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SISUKOKKUVÕTE 
 

Uuring “Keskkonnatervis: arusaamine riskidest ja motivatsioon tervisemõjude 

vähendamiseks“ selgitas Eesti inimeste suhtumist keskkonnast tulenevatesse negatiivsetesse 

tervisemõjudesse ja nende käitumisvalikuid mõjude vähendamiseks. 2015.a. veebruaris ja 

märtsis läbi viidud küsitlusuuringus osales 1000 17–74-aastast inimest üle Eesti.  

 

Uuringust ilmnes, et 24% eestimaalastest on tõsiselt mures liiklusest tuleneva õhusaaste 

tervisemõjude pärast. Samas ahikütte õhusaastes näeb probleemi oluliselt vähem inimesi 

(7%). Kuigi kokkupuudet müraga peetakse suureks, teadvustavad vähesed müra 

tervisemõjusid. Keskkonnategurites näevad oluliselt suuremat ohtu tervisele kõrgema 

haridusega inimesed ja naised, samuti on Eesti muukeelne elanikkond selles suhtes 

murelikum. Hingamisteede kaebustega ja psühholoogiliste probleemidega inimesed 

teadvustavad oluliselt sagedamini just õhusaaste tervisemõjusid. 

 

Võrreldes 2001.a. küsitlustulemustega näeb 2015.a. rohkem Eesti inimesi terviseohtu 

töökeskkonnas ja erinevates toodetes sisalduvates kemikaalides, kuid varasemast vähem 

inimesi peab oluliseks õhusaastest tulenevaid ohtusid.  

 

Uuringus kõrvutati ka inimeste tegelikku kokkupuudet õhusaastega (peened osakesed PM10) 

oma elukohas ja nende hinnanguid kokkupuutele õhusaastega. Inimesed pigem ülehindavad 

oma kokkupuudet liikluse heitgaasidega ja tänavatolmuga, kuid alahindavad tegelikku 

kokkupuudet ahikütte õhusaastega. Saastega enam kokkupuutuvate inimeste seas on suurem 

nende osakaal, kes on allergilised, põevad südamehaigusi ja kellel on kõrge vererõhk. 

 

Väga suur hulk inimesi (nt ahikütte saaste puhul 68%, liiklusmüra puhul 48%, saastunud 

joogivee puhul 30%) ei ole midagi ette võtnud vältimaks kokkupuudet nende negatiivse 

mõjuga keskkonnateguritega. Seevastu üle 91% inimestest on enese kaitseks midagi ette 

võtnud kuuma ilma mõjude eest. Nii liiklussaaste, ahikütte saaste kui ka siseõhu saaste puhul 

pole enamasti midagi ette võetud, sest inimesed pole sellele probleemile mõelnud. Ka on 

levinud arvamus, et liiklussaaste ja ahikütte suits ei põhjusta inimesele märkimisväärset kahju. 

  

Kolm neljandikku küsitlusele vastanutest arvas, et ametiasutused peaksid tegema rohkem 

vähendamaks õhusaastest tingitud terviseriske. Ametiasutuste suuremat sekkumist ootavad 

pigem vanemaealised, vene keelt kõnelevad, väiksema sissetulekuga ja halvema 

tervisehinnanguga inimesed. Riiklikest meetmetest õhusaaste vähendamiseks peetakse 

parimaks rahalist toetust ühistranspordi arendamiseks, kuid naastrehvide maksustamisele 

ollakse üldiselt vastu. Ahikütte saaste vähendamise meetmetest peeti parimateks vanade 

küttekollete uuendamise rahalist toetamist ja teadlikkuse tõstmist õigetest kütmisviisidest.  

 

Pool vastanutest tunneb kohustust vähendada oma elustiiliga kaasnevat elukeskkonna 

reostust. Nende hulgas on enam naisi, maal elavaid, terviseriski kõrgeks hindavaid ja eesti 

keelt kõnelevaid inimesi. 
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1. SISSEJUHATUS 
 

Ülemaailmses perspektiivis on Eesti keskkonnaseisund üsna hea. Investeeringud infrastruk-

tuuri (nt joogivesi ja kanalisatsioon) parandamisse, väike asustustihedus ja rohepuhveralad 

linnades aitavad ära hoida ja leevendada keskkonnategurite suuremat tervisemõju. Sellest 

hoolimata põhjustavad paljud keskkonnategurid igal aastal tõsist tervisekahju (vt Orru ja 

Orru, 2014 teoreetilist ülevaadet). Käesolev aruanne võtab kokku olulisemad tulemused 

KesTeRisk projekti “Keskkonnatervis: arusaamine riskidest ja motivatsioon tervisemõjude 

vähendamiseks“ raames läbi viidud küsilusuuringust. KesTeRiski projekti eesmärgiks on 

selgitada Eesti elanike nägemusi oma keskkonna tervislikkusest, keskkonna- ja terviseriskide 

tunnetamisest ning võimalustest neid keskkonnatervise riske mõjutada. Käesolev uuringu 

aruanne käsitleb tegureid, mis mõjutavad riskide tunnetust, aga ka valmisolekut oma käitumist 

muuta. Aruanne vaatleb lähemalt Eesti elanike arusaama õhusaaste, müra, äärmuslike 

ilmaolude ja muude keskkonnategurite mõjust inimese tervisele. Aruanne käsitleb inimeste 

suhtumist käitumisviisidesse ja riiklikesse sekkumistesse, mis aitaksid neid tervisemõjusid 

vähendada või vältida.  

 

1.1. Uurimismetoodika 

Küsitlusuuringu küsimustiku koostamisel lähtuti projekti esimeses faasis väljatöötatud 

teoreetilisest raamistikust ja uurimisküsimustest (Orru ja Orru, 2014). Uuringus kasutatud 

ankeetküsitlus on lisas 1. Ajavahemikul 02.03–26.03.2015 viis sotsiaal- ja turu-uuringute 

firma Saar Poll projekti raames läbi küsitluse. Tegemist oli üleriigilise küsitlusega, kus 

paberankeedi abil küsitleti 1000 inimest vanuses 18–74 eluaastat. Vastajate valikuks kasutati 

proportsionaalse juhuvalimi meetodit. Vastamise määr oli 45,3%. 

 

Valimi iseloomustus sotsiaal-demograafiliste tunnuste alusel 

Mudeli sotsiaal-demograafiliste tunnuste koostamisel on kasutatud rahvastikustatistika 

andmeid seisuga 30.01.2014. a. Mudeli ja saadud küsitlustulemi representatiivsuse 

võrdlemisel ilmnenud erisuste vähendamiseks kaaluti saadud tulemit alljärgnevate sotsiaal-

demograafiliste tunnuste lõikes (tabel 1). 

 

Tabel 1. Sotsiaaldemograafiliste tunnuste mudel ja saadud küsitlustulem 

 Mudel protsent Saadud küsitlustulem 

protsent 

Kaalutud küsitlustulem 

protsent 

Linn-maa    

Linn 68,9 70,8 68,9 

Maa 31,1 29,2 31,1 

Sugu    

Mees 47,7 44,2 47,7 

Naine 52,3 55,8 52,3 

Vanus    

18-24 12,4 8,2 12,4 
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 Mudel protsent Saadud küsitlustulem 

protsent 

Kaalutud küsitlustulem 

protsent 

25-34 19,5 16,4 19,5 

35-44 19,0 19,9 19,0 

45-54 18,5 20,0 18,5 

55-64 17,7 18,1 17,7 

65-74 13,0 17,4 13,0 

Rahvus    

Eestlased 67,9 67,5 67,9 

Mitte-eestlased 31,1 32,5 31,1 

Kodune keel    

Põhja-Eesti 43,5 41,1 43,5 

Lääne-Eesti 11,2 11,5 11,2 

Kesk-Eesti 9,4 10,1 9,4 

Kirde-Eesti 11,6 13,2 11,6 

Lõuna-Eesti 24,3 24,1 24,3 

 

 

1.2. Õhusaaste ekspositsiooni hindamine 
 
Tegeliku õhusaaste ekspositsiooni ehk kokkupuute hindamiseks kasutati modelleeritud peente 

osakeste sisaldusi respondentide kodukohas. Selleks viidi läbi õhusaaste tasemete 

modelleerimine, vastanute geokodeerimine ning nende seostamine õhusaaste väärtustega. 

 

Õhusaaste modelleerimiseks kasutati tarkvara IAirviro võrgustikmudelit, mis põhineb Euleri 

advektsiooni-difusiooni võrrandil ning 2012. aasta meteoroloogilistel andmetel. Lähtuvalt 

välisõhusaasteallikate andmebaasist OSIS2013, liiklusandmebaasist traffic2007 ja kohtkütte 

andmebaasist ning foonsisaldustest modelleeriti peente osakeste aastakeskmised sisaldused 

üle kogu Eesti võrgustiku sammuga 1x1 km (joonis 1). 

 

Johtuvalt respondentide elukohast leiti tarkvara ArcGIS abil iga vastaja puhul, millisesse 1x1 

km ruudustiku punkti ta kuulub ning temale omistati antud ruudus modelleeritud peente 

osakeste aastakeskmise kontsentratsioon. 

 

1.3. Analüüsiks teisendatud tunnused 
 
Mõnes peatükis on kasutatud kõikide riskihinnangute koondnäitajat. See on küsitluse 3. 

küsimuse kõikidele keskkonnateguritele antud vastuste (1–5) summa (minimaalne summa 5 ja 

maksimaalne summa 50). Mida kõrgem on see koondsumma, seda kõrgemaks hindab inimene 

igasuguseid riske oma tervisele. Riskihinnangu indeksi puhul tähendab 1 – madalat hinnangut 

erinevatele riskidele kokku (0–25%: K3_koond 5-15); 2 – keskmist hinnangut (25%–75%: 

K3_koond 16-30) ja 3 – kõrget hinnangut (75%–100%: K3_koond 31-50). 
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Vanuse tunnus on ümber kodeeritud neljaks vanusegrupiks: 1 – 18–24-aastased, 2 – 25–44-

aastased, 3 – 45–64-aastased ning 4 – vanusegrupina 65–74-aastased. 

 

 
 

Joonis 1. Modelleeritud peente osakeste aastakeskmine sisaldus Eestis (μg/m
3
). 

 
Mõnede tunnuste puhul on kasutatud väärtuste jaotuse kvartiile. Näiteks peente osakeste 

(PM10) ekspositsiooni hindamiseks on kasutatud peente osakeste ekspositsiooni kvartiile. 

Nendest kvartiilides on gruppide võrdluse soodustamiseks moodustatud kolm klassi: (0%–

25%) | (25%–75%) | (75%–100%). Tegeliku peente osakeste ekspositsiooni mõju 

ülevaatlikumaks esitamiseks on PM10 kokkupuude jaotatud klassideks. Vähim eksponeeritud 

(0–25%: PM10 sisaldus kuni 5.8 μg/m
3
); keskmiselt eksponeeritud (25%–75%: PM10 sisaldus 

5.8–10.8 μg/m
3
); ja enim eksponeeritud (75%–100%: PM10 sisaldus üle 10.8 μg/m

3
). 

 

Haridustasemed on selle aruande tarvis ülevaatlikkuse huvides koondatud kolme haridus-

taseme gruppi: 1 – vähem kui põhiharidus (vähem kui 9, 8 või 7 klassi, olenevalt lõpetamise 

ajast) ning põhiharidus; 2 – ametikool, mis ei anna keskharidust (kutsekool, tööstuskool) / 

ametikool, mis annab keskhariduse (kutsekool, tehnikum) / keskharidus (tavaline keskkool);  

3 – kõrgharidus (rakenduskõrgharidus, bakalaureuse-, magristi-, doktorikraad). 

 

Sissetuleku puhul on samuti tunnuse väärtusi ülevaatlikkuse huvides grupeeritud. Sealjuures on 

0 – vastamata (5,7% vastanutest); 1 – kuni 350 eurot kuus (28,5% vastanutest); 2  – 350–750 

eurot (47,4% vastanutest) ja 3 – üle 750 euro kuus leibkonnaliikme kohta (18,4% vastanuist). 
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Vastajate transpordiharjumuste ülevaatlikumaks esitamiseks on vastused ümberkodeeritud 

selliselt, et oleks võimalik hinnata nende erinevate transpordivahendite ja jalgsikäikude 

sagedust ühe aasta jooksul. Selleks kodeeriti vastusevariandid järgmiselt: 

# Mitte kunagi - 0 

# Mõned korrad aastas - 4 

# 1-3 korda kuus - 2*12 

# 1-2 korda nädalas - 1.5*52,2 

# 3-4 korda nädalas – 3,.5*52,2 

# 5 või enam korda nädalas - 5*52,2 

 

Pärast vastuste ümberkodeerimist liideti kokku vastava küsimustebloki (autoga; jalgsi või 

rattaga; ühistranspordiga) vastused. Nii on autosõidu sageduse puhul: 

0 – Vastamata 

1 – Madal (eelnevalt kirjeldatud meetodil leitud tunnuse alumine kvartiil) 

2 – Keskmine (eelnevalt kirjeldatud meetodil leitud tunnuse teine ja kolmas kvartiil) 

3 – Kõrge (eelnevalt kirjeldatud meetodil leitud tunnuse ülemine kvartiil) 

 

Ühistranspordi puhul:  

 1 – Madal (eelnevalt kirjeldatud meetodil leitud tunnuse alumine kvartiil) 

 2 – Keskmine (eelnevalt kirjeldatud meetodil leitud tunnuse teine ja kolmas kvartiil) 

 3 – Kõrge (eelnevalt kirjeldatud meetodil leitud tunnuse ülemine kvartiil) 

 

Jalgsi või rattaga käike tehes: 

1 – Madal (eelnevalt kirjeldatud meetodil leitud tunnuse alumine kvartiil) 

2 – Keskmine (eelnevalt kirjeldatud meetodil leitud tunnuse teine ja kolmas kvartiil) 

3 – Kõrge (eelnevalt kirjeldatud meetodil leitud tunnuse ülemine kvartiil) 

 

Tervisesümptomite (küsimus 30) puhul on samuti vastuseid ümberklassifitseeritud. Olulised 

ümbekrodeerimised puudutavad allergia tunnust, selleks et eristada hingamisteede allergiaid 

muudest allergiatest.  

K30_allergia: 0 – Vastamata 

  1 – Jah (va kui allergiana on täpsustuseks toodud hingamisteede - heinanohu, 

õietolmu allergia, kassi-koera karva allergia jms). Sellised allergiad on klassifitseeritud kui 

hingamisteede probleemid (tunnus K30 hingamisteed). 

   2 – Ei 

Hingamisteede allergia ja astma on toodud ühe tunnuse – hingamisteede probleemid alla.  

#- K30B või K30C 

K30_hingamisteed: 0 – Vastamata 

   1 – Jah (sh kui allergiana on täpsustuseks toodud hingamisteede - heinanohu, 

õietolmu allergia, kassi-koera karva allergia jms) 

   2 – Ei 

Südameprobleemid ja vererõhu probleemid on toodud ühe tunnuse – südameprobleemid alla.  

# K30D või K30E 

K30_syda  0 – Vastamata 
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   1 – Jah 

   2 – Ei 

Teised tervisetunnuse kategooriad (unehäired ja psühholoogilised probleemid) on jäetud 

samaks. 

 
Analüüs 

Aruandes on kasutatud risttabeleid iseloomustamaks erinevate küsimuste jaotusi tausttunnuste 

lõikes. Ristabeli igal real on toodud Eesti elanike jaotus mõne tausttunnuse taseme lõikes. 

Risttabelite veergudes on uuritavad tunnused. Aruandes on kasutatud tunnustevaheliste seose 

kirjeldamiseks veel korrelatsioonitabelid. Korrerlatsioonide statistilist olulisust iseloomus-

tavad tähised on märkustena tabelite jalustes. Uuritavate tunnuste ja tausttunnuste vaheliste 

sõltuvusseoste testimiseks on kasutatud hii-ruut testi – χ2. Hii-ruut testi tulemusi kajastavad 

tähised on toodud märkustena tabelite jaluses.   
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2. HINNANGUD KOKKUPUUTELE KESKKONNATEGURITEGA, 

TERVISEMÕJUDELE JA RISKIDELE 

 

Inimese suhtumine ohtudesse määrab olulisel määral tema valmisoleku end kaitsta või toetada 

regulatiivseid meetmeid ohtude ärahoidmiseks või leevendamiseks. Ent inimeste hinnangud 

oma kokkupuutele ohuteguritega, sellega seotud tervisemõjudele ja riskidele võivad 

inimgrupiti oluliselt erineda. Küsitlusel uurisime Eesti inimeste hinnanguid oma kokkupuutele 

keskkonnateguritega, keskkonnategurite tervisemõjule ja riskile oma tervisele. 
 

2.1. Kokkupuude tervist mõjutavate keskkonnateguritega 

Vastajad said 5-pallilisel skaalal hinnata, kuivõrd nad puutuvad oma elukeskkonnas kokku 

erinevate keskkonnateguritega (1 - kokkupuude puudub; 5 - väga suur kokkupuude). Kõige 

enam puutusid vastanud kokku liikluse heitgaaside (40%), tänavatolmu (39,8%) ja 

liiklusmüraga (35,4%) (tabel 2). Veidi väiksemaks peeti kokkupuudet ahikütte õhusaastega 

(13,8%), tööstusliku õhusaastega (13%), äärmuslike ilmaoludega (8%), saastunud joogiveega 

(8,5%) ja siseruumide hallitusega (6,5%). Kõige väiksemaks peeti kokkupuudet radooniga. 

Tabelis 2 on toodud keskkonnateguritega kokkupuude seoses taustatunnustega. Järgnevas 

analüüsis tulevad lähema vaatluse alla need vastanud, kes hindasid seda kokkupuudet suureks 

või väga suureks („suur kokkupuude“).  

 

Tabel 2. Kokkupuude keskkonnateguritega taustatunnuste lõikes ja kokkupuudet suureks 

hinnanute osakaal kõikidest hinnangutest, % 

 Liikluse 

heit-

gaasid 

Tänava-

tolm 

Tööstus-

õhusaaste 

Ahikütte 

õhu-

saaste 

Liiklus-

müra 

Saas-

tunud 

joogivesi 

Hallitus 

sise-

ruumides 

Radoon 

sise-

ruumides 

Äärmus-

likud 

ilmaolud 

Kokku 40,0 39,8 13,0 13,8 35,4 8,5 6,5 1,0 8,8 

Sugu          

Mees 40,4 37,5 12,8 11,0 35,4 4,4 4,3 0,5 7,4 

Naine 39,5 41,9 13,2 16,3 35,4 12,2 8,4 1,4 10,0 

Vanus          

18-24 31,8 32,0 5,5 9,4 26,7 4,8 5,2 0,0 3,5 

25-34 40,6 38,5 13,7 10,7 35,2 5,4 6,3 0,6 8,2 

35-44 43,7 46,7 17,5 17,1 35,8 11,0 9,2 0,9 10,5 

45-54 44,4 41,8 14,7 17,2 40,0 9,2 7,1 2,6 8,3 

55-64 37,7 36,3 13,4 15,6 39,6 8,8 3,2 1,3 6,9 

65-74 38,2 41,2 9,7 10,5 30,9 11,5 7,3 0,0 15,5 

Asulatüüp          

Linna-

asula 

48,7 48,4 15,0 11,2 43,1 10,9 6,8 1,3 10,8 

Maa-asula 20,6 20,8 8,5 19,4 18,2 3,1 5,7 0,3 4,4 

Kodune 

keel 

         

Eesti keel 30,1 31,5 8,2 15,5 28,4 3,4 5,4 0,3 4,6 
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 Liikluse 

heit-

gaasid 

Tänava-

tolm 

Tööstus-

õhusaaste 

Ahikütte 

õhu-

saaste 

Liiklus-

müra 

Saas-

tunud 

joogivesi 

Hallitus 

sise-

ruumides 

Radoon 

sise-

ruumides 

Äärmus-

likud 

ilmaolud 

Vene ja 

muu keel 

60,6 57,2 23,1 10,2 50,1 19,4 8,7 2,5 17,7 

Tervise 

enese-

hinnang 

         

Väga hea 30,9 28,0 1,4 12,6 27,7 5,7 9,5 0,0 5,1 

Hea  38,0 38,8 13,0 12,3 33,6 7,8 4,1 0,7 7,4 

Keskmine 42,9 41,7 14,6 15,6 37,2 7,9 7,5 1,0 9,2 

Halb 46,5 47,1 18,8 13,1 44,2 15,6 10,8 4,0 17,7 

Väga halb 48,5 62,6 7,9 34,3 31,9 26,3 11,6 0,0 13,3 

 

Statistiliselt olulised soolised erinevused ilmnesid mõnede keskkonnateguritega kokkupuute 

puhul. Näiteks naiste seas on oluliselt enam neid inimesi, kes hindavad suureks oma 

kokkupuudet ahiküttesuitsu (16,3% võrreldes 11% meeste seas), saastunud joogivee (12,2% 

võrreldes 4% meeste seas) ja siseruumide hallitusega (8,4% võrreldes 4,3% meeste seas).  

 

Vanuse seos kokkupuute oluliseks pidamisega on enamasti kurvilineaarne. Suur ja väga suur 

kokkupuude erinevate kahjulike keskkonnateguritega on sagedasem aktiivses tööeas (35-65-

aastased) elanike seas. Ent kõige vanemad inimesed peavad suureks ka kokkupuudet 

tänavatolmu, saastunud joogivee ja äärmuslike ilmaoludega. 

 

Ootuspäraselt määrab elukoht inimeste hinnanguid kokkupuutele keskkonnasaaste teguritega. 

Võrreldes maaelanikega on linnaelanike seas oluliselt rohkem inimesi, kes hindavad suureks 

või väga suureks oma kokkupuudet liikluse heitgaasidega (48,7% võrreldes 20,6% 

maaelanike seas), tänavatolmuga (48,4% võrreldes 20,6 maaelanike seas) ja liiklusmüraga 

(43,1% võrreldes 18,2% maaelanike seas). Teiste tegurite esinemise hinnangud ei erine 

oluliselt maa- ja linnaelanike seas. 

 

Statistiliselt olulised erinevused ilmnesid paljude keskkonnateguritega kokkupuute puhul eri 

keele- ja kultuuritaustaga inimeste puhul. Võrreldes eesti keelt koduse keelena kõnelevate 

inimestega on vene ja muud keelt kõnelevate inimeste seas oluliselt suurem nende 

inimesteosakaal, kes peavad suureks kokkupuudet enamiku keskkonnateguritega, sh liikluse 

heitgaasidega, tänavatolmuga, tööstusliku õhusaastega, liiklusmüraga, saastunud joogiveega, 

hallitusega, radooniga siseruumides ning äärmuslike ilmaoludega. Vaid kokkupuude 

ahiküttesaastega on vene või muud keelt kõnelevate inimeste seas väiksem kui eesti keelt 

kõnelevatel inimestel.  

 

Hinnangud mõne keskkonnateguriga kokkupuutele erinevad oluliselt tervise enesehinnangu 

grupiti. Näiteks äärmuslike ilmaoludega kokkupuute hinnangud on oluliselt kõrgemad halva 

tervisehinnanguga inimeste seas (17,7%) kui näiteks hea või väga hea tervisehinnanguga 

inimeste seas, kus kokkupuudet suureks hindavate inimeste osakaal on vastavalt 7,4% ja 
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5,1%. Samamoodi hindavad madala tervisehinnanguga inimesed oluliselt suuremaks 

kokkupuudet tänavatolmuga ja tööstusliku õhusaastega. 

 

2.2. Keskkonnateguritest tingitud tervisekaebused 

Vastajad said 5-pallilisel skaalal (1 - üldse mitte; 5 - väga palju) hinnata, kuivõrd põhjustavad 

keskkonnategurid neile tervisekaebuseid (näiteks halb enesetunne, peavalu, hingamisteede 

häired, silmade ärritus, uinumisraskused, südameprobleemid jne). Liikluse heitgaasid, 

liiklusmüra, tänavatolm ja äärmuslikud ilmaolud (tormid, kuumalained) tekitavad võrreldes 

teiste keskkonnateguritega tervisekaebusi enamatele inimestele (tabel 3). Radooni ja 

ahiküttest tulenevat õhusaastet peavad vähesed inimesed tervisekaebuste põhjuseks. 

 

Tabel 3. Keskkonnategurite põhjustatud tervisekaebused ja teguri põhjustatud 

tervisekaebuseid paljuks hinnanute osakaal kõikidest hinnangutest, % 

 Liikluse 

heit-

gaasid 

Tänava-

tolm 

Tööstus-

õhusaaste 

Ahikütte 

õhu-

saaste 

Liiklus-

müra 

Saas-

tunud 

joogivesi 

Hallitus 

sise-

ruumides 

Radoon 

sise-

ruumides 

Äärmus-

likud 

ilmaolud 

Kokku 9,9 11,1 5,0 2,9 11,9 6,3 6,5 2,2 8,8 

Sugu          

Mees 7,7 9,8 3,5 2,5 10,9 6,0 6,1 2,1 6,9 

Naine 11,9 12,2 6,4 3,2 12,8 6,6 6,9 2,3 10,6 

Vanus          

18-24 2,3 2,4 0,0 0,0 7,4 2,4 2,4 1,2 3,3 

25-34 9,2 8,3 5,1 4,2 7,8 4,4 7,1 4,3 7,5 

35-44 8,8 12,1 7,9 3,8 11,9 9,5 9,8 3,0 11,0 

45-54 10,4 13,2 4,2 2,4 13,1 7,5 7,7 2,0 7,9 

55-64 13,2 15,6 4,8 2,9 15,1 5,1 4,2 0,5 7,9 

65-74 14,7 12,7 7,2 3,1 16,5 8,3 6,1 1,3 15,5 

Asulatüüp          

Linna-

asula 

11,9 14,4 6,4 3,0 15,0 8,2 7,6 1,9 11,4 

Maa-asula 5,6 3,7 2,0 2,5 5,2 2,2 4,2 2,8 3,3 

Kodune 

keel 

         

Eesti keel 7,2 7,1 3,4 2,2 8,5 3,5 5,1 2,1 4,5 

Vene ja 

muu keel 

15,6 19,5 8,4 4,4 19,3 12,3 9,5 2,3 18,1 

Tervise 

enese-

hinnang 

         

Väga hea 2,3 1,0 1,0 1,0 3,7 2,7 2,0 1,7 3,9 

Hea  7,7 7,7 4,7 2,3 9,5 5,2 5,6 2,7 7,1 

Keskmine 11,3 14,1 4,9 2,8 13,5 6,8 6,9 1,6 9,3 

Halb 21,9 23,2 9,6 7,5 27,1 13,0 13,2 2,1 21,9 

Väga halb 26,6 18,2 10,0 11,9 31,9 18,4 18,4 10,0 0,0 
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Keskkonnateguritega seostatavate tervisekaebuste osas ei ole soolised erinevused statistiliselt 

olulised. Ootuspäraselt suurenevad inimese tervisekaebused vanuse kasvades: vanemates 

vanusegruppides on oluliselt enam inimesi, kelle puhul mõned keskkonnategurid põhjustavad 

tervisekaebuseid. Näiteks äärmuslikest ilmaoludest tingitud tervisemõjusid tunnetavad 15,5% 

65-74-aastastest inimestest, teistes eagruppides jääb see alla 8%. Ka tänavatolmust ja 

liiklussaastest põhjustatud tervisekaebusi peavad sagedamini oluliseks üle 55-aastased 

inimesed. 

 
Joonis 2. Eri vanusegruppide hinnangud keskkonnateguritest põhjustatud tervisekaebustele, 

tervisekaebusi ’paljuks’ või ’väga paljuks’ hinnanute osakaal kõikidest hinnangutest, %. 

 

Eesti keelt ning vene ja muud keelt koduse keelena kõnelevate inimeste seas ilmnesid 

statistiliselt olulised erinevused hinnangutes keskkonnateguritega seostatavatele tervise-

kaebustele. Võrreldes eesti keelt kõnelevate inimestega on vene või muud keelt kõnelevate 

inimeste seas oluliselt enam neid, kes arvavad, et tänavatolm, liiklusõhusaaste, tööstuslik 

õhusaaste, äärmuslikud ilmaolud ja saastunud joogivesi tekitavad neil olulisi tervisekaebuseid. 

Näiteks liikluse heitgaase peavad oluliseks tervisemõjude allikaks 15,6% vene ja 

muukeelsetest ning 7,2% eesti keelt kõnelevatest inimestest; tänavatolmu 19,5% vene- ja 

muukeelsetest ning 7,1% eesti keelt kõnelevatest; äärmuslikke ilmaolusid 18,1% vene ja 

muukeelsetest ning ja 4,5% eesti keelt kõnelevatest inimestest. 

 

Maa ja linnaelanike seas tulid välja olulised erinevused hinnangutes keskkonnateguritega 

seostatavatele tervisekaebustele. Võrreldes maainimestega on linnaelanike seas enam neid, 

kes näevad tänavatolm, liiklusmüra, saastunud joogivesi ja ka äärmuslikud ilmaolud 

põhjustavad neile tervisekaebuseid. 

 

Analüüs näitab olulist seost tervise enesehinnangu ja keskkonnategurite tervisemõjude 

allikaks pidamise vahel. Võrreldes tervist heaks hindavate inimestega on kehva 

tervisehinnanguga inimeste seas oluliselt enam neid, kelle arvates liikluse heitgaasid, 
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tänavatolm, liiklusmüra, saastunud joogivesi ja äärmuslikud ilmaolud põhjustavad neile 

olulisi tervisekaebuseid. 

 

2.3. Riski suuruse hinnang oma tervisele 

Vastajad said 5-pallilisel skaalal hinnata keskkonnateguritest põhjustatud riski suurust oma 

tervisele (1 – ei ole riski; 5 – väga suur risk). Vaatleme siinkohal ’suure’ ja ’väga suure’ riski 

hinnangute osakaalu. Ülekaalukalt kõige enam vastajaid (43,2%) peab lisaaineid toidus 

oluliseks terviseriskiks (tabel 4). 25,3% vastanutest peab oluliseks terviseriskiks siseruumide 

hallitust, 24,9% liikluse heitgaase ja 23,9% saastunud joogivett. Ahikütet peab oluliseks 

terviseriskiks vaid 7,7% vastanutest.  
 

Tabel 4. Keskkonnategurite põhjustatud riskid oma tervisele ja selle teguri põhjustatud riske 

suureks hinnanute osakaal kõikidest hinnangutest, % 

 Liikluse 

heit-

gaasid 

Tänava-

tolm 

Töös-

tus-

õhu-

saaste 

Ahi-

kütte 

õhu-

saaste 

Liiklus-

müra 

Saas-

tunud 

joogi- 

vesi 

Hallitus 

sise-

ruumides 

Radoon 

sise-

ruumi-

des 

Äärmus-

likud 

ilmaolud 

Lisa-

ained 

toidus 

Kokku 24,9 20,0 20,1 7,7 15,8 23,9 25,3 19,0 16,3 43,2 

Sugu           

Mees 23,1 17,8 17,8 5,9 14,7 22,6 23,9 16,1 13,7 35,1 

Naine 26,5 22,1 22,1 9,4 16,9 25,2 26,7 21,6 18,7 50,7 

Vanus           

18-24 14,9 5,1 17,9 8,5 9,5 20,6 23,2 21,4 14,7 27,8 

25-34 25,8 20,0 24,1 8,8 12,9 26,0 31,6 23,3 18,8 39,5 

35-44 28,9 22,9 24,4 10,7 16,0 26,8 30,0 23,7 15,3 46,4 

45-54 25,6 23,1 21,0 7,5 15,7 25,6 24,9 18,5 14,3 51,6 

55-64 24,7 22,9 14,2 4,1 20,4 19,7 18,0 12,0 15,1 41,0 

65-74 26,2 21,9 16,5 6,4 20,0 23,2 21,9 13,4 19,8 50,0 

Asulatüüp           

Linna-

asula 

31,2 26,1 24,4 8,9 19,8 28,6 28,6 20,8 19,7 48,2 

Maa-asula 10,9 6,6 10,5 5,2 7,1 13,7 18,1 14,9 8,8 32,1 

Kodune 

keel 

          

Eesti keel 18,5 13,5 14,2 5,7 12,1 17,1 19,5 15,0 10,5 33,9 

Vene ja 

muu keel 

38,3 33,8 32,6 12,0 23,6 38,3 37,7 27,3 28,6 63,0 

Tervise 

enese-

hinnang 

          

Väga hea 11,4 6,0 12,0 6,1 5,1 16,5 20,6 19,5 14,8 24,5 

Hea  23,3 18,1 21,0 7,2 13,0 26,1 27,0 21,6 14,3 40,3 

Keskmine 26,5 23,1 19,6 9,0 17,8 22,4 23,1 16,0 16,4 47,8 

Halb 39,2 29,5 24,3 6,0 34,6 28,6 30,7 19,3 28,7 55,9 

Väga halb 36,6 28,2 18,0 10,0 28,6 18,4 28,6 10,0 0,0 49,9 
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Sugude lõikes ilmnesid olulised erinevused vaid toidu lisaainetega kaasnevate terviseriskide 

osas: naiste seas on oluliselt enam neid, kes näevad lisaainetes suurt riski oma tervisele. 

  

Erineva koduse keele (kultuurilise taustaga) inimeste puhul joonistuvad välja olulised 

erinevused terviseriskide tunnetuses kõikide keskkonnategurite lõikes (joonis 3). Võrreldes 

eesti keelt kõnelejatega on vene või muud keelt kõnelevate inimeste seas oluliselt enam neid, 

kes näevad keskkonnategurites terviseriski.  

 
Joonis 3. Erineva koduse keelega inimeste hinnangud keskkonnateguritest põhjustatud 

terviseriskidele: terviseriske ’suureks’ või ’väga suureks’ hinnanute osakaal kõikidest 

hinnangutest, %. 

 

Vanus seostub statistiliselt oluliselt positiivselt mõnede keskkonnateguritega, sealhulgas 

tänavatolmu, liiklusmüra ja äärmuslike ilmaolude suureks terviseriskiks pidamisega. Enamuse 

keskkonnategurite suhtes näevad alla 24-aastased väiksemat ohtu, seevastu keskealiste, kuni 

44-aastaste seas on riskihinnangud kõrgemad. Ent kõige vanemates vanusegruppides nähakse 

keskkonnategurites suurt terviseriski harvemini. 

 

Maa- ja linnapiirkondades elavad inimesed eristuvad selgelt oma riskihinnangute poolest. 

Linnainimeste seas on oluliselt enam neid, kes näevad keskkonnategurites suurt terviseriski. 

Vaid radooni ja ahiküttesuitsu põhjustatud terviseriski puhul ei ole maa- ja linnainimeste 

hinnangutes olulisi erinevusi.  

 

Tervisehinnangud korreleeruvad statistiliselt oluliselt terviseriski tunnetamisega vaid mõnede 

riskide puhul. Võrreldes hea tervisehinnanguga inimestega on kehvema tervisehinnanguga 

inimeste seas enam neid, kes näevad liikluse heitgaasides, tänavatolmus, liiklusmüras ja toidu 

lisaainetes riski oma tervisele. 
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Kokkuvõte. Õhusaaste uuringud näitavad, et peamisteks õhusaaste allikateks on liiklus (nii 

heitgaasid, kui ka teekatte ja rehvide kulumisel tekkiv tolm) ning olmekütmine. Samas kui 

keskkütte katlamajade ja tööstusettevõtete roll õhusaaste tekkel on üldiselt väike, küll aga 

suurem Ida-Virumaal (Orru ja Orru, 2014). Inimeste hinnangud erinevatele õhusaaste 

allikatele aga näitavad, et kokkupuudet liiklussaaste ja tänavatolmu ning tööstusliku 

õhusaastega peetakse oluliselt suuremaks kui kokkupuudet ahikütte saastega.  

 

Aastate jooksul on joogivee kvaliteet paranenud ja indikaatornäitajate järgi on ühisveevärkide 

veekvaliteed hea. Küsitletud  inimesed leiavad samuti, et nende kokkupuude saastunud 

joogiveega on vähene ja enamasti ei tekita joogivesi neile olulisi tervisemõjusid.  

 

Liiklusest, ehitusest ja mujalt tuleneva müra tervisemõju kohta on seni Eestis vähe uuringuid 

tehtud. Ent võrreldes teiste keskkonnateguritega peab üsna suur osakaal inimesi kokkupuudet 

liiklusmüraga ja müra tekitatavaid tervisemõjusid küllaltki suureks. Samas näeb selles suurt 

riski oma tervisele suhteliselt vähem inimesi kui nähakse mõne teise (liiklussaaste, tänavatolm 

jne) teguri puhul. Radoonis ja hallituses nähakse küll suurt riski, aga kokkupuudet ja 

tervisemõjusid endale hinnatakse suhteliselt madalamalt.  

 

Kliimamuutuste terviseriskid on viimasel ajal üha enam ülemaailmset tähelepanu pälvinud. 

Ent võrreldes teiste teguritega hindavad eestimaalased kokkupuudet äärmuslike ilmaoludega, 

neist tulenevaid tervisemõjusid ja riske madalamaks. 

 

Eeltoodud tendentsidele on mõned teoreetilised seletused. Isiklik kogemus ja seotud 

emotsioonid mõjutavad hinnangut riskile (Harries, 2008). Näiteks tänavatolmu ja liikluse 

heitgaasidega seondub inimstel konkreetne negatiivne kogemus, mistõttu tunnetatakse 

paremini sellega kokkupuudet ja nähakse ka vastavaid tervisemõjusid. Seevastu on ahikütte 

saaste geograafiliselt piiratum ning sellega seonduvad positiivsed emotsioonid (kodukolde 

soojus jne) ajendavad ahiküttest tuleneva õhusaaste negatiivseid tervisemõjusid alahindama.  

Radooniga kaasneva terviseriski suureks hindamist väga paljude inimeste seas võib 

tõlgendada selliselt, et teadmatus radooni mõjude suhtes hirmutab inimesi. Inimesed on 

vähem heitunud nendest riskidest, mille teket ja mõjusid nad paremini mõistavad (Slovic, 

2000; Pidgeon et al., 2008). Riskid saastunud joogiveest, hallitusest või lisaainetest toidus 

tunduvad paljudele ohtlikud. Selliseid raskesti välditavaid ja teadmata mõjudega riske 

kalduvad inimesed ohtlikumaks pidama (Lorenzoni & Pidgeon, 2006; Swim et al., 2010). 

Huvitava tendentsina tulevad välja ka naiste ja muukeelse elanikkonna kõrgemad 

tervisemõjude ja riskihinnangud. Seda on seletatud nn. „valge mehe“ efektiga. 

Vähemusrahvused, aga ka naised tunnetavad riske suuremana kui põhirahvusrühmad või 

meessoost isikud (Finucane et al., 2000). Seda mõju on seostatud väiksema personaalse 

kontrollitundega ja võimega mõjutada ennast ümbritsevat füüsilist ja sotsiaalset keskkonda. 
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3. RISK ENDA JA EESTI ELANIKE TERVISELE 

 

Vastajaid said hinnata 5-pallilisel skaalal keskkonnateguritest tingitud riski suurust nii endale 

ja oma perele kui ka Eesti elanike tervisele üldiselt. Vastajad hindasid riski oma tervisele, mis 

olid tingitud samadest keskkonnateguritest: liikluse heitgaasid, tänavatolm, tööstuslik 

õhusaaste (katlamaja, tehas), ahikütte õhusaaste (ahi, katel, kamin), liiklusmüra, saastunud 

joogivesi, hallitus siseruumides, radoon (looduslik radioaktiivne gaas) siseruumides, 

äärmuslikud ilmaolud (tormid, kuumalained), lisaained (e-ained) toidus. Võrreldes isikliku 

riskiga peetakse riske Eesti elanike tervisele üldiselt oluliselt suuremaks (joonis 4). 

 

 
Joonis 4. Keskkonnateguritest tulenev terviserisk oma tervisele ja Eesti elanike tervisele 

üldiselt (suure riskihinnangu osakaal, % ).  

 

Selline optimistlik kallakus hinnangutes riskidele oma tervisele tuleneb instinktiivselt 

olulisest kognitiivsest töötlusmehhanismist. Vajadus vaimse heaolu järele ning kalduvus 

positiivsusele ajendab inimesi isiklikku riski alahindama, samal ajal kui teistele osaks saavat 

riski hinnatakse pigem kõrgemalt (vt Orru ja Orru 2014; pikemalt seletatud Weinstein, 1980; 

Sjöberg, 2003).  
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4. EBASOODSAST ELUKESKKONNAST TULENEVA HAIGESTUMISE 
PEAMISED PÕHJUSED EESTIS: MUUTUS 2001–2015 

 

Vastajad said valida nende arvates hetkel peamise ebasoodsast elukeskkonnast tuleneva 

haigestumise põhjuse Eestis. Valida sai ühe järgnevatest keskkonnateguritest: müra (liiklusest, 

tööstusest vms), töökeskkonna ohud, kiirgus, toksilised jäätmed, saastunud joogivesi, 

saastunud toit, kemikaalid toodetes ja õhusaaste. Sama küsimust küsiti 2001. aastal Gallup 

Polli poolt läbi viidud uuringus. Kui 2001. aastal nimetati haigestumise põhjusena enim 

õhusaastet (28,3%), kemikaale toodetes (21,7%) ja saastunud joogivett (12,4%), siis 2015. 

aastaks on esikolmik osaliselt muutunud: kemikaale toodetes peavad haigestumise põhjuseks 

36,2% inimestest, töökeskkonnaohtusid 20,3% ja õhusaastet 7,2% (joonis 5). 

 
Joonis 5. Hinnangud peamisele ebasoodsast elukeskkonnast tuleneva haigestumise põhjusele 

Eestis 2001. ja 2015. aastal (antud tegurit nimetanute osakaal, %). 

 

Müra on peetud nii 2001. aasta kui ka käesoleva aasta küsitluse andmetel vähemolulisimaks 

haigestumise põhjuseks. Ka kiirguse suhtes mures inimeste hulk on väike ja aja jooksul veelgi 

vähenenud (2001. aaastal 4,5% ja 2015. aastal 2,2%). Toksilised jäätmed tekitasid nii 2001. 

aastal kui ka praegu hirme veidi üle 6% inimestest. Seevastu hirmud saastunud toidu suhtes 

on vähenenud:  aastal 2001 pidas seda haigestumise põhjuseks 8,4% inimestest, aastal 2015 

6,8%.  
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5. ÕHUSAASTE MÕJU HINNANGUD TERVISESÜMPTOMITE 
ILMNEMISELE 

 

Epidemioloogilised uuringud Eestis on näidanud, et õhusaaste ja peenosakeste hulk õhus on 

oluliselt seotud südamehaigustega (Orru et al., 2009; Pindus ja Orru, 2011). Seosed on 

ilmnenud ka ahiküttest tuleneva peente osakeste saaste ning hingamisteede kaebuste vahel 

(Orru et al., 2011). Kõrge saaste-tasemega päevade järgselt on suremus mõnevõrra kõrgem 

(Läll et al., 2013). Inimeste tõlgendused õhusaastest tuleneva terviseohu kohta võivad oluliselt 

erineda sõltuvalt nende teadmistest, kogemustest aga ka muudest sotsiaalsetest teguritest. 

Uuringus vaatlesime lähemalt, milliste terviseriskidega seostatakse kokkupuudet õhusaastega 

ning millistest sotsiaalsetest teguritest on need arusaamad tingitud.  

 

5.1. Liiklussaaste tervisemõjude teadvustamine  

Vastajad said 5-pallilisel skaalal hinnata, kuivõrd kokkupuude liiklussaastega (heitgaasid, 

teetolm) mõjutab allergia (sh heinanohu), astma, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse, 

vähkkasvajate ja südame-veresoonkonna haiguste esinemist, oodatava eluea pikkust ning 

loote arengut (nt enneaegsus, madal sünnikaal): 1 – ei mõjuta üldse; 5 – mõjutab väga 

tugevalt (tabel 5).  

 

Tabel 5. Teadlikkus liiklussaaste mõjust tervisenähtuste esinemisele tausttunnuste lõikes; 

liiklussaaste põhjustatud tervisemõjusid suureks hinnanute osakaal kõikidest hinnangutest, % 

 

Allergia Astma KOK* 

Vähk-

kasvaja SHV** 

Ooda-

tava 

eluea 

pikkus 

Loote 

areng 

Kokku 24,9 20,0 20,1 7,7 15,8 23,9 25,3 

Sugu        

Mees 25,4 33,0 32,6 32,3 26,5 35,5 33,2 

Naine 36,3 48,2 43,3 41,2 30,3 39,7 38,8 

Vanus        

18-24 25,0 36,0 24,3 32,4 19,7 31,0 24,3 

25-44 33,2 43,0 40,8 31,9 24,5 35,3 36,8 

45-64 31,1 41,6 38,2 42,0 31,8 38,2 37,4 

65-74 31,6 40,9 41,4 39,9 34,7 45,8 39,5 

Haridus        

Põhiharidus 22,9 36,5 31,0 25,9 23,2 32,6 27,4 

Keskharidus 33,7 43,0 40,9 41,1 31,1 40,5 39,5 

Kõrgharidus 29,7 40,1 36,0 32,1 24,9 33,7 32,2 

Asulatüüp        

Linna-asula 37,0 45,4 44,4 40,6 33,3 43,3 37,5 

Maa-asula 18,0 32,2 23,9 29,3 17,3 24,7 33,6 

Kodune keel        

Eesti keel 26,0 37,5 31,7 34,3 24,1 31,8 34,8 

Vene ja muu keel 43,0 49,8 52,3 43,7 37,8 50,0 39,8 
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*Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus; **Südame- ja veresoonkonna haigused 

Tervise enese-hinnang        

Väga hea 22,7 30,9 28,4 25,8 16,1 19,7 22,6 

Hea  28,6 40,4 36,2 35,1 24,5 33,9 34,8 

Keskmine 33,0 40,9 37,7 37,4 30,2 39,8 36,9 

Halb 44,3 57,5 59,3 53,1 46,3 56,8 50,7 

Väga halb 28,6 42,9 42,9 50,0 37,5 50,0 50,0 

Mul on piisavalt teadmisi 

õhusaaste tervisemõjudest        

Ei nõustu 30,3 41,1 38,4 36,8 27,8 37,6 35,9 

Nõustun 33,9 42,3 38,5 38,0 29,8 38,6 37,1 

On kerge leida infot selle kohta, 

kuidas keskkond tervist 

mõjutab        

Ei nõustu 28,9 39,6 36,9 36,9 28,7 40,1 37,4 

Nõustun 35,2 44,5 41,1 37,7 28,5 35,1 35,3 

Hingamisteede probleemid        

Jah  45,3 55,8 48,1 41,1 34,2 46,7 39,7 

Ei 30,4 40,4 37,8 36,9 28,1 37,4 36,4 

Allergia (va. hingamisteede - 

õietolmu, heinanohu jm)        

Jah 54,2 54,7 49,3 44,9 44,9 47,1 42,4 

Ei 29,6 40,5 37,7 36,7 27,3 37,3 36,0 

Uinumisraskused        

Jah 37,6 48,1 49,4 40,9 33,7 45,6 41,7 

Ei 30,1 40,1 36,0 36,3 27,5 36,4 35,4 

Depressioon või psühholoogi-

lised probleemid        

Jah  47,7 57,9 53,4 46,1 30,4 46,0 43,0 

Ei 29,5 39,7 36,8 36,2 28,5 37,0 35,6 

Südamehaigused ja vererõhk        

Jah 36,9 46,6 43,4 43,4 35,6 45,4 41,5 

Ei 29,3 39,4 36,0 34,1 25,1 34,4 34,2 

Kokkupuude õhusaastega PM10        

Vähim eksponeeritud 22,1 37,2 30,3 32,3 19,8 27,2 36,0 

Keskmine eksponeeritus 32,4 40,5 36,9 36,6 28,9 37,1 34,1 

Enim eksponeeritud 39,7 48,5 50,2 43,5 37,5 50,9 41,8 

Kokkupuude liiklusõhusaastega        

Väike 19,4 29,9 24,1 29,0 19,5 26,1 26,9 

Suur 49,1 58,7 59,0 49,3 41,8 54,3 49,7 

Liiklusheitgaasid põhjustavad 

mulle tervisekaebuseid        

Vähe 27,2 36,8 33,0 32,6 23,8 32,6 31,4 

Palju 66,3 79,4 82,0 74,0 68,8 79,8 73,5 

Hinnang liiklusheitgaasidest 

põhjustatud terviseriskile        

Väike  19,9 29,9 25,0 25,9 19,3 26,6 26,5 

Suur 65,7 74,4 75,9 68,7 54,5 69,3 62,3 
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Kõige olulisemateks liiklussaaste tervisemõjudeks peetakse allergia teket (24,9% vastanutest), 

mõjusid oodatava eluea pikkusele (23,9%) ja loote arengule (25,3%).  

 

Nagu saastetegurite riskitunnetuse puhul (vt ptk 2), nii on ka liiklussaaste tervisemõjude 

teadvustamisel näha olulisi soolisi erinevusi. Võrreldes meestega on naiste seas oluliselt 

rohkem neid, kes peavad kokkupuudet liiklussaastega oluliseks tervisemõjude allikaks. 

Suured erinevused naiste ja meeste hinnangutes ilmnevad astma puhul: liiklussaastet peab 

selle väga oluliseks mõjutajaks 48% naistest ja vaid 33% meestest. 

 

Liiklussaaste tervisemõjude hinnangutes vanusegruppide lõikes ei ole väga olulisi erinevusi. 

Ent võrreldes vanemate vanusegruppidega on alla 25-aastaste seas tervisemõjudele 

madalamad hinnangud. 

 

Võrreldes põhiharidusega ja kõrgharidusega inimestega on keskharidusega vastanute seas 

rohkem neid, kes peavad liiklussaastet tugevaks tervise mõjutajaks. Ka liiklussaaste mõju 

vähkkasvaja tekkele teadvustatakse enam keskharidusega inimeste seas (41,1%), kui 

kõrgharidusega (32,1%) või põhiharidusega (25,9%) vastanute seas. Mõju allergia tekkele 

näevad enam keskharidusega inimesed (33,7%), kõrgharidusega inimeste seas on see osakaal 

29,7% ja põhiharidusega inimeste seas 22,9%.  

 

Linnalistes asulates elavatel inimestel on oluliselt kõrgemad hinnangud liiklussaaste 

tervisemõjudele. Seevastu maa-asulate elanike seas on oluliselt vähem neid, kes peavad 

liiklussaastet tervisemõjude allikaks.  

 

Nii nagu ka liiklussaaste riskitunnetuse ja tervisekaebuste puhul (vt ptk 2) on ka liiklussaaste 

tervisemõjude teadvustamine oluliselt suurem vene ja muude keelte esindajatel kui eesti keelt 

kõnelevatel inimestel. Näiteks liiklussaaste mõju kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse 

(KOKi) esinemisele peavad vene ja muud keelt kõnelevate inimeste seas oluliseks 52,3%, 

eesti keelt kõnelevate inimeste seas vaid 31,7% vastanutest; oodatava eluea puhul on see 

osakaal vastavalt 50,0% ja 31,8%. 

 

Halva tervisehinnanguga inimeste seas on oluliselt enam neid, kes peavad liiklussaastest 

tulenevaid tervisemõjusid väga tugevaks, kuigi väga halva tervisehinnanguga inimeste seas on 

tervisemõjude teadvustamine jälle veidi madalam (sarnasem parema tervise enesehinnanguga 

inimeste omaga). Ent kõikide tervise enesehinnangugruppide seas on väga hea tervise 

enesehinnnanguga inimeste jaoks liiklussaaste roll tervisemõjude tekkel kõige väiksem.  

 

Hinnang tervisemõjudele on sarnane mõlemas grupis - nii nende seas, kes nõustuvad, et neil 

on piisavalt teadmisi õhusaaste tervisemõjudest, kui ka nende seas, kes hindavad, et nende 

teadmised on kesised.  

 

Liiklussaaste mõju astma ja KOKi tekkel peavad sagedamini tugevaks need inimesed, kes 

peavad  info leidmist keskkonnategurite tervisemõjude kohta kergeks võrreldes nendega, kes 

peavad info leidmist keerukamaks.  
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Inimesed, kellel on tervisekaebusi, nimetavad ka sagedamini liiklussaastet oluliseks tervise-

mõjuriks. Näiteks hingamisteede haigusega inimeste seast 45,3% näevad liiklussaaste mõju 

allergia tekkele, seevastu sellise haiguseta inimeste seas on see osakaal vaid 30,4%. 

Liiklussaaste mõju astmale näeb nendes gruppides vastavalt 55,8% ja 40,4%. Ka 

psühholoogiliste probleemidega inimesed näevad liiklussaaste mõju kõikidele nimetatud 

terviseteguritele või nähtustele oluliselt suuremana võrreldes tervetega. Kui psühholoogiliste 

probleemidega inimete seas näevad liiklussaaste rolli KOKi tekkel 53,4%, siis 

psühholoogiliste probleemideta inimeste seas on see osakaal vaid 36,8%.  

 

Ka tegelikult õhusaastele enim eksponeeritute seas on hinnangud liiklussaaste tugevale 

tervisemõjule suuremad kui nende seas, kes on vähem eksponeeritud. Ootuspäraselt on nende 

seas, kes arvavad, et liiklusheitgaasid põhjustavad neile palju tervisekaebuseid, ka oluliselt 

rohkem neid inimesi, kes peavad liiklussaaste mõju erinevatele tervisenähtustele tugevaks. 

 

Hinnang enese teadmistele õhusaaste tervisemõjudest ei mõjuta oluliselt nende hinnanguid 

liiklussaaste tervisemõjude kohta. Samas, need, kes nõustuvad, et on kerge leida infot selle 

kohta, kuidas keskkond tervist mõjutab, teadvustavad ka enam liiklussaaste tevisemõjusid. 

Näiteks keskkonnatervise infot kergesti kättesaavate inimeste seast 44,5% näevad mõjusid 

astma tekkele, samas keskkonnatervise infot mitte kättesaavate inimeste seas on see osakaal 

vaid 39,5%. 

 

 

5.2. Ahiküttesaaste tervisemõjude teadvustamine 

Vastajad said 5-pallilisel skaalal hinnata, kuivõrd kokkupuude ahikütte saastega mõjutab 

allergia (sh heinanohu), astma, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse, vähkkasvajate ja 

südame-veresoonkonna haiguste esinemist, oodatava eluea pikkust ja loote arengut (nt 

enneaegsus, madal sünnikaal): 1 – ei mõjuta üldse; 5 – mõjutab väga tugevalt.  

 

Olulisimaks ahikütte saaste tervisemõjuks peetakse oodatava eluea pikkuse muutust (tabel 6). 

34% kõikides vastanutest pidas eluea pikkuse muutust ahikütte õhusaastest oluliselt 

mõjutatuks. Ahikütte saaste puhul ei ilmnenud nii olulisi soolisi erinevusi tervisemõjude 

teadvustamises, kui liiklussaaste mõjude teadvustamise puhul. Naiste seas on veidi rohkem 

neid, kes peavad kokkupuudet ahikütte saastega oluliseks tervisemõju allikaks.  

 

Ahikütte saaste tervisemõjude teadvustamisel ei ole vanusegruppide hinnangutes väga olulisi 

erinevusi. Ahiküttesaaste tervisemõjusid on kõrgelt hinnanud pigem kõige vanem 

vanuserühm. Kuni 45,8% 65-74-aastastest peab oluliseks ahiküttesaaste mõju eluea pikkusele.  
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Tabel 6. Hinnangud ahikütte saaste mõjule tervisenähtuste esinemisele tausttunnuste kaupa, 

ahikütte saaste tervisemõjusid suureks hinnanute osakaal kõikidest hinnangutest, % 

  

 

Allergia Astma KOK 

Vähk-

kasvaja SVH 

Ooda-

tava 

eluea 

pikkus 

Loote 

areng 

Kokku 7,4 11,1 11,5 9,3 6,9 34,0 7,8 

Sugu        

Mees 5,5 10,2 12,2 9,4 7,5 35,5 7,9 

Naine 11,1 14,6 14,4 12,7 8,7 39,7 11,2 

Vanus        

18-24 5,6 15,6 13,5 9,9 5,6 31,0 5,9 

25-44 8,6 12,3 12,0 9,3 7,6 35,3 8,4 

45-64 8,2 12,0 14,2 10,7 7,1 38,2 10,4 

65-74 10,9 13,2 14,6 17,1 12,7 45,8 13,0 

Haridus        

Põhiharidus 4,8 10,6 11,8 6,3 7,1 32,6 6,5 

Keskharidus 8,4 12,3 12,9 12,7 8,5 40,5 11,1 

Kõrgharidus 10,5 14,3 15,4 10,1 8,0 33,7 8,2 

Asulatüüp        

Linna-asula 11,1 16,0 17,1 14,4 10,7 43,3 11,8 

Maa-asula 2,7 4,9 5,0 4,2 2,3 24,7 4,9 

Kodune keel        

Eesti keel 6,3 9,3 9,1 7,0 4,6 31,8 7,0 

Vene ja muu keel 14,1 20,1 23,1 21,3 16,1 50,0 15,8 

Tervise enese-hinnang        

Väga hea 4,8 7,6 9,2 4,9 6,7 19,7 6,8 

Hea  8,2 11,8 13,2 9,4 6,4 33,9 9,0 

Keskmine 9,1 13,0 12,8 11,9 8,5 39,8 8,6 

Halb 12,8 22,1 20,3 20,3 13,8 56,8 19,2 

Väga halb 0,0 0,0 11,1 11,1 11,1 50,0 12,5 

Mul on piisavalt teadmisi 

õhusaaste tervisemõjudest        

Ei nõustu 8,9 13,4 14,2 11,2 8,5 37,6 10,5 

Nõustun 8,0 11,0 11,4 11,0 7,0 38,6 8,0 

On kerge leida infot selle kohta, 

kuidas keskkond tervist 

mõjutab        

Ei nõustu 8,8 13,7 13,7 12,0 9,3 40,1 11,7 

Nõustun 8,3 11,3 12,8 9,9 6,4 35,1 7,3 

Hingamisteede probleemid        

Jah  15,1 21,6 21,1 16,7 8,5 46,7 13,2 

Ei 8,1 11,9 12,7 10,8 8,2 37,4 9,5 
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Haridustaseme mõju ahiküttesaaste tervisemõjude hinnangutele pole oluline. Liiklussaaste 

tervisemõjusid teadvustasid enam keskharidusega inimesed. Ahikütte saaste puhul on 

kõrgharidusega inimeste seas üldiselt rohkem neid, kes peavad mõju tervisenäitajatele 

oluliseks. Kuid võrreldes kõrgharidusega inimestega (33,7%) on keskharidusega inimeste seas 

enam neid (40,5%), kes hindavad ahiküttesaaste mõju tugevaks oodatava eluea pikkuse 

mõjutajaks. Ka ahikütte saaste mõju vähkkasvaja tekkele teadvustatakse enam keskharidusega 

(12,7%), kui kõrgharidusega (10,1%) või põhiharidusega (6,3%) inimeste seas. 

 

Võrreldes maa-asulatega on linna-asulates elavate inimeste seas oluliselt rohkem neid, kes 

näevad ahikütte saastes tugevat tervisemõju. Ahiküttesaaste tervisemõjude teadvustamine on 

oluliselt suurem vene ja muude keelte esindajatel kui eesti keelt kõnelevatel inimestel. Näiteks 

ahikütte saaste mõju KOKi esinemisele peavad vene ja muud keelt kõnelevate inimeste seas 

 

Allergia Astma KOK 

Vähk-

kasvaja SVH 

Ooda-

tava 

eluea 

pikkus 

Loote 

areng 

Allergia (va. hingamisteede - 

õietolmu, heinanohu jm)        

Jah 15,2 16,7 17,2 12,7 12,7 47,1 13,1 

Ei 8,1 12,4 13,1 11,2 7,9 37,3 9,5 

Uinumisraskused        

Jah 13,2 20,2 18,4 17,9 11,1 45,6 15,1 

Ei 7,3 10,8 12,1 9,8 7,6 36,4 8,4 

Depressioon või psühholoogi-

lised probleemid        

Jah  10,0 16,7 15,8 9,4 5,9 46,0 7,1 

Ei 8,5 12,2 13,1 11,6 8,5 37,0 10,2 

Südamehaigused ja vererõhk        

Jah 11,0 15,2 15,4 15,0 11,3 45,4 12,3 

Ei 7,7 11,7 12,6 9,7 6,8 34,4 8,7 

Kokkupuude õhusaastega PM10        

Vähim eksponeeritud 4,3 9,8 8,8 6,6 4,7 27,2 7,3 

Keskmine eksponeeritus 9,1 12,4 13,4 10,9 7,9 37,1 9,2 

Enim eksponeeritud 12,3 16,2 18,6 17,2 12,5 50,9 13,8 

Kokkupuude liiklusõhusaastega        

Väike 8,2 12,0 12,3 10,2 7,8 37,3 9,5 

Suur 10,9 16,5 20,0 17,2 10,1 40,6 11,0 

Liiklusheitgaasid põhjustavad 

mulle tervisekaebuseid        

Vähe 8,1 11,7 12,3 10,1 7,7 36,9 9,3 

Palju 24,1 41,4 46,7 40,7 20,7 69,0 22,2 

Hinnang liiklusheitgaasidest 

põhjustatud terviseriskile        

Väike  6,9 10,1 10,0 8,1 5,9 34,8 7,5 

Suur 28,4 42,3 52,9 46,9 34,3 76,1 34,8 
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oluliseks 23,1%, eesti keelt kõnelevate inimeste seas on nende osa vaid 9%; vähkkasvaja 

puhul on see osakaal vastavalt 21,3% ja 7%.  

 

Halva tervisehinnanguga inimeste seas on võrreldes teiste gruppidega (parema või väga halva 

tervisehinnanguga inimesed), enam neid, kes peavad õhusaastest tulenevaid tervisemõjusid 

tugevaks. Väga halva tervisega inimeste seas ei ole neid, kes arvaksid, et astma või allergia 

tekib ahikütte saastest.  

 

Hinnang ahiküttesaaste tervisemõjudele ei erine oluliselt nende seas, kes ütlevad, et neil on 

piisavalt teadmisi võrreldes nendega, kel teadmised õhusaaste tervisemõjudest puuduvad. 

Näiteks ahiküttesaaste mõju loote arengule ning astmale märgivad need, kellel ei ole piisavalt 

teadmisi, isegi sagedamini (10,5%), võrreldes nendega, kel rohkem teadmisi (8,0%).  

 

Keskkonnatervise alase info kättesaadavus inimestele mõjutab mõningal määral nende 

hinnanguid ahiküttesaaste tervisemõjudele. Need, kes infot kergesti kätte saavad, näevad 

ahikütte õhusaastes üldiselt väiksemat tervisemõju. Need, kes infot keskkonnategurite 

tervisemõjude kohta ei leia, näevad võrreldes piisava info leidjatega suuremat probleemi 

mõjudes eluea pikkusele, aga ka vähkkasvaja tekkele.  

 

Tervisekaebustega inimesed nimetavad ka sagedamini ahiküttesaastet oluliseks tervise-

mõjuriks. Eriti olulised erinevused paistavad silma hingamisteede probleemidega ja nende 

probleemideta inimeste puhul. Hingamisteede probleemidega inimeste seas on oluliselt enam 

neid, kes näevad mõjusid näiteks allergia tekkele (hingamisteede haigusega inimeste seas 

15,1%; haiguseta 8,1%) või vähkkasvaja tekkele (hingamisteede haigusega inimeste seas 

16,7%; haiguseta 10,8%). 

 

Tegelik kokkupuude õhusaastega mõjutab oluliselt ahiküttesaaste tervisemõjude oluliseks 

pidamist. Võrreldes vähem eksponeeritutega on tegelikult õhusaastele enim eksponeeritute 

seas rohkem neid, kes peavad ahikütte saaste mõju tervisenähtuste tekkele tugevaks.  

 

Liiklussaaste ja ahiküttesaaste tajutud tervisemõjude võrdlus. Olulist mõju tervisele näeb 

palju rohkem inimesi liiklussaastes kui ahikütte saastes. Mõjusid allergiale näevad kõikide 

vastajate seas ahikütte puhul 7,4% ja liiklussaaste puhul 24,9% inimestest; astma tekkel on 

vastavad näitajad 11,1% ja 20%, KOKi puhul 11,5% ja 20,1%; vähkkasvaja puhul 9,3% ja 

7,7%; südamehaiguste puhul 6,9% ja 15,8 ning loote arengu puhul näevad 7,8% vastajatest 

ahikütte saaste mõju ning 25,3% liiklussaaste mõju. Vastupidine tendents ilmneb eluea 

pikkuse puhul, kus 34,9% vastanutest näeb mõju ahiküttel, ent vaid 23,9% liiklussaastel.  

 

Kokkuvõte. Kui naiste seas on oluliselt enam neid, kes näevad liiklussaastes olulisi 

tervisemõjusid, siis sellised soolised iseärasused ei ilmne ahikütte saaste tervisemõjude 

hinnangutes. Vanuselised erisused tervisemõjude hinnangutes ei ole väga olulised, ent 

noorima vastajategrupi seas on vähem neid, kes seostavad liiklus- ja ahiküttesaastet oluliste 

tervisemõjudega. Kui liiklussaaste tervisemõjusid teadvustasid enam keskharidusega 

inimesed, siis ahikütte saaste puhul on kõrgharidusega inimeste seas üldiselt rohkem neid, kes 
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peavad seda mõju tervisenäitajatele oluliseks. Liiklus- ja ahiküttesaaste tervisemõjusid näevad 

inimesed pigem linna-asulates, kus saaste probleem on ilmselt ka kontsentreeritum. Nii nagu 

ka riskitunnetuse ja tervisekaebuste tunnetamise puhul (vt ptk 2) näevad muukeelsed inimesed 

eesti-keelsetest enam nii liiklussaastest kui ka ahikütte saastest tulenevaid tervisemõjusid. 

 

Halva tervisehinnanguga inimeste seas on võrreldes teiste gruppidega (parema või väga halva 

tervisehinnanguga inimesed) enam neid, kes peavad tugevaks nii liikluse kui ka ahikütte 

õhusaastest tulenevaid tervisemõjusid. Väga halva tervisega inimesed ei näe õhusaastes erilisi 

tervisemõjusid.  

 

Hinnangud liiklussaaste tugevale mõjule tervisenähtuste tekkel on suuremad tegelikult 

õhusaastele enam eksponeeritute seas kui vähem eksponeeritute seas. Need, kellel on 

tervisekaebuseid, nimetavad ka sagedamini liiklus- ja ahiküttesaastet oluliseks 

tervisemõjuriks. Eriti olulised erinevused ilmnevad hingamisteede haigustega ja 

psühholoogiliste probleemidega inimeste ning nende probleemideta inimeste nägemustes 

õhusaaste tervisemõjudele. 

 

Inimesed seostavad tervisemõjusid pigem liiklussaastega kui ahikütte saastega. Selle üheks 

seletuseks võib olla, et liiklussaastega kokkupuute kogemused (ning tunnetatud tervisemõjud) 

ongi laialdasemad, võrreldes piiratumal alal leviva ahiküttesaastega. Palju rohkem inimesi 

näeb mõju tervisele liiklussaastes kui ahikütte saastes. 
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6. TEGELIK JA TUNNETUSLIK KOKKUPUUDE PEENTE OSAKESTEGA 
(PM10) 

Inimesed kalduvad mõnda riski ülehindama ja teisi alahindama. Selleks, et saada paremat 

ülevaadet kallakusest hinnangutes kokkupuutele õhusaastega, vaatlesime ka vastanute 

tegelikku kokkupuudet õhusaastega. Tegeliku peente osakestega (PM10) kokkupuute 

ülevaatlikumaks esitamiseks on ekspositsiooni tasemed jaotatud kvartiilidesse. Vähim 

eksponeeritud (alumine kvartiil: PM10 sisaldus kuni 5,8 μg/m
3
); keskmiselt eksponeeritud 

(keskkvartiil: PM10 tase 5,8–10,8 μg/m
3
) ja enim eksponeeritud (ülemine kvartiil: PM10 tase 

üle 10,8 μg/m
3
). 

 

Tabel 7. Tegelik kokkupuude peente osakestega tausttunnuste lõikes, % 

 Vähim 

eksponeeritud 

Keskmiselt 

eksponeeritud 

Enim 

eksponeeritud 

Kokku 25 50 25 

Sugu    

Mees 27,6 49,1 23,3 

Naine 22,9 51,8 25,3 

Vanus    

18-24 34,1 53,7 12,2 

25-44 28,4 51,0 20,7 

45-64 24,7 50,1 25,2 

65-74 14,4 49,4 36,2 

Haridus    

Põhiharidus 54,8 31,2 14,0 

Keskharidus 25,2 51,8 23,0 

Kõrgharidus 15,2 53,4 31,4 

Asulatüüp    

Linna-asula 5,1 60,5 34,5 

Maa-asula 73,3 26,7 0,0 

Kodune keel    

Eesti keel 36,1 45,6 18,2 

Vene ja muu keel 1,8 60,9 37,2 

Kokkupuude liiklussaastega    

 Suur 32,2 52,4 15,5 

 Väike 14,4 48,1 37,5 

Kokkupuude tänavatolmuga    

 Suur 32,3 51,7 16,0 

 Väike 14,7 48,9 36,4 

Kokkupuude ahikütte saastega    

 Suur 23,3 51,8 24,9 

 Väike 36,2 43,3 20,6 

Tervise enese-hinnang    

Väga hea 28,8 57,5 13,7 

Hea  24,3 53,4 22,3 

Keskmine 27,3 45,1 27,6 

Halb 15,3 55,3 29,4 

Väga halb 33,3 55,6 11,1 



 28 

Meeste ja naiste tegelik kokkupuude peente osakestega erineb mõningal määral (tabel 7). 

Meeste seas on väike eksponeeritus sagedasem (27,6%) kui naiste seas (22,9%). Suurim 

tegelik kokkupuude on sagedasem naiste (25%) kui meeste seas (23%). Vanusegruppide sees 

on suurem osakaal enim eksponeerituid just kõige eakamate seas (36,2% 65-74-aastastest). 

Samas kui enim eksponeerituid on kõige nooremas vanusegrupis (18-24-aastased) vaid 

12,2%, 25-44-aastaste seas 20,7% ja 45-64-aastaste seas 25,2%. 

 

Enamus (54,8%) põhiharidusega inimesi on õhusaastele vähim eksponeeritud. Kõrgharitud on 

enamasti keskmiselt eksponeeritud (53,4%) või enim eksponeeritud (31,4%). Ootuspäraselt 

on enamus linnaelanikke keskmiselt (60,5%) või enim eksponeeritud (34,5%). 98,2% vene ja 

muud keelt kõnelevatest inimestest on keskmiselt või enim eksponeeritud (nad on valdavalt 

linna-elanikud). 

 

Tegelik ja tunnetatud kokkupuude. Õhusaastele vähim eksponeeritute kõrged hinnangud 

kokkupuutele liikluse heitgaasidega näitavad kääre tunnetusliku ja reaalse ekspositsiooni 

vahel. Oma kokkupuudet suureks hindavatest inimestest 32,2% on tegelikult vähim 

eksponeeritud ja vaid 15,5% on enim eksponeeritud. Nendest inimestest, kes hindavad oma 

kokkpuudet väikeseks, on 14,4% tõepoolest vähim eksponeeritud ja 37,5% tegelikult enim 

eksponeeritud. 

 

Samamoodi tulevad esile erinevused hinnangulises kokkupuutes tänavatolmuga ja tegelikus 

kokkupuutes õhusaastega. Tänavatolmuga kokkupuudet suureks hindavatest inimestest 32,3% 

on vähim eksponeeritud ja 16% ka tegelikult oluliselt eksponeeritud. Tänavatolmuga 

kokkupuudet väikseks hindavate inimeste seas on tegelikult kõige vähem eksponeerituid 

14,7% ja 36,4% on enim eksponeeritud. Kokkupuude ahiküttesaastega näitab jällegi, et vähim 

eksponeeritute seas on oluliselt enam neid, kes on ka tegelikult vähem eksponeeritud. 

Tegelikult kõige enam eksponeeritute seas on ahiküttega kokkupuudet väikseks pidavate 

inimeste osakaal vaid 20,6%. 

 

Väga hea tervisehinnanguga inimeste seas on tõepoolest vähim eksponeerituid koguni 28,8% 

ja vaid 13,7% väga hea tervisehinnanguga inimestest on kõrgelt eksponeeritud. Samas väga 

halva tervisehinnanguga inimeste seas on 33,3% tegelikult vähe eksponeeritud ja 11,1% on 

kõige enam eksponeeritud.  

 

Kokkuvõte. Võrreldes meestega on naiste seas suurem osakaal inimesi, kel on suur 

kokkupuude peentolmuga. Vanema-ealiste seas on suure kokkupuutega inimeste osakaal 

suurem kui teistes eagruppides. Ka kõrgharitud on saastele enam eksponeeritud. Linna-asulate 

elanike ja muukeelsete seas on kõrgelt eksponeeritute osakaal suurem. Oluline lõhe tegeliku ja 

tunnetusliku kokkupuute vahel tuleb esile hinnangutes kokkupuutele liikluse heitgaaside, 

tänavatolmu ja ahikütte saastega. Inimesed pigem ülehindavad oma kokkupuudet liikluse 

heitgaasidega ja tänavatolmuga ning alahindavad kokkupuudet ahikütte õhusaastega.  
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7. TEGELIK JA TUNNETUSLIK KOKKUPUUDE NING TERVISE-
SÜMPTOMID 

 

Epidemioloogilised uuringud (vt ülevaadet Orru ja Orru, 2014) on näidanud olulisi seoseid 

peente osakeste ja südamehaiguste ning hingamisteede kaebuste vahel. Keskkonnamüra tingib 

südame- ja vereringeelundite haiguseid ja suurendab unehäireid. Radooni puhul on leitud, et 

see võiks tekitada 10-15% kopsuvähi juhtudest Eestis. Olulisi seoseid on näidatud 

siseruumide hallituse ja hingamisteede probleemide vahel. Äärmuslikud ilmaolud, sealhulgas 

2010. aasta kuum suvi põhjustas eeldatust 11% suuremat suremust (Rekker et al., 2013). 

Mõned uuringud (Claeson et al., 2013) on jälle näidanud, et seos tajutud ekspositsiooni ja 

tervisesümptomite vahel on olulisem tegeliku ekspositsiooni ja tervisesümptomite vahelisest 

seosest. 

 

Selleks, et uurida seoseid tajutud ning tegeliku ekspositsiooni ning tervisesümptomite vahel, 

palusime küsitlusuuringus osalejatel märkida neil esinevad tervisesümptomid ja haigused. 

Vastajatel esines enim südamehaiguseid ja vererõhuprobleeme (30,7%) ja uinumisraskuseid 

(19,4%). Oluliselt vähem esines vastajatel depressiooni või psühholoogilisi probleeme 

(11,5%), hingamisteede probleeme (8%) ning allergiaid, mis pole seotud hingamisteede 

allergiatega (7,6%) (tabel 8). 

 

Tabel 8. Vastanutel esinevad tervisesümptomid ja haigused, nende tajutud kokkupuude 

keskkonnateguritega ning tegelik kokkupuude peente osakestega, tervisesümptomi või 

haigusega inimeste osakaal kõikidest vastanutest, % 

 

Hingamis-

teede 

probleemid  

Allergia 

(va, 

hingamis-

teede) 

Südame-

haigused 

või kõrge 

vererõhk  

Uinumis-

raskused  

Depressioon või 

psühholoogilised 

probleemid  

Kokku 8,0 7,6 30,7 19,4 11,5 

Tunnetuslik kokkupuude      

… liiklusheitgaasidega      

Väike 7,4 6,4 28,1 17,3 10,6 

Suur 8,9 9,2 34,5 22,6 12,7 

… tänavatolmuga      

Väike 7,2 6,5 27,5 16,7 10,4 

Suur 9,2 9,2 35,2 22,9 12,5 

… tööstusõhusaastega      

Väike 7,7 7,6 30,6 19,0 11,4 

Suur 10,6 7,6 31,8 22,0 12,9 

… ahiküttesaastega      

Väike 7,7 7,0 30,7 19,7 11,4 

Suur 8,5 9,9 30,5 17,0 11,3 

… liiklusmüraga      

Väike 7,2 6,7 28,7 17,0 10,1 

Suur 9,7 9,4 34,7 23,6 13,9 

… saastunud joogiveega      
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Võrreldes heitgaasidega kokkupuudet väikseks pidavate inimestega on nendel, kes hindasid 

heitgaasidega kokkupuute suureks, rohkem südamehaiguseid ja kõrget vererõhku (p=0,036) 

ning ka rohkem uinumisraskuseid (p=0,047).  

 

Võrreldes nendega, kes tänavatolmuga kokkupuudet väikseks peavad on nendel, kes hindasid 

kokkupuudet tänavatolmuga suureks, sagedamini südamehaiguseid ja probleeme kõrge 

vererõhuga (p=0,012) ning uinumisraskuseid (p=0,017). 

 

Võrreldes nendega, kes peavad oma kokkupuudet liiklusmüraga väikseks, on nendel, kes 

hindavad kokkupuudet liiklusmüraga suureks, sagedamini südamehaiguseid ja kõrget 

vererõhku (p=0,05) ning uinumisraskuseid (p=0,015). 

  

Võrreldes saastunud joogiveega kokkupuudet väikseks pidavate inimestega on kokkupuudet 

suureks hindavatel inimestel oluliselt sagedamini südamehaiguseid ja kõrget vererõhku 

(p=0,049), allergiat (p=0,04) ning uinumisraskuseid (p=0,003). 

  

Võrreldes nendega, kes peavad kokkupuudet hallitusega siseruumides väikseks, esineb 

kokkupuudet hallitusega suureks pidavatel inimestel sagedamini hingamisteede probleeme 

(p=0,01) ja allergiat (p=0,005). 

  

Äärmuslike ilmaoludega kokkupuudet kõrgeks pidavatel inimestel on võrreldes kokkupuudet 

väikseks pidavate inimestega sagedamini südamehaiguseid ja kõrget vererõhku (p=0,045), 

hingamisteede probleeme (p=0,022) ja uinumisraskuseid (p=0,007). 

  

Enesehinnanguline kokkupuude tööstusliku õhusaastega, ahiküttega ja radooniga tervise-

kaebuste esinemist ei mõjutanud. 

Väike 7,9 7,0 29,8 18,2 11,1 

Suur 9,8 13,0 40,2 31,5 15,2 

… hallitusega siseruumides      

Väike 7,5 7,0 30,1 19,2 11,2 

Suur 16,4 16,4 40,3 23,9 17,9 

… radooniga      

Väike 7,8 7,6 30,3 19,0 11,4 

Suur 20, 10,0 50,0 40,0 20,0 

… äärmuslike ilmaoludega      

Väike 7,3 7,3 29,6 18,3 11,0 

Suur 14,1 10,9 40,2 30,4 16,3 

      

Objektiivne kokkupuude 

peente osakestega (PM10)      

Vähim eksponeeritud 8,4% 4,0% 26,0% 15,2% 10,4% 

Keskmiselt eksponeeritud 7,7% 8,7% 28,7% 19,0% 11,1% 

Enim eksponeeritud 8,2% 9,0% 39,8% 24,6% 13,5% 
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Tegelikul peente osakestega kokkupuutel on seos mõne tervisekaebusega. Olulised erinevused 

tulevad välja just südamehaiguste ja vererõhu probleemide puhul ning allergia puhul. Peentele 

osakestele enim eksponeeritute hulgas oli südamehaiguste ja kõrge vererõhu üle kaebajate 

sagedus suurem kui vähem eksponeeritute seas (p=0,001). Allergiat esines rohkem enim 

eksponeeritute hulgas ja allergiat oli vähem madala ekspositsiooniga inimeste seas (p=0,049).  

 

Seosed tervisesümptomitega soo, vanuse, asulatüübi, haridustaseme, sissetuleku, keele ja 

suitsetamise lõikes 

Tabel 9 näitab, et meeste südamehaigustel on seos kokkupuutega peente osakestega, aga 

naiste südamehaigustel ei ole seost kokkupuutega peente osakestega (p<0,0001). Just enim 

eksponeeritud meestel on südamehaiguste sagedus suurem. Ka enim eksponeeritud naistel on 

südamehaiguseid rohkem, kuid see seos ei ole statistiliselt oluline. Seos allergia ja peente 

osakestega kokkupuute vahel esineb pigem meeste seas (p=0,056), naiste seas seda seost ei 

ole. Samamoodi on seos uinumisraskuste ja peente osakestega kokkupuute vahel meeste seas  

(p<0,001) ja naiste seas seda seost pole. 

 

Tabel 9. Tegeliku peentele osakestele ekspositsiooni seosed tervisesümptomitega soo lõikes 

(tervisesümptomiga isikute hulk)  

*statistiliselt oluliselt erinev (p<0,05) 

 

Vanuseklasside kaupa seoseid PM10 taseme ja haigussümptomite vahel üldiselt ei ole. Seos 

uinumisraskuste ja ekspositsiooni vahel esineb 25-44-aastaste vanuseklassis (χ
2 

p=0,017). Ka 

seosed südemeveresoonkonna haiguste ja ekspositsiooni vahel 25-44-aastaste seas, kuid see 

seos on statistilise olulisuse piiril (p=0,06).  

 

 
Vähim 

eksponeeritud 

Keskmiselt 

eksponeeritud 

Enim 

eksponeeritud 

PM10 taseme seosed südamehaiguste ja 

vererõhuga    

Mees* 27 (23 %) 49 (23 %) 43 (43 %)  

Naine 38 (30 %) 96 (34 %) 54 (39 %) 

PM10 taseme seosed hingamisteede 

probleemidega    

Mees 8 (7 %) 12 (5,5 %) 13 (13 %) 

Naine 13 (10 %) 27 (9,5 %) 7 (5 %) 

PM10 taseme seosed allergiaga    

Mees 8 (7 %) 12 (5,5 %) 13 (13 %) 

Naine 13 (10 %) 27 (9,5 %) 7 (5 %) 

PM10 taseme seosed uinumisraskustega    

Mees* 12 (10 %) 29 (13,5 %) 30 (29 %) 

Naine 26 (21 %) 67 (24 %) 30 (22 %) 

PM10 taseme seosed depressiooniga või teiste 

psüühiliste häiretega    

Mees 9 (8 %) 18 (8,3 %) 14 (14 %) 

Naine 17 (13 %) 38 (13 %) 19 (13 %) 
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Seos südamehaiguste ja peente osakestega kokkupuute vahel ilmneb linnas (p=0,016), kuid ei 

ilmne maal. Seos allergia ja ekspositsioonitaseme vahel ilmneb maa-asulates, aga mitte linna-

asulates. Maal puudub kõrge ekponeerituse tase, valimis esineb ainult vähem eksponeerituid 

ja keskmiselt eksponeerituid. 

  

Keskharidusega ja madalama haridustasemega inimeste hulgas on oluline seos PM10 taseme ja 

südamehaiguste ja kõrgvererõhu tõve vahel (p=0,006), kõrgharidusega inimeste hulgas see 

seos puudub. Suurema ekponeerituse taseme juures on kõigil haridustasemetel südame-

veresoonkonna haiguste esinemine suurem, kuid kõrgharidusega inimeste puhul on see 

väiksem ja ei ole statistiliselt oluline. Põhihariduse ja madalama haridustasemega inimestel on 

oluline seos uinumisraskuste ja PM10-taseme vahel (χ
2
 p=0,029). Ka keskharidusega inimestel 

on see seos peaaegu oluline (p=0,09). 

 

Harva autokasutajate hulgas mõjutab PM10 eksponeerituse tase oluliselt südamehaiguste ja 

kõrgvererõhu tõve esinemise sagedust. Harva autokasutajate seas on ekspositsiooni tõustes 

haiguste esinemine sagedasem, (p=0,039). Keskmiselt ja  sagedalt autokaustajate seas ei ole 

seost ekspositsiooni taseme ja südame veresoonkonna haiguste vahel. Vähe ja keskmise 

sagedusega autokasutajate seas on seos PM10 ekspositsiooni ja  uinumisraskuste esinemise 

vahel (vastavalt p=0,047 ja p=0,044), kuid suurte autokasutajate seas see seos puudub.  

 

Keskmise sagedusega ühistransporti kasutavate inimeste seas on oluline seos PM10 

ekpositsiooni ja südame-veresoonkonna haiguste vahel (p=0,009). Ka sagedaste  

ühistranspordi kasutajate seas on ekspositsioon seotud südameveresoonkonna haigustega, 

kuid seose olulisus on piiripealne (p=0,057). Ühistransporti harva kasutavate inimeste seas 

selline seos puudub. Ühistransporti vähem kasutajavate inimeste seas seostub ekspositsioon 

PM10 uinuimisraskuste esinemisega (p=0,039). 

 

Inimeste seas, kes käivad jalgsi või rattaga keskmisel sagedusel, on PM10 oluline seos 

südamehaiguste (p=0,009)  ja uinumisraskustega (p=0,02). Väga harva või väga tihti rattaga 

või jalgsi liiklejate seas sellised seosed puuduvad.  

 

Eesti keelega peredes on ekspositsioon peentele osakestele oluliselt seotud kõrgvererõhu tõve 

esinemise (p=0,054) ning allergia esinemisega (p=0,045). Vene või muu koduse keelega 

inimeste puhul seost ekspositsiooni ja kõrgvererõhu tõve ning allergiaga ei ilmne. 
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8. KESKKONNATEGURITEGA KOKKUPUUTE VÄLTIMINE 

 

Inimese käitumist mõjutavad tegurid on komplekssed ja mitmekesised. Kõrge hinnang 

keskkonnateguri mõjule meie tervisele on vaid üks paljudest ajenditest, mis meid tegutsema 

(end kaitsma) motiveerib. Teadlikkus probleemist ja võimalikest käitumisstrateegiatest, 

tunnetatud võimekus olukorda kontrollida mõjutavad inimese käitumist (Wong & Zhao, 

2001). Selles uuringus vaatlesime lähemalt neid tegevusi, mida inimesed teevad vältimaks 

kokkupuudet ning tegutsemise ajendeid. 

 

8.1. Tegevused liiklussaastega kokkupuute vähendamiseks ja 
kokkupuute vähendamisega mittetegelemise põhjused  

Inimestelt küsiti, kas nad on viimase aasta jooksul korduvalt ette võtnud tegevusi, et 

vähendada enda või oma pereliikmete kokkupuudet liiklussaastega. Vastajad said märkida 

mitu tegevust, mida nad on ette võtnud. Liiklussaastega kokkupuute vältimise tegevused ja 

nende sagedus Eesti elanike seas on toodud tabelis 10. 

 

Tabel 10. Tegevused vältimaks liiklussaastega kokkupuudet, % 

 

Välti-

nud 

autoga 

sõites 

akende 

avamist 

Välti-

nud 

kodus/ 

tööl 

akende 

avamist 

Vähen-

danud 

autos 

ventilat-

siooni või 

lülitanud 

sisse 

siseõhu 

ringluse 

Kasu-

tanud 

kodus/ 

tööl 

siseõhu 

puhastit 

Vältinud 

õues 

viibimist 

Valinud 

auto või 

ühistrans

pordi 

kõndi-

mise või 

ratta-

sõidu 

asemel 

Valinud 

vähem 

saastu-

nud 

liikumis-

teed 

Midagi 

muud 

Ei, ma ei 

ole 

teinud 

ühtegi 

eelne-

vatest 

tegevus-

test 

Kokku 33,1 21,8 14,4 7,1 6,8 7,4 28,8 0,5 41,7 

Sugu          

Mees 34,4 19,4 15,6 7,3 5,7 7,5 25,8 0,2 41,5 

Naine 31,8 22,1 14,1 6,9 6,7 7,6 30,2 0,7 42,0 

Vanus          

18-24 19,3 7,4 16,1 3,5 1,2 9,1 23,3 0 53,7 

25-44 38,3 22,0 17,4 8,7 5,7 7,7 24,9 0,7 40,0 

45-64 35,5 22,0 14,6 7,2 6,7 7,0 30,1 0,5 40,0 

65-74 23,8 27,0 6,4 5,1 10,9 7,3 36,8 0 40,3 

 

Eesti elanikest 41,7% ei ole teinud midagi vältimaks kokkupuudet liiklussaastega. Kõige 

vähemaktiivsed on 18-24-aastased, kellest 53,7% pole teinud midagi vältimaks liiklussaastega 

kokku puutumist. Populaarsemad praktikad (nii soo kui ka vanuse lõikes) vältimaks 

kokkpuudet liiklusaastega autoga sõites akende mitte avamine (33,1%), vähemsaastunud 

liikumisteede valimine (28.8%) ning kodus ja tööl akende suletuna hoidmine (21,8%). 
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Tabelis 11 on tausttunnuste lõikes toodud protsendid Eesti elanikest, kes on liiklussaastega 

kokkupuutumise vältimiseks võtnud ette kolm või enam tegevust, võtnud ette kuni kaks 

tegevust ning need, kes pole midagi ette võtnud. Tabeli viimases veerus on toodud põhjused, 

miks ei ole liiklussaastega kokkupuutumise vältimiseks midagi ette võetud.  

 

Eesti elanikest 17,5% on liiklussaastega kokkupuutumise vältimiseks võtnud ette kolm või 

enam tegevust (tabelis 11 loetletud tegevustest), 40,8% on võtnud ette kuni kaks tegevust ning 

41,7% pole midagi ette võtnud. Olulisim põhjus, miks midagi ettevõetud pole, on see, et 

liiklussaastega kokkupuute vähendamise peale pole mõeldud (33,5%). Veel arvatakse, et 

liiklussaaste ei põhjusta märkimisväärset kahju (27,8%) ning liiklussaastega kokkupuudet ei 

saa eriti mõjutada (27,8%). Rohkem kui kaheksandik (13,7%) nendest Eesti elanikest, kes pole 

midagi liiklussaastega kokkupuute vähendamiseks ette võtnud, ei ole liiklussaastest häiritud.   

 

Maa-asulates elavatest inimestest 47,8% pole liiklussaastega kokkupuute vältimiseks midagi 

ette võtnud, linnaliste asulate puhul on sama näitaja 39,0%. Populaarseim põhjus, miks ei ole 

midagi ette võetud, on linnalistes asulates arvamus, et liiklussaastega kokkupuudet ei saa eriti 

mõjutada (30,8%). Maa-asulates pole 45,6% elanikest mõelnud sellele, et liiklussaastega 

kokkupuutumise vältimiseks tuleks midagi ette võtta. Eesti keelt koduse keelena kõnelevatest 

inimestest on liiklussaastega kokkupuute vältimiseks kolm või enam tegevust ette võtnud 

14,6% ning vene või muud keelt kõnelevatest 23,5% Eesti elanikest.  

 

Tabel 11. Liiklussaastega kokkupuutumise vältimine ja mitte vältimise põhjused 

tausttunnuste lõikes, % 

 

Võtnud ette 

3 või enam 

tegevust 

Võtnud ette 

kuni 2 

tegevust 

Pole midagi 

ette võtnud 

Miks ei ole midagi ette võetud 

(1,2,3,4,5) * 

Kokku 17,5 40,8 41,7 (33,5; 13,7; 27,8; 27,8; 5,3) 

Sugu     

Mees 16,8 41,7 41,5 (34,7; 14,6; 29,2; 25,3; 4,1) 

Naine 18,1 40,0 42,0 (32,3; 13,0; 26,6; 30,2; 6,4) 

Vanus     

18-24 7,9 38,4 53,7 (39,1; 15,8; 28,8; 22,4; 4,7) 

25-44 19,0 41,0 40,0 (38,5; 13,2; 24,0; 26,5; 4,0) 

45-64 19,2 40,8 40,0 (25,2; 12,3; 34,6; 33,6; 5,9) 

65-74 17,3 42,4 40,3 (34,4; 16,8; 18,9; 22,9; 8,4) 

Asulatüüp     

Linnalised asulad 19,6 41,4 39,0 (26,8; 13,4; 30,8; 30,7; 4,0) 

Maa-asulad 12,8 39,4 47,8 (45,6; 14,3; 22,4; 22,7; 7,7) 

Kodune keel     

Eesti 14,6 41,8 43,5 (38,1; 14,1; 25,4; 26,3; 6,1) 

Vene või muu keel 23,5 38,6 37,9 (22,3; 12,9; 33,7; 31,6; 3,4) 

Haridus     

Põhiharidus või madalam 12,7 38,3 49,0 (53,2; 12,3; 13,3; 26,4; 6,6) 
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Võtnud ette 

3 või enam 

tegevust 

Võtnud ette 

kuni 2 

tegevust 

Pole midagi 

ette võtnud 

Miks ei ole midagi ette võetud 

(1,2,3,4,5) * 

Keskharidus või madalam 17,0 40,5 42,5 (33,8; 13,8; 31,1; 25,9; 3,7) 

Kõrgharidus 20,6 42,5 36,9 (25,1; 14,2; 27,3; 31,4; 9,0) 

Sissetulek in. kohta     

Kuni 350€ 16,1 40,8 43,2 (34,7; 14,1; 24,9; 27,6; 5,9) 

350€ - 750€ 18,9 41,2 39,9 (32,3; 13,0; 32,1; 25,1; 7,0) 

Rohkem kui 750€ 19,0 41,5 39,5 (34,8; 17,2; 21,1; 34,2; 1,2) 

Koondindeks riskide 

tunnetusest 
    

Madal 6,5 36,8 56,7 (36,3; 20,8; 23,9; 21,6; 8,1) 

Keskmine 14,9 44,7 40,4 (33,0; 11,3; 31,4; 29,6; 1,9) 

Kõrge 35,4 37,9 26,7 (27,9; 3,2; 27,2; 38,3; 8,4) 

Alla 7a laste olemasolu     

On alla 7a lapsi 

leibkonnas 
19,2 40,8 40,0 (33,9; 12,8; 27,3; 27,7; 6,3) 

Ei ole alla 7a lapsi 

leibkonnas 
17,2 40,8 42,0 (33,4; 13,9; 27,9; 27,8; 5,2) 

Tervise enesehinnang     

Väga hea 9,9 33,6 56,4 (34,3; 15,5; 39,6; 15,5; 7,5) 

Hea 14,8 42,6 42,6 (34,8; 13,4; 26,8; 26,5; 4,8) 

Keskmine 21,0 39,7 39,3 (32,9; 12,3; 24,5; 34,1; 5,3) 

Halb 24,7 43,0 32,3 (26,7; 21,2; 35,9; 20,6; 6,4) 

Väga halb 23,3 39,6 37,1 (42,7; 0,0; 35,9; 21,4; 0,0) 

PM10     

Vähim eksponeeritud 13,9 39,5 46,6 (40,3; 16,2; 24,0; 28,3; 6,8) 

Keskmine eksponeeritus 16,0 40,7 43,2 (31,1; 13,8; 31,4; 24,3; 5,6) 

Enim eksponeeritud 24,2 42,2 33,6 (29,7; 10,2; 23,9; 36,5; 2,3) 

*Protsent nendest, kes ei ole midagi ette võtnud. 1 – ma ei ole selle peale mõelnud; 2 – liiklussaaste ei häiri 

mind; 3 – ma arvan, et liiklussaaste ei põhjusta mulle märkimisväärset kahju; 4 – ma arvan, et ei saa eriti 

mõjutada kokkupuudet liiklussaastega; 5 – muu. 

 

Kõrgharidusega inimestest pole liiklussaastega kokkupuue vältimiseks midagi ette võtnud 

36,9%, keskhariduse või madalama haridustasemega inimestest 42,5% ja põhiharidusega või 

sellest madalama haridustasemega inimestest 49,0%. Kõrgharitute seas tuuakse enim 

põhjuseks seda, et liiklussaastega kokkupuudet ei saa eriti mõjutada (31,4%). Kuni 

keskharidust omavate ja kuni põhiharidust omavate elanike seas on enim neid, kes pole sellele 

mõelnud, et liiklussaastega kokkupuute vältimiseks tuleks midagi ette võtta. 

 

Inimeste seas, kes hindavad kõrgeks erinevate tegurite (heitgaasid, tänavatolm, hallitus, 

radoon jne.) riske oma tervisele, võtab liiklussaastega kokkupuutumise vähendamiseks kolm 

või enam tegevust ette 35,4% Eesti elanikest ja midagi ei võta ette 26,7%. Samad näitajad on 

inimeste seas, kes hindavad riske oma tervisele keskmiseks ja madalaks vastavalt 

14,9%/40,4% ja 6,5%/56,7%. 
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Oma tervist väga heaks pidavatest inimestest 56,4% pole midagi ette võtnud liiklussaastega 

kokkupuute vähendamiseks. Enim tuuakse põhjuseks seda, et arvatakse, et liiklussaaste ei 

põhjusta märkimisväärset kahju (39,6%). Oma tervist väga halvaks pidavatest inimestest pole 

liiklussaastega kokkupuute vähendamiseks midagi ette võtnud 37,1% Eesti elanikest ning 

nendest 42,7% pole selle peale mõelnud. 

 

8.2. Tegevused ahikütte suitsuga kokkupuute vähendamiseks ja 
kokkupuute vähendamisega mittetegelemise põhjused 

Inimestelt küsiti, kas nad on viimase aasta jooksul korduvalt ette võtnud tegevusi, et 

vähendada enda või oma pereliikmete kokkupuudet ahikütte suitsuga välisõhus. Ahikütte 

suitsuga välisõhus kokkupuute vältimise tegevused ja nende sagedus Eesti elanike seas on 

toodud tabelis 12. 

 

Tabel 12. Tegevused vältimaks kokkupuudet ahikütte suitsuga välisõhus, % 

 

Välti-

nud 

autoga 

sõites 

akende 

avamist 

Välti-

nud 

kodus/ 

tööl 

akende 

avamist 

Vähen-

danud 

autos 

ventilat-

siooni või 

lülitanud 

sisse 

siseõhu 

ringluse 

Kasu-

tanud 

kodus/ 

tööl 

siseõhu 

puhastit 

Vältinud 

õues 

viibimist 

Valinud 

auto või 

ühistrans

pordi 

kõndi-

mise või 

ratta-

sõidu 

asemel 

Valinud 

vähem 

saastu-

nud 

liikumis-

teed 

Midagi 

muud 

Ei, ma ei 

ole 

teinud 

ühtegi 

eelne-

vatest 

tegevus-

test 

Kokku 15,9 10,0 3,2 6,2 2,4 9,9 7 0,4 67,9 

Sugu          

Mees 15,3 10,6 4 5,4 3,5 11,8 7,7 0,5 67,3 

Naine 15,9 9,2 2,6 6,2 1,6 8,2 7,3 0,4 68,7 

Vanus          

18-24 10,7 3,5 3,6 1,2 2,5 8,4 9,9 0 70 

25-44 17,6 9,9 3,6 6 2,9 6,9 6,7 0,3 69,9 

45-64 14,6 11,9 3,2 5,2 1,9 12,6 7,4 0,8 66,2 

65-74 17,2 10,3 2,3 11,2 3 12,5 7,6 0 65,7 

 

Vastanud Eesti elanikest 67,9% ei ole teinud midagi vältimaks kokkupuudet ahikütte suitsuga 

välisõhus. Populaarsemad praktikad (nii soo kui ka vanuse lõikes) vältimaks kokkupuudet 

ahikütte suitsuga välisõhus on kodus/tööl akende mitte avamine (15,9%), autoga sõites akende 

mitte avamine (10,0%) ning vähem saastunud liikumisteede valimine (9,9%). 

 

Tabelis 13 on tausttunnuste lõikes toodud protsendid Eesti elanikest, kes on kokkupuute 

vältimiseks ahikütte suitsuga välisõhus võtnud ette kolm või enam tegevust, võtnud ette kuni 

kaks tegevust ning need, kes pole midagi ette võtnud. Tabeli viimases veerus on toodud põh-

jused, miks ei ole ahikütte suitsuga kokkupuute vältimiseks midagi ette võetud.  
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Vastanutest 6,2% on ahikütte suitsuga kokkupuute vältimiseks ette võtnud kolm või enam 

tegevust (tabelis 13 loetletud tegevustest), 25,8% on võtnud ette kuni kaks tegevust ning 68% 

pole midagi ette võtnud. Ligikaudu kolmandikku (31,6%) nendest, kes pole midagi ette 

võtnud, ei häiri ahikütte suits. 28,2% arvab, et ahikütte suits ei põhjusta neile 

märkimisväärselt kahju ja 24,8% pole mõelnud ahikütte suitsu vältimisele. 

 

Tabel 13. Ahikütte suitsuga välisõhus kokkupuute vältimine ja mittevältimise põhjused 

tausttunnuste lõikes, % 

 

Võtnud ette 

3 või enam 

tegevust 

Võtnud ette 

kuni 2 

tegevust 

Pole midagi 

ette võtnud 

Miks ei ole midagi ette võetud 

(1,2,3,4,5) * 

Kokku 6,2 25,8 68,0 (24,8; 31,6; 28,2; 14,4; 12,5) 

Sugu     

Mees 7,6 25,1 67,3 (30,9; 28,9; 29,4; 13,1; 9,4) 

Naine 4,8 26,5 68,7 (19,4; 34,0; 27,1; 15,5; 15,2) 

Vanus     

18-24 4,8 25,2 70,0 (38,8; 30,9; 19,4; 8,8; 14,5) 

25-44 6,8 23,3 69,9 (28,0; 31,9; 24,0; 15,0; 10,7) 

45-64 5,3 28,5 66,2 (20,7; 30,5; 33,3; 15,4; 12,7) 

65-74 8,0 26,4 65,7 (12,1; 34,3; 35,8; 15,0; 15,3) 

Asulatüüp     

Linnalised asulad 7,3 25,6 67,1 (22,1; 30,3; 27,1; 16,6; 13,7) 

Maa-asulad 3,7 26,3 70,0 (30,5; 34,4; 30,5; 9,6; 9,8) 

Kodune keel     

Eesti 4,7 26,9 68,3 (27,3; 29,3; 28,6; 16,2; 13,6) 

Vene või muu keel 9,3 23,4 67,3 (19,6; 36,5; 27,2; 10,3; 10,0) 

Haridus     

Põhiharidus või madalam 8,4 21,3 70,3 (35,6; 30,2; 25,1; 9,1; 11,7) 

Keskharidus või madalam 5,8 26,0 68,2 (25,7; 30,6; 28,4; 15,0; 10,8) 

Kõrgharidus 6,2 27,8 66,0 (19,6; 34,7; 27,2; 14,9; 16,9) 

Sissetulek in. kohta     

Kuni 350€ 4,3 27,5 68,2 (23,8; 31,4; 29,8; 19,2; 11,4) 

350€ - 750€ 8,3 24,6 67,1 (22,3; 34,2; 28,5; 11,9; 14,0) 

Rohkem kui 750€ 4,9 26,8 68,3 (29,1; 28,5; 27,1; 14,6; 10,7) 

Koondindeks riskide 

tunnetusest 
    

Madal 2,2 19,6 78,3 (26,8; 32,0; 25,5; 12,2; 18,0) 

Keskmine 3,4 28,6 68,0 (23,0; 33,1; 26,7; 16,4; 10,1) 

Kõrge 16,3 27,7 56,0 (25,8; 27,3; 36,1; 13,1; 8,8) 

Alla 7a laste olemasolu     

On alla 7a lapsi leibkonnas 5,5 20,9 73,6 (21,2; 36,2; 24,8; 12,8; 14,7) 

Ei ole alla 7a lapsi 

leibkonnas 
6,3 26,6 67,1 (25,5; 30,8; 28,8; 14,7; 12,1) 
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Võtnud ette 

3 või enam 

tegevust 

Võtnud ette 

kuni 2 

tegevust 

Pole midagi 

ette võtnud 

Miks ei ole midagi ette võetud 

(1,2,3,4,5) * 

Tervise enesehinnang     

Väga hea 4,9 24,4 70,7 (28,5; 27,2; 25,1; 10,1; 22,4) 

Hea 4,6 24,4 71,1 (26,7; 31,3; 26,7; 17,0; 9,5) 

Keskmine 8,6 26,2 65,2 (24,1; 33,1; 28,9; 11,3; 13,8) 

Halb 3,9 35,1 61,0 (11,9; 31,2; 39,6; 14,5; 15,0) 

Väga halb 23,3 20,2 56,4 (28,0; 18,2; 41,7; 30,2; 0,0) 

PM10     

Vähim eksponeeritud 4,0 28,3 67,8 (29,8; 32,8; 33,5; 12,7; 8,6) 

Keskmine eksponeeritus 4,7 25,1 70,2 (24,2; 31,8; 25,7; 13,3; 13,7) 

Enim eksponeeritud 11,5 24,6 63,9 (20,6; 29,7; 27,8; 18,6; 14,1) 

*Protsent nendest, kes ei ole midagi ette võtnud. 1 – ma ei ole selle peale mõelnud; 2 – ahikütte suits ei häiri 

mind; 3 – ma arvan, et ahikütte suits ei põhjusta mulle märkimisväärset kahju; 4 – ma arvan, et ei saa eriti 

mõjutada kokkupuudet ahikütte suitsuga; 5 – muu. 

 

Inimeste seas, kes hindavad kõrgeks erinevate tegurite (heitgaasid, tänavatolm, hallitus, jne.) 

riske oma tervisele, võtab ahikütte suitsuga kokkupuute vähendamiseks ette kolm või enam 

tegevust 16,3% Eesti elanikest ja midagi ei võta ette 56%. Samad näitajad on inimeste seas, kes 

hindavad riske oma tervisele keskmiseks ja madalaks vastavalt 3,4%/64% ning 2,2%/78,3%. 

 

8.3. Tegevused siseõhu saastega kokkupuute vähendamiseks ja 

kokkupuute vähendamisega mittetegelemise põhjused 

Inimestelt küsiti, kas nad on viimase aasta jooksul korduvalt ette võtnud tegevusi, et 

vähendada enda või oma pereliikmete kokkupuudet siseõhu saastega (hallitus, radoon jms). 

Siseõhu saastega kokkupuute vältimise tegevused ja nende sagedus Eesti elanike seas on 

toodud tabelis 14. 

 

Tabel 14. Tegevused vältimaks kokkupuudet siseõhu saastega, % 

 
Avanud 

aknad 

Suuren-

danud 

ventilat-

siooni 

tugevust 

Tõstnud 

toatempe-

ratuuri 

(kütnud 

rohkem) 

Puhastanud 

regulaarselt 

hallitavaid 

või tolmuseid 

pindasid 

Kasutanud 

kodus/tööl 

siseõhu 

puhastit 

Veetnud 

vähem 

aega sise-

ruumides 

Midagi 

muud 

Ei, ma ei 

ole teinud 

ühtegi 

eelnevatest 

tegevustest 

Kokku 47,2 10,9 11,6 36,0 5,9 9,1 0,5 33,3 

Sugu         

Mees 49,8 11,7 12,0 30,2 6,6 12,5 0,7 31,9 

Naine 45,8 10,2 11,5 40,0 5,4 7,1 0,3 33,9 

Vanus         

18-24 42,5 7,2 12,5 26,2 3,6 17,1 1,3 37,1 

25-44 52,5 13,2 10,9 37,5 6,9 7,4 0,7 29,1 

45-64 45,7 10,8 12,9 36,8 6,7 9,5 0,2 33,6 

65-74 44,0 8,2 10,4 33,4 3,4 9,2 0 38,6 
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Eesti elanikest kolmandik (33,3%) ei ole teinud midagi siseõhu saastega kokkupuute välti-

miseks. Populaarsemad praktikad (nii soo kui ka vanuse lõikes) vältimaks kokkupuudet on 

akende avamine (47,2%) ja hallitavate ja tolmuste pindade regulaarne puhastamine (36%). 

 

Tabelis 15 on tausttunnuste lõikes toodud protsendid Eesti elanikest, kes on siseõhu saastega 

kokkupuute vältimiseks võtnud ette kolm või enam tegevust, võtnud ette kuni kaks tegevust 

ning need, kes pole midagi ette võtnud. Tabeli viimases veerus on toodud põhjused, miks ei 

ole siseõhu saastega kokkupuute vältimiseks midagi ette võetud.  

 

Tabel 15. Siseõhu saastega kokkupuute vältimine ja mittevältimise põhjused tausttunnuste 

lõikes, % 

 

Võtnud ette 

3 või enam 

tegevust 

Võtnud ette 

kuni 2 

tegevust 

Pole midagi 

ette võtnud 

Miks ei ole midagi ette võetud 

(1,2,3,4,5) * 

Kokku 14,1 53,0 32,9 (37,6; 13,0; 13,1; 17,1; 21,0) 

Sugu     

Mees 13,8 54,3 31,9 (41,5; 8,6; 17,6; 15,9; 16,9) 

Naine 14,3 51,8 33,9 (34,2; 16,7; 9,2; 18,2; 24,5) 

Vanus     

18-24 11,3 51,7 37,1 (55,3; 9,6; 6,7; 6,4; 22,0) 

25-44 14,6 56,4 29,1 (43,1; 13,1; 18,2; 14,7; 10,7) 

45-64 16,3 50,2 33,6 (24,9; 12,4; 12,5; 24,0; 30,0) 

65-74 9,2 52,2 38,6 (39,6; 17,3; 8,9; 15,5; 21,1) 

Asulatüüp     

Linnalised asulad 14,0 51,4 34,6 (39,2; 14,6; 12,9; 17,0; 16,8) 

Maa-asulad 14,2 56,5 29,3 (33,4; 8,8; 13,5; 17,5; 31,9) 

Kodune keel     

Eesti 13,5 52,3 34,2 (38,3; 9,6; 14,4; 18,4; 21,9) 

Vene või muu keel 15,3 54,4 30,3 (35,9; 21,0; 10,0; 14,1; 18,9) 

Haridus     

Põhiharidus või madalam 12,0 56,5 31,4 (50,3; 7,7; 9,8; 17,2; 15,0) 

Keskharidus või madalam 14,5 51,7 33,7 (37,6; 13,6; 11,8; 18,6; 20,2) 

Kõrgharidus 14,0 54,8 31,2 (35,0; 13,1; 14,8; 13,6; 26,0) 

Sissetulek in. kohta     

Kuni 350€ 10,9 55,6 33,5 (34,9; 20,9; 12,8; 19,3; 16,7) 

350€ - 750€ 15,6 50,5 33,9 (35,5; 9,5; 14,9; 17,2; 24,7) 

Rohkem kui 750€ 14,5 60,6 24,9 (44,2; 11,0; 10,9; 14,5; 16,9) 

Koondindeks riskide 

tunnetusest 
    

Madal 8,7 47,0 44,3 (32,9; 17,7; 12,8; 16,8; 22,8) 

Keskmine 12,3 55,4 32,3 (42,4; 12,1; 14,2; 13,9; 18,6) 

Kõrge 23,6 55,5 20,9 (34,8; 3,7; 10,5; 27,6; 23,4) 

Alla 7a laste olemasolu     

On alla 7a lapsi leibkonnas 17,2 55,5 27,3 (36,5; 8,7; 16,7; 16,1; 22,0) 
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Võtnud ette 

3 või enam 

tegevust 

Võtnud ette 

kuni 2 

tegevust 

Pole midagi 

ette võtnud 

Miks ei ole midagi ette võetud 

(1,2,3,4,5) * 

Ei ole alla 7a lapsi 

leibkonnas 
13,5 52,6 33,9 (37,7; 13,5; 12,6; 17,3; 20,8) 

Tervise enesehinnang     

Väga hea 14,9 44,1 41,0 (51,5; 16,1; 8,7; 5,6; 20,5) 

Hea 11,3 53,1 35,5 (36,4; 10,1; 16,4; 16,8; 19,4) 

Keskmine 15,1 56,0 28,9 (35,0; 13,8; 10,6; 21,6; 23,6) 

Halb 22,9 48,3 28,8 (28,9; 27,2; 13,1; 17,0; 18,2) 

Väga halb 13,3 51,5 35,2 (45,0; 0,0; 0,0; 25,9; 29,1) 

PM10     

Vähim eksponeeritud 13,3 53,4 33,2 (29,0; 11,4; 15,4; 18,0; 30,1) 

Keskmine eksponeeritus 13,1 52,8 34,1 (37,4; 15,7; 14,1; 18,4; 15,2) 

Enim eksponeeritud 16,8 53,1 30,2 (47,8; 8,5; 8,1; 13,1; 23,8) 

* Protsent nendest, kes ei ole midagi ette võtnud. 1 – ma ei ole selle peale mõelnud; 2 – siseõhu saaste ei häiri 

mind; 3 – ma arvan, et siseõhu saaste ei põhjusta mulle märkimisväärset kahju; 4 – ma arvan, et ei saa eriti 

mõjutada kokkupuudet siseõhu saastega; 5 – muu. 
 

Eesti elanikest 14,1% on siseõhu saastega kokkupuute vältimiseks võtnud ette kolm või enam 

tegevust (tabelis 5 loetletud tegevustest), 53% on võtnud ette kuni kaks tegevust ning 68% 

pole midagi ette võtnud. Peamiselt pole midagi ette võetud, kuna sellele pole mõeldud 

(37,6%) ning kuna puudub kokkupuude siseõhu saastega või seda ei esine (21% - muu). 
 

Inimeste seas, kes hindavad kõrgeks erinevate tegurite (heitgaasid, tänavatolm, hallitus, 

radoon jne.) riske oma tervisele, võtab siseõhu saastega kokkupuute vähendamiseks ette kolm 

või enam tegevust 23,6% Eesti elanikest ja midagi ei võta ette 20,9%. Samad näitajad on 

inimeste seas, kes hindavad riske oma tervisele keskmiseks ja madalaks vastavalt 

13,2%/32,3% ning 8,7%/44,3%. 

 

8.4. Tegevused saastunud joogiveega kokkupuute vähendamiseks ja 
kokkupuute vähendamisega mittetegelemise põhjused 

Inimestelt küsiti, kas nad on viimase aasta jooksul korduvalt ette võtnud tegevusi, et 

vähendada enda või oma pereliikmete kokkupuudet saastunud joogiveega. Saastunud 

joogiveega kokkupuute vältimise tegevused ja nende sagedus Eesti elanike seas on toodud 

tabelis 16. 

 

Tabel 16. Tegevused vältimaks kokkupuudet saastunud joogiveega, % 

 

Paigal-

danud 

torustikule 

veefiltrid 

Paigal-

danud 

joogivee 

puhastus-

süsteemi 

Kasutanud 

filterkannu 

Kasutanud 

pudelivett ja 

teisi 

pakendatud 

jooke 

Keetnud 

kraanivett 

Midagi 

muud 

Ei, ma ei 

ole teinud 

ühtegi 

eelnevatest 

tegevustest 

Kokku 

 
23,9 7,8 31,9 32,6 25,1 0,7 30,5 
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Paigal-

danud 

torustikule 

veefiltrid 

Paigal-

danud 

joogivee 

puhastus-

süsteemi 

Kasutanud 

filterkannu 

Kasutanud 

pudelivett ja 

teisi 

pakendatud 

jooke 

Keetnud 

kraanivett 

Midagi 

muud 

Ei, ma ei 

ole teinud 

ühtegi 

eelnevatest 

tegevustest 

Sugu        

Mees 25,4 7,4 31,6 30,8 21,6 0,4 32,2 

Naine 22,8 8 32 33,7 27,4 0,7 29,5 

Vanus        

18-24 18,4 8,4 24,2 28,8 18,2 0 36,8 

25-44 25,6 6,9 32 34,4 27,9 0,7 29,8 

45-64 24,9 7,7 34,7 34 21,8 0,3 29,4 

65-74 22,2 9,4 30,4 25 29,2 1,7 31,7 

 

Eesti elanikest 30,5% ei ole teinud midagi saastunud joogiveega kokkupuute vältimiseks. 

32,6% on kasutanud pudelivett ja teisi pakendatud jooke, 31,9% on kasutanud filterkannu 

ning 25,1% on keetnud kraanivett vältimaks kokkupuudet saastunud veega. 

 

Tabelis 17 on tausttunnuste lõikes toodud protsendid Eesti elanikest, kes on saastunud 

joogiveega kokkupuute vältimiseks võtnud ette kolm või enam tegevust, võtnud ette kuni kaks 

tegevust ning need, kes pole midagi ette võtnud. Tabeli viimases veerus on toodud põhjused, 

miks ei ole joogivee saastega kokkupuute vältimiseks midagi ette võetud.  

 

Eesti elanikest 13,2% on joogivee saastega kokkupuute vältimiseks ette võtnud kolm või 

enam tegevust (tabelis 17 loetletud tegevustest), 56,1% on võtnud ette kuni kaks tegevust ning 

30,8% pole midagi ette võtnud. Peamiselt pole midagi ette võetud, sest joogivett ei peeta 

saastunuks (36,0% - muu) ning kuna arvatakse, et joogivee saaste ei põhjusta märkimisväärset 

kahju (20,3%). 

 

Tabel 17. Saastunud joogiveega kokkupuute vältimine ja mittevältimise põhjused 

tausttunnuste lõikes, % 

 

Võtnud ette 

3 või enam 

tegevust 

Võtnud ette 

kuni 2 

tegevust 

Pole midagi 

ette võtnud 

Miks ei ole midagi ette võetud 

(1,2,3,4,5) * 

Kokku 14,1 53,0 32,9 (37,6; 13,0; 13,1; 17,1; 21,0) 

Sugu     

Mees 13,8 54,3 31,9 (41,5; 8,6; 17,6; 15,9; 16,9) 

Naine 14,3 51,8 33,9 (34,2; 16,7; 9,2; 18,2; 24,5) 

Vanus     

18-24 11,3 51,7 37,1 (55,3; 9,6; 6,7; 6,4; 22,0) 

25-44 14,6 56,4 29,1 (43,1; 13,1; 18,2; 14,7; 10,7) 

45-64 16,3 50,2 33,6 (24,9; 12,4; 12,5; 24,0; 30,0) 

65-74 9,2 52,2 38,6 (39,6; 17,3; 8,9; 15,5; 21,1) 
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Võtnud ette 

3 või enam 

tegevust 

Võtnud ette 

kuni 2 

tegevust 

Pole midagi 

ette võtnud 

Miks ei ole midagi ette võetud 

(1,2,3,4,5) * 

Asulatüüp 

Linnalised asulad 14,0 51,4 34,6 (39,2; 14,6; 12,9; 17,0; 16,8) 

Maa-asulad 14,2 56,5 29,3 (33,4; 8,8; 13,5; 17,5; 31,9) 

Kodune keel     

Eesti 13,5 52,3 34,2 (38,3; 9,6; 14,4; 18,4; 21,9) 

Vene või muu keel 15,3 54,4 30,3 (35,9; 21,0; 10,0; 14,1; 18,9) 

Haridus     

Põhiharidus või madalam 12,0 56,5 31,4 (50,3; 7,7; 9,8; 17,2; 15,0) 

Keskharidus või madalam 14,5 51,7 33,7 (37,6; 13,6; 11,8; 18,6; 20,2) 

Kõrgharidus 14,0 54,8 31,2 (35,0; 13,1; 14,8; 13,6; 26,0) 

Sissetulek in. kohta     

Kuni 350€ 10,9 55,6 33,5 (34,9; 20,9; 12,8; 19,3; 16,7) 

350€ - 750€ 15,6 50,5 33,9 (35,5; 9,5; 14,9; 17,2; 24,7) 

Rohkem kui 750€ 14,5 60,6 24,9 (44,2; 11,0; 10,9; 14,5; 16,9) 

Koondindeks riskide 

tunnetusest 
    

Madal 8,7 47,0 44,3 (32,9; 17,7; 12,8; 16,8; 22,8) 

Keskmine 12,3 55,4 32,3 (42,4; 12,1; 14,2; 13,9; 18,6) 

Kõrge 23,6 55,5 20,9 (34,8; 3,7; 10,5; 27,6; 23,4) 

Alla 7a laste olemasolu     

On alla 7a lapsi leibkonnas 17,2 55,5 27,3 (36,5; 8,7; 16,7; 16,1; 22,0) 

Ei ole alla 7a lapsi 

leibkonnas 
13,5 52,6 33,9 (37,7; 13,5; 12,6; 17,3; 20,8) 

Tervise enesehinnang     

Väga hea 14,9 44,1 41,0 (51,5; 16,1; 8,7; 5,6; 20,5) 

Hea 11,3 53,1 35,5 (36,4; 10,1; 16,4; 16,8; 19,4) 

Keskmine 15,1 56,0 28,9 (35,0; 13,8; 10,6; 21,6; 23,6) 

Halb 22,9 48,3 28,8 (28,9; 27,2; 13,1; 17,0; 18,2) 

Väga halb 13,3 51,5 35,2 (45,0; 0,0; 0,0; 25,9; 29,1) 

* Protsent nendest, kes ei ole midagi ette võtnud. 1 – ma ei ole selle peale mõelnud; 2 – joogivee saaste ei häiri 

mind; 3 – ma arvan, et joogivee saaste ei põhjusta mulle märkimisväärset kahju; 4 – ma arvan, et ei saa eriti 

mõjutada kokkupuudet joogivee saastega; 5 – muu. 

 

Linnalistes asulates pole joogivee saastega kokkupuute vältimiseks midagi ette võtnud 28,0% 

ja maa-asulates 36,8% Eesti elanikest. Eesti keelt koduseks keeleks pidavatest Eesti elanikest 

pole 40% võtnud midagi ette joogivee saastega kokkupuute vähendamiseks ning peamiseks 

põhjuseks on arvamus, et joogivesi pole saastunud (36,8% - muu). Vene või muu keelt koduse 

keelena kõnelevatest pole joogivee saastega kokkupuute vältimiseks midagi ette võtnud 

11,3% ning peamiselt pole seda tehtud, kuna sellele pole mõeldud (32,1%). 
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Inimeste seas, kelle riski tunnetuse hinnang oma tervisele on kõrgem, on vähem neid, kes pole 

joogivee saastega kokkupuute vältimiseks midagi ette võtnud (20,0%) ja rohkem neid, kes on 

ette võtnud 3 või enam tegevust (24,7%). Vastavad näitajad inmeste seas, kes hindavad riske 

oma tervisele madalaks on 41,5% ja 5,5%. Samuti on joogivee saastega kokkupuute vältimi-

seks vähem midagi ette võtnud inimesi nende seas, kes peavad oma tervist väga heaks (52,3%).  

 

8.5. Tegevused kuuma ilma mõju vähendamiseks ja kokkupuute 

vähendamisega mittetegelemise põhjused 

Inimestelt küsiti, kas nad võtsid möödunult suvel korduvalt ette tegevusi, et vähendada kuuma 

ilma mõju endale või oma pereliikmetele. Kuuma ilma mõjude vähendamise tegevused ja 

nende sagedus Eesti elanike seas on toodud tabelis 18. 

 

Eesti elanikest 8,7% ei ole teinud midagi vähendamaks kuuma ilma mõju endale või oma 

pereliikmetele. 59,6% on vältinud õues otsesepäikesekiirgusekäes viibimist (sh olnud varjus), 

71,2% on joonud rohkelt vett, 67,3% on kandnud õhemaid riided ja peakatet ning 36,4% on 

viibinud siseruumides. Soo ja vanusegrupiti on populaarsed tegevused samad. 

 

Tabel 18. Tegevused kuuma ilma mõju vähendamiseks, % 

 

Viibinud 

sise-

ruumides 

Kasutanud 

õhukon-

ditsioneeri 

Joonud 

rohkelt 

vedelikku 

Kandnud 

õhemaid 

riideid ja 

peakatet 

Vältinud 

õues otsese 

päikes-

ekiirguse 

käes 

viibimist, 

olnud varjus 

Jälginud 

ilma-

teadet ja 

kuuma-

hoiatusi 

Midagi 

muud 

Ei, ma ei 

ole teinud 

ühtegi 

eelnevatest 

tegevustest 

Kokku 36,4 19,3 71,2 67,3 59,6 34,5 1,1 8,7 

Sugu         

Mees 35,6 20,2 68 63,5 51,9 32,6 1,3 10,8 

Naine 36,4 19,9 74,4 70,3 63,4 35,1 1,1 7,5 

Vanus         

18-24 29,2 20,3 68,5 63,5 45,6 27,3 2,5 12,4 

25-44 32,7 27,2 76,8 69,3 55,2 32,3 1,2 8 

45-64 40,8 17 69,8 66,9 61,6 36,3 1 9,3 

65-74 38,9 6,8 62,2 64,2 67,4 38,3 0,6 8,3 

 

Tabelis 19 on tausttunnuste lõikes toodud protsendid Eesti elanikest, kes on kuuma ilma 

mõjude vältimiseks võtnud ette kolm või enam tegevust, võtnud ette kuni kaks tegevust ning 

need, kes pole midagi ette võtnud. Tabeli viimases veerus on toodud põhjused, miks ei ole 

kuuma ilma mõjude vältimiseks midagi ette võetud.  

 

Eesti elanikest 9,1% pole kuuma ilma mõjude vältimiseks midagi ette võtnud. Peamiseks 

põhjuseks on see, et kuum ilm ei häitri neid (58,1%). Kolm või enam tegevust on ette võtnud 

57,7% ning kuni kaks tegevust 33,3% Eesti elanikest. 
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Tabel 19. Kuuma ilmaga kokkupuute vältimine ja mitte vältimise põhjused tausttunnuste 

lõikes, % 

 

Võtnud ette 

3 või enam 

tegevust 

Võtnud ette 

kuni 2 

tegevust 

Pole midagi 

ette võtnud 

Miks ei ole midagi ette võetud 

(1,2,3,4,5) * 

Kokku 57,7 33,3 9,1 (13,6; 58,1; 18,0; 7,2; 12,7) 

Sugu     

Mees 54,1 35,2 10,8 (18,1; 44,7; 26,3; 10,3; 12,3) 

Naine 61,0 31,5 7,5 (7,8; 75,6; 7,2; 3,2; 13,2) 

Vanus     

18-24 45,9 41,8 12,4 (29,0; 61,2; 32,0; 0,0; 0,0) 

25-44 60,4 31,6 8,0 (12,5; 56,2; 13,3; 7,9; 10,2) 

45-64 59,2 31,5 9,3 (3,2; 58,4; 19,6; 12,3; 20,1) 

65-74 56,6 35,1 8,3 (27,4; 58,0; 6,9; 0,0; 14,6) 

Asulatüüp     

Linnalised asulad 55,5 34,1 10,4 (13,5; 61,4; 15,9; 5,7; 13,0) 

Maa-asulad 62,5 31,5 6,0 (14,4; 45,1; 26,1; 13,1; 11,3) 

Kodune keel     

Eesti 60,9 31,3 7,8 (18,6; 53,1; 20,4; 8,4; 11,1) 

Vene või muu keel 50,9 37,4 11,7 (6,7; 65,1; 14,6; 5,6; 14,9) 

Haridus     

Põhiharidus või madalam 56,5 37,8 5,7 (51,5; 28,0; 0,0; 0,0; 20,5) 

Keskharidus või madalam 56,5 34,6 8,9 (14,6; 60,1; 23,9; 5,5; 10,5) 

Kõrgharidus 61,1 28,5 10,4 (5,3; 62,2; 7,9; 12,0; 15,6) 

Sissetulek in. kohta     

Kuni 350€ 62,3 32,5 5,2 (20,3; 39,9; 46,0; 6,6; 6,0) 

350€ - 750€ 58,6 31,6 9,8 (13,3; 57,6; 14,8; 5,2; 18,2) 

Rohkem kui 750€ 55,4 35,7 8,9 (19,1; 62,3; 16,8; 5,9; 6,6) 

Koondindeks riskide tunnetusest    

Madal 51,5 37,1 11,3 (8,8; 57,9; 18,3; 3,9; 13,8) 

Keskmine 55,6 35,2 9,3 (14,8; 56,8; 16,3; 7,5; 13,9) 

Kõrge 68,9 25,1 6,0 (20,7; 62,2; 22,2; 13,8; 6,6) 

Alla 7a laste olemasolu     

On alla 7a lapsi leibkonnas 56,4 35,6 8,0 (7,6; 56,5; 24,5; 11,1; 7,4) 

Ei ole alla 7a lapsi leibkonnas 57,9 32,9 9,2 (14,5; 58,3; 17,1; 6,7; 13,4) 

Tervise enesehinnang     

Väga hea 40,1 43,7 16,2 (14,8; 63,1; 12,3; 8,1; 14,0) 

Hea 54,8 34,6 10,6 (8,9; 60,9; 20,4; 4,9; 12,6) 

Keskmine 63,1 30,3 6,6 (24,5; 45,3; 17,6; 8,7; 14,6) 

Halb 70,1 24,2 5,7 (0,0; 78,4; 17,2; 21,6; 0,0) 

Väga halb 39,2 50,6 10,3 (0,0; 100,0; 0,0; 0,0; 0,0) 

*Protsent nendest, kes ei ole midagi ette võtnud. 1 – ma ei ole selle peale mõelnud; 2 – kuum ilm ei häiri mind; 3 

– ma arvan, et kuum ilm ei põhjusta mulle märkimisväärset kahju; 4 – ma arvan, et ei saa eriti mõjutada 

kokkupuudet kuuma ilmaga; 5 – muu. 
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8.6. Tegevused liiklusmüraga kokkupuute vähendamiseks ja 

kokkupuute vähendamisega mittetegelemise põhjused 

Inimestelt küsiti, kas nad on viimase aasta jooksul korduvalt ette võtnud tegevusi 

vähendamaks enda või oma pereliikmete kokkupuudet liiklusmüraga. Liiklusmüraga 

kokkupuute vähendamise tegevused ja nende sagedus Eesti elanike seas on toodud tabelis 20. 

 

Tabel 20. Tegevused vältimaks kokkupuudet liiklusmüraga, % 

 

Valinud auto 

või ühis-

transpordi 

kõndimise või 

rattasõidu 

asemel 

Valinud 

vähem 

müra-

rikkad 

liikumis-

teed 

Vältinud 

kodus/ 

tööl 

akende 

avamist 

Välti-

nud 

õues 

viibi-

mist 

Paran-

danud 

müraiso-

latsiooni 

kodus/tööl 

Kasu-tanud 

kõrva-

troppe, 

kuulanud 

muusikat 

jne 

Midagi 

muud 

Ei, ma ei 

ole teinud 

ühtegi 

eelnevatest 

tegevustest 

Kokku 9,2 23,5 23,6 5,3 10,1 9,6 0,3 48,3 

Sugu         

Mees 10,1 22,8 22,1 5,4 9,4 14,1 0 48,7 

Naine 8,8 24,5 23,6 4,8 10,5 7,7 0,5 47,6 

Vanus         

18-24 10 20,9 11,2 3,7 2,3 18,7 0 54,3 

25-44 10,1 22,1 22,9 3,9 10,9 14,9 0 48,1 

45-64 8,3 26,1 25,4 5,3 12,6 6,1 0,6 46,8 

65-74 10 24,4 27,1 9,4 7 3,8 0,6 46,1 

 

Eesti elanikest 48,3% pole midagi ette võtnud vältimaks kokkupuudet liiklusmüraga. 23,6% 

on liiklusmüraga kokkupuute vähendamiseks vältinud kodus/tööl akende avamist, 23,5% on 

valinud vähem mürarikkad liikumisteed. Kümnendik (10,1%) Eesti elanikest on liiklusmüraga 

kokkupuutumise vähendamiseks parandanud müraisolatsiooni kodus või tööl. 

 

Tabelis 21 on tausttunnuste lõikes toodud protsendid Eesti elanikest, kes on liiklusmüraga 

kokkupuute vähendamiseks ette võtnud kolm või enam tegevust, võtnud ette kuni kaks 

tegevust ning need, kes pole midagi ette võtnud. Tabeli viimases veerus on toodud põhjused, 

miks ei ole liiklusmüraga kokkupuute vähendamiseks midagi ette võetud.  

 

Eesti elanikest 48,1% pole liiklusmüraga kokkupuute vähendamiseks midagi ette võtnud. 

Peamiseks põhjuseks on see, et liiklusmüra ei häiri neid (32,6%). Kolm või enam tegevust on 

ette võtnud 6,7% ning kuni kaks tegevust 45,1% Eesti elanikest. 

 

Tabel 21. Liiklusmüraga kokkupuute vältimine ja mitte vältimise põhjused tausttunnuste 

lõikes, % 

 

Võtnud ette 

3 või enam 

tegevust 

Võtnud ette 

kuni 2 

tegevust 

Pole midagi 

ette võtnud 

Miks ei ole midagi ette võetud 

(1,2,3,4,5)* 

Kokku 6.7 45.1 48.1 (16.8; 32.6; 21.7; 27.9; 10.7) 

Sugu     
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Võtnud ette 

3 või enam 

tegevust 

Võtnud ette 

kuni 2 

tegevust 

Pole midagi 

ette võtnud 

Miks ei ole midagi ette võetud 

(1,2,3,4,5)* 

Mees 8.1 43.2 48.7 (20.6; 34.1; 23.1; 23.2; 7.9) 

Naine 5.6 46.8 47.6 (13.2; 31.2; 20.3; 32.2; 13.3) 

Vanus     

18-24 6.3 39.4 54.3 (18.6; 44.9; 19.6; 21.1; 6.7) 

25-44 7.2 44.7 48.1 (18.6; 31.7; 21.8; 24.2; 12.6) 

45-64 6.9 46.3 46.8 (13.8; 28.5; 25.1; 34.1; 9.8) 

65-74 5.6 48.3 46.1 (17.6; 33.1; 14.0; 29.3; 12.1) 

Asulatüüp     

Linnalised asulad 8.3 48.0 43.7 (15.5; 31.7; 21.9; 32.6; 4.8) 

Maa-asulad 3.3 38.7 58.0 (18.9; 34.1; 21.3; 20.0; 20.7) 

Kodune keel     

Eesti 5.4 42.8 51.7 (19.5; 30.4; 20.5; 26.6; 14.2) 

Vene või muu keel 9.5 49.9 40.6 (9.4; 38.5; 24.8; 31.2; 1.3) 

Haridus     

Põhiharidus või madalam 4.1 42.7 53.1 (21.0; 34.9; 17.8; 28.4; 15.4) 

Keskharidus või madalam 6.4 44.6 49.0 (18.3; 32.4; 22.6; 26.6; 8.1) 

Kõrgharidus 8.7 47.2 44.1 (12.3; 32.0; 20.5; 31.2; 14.5) 

Sissetulek in. kohta     

Kuni 350€ 5.5 44.3 50.2 (16.4; 35.1; 19.2; 32.3; 10.0) 

350€ - 750€ 7.8 45.3 46.9 (18.4; 29.1; 25.9; 25.7; 10.4) 

Rohkem kui 750€ 5.5 49.3 45.2 (13.5; 31.8; 18.5; 28.1; 15.6) 

Koondindeks riskide 

tunnetusest 

    

Madal 3.0 34.8 62.2 (16.0; 37.3; 24.6; 16.8; 18.6) 

Keskmine 4.8 47.3 47.9 (17.8; 30.7; 19.7; 32.7; 5.6) 

Kõrge 14.8 53.0 32.2 (15.6; 27.5; 20.9; 39.0; 7.5) 

Alla 7a laste olemasolu     

On alla 7a lapsi leibkonnas 5.9 39.1 55.0 (10.3; 33.2; 16.4; 31.6; 17.1) 

Ei ole alla 7a lapsi 

leibkonnas 

6.9 46.1 47.0 (18.0; 32.5; 22.7; 27.1; 9.5) 

Tervise enesehinnang     

Väga hea 5.3 37.0 57.7 (20.3; 41.7; 23.5; 19.6; 5.7) 

Hea 5.1 45.4 49.5 (15.5; 34.8; 21.1; 27.4; 12.0) 

Keskmine 8.4 44.2 47.4 (17.2; 28.2; 20.6; 30.6; 10.7) 

Halb 11.5 48.7 39.9 (12.4; 28.4; 32.4; 29.8; 11.1) 

Väga halb 0.0 70.9 29.1 (54.3; 45.7; 0.0; 0.0; 0.0) 

*Protsent nendest, kes ei ole midagi ette võtnud. 1 – ma ei ole selle peale mõelnud; 2 – liiklusmüra ei häiri mind; 

3 – ma arvan, et liiklusmüra ei põhjusta mulle märkimisväärset kahju; 4 – ma arvan, et ei saa eriti mõjutada 

kokkupuudet liiklusmüraga; 5 – muu. 
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Järgnevas tabelis 22 on transpordiviiside ja terviseprobleemide lõikes toodud nende Eesti 

elanike %, kes pole midagi ette võtnud erinevate saasteallikatega kokkupuudete vältimiseks. 

Tabelis on samuti toodud enim antud põhjuse number ja seda põhjust andnute protsent. 

 

Tabel 22. Eesti elanikud, kes pole midagi ette võtnud erinevate saasteallikatega kokkupuute 

vältimiseks, %. Sulgudes on enim antud põhjuse number* ja põhjuse andnute protsent 

Kas olete viimase 

aasta jooksul 

vältinud 

kokkupuudet ... 

... liikus-

saastega 

... ahikütte 

suitsuga 

välisõhus 

... siseõhu 

saastega 

(hallitus, 

radoon jm.) 

... saastunud 

joogiveega 

... kuuma 

ilma  

mõjuga 

... liiklus-

müraga 

Auto kasutuse 

sagedus 
    

  

Madal 43,7(3|30,6) 67,8(2|35,2) 30,2(1|33,0) 29,8(5|29,3) 7,6(2|47,8) 47,5(2|29,2) 

Keskmine 35,8(1|36,6) 67,8(2|33,4) 33,7(1|37,3) 30,2(5|50,0) 9,9(2|61,7) 49,3(2|31,6) 

Kõrge 37,7(1|32,1) 67,2(3|32,0) 30,1(1|39,2) 30,2(5|33,1) 9,2(2|65,7) 54,5(2|32,9) 

Ühistranspordi 

sagedus 
      

Madal 42,4(1|36,9) 68,5(2|37,0) 35,5(1|34,9) 33,2(5|41,8) 7,9(2|42,2) 59,4(2|32,7) 

Keskmine 40,9(1|32,1) 69,0(2|27,7) 33,2(1|35,8) 32,3(5|36,3) 10,4(2|62,1) 46,3(2|34,7) 

Kõrge 42,5(1|32,1) 65,7(2|32,6) 29,7(1|44,6) 25,3(5|27,0) 7,9(2|66,2) 39,1(4|37,9) 

Jalgsi/rattaga 

sagedus 
      

Madal 42,7(1|39,0) 72,8(1|28,5) 38,9(1|40,8) 34,0(5|36,4) 11,4(2|47,9) 57,2(2|29,1) 

Keskmine 41,4(3|33,3) 67,1(2|34,5) 30,7(1|35,7) 27,8(5|34,3) 9,0(2|70,0) 45,8(2|33,2) 

Kõrge 41,4(1|34,6) 64,8(2|30,6) 31,2(1|37,2) 33,8(5|38,7) 6,5(2|41,1) 43,4(2|36,3) 

Allergiad       

Jah 36,3(1|33,4) 67,7(2|38,0) 25,5(1|27,6) 26,0(5|64,1) 4,0(2|66,0) 33,1(4|38,7) 

Ei 42,1(1|33,5) 68,1(2|31,2) 33,6(1|37,9) 31,2(5|33,9) 9,5(2|57,8) 49,4(2|32,7) 

Hingamisteede 

probleemid 
      

Jah 38,0(1|39,3) 62,3(2|40,5) 23,6(1|38,6) 29,3(5|41,6) 6,0(3|47,9) 39,5(4|41,2) 

Ei 41,8(1|33,1) 68,6(2|31,0) 33,9(1|37,3) 30,8(5|35,5) 9,4(2|59,5) 48,9(2|33,3) 

Probleemid südamega      

Jah 35,0(4|34,0) 66,1(3|35,1) 30,0(1|33,1) 26,2(5|36,9) 7,6(2|50,3) 42,1(4|34,0) 

Ei 44,2(1|35,0) 68,7(2|31,9) 34,5(1|38,8) 32,6(5|35,6) 9,6(2|59,8) 50,4(2|33,7) 

Probleemid unega       

Jah 37,6(1|33,7) 62,4(2|30,6) 29,9(1|48,2) 25,9(5|29,6) 4,6(2|41,1) 42,8(4|35,2) 

Ei 42,8(1|33,4) 69,6(2|31,9) 34,0(1|35,4) 32,1(5|36,9) 10,2(2|59,8) 49,7(2|33,3) 

Psühholoogilised 

probleemid 
      

Jah 32,0(1|37,0) 60,4(3|31,6) 21,0(1|39,2) 28,5(5|34,0) 4,0(1|36,1) 41,3(4|35,2) 

Ei 42,8(1|33,1) 68,9(2|32,4) 34,6(1|37,3) 31,0(5|36,0) 9,8(2|60,2) 49,0(2|33,9) 

*1 – ma ei ole selle peale mõelnud; 2 – … ei häiri mind; 3 – Ma arvan, et … ei põhjusta mulle märkimisväärset 

kahju; 4 – ma arvan, et ei saa eriti mõjutada kokkupuudet …; 5 – muu. 
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Kokkuvõte. Enamus vastanutest, 91% on midagi ette võtnud kuuma ilma mõjude vältimiseks. 

Üsna aktiivselt kaitstakse end ka siseõhu saaste eest (67,1% on midagi ette võtnud) ja 

saastunud joogivee eest (69,2%). Vastanud on olnud aktiivsemad enese kaitsel liiklussaastega 

kokkupuute vältimiseks (59,3% on midagi ette võtnud). 51,9% on üritanud end kaitsta 

liiklusmüra eest. Ahikütte suitsuga kokkupuute vältimiseks on midagi ette võtnud vaid 32% 

vastanutest. Nii liiklussaaste, ahikütte suitsu kui ka siseõhu saaste puhul on üheks põhjuseks, 

miks midagi pole ette võetud see, et probleemile pole mõeldud. Ahikütte suitsu, kuuma ilma 

ja liiklusmüra puhul ei võeta sageli midagi ette ka seetõttu, et inimesi ei häiri nendega 

kokkupuude. Suur hulk inimestest pole midagi ette võtnud liiklusaaste ja ahikütte suitsuga 

kokkupuute vältimiseks, sest nad arvavad, et liiklussaaste ja ahikütte suits ei põhjusta neile 

märkimisväärset kahju. Inimesed, kes pole võtnud midagi ette saastunud joogiveega 

kokkupuute vältimiseks, pole seda teinud peamiselt seetõttu, et nad hindavad kokkupuudet 

saastunud joogiveega väikeseks. 
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9. HINNANG ÕHUSAASTE VÄHENDAMISE MEETMETELE 

9.1. Hinnang liiklussaaste vähendamise meetmetele 

Vastajad said hinnata viie-pallilisel skaalal erinevate liiklussaaste vähendamise meetmete 

headust. Hinnatavateks meetmeteks olid: „Rahalise toetuse suurendamine ühistranspordi 

arendamiseks, et vähendada autode kasutust“; „Autode kasutuse vähendamine kesklinnas 

(parkimise hinna tõus, tasuline sissesõit jne)“, „Maksusoodustuste andmine vähemsaasta-

vatele autodele“, „Naastrehvide maksustamine, et vähendada teetolmu“. Andmestikus teostati 

viie-pallilise skaala ümberkodeerimine kahe-palliliseks skaalaks. Vastustevariantidest, „väga 

halb“, „üsna halb“, „ei hea ega halb“ moodustati grupp „halb/neutraalne“ ja vastusevarian-

tidest „üsna hea“ ja „väga hea“ moodustati grupp „hea“. 

 

Tabel 23. Hinnangud liiklussaaste vähendamise meetmetele tausttunnuste lõikes, meedet 

heaks hinnanute osakaal, % 

 

Rahalise toetuse 

suurendamine 

ühistranspordi 

arendamiseks, et 

vähendada autode 

kasutust 

Autode kasutuse 

vähendamine 

kesklinnas 

(parkimise hinna 

tõus, tasuline 

sissesõit jne) 

Maksusoodustuste 

andmine 

vähemsaastavatele 

autodele 

Naastrehvide 

maksustamine, et 

vähendada 

teetolmu 

Kokku  57,7  42,6  62,0  23,6 

Sugu  
 

 
 

 
 

 
 

Mees  53,6  40,5  58,5  20,6 

Naine  61,4  44,5  65,2  26,3 

Vanus  
 

 
 

 
 

 
 

18-24  61,7  33,7  64,1  27,4 

25-44  55,0  41,0  64,1  20,0 

45-64  56,7  44,3  62,3  22,8 

65-74  64,3  51,3  52,9  32,7 

Haridus  
 

 
 

 
 

 
 

Põhiharidus või 

madalam 
 65,1  51,2  59,0  21,8 

Keskharidus   55,8  41,1  59,5  26,1 

Kõrgharidus  58,2  42,7  69,0  19,4 

Sissetulek  
 

 
 

 
 

 
 

Kuni 350€  60,8  47,6  61,5  25,5 

350€ - 750€  56,0  41,5  60,2  24,4 

Rohkem kui 

750€ 
 55,1  42,6  65,3  17,8 

Alla 7a laste 

olemasolu 

leibkonnas 

 
 

 
 

 
 

 
 

On alla 7a lapsi 

leibkonnas 
 50,7  40,4  62,2  16,9 

Ei ole alla 7a 

lapsi leibkonnas 
 58,8  43,0  62,0  24,7 
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Rahalise toetuse 

suurendamine 

ühistranspordi 

arendamiseks, et 

vähendada autode 

kasutust 

Autode kasutuse 

vähendamine 

kesklinnas 

(parkimise hinna 

tõus, tasuline 

sissesõit jne) 

Maksusoodustuste 

andmine 

vähemsaastavatele 

autodele 

Naastrehvide 

maksustamine, et 

vähendada 

teetolmu 

Auto kasutuse 

sagedus 

Madal  57,4  46,1  65,2  25,5 

Keskmine  55,2  39,0  60,0  17,0 

Kõrge  43,2  27,6  57,1  15,6 

Ühistranspordi 

kasutuse sagedus 
 

 
 

 
 

 
 

 

Madal  46,5  35,2  59,1  16,0 

Keskmine  58,7  44,0  60,1  24,7 

Kõrge  68,3  48,2  68,7  29,9 

Jalgsi/rattaga 

sagedus 
 

 
 

 
 

 
 

 

Madal  52,9  39,6  58,2  20,1 

Keskmine  57,7  42,1  63,6  23,7 

Kõrge  62,7  47,1  62,6  27,2 

Auto leibkonnas  
 

 
 

 
 

 
 

Jah  53,0  38,1  60,6  18,9 

Ei  68,1  52,8  65,6  34,4 

 

Liiklussaaste vähendamise meetmetena väljapakutud neljast meetmest peeti sagedamini heaks 

maksusoodustuste andmist vähemsaastavatele autodele (tabel 23). Seda hindas heaks 62% 

vastajatest. Samuti hindas heaks üle poole vastajatest (57,7%) meedet, mis nägi ette rahalise 

toetuse suurendamist ühistranspordi arendamiseks. Teist kaht meedet, autode kasutuse 

vähendamist kesklinnas ja naastrehvide maksustamist peeti harvem heaks meetmeks. Autode 

vähendamist kesklinnas pidas heaks meetmeks 42,6% ja naastrehvide maksustamist vaid 

23,6% vastajatest. 

 

Vanusegrupiti pidasid kesklinnas autode kasutamise vähendamist kõige sagedamini heaks 

meetmeks vanima vanusegrupi (65-74-aastased) vastajad. Sama vanusegrupp omas teistest 

vanusegruppidest erinevat arvamust ka vähemsaastavatele autodele maksusoodustuse andmise 

osas. Selle vanusegrupi vastajad jagunesid peaaegu võrdselt meedet halvaks/neutraalseks ja 

heaks pidavateks, nooremates vanusegruppides oli meedet heaks pidavate osakaal märgatavalt 

suurem. Naastrehvide maksustamise meetme küsimuses oli keskmistes vanusegruppides (25-

44- ja 45-64-aastased) meedet halvaks/neutraalseks pidavate inimeste osakaal suurem kui 

vanemas (65-74-aastased) ja kõige nooremas vanusegrupis (18-24-aastased).  

 

Vastajatest, kelle leibkonda ei kuulu alla 7 aasta vanuseid lapsi, peab 50,7% heaks meetmeks 

rahalise toetuse suurendamist ühistranspordi arendamiseks. Kõigist vastanutest 41,1% pidas 

halvaks/neutraalseks suurendada rahalist toetust ühistranspordi arendamiseks. 
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66,2% vastanutest on leibkonnas auto. 53% autoomanikest pidas rahalise toetuse 

suurendamist ühistranspordi arendamiseks heaks meetmeks. Neist, kellel ei ole leibkonnas 

autot, oli rahalise toetuse suurendamist heaks meetmeks pidavaid 68,1%. Teine heaks peetud 

meede oli maksusoodustuste andmine vähemsaastatavatele autodele. Vastajatest, kellel on 

leibkonnas auto, pidas seda meedet heaks 60,6% ja 38,4% pidas seda meedet 

halvaks/neutraalseks. Autota leibkondade esindajatest 65,6% pidas seda meedet heaks. 38,1% 

autoga leibkondadest hindas kesklinnas autokasutuse vähendamise meedet heaks. Kõige 

ebapopulaarsemaks peeti naastrehvide maksustamise meedet. Üksnes 18,9% autoomanikest 

hindas meedet heaks.  

 

Ühistranspordi rahalise toetamise meedet hindasid heaks sagedamini need inimesed, kes 

hindavad oma autokasutust harvaks (57,4%) või keskmiseks (55,2%). Vähem oli meedet 

heaks pidavaid inimesi nende seas, kes on sagedased autokasutajad (43,2%).  

 

Kesklinnas autokasutuse vähendamist hindasid halvaks/neutraalskes enam need, kes kasu-

tavad autot sagedasemalt (70,7%) ja keskmiselt (60,2%). Madalama autokasutusega inimeste 

puhul on meedet heaks pidavaid inimesi 46,1%.  

 

Ühistranspordi rahalise toetuse suurendamise meetme heaks pidajate osakaal on suurem 

nende vastanute seas, kes ka ise ühistransporti tihedamalt kasutavad. Vähem ühistransporti 

kasutavate inimeste seas peavad seda meedet heaks 46,5%. Kõigis ühistranspordi kasutuse 

sageduse gruppides oli enam neid, kes hindasid maksusoodustuste andmist 

vähemsaastatavatele autodele heaks meetmeks. Sama võib öelda ka naastrehvide 

maksustamise meetme kohta.  

 

Inimesed, kes liiguvad enam jalgsi või jalgrattaga, pidasid ühistranspordi toetamise meedet 

heaks. Nende hulgas, kes liiklesid jalgsi või jalgrattaga sagedamini, oli ka meedet heaks 

pidavaid inimesi rohkem. Kõikides kasutajategruppides moodustasid enamuse need, kes 

pidasid vähemsaastavatele autodele maksusoodustuste andmist heaks meetmeks vähendamaks 

liiklussaastet ja sellega kokkupuudet. Naastrehvide maksustamist peeti pigem 

halvaks/neutraalseks meetmeks. 

 

Terviseprobleemidega ja probleemideta inimesed (allergia, südame- ja veresoonkonna 

haigused, psüühilised probleemid, uinumisraskused, hingamisteede haigused), andsid 

üldjoontes sarnaseid hinnanguid kõigile neljale meetmele. 

 

Kokkuvõte. Väljapakutud liiklussaaste vähendamise meetmeid heaks pidavate inimeste seas 

eristusid erinevate transpordivahendite kasutajate arvamused. Rahalise toetuse suurendamist 

ühistranspordi arendamiseks peavad heaks need, kes seda ise enam kasutavad ja jala ning 

jalgrattaga liiguvad. Autode kasutuse vähendamist kesklinnas peavad heaks meetmeks enamik 

nendest inimestest, kellel leibkonnas autot ei ole. Vähemsaastavatele autodele 

maksusoodustuse andmist toetasid autodega liiklejad, ühistranspordi aktiivsemad kasutajad ja 

inimesed, kes eelistavad jalgsi ning rattaga liikumist. Naastrehvide maksustamise meetme 

puhul erinevad grupid üldjoontes ei eristunud. Kõigis kasutajagruppides oli naastrehvide 
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maksustamise halvaks/neutraalseks pidavaid inimesi rohkem kui naastrehvide maksustamist 

heaks meetmeks hindavaid inimesi. 

 

 

9.2. Hinnang ahikütte saaste vähendamise meetmetele 

Vastajad said hinnata erinevate ahikütte saaste vähendamise meetmete headust. Nad hindasid 

järgnevaid meetmeid: „Uutele küttekolletele saasteainete piirmäärade seadmine, teadlikkuse 

suurendamine õigetest kütmisviisidest“; „Ametivõimude sekkumine, et vähendada häirivat 

suitsu (elanike kaebuste alusel)“; „Riikliku toetuse pakkumine, et vanad madalakvaliteedilised 

küttekolded uute vastu välja vahetataks“; „Kaugkütte võrgu laiendamine, et vähendada 

ahikütte kasutust“).  

 

Kõige sagedamini (81,6% vastanutest) peeti heaks meedet, mis näeb ette riikliku toetuse 

maksmist vanade madalakvaliteediliste küttekollete uuendamiseks. Vastajad pidasid heaks ka 

teadlikkuse suurendamist õigetest kütmisviisidest. Selle meetme poolt oli 77,3% vastanutest. 

Meedet halvaks/neutraalseks ja heaks pidavad inimesed jagunesid enamvähem pooleks kahe 

meetme puhul, milleks oli kaugkütte võrgu laiendamine (hea 47,1%) ja uutele küttekolletele 

saastainete piirmäärade seadmine (hea 41,4%). Kõige rohkem hinnati halvaks/neutraalseks 

meetmetks ametivõimude sekkumist häiriva suitsu vähendamiseks (63,5%). 

 

Tabel 24. Hinnangud ahikütte saaste ja sellega kokkupuute vähendamise meetmetele, meedet 

heaks hinnanute osakaal tausttunnste lõikes, % 

 

Uutele 

küttekolletele 

saasteainete 

piirmäärade 

seadmine 

Teadlikkuse 

suurendamine 

õigetest 

kütmisviisidest 

Ametivõimude 

sekkumine, et 

vähendada 

häirivat suitsu 

(elanike 

kaebuste 

alusel) 

Riikliku toetuse 

pakkumine, et 

vanad madala-

kvaliteedilised 

küttekolded 

uute vastu välja 

vahetataks 

Kaugkütte 

võrgu 

laiendamine, et 

vähendada 

ahikütte 

kasutust 

Kokku 41,4 77,3  35,2  81,6  47,1 

Sugu           

Mees  37,4  76,0  33,8  79,5  44,1 

Naine  45,1  78,4  36,4  83,5  49,7 

Vanus  
 

 
 

 
 

    

18-24  45,1  75,1  32,9  81,1  42,8 

25-44  40,0  80,0  35,6  83,7  42,5 

45-64  41,8  79,1  35,1  80,1  50,2 

65-74  41,3  66,3  36,2  79,9  56,0 

Haridus  
 

 
 

 
 

    

Põhiharidus või 

madalam 
 27,7  71,7  33,0  72,2  42,9 

Keskharidus   42,5  75,8  36,1  81,3  48,5 

Kõrgharidus  44,6  82,0  34,2  84,9  45,9 

Sissetulek  
 

 
 

 
 

    

Kuni 350€  42,8  75,1  37,0  80,0  49,0 

350€ - 750€  43,3  78,5  36,2  83,5  49,3 
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Uutele 

küttekolletele 

saasteainete 

piirmäärade 

seadmine 

Teadlikkuse 

suurendamine 

õigetest 

kütmisviisidest 

Ametivõimude 

sekkumine, et 

vähendada 

häirivat suitsu 

(elanike 

kaebuste 

alusel) 

Riikliku toetuse 

pakkumine, et 

vanad madala-

kvaliteedilised 

küttekolded 

uute vastu välja 

vahetataks 

Kaugkütte 

võrgu 

laiendamine, et 

vähendada 

ahikütte 

kasutust 

Rohkem kui 

750€ 
 38,6  82,4  30,0  79,5  38,5 

Alla 7a laste 

olemasolu 

leibkonnas 

 
 

 
 

 
 

    

On alla 7a lapsi 

leibkonnas 
 37,4  76,1  32,3  83,2  41,8 

Ei ole alla 7a 

lapsi leibkonnas 
 42,1  77,5  35,6  81,3  47,9 

Auto kasutuse 

sagedus 
 

 
 

 
 

 
    

Madal  44,4  77,6  37,6  84,3  47,3 

Keskmine  36,5  77,0  35,9  83,7  45,7 

Kõrge  35,1  81,3  25,4  80,0  33,1 

Ühistranspordi 

kasutuse sagedus 
 

 
 

 
 

 
    

Madal  34,6  81,1  27,5  80,5  38,9 

Keskmine  40,7  78,1  38,4  80,9  46,0 

Kõrge  50,4  71,6  37,8  84,0  58,1 

Jalgsi/rattaga 

sagedus 
 

 
 

 
 

 
    

Madal  36,5  81,2  30,2  85,2  38,7 

Keskmine  41,2  74,2  35,6  80,6  49,1 

Kõrge  47,4  79,8  39,6  79,7  51,8 

Auto leibkonnas  
 

 
 

 
 

    

Jah  38,2  78,1  33,8  82,9  43,1 

Ei  48,8  75,1  38,3  78,7  56,0 

 

Vanuseklasside järgi eristus hinnang kaugkütte võrgu laiendamise küsimuses. Nooremate 

(kuni 44-aastased) vastajate seas oli meedet halvaks/neutraalseks pidajaid rohkem, vanemate 

(vanemad kui 45-astased) inimeste seas aga vastupidi.  

 

Suurema sissetulekuga (rohkem kui 750) inimeste puhul oli kaugkütte võrgustiku laiendamise 

meedet heaks pidavaid inimesi vähem. Madalama sissetulekuga vastajate hulgas jagunesid 

antud küsimuses arvamused pooleks: meedet heaks hinnanuid oli võrdselt halvaks 

hinnanutega.  

 

Võrreldes väikelastega peredega oli alla 7-aastaste lasteta peredest pärit vastajate seas rohkem 

inimesi, kes pidasid küttekollete uuendamiseks riikliku toetuse pakkumist ja teadlikkuse 

suurendamist heaks meetmeks. Mõlemas grupis oli meedet heaks pidavaid inimesi rohkem 

kui meedet halvaks/neutraalseks pidavaid inimesi. Kaugkütte küsimuses oli meedet heaks 
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pidajaid ja meedet halvaks/neutraalseks pidajaid nii lastega kui lasteta perede seas peaaegu 

võrdselt.  

 

Südamehaiguste ja vererõhuprobleemide puhul olid hinnangud meetmetele sarnased üldvalimi 

hinnangutele välja arvatud kaugkütte meetme puhul, kus terviseprobleemidega inimeste 

hulgas oli enam neid, kes hindasid kaugkütte võrgu laiendamist heaks meetmeks. Teise grupi, 

mille moodustasid nn terviseprobleemideta (ilma südame- ja veresoonkonna haigusteta) 

inimesed oli meedet heaks hinnanuid vähem. Samasugune trend on märgatav ka 

hindamisteede probleemidega vastajate seas, kellest terviseprobleemidega vastajad pigem 

toetavad kaugkütte võrgu laiendamist, erinevalt hingamisteede probleemideta inimestest, kelle 

hulgas on enam mittepooldajaid. 

 

Vastajate seas, kes hindasid oma tervist paremaks, oli enam neid, kes ei pooldanud kaugkütte 

võrgu laiendamist. Tervist halvemaks pidavate inimeste seas oli enam kaugkütte laiendamise 

heaks hindajaid. Õhusaastega (peente osakestega) enam kokkupuutuvad vastajad avaldasid 

teistest suuremat poolehoidu uutele küttekolletele piirmäärade seadmise meetmele ja 

kaugkütte võrgu laiendamisele.  

 

Kokkuvõte. Enam toetati vanade küttekollete uuendamist ja teadlikkuse tõstmist, kõige 

ebapopulaarsemaks peeti ametivõimude sekkumist häiriva suitsu vähendamiseks. Kõige enam 

lahknesid arvamused kaugkütte võrgu laiendamise meetme osas. Kui ligi pooled vastajatest 

pidasid meedet heaks, siis meeste seas oli meetme toetus suurem kui naiste seas. Kaugkütte 

võrgu laiendamise meedet pidasid heaks vanemad inimesed. Südame- ja veresoonkonna 

haiguste, hingamisprobleemidega ja uinumisraskustega vastajad hindasid kaugkütte võrgu 

laiendamist pigem heaks meetmeks. Teiste meetmete puhul hinnangud tausttunnuste lõikes 

märkimisväärselt ei erinenud. 
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10. ENESE JA RIIKLIKE INSTITUTSIOONIDE SUUTLIKKUS RISKIDE 
VÄHENDAMISEL 

 

Keskkonda ja tervist säästvad tegevused on seotud isiklike normidega: moraalse 

kohusetundega, kuidas peetakse õigemaks riski suhtes tegutseda (De Groot ja Steg, 2010, 

Thøgersen J., 1996). Isiklik norm on oluline, et keskkonnategurist saadava kasu/kahju 

tunnetus tõlgenduks sooviks midagi ette võtta ja et keskkonna- ja/või tervisemure viiks 

reaalse tegevuseni. Ent arvestades, et keskkonnatervise probleemid on enamasti 

ühiskondlikud probleemid, mida saab lahendada ühistegevuses, on usk enda tegevuse mõjusse 

ja usaldus teiste inimeste ja asutuste vastutustundlikusse panusesse keskkonnahoiul olulised 

eeldused, et tekiks tahe keskkonna- ja tervisesõbralikult käituda. Küsitlusel said inimesed 

anda hinnangu ametiasutuste ja enese tegevuse piisavusele keskkonnasaaste vältimisel. 

Tabelis 24 on toodud nende Eesti elanike protsent, kes nõustuvad väitega, et ametiasutused 

peaksid tegema rohkem selleks, et vähendada õhusaastest tingitud terviseriske, kes tahaks 

senisest enam mõjutada enda elukeskkonda puudutavate otsuste tegemist, kes tunnevad 

kohustust vähendada oma elustiiliga kaasnevat elukeskkonna reostust ning nende, kes ei pea 

mõistlikuks elukeskkonna reostamise vältimist, kui teised seda ei tee. 

 

Eesti elanikest 74,9% on nõus väitega, et ametiasutused peaksid tegema rohkem selleks, et 

vähendada õhusaastest tingitud terviseriske. Senisest enam tahaks mõjutada enda elukesk-

konda puudutavate otsuste tegemist 33,4% ning kohustust vähendada oma elustiiliga kaasne-

vat elukeskkonna reostust tunneb 44,3% Eesti elanikest. Väitega „ma ei pea mõistlikuks 

elukeskkonna reostamise vältimist, kui teised seda ei tee“ on nõus 16% Eesti elanikest.  

 

Tabelist 25 näeme, et vanemad Eesti elanikud nõustuvad sagedamini (81,4%) väitega, et 

ametiasutused peaksid tegema rohkem selleks, et vähendada õhusaastest tingitud 

terviseriske. Sama väitega nõustuvad rohkem ka vene või muu keelt koduseks keeleks 

pidavad inimesed (89,1%) võrreldes eesti keelt enda koduseks keeleks pidavate inimestega 

(68,1%). Väitega on nõus 78,1% inimestes, kelle sissetulek kuus on kuni 350€ (ühe inimese 

kohta leibkonnas), mis on oluliselt kõrgem kui väitega nõustumine nende seas, kelle 

sissetulek on enam kui 750€ (ühe in. kohta leibkonnas) kuus (67,6%). Väitega nõustumise 

sagedus erineb veel enda tervist halvaks pidavate ja enda tervist heaks pidavate inimeste ning 

PM10-le vähem ja rohkem ekponeeritud inimeste seas (tabel 24). Ühistransporti sagedaselt 

kasutavatest inimestest nõustub väitega 81,3%. Sama näitaja nende seas, kelle ühistranspordi 

kasutamise sagedus on madal, on 66,9%. 

 

Oma elukeskkonda puudutavate otsuste tegemist enam mõjutada tahtvaid inimesi on 

rohkem nende seas, kes hindavad erinevate keskkonnateguritega kaasnevaid riske endale kõrgeks 

(45,9%). Erinevate keskkonnategurite riskide mõju endale madalaks pidavatest inimestest 

soovib 24,9% senisest enam mõjutada oma elukeskkonda puudutavate otsuste tegemist.  
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Tabel 25. Päises olevate väidetega nõustujad tausttunnuste lõikes, % 

 

Ametiasutused 

peaksid tegema 

rohkem selleks, et 

vähendada õhu-

saastest tingitud 

terviseriske 

Ma tahaksin 

senisest enam 

mõjutada minu 

elukeskkonda 

puudutavate 

otsuste tegemist 

Ma tunnen kohus-

tust vähendada 

oma elustiiliga 

kaasnevat 

elukeskkonna 

reostust 

Ma ei pea 

mõistlikuks 

elukeskkonna 

reostamise 

vältimist, kui 

teised seda ei tee 

Kokku 74,9 33,4 44,3 16,0 

Sugu     

Mees 72,6 32,8 39,5* 19,8* 

Naine 76,9 33,9 48,6* 12,5* 

Vanus     

18-24 63,5* 32,7 45,6 12,3 

25-44 73,8* 31,7 44,7 13,4 

45-64 77,5* 36,6 46,0 20,0 

65-74 81,4* 29,8 37,1 16,2 

Asulatüüp     

Linnalised asulad 79,5* 33,7 40,8* 16,5 

Maa-asulad 64,5* 32,7 52,0* 14,9 

Kodune keel     

Eesti 68,1* 35,0 51,8* 14,8 

Vene või muu keel 89,1* 29,9 28,5* 18,6 

Haridus     

Põhiharidus või madalam 69,2 27,0 41,2 19,9* 

Keskharidus või madalam 76,2 32,1 43,9 18,4* 

Kõrgharidus 73,9 38,3 46,6 9,1* 

Sissetulek in. kohta 

leibkonnas 
    

Kuni 350€ 78,1* 34,6 40,0 18,3 

350€ - 750€ 76,3* 33,5 47,8 15,2 

Rohkem kui 750€ 67,6* 33,4 45,2 13,9 

Koondindeks riskide 

tunnetusest 
    

Madal 67,2* 24,9* 40,5* 19,8 

Keskmine 73,9* 32,0* 41,2* 15,5 

Kõrge 85,6* 45,9* 54,8* 12,6 

Alla 7a laste olemasolu     

On alla 7a lapsi leibkonnas 76,9 33,5 48,2 5,9* 

Ei ole alla 7a lapsi 

leibkonnas 
74,5 33,3 43,6 17,7* 

Tervise enesehinnang     

Väga hea 60,6* 19,9 46,1 12,7* 

Hea 73,0* 33,2 43,8 12,2* 
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Ametiasutused 

peaksid tegema 

rohkem selleks, et 

vähendada õhu-

saastest tingitud 

terviseriske 

Ma tahaksin 

senisest enam 

mõjutada minu 

elukeskkonda 

puudutavate 

otsuste tegemist 

Ma tunnen kohus-

tust vähendada 

oma elustiiliga 

kaasnevat 

elukeskkonna 

reostust 

Ma ei pea 

mõistlikuks 

elukeskkonna 

reostamise 

vältimist, kui 

teised seda ei tee 

Keskmine 77,0* 36,3 45,0 19,9* 

Halb 87,2* 36,3 41,5 18,9* 

Väga halb 79,0* 23,3 48,8 38,3* 

PM10     

Vähim eksponeeritud 66,8* 30,2 54,5* 19,3 

Keskmine eksponeeritus 76,4* 34,5 39,5* 14,5 

Enim eksponeeritud 80,2* 34,3 43,2* 15,7 

Auto kasutuse sagedus     

Madal 76,2 36,2 44,1 19,4 

Keskmine 73,2 35,0 46,6 15,4 

Kõrge 66,9 29,7 43,5 14,8 

Ühistranspordi kasutuse 

sagedus 

    

Madal 66,9* 32,2 48,4 16,2 

Keskmine 76,2* 33,9 42,5 15,6 

Kõrge 81,3* 33,6 43,0 16,6 

Jalgsi/rattga kasutuse 

sagedus 

    

Madal 75,4 29,1 46,7 13,4 

Keskmine 75,3 34,1 41,1 18,2 

Kõrge 73,2 36,4 48,6 14,1 

Risk tervisele: liikluse 

heitgaasid 
    

suur risk 89,4* 50,3* 51,6* 15,5 

väike risk 70,1* 27,8* 41,9* 16,2 

Risk tervisele: ahikütte 

õhusaaste 
    

suur risk 80,8 53,0* 60,7* 13,9 

väike risk 74,4 31,7* 42,9* 16,2 

Risk tervisele: tänavatolm     

suur risk 89,9* 47,4* 47,3 16,6 

väike risk 71,1* 29,9* 43,5 15,9 

Risk tervisele: liiklusmüra     

suur risk 85,9* 50,0* 54,8* 14,3 

väike risk 72,8* 30,3* 42,3* 16,3 

* Uuritava väitega nõustumise sagedus on seotud tausttunnusega. Kontrollimiseks on kasutatud hii-ruut testi ja 

olulisusnivood 0,05.  



 58 

Väitega „ma tunnen kohustust vähendada oma elustiiliga kaasnevat elukeskkonna 

reostust“ nõustub 48,6% naistest ja 39,5% meestest. Linnalistes asulates elavatest Eesti 

inimestest nõustub väitega 40,8% ja maa-asulates 52%. Erinevate keskkonnateguritega 

kaasnevaid riske oma tervisele kõrgeks pidavate inimeste seas on väitega nõus 54,8% ning 

riskide mõju madalaks pidavate seas on väitega nõus 40,5% Eesti elanikest. Eesti keelt 

koduseks keeleks pidavatest inimestest nõustub väitega 51,8% vastanutes ning vene või muu 

keelt koduseks keeleks pidavatest 28,5%.  
 

19,8% meestest ja 12,5% naistest ei pea mõistlikuks elukeskkonna reostamise vältimist, 

kui teised seda ei tee. Põhi või madalamat haridust omavate Eesti elanike seas nõustub 

väitega 19,9%, vähemalt kõrgharidust omavate Eesti elanike seas nõustub väitega 9,1%. 

Inimeste seas, kelle leibkonda kuulub ka alla 7-aastaseid lapsi, on väitega nõustujaid 5,9%. 

Sama näitaja nende inimeste seas, kelle leibkonnas pole alla 7-aastaseid lapsi on 17,7%. Oma 

tervist väga heaks pidavatest inimestest ei pea mõistlikuks elukeskkonna reostamise vältimist, 

kui teised seda ei tee, 12,7% inimestest. Sama näitaja oma tervist väga halvaks pidavate 

inimeste seas on 38,3%.  
 

Tabelis 26 on inimeste igapäevast elukeskkonda puudutavate väidete omavahelised 

korrelatsioonid.  
 

Tabel 26. Väidete vaheline korrelatsioon 

 

 

Ma tunnen, 

et otsekohe on vaja 

rakendada meetmeid 

... 

 

Ametiasutused 

peaksid tegema 

rohkem selleks, et 

vähendada 

õhusaastest 

tingitud 

terviseriske 

Ma tahaksin 

senisest enam 

mõjutada minu 

elukeskkonda 

puudutavate 

otsuste tegemist 

Ma tunnen 

kohustust 

vähendada oma 

elustiiliga 

kaasnevat 

elukeskkonna 

reostust 

Ma ei pea 

mõistlikuks 

elukeskkonna 

reostamise 

vältimist, kui 

teised seda ei tee 

... vältimaks liiklusest 

tulenevat õhusaastet 
0,37*** 0,39*** 0,23*** -0,06 

... vältimaks ahiküttest 

tulenevat õhusaastet 
0,19*** 0,16*** 0,15*** 0,02 

... vältimaks 

liiklusmüra 
0,35*** 0,29*** 0,19*** -0,08* 

... leevendamaks 

kliimamuutustega 

kaasnevaid ohte nagu 

kuumalained ja tormid 

0,20*** 0,21*** 0,26*** -0,08* 

Märkus.Väidetele sai vastata 5-pallisel skaalal (1 – ei nõustu üldse; 2 – ei nõustu; 3 – neutraalne; 4 – nõustun, 5 

– nõustun täiesti); * p < 0.05; *** p < 0.001. 

 

Inimesed, kes nõustuvad väitega, et ametiasutused peaksid tegema rohkem selleks, et 

vähendada õhusaastest tingitud terviseriske, tunnevad ka sagedamini vajadust rakendada 

meetmeid vältimaks ahiküttest (r=0,37) ja liiklusest (r=0,19) tulenevat õhusaastet ning 

liiklusmüra (r=0,35). Samuti tunnevad need inimesed sagedamini vajadust rakendada 
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otsekohe meetmeid leevendamaks kliimamuutustega kaasnevaid ohte (r=0,20). Sarnased 

tulemused kehtivad ka nende inimeste kohta, kes tahaks senisest enam mõjutada enda 

elukeskkonda puudutavate otsuste tegemist ja kes tunnevad kohustust vähendada enda 

elustiiliga kaasnevat elukeskkonna reostust (vt tabel 25).  

 

Kokkuvõte. Kolmveerand (74,9%) vastanutest nõustub väitega, et ametiasutused peaksid 

tegema rohkem selleks, et vähendada õhusaastest tingitud terviseriske. Antud väitega 

nõustumise protsent on kõrge (>60%) kõigi vaadeldud gruppide seas. Kolmandik Eesti 

elanikest tahaks senisest enam mõjutada enda elukeskkonda puudutavate otsuste tegemist. 

Kohustust vähendada oma elustiiliga kaasnevat keskkonna reostust tunneb 44,3% Eesti elani-

kest ning 16% peab ebamõistlikuks elukeskkonna reostamise vältimist, kui teised seda ei tee.  
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11. ARUTELU JA KOKKUVÕTE 

Käesolev aruanne annab ülevaate olulisematest uurimistulemustest projektis “Keskkonna-

tervis: arusaamine riskidest ja motivatsioon tervisemõjude vähendamiseks“. Alljärgnevalt 

toome välja mõned leiud inimeste riskitunnetust ja käitumist mõjutavatest teguritest. Anname 

ülevaate inimeste suhtumisest riiklikesse sekkumistesse vähendamaks keskkonna negatiivseid 

tervisemõjusid.  

 

Uuringust ilmnes, et suur osa Eesti inimestest on tõsiselt mures liiklussaaste ja müra-

reostusega kokkupuute ja nende võimalike tervisemõjude pärast. Võrreldes näiteks radooniga, 

mida ei ole võimalik tunnetada ja mille mõjud avalduvad väga pika aja jooksul, on igapäevane 

tänavatolm ja liiklusmüra selgelt tunnetatavad ja kokkupuude tervisemõjuga kergemini 

seostatav.  

 

Uuring näitas ka, et ahikütte õhusaastes olulist probleemi ei nähta. Elava tule austamise 

traditsioon ning kodukolde soojusega seotud positiivne kuvand on Eesti inimestele olulised 

ning selle tervisemõjusid peetakse väiksemaks.  

 

Teisalt peetakse väga oluliseks toidu lisaainetega (e-ained) seotud terviseriske. Teadmatus, 

mis ümbritseb toidu lisaainetega seotud riske ning mahetootmise olulisus Eestis on teinud 

Eesti inimesed toitu puudutavate riskide suhtes tundlikuks. Huvitavad käärid tulevad esile 

müraga kokkupuute hinnangutes ja sellega seotud terviseriski hinnangutes –  vähesed 

inimesed teadvustavad müra tervisemõjusid.  

 

Kui võrrelda riskide tunnetust 2001. aasta küsitlustulemustega, on oluliselt suurenenud 

hinnangud ohule kemikaalidele toodetes ning töökeskkonna ohtudele, kuid hinnangud 

õhusaastest tulenevale ohule on oluliselt langenud.  

 

Ootuspäraselt on maapiirkondade inimesed oluliselt vähem mures keskkonnateguritega 

seonduvate riskide üle. See tuleneb ühelt poolt nende väiksemast kokkupuutest tegeliku 

reostusega, mida näitab ka nende väiksem ekspositsioon peentele osakestele. Teisalt võib see 

olla seotud sotsiaaldemograafiliste erinevustega maal ja linnas. Maapiirkondade elanikud on 

keskmisest madalama haridustasemega, mis võib viidata väiksemale tegelikule teadlikkusele 

keskkonna riskidest tervisele. Samas on maaelanikud ka väiksema sissetulekuga, mis võib 

tähendada, et nende jaoks on teised mured olulisemad kui keskkonnast tingitud 

terviseprobleemid.  

 

Uuringust ilmnes ka sooline erinevus riskide tunnetamises. Võrreldes meestega, on naiste 

võimalused (madalam sissetulek, väiksem autokasutus) vähendada enda kokkupuudet 

negatiivsete keskkonnateguritega piiratumad. Varasemates uuringutes on seletatud naiste 

suuremat muret keskkonnategurite tervisemõjude üle psühhofüsioloogiliste protsessidega, mis 

võivad ajendada naisi enam muretsema tervist mõjutavate tegurite üle.  

 

Uuringus tuli välja kultuuridevaheline erinevus hinnangutes keskkonnariskidele. Erinevates 
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kokkupuudet, tervisemõjusid ja riski puudutavates vastustes näitab Eesti muukeelne 

elanikkond oluliselt murelikumat vaadet. Üheks põhjuseks võib olla vastamisstiili erinevus 

võrreldes eesti keelt kõnelevate inimestega. On ka teada, et võrreldes vähem saastunud aladel 

elavate inimestega, hindavad enam saastunud piirkondade elanikud riske kõrgemaks. Eestis 

elab valdav osa muukeelsest elanikkonnast suuremates linnades (Tallinn, Tartu, Maardu) ning 

Ida-Virumaal. Nende igapäevane vahetu kogemus reostusega võib tingida kõrgemaid 

riskihinnanguid võrreldes nendega, kes elavad mittereostunud aladel. Suure tõenäosusega 

avaldab mõju ka muukeelse elanikkonna suurem tunnetuslik haavatavus. Tunnetuslik 

haavatavus võib tuleneda nende sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest ja piiratud võimekusest 

riskidega toime tulla. Muukeelse elanikkonna suuremat riskitunnetust on plaanis tulevikus 

täpsemalt uurida. 

 

Uuringust selgus, et võrreldes hea tervise enesehinnanguga inimestega hindavad kehvema 

tervise enesehinnanguga inimesed oma kokkupuudet ja negatiivse mõjuga keskkonna-

teguritest tulenevaid riske oluliselt suuremaks. Haigematel inimestel on ühelt poolt raske 

taluda negatiivse mõjuga keskkonnategureid ning teiselt poolt võivad nad pidada oma 

haigestumise põhjuseks keskkonna saastatust.  

 

Seos vanusega on enamasti kurvilineaarne: kõige noorem ja kõige vanem vastajagrupp on 

vähem mures kokkupuute või terviseriskide pärast. Noorematel ilmselt pole veel piisavalt 

kokkupuudet ja arusaama keskkonnategurite enamasti pikaajaliselt kujunevatest 

tervisemõjudest. Vanemaealiste muretust võib seletada sellega, et nende elu ja 

väärtusmaailma suunavad selles eas väga praktilised probleemid seoses tervise või 

sissetulekuga ning keskkonna mõjudes tervisele nähakse väiksemat probleemi.  

 

Uuring näitab inimeste optimistlikumat vaadet riskidele enda ja lähedaste tervisele, samas kui 

riske üldiselt Eesti inimeste tervisele peetakse enda omadest oluliselt suuremaks. Olemasolev 

kirjanduski näitab, et instinktiivne kalduvus positiivsusele ajendab inimesi isiklikku ohtu 

alahindama, samal ajal kui teistele osaks saavat riski hinnatakse pigem kõrgemalt. 

 

Keskkonna mõju tervisesümptomite tekkele ja selle teadvustamine 

Uuringus vaatlesime lähemalt, kuivõrd seostatakse õhusaastet tervisesümptomitega. Selgus, et 

oluliselt enam inimesi teadvustab liiklussaaste mõju tervisele kui ahikütte saaste mõju 

tervisenähtustele. Kui liiklussaaste tervisemõjusid teadvustasid enam keskharidusega 

inimesed, siis ahikütte saaste mõju tervisenäitajatele tunnistavad kõrgharidusega inimesed 

sagedamini.  

 

Huvitava nähtusena tuli analüüsil välja, et väga halva tervise enesehinnanguga inimesed ei 

näe õhusaastes erilist tervisemõju. Võib arvata, et siis kui tõsised tervisehädad on käes, 

nähakse nende algpõhjusena muid tegureid kui keskkonnast tulenevaid pikatoimelisi ja 

kumulatiivseid mõjusid. Ent vaadates eneseraporteeritud tervisekaebustega inimesi, siis 

hingamisteede kaebuste ja psühholoogiliste probleemidega inimesed teadvustasid oluliselt 

sagedamini õhusaaste mõjusid kui terviseprobleemideta inimesed. 
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Enesehinnanguline ja tegelik kokkupuude ning reaalsed tervisesümptomid 

Oluline lõhe tegeliku ekspositsiooni ja tunnetusliku kokkupuute vahel tuleb esile hinnangutes 

kokkupuutele liikluse heitgaaside, tänavatolmu ja ahikütte saastega. Inimesed pigem 

ülehindavad oma kokkupuudet liikluse heitgaasidega ja tänavatolmuga ning alahindavad 

tegelikku kokkupuudet ahikütte õhusaastega. 

 

Liikluse heitgaaside, tänavatolmu, liiklusmüra, saastunud joogivee ja äärmuslike ilmaoludega 

kokkupuudet suureks hindavatel inimestel on ka oluliselt rohkem südame- ja vererõhu 

probleeme ning uinumisraskuseid. Hallitusega kokkupuudet suureks pidavatel inimestel 

esineb enam hingamisteede probleeme ja allergiat. Seda tulemust võib kaheti tõlgendada: 

esiteks võivad juba haiged inimesed hinnata keskkonnategurite mõju suuremaks toetudes oma 

kogemusele. Teiseks võivad olla tervisesümptomitega inimesed lihtsalt tundlikumad ja 

tähelepanelikumad keskkonnategurite suhtes. Ka analüüs, kuhu oli kaasatud reaalne 

ekspositsioon peentele osakestele näitas, et saastega enam kokku puutuvate inimeste seas on 

südamehaigustega, kõrge vererõhuga ning allergia sümptomitega inimeste sagedus suurem. 

 

Isiklik kaitse 

Väga suur hulk inimesi ei ole midagi ette võtnud vältimaks kokkupuudet negatiivse mõjuga 

keskkonnateguritega. Ahikütte suitsu puhul 67,9%, liiklusmüra puhul 48,1% ja liiklussaaste 

puhul 41,7%, siseõhu saaste puhul 33,3% ja  saastunud joogivee puhul 30,5% vastanutest pole 

enese kaitseks midagi ette võtnud. Kõige vähem inimesi (8,7%) ei ole midagi ette võtnud 

enese kaitseks kuuma ilma mõjude eest. Nii liiklussaaste, ahikütte suitsu kui ka siseõhu saaste 

puhul on üheks peamiseks põhjuseks, miks midagi pole ette võetud, et probleemile pole 

mõeldud. Ahikütte suitsu, kuuma ilma ja liiklusmüra puhul ei võeta sageli midagi ette ka 

seetõttu, et inimesi ei häiri nendega kokkupuude. Suur hulk inimestest pole midagi ette võtnud 

liiklussaaste ja ahikütte suitsuga kokkupuute vältimiseks, sest nad arvavad, et liiklussaaste ja 

ahikütte suits ei põhjusta neile märkimisväärset kahju. Saastunud joogiveega kokkupuute 

vältimiseks pole enamasti midagi ette võetud ka seetõttu, et kokkupuudet saastunud 

joogiveega hinnatakse väikeseks. 

 

Riiklike meetmete roll 

Riiklikest sekkumistest õhusaaste vähendamiseks peetakse parimaks meetmeks rahalise 

toetuse suurendamist ühistranspordi arendamiseks. Eriti heaks peavad seda meedet need, kes 

kasutavat enam ühistransporti või liiguvad jalgsi ning jalgrattaga. Autoliikluse piiramist 

kesklinnas pooldavad autot mitte kasutavad ning vanemad inimesed. Kõik liiklejagrupid 

toetavad vähemsaastavatele autodele maksusoodustuse andmist ning üldiselt ollakse 

naastrehvide maksustamise vastu. 
 

Ahikütte saaste vähendamise meetmetest peeti paremaks vanade küttekollete uuendamise 

rahalist toetamist ja teadlikkuse tõstmist. Kõige ebapopulaarsemaks peeti ametivõimude 

sekkumist häiriva suitsu vähendamiseks. Kaugkütte võrgu laiendamist toetavad enam mehed 
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ning vanemad inimesed, aga ka need, kellel on enam terviseprobleeme, sealhulgas südame- ja 

veresoonkonna haiguseid, hingamisteede kaebuseid või uinumisraskusi. 

 

Kes vastutab? 

Kolm neljandikku küsitlusele vastanutest arvas, et ametiasutused peaksid tegema rohkem 

selleks, et vähendada õhusaastest tingitud terviseriske. Ametiasutuste suurema sekkumise 

pooldajate osakaal on suurem vanemaealiste, vene keelt kõnelevate, väiksema sissetulekuga, 

halvema tervise enesehinnanguga ning enim eksponeeritute seas ning nende seas, kes ise 

autoga ei sõida, kes näevad suurt riski liiklussaastes, tänavatolmus või liiklusmüras.  

 

Kolmandik vastanutest sooviks enam mõjutada enda elukeskkonda puudutavate otsuste 

tegemist ja nende hulgas oli rohkem neid, kes hindasid erinevate keskkonnategurite riskide 

mõju endale kõrgeks (45,9%). Pea pool vastanutest (44,3%) tunneb kohustust vähendada oma 

elustiiliga kaasnevat elukeskkonna reostust. Nende hulgas on oluliselt enam naisi, maal 

elavaid, terviseriski kõrgeks hindavaid ja eesti keelt kõnelevaid inimesi. Samas 16% 

vastanutest ei pea mõistlikuks elukeskkonna reostamise vältimist, kui teised seda ei tee. 

Üksikisiku ponnistusi peavad mõttetuks pigem mehed, madalama haridustasemega, väikeste 

lasteta ning oma tervist heaks pidavad inimesed. 
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LISA 1. KÜSITLUSANKEET 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Küsimustik 
 
 

Keskkonnatervis: arusaamine riskidest ja motivatsioon tervisemõjude 
vähendamiseks 

 
 

 
 
 
 
 

 
Käesoleva uuringu eesmärgiks on välja selgitada eestimaalaste arusaamad õhusaaste, 
müra, äärmuslike ilmaolude ja muude keskkonnategurite mõjust inimese tervisele. Uuring 
käsitleb inimeste suhtumist käitumisviisidesse ja riiklikesse sekkumistesse, mis aitaksid neid 
tervisemõjusid vähendada või vältida. Iga uuringus osaleja vastused on väga väärtuslikud, et 
saada parem ülevaade arvamuste ja hoiakute mitmekesisusest. Uuringust saadud teadmised 
on olulised, et muuta meie elukeskkonda puhtamaks ja tervislikumaks. 

 
Kokku osaleb uuringus 1000 inimest üle Eesti. Teie, nagu ka kõik teised uuringus osalejad, 
olete sattunud vastajate hulka juhuvaliku teel. Uuringus osalemine on anonüümne ja 
vastuseid kasutatakse vaid teaduslikel eesmärkidel. 

 
Juhised küsimustiku täitmiseks: 

 Palun tõmmake iga küsimuse puhul ring ümber seda vastusevarianti tähistavale numbrile, mis 
peegeldab kõige paremini Teie nägemust sellest küsimusest. 

 Iga küsimuse juurde on lisatud juhis, kas seal tuleb valid ainult üks vastus või võib märkida 
kõik sobivad vastused. Palun lähtuge ankeeti täites neist juhistest. 

 Juhul, kui Te ei ole mõnes vastuses päris kindel, palun püüdke siiski vastata oma parima 
tunnetuse järgi ning ärge jätke küsimusele vastamata.  

 

Head vastamist! 



K1. Palun hinnake 5-pallilisel skaalal, kuivõrd puutute oma elukeskkonnas kokku järgnevate 
teguritega. Palun ringitage igas reas üks vastusevariant. 

 

  
Kokkupuude 

puudub 
   

Väga suur 
kokkupuude 

A. Liikluse heitgaasid 1 2 3 4 5 

B. Tänavatolm 1 2 3 4 5 

C. Tööstuslik õhusaaste 
(katlamaja, tehas) 

1 2 3 4 5 

D. Ahikütte  õhusaaste (ahi, katel, 
kamin) 

1 2 3 4 5 

E. Liiklusmüra 1 2 3 4 5 

F. Saastunud joogivesi 1 2 3 4 5 

G. Hallitus siseruumides 1 2 3 4 5 

H. Radoon (looduslik radioaktiivne 
gaas) siseruumides 

1 2 3 4 5 

I. Äärmuslikud ilmaolud (tormid, 
kuumalained) 

1 2 3 4 5 

 
K2. Kas järgnevad tegurid põhjustavad Teile tervisekaebuseid (näiteks halb enesetunne, peavalu, 

hingamisteede häired, silmade ärritus, uinumisraskused, südameprobleemid jne)? Palun 
ringitage igas reas üks vastusevariant. 

 

  Üldse mitte    Väga palju 

A. Liikluse heitgaasid 1 2 3 4 5 

B. Tänavatolm 1 2 3 4 5 

C. Tööstuslik õhusaaste 
(katlamaja, tehas) 

1 2 3 4 5 

D. Ahikütte  õhusaaste (ahi, katel, 
kamin) 

1 2 3 4 5 

E. Liiklusmüra 1 2 3 4 5 

F. Saastunud joogivesi 1 2 3 4 5 

G. Hallitus siseruumides 1 2 3 4 5 

H. Radoon (looduslik radioaktiivne 
gaas) siseruumides 

1 2 3 4 5 

I. Äärmuslikud ilmaolud (tormid, 
kuumalained) 

1 2 3 4 5 

 
K3. Kui suureks hindate järgnevate tegurite riske oma tervisele? Palun ringitage igas reas üks 

vastusevariant. 
 

  Ei ole riski    
Väga suur 

risk 

A. Liikluse heitgaasid 1 2 3 4 5 

B. Tänavatolm 1 2 3 4 5 

C. Tööstuslik õhusaaste 
(katlamaja, tehas) 

1 2 3 4 5 

D. Ahikütte  õhusaaste (ahi, katel, 
kamin) 

1 2 3 4 5 

E. Liiklusmüra 1 2 3 4 5 

F. Saastunud joogivesi 1 2 3 4 5 

G. Hallitus siseruumides 1 2 3 4 5 

H. Radoon (looduslik radioaktiivne 
gaas) siseruumides 

1 2 3 4 5 

I. Äärmuslikud ilmaolud (tormid, 
kuumalained) 

1 2 3 4 5 

J. Lisaained (E-ained) toidus 1 2 3 4 5 
  



 
 

K4. Kui suureks hindate järgnevate tegurite riske üldiselt Eesti elanike tervisele? Palun ringitage 
igas reas üks vastusevariant. 

 

  Ei ole riski    
Väga suur 

risk 

A. Liikluse heitgaasid 1 2 3 4 5 

B. Tänavatolm 1 2 3 4 5 

C. Tööstuslik õhusaaste 
(katlamaja, tehas) 

1 2 3 4 5 

D. Ahikütte  õhusaaste (ahi, katel, 
kamin) 

1 2 3 4 5 

E. Liiklusmüra 1 2 3 4 5 

F. Saastunud joogivesi 1 2 3 4 5 

G. Hallitus siseruumides 1 2 3 4 5 

H. Radoon (looduslik radioaktiivne 
gaas) siseruumides 

1 2 3 4 5 

I. Äärmuslikud ilmaolud (tormid, 
kuumalained) 

1 2 3 4 5 

J. Lisaained (E-ained) toidus 1 2 3 4 5 

 

K5. Palun märkige, mis järgnevatest on Teie arvates hetkel peamine ebasoodsast elukeskkonnast 
tulenev haigestumise põhjus Eestis. Palun märkige ainult üks vastus. 

 
1. Müra (liiklusest, tööstusest vms) 
2. Töökeskkonna ohud 
3. Kiirgus 
4. Toksilised jäätmed 
5. Saastunud joogivesi 
6. Saastunud toit 
7. Kemikaalid toodetes 
8. Õhusaaste 
9. Ei tea, ei oska öelda 

 

K6. Kuivõrd mures Te olete elukeskkonnast tulenevate terviseriskide ja nende mõju pärast Teile 
või Teie perekonnale? Palun ringitage üks vastusevariant. 

 

Ei ole üldse 
mures 

   Olen väga 
mures 

1 2 3 4 5 

 

K7. Kuivõrd mõjutab Teie arvates kokkupuude liiklussaastega (heitgaasid, teetolm) ...? 
  Palun ringitage igas reas üks vastusevariant. 
 

  
Ei mõjuta 

üldse 
   

Mõjutab 
väga 

tugevalt 

Ei oska 
öelda 

A. allergia, sh heinanohu 
esinemist 

1 2 3 4 5 8 

B. astma esinemist 1 2 3 4 5 8 

C. kroonilise obstruktiivse 
kopsuhaiguse esinemist 

1 2 3 4 5 8 

D. vähkkasvajate esinemist 1 2 3 4 5 8 

E. südame-veresoonkonna 
haiguste esinemist 

1 2 3 4 5 8 

F. oodatava eluea pikkust 1 2 3 4 5 8 

G. loote arengut (nt enneaegsus, 
madal sünnikaal) 

1 2 3 4 5 8 
 



 
 

K8. Kuivõrd mõjutab Teie arvates kokkupuude ahikütte (ahi, pliit, katel, kamin) saastega ...?  
Palun ringitage igas reas üks vastusevariant. 

 

  
Ei mõjuta 

üldse 
   

Mõjutab 
väga 

tugevalt 

Ei oska 
öelda 

A. allergia, sh heinanohu 
esinemist 

1 2 3 4 5 8 

B. astma esinemist 1 2 3 4 5 8 

C. kroonilise obstruktiivse 
kopsuhaiguse esinemist 

1 2 3 4 5 8 

D. vähkkasvajate esinemist 1 2 3 4 5 8 

E. südame-veresoonkonna 
haiguste esinemist 

1 2 3 4 5 8 

F. oodatava eluea pikkust 1 2 3 4 5 8 

G. loote arengut (nt enneaegsus, 
madal sünnikaal) 

1 2 3 4 5 8 

 
 
 

K9. Kas Te olete viimase aasta jooksul korduvalt ette võtnud järgnevaid tegevusi, et vähendada 
enda või oma pereliikmete kokkupuudet liiklussaastega (heitgaasid, teetolm)? Palun märkige 
kõik sobivad vastused. 

 

1. Vältinud autoga sõites akende avamist  

2. Vältinud kodus/tööl akende avamist  

3. Vähendanud autos ventilatsiooni või lülitanud sisse siseõhu ringluse 

4. Kasutanud kodus/tööl siseõhu puhastit  

5. Vältinud õues viibimist 

6. Valinud auto või ühistranspordi kõndimise või rattasõidu asemel 

7. Valinud vähem saastunud liikumisteed 

8. Midagi muud, palun täpsustage ________________________________ 

→ Kui olete teinud 

mõnd neist 
tegevustest, 
jätkake palun 
küsimusega K11. 

9. Ei, ma ei ole teinud ühtegi eelnevatest tegevustest → Vastake palun K10. 

 
K10. Miks Te ei ole ühtegi eeltoodud tegevust ette võtnud? Palun märkige kõik sobivad vastused. 

 
1. Ma ei ole selle peale mõelnud 
2. Liiklussaaste ei häiri mind 
3. Ma arvan, et liiklussaaste ei põhjusta mulle märkimisväärset kahju 
4. Ma arvan, et ei saa eriti mõjutada kokkupuudet liiklussaastega 
5. Muu põhjus, palun täpsustage _______________________________________________ 

 
 
 

K11. Kas Te olete viimase aasta jooksul korduvalt ette võtnud järgnevaid tegevusi, et vähendada 
enda või oma pereliikmete kokkupuudet ahikütte (ahi, pliit, katel, kamin) suitsuga välisõhus? 
Palun märkige kõik sobivad vastused. 

 

1. Vältinud kodus/tööl akende avamist 

2. Vältinud autoga sõites akende avamist 

3. Kasutanud kodus/tööl siseõhu puhastit  

4. Vältinud õues viibimist 

5. Valinud auto või ühistranspordi kõndimise või rattasõidu asemel 

6. Valinud vähem saastunud liikumisteed 

7. Kustutanud elava tule või jätnud selle süütamata 

8. Midagi muud, palun täpsustage ________________________________ 

→ Kui olete teinud 

mõnd neist 
tegevustest, 
jätkake palun 
küsimusega K13. 

9. Ei, ma ei ole teinud ühtegi eelnevatest tegevustest → Vastake palun K12. 
  



 
 

K12. Miks Te ei ole ühtegi eeltoodud tegevust ette võtnud? Palun märkige kõik sobivad vastused. 
 

1. Ma ei ole selle peale mõelnud 
2. Ahikütte suits ei häiri mind 
3. Ma arvan, et ahikütte suits ei põhjusta mulle märkimisväärset kahju 
4. Ma arvan, et ei saa eriti mõjutada kokkupuudet ahikütte suitsuga 
5. Muu põhjus, palun täpsustage _______________________________________________ 

 
 
 
K13. Kas Te olete viimase aasta jooksul korduvalt ette võtnud järgnevaid tegevusi, et vähendada 

enda või oma pereliikmete kokkupuudet siseõhu saastega (hallitus, radoon jms)? Palun 
märkige kõik sobivad vastused. 

 

1. Avanud aknad 

2. Suurendanud ventilatsiooni tugevust 

3. Tõstnud toatemperatuuri (kütnud rohkem) 

4. Puhastanud regulaarselt hallitavaid või tolmuseid pindasid  

5. Kasutanud kodus/tööl siseõhu puhastit  

6. Veetnud vähem aega siseruumides 

7. Midagi muud, palun täpsustage ________________________________ 

→ Kui olete teinud 

mõnd neist 
tegevustest, 
jätkake palun 
küsimusega K15. 

8. Ei, ma ei ole teinud ühtegi eelnevatest tegevustest → Vastake palun K14. 

 
 
K14. Miks Te ei ole ühtegi eeltoodud tegevust ette võtnud? Palun märkige kõik sobivad vastused. 

 
1. Ma ei ole selle peale mõelnud 
2. Siseõhu saaste ei häiri mind 
3. Ma arvan, et siseõhu saaste ei põhjusta mulle märkimisväärset kahju 
4. Ma arvan, et ei saa eriti mõjutada kokkupuudet siseõhu saastega 
5. Muu põhjus, palun täpsustage _______________________________________________ 

 
 
 

K15. Kas Te olete viimase aasta jooksul korduvalt ette võtnud järgnevaid tegevusi, et vähendada 
enda või oma pereliikmete kokkupuudet saastunud joogiveega? Palun märkige kõik sobivad 
vastused. 

 

1. Paigaldanud torustikule veefiltrid 

2. Paigaldanud joogivee puhastussüsteemi 

3. Kasutanud filterkannu 

4. Kasutanud pudelivett ja teisi pakendatud jooke 

5. Keetnud kraanivett 

6. Midagi muud, palun täpsustage ________________________________ 

→ Kui olete teinud 

mõnd neist 
tegevustest, 
jätkake palun 
küsimusega K17. 

7. Ei, ma ei ole teinud ühtegi eelnevatest tegevustest → Vastake palun K16. 

 
 
K16. Miks Te ei ole ühtegi eeltoodud tegevust ette võtnud? Palun märkige kõik sobivad vastused. 

 
1. Ma ei ole selle peale mõelnud 
2. Joogivee saaste ei häiri mind 
3. Ma arvan, et joogivee saaste ei põhjusta mulle märkimisväärset kahju 
4. Ma arvan, et ma ei saa eriti mõjutada kokkupuudet joogivee saastega  
5. Muu põhjus, palun täpsustage _______________________________________________ 

  



 
 

K17. Kas Te olete möödunud suvel korduvalt ette võtnud järgnevaid tegevusi, et vähendada 
kuuma ilma mõju endale või oma pereliikmetele? Palun märkige kõik sobivad vastused. 

 

1. Viibinud siseruumides 

2. Kasutanud õhukonditsioneeri 

3. Joonud rohkelt vedelikku 

4. Kandnud õhemaid riideid ja peakatet 

5. Vältinud õues otsese päikesekiirguse käes viibimist, olnud varjus 

6. Jälginud ilmateadet ja kuumahoiatusi 

7. Midagi muud, palun täpsustage ________________________________ 

→ Kui olete teinud 

mõnd neist 
tegevustest, 
jätkake palun 
küsimusega K19. 

8. Ei, ma ei ole teinud ühtegi eelnevatest tegevustest → Vastake palun K18. 

 
K18. Miks Te ei ole ühtegi eeltoodud tegevust ette võtnud? Palun märkige kõik sobivad vastused. 

 
1. Ma ei ole selle peale mõelnud 
2. Kuum ilm ei häiri mind 
3. Ma arvan, et kuumus ei põhjusta mulle märkimisväärset kahju 
4. Ma arvan, et ma ei saa eriti mõjutada kokkupuudet kuuma ilmaga  
5. Muu põhjus, palun täpsustage _______________________________________________ 

 
 
 

K19. Kas Te olete viimase aasta jooksul korduvalt ette võtnud järgnevaid tegevusi, et vähendada 
enda või oma pereliikmete kokkupuudet liiklusmüraga? Palun märkige kõik sobivad vastused. 

 

1. Valinud auto või ühistranspordi kõndimise või rattasõidu asemel 

2. Valinud vähem mürarikkad liikumisteed 

3. Vältinud  kodus/tööl akende avamist 

4. Vältinud õues viibimist 

5. Parandanud müraisolatsiooni kodus/tööl 

6. Kasutanud kõrvatroppe, kuulanud muusikat jne 

7. Midagi muud, palun täpsustage ________________________________ 

→ Kui olete teinud 

mõnd neist 
tegevustest, 
jätkake palun 
küsimusega K21. 

8. Ei, ma ei ole teinud ühtegi eelnevatest tegevustest → Vastake palun K20. 

 
K20. Miks Te ei ole ühtegi eeltoodud tegevust ette võtnud? Palun märkige kõik sobivad vastused. 
 

1. Ma ei ole selle peale mõelnud 
2. Liiklusmüra ei häiri mind 
3. Ma arvan, et liiklusmüra ei põhjusta mulle märkimisväärset kahju 
4. Ma arvan, et ma ei saa eriti mõjutada kokkupuudet liiklusmüraga 
5. Muu põhjus, palun täpsustage _______________________________________________ 

 
 
 
K21. Liiklussaastet ja sellega kokkupuudet saaks vähendada järgnevate meetmetega. Andke 

palun hinnang nendele meetmetele. Palun ringitage igas reas üks vastusevariant. 
 

  Väga 
halb  

Üsna 
halb  

Ei hea 
ega halb 

Üsna 
hea 

Väga 
hea 

A. Rahalise toetuse suurendamine ühistranspordi 
arendamiseks, et vähendada autode kasutust 

1 2 3 4 5 

B. Autode kasutuse vähendamine kesklinnas 
(parkimise hinna tõus, tasuline sissesõit jne) 

1 2 3 4 5 

C. Maksusoodustuste andmine 
vähemsaastavatele autodele 

1 2 3 4 5 

D. Naastrehvide maksustamine, et vähendada 
teetolmu 

1 2 3 4 5 
  



 
 

K22. Ahikütte saastet ja sellega kokkupuudet saaks vähendada järgnevate meetmetega. Andke 
palun hinnang nendele meetmetele. Palun ringitage igas reas üks vastusevariant. 

 

  Väga 
halb  

Üsna 
halb  

Ei hea 
ega halb 

Üsna 
hea 

Väga 
hea 

A. Uutele küttekolletele saasteainete piirmäärade 
seadmine 

1 2 3 4 5 

B. Teadlikkuse suurendamine õigetest 
kütmisviisidest 

1 2 3 4 5 

C. Ametivõimude sekkumine, et vähendada 
häirivat suitsu (elanike kaebuste alusel) 

1 2 3 4 5 

D. Riikliku toetuse pakkumine, et vanad 
madalakvaliteedilised küttekolded uute vastu 
välja vahetataks 

1 2 3 4 5 

E. Kaugkütte võrgu laiendamine, et vähendada 
ahikütte kasutust 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
K23. Kuivõrd nõustute järgnevate väidetega? Palun ringitage igas reas üks vastusevariant. 
 

  Ei nõustu 
üldse  

Ei  
nõustu 

Neut-
raalne 

Nõustun Nõustun 
täiesti 

A. Õhusaastega kaasnevad riskid teevad mind 
murelikuks 

1 2 3 4 5 

B. Teadlaste väited õhusaastest tingitud 
terviseriskide kohta on liialdatud 

1 2 3 4 5 

C. Linnaeluga kaasneb paratamatult kokkupuude 
liiklusest tuleneva õhusaastega 

1 2 3 4 5 

D. Tänu autotehnoloogia arengule väheneb 
tulevikus liiklussaaste tunduvalt 

1 2 3 4 5 

E. Kuna inimesed on läbi aegade kokku puutunud 
ahikütte suitsuga, siis see ei saa olla tervisele 
väga kahjulik 

1 2 3 4 5 

F. On raske asendada mõnusat atmosfääri, mida 
elav tuli pakub 

1 2 3 4 5 

G. Mul on piisavalt teadmisi sellest, kuidas vältida 
õhusaastest tingitud terviseriske 

1 2 3 4 5 

H. Inimesed on liialt mures, et inimkonna areng 
kahjustab keskkonda 

1 2 3 4 5 

I. Elus on tähtsamaid asju kui 
keskkonnaprobleemid 

1 2 3 4 5 

J. Mul on raske öelda, kas minu elustiil on 
keskkonnale kasulik või kahjulik  

1 2 3 4 5 

K. Keskkonnaprobleemid mõjutavad otseselt minu 
igapäevaelu 

1 2 3 4 5 

L. Kaasaegne teadus lahendab 
keskkonnaprobleemid, ilma et peaksime tegema 
märkimisväärseid muudatusi oma elustiilis 

1 2 3 4 5 

M. Poliitiliste otsuste tegemisel ei kasutata piisavalt 
teadusuuringutel põhinevaid ekspertteadmisi 

1 2 3 4 5 

N. Ekspertide teavet ei saa usaldada, sest sama 
valdkonna eksperdid võivad olla vastandlikel 
seisukohtadel 

1 2 3 4 5 

 
 
  



 
 

K24. Kuivõrd nõustute järgnevate väidetega? Palun ringitage igas reas üks vastusevariant. 
 

  Ei nõustu 
üldse  

Ei  
nõustu  

Neut-
raalne 

Nõustun Nõustun 
täiesti 

A. Ametiasutused peaksid tegema rohkem selleks, 
et vähendada õhusaastest tingitud terviseriske 

1 2 3 4 5 

B. On kerge leida infot selle kohta, kuidas 
keskkond tervist mõjutab  

1 2 3 4 5 

C. Ma tahaksin senisest enam mõjutada minu 
elukeskkonda puudutavate otsuste tegemist 

1 2 3 4 5 

D. Ma tunnen, et otsekohe on vaja rakendada 
meetmeid vältimaks liiklusest tulenevat 
õhusaastet 

1 2 3 4 5 

E. Ma tunnen, et otsekohe on vaja rakendada 
meetmeid vältimaks ahiküttest tulenevat 
õhusaastet 

1 2 3 4 5 

F. Ma tunnen, et otsekohe on vaja rakendada 
meetmeid vältimaks liiklusmüra 

1 2 3 4 5 

G. Ma tunnen, et otsekohe on vaja rakendada 
meetmeid leevendamaks kliimamuutustega 
kaasnevaid ohte nagu kuumalained ja tormid 

1 2 3 4 5 

H. Ma tunnen kohustust vähendada oma elustiiliga 
kaasnevat elukeskkonna reostust 

1 2 3 4 5 

I. Ma tunnen kohustust kasutada infotehnoloogilisi 
lahendusi (nt skype), et vähendada liiklemise ja 
reisimisega kaasnevat keskkonnakoormust 

1 2 3 4 5 

J. Ma ei pea mõistlikuks elukeskkonna reostamise 
vältimist, kui teised seda ei tee 

1 2 3 4 5 

K. Ma usun, et ametiasutused hoolitsevad selle 
eest, et minu elukeskkond oleks tervislik  

1 2 3 4 5 

L. Üldiselt on inimestel keeruline mõjutada 
kokkupuudet oma elukeskkonnast tulenevate 
riskidega 

1 2 3 4 5 

M. Tervislik elustiil on üks minu elu prioriteete 1 2 3 4 5 

N. Mulle on väga oluline, et minu elukeskkond 
oleks tervislik ja puhas 

1 2 3 4 5 

 
 
 

K25. Kui tervislikuks Te oma elukeskkonda üldiselt peate? Palun ringitage üks vastusevariant. 
 

Üldse mitte 
tervislikuks  

   Väga 
tervislikuks 

1 2 3 4 5 

 
 
 

K26. Kuivõrd nõustute, et järgnevad väited iseloomustavad Teid? Palun ringitage igas reas üks 
vastusevariant. 

 

  Ei nõustu 
üldse  

Ei  
nõustu  

Neut-
raalne 

Nõustun Nõustun 
täiesti          

A. Mind ärritab, kui naabrid põhjustavad müra 1 2 3 4 5 

B. Ma suudan hästi kontsentreeruda, hoolimata 
kõigest, mis mu ümber toimub 

1 2 3 4 5 

C. Mul on raske lõõgastuda mürarikkas kohas 1 2 3 4 5 

D. Ma olen müra suhtes tundlik  1 2 3 4 5 
  



 
 

K27. Järgnevalt palume Teil endalt küsida: "Millised väärtused on MINU jaoks olulised 
juhtpõhimõtted MINU elus ja millised väärtused on vähem olulised?" 

 

Mida suurem number skaalal, seda olulisemaks juhtpõhimõtteks see väärtus on Teie elus. 

 "7"-ga hinnake väärtusi, mis on Teie elus eriti olulised põhimõtted; tavaliselt on selliseid väärtuseid 
ainult üks või kaks. 

 „0“ tähendab, et väärtus ei ole üldse oluline, ei ole juhtpõhimõttena Teie elus kohane. 

 "-1"-ga hinnake väärtusi, mis vastanduvad põhimõtetele, millest Te juhindute. 

Enne kui Te hindamist alustate, lugege läbi kõik väärtused (A-T). Esmalt valige välja väärtus, mis on Teie 
jaoks kõige olulisem, ja hinnake selle olulisust. Järgnevalt valige väärtus, mis on Teie väärtustega kõige 
rohkem vastuolus, ning hinnake seda „-1“-ga. Kui sellist väärtust ei ole, valige enda jaoks kõige vähem 
oluline väärtus ja hinnake seda "0" või "1"-ga, vastavalt selle olulisusele. Seejärel jätkake ülejäänud 
väärtuste hindamisega. Püüdke väärtusi eristada nii palju kui võimalik, kasutades kõiki numbreid skaalal. 
Palun jälgige, et lõpuks oleks igas reas ringitatud üks vastus. 

 

  Vastandub 
minu 

väärtustele 

Ei ole     
oluline 

  
On 

oluline 
  

On 
väga   

oluline 

On  
eriti 

oluline 

A. ULJUS (seiklusi, riski otsiv)                                  -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

B. ÜHISKONDLIK KORD 
(ühiskonna stabiilsus)                   

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

C. LOJAALSUS (ustavus 
sõpradele, lähikondlastele)                         

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

D. MÕJUKUS (inimestele ja 
sündmustele mõju omav)         

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

E. SALLIVUS (erinevaid ideid ja 
arvamusi taluv, eelarvamusteta)          

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

F. ENESEDISTSIPLIIN 
(enesepiiramine, vastuseis 
kiusatusele) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

G. NAUDING (toitu, seksi, vaba 
aega jms nautiv, ihasid rahuldav) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

H. ABIVALMIDUS (teiste heaolu 
eest hoolitsev)           

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

I. UUDISHIMU (kõigest huvitatud, 
uuriv) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

J. JÕUKUS (vara omamine, raha) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

K. EDU (eesmärkide saavutamine)                       -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

L. SOTSIAALNE ÕIGLUS 
(ebaõigluse kõrvaldamine, 
hoolitsus nõrgemate eest) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

M. VÕIMEKUS (asjatundlikkus, 
töövõime, tublidus) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

N. SOTSIAALNE MÕJUVÕIM 
(kontroll teiste üle, 
domineerimine)            

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

O. AUSUS (siirus, ehtsus)   -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

P. MITMEKESINE ELU (täis 
meeldivat pinget, uudsust ja 
muutusi) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Q. PEREKONNA TURVALISUS 
(lähedaste inimeste ohutus)                      

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

R. VABADUS (tegutsemis- ja 
mõttevabadus)                        

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

S. TRADITSIOONIDE AUSTAMINE 
(põliste kommete alalhoidmine) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

T. ÜHISKONDLIK TUNNUSTUS 
(lugupidamine ja heakskiit teiste 
poolt) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

 



 
 

K28. Allpool on väited inimese ja looduse vaheliste suhete kohta. Kuivõrd Te nende väidetega 
nõustute? Palun ringitage igas reas üks vastusevariant. 

 

  Ei nõustu 
üldse 

   
Nõustun 

täiesti  

A. Looduslik tasakaal on piisavalt tugev, et 
tulla toime arenenud tööstusriikide 
survega 

1 2 3 4 5 

B. Inimesel on õigus muuta looduslikku 
keskkonda vastavalt oma vajadustele 

1 2 3 4 5 

C. Taimedel ja loomadel on samapalju õigust 
elada kui inimestel 

1 2 3 4 5 

D. Vaatamata oma erilistele oskustele, 
alluvad inimesed ikkagi loodusseadustele 

1 2 3 4 5 

E. Inimesed on määratud valitsema muu 
looduse üle 

1 2 3 4 5 

F. Maakera on nagu piiratud ruumi ja 
ressurssidega kosmoselaev 

1 2 3 4 5 

G. Inimese sekkumine loodusesse toob 
sageli kaasa katastroofilisi tagajärgi 

1 2 3 4 5 

H. Inimeste arv on lähenemas piirile, mida 
Maa suudab ülal pidada 

1 2 3 4 5 

I. Planeedil Maa on küllaga 
loodusressursse, peame vaid õppima neid 
otstarbekalt kasutama 

1 2 3 4 5 

J. Inimesed kuritarvitavad keskkonda 
tugevalt 

1 2 3 4 5 

K. Tänu inimeste leidlikkusele ei muuda me 
Maad elamiskõlbmatuks 

1 2 3 4 5 

L. Kui asjad jätkuvad senisel viisil, tabab 
meid varsti ökoloogiline katastroof 

1 2 3 4 5 

M. Inimesed mõistavad ükskord, kuidas 
loodus toimib, ja oskavad seda juhtida 

1 2 3 4 5 

N. Ökoloogilise kriisi oht, mille ees inimkond 
väidetavalt seisab, on tugevasti liialdatud 

1 2 3 4 5 

O. Looduse tasakaal on väga õrn ja seda 
saab kergesti rikkuda 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
K29. Kuidas Te hindate käesoleval ajal oma tervist? Palun ringitage üks vastusevariant. 
 

1. Väga hea 
2. Hea 
3. Keskmine 
4. Halb 
5. Väga halb 

 
  



 
 

K30. Kas Teil esineb hetkel järgnevaid haiguseid või terviseprobleeme? Palun ringitage igas reas 
üks vastusevariant. Kõigi nende kohta, mis esinevad, vastake ka kahele täpsustavale küsimusele. 

 

 
Jah Ei 

Kui ’Jah’, siis mitu 
aastat see on kestnud? 

Kui ’Jah’, siis kas kasutate 
seetõttu ravimeid? 

A. Allergia, kui ’Jah’, siis palun 
täpsustage, milline allergia 

………………………………… 

…............…............................. 

1 2 _____ aastat 1. Jah      2. Ei 

B. Astma 1 2 _____ aastat 1. Jah      2. Ei 

C. Krooniline obstruktiivne 
kopsuhaigus 

1 2 _____ aastat 1. Jah      2. Ei 

D. Mõni südamehaigus  1 2 _____ aastat 1. Jah      2. Ei 

E. Kõrge vererõhk 1 2 _____ aastat 1. Jah      2. Ei 

F. Uinumisraskused 1 2 _____ aastat 1. Jah      2. Ei 

G. Depressioon või 
psühholoogilised probleemid 

1 2 _____ aastat 1. Jah      2. Ei 

H. Mõni muu krooniline haigus, 
kui ’Jah’, siis palun täpsustage 

………………………………… 

…............…............................. 

1 2 _____ aastat 1. Jah      2. Ei 

 
K31. Kas Te olete kunagi elu jooksul suitsetanud? Palun märkige ainult üks vastus. 
 

1. Ei 
2. Jah, käesoleval ajal iga päev 
3. Jah, käesoleval ajal juhuslikult 
4. Jah, varem suitsetasin, aga enam mitte 

 
K32. Kas Teie leibkonnas on auto(d)? 
 

1. Jah 
2. Ei → Kui ei ole ühtki autot, jätkake palun küsimusega K35. 

 
K33. Palun hinnake, kui palju kilomeetreid Teie leibkond aastas autoga sõidab. Palun märkige ainult 

üks vastus. 
 

1. Vähem kui 5 000 km 
2. 5 000 – 15 000 km 
3. 15 001 – 25 000 km 
4. Üle 25 000 km 

 
K34. Kui tihti Te teete oma käike autoga? Palun ringitage igas reas üks vastusevariant. 

 

 
Mitte 

kunagi 

Mõned 
korrad 
aastas 

1-3 korda 
kuus 

1-2 korda 
nädalas 

3-4 korda 
nädalas 

5 või enam 
korda 

nädalas 

A. Tööle/kooli minnes 1 2 3 4 5 6 

B. Poodi igapäevaseid asju (nt toitu 
või muid kaupu) ostma minnes 

1 2 3 4 5 6 

C. Teenuste (nt arsti juures käik) või 
pereliikmete vajadustega (nt 
trennist toomine) seotud käikudeks  

1 2 3 4 5 6 

D. Teisteks käikudeks (vaba aega 
veetma, külla, suvekoju vms) 

1 2 3 4 5 6 
  



 
 

K35. Kui tihti Te teete oma käike bussi või muu ühistranspordiga? Palun ringitage igas reas üks 
vastusevariant. 

 

 
Mitte 

kunagi 

Mõned 
korrad 
aastas 

1-3 korda 
kuus 

1-2 korda 
nädalas 

3-4 korda 
nädalas 

5 või enam 
korda 

nädalas 

A. Tööle/kooli minnes 1 2 3 4 5 6 

B. Poodi igapäevaseid asju (nt toitu 
või muid kaupu) ostma minnes 

1 2 3 4 5 6 

C. Teenuste (nt arsti juures käik) või 
pereliikmete vajadustega (nt 
trennist toomine) seotud käikudeks 

1 2 3 4 5 6 

D. Teisteks käikudeks (vaba aega 
veetma, külla, suvekoju vms) 

1 2 3 4 5 6 

 
 

K36. Kui tihti Te teete oma käike jalgsi või jalgrattaga? Palun ringitage igas reas üks vastusevariant. 
 

 
Mitte 

kunagi 

Mõned 
korrad 
aastas 

1-3 korda 
kuus 

1-2 korda 
nädalas 

3-4 korda 
nädalas 

5 või enam 
korda 

nädalas 

A. Tööle/kooli minnes 1 2 3 4 5 6 

B. Poodi igapäevaseid asju (nt toitu 
või muid kaupu) ostma minnes 

1 2 3 4 5 6 

C. Teenuste (nt arsti juures käik) või 
pereliikmete vajadustega (nt 
trennist toomine) seotud käikudeks  

1 2 3 4 5 6 

D. Teisteks käikudeks (vaba aega 
veetma, külla, suvekoju vms) 

1 2 3 4 5 6 

 
 

K37. Kui tihti Te teete oma käike lennukiga? Palun ringitage igas reas üks vastusevariant. 
 

 
Mitte  

kunagi 
Harvemini 
kui korra 
aastas 

Mõned 
korrad 
aastas 

1-3 korda 
kuus 

1-2 korda 
nädalas 

A. Tööle/kooli minnes 1 2 3 4 5 

B. Teenuseid tarbima või poodi 
minnes 

1 2 3 4 5 

C. Teisteks käikudeks (vaba aega 
veetma, külla vms) 

1 2 3 4 5 

 
 

K38. Palun märkige, kui tihti Te teete järgnevaid tegevusi keskkonnahoiu kaalutlustel. Palun 
ringitage igas reas üks vastusevariant. 

 

 Ei, mitte 
kunagi 

Jah, kuid 
väga harva 

Jah, kuid eba-
regulaarselt 

Jah, regu-
laarselt 

Jah, 
alati 

A. Sorteerin taaskasutuse tarvis pudeleid, 
plastikut, ajalehti vms 

1 2 3 4 5 

B. Valin kohalikke tooteid 1 2 3 4 5 

C. Vähendan autoga sõitmist  1 2 3 4 5 

D. Vähendan kodus energia ja kütuste 
kasutust, näiteks keeran kütet vähemaks  

1 2 3 4 5 

E. Ostan energiaefektiivsemaid 
kodumasinaid 

1 2 3 4 5 

F. Vähendan kuuma vee kasutust 1 2 3 4 5 

G. Ostan keskkonnamärgisega 
keskkonnasõbralikke tooteid 

1 2 3 4 5 

H. Valin võimalusel lennuki asemel bussi-, 
rongi- või laevasõidu  

1 2 3 4 5 
  



 
 

Lõpetuseks on veel mõned küsimused Teie ja Teie leibkonna kohta. 
 
 

K39. Teie sugu 
 

1. Mees 
2. Naine 

 
 
K40. Kui vana Te olete? 
 

__________ aastane 
 
 

K41. Milline on Teie kõrgeim lõpetatud haridustase? Palun märkige ainult üks vastus. 
 

1. Vähem kui põhiharidus (vähem kui 9, 8 või 7 klassi, olenevalt lõpetamise ajast) 
2. Põhiharidus 
3. Ametikool, mis ei anna keskharidust (kutsekool, tööstuskool) 
4. Ametikool, mis annab ka keskhariduse (kutsekeskkool, tehnikum) 
5. Keskharidus (tavaline keskkool) 
6. Kõrgharidus (rakenduskõrgharidus, bakalaureuse-, magistri-, doktorikraad) 

 
 
K42. Mis rahvusest Te olete? Palun märkige ainult üks vastus. 

 
1. Eestlane 
2. Venelane 
3. Muu rahvus, palun täpsustage ______________________________ 

 
 

K43. Mitu inimest elab Teie leibkonnas, kaasaarvatud Teie ise? Palun kirjutage igale reale üks arv. 
Kui ei ole ühtki selles vanusegrupis olevat inimest, siis märkige 0. 

 
Inimesi kokku: ____________ 

sh 18-aastaseid ja vanemaid täiskasvanuid: ____________ 

sh 7-17-aastaseid lapsi: ____________ 

sh 0-6-aastaseid lapsi: ____________ 
 
 
K44. Milline on Teie perekonnaseis? Palun märkige ainult üks vastus. 
 

1. Abielus 
2. Kooselus, vabaabielus 
3. Lahutatud või lahus elav 
4. Lesk 
5. Vallaline  

 
 

K45. Milline on Teie peamine kodune keel? Palun märkige ainult üks vastus. 
 

1. Eesti 
2. Vene 
3. Muu, palun täpsustage _________________________ 

 
 
  



 
 

K46. Kui suur on Teie leibkonna keskmine netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta kuus? Liitke 
kokku kõikide leibkonnaliikmete palgad, preemiad, stipendiumid, pensionid, elatusrahad, 
toetused, renditulu, dividendid ja muud sissetulekud, pärast maksude maha arvamist, st 
raha, mille Te saite kätte, ning jagage see summa leibkonnaliikmete arvuga. Me ei eelda, et 
Te peate märkima täpse summa, meile piisab ligikaudsest hinnangust. Palun märkige ainult 
üks vastus. 

 
1. Kuni 150 € 
2. 151–250 € 
3. 251–350 € 
4. 351–450 € 
5. 451–600 € 
6. 601–750 € 
7. 751–1000 € 
8. 1001–1250 € 
9. 1251–1500 € 
10. Üle 1500 € 
 
 
 
 

Suur tänu, et leidsite aega küsimustele vastata! 
 


