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Kaks aeda



Taust



-Hinnangud praegusele keskkonnaolukorrale, peamised
probleemkohad;

-Keskkonnainstitutsioonide usaldusväärsus ja
Keskkonna-ministeeriumi kuvand;

-Arusaamad keskkonnakaitsest;

-Elanike keskkonnateadlikkus ning keskkonnasõbralik
käitumine;

-Keskkonna-alane informeeritus, infoallikad;

-Osalus keskkonna-alaste otsuste tegemisel;

-Suhtumine Eesti metsade kaitsesse ja majandamisse.

Uuringu eesmärk oli anda ülevaade Eesti 
elanike keskkonnateadlikkusest ja –hoiakutest



Metoodika



Kokku külastatud aadresse 4842

Kokku intervjuusid 1005

Mehi 46% 

Naisi 54%

Alg- või põhiharidus 15%

Kutse-, kesk- või kesk-eriharidus 60%

Kõrgharidus 25%

Tallinn 33%

Põhja-Eesti 12%

Lääne-Eesti 12%

Kesk-Eesti 9%

Kirde-Eesti 11%

Lõuna-Eesti 24%

Eesti keel 61%

Muu keel 39%
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Välisõhu puhtus, tolm, heitgaasid

Heakord, prügi koristamine

Jäätmekäitlus, prügi taaskasutus, sorteerimine

Suurehitused (sh Rail Baltic, Tartu Tselluloositehas)*

Alternatiivsed energiaallikad,kaevandamine,

maavarade kasutamine

Taimekaitsemürgid, ohtlikud jäätmed

Liiga palju pakendeid, taaskasutus elustiil

Liiga palju autosid, müra, teed

Pinnavee, joogivee puhtus, põhjavesi

Looma/linnuliikide kadumine, loomade kaitse

Kliima soojenemine

Tehaste saaste*

Kalandus, kalavarud

Toidu puhtus*

Rohealade vähenemine, haljastus

Tulekahjud, tuleoht*

Hais

Muu

Ei oska öelda, vastamata

2018

2016

* Ajalised võrdlusandmed puuduvad

Kõige olulisemad keskkonnaga seotud teemad 
Eestis



Haridusel on 
tähtsus, ...



17

12

11

11

11

6

4

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0,3

2

38

8

8

10

5

10

7

4

3

1

3

3

0,4

0,3

2

1

1

9

41

0 25 50 75 100

Metsade/heinamaade hooldamine, liigne raie

Loodushoid ja -kaitse, looduse reostus, saastatus

Veekogude reostatus, kaitse, hooldus

Välisõhu puhtus, tolm, heitgaasid

Heakord, prügi koristamine

Jäätmekäitlus, prügi taaskasutus, sorteerimine

Suurehitused (sh Rail Baltic, Tartu Tselluloositehas)*

Alternatiivsed energiaallikad,kaevandamine,

maavarade kasutamine

Taimekaitsemürgid, ohtlikud jäätmed

Liiga palju pakendeid, taaskasutus elustiil

Liiga palju autosid, müra, teed

Pinnavee, joogivee puhtus, põhjavesi

Looma/linnuliikide kadumine, loomade kaitse

Kliima soojenemine

Tehaste saaste*

Kalandus, kalavarud

Toidu puhtus*

Rohealade vähenemine, haljastus

Tulekahjud, tuleoht*

Hais

Muu

Ei oska öelda, vastamata

2018

2016

* Ajalised võrdlusandmed puuduvad

Kõige olulisemad keskkonnaga seotud teemad 
Eestis



Hinnangud Eesti elanike 
keskkonnateadlikkusele



Milles väljendub 
Eesti elanike 
keskkonna-
teadlikkus?



Hinnangud enda keskkonnateadlikkusele



Arusaamad 
keskkonnakaitse 
vajalikkusest



• Mehed on sagedamini veendunud selles, et inimene on
määratud valitsema ülejäänud looduse üle (nõus 33%
meestest ja 26% naistest) ning et inimestel on õigus muuta
looduskeskkonda oma vajadustest lähtuvalt (vastavalt 37% ja
26%)

• Kõrgharidusega inimesed jagavad keskmisest sagedamini
seisukohta, et inimestel puudub õigus muuta
looduskeskkonda oma vajadustest lähtuvalt (72%) ning et
inimesed ei ole määratud valitsema ülejäänud looduse üle
(74%).

• Kõrgharidusega inimesed arvavad keskmisest sagedamini, et
loodust säästmata pole võimalik jätkusuutlikult majandust
arendada (93% nõus)

• Seisukohal, et keskkonnaprobleemid ei ole üle tähtsustatud ,
on keskmisest sagedamini kõrgharidusega (80%) inimesed.

• Seda, et keskkonnaprobleemid ei ole tuleviku tehnoloogiate
abil lahendatavad , arvavad keskmisest sagedamini
kõrgharidusega (41%) inimesed.



... aga ei tea, 
kuidas seda 

rakendada, ...



Igapäevased 
keskkonda 
säästvad 
tegevused 



Keskkonnasäästlik käitumine 



... selle pärast, et



Keskkonnasäästliku 
eluviisi takistused 





Keskkonnateemad, mille kohta vajatakse
infot



Milleks meile 
mets?



Metsa tähtsus



Nõustumine metsi puudutavate väidetega 



Kes vastutab Eesti metsade liigirikkuse säilitamise 
eest?



Aga 
keskkonnaharidus?



73

84

31

32

23

16

15

15

8

8

10

10

6

24

23

22

26

24

23

14

19

17

15

8

43

44

55

55

59

61

74

71

72

2

1

3

1

0,1

3

2

0,4

3

2

1

0% 25% 50% 75% 100%

2018

2016

2018

2016

2014

2018

2016

2014

2018

2016

2014

Korduvalt Korra Mitte kordagi Ei oska öelda

Veetnud aega looduses (nt jalutanud,
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jahil, kalal, vaadelnud linde)

Külastanud loodusõpperadu 
või matkaradu

Külastanud keskkonnahariduskeskust,
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Osalenud loodus- ja
keskkonnateemalistel üritustel (nt

loengud, teabepäevad,
töötoad, teemaõhtud, messid,

festivalid, rattamatk "Kuidas elad...?"")

Keskkonnahariduslikud ettevõtmised



Info kättesaadavus



Keskkonnainfo kasutamise eesmärgid 



Keskkonnateadlikku
se indeks 2018



Tabel 1. Keskkonnateadlikkuse indeksi komponendid (punkte) 

  2012 2014 2016 2018 

Peab elektritootmise puhul kõige 
olulisemaks, et see oleks keskkonnale 
võimalikult väikese kahjuga 

4,4 4,1 4,6 5,0 

Huvi kogu Eesti keskkonnaseisundi-alase 
info vastu  

4,3 3,8 4,6 5,3 

Hinnang kogu Eesti kohta käiva 
keskkonna-alase info kättesaadavusele        

6,4 7,4 7,4 7,2 

Hinnang oma keskkonnateadlikkusele 3 4 3,4 2,8 

Sordib sageli prügi keskkonnakaitselistel 
kaalutlustel 

6,1 5,7 6,2 7,1 

Eelistab sageli autoga sõitmise asemel 
liigelda jalgsi/jalgrattaga/ühistranspordiga 
keskkonnakaitselistel kaalutlustel 

1,9 1,2 2,3 2,3 

Viib sageli ohtlikud jäätmed selleks 
ettenähtud kogumiskohta 
keskkonnakaitselistel kaalutlustel 

6,7 6,8 6,5 6,7 

Ostab sageli öko/mahe/kasutatud tooteid 
keskkonnakaitselistel kaalutlustel 

1,5 0,9 2,6 2,4 

Sageli väldib kilekottide kasutamist ning 
kasutab sageli poest kauba koju 
toomiseks kaasavõetud kotte 
keskkonnakaitselistel kaalutlustel 

3,6 3,6 4,4 4,7 

Indeks: 37,9 37,5 42 43,5 

 

 

Keskkonnateadlikkuse indeks ja selle komponendid



Kokkuvõtteks
Prügi sorteeriv 

metsarahvas



- Eesti elanikud hoolivad loodusest ja tunnevad muret 
keskkonna-probleemide pärast. 

- Teadmised looduse olemuse ja toimimise kohta, 
keskkonna-probleemide tundmise kohta on head.

- Ka keerulisematest looduskaitselistest 
kontseptsioonidest ja keskkonnaga seotud 
probleemidest arusaamine ei valmista keerukust . 
Näiteks, mõistavad 89% Eesti elanikest, et inimene pole 
kõrgeim olend ning teistel liikidel on samaväärne õigus 
elule ning 85% on seisukohal, et ilma loodust kaitsmata 
pole võimalik jätkusuutlikult majandust arendada. Vaid 
20% elanikest arvavad, et keskkonnaprobleemid on 
ületähtsustatud. 

- Hästi on jälgitav haridustaseme ja abstraktsemate 
keskkonna-teemade mõistmise vaheline seos .



- Samas näitavad uuringu tulemused, et neid teadmisi ei osata 
praktikas kasutada . Näiteks, oskab 56% inimestest 
spontaanselt nimetada isikliku keskkonda säästva igapäevase 
tegevusena prügi sorteerimist.

- Mõneti üllatuseks võib nimetada, et enamus inimesi näeb 
metsas pigem kultuurilisi hüvesid pakkuvat ökosüsteemi , 
mis pakub meile puhast õhku ning seeni ja marju. Vaid 9% 
elanike jaoks on mets puidu kui toormaterjali allikas. 

- Kuigi 91% elanikest leiab, et puit on keskkonnasõbralik 
materjal, leiab 77% vastanutest, et metsade raiumine peaks 
vähenema, kuna metsad aitavad leevendada 
kliimamuutuseid (nõustub 86% elanikest) ja inimeste heaolu 
sõltub metsade seisundist (teab 76% kaasmaalastest). 

- Samas vaid 20% inimestest tajub, et nende endi tegevus 
mõjutab kuidagi metsade seisundit.



Täname kuulamast!

mihkel.kangur@tlu.ee
liisa.puusepp@tlu.ee

Ökoloogia keskus
Tallinna Ülikool


