeks või sellisteks retkedeks, 

kus ööbiti taludes või 

külalistemajades. Väikese mahu 

tõttu oleks kotti ööbimisvarustust 

raske mahutada ning kuna kandes 

toetub kott alaseljale, siis suuremate raskuste – Kepharti arvates enam kui 7 kg – kandmisel 

oleks see väga ebamugav (Kephart 1916: 123-126). 

Eelmisel sajandivahetusel kasutatud kott, mida Kephart oma raamatus huvitavaks 

rucksack-i edasiarenduseks peab, on puitraamiga Norra armee kott (Joonis 9). Koti tamme- 

või saarepuust raam koosneb 

kahest vertikaalsest ja kahest 

horisontaalsest lipist, mis on 

seljakujule vastavaks 

painutatud. Kott on raami 

külge kinnitatud kolmest 

punktist: koti alumised 

nurgad on metallist rõngaste 

abil ühendatud raami 

alumise horisontaallipi 

Joonis 8: Rucksack. Lihtne versioon ja kahe taskuga 

turistimudel. Kepharti (1916: 124-125) illustratsioonid  

Joonis 9: Norra armee seljakott. Kepharti (1916: 126) illustratsioonid. 
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otstega ning ülemises osas on koti külge õmmeldud rihm, mis on viidud läbi raami ülemises 

horisontaallipis oleva pilu (Joonis 10). (Kephart 1916: 126-127). 

Mainitud koti kohta on leida vähe infot, kuid Rootsi ja Norra muuseumide digitaalsetes 

arhiivides (DigitaltMuseum) leitava fotomaterjali põhjal võib väita, et kõnealust puitraamiga 

seljakotti on Skandinaaviamaades kasutatud matkamiseks, mägironimiseks, kala- ja 

jahiretkedeks ning ka posti laiali kandmiseks.  

 

Joonis 10: Norra puidust 

raamiga seljakott, valmistatud 

1880ndatel. Kott on nahast, 

käsiõmblustega. Raam on 

valmistatud saarepuust (Stiftelsen 

Norsk Skogmuseum. SJF.03284). 

 

 

Kepharti tutvustatud armee versioonis on kotil ka vöörihm ning vöörihma ja õlarihmu 

ühendavad rihmad. Vöörihm aitas küll kotti stabiliseerida ja puusade vastu fikseerida, kuid 

tuginedes kirjeldustele ja joonistele võib oletada, et vöörihma peamine eesmärk oli siiski 

raskete padrunitaskute kandmine. Rootsi ja Norra muuseumide fotoarhiividest 

(DigitaltMuseum) leitud fotode põhjal võib järeldada, et sarnastel puitraamiga tsiviilkottidel 

puusavööd ei olnud. Mitmetel muuseumi arhiivides olevatel sarnastel kottidel on puitraami 

küljes kott, mis algselt antud raamiga kokku ei käinud, vaid oli valmistatud või soetatud 

eraldi ja siis sellise raami külge kinnitatud (Joonis 11). See annab alust arvata, et sellist raami 

peeti kasulikuks tarvikuks, mis muidu vormi mitte hoidva koti mugavamini kantavaks teeb. 
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Joonis 11: Mägironijale Morten 

Borrellile kuulunud seljakott. Kott 

valmistati 1882 ja oli matkamisel 

kasutuses 1930ndateni. Raam on 

kotile juurde lisatud hiljem (Norsk 

fjellmuseum. NFJ-00141). 

 

 

 

Eelmise sajandivahetuse levinuimaks matkakotiks Põhja-Ameerikas võib pidada pealt 

klapiga suletavat nö ümbrikukujulist presendist kotti, mille tuntuimaks tootjaks oli 

tänapäevani tegutsev Duluth Pack. Selle kotimudeli lõi ja patenteeris USA-s, Minnesota 

osariigis elanud Prantsuse-Kanada juurtega kingameister Camille Poirier 1882. aastal. Kotti 

kasutasid algselt trapperid, jahimehed, metsatöölised, raudteeinsenerid ja teised metsikus 

looduses tööd tegevad inimesed, kuid mida aeg edasi, seda enam liikus turg hobimatkajate 

varustamisele (Duluth Pack). 

Seda kotti eelistab kõigile teistele mudelitele ka Kephart, kirjutades, et see on parim 

mõõduka hinnaga seljakott mitmepäevasteks matkadeks. Koti neljakandiline kuju ja suur 

suu tagab lihtsa pakkimise ning võimaldab kokku volditud teki asetada kotti nii, et see jääks 

tervet seljaosa polsterdama. Kephart peab oluliseks, et kotil on kolm klappi sulgevat rihma, 

mis tagavad veekindluse ning võimaldavad isegi väiksema kandami ümber koti tihedalt 

kokku tõmmata. Kotil on lisaks kahele õlarihmale ka keskmine, nö pearihm, mis võimaldab 

raskete kandamite tassimisel õlgadele puhkust anda (Joonis 12). Rihmasid toodeti nii 

presendist kui ka nahast; presendist rihmad kortsuvad märjaks saades ning hakkavad õlgu 

soonima, millest tulenevalt tasuks eelistada nahast õlarihmasid (Kephart 1916: 129-130).
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Joonis 12: Õlgadel 

ja/või laubal kantav 

Poirieri seljakott. 

Patenteeritud aastal 

1882. Paremal sama 

koti tänapäeval 

toodetud versioon 

(Duluth Pack). 

 

 

George Washington Sears, kirjanikunimega Nessmuk, on Kepharti kõrval teine USA 

matkaja ja kirjanik, kelle kokkupandud matkatarkuste raamat "Woodcraft and Camping" 

(1884) on üheks parimaks ülevaateks eelmise sajandivahetuse matkavarustusest. Nessmuki 

eelistatud matkaseljakotti võib pidada Euroopas levinud rucksack-i ja Ameerikas väga 

populaarse Poirieri kotidisaini hübriidiks.  

Nessmuki kott on neljakandiline, pealt suletava klapiga ning veekindlast presendist 

(Joonis 13). Kotil on lisamahtu andvad kandilised üles koonduvad küljeseinad, mis sama 

koti mahu juures võimaldavad Poirieri kahemõõtmelise koti disainiga võrreldes väiksemaid 

üldmõõte. Nii nagu rucksack-il on ka Nessmuki 

eelistatud kotil kotisuud kokku tõmbav nöör, 

kuid kui rucksack-il kinnituvad õlarihmad otse 

nööri külge, siis Nessmuki kotil on rihmad 

kinnitatud kotisuust allapoole, tänu millele 

asetseb kott kandmisel selja suhtes kõrgemal. 

Kephart peab mitmepäevasest matkast tingitud 

raskema varustuse kandmisel oluliseks just 

seda, et kott asetseks selja suhtes kõrgemal ning 

ei suruks alaseljale (Kephart 1916: 128). 

 

Joonis 13: Nessmuki kott. Kepharti (1916: 127) illustratsioonid. 
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Peale Norra armeekoti on ainsaks teiseks Kepharti kirjeldatavaks toestatud seljaosaga 

kotiks "Turisti seljakott". See mudel sarnaneb välimuselt eelkirjeldatud raamita kottidega, 

kuid seljapaneelile on õmmeldud rida peenikesi 

vertikaalselt asetsevaid pulki, mis kotti toesta-

vad ning ühtlasi tagavad õhuvoolu koti ja selja 

vahel (Joonis 14). Kephart (1916: 127) toob 

välja, et suvel klassikalist presendist kotti 

kandes higistab kandja ka paksust koti 

presentseinast läbi. 

Joonis 14: Turisti seljakott. Kepharti (1916: 127) 

illustratsioonid. 

Kephart kirjeldab ka Captain Townsend Whelen-i disainitud seljakotti, mida ta peab 

geniaalseks, kuna see on nii suur, et võimaldab kanda tervet väikest hirve, kuid tänu kokku 

volditavale kangale ning vajalikes kohtades 

paiknevatele kompressioonrihmadele saab seda 

kerge vaevaga pisikeseks ühepäevakotiks kokku 

tõmmata (Joonis 15) (Kephart 1916: 130-131). Kott 

on eest kahe lisataskuga ning muidu võrdlemisi 

sarnane eelmainitud raamita koti mudelitele, kuid 

kirjeldused ja juures olev illustratsioon ei võimalda 

aru saada, kuidas kott täpselt toimis. 

Joonis 15: Whelen-i seljakott. Kepharti (1916: 129) 

illustratsioonid. 

Kokkuvõtvalt võib Kepharti matkaseljakottide 

ülevaate ja võrdluse põhjal järeldada järgnevat: tähtis 

on, et seljakott oleks veekindlast materjalist, eelistatavalt tugevast presendist, et sellel 

oleksid tugevad, üleval koti tsentrisse kinnituvad nahast õlarihmad ning et koti suurus oleks 

nö tellitav vastavalt kandami suurusele ja matka iseloomule. Veel peab Kephart oluliseks, et 

kott asetseks seljas kandmisel piisavalt kõrgel vältimaks survet alaseljale, ning seda, et kott 

ei oleks palju laiem kui selg – viimane takistaks käies käte liikumist ning raskendaks võsast 

läbiminekut. Koti raskust ühtlasemalt jaotav puusavöö tol ajal laialt levinud veel ei olnud, 
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kuid sellele vaatamata toob Kephart kasuliku omadusena välja osade kottide võimekuse 

kandami raskust õlgade arvelt puusadele kanda. Kepharti eelistatud mitmepäevasteks 

matkadeks sobivate kottide raskus on umbes 0.8-1.5 kg ning mahutavus erinevate kottide 

juures välja toodud koti mõõtude põhjal umbes 30-60 liitrit.  

Võib arvata, et eelmisel sajandivahetusel kasutati ka Euroopas lühemateks matkadeks ja 

jahiretkedeks Kepharti kirjeldatud rucksacki-le ja teistele raamita kottidele sarnaseid kotte.  

Thomas Hiram Holding, Briti rätsep, matkapropageerija ja kirjanik, on oma 1908. aastal 

välja antud matkakäsiraamatus kirjeldanud enda valmistatud matkaseljakoti-mudeleid. 

Joonis 16 lubab järeldada, et kotid olid välimuselt võrdlemisi sarnased Kepharti kirjeldatud 

rucksack-ile ja Nessmuki seljakotile. Erisusena kuulub Holdingu seljakoti juurde ka koti 

alumistesse nurkadesse kinnitatud puusavöö, mis mitte ainult ei hoia kotti paigal, vaid aitab 

ka selle raskust puusadele suunata. 

Lisaks on Holding eelistanud materjalina 

kasutada kummeeritud vihmamantliriiet 

koti välisosadeks ja tugevat linast 

kangast voodriks. Vastupidiselt 

Kephartile toob Holding välja, et koti 

õlarihmad peaksid olema kinnitatud 

piisava vahega, et nad liialt kaela ei 

rõhuks (Holding 1908). 

Revolutsiooniliseks mudeliks 

matkaseljakottide tootmises võib pidada 1909. aastal Norra jalgrattameistri Ole. F. Bergani 

patenteeritud raamiga seljakotti (Joonis 17). Arvatakse, et Bergan, naastes ebamugava 

raamita koti kandmisest kurnatuna jahiretkelt koju, otsustas luua seljakoti, millel oleks 

inimese selja kuju jälgiv raam. Kotti hakkas tootma firma nimega Bergans ning see saavutas 

kiirelt suure edu. Kotti kasutasid polaaruurijate Roald Amunseni ja Robert. F. Scotti 

meeskonnad 1911. lõunapooluse "vallutamise" ekspeditsioonidel ning mitmed teised 

Joonis 16: Holdingu illustratsioon toodetavatele 

matkaseljakottidele (Holding 1908) 
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maadeuurijad, rändurid ja alpinistid. 1913. aastal võttis koti kasutusse ka Norra sõjavägi ning 

sealt edasi mitmete teiste riikide armeed. (Bergans) 

 

 

Joonis 17: Ole. F. 

Bergani 1909 

patenteeritud 

terasraam 

(Bergans).

 

 

Algselt tegi Bergan inspireerituna Norra traditsioonilistest raamidest ka oma kotile raami 

puidust, kuid peagi asendas selle peenikesest ümarprofiiliga terasest painutatud raamiga 

(Parris). Esimene tootmises olnud Bergansi kott oli tehtud nahast, hiljem kasutati materjalina 

present (Kittner 2012). Koti algsel disainil puusavööd ei ole, kuid profiilterasest seljaraami 

alaosa on painutatud selliselt, et kott jääks puusadele istuma. Koti õlarihmad on kinnitatud 

raami ülaosale, kuid ei lõpe 

seal, vaid ristuvad selja 

keskmes ning kinnituvad 

raami alumisse otsa  (Joonis 

18). Analüüsides fotosid koti 

erinevatest mudelitest ning 

olles kotti ise kasutanud, võib 

öelda, et selline lahendus 

hoiab koti jäigana, aitab 

raskust puusadele kanda, on 

mugav ning pakub seljaosale 

piisavalt ventilatsiooni. 

Joonis 18: Bergansi koti algne nahast versioon (Bergans) ja hilisem 

presendist versioon (Norsk fjellmuseum. NFJ-01103) 
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Välimuselt on Bergansi koti kotiosa võrdlemisi sarnane eelmainitud Holdingu 

matkaseljakotile. Kotist on palju erinevaid versioone tootnud nii Bergans kui neile kuuluva 

patendi lõppedes ka paljud teised tootjad (Norsk fjellmuseum 2019). USA kaubamaja 

Abercrombie & Fitch Co. 1939. aasta reklaami alusel pakkus Bergans standardsuurusega 

mudelit, väiksemat mudelit naistele ja lastele ning "tellitava suurusega" mudelit, mis 

kompressioonpaelte lõdvas olekus mahutas 

50 protsenti rohkem varustust (Joonis 19) 

(Abercromie & Fitch 1939). Erinevatel 

versioonidel on lisaks koti põhiosale 1-3 

väikest lisataskut, koti rihmad on tehtud kas 

nahast või presendist, mõnel versioonil on 

kotile lisatud ka puusavöö. 

 

Joonis 19: Abercrombie & Fitch Co. 1939. aasta 

reklaam. Bergansi matkaseljakotid (Archival 

Clothing blog 2011). 

 

Ameerika Ühendriikides suure edu 

saavutanud ning esimeseks masstoodetud 

raamiga seljakotiks peetav kott kannab nime 

"Trapper Nelsoni kott". Leiutaja L. F. 

Nelson sai 1920. aastal Alaskal käies inspiratsiooni inuiitide kasutatavatest puupulkadest ja 

hülgenahkadest tehtud raamkottidest ning otsustas luua enda disaini, mille ta 1924. aastal ka 

patenteeris. Kui enne Nelsoni koti turule tulekut kasutati Põhja-Ameerikas kas raamita kotte 

või lihtsalt kanderaame, mille külge varustus kinnitati, siis Nelson pani need kaks asja kokku. 

Nelsoni kott sai matkajate seas kiiresti populaarseks, kuna oli raske varustuse kandmisel 

mugavam kui senini turul olnud raamita kotid. Kotte toodeti kolmes eri suuruses ning need 

olid USA matkavarustuse kaubamajade keti REI kõige müüdavamad mudelid kuni 

1950ndate lõpuni (Parris). 
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Kotil on neljast puitlipist ristkülikukujuline raam. Kaks jämedamat vertikaalset lippi on 

sirged ning nende peale kinnitatud õhemad vertikaalsed lipid on painutatud nii, et raami 

peale pingutatud kangas jääks kotti seljast eemale hoidma (Joonis 20). Selline ülesehitus 

tagab hea õhuvoolu selja ning koti vahel ning jäik raam aitab rasket kandamit ühtlaselt seljale 

jaotada. Kott on raamile kinnitatud kahe traadist vaia abil, mis on pistetud läbi koti 

vertikaalsetes servades paiknevate öösiaukude ja raami vertikaallippides paiknevate aasade. 

Seljakoti kotiosal on võrdlemisi lakooniline ühe 

põhitasku ja väikse lisataskuga ülesehitus. 

Võrreldes USA-s samal ajal levinud teiste 

seljakottidega võib märgata, et kott on kitsam ja 

pikem ning seeläbi sarnasem uuemate 

matkaseljakottidega. Mingit puusavööd selle 

mudeli puhul ei esine. Kotti võib pidada raske 

matkavarustuse kandmisel varasemate raamita 

kottidega võrreldes suureks edasiminekuks, samas 

tundub juba varem Norras tootmises olnud 

Bergansi kott mugavam ja tänu jäigale puusadele 

toetuvale raamile paremini raskust puusadele 

kandev. 

Joonis 20: Nelsoni kott (USA Patent nr 1505661, 1924). 

1938. aastal disainis USA mägironija Gerry Cunningham esimese tõmblukkudega 

seljakoti. Tundes vajadust kanda kerget varustust ning seda ka mäel ronides kergelt kätte 

saada, ei suutnud Cunningham leida ühtegi sobivat 

seljakotimudelit. Lisaks koti kuju endale sobivaks 

kujundamisele lisas ta kotile ka tollal võrdlemisi uudsed 

tõmblukud. Turule toodud kott ei toonud arengut mitte 

ainult matkaseljakottide vaid ka igapäeva- ja koolikottide 

tootmisesse (Gerry Mountaineering). Pildi järgi hinnates 

tunduvadki Cunninghami loodud esimesed tõmb-

lukkudega seljakotid rohkem tänapäevaste koolikottide 

kui matkaseljakottide moodi (Joonis 21). 
Joonis 21: Esimene tõmblukkudega 

seljakott (Gerry Mountaineering). 
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2.4. 1940–2000ndate matkaseljakotid  

Ameerika näitel võib öelda, et peale Teist maailmasõda toimunud vabrikute 

mehhaniseerimine tegi töölisklassi elu lihtsamaks ning andis inimestele enam vabadust 

tegeleda erinevate hobitegevustega. Matkamine kui meeldiv ajaveetmisvõimalus kogus 

populaarsust, sest see ei nõudnud suuri rahalisi kulutusi ning paljud pered omasid juba autot, 

millega looduskaunitesse kohtadesse sõita (Nye).  

Kui 20. sajandi esimesel poolel ja varem oli matkaseljakottide tootjaid vähe ning 

valmistatud kottide kohta infot leida raske, siis alates 1950ndatest võib märgata väga palju 

uusi matkavarustuse tootjaid ja nende pakutavaid seljakotimudeleid. Sellest tulenevalt on 

mõistlik kõigi möödunud sajandi teises pooles levinud mudelite kirjeldamise asemel tuua 

erinevate näidete põhjal välja toonased suurimad läbimurded ja uuendused. 

1950. aastal lõi Rootsi matkaja ja tänaseks ühe Euroopa tuntuima matkavarustuse brändi 

Fjällräven asutaja Åke Nordin puitraamiga seljakoti, mis kannab varustust võimalikult 

kõrgel, kuid samas mugavalt selja ligi (Fjällräven). 

Analüüsides pilte Nordini esimest kotist võib öelda, et 

raam ja koti ülesehitus on võrdlemisi sarnased juba 30 

aastat varem loodud "Trapper Nelsoni" kotiga, kuid koti 

põhiosa on tõstetud märgatavalt kõrgemale (Joonis 22). 

Lisaks sellele on raami alaosas jäetud piisavalt vaba 

ruumi näiteks telgi või magamiskoti kinnitamiseks - 

tänapäeval pakutavad magamiskotid ja telgid on 

piisavalt kompaktsed, et neid kanda koti sees või 

kompressioonrihmade külge kinnitatult. Nordini loodud 

kotti võib pidada oluliseks verstapostiks 

matkaseljakottide arengus, sest tema kotile järgnevad 

sarnase ülesehituse ja kujuga seljakotid valitsesid 

matkavarustuse turgu kuni sajandi lõpuni.  

1952. aastal hakkasid Dick ja Nena Kelty oma garaažis matkaseljakotte valmistama. 

Esimeste kottide kuju võib pidada väga sarnaseks Nordini esimeste kottidega, kuid Dick 

Kelty oli teadaolevalt esimene, kes valmistas seljakotiraamid alumiiniumist. Kelty seljakotid 

vallutasid kiirelt USA matkavarustuse turu ning alumiiniumraamidega seljakotte asusid 

Joonis 22: Brändi Fjällräven 

asutaja Åke Nordini valmistatud 

seljakott (Fjällräven). 
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tootma ka paljud teised (Pop UP Backpacker). Kelty esimestel kottidel oli ka peenike 

puusavöö, kuid mitte selline, mis suure osa koti raskusest enda kanda võtaks ( Joonis 23). 

Siiski võib arvata, et Kelty oli üks 

esimesi brände, kes hakkas 60ndate 

lõpus ka polsterdustega raskust 

kandvaid puusavöid oma kottidele 

lisama (Woodtrekker 2014). 

 

Joonis 23: Varane Kelty toodetud välise 

allumiiniumraamiga matkaseljakott 

(Woodtrekker 2014) 

Kuni 60ndate aastateni olid 

matkaseljakotid kas ilma raamita, mis ei lubanud mugavalt väga rasket varustust kanda, või 

siis välise raamiga, mis oli mägironimiseks paljude arvates liiga kohmakas. 1967. aastal lõi 

mägironija ja fotograaf Greg Lowe esimese sisemise raamiga matkaseljakoti (Joonis 24). 

Selline kott hoidis varustuse võimalikult seljale lähedal ning vähendas kandami liikumist 

kotis (Lowepro). Nagu näha jooniselt 24 sooviti varustust kanda õlgade suhtes võimalikult 

kõrgel, kuid samas nii, et enamik raskust läheks puusadele, mitte õlgadele.  

 

Joonis 24: Greg Lowe esimene sisemise raamiga 

seljakott. (Lowepro) 

 

Samal, 1967. aastal tõi Gerry 

Cunninghami loodud matkavarustuse firma 

Gerry turule esimese nailontekstiilist 

matkaseljakoti (Gerry Mountaineering). Kui 

kuni selle ajani olid matkaseljakotid tehtud 

kas nahast, puuvillapresendist või mõnest muust naturaalsest materjalist, siis alates 60ndate 

lõpust algas heade omadustega sünteetiliste materjalide võidukäik - hilisemate 
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matkaseljakottide levinuimaks kotiosa materjaliks on kas nailon, polüester või mõni muu 

sünteetiline kiud. 

1984. aastal patenteeris Saksa matkavarustuse tootja Deuter unikaalse seljapaneeli 

süsteemi "Aircomfort" (Joonis 25) (Deuter). Selles süsteemis on õhukesele painutatud 

terasest raamile tõmmatud võrk, mis hoiab seljakoti seljast piisavalt kaugel, et tagada koti ja 

selja vahel hea õhuvoolu. Kuigi ka näiteks "Bergansi" ja "Trapper Nelsoni" seljakoti raamid 

hoiavad koti seljast eemal, on need võrreldes Deuteri mudeliga palju raskemad, kogukamad 

ning eeldatavasti halvema ventileerimisvõimega. Deuteri süsteemi edasiarendusi võib 

märgata paljude matkaseljakottide tootjate 

tootevalikus ka tänapäeval. Originaaltootja sõnul 

vähendab selline süsteem higistamist kuni 25% 

ning on sobiv väikestele ja keskmistele 

matkaseljakottidele (Deuter). Olles ise sellise 

süsteemiga kotti aastaid kasutanud hindan seda 

kõrgelt; tasub aga silmas pidada, et kuigi see 

vähendab higistamist oluliselt, ei pruugi süsteem 

kergelt vetruva terasribadest raami tõttu sobida 

väga raskete kandamite tassimiseks. 

 

Joonis 25: Deuter "Aircomfort" süsteemiga painutatud 

terasraamile tõmmatud võrguga kott (Parris). 

Kokkuvõtvalt võib 1940–1980ndate aastate 

matkaseljakottide arengut vaadeldes järeldada, et seljakottide disain muutus pikemaks, 

asetus selja suhtes viidi kõrgemale, kasutusse võeti uued materjalid nagu sünteetilised 

tekstiilid ja allumiinium, ning üha rohkem kandami raskusest üritati suunata õlgadelt ära 

puusadele. 

2.5. Tänapäevased matkaseljakotid  

Nagu ka muudes tootmisvaldkondes on viimase kolme kümnendi jooksul 

globaliseerumisest tingituna matkavarustuse turule tulnud üha rohkem varustusetootjaid 

ning nende tootevalik suureneb iga aastaga. Valmistatakse üha kergemaid ning mugavamaid 
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seljakotte, kuid selle kõrval on üles kerkinud ka keskkonnasäästlikuse teadvustamine – kas 

siis brändi eetikast või tarbija nõudmisest tulenevalt soovivad firmad turule tuua tooteid, mis 

on kas võimalikult väikese keskkonnajalajäljega ja/või mille müügist saadud tulu suunatakse 

keskkonnaprojektidesse. 

Teedrajavaks brändiks keskkonnakaitsesse panustavate matkavarustuse tootjate hulgas 

on Patagonia. Brändi olemust uurides saab kiirelt selgeks, et kui selline asi nagu 

vastutustundlik tootja üldse olemas on, siis Patagonia selle kategooria alla ka kuulub. Bränd 

rõhutab, et iga maailma juurde toodetud asi, kaasa arvatud nende valmistatu, on koormus 

loodusele. Seda illustreerib kõige paremini “Don’t buy this jacket”, Patagonia 2011. aasta 

“musta reede” kampaania (Joonis 26). New York Times’is avaldatud reklaam käis firma 

enda jope kohta, kuid selle sõnum oli lihtne: enne millegi uue soetamist teadusta toote 

keskkonnajalajälge ning mõtle hoolega, kas sa seda ikkagi vajad (Allchin 2013). Selline 

loosung on praeguses tarbimisühiskonnas, kus kõik brändid võistlevad maksimaalsete 

müüginumbrite nimel, täiesti enneolematu. Toodete valmistamisel kasutab Patagonia 

võimalikult palju materjale, mis on kas ümbertöödeldud plastmassi jäätmetest või 

rõivatööstuse ülejääkidest, või propageerib jätkusuutlikke põllumajandustootmise 

meetodeid. Kui eelmisel kümnendil pani tootja palju rõhku mahepuuvilla kasutamisele, siis 

uue materjalina eelistatakse nüüd näiteks tööstuslikku kanepit, mille keskkonnajalajälg on 

palju väiksem kui puuvillal. Patagonia viljeleb ja teeb palju teavitustööd ka ringmajanduse 

valdkonnas, populariseerimaks lähenemist vähenda – paranda – leia uus omanik – 

Joonis 26: Patagonia 2011. aasta "musta reede" kampaania (Patagonia 2011) 
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taaskasuta. Firma toodete disainimisel ja valmistamisel on üheks peamiseks eesmärgiks ülim 

vastupidavus, kui midagi aga puruneb, siis teevad nad erinevalt enamusest rõiva- ja 

varustusetootjatest selle ka ise korda. Nad jagavad ka instruktsioone kõigi nende valmistatud 

toodete koduseks parandamiseks ning on avanud mitmeid tasuta varustuse paranduspunkte 

üle kogu USA.  

Patagonia on matkatööstuses käima lükanud uusi trende ka sellega, kuidas firma oma 

töötajate heaolule ja õiglasele sissetulekule tähelepanu pöörab. Üheks faktiks, mis neid 

koheselt pea kõigi teiste brändide hulgast esile tõstab, on see, et nad annetavad 1 protsendi 

aastasest käibest või 10 protsenti kasumist (kumb iganes on suurem) ning kogu musta reede 

müügitulu looduskeskkonna säilitamiseks ja puhastamiseks või keskkonnaalase hariduse 

andmiseks (Chouinard 2005). Tänaseks päevaks on Patagonia kokku annetanud erinevatele 

organisatsioonidele üle 89 miljoni dollari (Patagonia). 

Matkaseljakottide disaini ja evolutsiooni valdkonnas võib viimase kolme kümnendi 

arengus näha ühe peamise trendina soovi vähendada koti kaalu võimalikult palju. 1998. 

aastal, olles tüdinud liigraske matkavarustuse kandmisest, asutasid pikamaamatkajad 

Demetri ja Kim Coupounas matkavarustuse firma GOLite.  

Joonis 27: GoLite esimene raami ja 

puusarihmadeta seljakotimudel (Broudy, 

Freeman 2012) 

 

Nende esimesel turule toodud 

kotil puudus nii raam kui ka 

puusavöö (Joonis 27). GoLite võttis 

esimesena kasutusele ka ülikerge ja 

tugeva Dyneema komposiitmaterjali 

(Broudy, Freeman 2012). 

Praeguseks on GOLite-st saanud 

edukas kergmatkavarustuse bränd 

ning nende jälgedes on ülikerget 

matkavarustust valmistama hakanud paljud vanad ja uued tootjad. On avastatud, et kandes 

kaasas vaid hädavajalikku ning jälgides, et varustus oleks võimalikult kerge, võib 
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matkaseljakott olla ka palju lihtsam, väiksem ning kergem. Koti kaalu langetamiseks 

loobuvad disainerid uuemate kottide puhul näiteks laia puusavöö, raami, 

kompressioonrihmade ning paljude eraldiseisvate taskute ja nende kinnituste kotile 

lisamisest. Lisaks sellele leitakse nii koti, rihmade kui ka furnituuride jaoks aina kergemaid 

materjale.  

Võib märgata teatavat sarnasust tänapäevaste minimalistlike ja ülikergete ning eelmise 

sajandivahetuse raamita matkaseljakottide vahel. Nimelt ei ole kottidel ühtegi mittevajalikku 

detaili, koosnedes enamasti vaid õlarihmadest, koti põhiosast ja sulgursüsteemist. Kui 

sajanditagustel kergetel matkaseljakottidel on sulgursüsteemiks enamasti 1-3 pannaldega 

kinnitatavat nahkrihma, siis tänapäevaste kergete kottide puhul kasutatakse 

sulgursüsteemina kas rihmasid, lukku või pealt kokkurullitavat kotisuud, mis tagab eriti hea 

veekindluse. Koti rihmad ja põhiosa on tänapäeval enamasti küll tehtud kergematest ja 

veekindlamatest materjalidest, näiteks Dyneema, kuid nende lõige ja asetus on 

sajanditagustega vägagi võrreldavad. Seljakott, millel on väga palju erinevaid taskuid, 

kinnituskohti, katteluuke, kompressioonrihmu ja muud, võib küll välja näha väga praktiline, 

kuid arvestades, et iga selline detail lisab kotile kaalu, on aru saadud, et lõpptulemus võib 

olla kasutult raske (Roberts 2019). 

Muidugi ei ole ka traditsioonilisemaid, jäiga raamiga suuri matkaseljakotte tootvad 

ettevõtted kuhugi kadunud, sest veel endiselt leidub palju matkajaid, kes soovivad kas kaasas 

kanda enamat kui hädavajalikku või tunnevad vajadust varustust taskute abil organiseerida. 

Kuna matkale minnakse tihti argielust puhkama, siis lisaks matkajatele, kes soovivad kerge 

koormaga kiiresti pikki vahemaid läbida, aga on ka neid, kelle jaoks pakub peamist 

naudingut õhtul lõkke ääres gurmeeroogade valmistamine. Viimasel juhul võib olla 

õigustatud näiteks matkatooli ja mitmete kööginõude kaasaskandmine, hoolimata sellest, et 

viimased ei ole hädavajalikud. Rasked ja tehnilised matkad jällegi võivad eeldada hulgalise 

lisavarustuse seljas kaasas kandmist, olgu selleks siis mitme nädala toit, ronimisvarustus, 

suusad, ohutus- ja enesekaitsevarustus või muu.  

Tänapäeval toodetud traditsiooniliste matkaseljakottide kuju ja olemus on paljuski 

võrreldav juba 1970-1980ndatel turule tulnud matkaseljakottidega. Eelistatakse pikka ja 

kitsast kuju, jäika raami ning hästi ventileeritud ning polsterdatud seljaosa, õlarihmu ja laia 

puusavööd.  
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Edasiminekut võib aga näha koti seljaosa ja rihmade inimese anatoomiaga kohandamises. 

Näiteks tõi USA matkaseljakotitootja Osprey 2005. aastal turule firma uue tehnoloogia, 

"Custom Molding Technology" abil valmistatud täpselt kandja puusade kuju järgi vormitava 

seljakoti puusavöö (Osprey). Nii nagu ka paljudel teistel tänapäeva tootjatel, on mitmetel 

Osprey kottidel jäik sisemise raamiga nö hingav seljapaneel, millesse on pressitud või 

lõigatud erinevad rihveldused ja õnarused. Kogu paneel on kaetud võrguga ning võrgu all 

olevad õnarused tagavad õhuvoolu selja ja koti vahel, kuid samas hoiavad koti seljale 

piisavalt lähedal (Joonis 28). Sellist paneeli ei saa pidada nii hingavaks, kui seda on näiteks 

varem tutvustatud Deuter Aircomfort süsteemiga seljapaneel, kuid kuna kott on siinkohal 

seljale palju lähedamal, lubab see mugavalt kanda palju suuremaid raskusi. Siinkirjutaja, 

olles matkanud erinevatel populaarsetel matkaradadel nii Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas, 

võib tõdeda, et Osprey on vaieldamatult üks 

tänapäeva kasutatuim matkaseljakottide 

kvaliteettootja. Firma toodab seljakotte paljudes 

eri suurustes ning otstarveteks, nende hinnad on 

hobimatkajale taskukohased ning kvaliteet väga 

hea. 

 

Joonis 28: Osprey kandja järgi kohandatava puusavöö 

ja hingava seljapaneeliga sisemise raamiga seljakott 

(Osprey). 

Lisaks eelmainitule on viimaste 

kümnendite jooksul üha enamatele suurtele 

matkaseljakotile lisatud omaduseks seljaosa pikkuse reguleeritavus. Koti mugavuse 

seisukohalt on oluline, et kott oleks kandja seljale pikkuselt sobiv, samas lisab nö tellitav 

seljaosa pikkuse muutmise süsteem aga kotile kaalu. Seetõttu eelistavad paljud tootjad 

valmistada oma seljakotimudeleid lihtsalt mitmetes eri suuruses vastamaks eri pikkustega 

selgadele. Lisaks on paljudel tootjatel ka vastavalt soole kohandatud mudelid (Rei). 

Tänu uutele materjalidele, teadmistele inimese anatoomiast ja tehnoloogia arengule on 

seljakotid läinud järjest mugavamaks ja nii mõneski mõttes arenenumaks. Peamised 

tõekspidamised seljakoti ülesehituse kohta on aga tänapäeval võrdlemisi sarnased 20. sajandi 
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algusega. Teadvustatakse, et jäik raam ja mugav puusavöö aitavad raskust õlgadelt 

puusadele kanda. Seda, et puusad suudavad palju rohkem kaalu kanda kui õlad, tõi oma 

raamatus välja juba Horace Kephart (Kephart 1916: 121-133). Jäigad seljaraamid olid turul 

juba ka Kepharti ajal, kuid puusavöö olulist kasutegurit tol ajal ilmselt veel ei mõistetud. 

Samas, nii nagu ka eelmisel sajandil, rõhutatakse ka praegu, et tähtis on hoida seljakott 

võimalikult kerge ning et väga kerge seljakott palju toestust ei vajagi.  
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3. AJALOOLISTEST DISAINILAHENDUSTEST 
INSPIREERITUD MATKASELJAKOTT  

Käesoleva töö eesmärk on analüüsida matkaseljakottide evolutsiooni ning selle põhjal 

järeldada, milliseid ajalooliste kottide omadusi võiks kasutada ka tänapäevase matka-

seljakoti disainis. Soovides tänapäeva mõistes head ja mugavat matkakotti, ei saa aga mööda 

vaadata ka nüüdisajal kasutatavatest materjalidest ning lahendustest. Sellest tulenevalt ei ole 

antud töö püüe liikuda ajas tagasi, küll aga on eesmärgiks lõimida ajaloolisi väärtusi 

nüüdisajastandarditele vastavasse varustusse. 

3.1. Lähteülesanne 

Antud uurimustöö tulemusena soovisin luua matkaseljakoti, mis oleks sobilik nii 

rohkemat varustust nõudvaks ühepäevamatkaks kui ka mitmepäevaseks rännakuks eeldusel, 

et kaasas kantakse vaid esmatähtsat kerget ja kompaktset varustust. Olles kasutanud nii 10-

20-liitriseid nö ühepäevamatka kotte kui ka 60+ liitriseid nö ekspeditsioonikotte, võtan 

enamusele matkadele kaasa 30-45-liitrise seljakoti, mis võimaldab hoolika pakkimise korral 

ka 3-4-päevase ööbimistega matka jaoks vajaminevat varustust kanda. Muidugi võib sellisel 

kotil jääda mahust puudu nädalatepikkusel ekspeditsioonil või ekstreemse külmaga 

talimatkal, kuid olles analüüsinud erinevaid matkakotisoovitusi, vestelnud mitmete 

matkajatega ning jälginud, milliseid kotte matkaradadel kasutatakse, võib seda pidada igati 

universaalseks suuruseks. Sellest tulenevalt olen valmiva koti sihtgrupiks valinud nö 

pühapäevamatkaja, kes harrastab matkamist nädalavahetustel, ning ei viibi reeglina looduses 

korraga kauem kui 2-3 päeva. Eesmärk on luua mugav ja praktiline matkaseljakott, millel 

oleks iseloomu, materjalikontraste ja huvitavaid detaile. Teadvustades, et matkaseljakoti 

puhul on võimalikult väike kaal ülioluline, on töö protsessis kriitiliselt hinnatud iga detaili 

ja kaalu lisava materjali võimalikku kasutust. Samas on disaini lubatud mõned materjalid 

või lahendused millele võiks olla kaalu säästvamaid alternatiive, kuid mis annavad hästi 

edasi ajaloolisi disaine, sobivad esteetiliselt või pikendavad koti eluiga. 

3.2. Inspiratsioon ja disain 

Matkaseljakoti evolutsiooni analüüsides avaldasid mulle enim muljet 19. sajandi lõpu ja 

20. sajandi alguse Norra puidust raamiga seljakotid (vt pt 2.3). Elegantne puidust raam 
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eristab neid kõigist kaasaegsetest kui ka hilisematest kottidest. Raam annab kotile kindla 

tugistruktuuri, kuid kuna puidust raam on otse vastu selga, ei pruugi see olla tänapäevaste 

matkaseljakottidega võrreldes väga mugav. Ühtlasi võib neil kottidel kasutatud tappliidetega 

jämedat puidust raami pidada seljakoti jaoks võrdlemisi raskeks. Raami esteetiline välimus 

ja ka võimalikud puudujäägid ärgitasid mind aga võtma just seda disaini üheks lähtepunktiks 

valminud seljakoti loomisel. Pärast erinevaid katsetusi otsustasin ajaloolise Norra puidust 

raamil seljakoti esteetikat ja omadusi edasi anda hoopis painutatud vineeri nahaga 

kombineerides. Läbi põhjaliku analüüsi ja katsetuste sai selgeks, et soovides Norra puidust 

raamiga kotist inspireerituna valmistada ka tänapäeva mõistes mugavat matkaseljakotti, 

tuleks leida võimalus, kuidas puidust või vineerist raam hoiab kotti seljast eemal, samas ise 

mitte koti kandja selja vastu puutudes. Viimase saavutamiseks võiks raami seljapoolse osa 

polsterdada, kuid sel juhul ei jääks raami näha ning selja ventilatsioon ei oleks nii hea. 

Katsetasin ka koti seljast eemale hoidmist Bergansi koti stiilis seljal ristuvate õlarihmadega 

(vt pt 2.3) ning raami nahast paneeliga katmist. Protsessi käigus aga leidsin, et üks parimaid 

Norra puidust raamiga seotavaid lahendusi, mis tagaks hea ventilatsiooni ning oleks ühtlasi 

piisav keskmise suurusega matkaseljakoti toestamiseks ja raskuse puusadele kandmiseks, on 

Deuteri 1984. aastal turule toodud "Aircomfort" võrkpaneeliga raam (vt pt 2.4). Olles 

kasutanud selle või sarnase süsteemiga varustatud Deuteri, Fjällräveni ja Vaude kotte ning 

viinud läbi katsetused samalaadse süsteemi ühildamise osas painutatud puidust või vineerist 

raamiga, otsustasin lõpuks just nimelt selle lahenduse kasuks. Katsetused, töökäik ja saadud 

tulemused raami loomisel asuvad lisas nr. 1. 

Käesoleva loometöö mõjutajateks pean ühtlasi ka nii 20. sajandi alguse kui ka nüüdisaja 

raamita minimalistlikke matkaseljakotte. Vaadeldes näiteks Poirieri või Nessmuki kotte (vt 

pt 2.3), ei paista neil olevat ühtki ebavajalikku detaili ning seeläbi vastanduvad nad kottidele, 

kus on pea iga varustuse artikli jaoks eraldi tasku või kinnituskoht. Seeläbi on kott kergem 

ning tänu vähematele ühenduskohtadele ja õmblustele ka veekindlam, vastupidavam ja 

lihtsama välimusega. Need ja sarnased eelmise sajandi alguse kotid on enamasti tehtud 

tihedalt kootud puuvillasest või linasest tekstiilist, mis tol ajal oli parim valik võimalikult 

kerge, vastupidava ja vett hülgava koti valmistamiseks. Võrreldes tänapäeval saadaolevate 

materjalidega on need tekstiilid küll vastupidavad, samas aga võrdlemisi rasked ja puuduliku 

veekindlusega. Tänapäevased ülikerged matkaseljakotid on enamasti valmistatud erinevatest 

kergetest ja veekindlatest või vett hülgavatest sünteetilistest tekstiilidest. Üheks enim 
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hinnatud tekstiiliks, millest matkaseljakotte valmistatakse, on Dyneema komposiitkangas 

(Dyneema® Composite Fabric). Dyneema kiud on 30% kergemad kui nailon ja polüester, 

oma raskuse kohta 15 korda tugevamad kui teras ning vee ja UV-kiirguse kindlad (DSM). 

Võrreldes tänapäevased materjale 100 aastat tagasi kasutatutega sai kiirelt selgeks, et kui 

eesmärgiks on kasutada võimalikult kerget, veekindlat ja vastupidavat kangast, on ennast 

hästi õigustanud nüüdisaegsetel sünteetilistel tekstiilidel selge eelis. Sellest tulenevalt 

otsustasin oma loodava matkaseljakoti valmistamisel kasutada just nimelt Dyneema kangast.  

Tagamaks käte vaba liikumine on valminud kott kitsas ja kõrge. Mitmetel tänapäevastel 

kottidel on pea terve koti pikkuses avatav lukk. See võimaldab varustust kiirelt kätte saada, 

kuid ka veekindel lukk võib aja jooksul kaotada oma veekindluse. Sellest tulenevalt 

otsustasin pealt kokku rullitava sulgursüsteemi kasuks. Selline lahendus tagab hea 

veekindluse ning rullitavus lubab vastavalt kandami suurusele muuta ka koti suurust. 

Vaadeldes erinevaid möödunud sajandi alguse seljakotte, on ka tekstiilist kottide rihmad 

valmistatud enamasti nahast. Nahast õlarihmu eelistas tekstiilist rihmadele ka Kephart 

(1916: 129-130). Sellised rihmad on tugevad ja vastupidavad, kuid märjaks saades võivad 

nad pisut venida ning kuju muuta. Viimast võib aga õlarihmade puhul pidada pigem 

kasulikuks omaduseks – rihmad venivad ja formeeruvad aja jooksul kandja keha kuju järgi, 

muutes seeläbi koti isegi mugavamaks. 

20. sajandi teises pooles ja tänapäeval on matkaseljakoti rihmad enamasti tehtud 

erinevatest sünteetilistest materjalidest. Õlarihmad on enamikel juhtudel ka polsterdatud, 

tehes raske varustuse kandmise mugavamaks. Kuna minu eesmärgiks on luua keskmise 

suurusega ja mitte väga raskete koormate kandmiseks mõeldud kott, siis otsustasin, et nahast 

õlarihmad on õigustatud, olles mugavad, vastupidavad ning traditsioonilist esteetikat edasi 

andvad. Peenemad rihmad – õlarihmade alumised osad ja kompressioon-rihmad – otsustasin 

aga teha nahast vetthülgavamast ja venimiskindlamast polüamiidpaelast. 

Kuigi 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi esimeses pooles juba mõisteti, et seljakoti raskuse 

puusadele kandmine on kasulik, siis raskust puusadele kandvat puusavööd enamikul 

matkaseljakottidel ei esinenud. 20. sajandi lõpu ja tänapäeva mitmepäevasteks matkadeks 

mõeldud matkaseljakottidel seevastu on pea kõigil puusavöö. Erandiks võib pidada vaid 

ülikergeid ja minimalistlikke võrdlemisi väikese mahuga matkakotte. Olles ise kasutanud nii 

puusavööga kui ilma selleta matkaseljakotte, siis olen mõistnud, et korralikul vööl on ka 
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keskmise raskusega varustuse kandmisel hindamatu väärtus. Ühtlasi arvan, et kui sadakond 

aastat tagasi oleks laiade puusavööde kotile lisamise peale tuldud, oleks seda ka toona 

eelistatud. Sellest tulenevalt otsustasin enda loodavale kotile puusavöö lisada, kuid kuna 

kõnealune kott ei ole mõeldud väga suurte raskuste kandmiseks, siis pidasin otstarbekaks 

teha puusavöö nahast, vastupidiselt tänapäeval levinud polsterdatud sünteetilisest tekstiilist 

puusavöödele. Nii nagu sisse kandmata nahast saapad võib ka lai nahast puusavöö  algul olla 

pisut jäik ja ebamugav. Seljakotti kasutades võtab vöö aga aja jooksul keha kuju ning muutub 

pehmeks ja mugavaks. 

3.3. Modulaarsus 

Lisaks ajalooliste matkaseljakottide analüüsile ja nendest inspiratsiooni otsimisele võtsin 

käesoleva koti disainimisel eesmärgiks ka modulaarsuse. Kui seljakoti puhul võiks 

modulaarsuse all silmas pidada, et seljakoti osad on iseseisvalt kasutatavad, siis antud töös 

loodava puhul seda taotlust ei esine. Eesmärgiks on see, et seljakott oleks algosadeks lahti 

võetav ja uuesti kokku pandav. Tänapäevases tarbimisühiskonnas kulunud või purunenud 

toote parandamisele tihti piisavalt suurt rõhku ei panda, mida kauem toode aga kestab, seda 

väiksem on kulu keskkonnale ning seda lähedasem suhe tarbijal kasutatavaga tekib.  

Ei saa väita, et väga hea kvaliteedi ja pika elueaga matkaseljakotte pakkuvaid tootjaid 

oleks vähe. Siiski võib ka kõige kvaliteetsem seljakott kulumise, vale kasutuse või õnnetu 

juhuse läbi puruneda. Purunenud lukk, võrktasku, raam või rihm, või kulunud ja vett läbi 

laskev koti põhiosa ei peaks aga kogu koti maha kandmist tähendama. Oma ala spetsialisti 

käes on vähemal või rohkemal määral parandatav pea iga kott, kuid viimane võib olla 

aeganõudev, mitte kättesaadav või kulukas. Käesoleva töö raames valminud kott on 

võrdlemisi kergelt kokku pandav ja lahti võetav ning see loob tarbijale võimaluse tellida 

purunenud või kulunud detaili asemel uus ning see ise välja vahetada. Ühtlasi loob selline 

lähenemine võimaluse pakkuda koti detaile erinevast materjalist, erinevates värvitoonides 

või eri suurustes. Nii saab koti tellija endale sobiva koti pakutavatest detailidest ise valmis 

disainida ning soovi korral üksikuid detaile aja jooksul vahetada. 

Olen osadeks lahti võetava koti kontseptsiooniga töötanud ka varem. Nahadisaini 

õppekava kolmandal kursusel läbitud aine raames valmistasin taimparknahast ja 

presentkangast igapäevaseljakoti, mille kõik detailid on ühendatud kergelt lahti keeratavate 
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kruvineetidega (Joonis 29). See töö sai head tagasisidet, mis ajendas teemaga edasi tegelema. 

Kuna kruvineedid lisavad kotile kaalu, võivad pika kasutuse jooksul lahti keerduda ning 

eeldavad kohati materjali liigselt dubleerimist, siis 

otsustasin käesoleva projekti raames otsida uusi 

võimalikke lahendusi. Detailide ühendamine nii, et 

need oleksid uuesti lahti võetavad, kuid samas hästi 

fikseeritud, pakub palju väljakutseid ning võimalust 

lahendusi lõputult edasi arendada ja täiendada.  

 

Joonis 29: Autori varasemalt koolitöö raames valminud 

modulaarne seljakott (Fotograaf: Gregor Kiin) 

 

 

 

Käesoleva töö raames valminud seljakoti saab 

võtta lahti viieks eraldiseisvaks detailiks. 

Eraldatavad osad on: raam, seljapaneel koos 

puusavööga, õlarihmad, koti põhiosa ning suur 

võrktasku (Joonis 30). Erinevad modulaarsust 

tagavad lahendused on autori enda välja 

töödatud. Koti kokkupanekuks ei ole vaja ühtegi 

tööriista, küll aga tuleb teada detailide täpset 

järjekorda ning paiknemist. Kui käesoleva 

kotidisaini tootearendust jätkata, siis võiks välja 

töödata ka täpse juhendi tarbijale seljakoti kodus 

kokkupanekuks ja lahtivõtmiseks. Katsetused, 

töökäik ja saadud tulemused seljakoti loomisel 

asuvad lisas nr. 2. 
Joonis 30: Käesoleva töö raames valminud 

seljakott osadeks lahtivõetuna (autori foto) 
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KOKKUVÕTE  

Kuigi inimene on kasutanud erinevaid varustust seljas kanda võimaldavaid 

konstruktsioone juba väga pikalt, on matkaseljakotid kui sellised põhjalikult arenenud 

viimase 150 aasta jooksul. Võib öelda, et kogu selle aja jooksul on ühtmoodi tähtsaks peetud 

seljakoti võimalikku kergust ja veekindlust. Läinud sajandi alguse matkaseljakotid on 

enamasti valmistatud presendist, mida peeti tolle aja mõistes võrdlemisi kergeks, tugevaks 

ja veekindlaks materjaliks. Siiski tuleb tõdeda, et tänu uutele sünteetilistele materjalidele 

saab sama suuruse ja ülesehitusega koti tänapäeval valmistada kergemana, saavutades 

seejuures parema veekindluse. Läinud sajandi alguse eelistatuim materjal seljakoti rihmade 

valmistamiseks oli nahk, seda peeti tugevaks ja mugavamaks kui tekstiilist rihmad. 20. 

sajandi teises pooles ja tänapäeval on eelistatud sünteetilisest kiust polsterdatud rihmad.  

USA matkaja ja kirjamehe Horace Kepharti sulest 1916. aastal ilmunud raamatule 

"Camping and Woodcraft" tuginedes võib öelda, et juba sel ajal tähtsustati, et kott asetseks 

selja suhtes piisavalt kõrgel, et võimalikult palju raskusest saaks õlgadelt puusadele suunatud 

ning et kott oleks piisavalt kitsas, et ei jääks käies käte liikumist segama (Kephart 1916: 121-

133). Vaadeldes 20. sajandi keskpaigas ja hiljem toodetud matkaseljakotte rõhutati ja 

täiustati neid kõiki omadusi. Suured matkaseljakotid tehti varasemast kitsamad, pikemad ja 

õlgade suhtes kõrgemal asetsevad. Raskust puusadel hoidev puusavöö 19. sajandi lõpus ja 

20. sajandi alguses levinud veel ei olnud, samas kui 20. sajandi lõpu ja tänapäeva 

matkaseljakottide puhul on puusavöö pea kohustuslik element. 

Juba eelmise sajandi alguses toodeti välise raamiga, koti raskust seljal hästi jaotavaid ja 

head ventilatsiooni tagavaid seljakotte. Selle aja seljakoti raamid on enamasti valmistatud 

puidust või painutatud profiilterasest. 20. sajandi keskel hakati tootma allumiiniumist 

raamiga seljakotte. Läinud sajandi teises pooles saavutasid populaarsuse ka sisemise raamiga 

kotid, mis lubavad varustust kanda seljale ligemal ning millel puudub kohmakas väline raam. 

Kui täiesti ilma mingisuguse raamita kotid olid väga levinud läinud sajandi alguses, siis võib 

märgata, et viimase 30 aasta jooksul on nad uuesti populaarsust kogunud. Raamita koti 

kasutamine eeldab aga, et kaasas kantakse väga vähe või väga kerget varustust. Tänapäeval 

kasutatavad matkaseljakotid on tihti kehakuju järgi reguleeritavad, lubades näiteks muuta 

seljakoti kandekonstruktsiooni pikkust vastavalt kandja seljale, kuigi erineva suuruse ja 

seljapikkusega inimestele sobivaid kotte toodeti ka juba läinud sajandi alguses.   
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Vaadeldes seljakottide arengut viimase 150 aasta jooksul võib kokkuvõttes järeldada, et 

põhiteadmised sellest, kuidas on varustust kõige mõttekam ja mugavam kanda, on kogu aeg 

võrdlemisi muutumatuna olemas olnud. Samu teadmisi ja põhimõtteid järgides on uued 

materjalid ja trendid matkaseljakoti välimust siiski omajagu muutnud. 

Käesolevas töös käsitletud seljakoti evolutsiooni analüüs pakkus piisavalt ainest, et luua 

tänapäevane, kuid mitmete ajaloos kasutatud matkaseljakottide disainist mõjutatud 

matkaseljakott. Valminud seljakotil on 19. sajandi lõpu Norra seljakoti puitraamist 

inspireeritud painutatud vineerist raam, mille külge on kinnitatud head ventilatsiooni tagav 

võrgust seljapaneel. Seljakoti puusavöö ja õlarihmad on – nagu ka möödunud sajandi alguses 

– valmistatud tugevast ning keha jaoks mugavast nahast. Et kott oleks võimalikult kerge ning 

samas veekindel, on traditsioonilistele, ajalooliselt kasutatud materjalidele eelistatud 

üliheade tehniliste omadustega Dyneema kangast. Inspireerituna läbi ajaloo kasutatud 

lihtsatest, väheste taskute ja muude lisadega matkaseljakottidest, on ka valminud kotil vaid 

üks suur, näiteks jopet või veepudeleid kanda lubav väline võrktasku ning kotisisene 

pisitasku väärisesemetele. Tulenevalt autori püüdest pakkuda ning arendada 

keskkonnasõbralikke ja kauakestvaid lahendusi, on seljakott algosadeks laiali võetav. Nii on 

eemaldatav seljakoti iga detail, andes kasutajale võimaluse purunenud või kulunud osa 

asemel tellida uus ning see ise ära vahetada. 
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SUMMARY  

HIKING BACKPACK INSPIRED BY HISTORICAL DESIGN SOLUTIONS 
Throughout history, humans have used different baskets, frames, and bags to carry their 

belongings. Yet it was not until roughly 150 years ago that hiking emerged as a hobby, and 
along with it the evolution of hiking bags started. From that time until nowadays there has 
been a common line of users favouring backpacks that are lightweight and waterproof. 
While backpacks from the beginning of 20th century were mostly made of canvas – 
believed to be waterproof, rugged and fairly light – today’s backpacks are almost 
universally made of new synthetic materials and therefore lighter in weight and more 
waterproof for the same size. In terms of backpack straps, 100 years ago the preferred 
material was leather as it was believed to be strong and more comfortable than textile, but 
later in the century leather straps were largely replaced with padded synthetic straps. 

In 1916, American hiker and writer Horace Kephart claimed that it is important for a 

hiking backpack to stay high on the back, to have most of its weight loaded on the hips – 

which are much stronger than shoulders – and to be narrow so it does not obstruct arms from 

moving (Kephart 1916: 121-133). Looking at the popular backpacks made in the second half 

of 20th century and later, all these aspects were still valued and also improved upon: 

backpacks produced after Kephart’s time became even higher and narrower. The load-

bearing hip belt was not commonly used until 1970s but since then it has been an essential 

part of every backpack. 

In terms of bag’s structure, backpacks with an external frame have been produced since 

the end of 19th century. The first bags of this kind had a frame made of wood or bent steel, 

while in the 1950s and '60s frames made of aluminium became popular. Shortly after, the 

first backpack with an internal frame came out, and the latter has likely been the most used 

hiking bag design ever since. Frameless backpacks were widely used in the beginning of 

20th century, then lost popularity for several decades when external and internal frames took 

over but have gained more fans again in the past three decades. However, for a frameless 

backpack to be comfortable, only very little or very light gear should be carried. Backpacks 

that differ by size and length were already being produced a century ago. Nowadays, 

however, it is a standard for most backpacks to be adjustable based on hiker’s body type, 

allowing for changes in the length of bag’s structure based on user’s height, for example. 
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Still, many manufacturers prefer to keep the weight  of their packs down and offer backpacks 

in wide variety for the different sized wearers. 

As a result of analysing the evolution of hiking backpacks in the last 150 years, one can 

conclude that the general ideas about what are the most reasonable and comfortable ways to 

carry hiking equipment have been relatively unchanged throughout this time. New materials 

and trends that have emerged in past decades have changed some aspects of hiking bags’ 

appearance, while keeping to the same structural principles. 

The comparative analysis undertaken here provided the basis and inspiration for creating 

a new backpack that combines modern approaches with historic design elements. The 

resulting bag has a bent plywood frame inspired by the wooden frame of a late 19th century 

Norwegian design, and a mesh back panel providing superior ventilation. The hip belt and 

shoulder straps of the backpack are made of durable and comfortable leather, following the 

most common approach used a century ago. For the bag to be as light as possible yet 

waterproof, instead of historically used materials it is rather made of Dyneema, a high-end 

fabric with an unmatched strength to weight ratio. Inspired by the simple backpacks of the 

past with few extra pockets and accessories, the new design has only one large external mesh 

pocket that would, for example, fit a jacket or water bottles. Finally, yet importantly, 

following the pursuits of the designer to develop as environmentally friendly and long-

lasting products as possible, the backpack can be disassembled into its original parts. In 

practice this means that a user can remove any part of the bag at any point – allowing to 

replace a broken or worn out part with a new one – and thus resulting in a bag that is designed 

to last, unlike most products currently available on the market.  
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LISA 1 

MATKASELJAKOTI RAAMI DISAINI- JA TÖÖPROTSESS 
 

Töökäik Autori fotod 

Soovides matkaseljakoti disainis  edasi anda 
19. sajandi lõpu Norra puidust raamiga 
seljakoti esteetikat, kuid samas luua mugav 
seljakott nii, et puitraam ei jääks kandmisel 
seljaga kontakti, tuli katsetada, kas puitraami 
oleks võimalik seljast eemale hoidvaks 
painutada. Visandades ning esmaseid katsetusi 
tehes tuli leida sobiv tasakaal puidust raami 
tugevuse, kaalu, vanale Norra puitraamile 
omase ja minimalistliku esteetika vahel.  

 

Uurisin erinevaid puidu aurutamis- ja 
painutamistehnoloogiaid ning ehitasin sobiva 
puiduauruti. Puiduauruti ehitasin 
kättesaadavatest materjalidest. Tehtud auruti 
koosneb põletist, veekeedunõust ning 
aurutuskastist, mis hoiab keemisel tekkivat 
veeauru kinni ning laseb sisetemperatuuril 
tõusta soovitud 100 kraadini. Vahetult pärast 
aurutamist on puit võrdlemisi hästi painutatav 
ning sobiva kumerusega rakisele surutav. 

Katsetused puidu aurutamisel andsid häid 
tulemusi ning selgus, et seljakoti raami jaoks 
sobivaid liiste saaks sellise tehnikaga  
painutada küll. 
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Kui raam teha üksikutest painutatud 
liistudest tuleks need aga omavahel jäigalt 
ühendada. Vanal Norra puitraamil on raami 
osad ühendatud tappliidestega. Selline lahendus 
nõuab aga materjalilt suurt läbimõõtu. 
Katsetasin liistude ühendamist tappliidese, 
neetide ning poltidega, kuid ükski neist ei 
toiminud piisavalt hästi peenikeste liistudega. 
Parimaks lahenduseks osutus aga nelja liistu 
omavahel ühendavate nahast vutlarite 
tegemine. 

 

 

Raami seljast eemalehoidmiseks katsetasin 
erinevaid nahast, nahkrihmadest, tekstiilist ja 
võrgust paneele. Nahast seljapaneel loob 
võimaluse perforeeringu või muude 
dekoratsioonidega luua meeldiva esteetika, 
kuid soovides hoida kaal madal ning 
ventilatsioon maksimaalne, osutus parimaks 
lahenduseks võrgust seljapaneel. 
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Esimeste prototüüpide loomiseks punusin 
võrgu käsitsi. Soovides aga maksimaalselt 
tugevat, kerget, hingavat ja vähe hõõruvat 
võrku otsustasin päristöös kasutada tugevat 
tööstuslikult toodetud nailonist võrktekstiili 

 

 

Kinnitades valminud raamiprototüübi külge 
koti, puusavöö ja muu selgus aga, et 
nahkvutlaritest liistuühendused ei taga piisavat 
jäikust. Sellest tulenevalt otsustasin jätta puidu 
selleks korraks kõrvale ning katsetada 
vineeriga, mis loob võimaluse luua monoliitne 
raam.  

Esimesed raamiprototüübid lõikasin välja 
käsitsi, kuid valminud töö juures eelistasin 
laserlõikurit, mis kiirendab tööprotsessi ning 
jätab puhtama lõikejoone.  
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Vineeri painutamiseks eelistasin aurutamise 
asemel hoida väljalõigatud toorikut ööpäeva 
märgadesse rätikutesse mähitult. Niisutamise 
järel tõmbasin tooriku koormarihmadega 
õigesse paindesse. Painutamine andis häid 
tulemusi ning valminud raamid jäid hästi vormi 
hoidma. Kasutades ühes tükis vineerraami ei 
vajanud ma enam raamiliiste fikseerivaid 
nahkvutlareid. Siiski leidsin, et nahast vutlar 
raami ülaosas annab hästi edasi 
traditsioonilisele Norra raamile omast esteetikat 
ja loob hea võimaluse võrgust seljapaneeli 
kinnitamiseks ning koti hõlpsaks 
lahtivõtmiseks.  
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LISA 2 

MATKASELJAKOTI DISAINI- JA TÖÖPROTSESS 
 

Töökäik Autori fotod 

Soovides luua kotti, millel oleks 
puutepunkt ajalooliste kotidisainidega, 
kuid oleks samas mugav, praktiline ja 
võimalikult kerge, tuli läbi töötada 
mitmeid võimalikke disaine. Eelneva 
uurimustöö tulemusel võisin järeldada, 
et kott peaks olema pigem kitsas ja 
kõrge. Katsetasin erinevaid 
sulgursüsteeme - rihmkinnitusi, terve 
koti pikkuses avatavaid tõmblukke 
ning kotti sulgevat rullitavat kotisuud. 
Katsetuste tulemusel otsustasin 
viimase kasuks, kuna see on 
vastupidav, väga veekindel, ei lisa 
kotile palju kaalu ning pakub 
võimalust kotti mahutavust vastavalt 
kandami suurusele muuta. Selliste 
funktsioonide valik suunas paljuski ka 
muud koti disaini.  

Soovides, et kott oleks osadeks 
lahti võetav, oli peamiseks 
probleemiks koti, raami ja 
kandesüsteemi ühendamine nii, et see 
oleks kokkupanduna piisavalt jäik. 
Visandamise, katsetamise ja testimise 
tulemusel jõudsin lahenduseni, kus 
vineerist raami ülemine serv ja kaks 
alumist otsa on koti külge õmmeldud 
"taskutesse" fikseeritavad.  
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Ühendatud kohad on omakorda 
paigutatavad puusavööl ja seljapaneeli 
ülaosas paiknevatesse taskutesse. 
Algselt õmblesin taskud jäigalt 
puusavöö külge, kuid see ei lubanud 
mugavalt puusavööd raami küljest 
eemaldada. Erinevatest lahtivõetavate 
raaminurgataskute katsetustest osutus 
parimaks nahast tasku, mis on tänu 
sisselõigetest läbipistetavatele 
nahkkidadele lahtivõetav. 

 

 

Soovides, et ka koti rihmad oleksid 
kergesti eemaldatavad, otsustasin 
rihma otstesse õmmelda silmused, mis 
lubavad neid ülalt ja alt raami 
horisontaalsete otste külge kinnitada. 
Õlarihmade ülemised otsad on 
kinnitatud raamile ning on seejärel 
suunatud läbi koti ning seljapaneeli 
raamihoidikutes paiknevate pilude.  
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Varustuse kiireks kättesaamiseks 
ning näiteks veepudeli või jope 
hoiustamiseks soovisin koti ette ja 
külgedele lisada suure võrgust tasku. 
Sinna saab paigutada varustust, mis 
vihma ei karda või mis on juba märg 
ning võiks seeläbi ülejäänud kotis 
paiknevat kahjustada. Soovisin, et ka 
see tasku oleks ülejäänud kotist 
eraldatav. Selleks töötasin välja nö 
nahast luku, kus ühel detailil paikneval 
nahast ribal on kidad, mis kinnituvad 
teise detaili küljes oleva nahast riba 
aukudesse. Pea terve koti ulatuses 
paiknevad nahast ribad loovad ühtlasi 
hea võimaluse teha uus auk sinna kuhu 
vaja, et vastava varustuse koti külge 
kinnitamiseks sobiv kinnituskoht 
tekitada. 
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Valminud ja mitmeid kordi ümber 
tehtud prototüübid andsid plaanitavast 
hea ülevaate ja lubasid alustada päris 
seljakoti tegemist kallimate ja 
paremate omadustega, kuid raskemini 
töödeldavate materjalidega. 
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Kotiosa tegemiseks valisin 
uurimuse põhjal Dyneema kanga, mis 
on ülitugev, kerge ja veekindel. Tänu 
materjali libedusele oli õmblemine 
raskendatud. Kuna õmblusmasina nõel 
jätab materjali sisse vett läbilaskvad ja 
nähtavad augud, siis tuli õmblused 
teha, nii nagu nahal, esimese korraga. 

Enne kotiosa kokkuõmblemist 
lisasin valitud kohtadesse kahe 
Dyneema kihi vahele võtktasku 
kinnitamist lubavad naharibad. 

 

 

Väärisesemete hoiustamiseks 
lisasin koti põhiosa sisse lukuga 
suletava tasku. 

 

Selleks et saavutada hea 
veekindlus, tuli koti õmblused teipida. 
Teibina kasutasin spetsiaalset 
kahepoolset teipi, mille ühele küljele 
kleepisin õhukese Dyneema tekstiili 
kihi. 
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Kõik koti nahkdetailid tegin 
paksust, kulumiskindlast veisenahast.  

 

Dyneemast koti põhiosa, raam ja 
raamikinnitused. Kuna kotiosal 
mingeid lahtikäivaid raamikinnitusi ei 
ole (vastupidiselt nahast puusavööle), 
siis tuli raamitaskud kotile õmmelda 
ülitäpselt, nii et raami taskutesse 
pingutada saaks, kuid mingit 
liikumisruumi ei jääks. 

 

Vastupidiselt traditsioonilistele 
sirgetele õlarihmadele otsustasin teha 
rihmad kandja keha kujuga rohkem 
sobituva kaarja kujuga.  

Õlarihmade ja puusavöö 
maksimaalseks mugavuseks ja 
viimistletud välimuse saavutamiseks 
tuli kõik detailid dubleerida.  
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Nii koti välimise võrktasku kui ka 
hingava seljapaneeli tegin tugevast 
võrktekstiilist. Võrkdetailid on 
tugevuse suurendamiseks ja 
hargnemise vältimiseks kas 
mitmekordselt keeratud või paelaga 
ääristatud. Võrktasku tsentrisse lisasin 
nahast detaili, mis kinnitub alt raami 
külge ja on ülalt karabiini ja 
nöörkinnitusega fikseeritav. 

 

 

Võrk tuli ülemise nahast hoidiku ja 
puusavöö vahele õmmelda nii, et see 
jääks täpselt piisava pinge alla - hoiaks 
kotti seljast eemal, kuid ei tõmbaks 
raami liigse pinge alla. 

 

 

Kõik kinnituspaelad on valmistatud 
eriti tugevast nailonpaelast. Kõik 
furnituurid on kergest, kuid tugevast 
alumiiniumist. 
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Nahkdetailide lõppviimistluse 
andsin mesilasvaha baasil 
nahamäärdega. 

 

Olles nahka peamise töömaterjalina 
kasutanud juba mitmeid aastaid, oli 
huvitav ja hariv katsetada mulle täiesti 
uute materjalidega. Eriti tiheda koega 
nailonpaelad, suure silmaga 
võrktekstiil, raskesti käsitsetav 
Dyneema teip ja libe Dyneema tekstiil 
tegid koti kokkupaneku mõneti 
katsumuste rohkeks, kuid saadud 
tulemus on vastupidav, kerge, mugav 
ning nagu soovitud, lahti võetav ja 
kokkupandav.  
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LISA 3 

MATERJALIKULU 
 

Materjali nimetus  Kogus  Ühik  
 

Ühiku 
hind  

Summa  

Allumiiniumkinnitus 20 mm  2  tk  1.50  3.00 

Allumiiniumkinnitus 25 mm 1 tk 1.80 1.80 

Allumiiniumkarabiin 20 mm 1 tk 1.50 1.50 

Allumiiniumpannal 20 mm 2 tk 1.40 2.80 

Dyneema nöör 4mm 4 m 1.60 6.40 

Dyneema teip 25 mm 5 m 1.10 5.50 

Polüamiidpael 25 mm 1 m 1.50 1.50 

Polüamiidpael 20 mm 5 m 1.50 7.50 

Elastne nöör 3 mm 2 m 1.40 2.80 

Servaääristuspael 19 mm 1 m 0.70 0.70 

Võrktekstiil 175 g/m2 70,9 dm2 0.11 7.73 

Kroomparknahk 3,5 mm 29,44  dm2  0.75  22.08  

Dyneema komposiitkangas, CT2K. 18. 34 
g/m2, rullis  

0.35 m  41.9 14.66 

Dyneema kootud tugevdusega 
komposiitkangas, CT9HK. 170 g/m2, rullis 

1.3 m 53.9 70.07 

Meetrilukk  0,22 m 0.50 0.11 

Luku kelk  1  tk  0.15  0.15  

Vineer, 6mm, 70x33,5 cm 1 tk 1.50 1.50 

Materjal prototüüpide valmistamiseks     15 

   Kokku 164.80 
eur 
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LISA 4 

FOTOD VALMINUD SELJAKOTIST 
 

 

Fotograaf: Andrea Margó Rotenberg Modell: Stefani Vissel 
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Fotograaf: Andrea Margó Rotenberg Modell: Stefani Vissel 
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Fotograaf: Andrea Margó Rotenberg Modell: Stefani Vissel 
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Fotograaf: Andrea Margó Rotenberg Modell: Stefani Vissel 
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Fotograaf: Andrea Margó Rotenberg Modell: Stefani Vissel 
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Fotograaf: Andrea Margó Rotenberg Modell: Stefani Vissel 
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Fotograaf: Andrea Margó Rotenberg  
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Fotograaf: Andrea Margó Rotenberg  
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Fotograaf: Andrea Margó Rotenberg  
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Fotograaf: Andrea Margó Rotenberg 
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