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KESKKONNATERVISE RISKIDE TUNNETUS JA 

MOTIVATSIOON TERVISEMÕJUDE VÄHENDAMISEKS 
 

Sisukokkuvõte 

KesTeRiski uuringu laiemaks eesmärgiks on aidata kaasa keskkonnateguritest nagu 

õhusaaste, müra, kliima vms tulenevate negatiivsete tervisemõjude vähendamisele Eestis. 

Uurimistöö käsitleb tegureid, mis mõjutavad keskkonnalähteliste terviseriskide tunnetamist ja 

suhtumist keskkonnariskide vältimisse. Käesolev aruanne võtab kokku uuringu esimese osa, 

andes ülevaate faktoritest, mis mõjutavad inimeste arusaamisi keskkonna tervislikkusest, 

keskkonnariskide tunnetusest ja suhtumisest tegutseda keskkonna tervislikumaks muutmise 

nimel. Maailma teaduskirjanduse põhjal sünteesitud ülevaade näitab, et riskide tunnetamine 

on seotud inimese uskumuste, hoiakute, hinnangute ja tunnetega, mida omakorda mõjutavad 

komplekssed sotsiaalsed, poliitilised ja kultuurilised protsessid. Käitumise muutumine eeldab 

vähemalt mõningal määral põhjus-tagajärg seoste teadvustamist, aga ka võimekust ja tahet 

riske vähendada. Seda teoreetilist ülevaadet täiendavad võrdlused seni Eestis läbi viidud 

tervise- ja keskkonnakäitumist ning riskitunnetust puudutavate uuringute tulemustega. Lisaks 

on kasutatud selle ülevaate jaoks Euroopa Sotsiaaluuringu andmete põhjal läbiviidud analüüsi 

tulemusi. Selline süntees võimaldab näidata puudujääke senistes teadmistes keskkonnatervise 

riskidesse suhtumisest ning võimaldab püstitada oletusi eelolevaks küsitlusuuringuks. Selle 

ülevaate põhjal on välja töötatud ankeetküsitlus, mida kasutatakse uuringu järgmises faasis, et 

uurida keskkonnatervise riskide tunnetust ning suhtumist käitumise muutustesse Eesti 

inimeste seas. 
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1. KESKKONNATERVIS 

Elukeskkond võib oluliselt mõjutada inimeste tervist. Keskkonnatervise mõjude all peetakse 

silmas elupiirkonna füüsilisi ja keemilisi omadusi, sealhulgas reostust, õhusaastet ja müra, mis 

avaldavad pikema või lühema aja jooksul mõju inimeste tervisele. Paljud epidemioloogilised 

uuringud on näidanud keskkonnategurite nagu õhusaaste, müra, kliima, radooni, joogivee või 

toidu kvaliteedi olulist mõju inimeste tervisele (Cantor, 2010; Ruckerl et al., 2011; Torres-

Durán et al., 2012; Akesson et al., 2013; Bowen et al., 2013; van Kamp & Davies 2013 ).  
 

Ent keskkonnatervise mõjud ei sõltu ainult füüsilisest keskkonnast. Inimestel on võime muuta 

oma keskkonda tervislikumaks oma igapäevaste käitumisvalikute kaudu. Riske eirav 

käitumine võib kaasa tuua ebasoodsad mõjud käituja enda või tema kaaskodanike tervisele ja 

sellega tekitada kulutusi tervishoiule, majandusele ja ühiskonnale laiemalt. Tihti aga ei teata, 

millised käitumisvalikud oleksid tervisele soodsamad. Ja isegi kui teatakse, on vanu 

käitumisharjumusi raske muuta, kuna see ei pälvi sageli ühiskonna heakskiitu või on küsimus 

nappides rahalistes või ajalistes võimalustes. Teisalt sõltuvad keskkonnamõjud inimeste 

tervisele ja võimalused selle kaitsmiseks ka meid ümbrisevast funktsionaalsest keskkonnast – 

millised on kättesaadavad avalikud ja erateenused, näiteks puhkevõimalused rohealadel, 

ühisveevärgi vms infrastruktuuri olemasolu (Sairinen et al 2006, 21).  
 

Riiklikel regulatsioonidel on samuti oluline roll riskide kontrolli all hoidmisel. Riiklikul ja 

kohalikul tasandil on võimalik keskkonna- ja terviseteenuseid planeerida arvestades 

spetsiifiliste inimgruppide vajaduste, elulaadi ja tervisega. Riskide haldamise riiklik struktuur 

on kompleksne. Keskkonnatervise küsimused on jagatud erinevate ministeeriumide vahel, 

neist olulisemad on Sotsiaalministeerium ja Keskkonnaministeerium. Nende 

allorganisatsioonide nagu Terviseamet, Tervise Arengu Instituut, Keskkonnaamet, 

Keskkonnaagentuur, Keskkonnainspektsioon jne. vastutusvaldkonnad on laiad ja mõnikord ka 

kattuvad.  

 

Keskkonna tervislikkusele on pööratud järjest enam tähelepanu erinevates strateegiates nagu 

Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030, Eesti Rahvastiku Tervise arengukava 2009–2020, 

Eesti Energiamajanduse Arengukava 2030+ ja Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016–

2030. Seadusandlus (nt Ehitus- ja planeerimisseadus) rõhutab tervise ja sotsiaalsete faktorite 

arvestamist. Ehitus- ja infrastruktuuri arendusprojektide mõjude hindamisel tuleb detailselt 

hinnata mõjusid nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele. Nende normatiivide rakendamine 

vajaks põhjalikumat analüüsi (vt näiteks Orru & Rothstein, 2014). 
 

Edukaks keskkonnariskide leevendamiseks ja nende ära hoidmiseks, kommunikatsiooniks 

ning planeerimiseks on vaja ekspertteadmisi keskkonnamõjudest. Sama tähtis on ka info 

sellest, mida inimesed teavad keskkonnateguritest oma elupiirkonnas ja kuidas nad tunnetavad 

sealseid riske, samuti millised tegurid mõjutavad inimeste käitumist ja nende valmisolekut 

toetada ühiskondlikke muutusi riskide vähendamiseks. Eesti tervisekäitumise senised 

uuringud nagu „Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring“ (ETETU) ja pikema 

intervalliga korraldatav „Eesti terviseuuring“ (ETU) annavad olulise ülevaate nii elanikkonna 

riskikäitumise harjumustest, kui ka erinevate sotsiaalsete rühmade käitumis- ja tarbimis-
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eelistustest ja piirkondlikest erinevustest. Seoseid elustiili, käitumise, psühhosotsiaalse 

keskkonna ja pärilike tegurite vahel on näidanud ka laiapõhjalised uuringud nagu „Eesti laste 

isiksuse, käitumise ja tervise uuring“ (ELIKTU). Nende uuringute tulemused näitavad 

vajadust lähemalt uurida inimeste riskitunnetust mõjutavaid faktoreid ja kuidas see mõjutab 

nende igapäevast käitumist. aga ka toetust riiklikele riskiennetus-, tervishoiu- ja keskkonna-

korralduse meetmetele. Seda vajakajäämist teadmistes keskkonnariskide tunnetusest ja 

käitumisest „Keskkonnatervis: arusaamine riskidest ja motivatsioon tervisemõjude 

vähendamiseks“ (KesTeRisk) projekt täidabki. KesTeRiski projekti eesmärgiks on selgitada 

Eesti elanike nägemusi oma keskkonna tervislikkusest, keskkonna- ja terviseriskide 

tunnetamisest ning võimalustest neid keskkonnatervise riske mõjutada. Käesolev ülevaade 

käsitleb tegureid, mis mõjutavad riskide tunnetust, aga ka valmisolekut käitumist muuta. Seda 

teoreetilist mudelit täiendavad viited seni Eestis läbiviidud tervisekäitumist ja riskitunnetust 

puudutavate uuringute tulemustele. Lisaks on kasutatud selle ülevaate jaoks Euroopa 

Sotsiaaluuringu andmete põhjal läbiviidud analüüsi tulemusi. 

 

Terviseküsimusi võib vaadelda nii tehnilis-teaduslikust aspektist, aga ka käitumis- ja sotsiaal-

teaduslikust vaatevinklist. Tehnilis-teaduslikult mõistetakse keskkonnaterviseriskide all 

haiguskoormust, mida on võimalik kirjeldada ja võrrelda näiteks surmade, raskete haigus-

juhtumite või DALY väärtuste (haiguskoormuseta elatud eluaastad) vormis. Tunnetatud 

riskide mõõtmiseks on olemas samasugused objektiivsed meetodid. Ent on raske öelda, mida 

individuaalsed riskihinnangud (nt 5-palli-skaalal) tegelikult tähendavad. Seepärast on riskide 

tunnetamist seletatud kui inimeste uskumusi, hinnanguid ja tundeid, aga ka laiemaid 

kultuurilisi ja ühiskondlikke hoiakuid seoses riskiga ning selle heade ja halbade omadustega 

(Pidgeon et al., 1992). Alljärgnevalt toome lühikese ülevaate olulisematest keskkonna 

mõjudest tervisele Eestis ning seejärel inimeste häiritusest nendest keskkonnateguritest. 

 

1.1. Keskkonna mõjud tervisele Eestis 

Ülemaailmses perspektiivis on Eesti keskkond suhteliselt puhas. Sellest hoolimata 

põhjustavad paljud keskkonnategurid igal aastal tõsist tervisekahju. On prognoositud, et 

linnastumine ja inimtegevusega kaasneva saaste koondumine, vananemine ja kaasnev 

krooniliste haiguste osakaalu tõus võivad keskkonnatervise faktorite mõju veelgi võimendada. 

Eesti puhul on olulisemateks keskkonnateguriteks õhusaaste, joogivee saastatus, keskkonna- 

s.h liiklusmüra, hallitus ja radoon siseruumides ning kuumalained.  

 

Õhusaaste 

Õhusaaste problemaatika on pälvinud Eestis viimasel aastakümnel suuremat tähelepanu. 

Uuringus „Välisõhu kvaliteedi mõju inimeste tervisele – peentest osakestest tuleneva mõju 

hindamine kogu Eesti lõikes“ leiti, et ülipeened osakesed välisõhus põhjustasid 2010. a. Eestis 

hinnanguliselt keskmiselt 600 (95 % usaldusvahemik CI=155–1 061) varajast surma aastas 

(Orru et al., 2011b). See tegi kokku 8 312 (95 % CI=2 234–14 608) kaotatud eluaastat aastas 

ning keskmine oodatava eluea kaotus elaniku kohta oli ligi 5 kuud. Suurim oli oodatava eluea 

langus suuremates linnades nagu Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu ja Kohtla-Järve ning mõnevõrra 
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kõrgem ka Ida-Virumaal üldiselt (Orru et al., 2009a). Üle-Euroopaline Climate-TRAP uuring 

näitas, et ülipeente osakeste mõjule lisandub maapinnalähedase osooni mõju, kuigi see on ligi 

kümme korda väiksem (Orru et al., 2013). 

 

Peamisteks peente osakeste õhusaaste allikateks on liiklus (nii heitgaasid, kui ka teekatte ja 

rehvide kulumisel tekkivad peened osakesed) ning olmekütmine (eeskätt ahiküte) (Loosaar et 

al., 2008; Teinemaa ja Saare, 2009; Orru et al., 2008, 2010; Maasikmets et al., 2012; Eller et 

al., 2012). Suurte keskkütte katlamajade ja tööstusettevõtete roll on üldiselt väike, küll aga 

suurem Ida-Virumaal (Orru et al., 2009c; Maasikmets et al., 2013). Kohapeal tekkinud 

saastele lisandub teistest piirkondadest ja riikidest tulev õhusaaste (Orru et al., 2010; Laan et 

al., 2014). Õhusaasteepisoodide teket mõjutavad omakorda ilmastikutingimused (Helstein et 

al., 2013). Kuigi enamik uuringuid on keskendunud välisõhu kvaliteedile, näitas hiljutine 

uurimus, et välisõhu kvaliteet mõjutab Eestis oluliselt ka siseõhu kvaliteeti (Orru et al., 2014). 

 

Õhusaaste ei põhjusta ainult hingamisteede haigusi, vaid seda on seostatud ka südame- ja 

veresoonkonna haiguste ägenemisega. Epidemioloogilistes uuringutes on näidatud seost 

liiklusest tulenevate peente osakeste ja südamehaiguste vahel (Orru et al., 2009b) ning 

suuremat haigestumise riski elamisel suure liiklustihedusega teede lähedal (Pindus ja Orru, 

2011). Samas „Hingamisteed ja tervis“ kohordis on Tartus näidatud seoseid ka ahiküttest 

tuleneva peente osakeste saaste ning hingamisteede kaebuste vahel (Orru et al., 2011b). 

Hiljutine peente osakeste aegridade uuring Tallinnas näitas, et õhusaaste-episoodide (eriti 

kõrge saaste-tasemega päevade) järgselt on suremus mõnevõrra kõrgem kui teistel päevadel 

(Läll et al., 2013). Ekspositsiooni peenosakestele on võimalik oluliselt vähendada piirates 

emissioone liiklusest, soojatootmisest s.h. ahiküttest, aga ka tänavate puhastamisega, eriti 

kevadel. Üksikisikul on võimalik enda kaitseks sulgeda aknad, paigaldada siseõhu puhasti, 

valida liiklemiseks väiksema õhusaastusega piirkonnad või vältida õues olemist. 

 

Joogivesi 

Joogivesi on Eestis üks enam uuritud keskkonnategur. Joogivesi on tänu suurtele rahalistele 

investeeringutele infrastrutkuuri parandamiseks muutunud viimaste aastakümnete jooksul 

oluliselt paremaks. Aastate lõikes on joogivee kvaliteet paranenud ning indikaatornäitajate 

osas mittevastavate ühisveevärkide osakaal vähenenud (www.terviseamet.ee). Siiski esineb 

mõninagaid probleeme nii hajaasustusega piirkondade kui ka linnade joogivees. Peamised 

joogiveega seotud terviseriskid Eestis on mikrobioloogiline saastatus (erakaevud), kõrge 

nitraatide sisaldus (nitraaditundlike alade joogivees), liigne fluoriidide sisaldus ning 

radionukliidid.  
 

Erakaevude kohta on süstemaatiliselt kogutud suhteliselt vähe andmeid (küll on käesoleval 

ajal käimas uuring „Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes 

veevärkides“). Eelnevast perioodist on teada, et näiteks 1997. aastal ei vastanud Tartu linnas 

79% salvkaevude vesi mikrobioloogilistele nõuetele (kokku uuriti 678 erakaevu) (Saava, 

1998). Suurem nitraadisisaldus on olnud probleem eelkõige madalate salvkaevude puhul ning 
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nitraaditundlikel aladel. 1997. aastal oli piirmäärast rohkem nitraate (üle 50 mg/l) 427 Tartu 

äärelinna salvkaevus 678-st (63%) (Saava, 1998).  
 

E. Indermitte doktoritöö andmetel tarbis 2000. aastatel optimaalse fluoriidisisaldusega vett 

vaid 38% Eesti elanikest (Indermitte, 2010). Joogivee normist suuremale fluoriidisisaldusele 

oli eksponeeritud 4% elanikest, peamiselt Pärnu-, Lääne-, Rapla- ja Tartumaal. Nendel 

inimestel on kõrgem hambafluoroosi risk ja see leidis kinnitust haiguse suuremas levimuses 

Tartus. Käesolevaks ajaks on joogivee puhatussüsteeme parandatud ning liigsetele 

fluoriididele eksponeeritute hulk on vähenenud enam kui poole võrra (Indermitte et al., 2014). 
 

Eestis on kaks kõrgema põhjavee radioaktiivsusega piirkonda: Tallinn koos Harjumaaga ja 

Lääne-Virumaa põhjapoolne osa. Olenevalt piirkonnast võib see anda kogudoosi 0,02-0,95 

mSv/a (Kiirguskeskus, 2005). Iseenesest jääb see allapoole ohtlikku taset, kuid radoonist 

tuleneva kiirgusdoosi lisandumisel võib kogudoos ületada tervisele ohutu taseme – 1 mSv/a.  
 

Joogivee kvaliteedi parandamiseks ja kvaliteedi säilitamiseks on vajalikud pidevad 

investeeringud ja vastava infrastruktuuri ülalpidamine on kulukas (sh tarbija rahakotile). 

Indiviidi tasandil on võimalik joogivee saastet vähendada paigaldades oma koju veefiltrid, 

vett keetes ning tarbides pudelivett või muid tarbeveele alternatiivseid jooke. 

 

Müra 

Liiklusest, ehitusest ja mujalt tuleneval müral võib olla oluline tervisemõju. Kuigi Eestis on 

hinnatud inimeste kokkupuudet keskkonnamüraga, puuduvad siiani põhjalikumad 

terviseuuringud kogu elanikkonna hulgas. Keskkonnamüra põhjustab eeskätt häireid inimese 

hormonaalsüsteemis, mis omakorda tingib südame- ja vereringeelundite haiguseid nagu 

hüpertoonia, südameisheemiatõbi, ateroskleroos. Paljudel juhtudel on leitud negatiivsed 

mõjud juba müratasemetel 55 dB. Öine müra ei tohiks aga ületada 40 dB, mida siiski linnades 

tehakse (Pirrera et al., 2010). Mürast tingituna võib uinumise aeg pikeneda kuni 20 minutit, 

unetsükkel lüheneb ning on häiritud (Muzet, 2007). On leitud, et müra valjenemine 1 dB võrra 

suurendab unehäireid 1,2% (Perron et al., 2012). 

 

Jooniselt 1 on näha, et paljudes Tallinna piirkondades on müratase kõrgem kui 

epidemioloogilistel uuringutel leitud vähest mõju omav tase 55 db. Mürataseme 

vähendamiseks on Tallinn koostanud „Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava 

Tallinnas aastateks 2014–2018“. Samas on müra tervisemõjust Eestis üldiselt vähe teada. 

 

Mürataseme vähendamiseks on vajalik parem planeerimine, paremad tööstustehnoloogiad, 

ehitus-tehnilised võtted hoonete projekteerimisel, samuti liikluse elupiirkondadest mööda 

juhtimine, liiklusmüra vältimiseks parem teede hooldus ning müratõkked. Üksikisik saab end 

igapäevaselt müra eest kaitsta ka sulgedes aknad, valides liikumiseks vaiksemaid teid, 

parandades kodus heliisolatsiooni ning kasutades kõrvaklappe. 
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Joonis 1. Modelleeritud müratasemed Tallinnas (kõik allikad kokku). 

 

 

 

Siseõhk 

Siseõhu kvaliteet on Eestis probleemiks, sest tervisemõju tekitavad peale eelnevalt välisõhu 

saaste puhul kirjeldatud keemiliste saasteainete ka radoon ning hallitus. Kuigi kõrget 

radoonisisaldust võib leiduda peaaegu kõikjal Eestis, on radooniohtlik peamiselt Põhja-Eesti, 

kus uraanirikka diktüoneemaargilliidi peal asetseb poorne ja lõheline paekivi (joonis 2). On 

leitud, et radoon on suitsetamise järel peamine kopsuvähi tekitaja (Krewski et al., 2006). 

Mõnes uuringus on arvatud ka seoseid leukeemiaga (Laurier et al., 2001; Darby et al., 2005). 

Eestlaste kokkupuute põhjal radooniga on hinnatud, et see võiks tekitada 10-15% kopsuvähi 

juhtudest (www.envir.ee), mis teeb 70–100 juhtu aastas.  

 

Radooniga kokkupuudet saab vähendada kasutades õigeid ehitusvõtteid, kuid ka hoides 

siseõhu tolmust ning suitsu- ja tahmaosakestest vaba, sest radooni tütarproduktid kleepuvad 

nende osakeste külge ning satuvad nii inimeste hingamisteedesse. Üksikisik saab uurida, kas 

ta elab radooniohtlikul alal, lasta mõõta oma kodus radoonitaset ning tuulutada enam 

eluruume. 
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Joonis 2. Radooniriski kaart (OÜ Eesti Geoloogiakeskus). 

 

Oluliseks probleemiks siseruumides on ka hallitus. Maailma Terviseorganisatsioon on oma 

ülevaates selgelt välja toonud seose hallitavate ruumide hingamisteede probleemide vahel 

(WHO, 2009). Eestis on käsitletud hallituse ja tervisemõjude vahelisi seoseid eelnevalt 

viidatud uuringus „Hingamisteed ja tervis“, kus inimesi küsitleti ka hallituse ning 

niiskuskahjustuste esinemise kohta. 13 Euroopa riigi üleselt tehtud analüüs näitas, et 

hallitusega kodudes on elanike kopsufunktsioon väiksem ning astma levimus suurem 

(Norbäck et al., 2011, 2013). Lisaks on leitud, et võrreldes Rootsi, Norra ja Islandiga on 

hallitus või niiskuskahjustused Eesti kodudes tunduvalt sagedasemad (Gunnbjörnsdóttir et al., 

2006). 

 

Hallituse vältimiseks on eelkõige olulised õiged ehitusvõtted ja eluruumide hea ventileeritus. 

Ent juba tekkinud hallituse vähendamiseks saavad inimesed õhutada ruume (avada aknad, 

paigaldada ventilatsiooniseadmed), tõsta toatemperatuuri ning koristada enam s.h. puhastada 

hallitanud pindasid. 

 

Kliimamuutused ja kuumalained 

Kliimamuutuste terviseriskid on just viimasel ajal enam ülemaailmset tähelepanu pälvinud. 

Eesti inimesi võib see eelkõige puudutada temperatuuri ekstreemsuste, sealhulgas 

kuumalainete näol. Rekkeri et al (2013) läbiviidud analüüs näitas, et 2010. aasta kuum suvi 

avaldas olulist mõju ka Eesti elanike tervisele, kuna suremus suvekuudel oli eeldatust 11% 

suurem. Suremus oli suurem peamiselt juulikuus (üldsuremuskordajate suhe MRR = 1,23; 

95% CI 1,11–1,38), mil esinesid ka kuumalained. Kuumalainete ajal (9 päeval) suri kokku 

245 inimest, nendest 75 juhtu olid liigsurmajuhud (Rekker et al., 2013). Aström et al (2013) 

on leidnud, et tulevikus võib kliimamuutuste tõttu olla kuuma mõju Eestis veelgi suurem.  
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Kuumalainete mõju vähendamiseks on oluline ettenägelik planeerimine ja ehitustegevus. 

Piisav eluruumide isolatsioon tagab parema sisetemperatuuri. Linnades on oluline tagada 

küllaldaselt varjulisi piirkondi ja ligipääs joogiveele. Üksikisiku puhul on oluline piisav 

vedeliku tarbimine, katva ja õhulise riietuse kandmine, otsese päikesekiirguse vältimine, enam 

siseruumides viibimine ja ruumide jahutamine (konditsioneer) ning kuumahoiatuste jälgimine. 

 
 

1.2. Inimeste häiritus keskkonnatervise teguritest 

Järgnevalt toome väljavõtteid erinevatest uuringutest, kus on käsitletud Eesti inimeste 

keskkonnatervise riskide tunnetust. Eesti Terviseuuringus (2006) küsiti muuhulgas, kas 

erinevad keskkonnategurid häirivad inimesi (joonis 3). Kõige enam olid inimesed häiritud 

tänavaramürast, halvast joogiveest ja liiklusest tulenevast õhusaastest, sealjuures oli häirituid 

kõige enam vanusgrupis 35-44 eluaastat (Gutmann, 2014, ilmumisel). 

Joonis 3. Häirivate keskkonnategurite esinemine eagruppide lõikes. Eesti Terviseuuring 2006 

andmetel. 

 

Pikema perioodi vältel on inimeste tunnetust müra ja saaste suhtes uurinud Statistikaamet. 

Oma iga-aastases Eesti Sotsiaaluuringus on nad leidnud, et enam häirituid mõlema teguri 

suhtes oli aastatel 2005–2008, järsk langus toimus aastal 2009 ja viimastel aastatel on 

häiritute hulk olnud suhteliselt stabiilne (joonis 4–5). Sellise järsu languse tõlgendamiseks on 

vaja täpsemat informatsiooni.  
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Joonis 4. Müra kostumine eluruumidesse erinevates Eesti piirkondades (Statistikaamet). 

 

 
Joonis 5. Eluruumi ümbruses raporteeritud saaste erinevates Eesti piirkondades 

(Statistikaamet). 

 

1.2.1. Hinnangud keskkonna mõjule  

Eesti inimesed peavad valdavalt keskkonda oluliseks inimese üldise heaolu määrajana. Eesti 

elanike keskkonnateadlikkuse uuringus (Turu-uuringute AS, 2014) nõustub 90% inimesi 

täiesti või pigem nõustub, et keskkonna olukord on otseselt seotud inimeste elukvaliteediga. 

2012. aastal läbi viidud uuringus oli sellega nõus tunduvalt vähem inimesi, vaid 57%. Üle-

Euroopalisest Eurobarometer (2011) uuringust selgus, et 27% Eesti ja 30% ELi inimestest 

keskmiselt arvavad, et keskkond mõjutab väga palju inimeste elukvaliteeti. 
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Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringus (Turu-uuringute AS, 2014) hindasid vastajad 

erinevate keskkonnavaldkondade (loodusvarade seis, keskkonnakaitse jne) olukorda. Pigem 

halvaks või väga halvaks hindasid õhu puhtust 17%, puhta joogivee kättesaadavust 12% ja 

müra 21% küsitletud inimestest. Seejuures peeti nende valdkondade olukorda tunduvalt 

paremaks võrreldes metsade, jõgede-järvede, maavarade jms olukorraga. Võrreldes 2012. 

aastal läbi viidud uuringu tulemustega on õhu puhtuse, puhta joogivee kättesaadavuse ja müra 

olukorda halvaks või väga halvaks hinnanute osakaal vähenenud. Samas leidsid vastajad, et 

just õhu puhtus on see valdkond, millele peaks senisest enam tähelepanu pöörama: kui 

2012.aastal oli nii arvajaid 18%, siis 2014.aastal juba 26%. 

 

Üle-Euroopalisest Eurobarometer (2011) uuringust selgus, et õhusaaste oli viie olulisema 

keskkonnaprobleemi seas 39%l Eesti vastajatest ja Euroopas keskmiselt 36% vastanutest. 

Lärmi mainisid viie olulise keskkonnaprobleemi seas 12 % Eesti inimesi ja Euroopa Liidus 

keskmiselt 9% inimesi. 

 

Eurobarometer (2010) keskkonnatervise riskidele pühendatud küsitlusest nähtub, et Eesti 

inimesed suhtuvad keskkonna tervisemõjudesse veidi rahulikumalt, kui Euroopa Liidus 

keskmiselt. Näiteks keskkonnareostusest tuleneva tervisekahju tõenäosust hindas suureks või 

üsna tõenäoliseks 51% küsitletud Eesti inimestest, ELs keskmiselt 61% vastanutest. Näiteks 

Eestis ja teistes Põhja-Euroopa riikides, sealhulgas Soomes, Taanis ja Rootsis, on üle poole 

vähem inimesi, kes näevad keskkonnamõjudes reaalset ohtu oma heaolule, kui lõunapoolsetes 

riikides nagu Prantsusmaa, Itaalia ja Kreeka.Tõenäosust, et söödav toit on tervist kahjustav, 

hindas suureks või üsna tõenäoliseks 45% eestlastest, Euroopas keskmiselt 48% vastanutest. 

 
 

1.2.2. Käitumine riskide vältimiseks või vähendamiseks 

Keskkonnasõbralik käitumine aitab kaasa tervise säästmisele negatiivsetest keskkonna-

mõjudest. Keskkonnateemadele pühendatud Eurobarometer (2011) uuringus selgitati, 

milliseid keskkonnasõbralikke tegevusi on vastanud teinud viimase kuu jooksul. Kõik 

keskkonnasõbralikud tegevused on Eesti inimeste seas oluliselt vähem populaarsed kui 

Euroopas keskmiselt. Näiteks keskkonnasõbralikuma transpordi vahendit on valinud 27% 

Eesti vastanutest (30% EL keskmiselt); veekasutust on vähendanud 33% Eesti vastanutest 

(43% EL keskmiselt). 

 

Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring (Turu-uuringute AS, 2014) näitas, et 

keskkonnasäästlike harjumuste (prügi sorteerimine, ühistranspordi eelistamise jm) kõrval on 

osalemine keskkonnahoiuga seotud ühistegevuses üks harvemini esinevaid tegevusi. Vaid 

11% inimesi teeb keskkonnahoiuga seotud vabatahtlikku tööd, osaleb talgutel jms. 

 

Seni on vähe teada sotsiaalsetest, struktuurilistest ja indiviidikesksetest teguritest, mis 

mõjutavad riskidesse suhtumist ning keskkonna- ja tervisekäitumist Eesti kontekstis. Eesti 

sotsiaal-majanduslikud, ajaloolis-kultuurilised ja väliskeskkonna tegurid on eeldatavalt 

tinginud paikkondlikult omalaadsed tervisekäitumise mustrid. Alljärgnev on ülevaade 

teguritest, mis mõjutavad reageerimist keskkonnatervise tegurite suhtes.  
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2. RISKIDELE REAGEERIMIST MÕJUTAVAD TEGURID 

Riski suhtumine sõltub muuhulgas tajutud ebaõiglusest riskidega seotud kulude ja tulude 

jaotamisel, riski kontrollitavusest, riskiga seotud hirmudest, aga ka kui usaldusväärseks 

peetakse riski hindajat või ametnikku, kelle ülesanne on riske vähendada. Osa tegureist, mis 

mõjutavad reaktsiooni riskidele, on indiviidispetsiifilised sõltudes muuhulgas tema demograa-

filisest taustast, psühhomeetrilistest teguritest, kogemustest ja inimese tervislikust seisundist. 

Sotsiaaldemograafiliste tunnuste nagu soo, sotsiaalmajandusliku staatuse ja päritolu seos 

riskide tunnetamisega ei ole aga sugugi ühene (Davidson et al., 1996; Finucane et al., 2000a). 

 

Ka riski tunnetamise seos käitumisega on kompleksne. Varasemad käsitlused on näidanud, et 

riskide suuremana tunnetamine peaks viima ettevaatlikuma käitumiseni (Becker, 1974; 

Rosenstock, 1974). Kõrged riskihinnangud motiveerivad inimesi end kaitsma (Brewer et al., 

2004). Ent viimase 20 aasta arengud teadusvaldkonnas näitavad, et riskide suhtes reageerimist 

mõjutavate tegurite ring ei piirdu vaid riskitunnetusest tuleneva motivatsiooniga. Teadlikkus 

probleemist ja võimalikest käitumisstrateegiatest, tunnetatud kontrollivõime (Wong & Zhao, 

2001), isikliku vastutuse tunne mõjutavad oluliselt inimeste käitumist riski suhtes. Lisaks 

sotsiaaldemograafilistele tunnustele, ühiskondlikele normidele ja hoiakutele mõjutab käitumist 

ka sellega seotud hind ja keerukus (olemasolevad ressurssid, aeg, infrastruktuur), sisseharjunud 

käitumismustrid (van Vliet et al., 2005), aga ka usaldus riske haldavate asutuste suhtes 

(Harries & Penning-Rowsell, 2011). Antud uuringus käsitleme riskidesse suhtumise ja neile 

reageerimise tegureid: inimeste häiritust ja tõlgendusi riskidest, nende arusaamasid ja uskumusi 

ohtudest, käitumisnorme ja usaldust, samuti ühiskondlik-poliitilisi vaateid riskide majandamise 

suhtes ning kaasatust. Joonis 6 demonstreerib nende tegurite omavahelisi seoseid. 
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Joonis 6. Riskitunnetust ja käitumisotsuseid mõjutavate tegurite omavahelised seosed. 
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2.1. Arusaamad ja uskumused keskkonnatervise riskidest  

Uurimused on näidanud, et tavaelanike käitumine ja riskide tunnetamine võib oluliselt erineda 

teaduslikest teadmistest ja ekspertarvamustest. Traditsiooniliselt on arvatud, et inimeste 

teadmiste täiustudes, oskavad nad teha õigemaid valikuid. Seda teadmistedefitsiidi mudelit 

peetakse tänapäeval siiski ebapädevaks (Bulkeley, 2000; Hansen et al., 2003). Ent inimeste 

kogemused ja teadmised riskidest on üks paljudest teguritest riskide tunnetamisel ja käitumise 

suunamisel.  

 

2.1.1. Isiklik kogemus ja häiritus  

Keskkonnatervise mõtestamise puhul on oluliseks mõjutajaks tervise enesehinnang ja inimese 

kogemused seoses keskkonnariskidega. Näiteks riskide tunnetamine sõltub sellest, mil määral 

on konkreetsed keskkonnailmingud (näiteks tolmune välisõhk) seostatavad reaalsete 

tervisesümptomitega (kurgukipitus, peavalu vms) (Nordin et al., 2013). 

  

Piisavalt lähedal asetsev reostusallikas ja selle tunnetamine meeltega põhjustab ärrituvust ja 

tervisesümptomeid. See annab isikliku kogemuse ja loob mälupildi, mille alusel inimene 

edaspidi riski hindab. Näiteks piisavalt kõrged õhusaaste kontsentratsioonid ärritavad 

kolmiknärvi süsteemi ajus. Kui tundeärritus (näiteks halb maitse või lõhn) on piisavalt 

intensiivne, tekitab see meie mälus seoseid varasemate positiivsete või negatiivsete 

kogemustega. Kui kokkupuudet kemikaaliga tunnetatakse ebameeldivana, põhjustab see 

stressi tagajärjel füüsilist aktiivsust autonoomses närvisüsteemis ja ajus, mõjutades meie 

emotsioone, füsioloogiat, käitumist ja tervist. Selline ärritus on esmane kaitsemehhanism 

võimalike kahjulike keskkonnaelementide suhtes (Cain & Murphy, 1980). 

 

Inimeste häiritus ja tervisesümptomid ei pruugi olla otseselt seotud ekspositsiooniga reostus 

allikale, vaid see võib olla vahendatud reostuse ja terviseriski tunnetamise kaudu (Stenlund et 

al., 2008). Võrreldes tegeliku ekspositsiooni tasemega mängivad tunnetatud reostuse tase ja 

terviseriskide tunnetamine veelgi olulisemat rolli häirituse ja tervisesümptomite tekkel. 

Näiteks Euroopa linnade õhusaaste uuring (Jacquemin et al., 2007) näitas, et kõrgemad 

õhusaaste tasemed linnas olid vaid väga tagasihoidlikult seotud samas küsitletute häirituse 

hinnangutega. Samamoodi näitavad Claeson ja kolleegid (2013) oma töös, et õhusaastele 

eksponeeritus mõjutab reostuse tunnetamist, mis omakorda mõjutab riskide tunnetamist ja 

ärritatust. Võrreldes nende inimestega, kes ei uskunud reostuse tervisemõjudesse, ilmnesid 

tervisemõjude uskujatel ka suurema tõenäosusega tervisesümptomid. See viitab asjaolule, et 

tunnetatud reostus ja terviseriskide tunnetamine võib võrreldes tolmu või sudu füsioloogilise 

mõjuga tervisesümptomite tekkel mängida olulisematki rolli.  
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Keskkonnateguritest häirituse seos tervisenäitajatega Eestis 

 

Gutmani (2014) analüüs inimeste keskkonnateguritest häiritusest (Eesti Terviseuuring 2006 

põhjal) näitas, et enamate häirivate keskkonnategurite olemasolu mõjutas statistiliselt oluliselt 

mitmete krooniliste tervisekaebuste esinemist. Võrreldes nendega, kellel polnud ühtegi 

häirivat keskkonnategurit, raporteeriti ühe teguri lisandumisel enam silma- ja seedeelundite 

haigusi ning psüühikahäireid. Need, kellel oli kolm või enam häirivat keskkonnategurit, 

raporteerisid enam seedeelundite-, lihasluukonna-, ja kuseelundite haigusi ning allergiat. 

Häirivatest keskkonnateguritest ilmnesid olulised seosed liiklusest tingitud õhusaastest 

häirituse puhul psüühikahäiretega, vereringeelundite haigustega ja allergiaga ning halvast 

joogiveest häirituse puhul seede-, kuseelundite haigustega ja allergiaga (Gutman, 2014, 

ilmumas). Neid tulemusi võis mõjutada asjaolu, et haigemad inimesed võisid olla keskkonnast 

enam häiritud. 

 

 

 

2.1.2. Sotsiaalne kontekst riski tõlgenduste allikana 

Lisaks isiklikele kogemustele mängib riskidesse suhtumise kujunemisel olulist rolli inimese 

suhtlusvõrgustikus ja avalikes aruteludes konstrueeritud nägemus keskkonna ja/või 

terviseriskist. Riske puudutava info allikaks (ja suhtumise kujundajaks) võivad olla meedia 

kajastus, sotsiaalmeedia, tervisespetsialistid või teised eksperdid, aga ka sõbrad ja tuttavad. 

Erinevatel infoallikatel on kalduvus rõhutada erinevaid riski aspekte, luues riskidest soosivaid 

või hoiatavamaid kuvandeid. Näiteks meediakajastus on enamasti keskendunud ühiskonnaelus 

toimuvatele suursündmustele ja kallutab seepärast tähelepanu pigem päevakajalistele 

akuutsetele riskidele kui pikaajalise kuluga riskidele. Teisalt ei ole ka info saajad (meedia 

jälgijad) passiivsed vastuvõtjad, vaid tõlgendavad seda vastavalt oma eelnevatele kogemustele 

ja teadmistele. Meediainfo vastuvõtu uuringud osutavad, et inimesed nopivad meediast endale 

huvipakkuvaid infokilde, mille alusel annavad kõnealusele riskile tähenduse. Mitmed 

uuringud (Dunwoody & Peters, 1992; Breakwell, 2007) on näidanud, et inimesed taas-

kinnitavad oma varasemat suhtumist riskidesse pärast meediaraportite lugemist või vaatamist.  

 

 

Inimeste hinnang keskkonnainfo kättesaadavusele 

 

Ametlik (nii-öelda objektiivsem) info elukeskkonna negatiivsetest mõjudest tervisele ei 

pruugi olla kõigile kättesaadav. Näiteks Uuringukeskus Klaster (2013) läbiviidud 

keskkonnaõiguse alasest uuringust nähtub, et suurem osa vastanutest leidis, et neil ei ole üldse 

või pigem ei ole piisavat infot keskkonnaseisundi järgmiste aspektide kohta: õhu seisund – 

60%, liiklusmüra tase – 63%, looduskeskkond üldisemalt – 41% vastanutest.  
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2.1.3. Mälupildid ja emotsioonid 

Nii isiklikud kogemused kui ka vahendatud riski info tekitavad meis emotsioone. 

Emotsioonid ja ärritus mängivad olulist rolli riski hindamisel ja käitumisotsuste tegemisel. 

Riskidega seotud positiivsed või negatiivsed emotsioonid aitavad otsustada komplekssete 

või ebamääraste riskide üle veel enne, kui me mõistuspäraselt nende üle juurelda jõuame 

(Alhakami ja Slovic, 1994; Finucane et al., 2000b). Positiivsete emotsioonidega seotud ohtude 

puhul peetakse riske väiksemaks (Slovic, 2000). Näiteks Soome uuring osutab, et inimesed, 

kellele meeldib ahiküte ja kodukolde soojus, kalduvad alahindama ahiküttest tuleneva 

õhusaaste negatiivseid tervisemõjusid (Ung-Lanki ja Lanki, 2013). Kui oht seostub 

negatiivsete kogemuste või mälupiltidega, tõlgendavad inimesed seda intuitiivselt 

ohtlikumana. Näiteks Harriese (2008) uuringust Inglismaal selgus, et inimesed, kelle kodu on 

saanud üleujutustes kannatada, näevad üleujutustes suuremat ohtu ja on kuni kuus korda 

altimad kaitsemeetmeid rakendama kui need, kellel vastavat kogemust ei ole.  

 

Kogemuste värskus ja mälupiltide kättesaadavus ajus mõjutavad seda, kuivõrd kiiresti me 

riski üle otsustada suudame. Riskiga kokkupuutumise regulaarsus ja sagedus mõjutavad riski 

esindatust ja kättesaadavust mälus. Mida kättesaadavamad on need mõtteseosed ja mida 

põhjalikumat infot mälupilt sisaldab, seda lihtsam on inimesel riski üle otsustada. Nende 

seoste tõttu nähakse suuremat probleemi ohuallikates, mille negatiivsed mõjud ilmnevad kohe. 

Näiteks peetakse bakterioloogiliselt saastunud joogivett suureks ohuallikaks, sest selle mõju 

tervisele võib avalduda lühikese aja möödudes pärast kokkupuudet (Orru, 2011). Seevastu 

märksa väiksema joogiveest tuleneva ohuna tunduvad inimestele pikaajaliselt ilmnevad ja 

raskesti hoomatavad radioaktiivsete isotoopide või trihalometaanide vähkitekitavad mõjud.  

 

Mälupiltide elavus ja emotsioonide teravus mõjutavad hinnangut riskidele. Teravaid tundeid 

ja elavaid mälupilte tekitanud ohud (looduskatastroofid, tööstusõnnetused) on mälus kätte-

saadavamad ja tunduvad seepärast ohtlikumatena. Seetõttu kalduvad inimesed ülehindama 

väga väikese tõenäosusega, kuid suure katastroofipotentsiaaliga sündmusi ja alahindama 

sagedaste ohtudega kaasnevaid mõjusid. Tuuma- ja looduskatastroofid saavad suurema 

tähelepanu osaliseks ja tunduvad inimestele ohtlikumad, kuigi nende esinemissagedus on väga 

väike. Sagedamini juhtuvad autoõnnetused vms sündmused tunduvad inimestele tavapärastena 

ega tekita nii palju hirmu, kuigi need nõuavad pikaajalises perspektiivis enamgi kannatanuid. 

 

Kogemuste ja teadmiste puudumine võib nii riskihinnanguid leevendada kui võimendada. 

Ühelt poolt võib kogemuste ja teadmiste puudus inimest rahulikuna hoida. Teisalt teadvus-

tatud riskide seas on inimestel lihtsam taluda neid riske, mille teket ja mõjusid nad paremini 

mõistavad (Slovic, 2000; Pidgeon et al., 2008). Teadmatus, mis ümbritseb näiteks keerulisi 

tehnoloogilisi protsesse ning nende mõju keskkonnale ja tervisele, heidutab inimesi. Inimesed 

hindavad tuumaenergia ja nanotehnoloogiaga seotud riske kõrgemalt kui ohtusid, mis 

kaasnevad traditsiooniliste tegevustega (näiteks fossiilkütustel põhineva energiaga kaasnevad 

ohud või päevitamisega seotud riskid), mille mõju on üldiselt teada (Pidgeon et al., 2008).  
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Lisaks tuntusele, mõjutab riski tõlgendust ka riski kontrollitavus. Inimeste jaoks teada-

tuntud ja kontrollitavana näivad riskid (nt alkoholi tarbimine) tunduvad neile vähemohtlikud 

kui väliskeskkonnast tingitud ja teadmata mõjudega riskid (nt riiklikud vaktsineerimis-

programmid, pestitsiidijäägid toidus ja joogivees) (Lorenzoni & Pidgeon, 2006; Swim et al. 

2010). Kontrollitunne mõjutab ka riski suhtes tegutsemise tahet ja tõenäosust (Ajzen, 1991). 

Mida enam tuntakse riski kontrollitavana, seda suurem on inimese tahe käituda ettevaatlikult, 

otsida abi või võtta kasutusele riske ennetavaid meetmeid, ja seda suurem on ka vastavalt 

tegutsemise tõenäosus. 

 

2.1.4. Kalduvus alahinnata isiklikku riski  

Üheks olulisemaks kognitiivsete protsesside suunajaks on inimeste instinktiivne kalduvus 

optimismile. Selline kalduvus positiivsusele ajendab inimesi isiklikku riski alahindama, samal 

ajal kui teistele osaks saavat riski hinnatakse pigem kõrgemalt (Weinstein, 1987; Sjöberg, 

2003). Vajadus vaimse heaolu järele ja üldine püüdlus end õnnelikuna tunda ning 

enesehinnangut tõsta toetab riskide suhtes ebarealistlikku optimismi (Taylor & Brown, 1988). 

Ühelt poolt on optimism stressipuhverdus, mis aitab ümbritseva negatiivse infoga toime tulla. 

Ebareaalselt optimistlikud uskumused, mida seostatakse vaimse heaoluga, võivad olla ka 

tervist kaitsvad, sest need aitavad inimestel negatiivsete elusündmustega paremini toime tulla. 

Positiivne nägemus võimaldab inimestel näha positiivseid stsenaariume ja vastavalt 

reguleerida oma käitumist nii, et need stsenaariumid realiseeruks (Taylor, 1998). Teisalt võib 

positiivne hoiak hajutada meie tähelepanu tegelikelt olulistelt riskidelt kõrvale ja nii võib 

meie kaitsevõime hoopiski nõrgeneda.  

  

Kokkuvõttes tulenevad riskidele reageerimist suunavad tõlgendused ja uskumused meid 

ümbritsevast füüsilisest keskkonnast, sellega seotud isiklikest kogemustest, aga ka 

ümbritsevast sotsiaalsest ja kultuurilisest infoväljast. Ent riski tõlgendus ei ole ainus riski 

vastuvõetavust määrav tegur. Näiteks uue tehnoloogiaga (nanotehnoloogia) seotud teadmiste 

suurenemine ei too kaasa riski suuremat aktsepteerimist ega positiivsemat suhtumist sellesse, 

vaid hoopis kultuurilised arusaamad mõjutavad, mida inimesed tehnoloogia ja sellega seotud 

riskide suhtes tunnevad (Kahan et al., 2009).  
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2.2. Ühiskondlik-poliitilised väärtused ja maailmavaade 

Keskkonnatervise riskide üle otsustamisel kaalutletakse, millised on ohud ja negatiivne mõju 

meie tervisele, rahakotile ja üldisele heaolule. Teiselt poolt hinnatakse, millised on riskiga 

kaasnevad positiivsed küljed, saadav isiklik või ühiskondlik kasu ja mugavus. Olenevalt 

inimese maailmavaatest ja kultuurilisest kuuluvusest omistatakse riskiga seotud kasule või 

kahjule erinev väärtus ja see mängib rolli ka riski suhtes reageerimisel.  

Kultuuri-uurijad osutavad, et inimesed valivad, milliseid riske probleemseks pidada või 

milliseid aktsepteerida vastavalt oma ühiskondlikule kuuluvusele ja kultuuritaustale (Douglas 

& Wildavsky, 1982; Adams, 1995; Kahan et al., 2009). Selle lähenemise kohaselt tekivad 

vastuolud riskitõlgendustes just kultuuriliste erinevuste pinnal. Douglas ja Wildavsky 

eristavad oma raamatus “Risk ja kultuur” (1982) grupikuuluvuse ja autoriteeditunnetuse 

väärtustamise järgi nelja maailmavaatelist tüüpi: individualistid, hierarhistid, egalitaristid ja 

fatalistid. Nimetatud autorite nägemuse kohaselt kardavad madala autoritaarsuse ja kõrge 

grupitundega egalitaristid teistest rohkem keskkonnaõnnetusi ning seetõttu vastandavad nad 

end tööstustootmisele ja majandustegevusele üldisemalt. Madala grupikuuluvustundega 

individualistid ja kõrge autoritaarsustundega hierarhistid kalduvad eitama keskkonnariske, et 

kaitsta valitsevat tööstus- ja valitsuseliiti. Inimesed, kes on individualistlikuma 

maailmavaatega, suhtuvad näiteks indiviidi või tööstuse tekitatavasse keskkonnakahjusse (ja 

terviseriskidesse) skeptiliselt, kuna nende identiteeti ja maailmavaadet võiks häirida 

üksikisikule või tööstusettevõtetele seatavad keskkonnapiirangud (Kahan et al., 2011). Samas 

egalitaarsema maailmavaatega inimesed on tööstusest lähtuva saaste suhtes märksa 

tundlikumad. Ka Slovici (2000) uuring näitas, et egalitaarse maailmavaatega inimesed peavad 

tuumaenergeetikat riskantsemaks kui hierarhistid ja individualistid.  

 

Mõned uuringud (Sjöberg et al., 2000; Sjöberg, 2001) on näidanud, et kultuuriline tagapõhi on 

küll üks riskitunnetuse mõjutajaid, ent siiski on eespool nimetatud maailmavaateliste tüüpide 

seletusjõud riskide tajumise erinevuste seletamisel väike. Maailmavaate tüüpide alternatiivina 

on näidatud, kuidas ameeriklastest demokraatide ja vabariiklaste seas on oluliselt erinev 

arusaam kliimamuutustest ja sellega kaasnevatest riskidest: demokraatliku parteri toetajad 

(keda seostatakse ka egalitaarsema maailmavaatega) näevad kliimamuutustes enam riske kui 

kliimamuutuste suhtes enam skeptilised vabariiklased (Pidgeon et al., 2008). 

 

Ka kultuurilised kalduvused riskidesse suhtumisel ei ole täiesti fikseeritud. Väärtus-

sotsioloogia vaatepunktist lähtudes toob majanduse ja tehnoloogia areng kaasa ka muutused 

inimeste väärtusmaailmas ja riskitunnetuses (Inglehart, 1997). Nii muutuvad postindustri-

aalses maailmas elukvaliteediga seotud väärtused olulisemaks elatustasemega seotud 

väärtustest. Üle-Euroopalised uuringud (Durant et al., 2000) osutavad, et traditsioonilisemad, 

rohkem materiaalsetele väärtustele orienteeritud Lõuna-Euroopa rahvad on optimistlikumad 

inimtekkeliste riskiallikate, sealhulgas uudsete tehnoloogiate suhtes. Postindustriaalse 

orientatsiooniga Kesk- ja Põhja-Euroopa rahvad on aga märksa skeptilisemad uue tehnoloogia 

keskkonna- ja tervisemõjude suhtes.  
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Tihti seostub risk ka sissejuurdunud elulaadiga või tugeva emotsionaalse sidemega, millest ei 

taheta loobuda. K. Orru (2011) uuring joogiveega seotud terviseriskidest Eestis ja Leedus 

näitas, et hoolimata nitraadimürgistustest Leedu kaevuvett joonud väikelaste seas, hindasid 

maaelanikud siiski kontrollimata kaevuvett, muu hulgas ka sellega seotud traditsioonide ja 

emotsionaalse väärtuse tõttu. Samamoodi leidsid Ung-Lanki ja Lanki (2013) oma töös 

soomlaste arusaamisest ahiküttest ja sellega seonduvast õhusaastest, et seda peetakse 

’mõnusaks’ suitsuks, mille negatiivsetest mõjudest ei maksa väga heituda.  

  

Kultuuriteooria kriitikud osutavad, et muutlikkus väärtusorientatsioonides võib esineda ka 

märksa lühiajalisemal skaalal, kui seda on põlvkondade vahetus. Mõnele probleemile osutatud 

kõrgendatud tähelepanu mingil ajahetkel võib mõne aja möödudes vaibuda, sest esile on 

kerkinud teised probleemid. Sellist muutlikkust on seletatud ’ammendatud murede 

kogumiga’. Näiteks majanduskriisi järel on täheldatud, et keskkonna- ja terviseriskid on 

muutunud vähem oluliseks, sest majandusküsimused on tõusnud enam päevakorrale (Weber, 

2010).  

 

Riikidevahelised erinevused tervisliku keskkonna väärtustamisel 

 

Euroopa Sotsiaaluuringu andmete põhjal selle aruande jaoks autorite poolt tehtud analüüsist 

selgus, et võrreldes teiste Euroopa maadega hindavad eestlased oma ümbruse turvalisust üsna 

madalalt. Ümbruse turvalisus ei ole eestlaste jaoks nii oluline kui enamikele teistele Euroopa 

ühiskondadele. Seda on seletatud ka puudusväärtusena: nimelt on eesti inimesi ümbritsev 

keskkond piisavalt turvaline ning sellest ei tunta puudust. Samas näitab selle väärtuse 

oluliseks pidamine Eestis nagu ka enamikes teistes riikides tõusutendentsi. 

 

 
Joonis 7. Elukeskkonna turvalisust kõrgelt väärtustavate inimeste osakaal kogu vastajas-

konnast aastatel 2002-2012 (Euroopa Sotsiaaluuringu andmed). 
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2.3. Sotsiaalne ebavõrdsus ja kaasatus otsustusprotsessidesse 

Riskiga seotud kahju ja kasu ebavõrdne jaotumine on üks olulisemaid aspekte, mis paneb 

inimesi riskile tähelepanu pöörama. Riskiga seonduv kahju on tihti seotud sotsiaalselt 

ebavõrdselt jaotunud võimuga: riskidega seonduvat kahju kannatavad enam madalama 

sotsiaalmajandusliku staatuse ja väiksema ühiskondliku osalusega (mõjuvõimega) inimesed.  

 

Mõned uuringud näitavad inimrühmade erinevat riskitunnetust. Näiteks vähemusrahvused, 

aga ka naised tunnetavad riske suuremana kui põhirahvusrühmad või meessoost isikud (nn 

„valge mehe“ efekt). Seda mõju on seostatud väiksema personaalse kontrollitundega ja 

võimega ühiskonnaelu mõjutada, mis omakorda tuleneb madalamast haridus- ja sissetuleku 

tasemest (Finucane et al., 2000a). Võrreldes põhirahvusrühmaga on vähemusgrupid 

terviseriskidest ja teistest moodsa eluga kaasnevatest ohtudest enam puudutatud, kuna neil on 

vähem majanduslikke ressursse (Satterfield, 2004; Kahan et al., 2007). On ka teada, et 

inimesed, kes elavad reostunud elupiirkondades hindavad üldiselt riske kõrgemaks võrreldes 

inimestega, kes elavad mittereostunud aladel. 

 

Ent isegi ühtemoodi reostunud piirkonnas elavatel meestel on väiksem riskitunnetus, samal 

ajal kui rahvusvähemust esindavatel naistel on kõrgeim riskitunnetus (Marshall, 2004). Samas 

näitavad Satterfield ja kollegid (2004), et mehed, kellel on kogemusi diskrimineerimisega 

(nad tunnetavad oma haavatavust), tunnetavad ka terviseriske teravamalt. Seega seletab 

diskrimineerituse tunne ja majaduslik või füüsiline puudus seda, miks mõned inimrühmad on 

riskide suhtes enam tundlikud. Nii on viimasel ajal hakatud enam rääkima inimeste 

haavatavusest (ing k. vulnerability) – inimeste erinevast võimekusest riskidega toime tulla. 

Haavatavust võiks seega defineerida kui isiklikult tunnetatud õrnust, majanduslikku 

ebakindlust või halba tervist (Wisner et al., 2004).  

 

Riskide tunnetamine on seotud inimese võimega mõjutada ümbruskonda puudutavaid otsuseid 

(näiteks suurem või väiksem otsustusõigus mingi reostusallika paigutamise üle). Inimeste 

haavatavus ja riskide tunnetus sõltub ka sellest, kuivõrd on nende inimeste huvid esindatud 

riske puudutavas otsustusprotsessis. Poliitiliselt marginaliseerunud või võõrandunud 

gruppidel on väiksem mõjujõud riske puudutavate otsuste üle ja see võib suurendada nende 

riskitunnetust (Morrow, 1999). Olofsson ja Rashid (2011) osutavad Rootsi näitel sellele, et 

inimesed, kes on riskile enam eksponeeritud ja kes ei tunne end osana ümbritsevast 

ühiskonnast, tunnetavad riske enam kui teised. Selline struktuurne ebavõrdsus (erinev ligipääs 

võimule ja otsustusprotsessidele) on individuaalsetest sotsio-demograafilistest tunnustest 

olulisemakski riskide tunnetamist seletavaks teguriks (Olofsson & Rashid 2011).  

 

Samas võib riigiti või kultuuriti erineda ka inimeste vajadus otsustusprotsessi kaasatud olla. 

Näiteks on ekspertotsustel põhinevad ohtlike jäätmete ladustamise kavad harilikult vastu-

võetavamad hierarhiliste võimusuhetega Austrias, kus valdavalt austatakse ekspertide ja võimu-

kandjate autoriteeti. Ent individualistlikumas USA kultuuriruumis, kus hinnatakse üksikisiku 

initsiatiivi, ei ole eksperthinnangud keskkonna- ja terviseriske põhjustava projekti aktsepteeri-

miseks ja ohutunde hajutamiseks piisav õigustus (Linneroth-Bayer & Fitzgerald, 1996).  
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Keskkonna turvalisuse väärtustamine erinevate inimgruppide seas Eestis 

 

Euroopa Sotsiaaluuringu 2010. ja 2012. aasta vooru Eesti andmetel (n 4 320 inimest) 

käesoleva raporti autorite poolt tehtud analüüs näitab, et erinevad inimgrupid pööravad oma 

ümbruse turvalisusele erineval määral tähelepanu. Korrelatsioonanalüüs näitab, et turvalisuse 

väärtustamine on statistiliselt oluliselt seotud tervise enesehinnanguga (mida halvemaks 

inimene oma tervist peab, seda olulisem on talle tema ümbrus), sooga (naiste jaoks on 

turvalisus märksa olulisem, kui meestele), leibkonna suurusega (suuremas leibkonnas 

hinnatakse turvalisust enam) ja inimese nägemusega leibkonna sissetulekust (mida keerulisem 

on inimese jaoks majanduslik toimetulek, seda enam väärtustab ta turvalisust). Seos on ka 

inimese elukoha tüübiga (väiksema asustustihedusega asulate elanikud osutavad turvalisusele 

suuremat tähelepanu), sellega kas inimene on Eestis sündinud või mitte (Eestis mitte 

sündinute jaoks on turvalisus oluline) ja haridusega (mida haritum, seda vähemoluline on 

turvalisus). See viitab tugevale sotsiaalse ebavõrdsuse mõjule ümbruskonna turvalisuse 

oluliseks pidamisel. Haavatamavamad ühiskonnagrupid selahulgas vaesemad ja suuremad 

pered, vähemharitud, kehvema tervisega inimesed, aga ka naised tunnetavad puudujääke 

keskkonna turvalisuses teravamalt.  
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2.4. Isiklikud normid, võimekus ja usaldus käitumise mõjutajana 

Inimesed ei pruugi olla passiivsed negatiivsete keskkonnamõjude all kannatajad, vaid paljuski 

sõltub elukeskkonna tervislikkus inimeste endi aktiivsusest. See, kuivõrd aktiivne ümbruse 

paremaks muutja inimene on, sõltub ühelt poolt inimese arusaamast riskidest (riskitunnetus ja 

tõlgendus) aga ka inimese moraalsest kohusetundest ja võimekusest midagi ümbritseva heaks 

ära teha. 

 

2.4.1. Isikliku normi mõju  

Keskkonnaaktivism ei ole lühiajalises plaanis indiviidi huvides, kuna see on aja- ja 

energiakulukas. Seepärast on keskkonda ja tervist säästvad tegevused seotud isiklike 

normidega: moraalse kohusetundega, kuidas peetakse õigemaks riski suhtes tegutseda (De 

Groot ja Steg, 2010, Thøgersen J., 1996). Isiklik norm (st isikliku kohustuse tunnetamine) aga 

ennustab inimese tegutsemise tahet. Isiklik norm on oluline, et keskkonnategurist saadava 

kasu/kahju tunnetus tõlgenduks sooviks midagi ette võtta ja et keskkonna- ja/või tervisemure 

viiks reaalse tegevuseni. 

Normi aktiveerimise mudelit (NAM, ing k. Norm Activation Model) on edukalt kasutatud 

seletamaks inimeste tahet ja käitumist keskkonnavaldkonnas (Van Liere & Dunlap, 1992; 

Bamberg & Schmidt, 2003; De Groot & Steg, 2009). NAM võtab tahtmiste ja käitumise 

seletamisel arvesse inimeste moraalitunnet (Schwartz, 1977; Slimak & Dietz, 2006). NAM 

väidab, et ühiskondlikult kasulik või keskkonnasõbralik käitumine eeldab isiklikke norme, 

mis peegeldavad moraalset kohusetunnet teataval viisil käituda või teatud tegevustest hoiduda 

(Schwartz & Howard, 1981). Schwartzi (1977) järgi aktiveerub personaalne norm siis, kui 

inimene on teadlik moraalselt ebaõigesti käitumise halbadest tagajärgedest. Schwartz ja 

Howard (1981) on näidanud, et mitte ainult mure negatiivsete tagajärgede pärast, vaid ka 

positiivsed tagajärjed võivad mõjutada inimese tahet keskkonnatervise mõjurite suhtes 

tegutseda. Mida positiivsemad arusaamad on inimesel oma käitumisvalikust, seda suurema 

tõenäosusega on inimene nõus vastavalt käituma.  

 

 

Keskkonnahoidlikkus kui isiklik norm 

 

Kliimale keskendunud Eurobarometer (2014) järgi tunnevad isiklikku vastutust 

kliimamuutuste ja nendega kaasnevate riskide vastu võitlemise suhtes vaid 16% küsitletud 

eestlastest. Sarnaselt on enda rolli väikseks pidavad ka teistes Ida-Euroopa maades küsitletud: 

Lätis (12% elanikest), Poolas (12%), Rumeenias (10%), Ungaris (12%). Samas kui teistes 

Euroopa maades on enda vastutuse tunne palju kõrgem: EL keskmine 25%, Soomes 32%, 

Rootsis 57%. 
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2.4.2. Võimekuse tunne käitumise mõjutajana 

Keskkonna- ja tervisekäitumine ei lähtu ainult isiklikest normidest, vaid sõtlub ka sotsiaalsest 

ja institutsionaalsest kontekstist. Soovitud tulemuse saavutamiseks peavad indiviididel olema 

vajalikud oskused, aga ka usk, et nad on võimelised olukorda kontrollima (Bandura, 1989). 

Eristatakse inimese usku enda võimesse ülesannet täita ja eeldust, et konkreetse käitumisega 

saavutatakse oodatud eesmärk. Isiklik võimekus viitab inimese ootusele, et üksikisiku tegevus 

võib muutuse kaasa tuua. Kontrollitavuse tunne mõjutab ka riski tunnetamist ja tahet abi 

otsida (Lin et al., 2003), kuigi mõju harjumuslikule käitumisele võib olla kaheldav. See 

tähendab, et varasem käitumine on ka üks olulisi tegeliku käitumise, kontrollitunde, 

suhtumise, normi ja uskumuse mõjutajaid (Albarrracin, 2001). 

 

Arvestades, et keskkonnatervise probleemid on enamasti ühiskondlikud probleemid, mida 

saab lahendada ühistegevuses, on usk tegevuse efektiivsusesse ja usaldus olulised eeldused, et 

tekiks tahe keskkonna- ja tervisesõbralikult käituda. Kollektiivse tegevuse mudeli (Lubell, 

2002) järgi, on keskkonnaaktivism mõjutatud nägemusest isiklikust, kollektiivsest ja 

institutsionaalsest suutlikkusest: see tähendab usukumust, et üksikisiku tegevusel on oluline 

mõju (personaalne võimekus) ja et teised inimesed teevad koostööd kollektiivse eesmärgi 

nimel (kollektiivne võimekus), ning et ka valitsus on võimekas ja vastutustundlik 

(institutsionaalne võimekus).  

Sotsiaalne ja institutsionaalne usaldus on kollektiivse tegutsemise jaoks kriitilise tähtsusega 

(Lubell, 2002; Malka et al., 2009; White & Gatersleben, 2010). Isegi kui inimesed tunnevad 

riski pärast muret ja tunnetavad isiklikku vastutust, ei pruugi nad vastavalt käituda, kui teised 

ei anna oma panust. Inimesed ei muuda suure tõenäosusega oma käitumist, kui nad ei usu, et 

teised inimesed teeksid koostööd või valitsus kujundaks efektiivseid poliitikaid. Avalikkus 

peab individuaalset tegutsemist mõttetuks, kui valitsus hoiab eemale oma kohustustest 

ühiskonna huvide eest seista. Usk valitsussektori (ja teiste vastutavate asutuste) 

efektiivsusesse on eeltingimuseks, et ka üksikisik midagi ette võtaks (Lorenzoni & Pidgeon, 

2006). Paljud uuringud on kinnitanud sotsiaalse ja institutsionaalse usalduse mõju 

keskkonnapoliitikas ja valmisolekut keskkonnakvaliteedi eest maksta (Lubell, 2002; 

Poortinga & Pidgeon, 2003; Barr et al., 2005).  

 

Tunnetatud institutsionaalne võimekus – arusaam, et ametkonnad ja institutsioonid on 

võimelised vastama kodanike soovidele ja vajadustele - mõjutab inimese kalduvust kasutada 

ametlikke võimalusi või mõjutuskanaleid keskkonnatervise riskide vähendamiseks. Inimesed 

on aktiivsed ja kaasatusega rahul, kui nad usuvad, et ametkonnad võtavad nende panust 

otsuste tegemisel arvesse (Ajzen, 2002; Besley & McComas, 2005). Seega võib arvata, et 

tunnetatud institutsionaalne suutlikkus on positiivselt seotud kalduvusega ise kaasa lüüa.  

 

2.4.3. Usalduse mõju  

Kõrgemat usaldust ametkondade ja ekspertide suhtes on seostatud madalama riskitunnetusega 

(Paton, 2008). Siegrist ja kolleegid (2005) on näidanud, et madala usalduse ja kindlustundega 

inimesed peavad ka igapäevaseid riske nagu joogivee puhtus ja rongisõit ohtlikuks. Samal ajal 
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kõrge usalduse ja kindlustundega inimesed neid teada-tuntud riske eriti ohtlikuks ei pea. 

Tavainimesel ei ole võimalik paljudest riskidest teaduslike põhjendusteta aru saada. Usaldus-

väärsete teadlaste seletused radooni, kliimamuutuste, pestitsiidide vm terviseriskide kohta 

võivad ebakindlust vähendada (Cvetkovich et al., 2002). Teisalt võib teadlaste pidamine 

ainuvõimalikuks teadmiste allikaks võimendada inimeste sõltuvuse ja haavatavuse tunnet, mis 

omakorda suurendab ohutunnet (Luhmann, 1993). Kui inimesed teavad riskide tekkemehha-

nisme ja nende ärahoidmise võimalusi, siis nad usaldavavad rohkem oma arvamust ega looda 

nii palju ametkondade nõuannete ja haldusmeetmete peale (Siegrist & Cvetkovich, 2000).  

Usaldus peegeldab inimeste veendumust/kindlust riske valdavate asutuste ja institutsioonide 

teadmistes ja oskustes riske ära hoida (Cvetkovich et al., 2002)., Kehv riskide ohjamine ja 

inimeste negatiivsed kogemused hädaolukordades vähendavad usaldust riiklike kaitsemeetmete 

vastu ja suurendavad ohustatuse tunnet (Terpstra, 2009). Seevastu positiivsed kogemused 

suurendavad inimeste usaldust ametkondade vastu ja vähendavad ohustatuse tunnet. Paradok-

saalsel kombel võib ametkondade usaldamine muuta inimesed ohu vältimisel passiivsemaks 

ja pärssida nende valmisolekut ohu korral adekvaatselt reageerida (Harries, 2008). 

 

Usk enese võimekusse keskkonna kujundamisel 

 

Keskkonna-alase Eurobarometer (2011) järgi on 30% Eesti inimestest ja 42% ELi inimestest 

keskmiselt täiesti veendunud, et üksikisikul on oluline roll keskkonna hoidmisel. Samas 

ollakse kriitilised tegeliku keskkonnakäitumise suhtes. 70% Eesti vastanutest (Lätis 81%, 

Leedus 80% ning Soomes 68% ja Rootsis 76%) ja 69% ELs keskmiselt usuvad, et inimesed 

ise ei tegutse piisavalt loodusvarade kaitsmiseks. 

 

 

Inimeste osalus keskkonnaotsuste tegemisel 

 

Uuringukeskuse Klaster (2013) läbiviidud keskkonnaõiguse alane uuring näitas, et Eesti 

inimeste osalusaktiivsus keskkonnaotsuste tegemisel on üsna madal. Vaid 34% isikutest, kes 

on olnud olukorras, kus nende ümbruskonnas on tehtud elukeskkonda mõjutavaid otsuseid ja 

muudatusi, võtsid selles olukorras üldse midagi ette. Vaid 8% ja 4% vastanutest on osalenud 

vastavalt planeeringute ja keskkonnalubade menetlustes.  

 

Keskkonnotsustes osalemise peamiseks takistuseks pidasid vastanud vähest usku osalemise 

mõjusse; tõhusate osalusvõimaluste puudumist ja väheseid teadmisi osalusvõimaluste ning 

enda õiguste kohta. Oma võimalusi kaasa rääkida pidasid pigem väikeseks või väga väikeseks 

vastavalt otsustustasandile (elukoha naabrus, vald või linn, riik) 72–84% vastanutest. 

Võimalusi peetakse seda väiksemaks, mida suuremat territooriumi otsustustasand hõlmab. 

 

 

  



 25 

Usaldus ametkondade suhtes 

 

Eurobarometer (2010) näitas, et Eesti inimesed usaldavad toidu ohutust puudutava info 

allikana enamikku institutsioone enam kui Euroopa Liidus keskmiselt. Eestlased usaldasid 

info allikana tunduvalt enam teadlasi (84% Eesti vastanutest, võrreldes 73% kogu ELis 

vastanutega keskmiselt); põllumajandustootjaid (66% Eestis, võrreldes 55% ELis); valitsust 

(60% Eestis, võrreldes 47% ELis). See viitab kõrgemale usalduse tasemele Eestis üldiselt.  

 

Rahulolu valitsustasutuste tegevusega võib pidada üheks indikaatoriks inimeste usaldusest 

ametkondade suhtes. Euroopa Sotsiaaluuringu 2010. ja 2012. aasta vooru andmete põhjal selle 

aruande autorite poolt läbi viidud analüüs näitas, et rahulolu valitsusasutuste tegevusega on 

statistiliselt oluliselt seotud eelkõige inimese tervise enesehinnanguga (mida kõrgem hinnang 

tervisele, seda rahulolevamad ollakse ka valitsuse tööga) ja hinnanguga leibkonna sisse-

tulekule (sissetulekuga paremini hakkama saavad inimesed on ka valitsusega enam rahul), aga 

ka sellega, kas inimesed on Eestis sündinud (Eestis sündinud on enam rahul, sisserännanud 

vähem rahul), elukoha tüübiga (eriti rahulolematud on linnade elanikud; linnade äärealadel ja 

maal elavad inimesed on valitsuse tegevusega enam rahul). Seega sõltub rahulolu 

valitsusastuste tööga inimese üldisest kindlustundest: kõrgem hinnang tervisele, 

majanduslikule hakkamasaamisele ja Eesti päritolu tingivad suurema usalduse valitsus-

asutuste suhtes.  
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3. KOKKUVÕTE 

Et hinnata inimeste valmidust kaitsta end keskkonnatervise riskide eest, on oluline aru saada, 

millised on inimeste arusaamad ja hinnangud riskile ning nende hoiakud ja võimekus 

riskidega toime tulla. Ülevaade näitas, et suhtumine riski sõltub selle kontrollitavusest, riskiga 

seotud hirmudest, aga ka sellest, kui usaldusväärseks peetakse riski hindavaid eksperte või 

ametnikke, kelle ülesanne on neid riske vähendada. Ülevaade selgitas, et riskitunnetus ei ole 

ainsaks ajendiks riske vältivale käitumisele. Teadlikkus riskidest ja nende võimalikest 

ärahoidmise viisidest, tunnetatud kontrollivõime ja isikliku vastutuse tunne mõjutavad 

inimeste käitumist riski suhtes. Ka usk teiste inimeste ning riske haldavate asutuste tahtesse ja 

võimesse keskkonnatervise riske vähendada mõjutavad inimeste käitumisotsust. Käitumisvalik 

sõltub ka pragmaatilistest kaalutlustest: käitumisvaliku hind (aja, raha jm kulu) ja keerukus – 

sisseharjunud käitumismustritest ülesaamine, käitumist toetava infrastruktuuri olemasolu. 

 

Seni ei ole Eestis spetsiifiliselt uuritud inimeste suhtumist erinevatesse keskkonnatervise 

riskidesse. Puuduvad põhjalikumad analüüsid keskkonna(tervise)käitumist mõjutavate tegurite 

kohta. Käesolevasse töösse lõimitud teave Eesti elanike suhtumisest riskidesse võimaldab teha 

esialgseid järeldusi nende riskitunnetuse ja -käitumisvalikute kohta. Uuringutest nähtub, et 

Eesti inimesed peavad keskkonda oma heaolu oluliseks mõjutajaks. Üldiselt hinnatakse kesk-

konnatervise tegurite, näiteks õhu, joogivee ja müra olukorda võrreldes teiste keskkonnavald-

kondadega (nt maavarade kasutamine) üsna heaks. Võrreldes ELi teiste riikidega peavad Eesti 

elanikud keskkonnareostuse mõju inimeste tervisele vähemtõenäoliseks ja ümbruse turvalisus 

pole nende jaoks eriti oluline. Keskkonnateguritest enam häiritud inimesed raporteerivad ka 

enam tervisekaebusi. Haavatavamad ühiskonnagrupid, vaesemad inimesed ja suurte perede 

esindajad, vähemharitud, kehvema tervisega kodanikud ja naised tunnetavad teravamalt 

puudujääke keskkonna turvalisuses. Eesti elanike käitumine ei ole nii keskkonnasõbralik ja 

enese rolli keskkonna hoidmisel peetakse väiksemaks kui ELi riikide seas keskmiselt. 

Enamikul ei ole oma elukeskkonna kvaliteedi kohta piisavalt infot. Nad tunnistavad oma 

passiivsust keskkonnaotsuste tegemisel kaasa löömisel, põhjendades seda vähese usuga 

osalemise mõjusse ja tõhusate osalusvõimaluste puudumisega, samuti väheste teadmistega 

osalusvõimaluste ning enda õiguste kohta. Teisalt on Eesti inimesed üsna usaldavad valitsus-

asutuste ja ekspertide suhtes. Usaldus on kõrgem eluga paremini hakkama saavatel inimestel – 

neil, kellel on parem tervis ja sissetulek ning kelle osalus ühiskondlikus elus on suurem.  

 

Käesoleva ülevaate põhjal on koostatud küsitlusuuring, mille eesmärgiks on selgitada 

suhtumist keskkonna tervisemõjudesse ja hinnata inimeste motivatsiooni ning ühiskondlikke 

tegureid, mis mõjutavad keskkonna tervisemõjude vältimist ja vähendamist. Küsitlusuuring 

on koostatud eeldades, et inimese maailmavaade, koos uskumuste ja arusaamadega riskidest 

ning enda vastutuse tunne suunavad nende isiklikke käitumiseelistusi ja ootusi riigiametitele. 

Me eeldame, (1) et sotsiaalsed ja poliitilised väärtused ning kaasatus mõjutavad inimeste 

maailmavaadet ja muret riskide pärast ning eelistusi riskide vältimisel. (2) Isiklikud väärtused 

ja mure hakkavad mõjutama käitumisvalikuid, kui inimesed tunnevad isiklikku kohustust ja 

võimekust tegutseda. (3) Ühiskondlik usaldus ja usaldus ametiasutuste suhtes on eelduseks 

ühiseid pingutusi nõudvates keskkonnategevustes osalemisel. 
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