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Tegevused keskkonnateadlikkuse suurendamiseks

Keskkonnateadlikkusest KOV konkursi valguses

Keskkonnateadlikkusest Eesti elanike seas



Keskkonnateadlikkus on mitmetahuline konstrukt, mis seostub nii

inimeste teadmiste, hoiakute, käitumise ning emotsioonidega.

Siin on eriti oluline hinnata just seda, kas inimeste keskkonnaalased

teadmised on sellised, mida suudetakse igapäevaelu valikute ja otsuste

kontekstis mõistlikult üle kanda ning märgata näiliselt süütute toimetuste

varjatud keskkonnamõju ning samas läbi näha rohepesu-lahendusi.

Grete Arro, PhD (Tallinna Ülikool; teadur, hariduspsühholoog)
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Keskkonnateadlikkuse kontekstis on võrdselt oluline nii 

loodusteaduslik ja keskkonnaalane kirjaoskus, millele 

pannakse alus koolis, kui ka võimalus leida usaldusväärset 

asjakohast keskkonnateavet, et teha igapäevaelus 

keskkonnasäästlikke valikuid. Lisaks on oluline luua tähendusliku 

teaduspõhise keskkonnainfo loomise ja edastamise süsteemi 

kõrvale ka võimalused selleks, et inimesed saaksid 

keskkonnateadlikult toimida.
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Foto: Urmas Heinmaa, FB
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Läbivad põhimõtted
• hea keskkonnaseisundi saavutamine või säilitamine – tegevused peavad 

selle saavutamisele kaasa aitama;

• seostatus – seosed teiste eluvaldkondadega (tervis, majandus jne), s.o 
tegevused peavad toimuma kontekstis, mitte eraldiseisvatena;

• ressursitõhusus – tegevused tuleb ellu viia ressursse võimalikult otstarbekalt 
kasutades; 

• regionaalne otstarbekus – võrgustiku arendamisel arvestatakse, et 
erinevates piirkondades oleksid võrdsed võimalused keskkonnahariduslikes
tegevustes osalemiseks;

• kaasamine – tegevuste elluviimisesse tuleb kaasata kõik olulised osapooled;

• ÜRO säästva arengu eesmärkidest lähtumine – tegevused peavad nende 
saavutamisele kaasa aitama.



Eesti elanike keskkonnateadlikkusest

Kas jätkuvalt vaid prügisorteerijad?

Liisa Puusepp

Keskkonnaministeerium

Vaike Vainu

Grete Arro

Mihkel 

Kangur



Valdkonnad, millele tuleks Eestis keskkonna seisukohalt senisest 

rohkem tähelepanu pöörata

https://www.envir.ee/et/keskkonnahariduse-uuringud
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80% elanikest peab end keskkonnateadlikuks
Keskkonnateadlikeks peavad end 

sagedamini:

50-64-aastased 

Kõrgharidusega inimesed

Muukeelsed inimesed

Kesk-Eesti ja Kirde-Eesti elanikud

Ettevõtjad/juhid/tippspetsialistid

Mitte keskkonnateadlikeks peavad end 

sagedamini:

15-29-aastased

Alg- või põhiharidusega inimesed

Eestikeelsed inimesed

Lääne-Eesti elanikud

Maaelanikud

Õpilased/õliõpilased

Tajutakse oma vastutust, 

kuid ei muudeta oma 

käitumist



11

11

Keskkonnasäästlikest tegevustest on elanikud kõige 

enam omaks võtnud jäätmete keskkonnasõbraliku 

käitlemise 
%, n=kõik vastajad
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Mis takistab Teid elamast veel keskkonnasäästlikumal viisil?

• Keskkonnasäästlikum eluviis eeldaks laiemaid ühiskondlikke muutusi (nt seadusandluses, 

majandusmudelis) - 27%

• Minu igapäevaelu (elukoht, töökoht) korraldus ei võimalda keskkonnasäästlikku eluviisi - 21%

• Mul ei ole piisavalt teadmisi ja oskusi - 21%

• Ma pole kindel, kas kõik keskkonnasäästlikuna näidatud tegevused on tegelikult ka 

keskkonnasäästlikud – 20%

• Ma tean küll, kuidas keskkonnateadlikumalt käituda, aga pole oma tegevustes järjekindel –

19%

• Minu keskkonnasäästlikust eluviisist ei sõltu midagi – 12%

• Kogukond ja/või lähedased ei toeta keskkonnasäästlikku eluviisi – 11%

• Keskkonnasäästlik eluviis ei ole minu jaoks oluline – 3%

• Midagi muud – 3%

• Takistusi ei ole – 23%

Elanikest 43% tahaks elada keskkonnasäästlikumalt, 

17% mitte ning 40% ei oska arvamust avaldada

Märkimisväärne osa inimestest peab takistavaks teguriks mingit 

välist motivaatorit, teadvustamata, et muutused saavad alguse 

inimesest endast.

KOV roll? 



Kliimateadlikkus

https://www.envir.ee/et/keskkonnahariduse-uuringud
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Kliimamuutuste tagajärgi peetakse probleemiks 

pigem maailmas tervikuna, vähem Eesti jaoks
Kas kliimamuutuste tagajärjed on Teie hinnangul 

tõsine probleem…

Mil määral võivad kliimamuutused Teie arvates

lähemate aastate jooksul Teie elu mõjutada?



Kaasamine

https://www.envir.ee/et/keskkonnahariduse-uuringud
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Oma võimalusi kaasa rääkida keskkonnaotsuste tegemisel 

peetakse väheseks

Kui heaks peate enda võimalusi kaasa rääkida 

keskkonnaotsuste tegemisel?

Võimalust kaasa rääkida 

keskkonnaotsuste tegemisel 

peab enda jaoks oluliseks

40% elanikest ning 32% on 

kahe aasta jooksul selliste 

otsuste tegemisel osalenud 

(2018. aastal 22%)



Milliseid keskkonnateadlikkuse suurendamise tegevusi on kohalik omavalitus korraldanud 

enda töötajatele 2020. aastal? 

Kuidas planeerib kohalik omavalitsus keskkonnateadlikkust suurendavaid tegevusi

(eelarvestatus, strateegiline tulevikuvaade)?

Milliseid keskkonnateadlikkuse suurendamise tegevusi kohalik omavalitus on korraldanud 

2020. aastal kohaliku omavalitsuse territooriumi elanikele (teemavaldkonnad, sihtrühmad,

leidlikkus, tegevuste mitmekesisus jne)? 

Keskkonnavaldkonna talgute korraldamine? 



Aitäh!

liisa.puusepp@envir.ee

Liisa Puusepp


