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Peamised uuringutulemused 
 
 

Teadlikkus keskkonnateemadest ja selle olulisus 
 

Pisut üle poole uuritud sihtrühmast peab keskkonnasäästlikku eluviisi ja jäätmekäitlust oluliseks, 

negatiivselt suhtub neisse teemadesse vähem kui kümnendik vastanuist. Siiski valdav enamus ei eelista 

oma igapäevaelus tarbida keskkonnasäästlikke tooteid juhul, kui need on tavatoodetest kallimad.  

 

Üsna kõrget teadlikkust näitab samas asjaolu, et ligi 70% vastanuist ei viska ohtlikke jäätmeid olmeprügi 

hulka. Enim visatavad asjad on aga ravimid ning säästupirnid ja päevavalguslambid. 

 

72% vastanuist väidab, et sorteerib oma jäätmeid. Peamiselt eraldatakse muudest jäätmetest tagatisrahaga 

pakendid ning paber ja papp,  63% neist sorteerib biolagunevaid jäätmeid ja iga teine segapakendeid.  

 

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlus 
 

Ligi 80% vastanutest teab, et elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleb viia spetsiaalselt selleks ette 

nähtud kogumiskohta. Samas suur osa sihtrühmast siiski ei tea, et selliseid jäätmeid saab teatud juhtudel 

viia ka elektri- ja elektroonikaseadmete kauplusesse. Oma lähima jäätmejaama asukohast on enda sõnul 

teadlik tugev 69% vastanuist.  

 

Ülekaalukalt enim on viimase aasta jooksul kõrvaldatud kasutuselt patareisid ja/või akusid (84% vastajate 

poolt), sellele järgnevad säästupirnid (31%) ning infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni seadmed (26%). 

Vaid kümnendik on neid, kes ei ole ühegi loetletud seadme kõrvaldamisega tegelenud. 

  



                           
 

 

 

 

Siiski vaatamata kõrgele teadlikkusele ei rakendata neid teadmisi praktikas. Iga neljas vastaja jättis 

kasutuselt kõrvaldatud seadme oma majapidamisesse seisma ja iga kümnes andis selle mõnele sõbrale või 

pereliikmele edasi. 18% tagastas seadme kauplusesse, ent spetsiaalsesse kogumiskohta viijaid oli alla 

kümnendiku.  

 

Jäätmejaama ei ole kunagi oma elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid viinud rohkem kui veerand 

vastanuist ning vaid 4% teeb seda tihedamini kui kord aastas.  

 

Vanade patareide ja akude käitlus 
 

Teadlikkus vanade patareide ja akude käitlusest on väga kõrge: 95% vastanuist teab, kuhu neid jäätmeid 

saab ära anda. Erinevalt elektroonikaseadmetest on nende jäätmete kogumiskohta viimine sihtrühmale ka 

harjumuspärasem. Ligikaudu iga teine vastaja on viinud vanu patareisid ja/või akusid vastavasse 

kogumiskohta vähemalt korra poolaastas ja 84% vähemalt korra aastas.  

 

Info otsimine ja teadlikkus lahuskogumise märgistusest 
 

Infot jäätmejaamade kohta otsitakse valdavalt Internetist (80%), millele järgneb sõpradelt ja tuttavatelt 

(30%) ja kohalikust omavalitsusest (16%).  

 

Lahuskogumise märgise tunneb ära pisut üle veerandi vastajaist, enamasti (70%) peetakse seda 

keskkonnaohtlikkuse märgiseks. 
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Keskkonnateemade olulisus 
Kui oluliseks peate enda jaoks järgmisi keskkonna-teemalisi küsimusi? (N=514) 
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Keskkonnasäästlike toodete tarbimine 
Kas tarbite meelsamini keskkonnasäästlikke tooteid sõltumata sellest, et need on kallimad? (N=514) 
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Ohtlike jäätmete viskamine olmeprügi hulka 
Milliseid jäätmeid viskate olmeprügi hulka? (N=514) 
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Jäätmete sorteerimine 
Kas sorteerite oma jäätmeid? (N=514) Kui jah, mida allnimetatutest kogute eraldi (N=370)  
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Teadlikkus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlusest 
Kuhu tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed? (N=514) 
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Teadlikkus elektri- ja elektroonikaseadmete vastu võtmisest 
Kas teadsite, et elektri-ja elektroonikaseadmete kauplused on kohustatud vastu võtma vanu elektri-ja elektroonikaseadmeid juhul,  
kui ostate kauplusest uue seadme (1:1 arvulises vastavuses)?  (N=514) 
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Teadlikkus lähima jäätmejaama asukohast 
Kas teate, kus asub teile lähim.. (N=514) 
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Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutuselt kõrvaldamine 
Milliseid allnimetatud elektri- ja elektroonikaseadmeid olete viimase 12 kuu jooksul kasutuselt kõrvaldanud? (N=514) 
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Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutuselt kõrvaldamine 
Kuhu Te need viisite? (N=514) 
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Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmejaama viimise sagedus 
Kui sageli olete oma elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid viinud jäätmejaama? (N=514) 
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Teadlikkus vanade patareide ja akude käitlusest 
Kas teate, kuhu saab ära anda vanu patareisid ja akusid? (N=514) 
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Vanade patareide ja akude kogumiskohta viimise sagedus 
Kui sageli olete vanu patareisid ja akusid viinud selleks ettenähtud kogumiskohta? (N=514) 
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Info otsimine jäätmejaamade kohta 
Kust otsite infot jäätmejaamade kohta? (N=514) 
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Lahuskogumise märgise tundmine 
Kas tunnete seda märgist? (N=514) 
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