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Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT-d) mõjutavad meie reisikäitumist. Inimesed 

toetuvad liikumisvalikuid tehes varasematele harjumustele ja kogemustele, olulist rolli 

mängivad ka normid ja hoiakud. Töö eesmärk oli uurida, millised tegurid mõjutavad inimese 

kohusetunnet kasutada infotehnoloogilisi lahendusi, et vähendada liiklemise ja reisimisega 

kaasnevat keskkonnakoormust. Magistritöös analüüsitakse KesTeRisk (2015) uuringus 

osalenute toetust isiklikule normile „Ma tunnen kohustust kasutada infotehnoloogilisi 

lahendusi (nt Skype), et vähendada liiklemise ja reisimisega kaasnevat keskkonnakoormust“. 

Uuringus osales 1000 inimest üle Eesti. Tulemustest selgub, et need inimesed, kes 

teadvustavad endale erinevaid keskkonnaprobleeme, avaldavad ka kõrget toetust IKT 

kasutamise normile. Sotsiaaldemograafiliste tegurite põhjal selgus, et need vastajad, kelle 

kodune keel on eesti keel, peavad normi oluliseks. IKT kasutamise norm sõltub ka 

psühholoogilistest teguritest. Inimeste transpordiharjumustest lähtuvalt võib öelda, et 

ühistranspordi kasutajad peavad olulisemaks kasutada IT lahendusi, et vähendada 

reisimisega kaasnevat keskkonnakoormust, kuid autokasutajate ja kergliiklejate seas need 

erisused välja ei tulnud. Käesoleva magistritöö teema on väga ajakohane, kuna e-suhtlus 

muutub üha tähtsamaks ja inimeste hoiakud avaldavad virtuaalsele suhtlemisele ja 

reisimisele olulist mõju. Varasemalt pole olnud eriti tõendeid, et IKT oleks reisimist 

vähendanud ja toetus IKT-le oleks väga suur olnud, seetõttu on käesolev magistritöö oluline, 

kuna tulemustest selgusid tegurid, mis mõjutavad IKT kasutamise normi 

keskkonnakoormuse vähendamiseks. 

Märksõnad: IKT, keskkonnasäästlik reisimine, reisikäitumine 
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Information and communication technologies (ICTs) affect our travel behaviour. The purpose 

of the thesis was to examine which factors influence the norm of using IT solutions to reduce 

the environmental load from transportation. A survey was conducted to find out the support to 

a personal norm “I feel obligation to use information technologies (e.g. Skype) to reduce 

environmental load from transportation”. 1000 people in Estonia replied to the survey. Results 

show that people who are aware of environmental problems also support the norm of using 

ICT. According to sociodemographic features the respondents whose main spoken language at 

home is Estonian find important to use ICT. The norm of using ICT for environmentally 

friendly traveling is influenced by psychological factors, like attitudes and beliefs. This study 

shows that according to transportation habits public transport users supported the norm of 

using ICT. This thesis is very accurate because e-services are becoming more and more 

important and have great influence on people’s behaviour and attitudes. There hasn’t been 

much evidence so far about the fact that ICT has reduced the demand of traveling. This paper 

is important because the results demonstrate which factors influence the norm of using ICT to 

reduce environmental load. 
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SISSEJUHATUS 

 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT-d) mõjutavad meie reisikäitumist (Aguiléra jt 

2012). IKT saab muuta transpordisüsteemi, tutvustades uusi tehnoloogiaid praegustele 

transpordi tehnoloogiatele, mistõttu aitab see kaasa jätkusuutlikule arengule (Aguiléra jt 2012; 

Cohen-Blankshtain ja Rotem-Mindali 2016).  

 

Teadlased leiavad, et tehnoloogia on muutnud inimeste elustiili (Aguiléra jt 2012). 

Keskkonnakaitsjad eeldavad, et IKT abil väheneb reisimisega seotud saastamine ja see aitab 

kaasa keskonnasäästlikule arengule (Aguiléra jt 2012). Tehnoloogia areng on väga tugevalt 

seotud üldise inimkonna arenguga ja konkreetsemalt ka linnade arenguga. Tehnoloogilisel 

arengul on olnud ja on ka praegu tohutu mõju sellele, milliseks meie ühiskond on kujunenud 

ja mängib selles tõenäoliselt ka edaspidi kriitilist rolli. Teiselt poolt on tehnoloogia tõttu 

nõrgenenud inimeste sotsiaalsed sidemed ja näost-näkku suhtlus (Cohen-Blankshtain ja 

Rotem-Mindali 2016). Virtuaalne suhtlus ei saa täielikult asendada füüsilist suhtlust ja 

huviväärsete paikade külastust. Siiski on tänu IKT-le võimalik vähendada tööalast ja vaba aja 

reisimist ja asju korraldada kodust või tööpostilt lahkumata. Selleks saab kasutada näiteks e-

mailide või sõnumite saatmist, foorumeid, videokonverentse jne (Aguiléra jt 2012).  

 

Inimeste transpordialast käitumist on seletatud individuaalsete psühholoogiliste tegurite varal 

(vt nt Gehlert jt 2013). Antud töös keskendutakse normi aktiveerimise teooriale  ja väärtuste-

uskumuste normi teooriatele. Väärtuste-uskumuste-normi teooria (ingl. k. value-belief-norm 

theory) järgi sõltub inimeste käitumine väärtustest ja uskumustest. Inimesed toetuvad 

liikumisvalikuid tehes suures osas varasematele harjumustele ja kogemustele, mis kujundavad 

meie hoiakuid (Stern 2000). Normi-aktiveerimise-mudeli (NAM) järgi avaldub käitumine 

vastavalt isiklikele normidele, mis aktiveeruvad, kui indiviidid on teadlikud negatiivsetest 

mõjudest keskkonnale (Steg jt 2005).  

 

Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida, millised tegurid mõjutavad inimese isiklikku normi 

kasutada infotehnoloogilisi lahendusi, et vähendada liiklemise ja reisimisega kaasnevat 

keskkonnakoormust. Töö uurimisküsimused on järgmised:  
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- kuidas mõjutavad toetust normile kasutada IKT lahendusi keskkonnasäästlikumaks 

reisimiseks sotsiaaldemograafilised tegurid? 

- kuidas mõjutavad IKT kasutamise normi individuaalsed psühholoogilised tegurid? 

- kuidas on IKT kasutamise norm seotud inimeste transpordiharjumustega? 

 

Teema on väga ajakohane, kuna e-suhtlus muutub üha tähtsamaks ja mõjuvamaks inimeste 

käitumise ja hoiakute kujunemisel. Vajalik on uurida, mis ajendab inimesi kasutama 

säästvamaid lahendusi. Teades IKT kasutamise normi mõjutavaid tegureid, on võimalik 

pakkuda ka lahendusi või anda nõuandeid, kuidas saaksid inimesed muuta reisikäitumist 

mugavamaks ja keskkonnasäästlikumaks IT lahenduste abil. Antud teemat pole Eestis varem 

väga palju uuritud, seega on oluline, et sellekohaseid uurimusi läbi viiakse.  

 

Käesolev magistritöö koosneb neljast suuremast osast. Teoreetilises osas kirjeldatakse 

transpordi vajadust, transpordi keskkonnamõjusid, tuuakse välja tehnoloogia mõju reisimisele, 

antakse ülevaade transpordiharjumusi kujundavatest teguritest, sh kirjeldatakse, kuidas 

väärtused, normid, hoiakud ja harjumused mõjutavad meie reisikäitumist ja liiklemisvahendi 

valikut. Metodoloogia peatükk annab ülevaate kasutatud algandmetest, analüüsiks teisendatud 

tunnustest ja andmeanalüüsiks valitud meetoditest. Tulemuste peatükis käsitletakse 

korrelatsioonianalüüsi tulemusi ning arutelu osa seostab tulemused varasemate uuringutega. 

 

  



7 
 

 

1. TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 

 

1.1. Tehnoloogia mõju transpordikoormusele 

 

1.1.1. Transpordi vajadus 

 

ÜRO järgi on reisimine seotud hariduse, tervise, religiooni ja äriga ning sõprade ja sugulaste 

külastamisega (UNWTO 2016). Reisimise puhul peetakse tähtsaks uusi kogemusi, 

lõõgastumist ja suhtlemist. Turismi saab seostada ka tugevate sotsiaalsete sidemetega. 

Turistid reisivad sageli sihtkohta kas pere või suhete eesmärgil (Gössling jt 2012). 

Reisisihtkoha valikul võetakse arvesse reisimisele kuluvat aega ja selle maksumust. Eelistused 

varieeruvad vastavalt puhkuse tüübile ja rollile, vanusele ning sotsiodemograafilistele 

muutujatele (Gössling jt 2012). Ent reisimise vajadus sõltub ka ka indiviidist, tema väärtustest 

ja isiksusest (Gössling jt 2012). Turism on viimase 60 aasta jooksul väga kiiresti kasvanud 

(Scott jt 2012). Hinnanguliselt oli 2015. aastal 1,2 miljardit rahvusvahelist turisti ja see arv 

kasvab iga aastaga (International tourist... 2016).  

 

Suured keskkonnamuutused nagu kliimamuutused on oluliselt seotud turismisektori 

toimimisega (Gössling jt 2012). Turism põhjustab väga suurel määral keskkonnamuutusi, 

kuid võib samuti ka ise sellest mõjutatud saada. Üheltpoolt on transpordikasutust hinnatud 

üheks suuremaks globaalse soojenemise põhjustajaks. Teisalt, kui kliimamuutuste tõttu on 

muutunud ökosüsteemid, näiteks sulanud liustikud ja „kadunud“ rannad, ei ole need ka 

turistidele nii atraktiivsed (Gössling 2002).  

 

1.1.2. Transpordi keskkonnamõjud 

 

Transpordisektor on üks suurimaid CO2 heitgaaside põhjustajaid (Cruz ja Katz-Gerro 2016, 

Shaw jt 2014). Keskkonnaprobleemid nagu kliimamuutus esitab transpordile suuri 

väljakutseid, kuna selles sektoris jätkub endiselt süsihappegaasi (CO2) emissiooni tõus (Geels 

2012). Stabiliseerimaks transpordist tulenevat CO2 emissiooni, on muudatused 

käitumisharjumustes hädavajalikud (Cruz ja Katz-Gerro 2016).  
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Mootorsõidukite poolt tekitatud õhusaaste tõttu leiab Euroopas aset igal aastal u 400 000 

enneaegset surmajuhtu (Amato jt 2014). Saastatud õhu tõttu esineb inimestel vähki, 

südamehaigusi ja see mõjutab sündivust (Shaw jt 2014).  

 

Kliimasoojenemine avaldab suurt mõju ka ökosüsteemidele, kuid põhjustab ka äärmuslikke 

temperatuure, mis tõstab tõenäosust erinevate looduskatastroofide esinemiseks (Allen jt 2010; 

Bekaroo jt 2016). Seetõttu mõjutab kliimamuutus nii inimeste elustiili, tervise, söömis- kui ka 

transpordi ja turismiharjumusi (Bekaroo jt 2016).  

 

Rahvusvahelist turismi võib tulevikus mõjutada ka turistide taju oma mõjust keskkonnale. Kui 

nad teadvustavad endale, et pikad lennureisid on üheks globaalse soojenemise põhjustajaks, 

siis võib see mõjutada turismimajandust. Inimeste arusaam lennureiside mõjudest 

keskkonnale järjest kasvab (Scott jt 2012). Samas inimesed küll teadvustavad endale reisimise 

üldiseid keskkonnamõjusid, ent eitavad isikliku transpordi negatiivseid mõjusid (Scott jt 

2012). Arvatakse, et tänu loodusturismile suureneb inimeste keskkonnateadlikkus ja 

keskkonnasäästlikud tegevused muutuvad soositumaks (Gössling 2002).  

 

1.1.3. Muutused transpordisüsteemis 

 

Kasvuhoonegaaside vähendamisel mängib väga suurt rolli transpordisüsteem ja selle 

dekarboniseerimine (Cass ja Faulconbridge 2016). Vähendamaks süsinikuheidet kuni 80%, 

vajab transpordisüsteem struktuurseid muutusi (Geels 2012). On vajalik välja töötada uued 

viisid, kuidas vähendada süsihappegaasi ning samuti ka õppida tundma inimeste ajalis-

ruumilist käitumist, mille kaudu saab reguleerida nõudlust reisimise järele (Aguiléra jt 2012).  

 

Intermodaalne transport ja säästlik linnaplaneerimine pakuvad võimalusi keskkonnasäästuks. 

Selleks, et see toimiks, on vaja muutusi ning tahet tutvustada auto keelustamise viise, 

uuendusi ühistranspordis, tarbijate tahet muuta oma liikumisharjumisi ja autosid vähem 

kasutada. Liikumapanevad jõud selles olukorras on avalik mure naftavähenemise ja 

kliimamuutuse pärast ning CO2 regulatsioonid, et tähtsustada keskkonnasäästlikumaid autosid 

(Geels 2012). Üheks võimalikuks lahenduseks on infotehnoloogia täiustamine ja kasutamine, 

et mootorsõidukite teekonda ja sõiduplaane planeerida. Sellist tüüpi optimeerimine aitab 
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vähendada logistika kulusid, vähendada CO2 ja NOx heitekogust ning samuti leevendada 

liiklusummikuid (Taniguchi 2014). 

 

Mõistmaks laiaulatuslikke üleminekuid uuele transpordisüsteemile, on vaja analüütilist 

raamistikku hõlmates mitmeid lähenemisi, millel on omakorda vastastikuline mõju. 

Mitmetasandiline lähenemine on üks selline raamistik (ingl. k. MLP). See keskendub 

strateegiatele, ettekujutusele, tegevusele ning autojuhtide, transpordi planeerijate, autotootjate 

ja avaliku arvamuse vastastikule mõjule. MLP kasulikkust võib leida mitmetest uuringutest 

maatranspordi, laevanduse, kiirteede süsteemide jm kohta (Geels 2012).  

 

See sotsiotehniline lähenemine näeb transpordisüsteemi kui elementide kogumit, kuhu 

kuuluvad tehnoloogia, poliitika, turud, tarbija käitumine, infrastruktuur, kultuurne tähendus ja 

teaduslik teadmine. Muutusi ja üleminekuid nähakse kui protsessi, mis võtab aega 

kümnendeid ning hõlmab paljusid osalejaid ja sotsiaalseid gruppe (Geels 2012).  Selle 

lähenemise kohaselt on transpordi keskkonna- ja tervisemõjude vähendamiseks oluline 

kombineerida erinevad lahendusi. Näiteks võtta kasutusele nii tõukefaktorid (ingl. k. push 

factors), nagu auto parkimise negatiivne stiimul, kui ka tõmbefaktorid (ingl. k. pull factors), 

näiteks anda võimalus kasutada tasuta ühistransporti (Cass ja Faulconbridge 2016). Kui 

kombineerida omavahel liiklusvoo, parkimise, aja ja mootorsõidukite haldamist; arvesse võtta 

linna struktuuri maa-ala planeerimises; IKT ja ITS-i (intellektuaalne transpordisüsteem) 

kasutamist sõidukite liikumises, siis lahendaks see paljusid keerulisi transpordialaseid 

probleeme (Taniguchi 2014).  

 

1.1.3.1. Tehnoloogia arengu mõju reisimisele 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial on väga suur roll parandamaks alternatiivse transpordi 

võimalusi ja liiklusteenindust (Kandt jt 2015). On leitud, et kaugsuhtluse abil saab reise 

vältida (Aguiléra jt 2012). Virtuaalsed võimalused vähendavad aina rohkem vajadust olla 

kindlal ajal kindlas kohas (Cohen-Blankshtain ja Rotem-Mindali 2016). Viimase kahe 

kümnendi jooksul on arenenud riikides märgata järsku e-poodlemise kasvu, kuigi see ei ole 

märkismisväärselt vähendanud füüsilist poodi minemise vajadust. (Cohen-Blankshtain, 

Rotem-Mindali 2016).  
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Mobiiltelefonid muudavad meie reisikogemust. Inimesed, kes on ärireisil, saavad muuta oma 

reisi produktiivsemaks (Aguiléra jt 2012). Nutitelefonid, tahvel- ja sülearvutid võimaldavad 

pidevat interneti kasutamist nii vaba aja täitmiseks kui ka reiside planeerimisel (Cohen-

Blankshtain ja Rotem-Mindali 2016). Mobiilitehnoloogia mõjutab teekonna valikut näiteks 

siis, kui kasutada navigatsiooni võimalust, mis pakub tavaliselt lühemat ja kiiremat 

valikuvõimalust (Cohen-Blankshtain ja Rotem-Mindali 2016). Mobiiltelefonid muudavad ka 

ühistranspordiga sõitmise kogemust. Need pakuvad aina rohkem navigatsiooni teenuseid, 

millest sõltub see, kuidas indiviidid orienteeruvad ja kuidas nad ajaliselt oma reisi planeerivad 

(Aguiléra jt 2012). Kerkib küsimus, mil määral inimesed tajuvad ja kasutavad mobiiltelefone 

kui vahendeid, mis lihtsustavad nende reise (Aguiléra jt 2012). 

 

IKT võib muuta reisiharjumusi, kuna nad suudavad muuta autosõidu või ühistranspordis 

viibimise meelelahutuslikuks ja lõbusaks. Reisijad saavad vaadata videosid, kasutada 

internetti, suhelda kodustega või ajada tööasju (Geels 2012; Van Wee 2015). Samas 

hoiatatakse, et IKT võib juhatada ka tumedamasse tulevikku, kuna planeerijad saavad 

kasutada reisiinformatsiooni inimeste järelvalveks ja kontrolliks (Geels 2012). 

 

Tänu IKT-le on võimalik erinevaid tegevusi omavahel ühendada või teha lausa mitut asja 

samal ajal. Varem olid töötamine, poodlemine ja vaba aja veetmine omaette tegevused ja 

leidsid aset konkreetsetes asukohtades. Praegu saab korraga teha erinevaid tegevusi ja olla n-ö 

virtuaalselt mitmes kohas korraga.  Töö ajal pausi tehes on võimalik sellel ajal internetist oste 

sooritada või arvutimänge mängida. Puhkusel olles on võimalik saata e-maile ja neile vastata 

ning ärireiside ajal tutvuda ka vaatamisväärsustega. IKT võimalused annavad inimestele 

valiku, mis tegevusi nad hetkel soovivad teha ja kas selleks on ka vaja kuhugi reisida. Näiteks 

vaatavad paljud inimesed filme DVD-lt, selle asemel, et sõita kinno. DVD-lt vaatamine 

võimaldab neil filmi alustada ja peatada just siis, kui selleks soov on ning ühtlasi saab samal 

ajal tegeleda ka muude asjadega (Mokhtarian jt 2006). Füüsiline liikumine on asendatud IT-

ga, näiteks panga või raamatukogu külastamise asemel saab toimingud läbi viia arvuti teel 

(Cohen-Blankshtain ja Rotem-Mindali 2016).   

 

Viimastel aastatel on Eestit toodud tihti näiteks kui riiki, kes on võtnud kasutusele uued 

tehnoloogiad ning eksperimenteerib laialt uudsete IT-lahendustega. Internetiühenduste ja 

mobiiltelefonide arv kasvu poolest oleme olnud Kesk- ja Ida-Euroopa riikide pingereas 



11 
 

juhtivatel kohtadel. Suur osa Eesti ettevõtjaid näeb innovatsioonina uusi tehnoloogilisi 

lahendusi (Tiits jt 2003).  

 

IKT-d peetakse madala CO2 heitega lahenduseks ja väga tähtsaks elemendiks 

jätkusuutlikkuses. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad aitavad vähendada süsiniku 

emissioone erinevates sektorites, mis on seotud elektri, transpordi ja ehitistega. Ennustatakse, 

et IKT suudab aidata vähendada kasvuhoonegaaside emissioone 16,5% aastaks 2020, mis on 

võrdne 9,1 gigatonni CO2 kogusega. Kuigi IKT-d peetakse olevat madala süsinikuheitega, on 

selle keskkonnamõju praeguseks vähe uuritud (Bekaroo jt 2016).  

 

1.2. Transpordiharjumusi kujundavad tegurid 

 

Mitmetasandiline lähenemine sotsiotehnilistele üleminekutele rõhutab, et muutuste (nt IKT 

laialdasem kasutamine reisimisel) toimumine kätkeb endas nii-öelda niši, režiimi ja maastiku 

omavahelist koostoimet. Niši tasandil saavad alguse radikaalsed uuendused. Sealjuures saavad 

uued tehnoloogiad areneda, ilma et oleksid mõjutatud turgudest. Režiimi tasandil panevad 

erinevad sotsiaalsed grupid ja kogukonnad omavahelises suhtluses paika reeglid. Muutuste 

omaksvõtt režiimi poolt on aeglane. Režiimi kujunemist mõjutavad paljud nö 

maastikutegurid, sealhulgas majanduslik surve, kultuurilised väärtused, sotsiaalsed 

arengusuunad ning keskkonnateemad (Geels 2012).  

 

Läbi inimajaloo on keskkonnamõjud olnud suuresti inimeste vajaduste kõrvalprodukt füüsilise 

mugavuse, liikuvuse, võimu, traditsioonide järgimise jms pärast. Alles suhteliselt hiljuti on 

keskkonnahoiu tahe hakanud mõju avaldama inimeste otsustele (Stern 2000). 

Keskkonnasäästlikud otsused võivad sageli eeldada, et inimesed peavad ohverdama isiklikku 

heaolu, näiteks aega, raha, mugavust, et olla keskkonnale kasulikud (Steg jt 2014). 

 

Liiklemisvahendi valikut mõjutavad individuaalsed ja sotsiaalsed faktorid. Individuaalsete 

alla kuuluvad näiteks auto olemasolu ja füüsiline võimekus, teadlikkus alternatiividest. 

Ideaalis tahaksid inimesed kasutada liiklemiseks vahendeid, mis pakuks neile nii füüsilist, 

vaimset kui ka emotsionaalset heaolu (Schneider 2013). Auto kasutamise domineerimist 

seostatakse sageli just ajalise vabadusega. Ratsionaalse käitumisvaliku mudeli järgi peaksid 

inimesed valima küll reisimiseks võimalikult ökonoomse viisi, kuid valikuid tehakse siiski 
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toetudes oma harjumustele, mille korral ei võeta tihti arvesse väiksemat kulu (Innocenti jt 

2013). Valiku tegemisel ei pruugi otsustavaks saada see, et auto on kiireim transpordiviis, 

vaid inimesed tunnevad, et sellega kaasneb ka autonoomsus ja privaatsus. (Geels 2012). 

 

Transpordivalikutes on oluline ka enesetunne, mis kaasneb teadmisega, et ollakse panustanud 

keskkonna säästmisesse (Schneider 2013). Ent näiteks keskkonnasäästlikuma 

jalgrattatranspordi valikul võivad mõju avaldada ka sotsiaalsed mõjurid, näiteks kuidas 

suhtutakse ratturitesse, kui üldiselt domineerib transpordis auto kasutamine (Castillo-

Manzano jt 2016).  

 

1.2.1. Inimesi ümbritsev infrastruktuur ja selle võimalused 

 

Uuringud on näidanud, et mida rohkem on inimestel majapidamises autojuhiload, seda vähem 

valivad nad oma liikumisviisiks kõndimise (Kaplan jt 2016). Transpordivalikul loeb palju ka 

linna suurus, planeering ja looduse või roheluse olemasolu (Castillo-Manzano jt 2016). 

Vahemaa võib mõjutada nõudlust telekommunikatsioonivahendite järele. Näiteks mida 

kaugemal pereliikmed üksteisest elavad, seda enam valivad nad suhtlusviisiks pigem 

helistamise kui üksteise külastamise (Choo ja Mokhtarian 2005). Kasutades IKT-d, on 

märgata reiside arvu ja teekonna pikkuse vähenemist, mis avaldab selgelt mõju ummikute 

vähenemisele, energiakasutusele ja reostusele ning aitab kaasa seeläbi 

keskkonnasäästlikumale liikumismustrile (Cohen-Blankshtain ja Rotem-Mindali 2016).  

 

IKT võib muuta reisimisviisi valikut. Näiteks, kui on teada, et rongis on juhtmevaba 

internetiühenduse võimalus, siis võivad paljud inimesed just sellepärast valida rongi oma 

liikumismooduseks (Cohen-Blankshtain ja Rotem-Mindali 2016). Schneider (2013) 

demonstreerib, et inimesed kõnniksid palju rohkem ja meelsamini, kui liiklus poleks nii suur. 

Ümberringi on väga palju autosid ning inimesed kardavad jalgsi või rattaga liigeldes oma 

turvalisuse pärast (Schneider 2013). IKT-de hulgas on ka teenuseid, mis pakuvad reaalajas 

informatsiooni liikluse kohta, näiteks Waze. Sellised lahendused võivad julgustada inimesi, 

kes varem kasutasid ühistransporti, kasutama autot teatud sorti reisideks (Cohen-Blankshtain 

ja Rotem-Mindali 2016).   
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1.2.2. Psühholoogilised tegurid 

 

Transpordialastes uurimistöödes on kasutatud ka psühholoogia vaatenurka (Gehlert jt 2013; 

Kendt jt 2015). On leitud, et reisimisviisi valiku määravad erinevad psühholoogilised faktorid  

ja subjektiivne käitumine, nagu harjumus ja emotsioonid (Innocenti jt 2013). Emotsioonid ja 

varasem käitumine võivad olla märkimisväärsed psühholoogilised ajendid inimese soovile ja 

kavatsusele käituda keskkonnasäästlikult (Carrus jt 2008). Et viia läbi muutusi senises 

käitumises, tuleb vabaneda vanadest harjumustest ja luua uusi (Stern 2000). 

Sotsiaalpsühholoogia-alased uuringud on näidanud, et varasema käitumisviisi põhjal on 

võimalik ette ennustada tegusid ja käitumist tulevikus. Näiteks varasemad halvad emotsioonid 

ühistranspordi kasutamises võivad mõjutada indiviidide soovi kasutada seda edaspidi tööle 

minemisel (Carrus jt 2008). 

 

Reisimisharjumusi mõjutavad kõige rohkem ajakulu ja hind, kuid vähem tähtsad pole ka 

individuaalsed faktorid, sotsiaalsed mõjud ja ümbritsev keskkond (Gehlert jt 2013). Reisimine 

suurendab küll inimeste keskkonnateadlikkust, aga ei pruugi siiski viia positiivsete 

muudatusteni käitumises, teadvuses ning keskkonnasäästlikus käitumises (Gössling 2002). 

Indiviidid võivad küll teadvustada endale probleemi ja muret tunda selle pärast, kuid ei võta 

ette parandavaid tegevusi (Waygood ja Avineri 2016) 

 

Stern (2000) on välja töötanud väärtuste-uskumuste-normi teooria (ingl. k. value-belief-norm 

theory, VBN). Väärtuste-uskumuste-normi teooria järgi sõltub inimeste väärtustest ja 

uskumustest see, kuidas nad lõpuks käituvad. Indiviidi väärtuste tagajärgedeks on isiklikud 

normid. VBN teooria järgi on liikumiskäitumise kujunemine seotud hoiakute ning neid 

kujundavate teguritega, isikuomadustega ning harjumustega. Inimesed toetuvad 

liikumisvalikuid tehes suurel määral varasematele harjumustele ja kogemustele (Stern 2000).  

Selle teooria taustal on võimalik seletada keskkonnakäitumist (Steg jt 2005). Lind jt (2015) 

viisid läbi uuringu, mille tulemustest selgus, et normid, väärtused ja uskumused on seotud 

reisimisviisi valikutega. Üldiselt soovivad inimesed reisimiseks kasutada vahendit, mis 

nõuaks võimalikult vähe pingutust ja raha ning hoiaks aega kokku (Schneider 2013). 

Keskkonna jaoks kasulikud teod võivad olla põhjustatud ka mitte-keskkonnateadlikest 

muredest, näiteks vajadus säästa raha (Stern 2000).  
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Loodusest hoolimine või selle puudumine on seotud sotsiodemograafilise profiiliga. 22 riigi 

põhjal tehtud uuringust selgus, et faktorid, nagu naissugu, kõrgem haridustase ja vasakpoolne 

poliitiline vaade seostuvad loodusest hoolimisega (Orru ja Lilleoja 2015). Üldiselt tunnevad 

naised rohkem muret keskkonna pärast ja tegutsevad keskkonnasäästlikumalt. Naised on ka 

valmis rohkem maksma, kui selle kaudu on võimalik emissioone vähendada (Waygood ja 

Avineri 2016). Viidi läbi uuring, kust selgus, et mehed pooldavad rohkem isikliku auto 

kasutamist kui naised. Kõrgem haridustase oli seotud suurema tõenäosusega valida 

ühistransport (Lind jt 2015). 

 

Põhjuseid, miks inimesed käituvad keskkonnasäästlikult, võib olla mitmeid. Neid võivad 

motiveerida hedonistlikud põhjused (see tegevus on nauditav), kasumlik eesmärk (säästa raha) 

või normatiivsed põhjused (inimesed arvavad, et kaitsta keskkonda on õige tegu). Kuigi 

arvatatakse, et keskkonnasäästlik käitumine on õige asi, mida teha, siis sageli on see siiski 

ajakulukam, pole nii kasulik, on vähem nauditav ja rohkem pingutust nõudev, kui 

keskkonnale kahjulikud teod. Näiteks ühistranspordi kasutamine pole sageli nii mugav ning 

on aeglasem viis, kui auto kasutamine transpordiks (Steg jt 2014). Tavaliselt peetakse siiski 

ühistranspordi eelistamist õigeks ja sobivaks käitumiseks, sest sellel on keskkonnale vähem 

negatiivset mõju. Eesmärgiks on tugevdada normatiivseid väärtusi. See sõltub 

individuaalsetest faktoritest, eelkõige ökotsentristlikest väärtustest, mille korral inimesed 

tunnevad muret näiteks kliimamuutuse ja kasvuhonegaaside emissioonide pärast. Inimesed 

üle maailma näivad väärtustavat loodust ja keskkonda ning seetõttu arenevad ja tegutsevad 

lähtudes ökotsentristlikest väärtustest. Keskkonnateadlikkus on osa inimeste moraalsusest 

ning nii inim- kui loodusõigus on kaitstud väärtustega (Steg jt 2014). Käitudes 

ökotsentristlike väärtuste järgi, võivad teised väärtused tagaplaanile jääda, kuigi need on 

samuti indiviididele väga tähtsad. Näiteks jalgratta eelistamine autole pikkade distantside 

puhul on keskkonnale kasulikum (lähtudes ökotsentristlikust põhimõttest), kuid võib samal 

ajal olla liiga palju pingutust nõudev ja ajakulukas (täitmata võivad jääda hedonistlikud ja 

egoistlikud väärtused) (Steg jt 2014). 

 

1.2.2.1. Väärtused 

Väärtused mõjutavad eesmärkide tugevust vastavas situatsioonis ning sellest sõltub, kuidas 

inimene tajub olukorda. Näiteks, mis informatsioon on esiletõusev ja kui tähtsad on inimestele 

erinevad valikuvõimalused. Väärtuste teooriad üldiselt ütlevad, et väärtused on stabiilsed ning 
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nad struktureerivad ja juhivad kindlaid uskumusi, norme ja hoiakuid, mis omakorda mängivad 

rolli käitumisel (Steg jt 2014). 

 

Tavaliselt eristatakse kolme üldisemat väärtuste suunda: egoistlik, mille korral on inimeste 

jaoks tähtis individuaalne lõpptulemus; altruistlik ehk tähtis on teiste inimeste heaolu ning 

ökotsentristlik väärtuse orientatsioon, mille puhul tuntakse muret teiste liikide ja biosfääri 

pärast (Steg jt 2005). Mitmed uuringud on näidanud, et väärtused mõjutavad käitumist 

kindlate uskumuste, hoiakute ja normide kaudu (Steg jt 2014). Arvatakse, et väärtused 

mõjutavad käitumist kaudselt (Lind jt 2015). 

 

Steg, Dreijerink ja Abrahamse (2005) viisid Hollandis läbi katse, kus katsealused pidid 

hindama 12 väärtust 56st Shalom H. Schwartzi välja töötatud väärtustest. Kõik 12 

valikuvarianti peegeldasid egoistlikku (küsimused autoritaarsuse, jõukuse, sotsiaalse võimu ja 

mõjukuse kohta), ökotsentristlikku (saastamise vähendamine, looduskaitse, ühtsus loodusega) 

ja altruistlikku väärtuste suunda (õigus, võrdsus, abivalmidus, maailmarahu). Katsest selgus, 

et ökotsentrislikud väärtused on tähtsamad stimuleerimaks keskkonnasäästliku käitumist kui 

altruistlikud väärtused. Inimesed, kes pooldasid ökotsentristlikke väärtusi, teadvustasid, et 

suudavad olla keskkonnasõbralikumad, et vältida keskkonnaprobleeme (Steg jt 2005). 

Leitakse, et naised on rohkem altruistlikumad kui mehed (Waygood ja Avineri 2016). 

 

Väärtuste-uskumuste-normi teooria postuleerib viis omavahel põhjuslikult seotud muutujat 

keskkonnateadlikkuse kirjeldamiseks. Nendeks on inimeste väärtused, ökoloogiline 

maailmavaade, uskumused (vastutustunne ja teadlikkus tagajärgedest), tajutud võimalus ohtu 

vähendada ning isiklik norm (tajutud kohustus käituda keskkonnasõbralikult). Teooria eeldab, 

et iga järgnev tunnus on eelneva poolt mõjutatud (Stern 2000). Väärtuste-uskumuste-normi 

teooria puhul liigutakse üldistest väärtustest spetsiifilistema suunas. Inimeste ja keskkonna 

vahelised suhted mõjutavad keskkonnakäitumist ja arusaamist tagajärgedest. Inimesed 

tunnevad vastutust keskkonnaprobleemide pärast ja on valmis tegutsema nii, et probleeme 

vältida või neid parandada. VBN teooria najal on suudetud edukalt seletada erinevaid 

reisikäitumisi, näiteks tarbijakäitumine ja valmisolek vähendada auto kasutust (Steg jt 2005). 

Teadlikkus autokasutamise tagajärgedest keskkonnale ja selle eest vastutuse võtmine on 

seotud moraalse kohustusega vähendada autokasutust. Sellisel juhul aktsepteeritakse ka 

transpordi poliitikaid, kus autokasutusega seotud kulu on suurem, mis omakorda näitab 

jätkusuutlikku suundumust, probleemi teadvustamist ja isiklikku normi (Lind jt 2015). 
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Eeldatakse, et keskkonnakäitumine tuleneb maailmavaatest, üldistest suhtest inimeste ja 

keskkonna vahel (Steg jt 2005). Uus keskkondlik paradigma ehk NEP (ingl. k. New 

Environmental Paradigm) on suundumus, mis väljendab ökotsentrismi. Inimesed on 

keskkonnast sõltuvad ning mõjutatud ökosüsteemide protsessidest. Teooria pakub välja viis 

omavahel põhjuslikult seotud komponenti keskkonnasõbraliku käitumise kirjeldamiseks. 

Nendeks komponentideks on väärtused (altruistlikud, egoistlikud ja biosfäärilised), 

uskumused (ökoloogiline maailmavaade, tajutud võimalus ohtu vähendada) ning isiklikud 

normid keskkonnasõbralikuks tegevuseks (Stern 2000). NEP tähtsustab vajadust 

tasakaalustada majanduskasvu keskkonnakaitsega ja looduslikku tasakaalu. See paradigma 

hõlmab üldisi arusaamu keskkonnast, teadlikkust keskkonnaprobleemidest ja tunnustust 

jätkusuutlikuks arenguks. Uus keskkondlik paradigma väidab, et ökoloogilise maailmavaatega 

inimesed erinevad teistest oluliselt. Arvatakse, et nad väärtustavad loodust enam, nad arvavad, 

et majanduslik edu ei saa olla lõputu ja et loodusressursid on piiratud. Sellised uskumused on 

seotud keskkonnakäitumisega (Lind jt 2015). Ökotsentrismi vastandiks on antropotsentrism, 

kus inimene on maailma kese. Inimkesksus on kalduvus pidada ennast kõige tähtsamaks ning 

see võib sageli olla probleemide allikaks inimese ja keskkonna vahelistes suhetes (Stern 

2000). Siiski peavad inimesed üle maailma tähtsaks ökotsentristlikke väärtusi, mis on tugevalt 

seotud keskkonnasäästlike uskumuste, hoiakute, normide ja tegudega (Steg jt 2014). 

 

Arvatakse, et väärtused sõltuvad inimese sotsiaalsest ringist (Stern 2000). Väärtused, mida 

laialdaselt nähakse väga tähtsatena, võivad olla moraalselt ihaldusväärsemad. Vastupidiselt 

väärtused, mis tunduvad vähem tähtsad, võidakse hinnata ka vähem soovituteks (Schwartz 

2007). 

 

Väärtused tugevdavad keskkonnaalast identiteeti, mis omakorda mõjutab 

keskkonnasõbralikku käitumist. Enamik inimesi siiski kaldub väärtustama loodust ja 

keskkonda ning on vahepeal nõus tegutsema keskkonnasäästlikult isegi siis, kui see on 

kulukam. Tähtis on uurida, kuidas väärtusi (konkreetsemalt ökotsentristlikke väärtusi) saaks 

tugevdada ning mõista, kuidas erinevad olukorrad aktiveerivad või deaktiveerivad neid 

väärtusi (Steg jt 2014). Ökotsentristlike väärtuste tugevdamisega saaks kaasa aidata 

jätkusuutlikule käitumisele ja keskkonnasõbraliku liikumisviisi valikule. Tuleks suurendada 

üldist teadlikkust keskkonnaprobleemidest, mida on põhjustanud mootorsõidukite kasutamine 

ja kuidas selle eest vastutust võtta (Lind jt 2015). 
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1.2.2.2. Hoiakud 

VBN teooriale toetudes on selgunud, et väärtused mõjutavad seda, kui suures ulatuses on 

inimesed teadlikud keskkonnakahjulikust käitumisest. Mida tugevamad on inimese 

ökotsentristlikud väärtused, seda kõrgem on ka tema teadlikkus probleemist. Probleemi 

teadvustamine on seotud suurema vastutustudega ja tõhusama lõpptulemusega (Steg jt 2014).  

 

Keskkonnasäästlik mõtlemine sõltub ka lähikondlastest. Lähedased inimesed mõjutavad 

otsuste tegemist. Inimesed jäävad tihti oma harjumuste juurde siis, kui nad näevad, et see 

tundub olevat adekvaatne ja sobilik. (Schwanen jt 2012) Kaldutakse tegutsema 

keskkonnasäästlikult, kui nähakse, et see tõstab staatust, näidates teistele, et neil on piisavalt 

ressursse, et teha altruistlikke ohverdusi. Viidatakse sellele, et keskkonnasäästlik käitumine 

võib tuleneda nii normatiivsetest kui kasumlikest eesmärkidest (Steg jt 2014). 

 

On läbi viidud uuring, kust selgus, et nendel inimestel, kes kasutasid tihedamalt liikumiseks 

jalgratast või kõndisid, oli suurem aastane sissetulek võrreldes nendega, kes kasutasid 

peamiseks liikumisviisiks mootorsõidukeid. See võib tuleneda asjaolust, et neil inimestel on 

rohkem teadmisi ja nad peavad prioriteesemaks oma tervist, erinevalt autokasutajatest, 

mistõttu nad ka valivad tervist edendavaid reisimisviise (Lind jt 2015).  

 

Oluline element VBN teoorias on see, et keskkonnaalased väärtused on vahendatud kindlate 

uskumuste kaudu. Isiklikud normid, mille põhjal tehakse keskkonnasäästlikke tegusid, võivad 

olla mõjutatud informatsioonist, mis kujundab uskumusi (Stern 2000). Tuginedes 

psühholoogiaalastele uurimistöödele ja käitumuslikule majandusteadusele on arvata, et 

informatsioon sõltub sellest, kuidas seda edastatkse. Näiteks on selgunud, et inimestel on 

raskusi reisikulude või pikaajaliste keskkonna tagajärgede arusaamisega nagu CO2 

emissioonid (Gehlert jt 2013).  

 

Keskkonnasäästlikke tegevusi on võimalik muuta mugavamaks, lõbusamaks, odavamaks ja 

vähem pingutust nõudvaks muuta. Näiteks luua informatiivseid kampaaniaid, muuta 

maksupoliitikat või viia läbi keskkonnas füüsilisi muudatusi. Suure tõenäosusega käituvad 

inimesed keskkonnasäästlikult nii kaua, kuni see on neile endiselt nauditav ja kasutoov (Steg 

jt 2014). Auto kasutamise vähendamiseks tuleks inimestele rõhutada positiivseid altruistlikke, 
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ökotsentristlikke ja hedonistlikke tagajärgi, mis sellega kaasneks. Valitsused võiksid esile 

tõsta ökotsentristlikke kasutegureid, nimelt, kui vähem sõita, siis vähenevad ka CO2 

emissioonid. Samuti näidata positiivseid altruistlikke tagajärgi, mis kaasneksid müra ja sudu 

vähenemisega avalikes kohtades. Jalgrattasõit ja kõndimine võiksid näidata hedonistlikku 

kasu parema füüsilise vormi näol (Jakovcevic ja Steg 2013). 

 

Viidi läbi katse, et kui autojuhid praktiseeivad keskkonnasõbralikku sõidustiili ehk hoiavad 

sobivat kiirust, mida kontrolliti GPS seadmete abil, siis saavad nad oma kindlustusmaksu 

pealt allahindlust. Kiirusepiirangust kinnipidamist ei võetud kui ideena, et see on õige tegu, 

vaid sellel oli pigem kasumlik eesmärk. Kui katsealusele grupile öeldi, et enam korrektse 

sõitmise puhul allahindlus ei kehti, siis ei peetud ka kiirusepiirangust kinni. Jõuti järeldusele, 

et moraalne silmakirjalikkus esineb siis, kui tugevamad on hedonistlikud ja kasumlikud 

eesmärgid ning väiksema tõenäosusega siis, kui normatiivsed eesmärgid on tugevamad  (Steg 

jt 2014). 

 

Autokasutajad tunnevad suuremat vastutustunnet autokasutuse negatiivsetest tagajärgedest 

keskkonnale. Põhjus võib olla see, et need, kes tihti kasutavad ühistransporti ei tunne nii suurt 

vastutustunnet negatiivsetest tagajärgedest sellepärast, et nad juba on võtnud vastutuse oma 

käitumisliku tegevuse kaudu. Üldiselt on auto olemasolul negatiivne mõju tõenäosusele 

kasutada ühistransporti (Lind jt 2015). 

 

On uuritud, kuidas keskkonnaalased hoiakud mõjutavad igapäevast reisimist. Leiti, et 

inimesed on valmis pigem vähendama kodust energiakasutust, kui muutma oma transpordi 

harjumusi. Rohkem teavitustööd ja informatsiooni CO2 emissioonide kohta viib muudatusteni 

käitumises, et vähendada kliimamuutuse mõjusid (Waygood ja Avineri 2016).  

 

1.2.2.3. Normid 

Normi-aktiveerimise mudel (ingl. k. NAM – norm-activation model) aitab aru saada 

keskkonnakäitumisest ja keskendub moraalse kohustuse rollile. Teooria lähtub eeldusest, et 

keskkonnasõbralik käitumine on moraalne käitumine. NAM-i järgi avaldub käitumine 

vastavalt isiklikele normidele, mis aktiveeruvad, kui indiviidid on teadlikud negtiivsetest 

mõjudest keskkonnale (Steg jt 2005). Väärtused mõjutavad keskkonnasõbralikku käitumist 

normi aktiveerimise protsessi kaudu (Steg jt 2014). Teooriale põhineval mudelil on kolm 



19 
 

komponenti: teadlikkus vajadusest, teadlikkus tagajärgedest ja teadlikkus vastutusest (Steg jt 

2005). 

 

Inimesed tunnevad moraalset kohustust tegutseda keskkonnale kasulikult. Neid isiklikke 

väärtusi aktiveerivad uskumused, et indiviidid on suutelised vähendama erinevaid hädaohte 

keskkonnale. Hollandis läbi viidud katsest selgus, et mida tugevam on inimese isklik norm, 

seda rohkem nad toetasid poliitikaid, mis aitaksid vähendada CO2 emissioone (Steg jt 2005).  

Tähtis on tugevdada isiklikke norme. Inimesi tuleks rohkem teadvustada probleemidest, mis 

on seostuvad auto kasutamisega. Suureneda võiks vastutustunne ning kavatsus olukorda 

muuta (Jakovcevic ja Steg 2013).  Ökotsentristlikud väärtused on märkimisväärselt seotud 

tundega olla moraalselt kohusetundlik ja vähendada keskkonna saastamist (Steg jt 2005).  

Mitmed uuringud ütlevad, et väärtused aktiveerivad isiklikud normid, näiteks tunnetatakse 

moraalset kohusetunnet käituda keskkonnasäästlikult. Käitudes isiklike normide järgi, siis 

kaasnevad sellega positiivsed emotsioonid, nagu uhkustunne. Kui mitte käituda isiklike 

normide järgi, kogetakse negatiivseid emotsioone, näiteks süütunnet (Steg jt 2014). Tuginedes 

VBN teooriale, võib öelda, et erinevat tüüpi keskkonnakäitumine, näiteks auto kasutamine, 

tuleneb isiklikest normidest. Tuntakse moraalset kohustust võtta kasutusele teatud tegevused, 

et olla keskkonnasäästlikum (Jakovcevic ja Steg 2013). Normi-aktiveerimise teooria järgi 

sõltub keskkonnasäästlike liikumisviiside eelistamine isiklikest normidest (Lind jt 2015). 

 

Transpordialastes teadustöödes on uuritud, kuidas teadlikkus kliimamuutuste mõjude kohta 

võib mõjutada indiviidi transpordikäitumist ja mõjutada tema valikuid. Teadmiste 

puudulikkuse teooria (ingl. k. Knowledge-Deficit theory) järgi seostub vähese teadlikkusega 

ka vähem muret ja vähem tungi probleemidega tegeleda. USA-s läbi viidud uurimuse põhjal 

võib öelda, et üldiselt on meeste teadusealased teadmised paremad ning samuti on nad ka 

enesekindlamad oma teadlikkuse osas. Mõned uuringud on leidnud, et rohkem informeeritud 

indiviidid tundsid vähem muret kliimamuutuste pärast ning ka vähem isiklikku vastutustunnet 

(Waygood ja Avineri 2016).  

 

Mitmed keskkonnasäästlikkust kajastavad uuringud märgivad, et inimesed peavad sageli 

loobuma individuaalsetest eelistustest, et olla keskkonnale kasulikud. Seletamaks 

keskkonnasäästlikku tegevust, tuleb arvesse võtta moraalseid ja normatiivseid tegureid 

(Jakovcevic ja Steg 2013). Tuleb tugevdada isiklikke norme, et aidata kaasa 

keskkonnasõbralikuma reisimisviisi valikule (Lind jt 2015). 
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1.2.2.4. Harjumused 

Harjumus põhineb stabiilsusel ja muutusel. Filosoofia üks keskseid ideid on samuti olemine ja 

muutumine. Harjumused on lahtise otsaga ja mitte lõplikud. Praegused arusaamad 

transpordialastes teadustöödes on, et harjumused on käitumismallid, mis on automaatsed. Nad 

rõhuvad kordusele ja stabiilsusele, on tunnetuse ja meele tagajärg. Harjumused on 

individualistlikud. Pole otseseid seoseid harjumustue ning eetika ja moraali vahel. Schwaneni 

Banisteri ja Anable’i (2012) arusaam on teistsugune. Harjumused on tendents, mis on välja 

toodud korduste näol. Rõhutakse spontaansusele, stabiilsusele ja muutusele. Harjumused pole 

individualistlikud, nad on arenevad ja keha-meele-maailma kogumid. Harjumus on seotud 

ühiskonna ja kogukonnaga ning on moraali ja eetika alus (Schwanen jt 2012). Reisimisviisi 

valikud on rutiinsed ehk ühtesid ja samasid valikuid korratakse. Nad muutuvad 

harjumuslikeks valikuteks. Kui liikumisviis on valitud, siis mängib lõplikus otsuses 

ratsionaalne teguviis vähe rolli (Innocenti jt 2013).  

 

Cass ja Faulconbridge (2016) viisid läbi uuringu, kus nad soovisid teada saada, millised 

faktorid mõjutavad liikumispraktikaid. Uuringusse kaasati 61 indiviidi ja 23 perekonda 

Suurbritanniast Brightoni ja Lancasteri linnadest. Kahe-aastase perioodi vältel intervjueeriti 

kõiki osalejaid vähemalt kaks korda, uurimaks nende liikumisharjumusi. Paljud inimesed 

kasutavad näiteks tööle jõudmiseks auto asemel bussi või jalgratast. Jalgarattasõidu puhul 

peab oskama valida sobivat teekonda ning riietuma vastavalt ilmale. Need on ühed faktorid, 

mis mõjutavad jalgratta kui transpordivahendi kasutamist. Osalejad valisid teekonda vastavalt 

ilmale ja aastaajale. Amsterdam on hea näide jalgrattakultuurist, kus on tehtud kõik selleks, et 

jalgrattaga liikumine oleks võimalikult mugav ja eelistatud teistele liiklemisvahenditele. 

Bussisõidu puhul tõid inimesed välja, et see vajab head ajaplaneerimisoskust. Ei tohi bussist 

maha jääda, kui tahetakse jõuda tööle õigeks ajaks. Bussi- ja ka rongisõidu ajal saab aega 

produktiivselt ära kasutada, suures osas tänu IKT võimalustele. Näiteks teha tööasju, vaadata 

meile või kasutada seda aega lõõgastumiseks ja puhkamiseks. Autosõidu ajal pole võimalik 

seda eriti teha. Arvesse tuleb võtta ka inimeste mugavusnõudeid. Ühistransporti kasutades 

võib mõnda inimest sageli häirida kaasreisijad, nende vestlused ja muud ärritavad tegevused 

(Cass ja Faulconbridge 2016). Pigem eelistatakse viise, mille puhul ei pea koguma 

informatsiooni, et jõuda ühest punktist teise (Schneider 2013). 
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On ka rõhutatud, et inimeste käitumismustrite muutmise sekkumisel loeb ka ajastus – need 

võivad olla efektiivsemad, kui on seotud mõne elusündmusega, näiteks kui inimesed kolivad, 

saavad uue töökoha või kui perre sünnib laps (Schwanen jt 2012). Ka Schneider (2013) 

väidab, et harjumusi võivad mõjutada ja muuta suuremad elumuudatused, näiteks laste 

saamine või pensionile jäämine. Teised olulised sündmused, mis võivad mõjutada on auto 

ostmine, juhilubade saamine, kolimine teise linna või töökoha vahetus. Need võivad olla ühed 

põhjused, miks inimesed muudavad sageli oma harjumusi ja võtavad kasutusele teised 

transpordivahendid (Schneider 2013).  

 

Edmondi ja Handy tehtud uuring näitas, et Californias elavad teismelised sõidavad meelsasti 

kooli rattaga, juhul kui nende vanemad pooldavad jalgrattaga liikumist (Schwanen jt 2012). 

Kui inimesed otsustavad elada äärelinnades, kus pole ühistranspordi võimalust, siis ei saa nad 

ka valida üheks liiklemisviisiks ühistransporti (Gehlert jt 2013). 

 

Paljud on uuritud seda, mil määral auto kasutamise harjumusi saab sellesse sekkudes muuta. 

Näiteks kulude vähendamisega ja kasu saamine alternatiivsete lahenduste näol. Pakutud on 

lahendusi nagu tasuta reisimine bussiga teatud aja jooksul ja ajutised muutused 

infrastruktuuris, näiteks teede sulgemine. Osad sellistest katsetustest on olnud edukad 

(Schwanen jt 2012). Mõned  linnad  on loonud spetsiaalsed rajad bussidele, jalgratturitele ja 

on ka autokasutajatele teesid maksustatud (Geels 2012). Tänu muudatustele infrastruktuuris 

on Sevilla ainus linn maailmas, kus jalgrattakasutus on kõigest nelja aastaga (2006-2009) 

tõusnud praktiliselt 0%-st kuni 6,6%-ni (Castillo-Manzano jt 2016). 

 

Transpordivahendi valikut mõjutab ka see, millised on inimeste harjumused juba lapseeast. 

Uuringud on näidanud, et noored inimesed on rohkem avatud erinevatele muutustele (Gehlert 

jt 2013). On alust arvata, et jalgrattaga liikumisega kaasneb ka harjumus liikuda rohkem 

jalgsi. Hea näide on Uus-Meremaal kasutatav Kõndiv Koolibuss (ingl. k. Walking School Bus 

(WSB)), kus lapsevanemad või teised täiskasvanud saadavad lapsed jalgsi kooli või koolist 

koju selleks ettenähtud teedel ja kindla ajagraafiku järgi nagu koolibussidki. Uuringu kohaselt 

kaasneb sellega palju kasulikke tegureid tervisele ja kogukonnale. Õppimine läbi tegevuse on 

üks võtmeelemente, et arendada harjumust keskkonnasäästlikumaks reisimiseks (Schwanen jt 

2012). 
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Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad mõjutavad meie reisikäitumist ja hoiakute 

kujunemist. IKT abil väheneb reisimisega seotud saastamine ja see aitab kaasa 

keskonnasäästlikule arengule. Oluline on teada saada, millised tegurid mõjutavad IKT 

kasutamise normi, sh sotsiodemograafilised tegurid. Keskkonnasäästliku reisimise uurimisel 

on oluline kasutada ka psühholoogia vaatenurka ning teada saada, kuidas sõltub IKT 

kasutamise norm psühholoogilistest teguritest. Transpordivahendite valikul on suureks 

määrajaks meie isiklikud normid, hoiakud, uskumused, väärtused ning püüe ja tahe. Inimesed 

toetuvad liikumisvalikuid tehes suures osas varasematele harjumustele ja kogemustele.  
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2. METODOLOOGIA 

2.1. Küsitlusuuring 

 

Käesolevas magistritöös kasutati Tartu Ülikooli keskkonnasotsioloogia uurimisrühma ja 

Terviseameti poolt 2015. aastal läbiviidud uuringu „Keskkonnatervis: arusaamine riskidest ja 

motivatsioon tervisemõjude vähendamiseks“ (KesTeRisk) andmeid. KesTeRisk projekti 

eesmärgiks on selgitada eestlaste nägemusi oma keskkonna tervislikkusest, keskkonna- ja 

terviseriskide tunnetamisest ning võimalustest mõjutada kokkupuudet tervist mõjutavate 

keskkonnateguritega. Küsitlusuuringus osales 1000 inimest üle Eesti vanuses 17–74 ning see 

viidi läbi 2015. a. veebruaris. Vastajate valikuks kasutati juhuvalimi meetodit (Orru jt 2015). 

Uuring selgitas Eesti inimeste suhtumist keskkonnast tulenevatesse negatiivsetesse 

tervisemõjudesse ja nende käitumisvalikuid mõjude vähendamiseks. Küsimuste väljavõte on 

toodud lisas (vt lisa 1). Käesolevas töös analüüsiti vaid töö teemaga seonduvaid küsimusi. 

 

2.2. Analüüsiks kasutatav materjal ja teisendatud tunnused 

 

Magistritöös analüüsitakse KesTeRisk uuringus osalenute toetust isiklikule normile „Ma 

tunnen kohustust kasutada infotehnoloogilisi lahendusi (nt Skype), et vähendada liiklemise ja 

reisimisega kaasnevat keskkonnakoormust“ (IKT kasutamise norm). Analüüsi jaoks kodeeriti 

toetuse viiepalliline skaala ümber kaheks tasemeks: madal toetus ja kõrge toetus.  

 

Selgitamaks tegureid, mis ennustavad IKT kasutamise normi reisikoormuse vähendamiseks, 

said analüüsitavad tegurid on valitud olemasolevate andmete seast, tuginedes teooria osas 

selgitatud teguritele.  

 

Analüüsimiseks valitud väited kirjeldavad uskumusi, isiklikku normi, hoiakuid ja püüet/tahet. 

Vastajad said hinnata nõustumist väidetega 5-pallilisel skaalal (1 – nõustun täiesti, 5 – ei 

nõustu üldse). Uskumust transpordisaaste probleemis suuruse kohta iseloomustab: „Ma 

tunnen, et otsekohe on vaja rakendada meetmeid vältimaks liiklusest tulenevat õhusaastet“. 

Ametiasutuste tegevuse piisavust keskkonnasaaste vältimisel hinnati väitega: „Ma usun, et 
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ametiasutused hoolitsevad selle eest, et minu elukeskkond oleks tervislik“. Väide „Mulle on 

väga oluline, et minu elukeskkond oleks tervislik ja puhas“ näitab inimese hoiakut oma 

elukeskkonda. Vastajate usku teadusesse testib väide „Kaasaegne teadus lahendab 

keskkonnaprobleemid, ilma et peaksime tegema märkimisväärseid muudatusi oma elustiilis“. 

„Keskkonnaprobleemid mõjutavad otseselt minu igapäevaelu“ on väide, mis aitab aru saada, 

kuidas inimesed tajuvad keskkonnarobleeme. Isiklikku normi tunnetust keskkonnakoormuse 

vähendamisel saab välja lugeda ütlusest „Ma tunnen kohustust vähendada oma elustiiliga 

kaasnevat elukeskkonna reostust“. Eelkirjeldatud uskumustele ja normidele 5-palliline 

vastuseskaala kodeeriti ümber binaarseks: madal toetus – vastajad, kes väitega ei nõustu 

üldse; ei nõustu või on neutraalsed; ning kõrge toetus – nõustuvad ja nõustuvad täiesti väitega. 

  

Hoiakuid puhtama elukeskkonna suhtes sai uurida väitest „Kuivõrd mures Te olete 

elukeskkonnast tulenevate terviseriskide ja nende mõju pärast Teile või Teie perekonnale“. 

Ütlust sai hinnata viiepalliskaalal, kus 1 tähistas varianti ei ole üldse mures ning 5 – olen väga 

mures. Vastusevariandid kodeeriti binaarseks: madal toetus – variandid 1 kuni 3 ning kõrge 

toetus variandid 4 kuni 5.  

  

Püüet ja tahet vähendada oma igapäevase tegevusega kaasnevat keskkonnakoormust 

väljendasid väited nagu „Vähendan autoga sõitmist“, „Valin kohalikke tooteid“, „Vähendan 

kodus energia ja kütuste kasutust, näiteks keeran kütet vähemaks“, „Ostan 

energiaefektiivsemaid kodumasinaid“, „Vähendan kuuma vee kasutust“, „Ostan 

keskkonnamärgisega keskkonnasõbralikke tooteid“, „Valin võimalusel lennuki asemel bussi-, 

rongi- või laevasõidu“. Vastajad hindasid nende tegevuste sagedust skaalal (1) ei mitte kunagi 

kuni (6) jah alati. Analüüsiks kodeeriti vastusevariandid järgnevalt: madal sagedus ehk kes 

vastasid ei, mitte kunagi või jah, kuid väga harva; keskmine ehk jah, kuid ebaregulaarselt; 

kõrge sagedus ehk jah, regulaarselt või jah, alati.  

 

Inimese tegelike liikumiskäitumise kategoriseerimmiseks paluti vastajatel uuringus hinnata, 

kui tihti nad teevad oma käike autoga, bussi või muu ühistranspordiga, jalgsi või jalgrattaga. 

Käikude eesmärkideks olid tööle/kooli minemine, poodi igapäevaseid asju ostma minemine, 

teenustega või pereliikmete vajadustega seotud liikumised, ning teised käigud. 

Transpordikasutuse paremaks ülevaateks grupeeriti vastajad kasutussageduse järgi – vastavalt 

sellele, kui palju tehti reise aastas, jagati ka grupid. 1. grupp - 1–52 korda – 1 korra nädalas 

või väga harva kasutajad. 2. grupp - 53–154 korda – 2 kuni 3 korda nädalas kasutajad. 3. 
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grupp - 155–260 korda – 4 kuni 5 korda nädalas. 4. grupp – 261 ja rohkem kordi – enam kui 

5 korda nädalas.  

 

Kohustust kasutada IKT-d reisikoormuse vähendamiseks analüüsiti ka sotsiodemograafiliste 

tunnuste lõikes nagu sugu, vanus, haridustase, netosissetulek ja kodune keel. Vanused jaotati 

nelja rühma: 18–29aastased, 30–44aastased, 45–64aastased ning üle 65aastased inimesed. 

Haridustase jaotati kolmeks kategooriaks: põhiharidus, keskharidus ning kõrgharidus. 

Sissetuleku all mõeldakse keskmist netosissetulekut ühe leibkonnaliikme kohta. Koduse keele 

tunnus on indikaator rahvuslikust ja kultuurilisest kuuluvusest ja töös vaadeldakse eraldi 

peamise koduse keelena eesti keelt kõnelevaid inimesi ning vene keelt või muud keelt 

kõnelevaid inimesi. 

 

2.3. Andmete statistiline analüüs 

 

Tunnustevaheliste seoste uurimiseks viidi läbi dispersioonianalüüs andmetöötlusprogrammiga 

SPSS Statistics 19. Andmetöötluseks kasutati programmi MS Excel.  Koostati ka risttabeleid. 

Toetus IKT kasutamisele on analüüsi sõltuv tunnus. 

 

Gruppidevaheliste erinevuste näitamiseks ja otsustamaks tabelis esitatud tunnuste seotuse 

statistilise olulisuse üle, kasutati antud töös χ
2
-testi (hii-ruut test). Arvesse võeti ka statistilist 

olulisust, mida väljendab p-väärtus. Testitakse hüpoteeside paari H0 (nullhüpotees, mis eeldab 

tavaliselt, et muutusi ega erinevusi ei ole, p>0,05) ja H1 (alternatiivne hüpotees, mis väidab, et 

erinevused või muutused on olulised, p≤0,05). Kui erinevus on piisavalt suur, kummutatakse 

nullhüpotees (Kaart 2012). Kui p≤0,05, siis see tõestab, et saadud erinevus on väikse 

tõenäosusega juhuslikku laadi.  
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3. TULEMUSED 

3.1. IKT kasutamise normist sotsiaaldemograafiliste tunnuste põhjal 

 

Tabelites 1–5 on välja toodud uuritavate tegurite kõrged tulemused ehk tunnetus, et on vaja 

rakendada IKT-d keskkonna säästmiseks.  

 

Tabelis 1 on välja toodud sotisaaldemograafiliste tunnuste kaupa respondentide toetus 

kohustusele kasutada IT lahendusi, et vähendada liiklemise ja reisimisega kaasnevat 

keskkonnakoormust. Statistiliselt olulisi seoseid soo, vanuse, haridustaseme ja netosissetuleku 

lõikes välja ei tulnud, küll aga sõltus toetus kodusest keelest. Tunnustevahelised seosed ei 

olnud küll statistiliselt olulised (p≤0,05), v.a. tunnus peamine kodune keel, kuid võimaldasid 

siiski näidata, millised suundumused grupi sees esinevad.  

 

Tabel 1. Ülevaade IKT kasutamise normist sotsiaaldemograafiliste tunnuste kaupa (%) 

 IKT kasutamise norm 

 

 χ
2
-statistik Olulisuse 

tõenäosus 

 Madal Kõrge   

Sugu     

Mees 331 (75,2) 109 (24,8) 0,524 0,159 

Naine 440 (79) 117 (21) 

Vanus     

18–29 123 (74,1) 43 (25,9) 0,052 0,185 

30–44 203 (73) 75 (27) 

45–64 302 (79,5) 78 (20,5) 

>65 143 (82,7) 30 (17,3) 

Haridustase     

Põhiharidus 27 (77,1) 8 (22,9) 0,667 0,092 

Keskharidus 316 (80,8) 75 (19,2) 

Kõrgharidus 167 (78) 47 (22) 

Netosissetulek     

Kuni 350 € 224 (78,9) 60 (21,1) 0,095 0,267 

351–450 € 157 (78,9) 42 (21,1) 

451–600 € 120 (78,4) 33 (21,6) 

601–750 € 97 (80,8) 23 (19,2) 

Üle 750 € 128 (69,6) 56 (30,4) 

Kodune keel     

Eesti keel 499 (74,1) 174 (25,9) 0,001 0,006** 

Vene keel/muu 272 (84) 52 (16) 

Märkus. **- Statistiliselt oluline erinevus olulisusnivool 0,01 
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Meeste hulgas oli toetus IKT normile suurem kui naiste hulgas – vastavalt 24,8% ja 21%. 

Kohustust kasutada IT lahendusi reisikoormuse vähendamiseks tunnetasid enim 30–

44aastased vastajad (27%). Kõigest 17,3% üle 65aastastest avaldasid kõrget toetust IKT 

normile. Toetus oli ka pisut suurem põhiharidusega inimeste hulgas (22,9%) ja nende hulgas, 

kelle netosissetulek oli suurem kui 750 € kuus (30,4%). Peamise koduse keelena eesti keelt 

kasutavate vastajate hulgas oli IKT normile oluliselt kõrgem toetus kui vene või muud keelt 

koduse keelena kasutades. Eesti keelt kõnelevate inimeste hulgas avaldas 25,9% kõrget 

toetust kasutada IKT lahendusi reisikoormuse vähendamiseks ja vene keelt või mõnd muud 

keelt kõnelevate vastajate hulgast 16%. Hii-ruut testi tulemuse põhjal (p=0,001; α=0,05) 

selgub samuti, et koduse keele tunnuse lõikes on IKT kasutamise normis oluline erinevus 

(tabel 1).  

 

3.2. IKT kasutamise normist isikliku normi ja hoiakute põhjal 

 

Uuriti inimeste hoiakute ja isikliku normi mõju kohustusele kasutada info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiaid vähendamaks liiklemise ja reisimisega kaasnevat 

keskkonnakoormust. Isikliku normi tunnetust uuriti selle põhjal, kuivõrd tunnevad inimesed 

kohustust vähendada oma elustiiliga kaasnevat elukeskkonna reostust. Tabelis on välja toodud 

kõrge reostuskoormuse vähendamise normiga inimeste toetus. Hoiakute all uuriti kuivõrd 

mures on inimesed elukeskkonnast tulenevate tervisriskide ja nende mõju pärast. Tabelisse on 

lisatud kõrge terviseriski hinnanguga inimesed.  

 

Tabel 2. Ülevaade IKT kasutamise normist isikliku normi ja hoiakute põhjal (%) 

 IKT kasutamise norm 

 

 χ
2
-statistik Olulisuse 

tõenäosus 

Madal Kõrge 

Isiklik norm 

elukeskkonna 

reostuse 

vähendamiseks 

288 (65) 155 (35) 0,000 0,000** 

Hinnang 

keskkonnast 

tulenevate 

terviseriskide 

suhtes 

196 (71) 80 (29) 0,004 0,008** 

Märkus: **- Statistiliselt oluline erinevus olulisusnivool 0,01 
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Tunnustevahelised seosed olid statistiliselt olulised (p=0,000 ja p=0,008) ning võimaldasid 

leida grupisiseseid erinevusi. Tabelist 2 selgub, et 35% vastanutest, kes peavad reostuse 

vähendamise normi olulisesks, nendel on ka kõrgem IKT kasutamise norm.  

 

Uuriti ka inimeste terviseriski hinnangu erinevusi IKT kasutamise normi lõikes. 29% 

vastanutest, kellel on kõrgem terviseriski hinnang, neil on ka tugevam norm kasutada IKT-d. 

Hii-ruut testi tulemuste põhjal (p=0,004; α=0,05) selgus, et IKT kasutamise normi ja hoiakute 

vahel esines erinevus.  

 

3.3. IKT kasutamise normist uskumuste põhjal 

 

Tabelis 3 on välja toodud vastajate toetus kohustusele kasutada IT lahendusi, et vähendada 

liiklemise ja reisimisega kaasnevat keskkonnakoormust uskumuste põhjal. Tunnustevahelised 

seosed olid statistiliselt olulised (p≤0,05), v.a. usk kaasaegse teaduse abisse lahendamaks 

keskkonnaprobleeme (p=0,850).  

 

Tabel 3. Ülevaade IKT kasutamise normist uskumuste põhjal (%) 

Märkus: **- Statistiliselt oluline erinevus olulisusnivool 0,01 

Väited uskumuse kohta IKT kasutamise norm 

 

 χ
2
-statistik Olulisuse 

tõenäosus 

Madal Kõrge 

Keskkonnaprobleemid 

mõjutavad otseselt minu 

igapäevaelu 

183 (64,4) 101 (35,6) 0,000 0,000** 

  

Kaasaegne teadus 

lahendab 

keskkonnaprobleemid, 

ilma et peaksime tegema 

märkimisväärseid 

muudatusi oma elustiilis 

162 (79,8) 41 (20,2) 0,367 0,850 

Ma tunnen, et otsekohe on 

vaja rakendada meetmeid 

vältimaks liiklusest 

tulenevat õhusaastet 

331 (70,9) 136 (29,1) 0,000 0,000** 

Ma usun, et 

ametiasutused hoolitsevad 

selle eest, et minu 

elukeskkond oleks 

tervislik 

196 (74,5) 67 (25,5) 0,213 0,004** 

Mulle on väga oluline, et 

minu elukeskkond oleks 

tervislik ja puhas 

652 (76,3) 202 (23,7) 0,069 0,000** 
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Tabelis 3 on välja toodud vastajad, kellel on kõrge uskumus etteantud väidetesse. 35,6% 

vastanutest, kes usuvad, et keskkonnaprobleemid mõjutavad igapäevaelu, on ka kõrgem IKT 

kasutamise norm keskkonnakoormuse vähendamiseks. 20,2% uuringus osalejate, kes usuvad, 

et kaasaegne teadus suudab lahendada keskkonnaprobleeme, IKT kasutamise norm on madal 

(p=0,367; α=0,05). 29,1% vastajatest tunnetavad suurt vajadust rakendada meetmeid liiklusest 

tuleva õhusaaste vähendamiseks, avaldavad ka kõrget toetust IKT kasutamise normile. Hii-

ruut testi tulemuste põhjal selgus, et  mainitud tunnuste ja IKT normi vahel esines statistiliselt 

olulisi seoseid (p=0,000; α=0,05). Vastanutest 25,5%, kes avaldasid kõrget toetust 

uskumusele, et ametiasutused hoolitsevad tervisliku elukeskkonna eest, peavad IKT 

kasutamise normi vähemoluliseks. Hii-ruut testi tulemuste põhjal (p=0,213; α=0,05) selgus, et 

usk ametiasutustesse ja IKT kasutamise normi vahel puudus oluline seos. 23,7% vastanutest 

peab väga oluliseks tervislikku ja puhast elukeskkonda, kuid nende IKT kasutamise norm on 

madal. Hii-ruut testi tulemuste põhjal oluline seos puudus (p=0,069; α=0,05).  

 

3.4. IKT kasutamise normist püüdluste põhjal 

 

Uuriti inimeste püüdlusi kasutamaks IKT-d, et vähendada liiklemise ja reisimisega kaasnevat 

keskkonnakoormust. Tunnustevahelised seosed olid statistiliselt olulised (p≤0,05). 

 

Tabel 4. Ülevaade IKT kasutuse normist püüdluste põhjal (%) 

 

 

 

Püüe/tahe  IKT kasutamise norm 

 

 χ
2
-statistik Olulisuse 

tõenäosus 

Madal Kõrge 

Vähendan autoga 

sõitmist 

Madal 

 

468 (78,3) 130 (21,7) 0,640 0,011* 

Keskmine 141 (75) 47 (25,0) 

Kõrge 147 (77) 44 (23) 

Valin võimalusel 

lennuki asemel bussi-, 

rongi- või laevasõidu 

Madal 

 

521 (79,8) 132 (20,2) 0,025 0,000** 

Keskmine 75 (68,8) 34 (31,2) 

Kõrge 169 (75,1) 56 (24,9) 
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Tabeli 4 järg 

Märkus: **- Statistiliselt oluline erinevus olulisusnivool 0,01 

    *- Statistiliselt oluline erinevus olulisusnivool 0,05 

 

23% uuringus osalejaist, kes peavad väga oluliseks autoga sõitmist vähendada, peavad IKT 

kasutamise normi väheoluliseks. Hii-ruut testi tulemuste põhjal olulist seost ei esinenud 

(p=0,640; α=0,05) (tabel 4). 24,9% avaldasid IKT kasutamise normile kõrget toetust, pidades 

oluliseks valida võimalusel lennuki asemel muud transpordivahendit. 31,2% teevad seda 

ebaregulaarselt. Hii-ruut testist selgus, et seos esines (p=0,025; α=0,05). Kõrget toetust IKT 

kasutamise normile (31,3%) avaldati muu keskkonnasäästliku püüdluse põhjal, näiteks valides 

kohalikke või keskkonnasõbralikke tooteid. Hii-ruut testi tulemuste põhjal esines selge seos 

IKT kasutamise normi ja muu keskkonnasäästliku püüdluse vahel (p=0,002; α=0,05) (tabel 4).   

 

3.5. IKT kasutamise normist transpordiharjumuste põhjal  

 

Tabelis 5 on välja toodud, kuidas on jagunenud toetus IKT kasutamise normile vastavalt 

transpordikasutusele. Analüüsiti, mitu korda nädalas kasutatakse autot või ühistransporti 

liikumiseks ühest kohast teise ning kui tihti liigutakse jalgsi või rattaga.  

 

Tabel 5. Ülevaade IKT kasutamise normist transpordikasutuse põhjal (%) 

Transpordiviis IKT 

kasutamise 

norm 

1 kord 

nädalas või 

harva 

kasutajad 

2-3 korda 

nädalas 

4-5 korda 

nädalas 

Enam kui 

5 korda 

nädalas 

 χ
2
-

statistik 

Autokasutus Madal 

toetus 

60 (11,7) 69 (13,5) 94 (18,4) 289 (56,4) 0,944 

Kõrge 

toetus 

17 (13,1) 19 (14,6) 24 (18,5) 70 (53,8) 

 

 

 

Muu keskkonnasäästlik 

püüdlus 

 

Madal 

 

362 (82,4) 

 

79 (17,6) 

 

 

 

0,002 

 

 

0,001** 

Keskmine 230 (77,4) 68 (22,6) 

Kõrge 174 (68,7) 76 (31,3) 
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Tabeli 5 järg 

 

Jalgsi liikumine 

või jalgratta 

kasutamine 

 

Madal 

toetus 

 

150 (21,1) 

 

169 (23,8) 

 

125 (17,6) 

 

266 (37,5) 

 

0,094 

Kõrge 

toetus 

59 (28,8) 38 (18,5) 37 (18,0) 71 (34,6) 

       

Ühistranspordi- 

kasutus 

Madal 

toetus 

287 (45,8) 127 (20,3) 80 (12,8) 133 (21,2) 0,010 

Kõrge 

toetus 

89 (47,6) 24 (12,8) 17 (9,1) 57 (30,5) 

 

Vastajatest, kes kasutasid autot enam kui viis korda nädalas, avaldas 53,8% kõrget toetust 

IKT kasutamise normile. Protsentuaalselt avaldas väike hulk vastajatest, kes kasutasid autot 

harva, kõrget toetust IKT-le (13,1%). Mida vähem kordi kasutati autot liiklemisviisiks, seda 

väiksem oli ka kõrge toetuse protsent kasutada IKT-d keskkonnakoormuse vähendamiseks 

(tabel 5). Hii-ruut test ei näidanud olulisi seoseid autokasutuse ja IKT kasutamise normi vahel 

(p=0,944; α=0,05). Samuti ei esinenud olulisi erinevusi ka jalgsi või jalgrattaga liikumise ja 

IKT kasutamise normi vahel (p=0,094; α=0,05). 34,6% enam kui viis korda nädalas jalgsi või 

jalgrattaga liikujatest avaldas kõrget toetust IKT kasutamise normile ning samuti oli protsent 

pisut kõrgem harva kergliiklejaks olijatest (28,8%). 2-3 nädalas jalgsi liikujatest või jalgratta 

kasutajatest avaldas madalat toetust IKT kasutamise normile 23,8% ja kõrget toetust 18,5%. 

Hii-ruut testi tulemuste põhjal oli ühistranspordi kasutus neist kolmest liiklemisviisist ainus, 

kus esines oluline seos IKT kasutamise normi suhtes (p=0,010; α=0,05). 30,5% uuringus 

osalejaist, kes kasutas ühistransporti rohkem kui 5 korda nädalas, peab ka IKT kasutamise 

normi oluliseks. Järgmise grupi liikmed ehk vastajad, kes kasutasid ühistransporti 4-5 korda 

nädalas, avaldasid kõigest 9,1% ulatuses kõrget toetust IKT kasutamisele keskkonnakoormuse 

vähendamiseks. Vastajatest, kes kasutasid ühistransporti harva, avaldas 47,6% kõrget toetust.  
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4. ARUTELU 

 

Magistritöö eesmärk on uurida, millised tegurid mõjutavad inimese kohusetunnet kasutada 

infotehnoloogilisi lahendusi, et vähendada liiklemise ja reisimisega kaasnevat 

keskkonnakoormust. Van Wee (2015) toob välja, et varasemalt pole olnud eriti tõendeid, et 

IKT oleks reisimist vähendanud ja toetus IKT-le oleks väga suur olnud, seetõttu on käesolev 

magistritöö oluline, kuna tulemustest selgusid tegurid, mis mõjutavad IKT kasutamise normi 

keskkonnakoormuse vähendamiseks.  

 

Magistritöös uuriti, kuidas mõjutavad toetust normile kasutada IKT lahendusi 

keskkonnasäästlikumaks reisimiseks sotsiaaldemograafilised tegurid. Varasemate uuringute 

põhjal on selgunud, et loodusest hoolimine või selle puudumine on seotud 

sotsiodemograafilise profiiliga (Gössling jt 2012; Lind jt 2015; Orru ja Lilleoja 2015). 

Käesoleva töö tulemuste põhjal võib öelda, et toetus normile kasutada infotehnoloogilisi 

lahendusi keskkonnasäästlikumaks reisimiseks sõltus kodusest keelest, kuid statistiliselt 

olulisi seoseid soo, vanuse, haridustaseme, netosissetuleku ning IKT normi vahel välja ei 

ilmnenud. Van Wee (2015) väidab, et noorte hulgas on autokasutus vähenenud. Põhjusteks 

toob ta välja auto kättesaadavuse, noorte inimeste linnastumise ja suureneva sotsiaalmeedia 

kasutamise. Esimene põlvkond, kes on IKT-d kasutanud küll e-töötamiseks, e-poodlemiseks, 

e-õppimiseks jm, olid inimesed, kes ei ole üles kasvanud IKT-ga, samal ajal kui praegu 

kahekümnendates olevad inimesed ja nooremad on sünnipäraselt IKT kasutajad. Nende jaoks 

on IKT-l põhinevad tegevused rohkem loomulikud kui vanemate generatsioonide jaoks. 

Noored inimesed on seetõttu ka vähem autokasutusele orienteeritud kui eelnevad 

generatsioonid. Transpordialastes uurimistöödes (Innocenti jt 2013; Schneider 2013) on 

leitud, et inimesed, kes on regulaarselt valinud liikumiseks ühte kindlat viisi, kasutavad suure 

tõenäosusega seda sama ka tulevikus. Need muutuvad harjumuslikeks valikuteks. Arvatakse, 

et kui liikumisviis on valitud, siis mängib ratsionaalne teguviis vähe rolli (Innocenti jt 2013). 

Inimeste harjumused transpordivahendi valikul saavad alguse juba lapseeast ning kuna noored 

inimesed on rohkem avatud erinevatele muutustele, siis võiks juba lapseeas arendada nende 

harjumust keskkonnasäästlikumaks reisimiseks.  
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Psühholoogilisi tegureid, mis mõjutavad IKT kasutamise normi, on erinevaid. Analüüsi 

tulemustest selgus, et IKT kasutamise norm sõltub isiklikust normist ja hoiakutest. Uuringus 

osalejad, kes pidasid reostuskoormuse vähendamise normi oluliseks, pidasid ka oluliseks 

kasutada IKT-d reisimisega seotud keskkonnakoormuse vähendamiseks. Kõrget toetust IKT 

kasutamise normile isikliku normi põhjal avaldas 35% vastanutest. Inimesed, kes 

teadvustavad, millised on autokasutamise tagajärjed keskkonnale ning võtavad selle eest 

vastutuse, mis on seotud moraalse kohustusega vähendada autokasutust (Lind jt 2015). Sellise 

isikliku normiga inimesed on altimad aktsepteerima transpordi poliitikaid, kus autokasutusega 

seotud kulu on suurem ja rõhku pannakse alternatiivsetele transpordiviisidele. Tulemusi saab 

seostada NAM-iga (normi-aktiveerimise mudel), mille järgi avaldub käitumine vastavalt 

isiklikele normidele, mis aktiveeruvad, kui indiviidid on teadlikud negatiivsetest mõjudest 

keskkonnale. Mitmetest uuringutest on selgunud, et inimesed tunnevad moraalset kohustust 

tegutseda keskkonnale kasulikult (Jakovcevic ja Steg 2013; Steg jt 2005; Steg jt 2014). 

Keskkonnasäästlikuma reisimise edendamiseks oleks tähtis tugevdada isiklikke norme, 

näiteks teadvustada probleemidest, mis seostuvad auto kasutamisega. Käitudes isiklike 

normide järgi, kaasnevad sellega positiivsed emotsioonid, nagu uhkustunne, mis omakorda 

võib soodustada keskkonnasäästlikumaid transordivalikuid ka edaspidi.  

 

Töös uuriti ka seda, kuidas sõltub IKT kasutamise norm uskumustest. Vastajad, kellel oli 

kõrge uskumus, et keskkonnaprobleemid mõjutavad igapäevaelu, avaldasid ka kõrget toetust 

IKT kasutamise normile (35,6%), samuti ka kõrge keskkonnast tuleneva terviseriski 

hinnanguga vastanud (29%). Lind ja tema kolleegid (2015) jõudsid oma uuringus tulemusteni, 

et inimesed, kes peavad prioriteetsemaks oma tervist, valivad ka liikumisviisiks pigem tervist 

edendavaid reisimisviise. Steg jt (2005) arutlevad, et tuginedes VBN teooriale võib öelda, et 

inimesed tunnevad vastutust keskkonnaprobleemide pärast ja on valmis tegutsema nii, et 

probleeme vältida või neid parandada. Eelpool mainitud uskumust saab seostada uue 

keskkondliku paradigma ehk NEP-iga (New Environmental Paradigm), mis väljendab 

inimese keskkonna- või enesekesksust. Käesolevas magistritöös statistilisi seoseid NEP-i ja 

IKT vahel välja ei tulnud.  Stern (2000) toob NEP-i puhul välja, et inimesed on keskkonnast 

sõltuvad ning mõjutatud ökosüsteemide protsessidest. Ökoloogilise maailmavaatega 

indiviidid tähtsustavad vajadust hoida looduslikku tasakaalu, mis on oluline jätkusuutliku 

arengu puhul (Lind jt 2015). Ent uuringu põhjal ei saa väita, et inimese vaated looduse 

haavatavusele võiksid mõjutada tema kohusetunnet kasutada IKT-d. Uuringus osalejaist 

29,1%, kes avaldasid kõrget toetust uskumusele, et kohe on vaja rakendada meetmeid 
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transpordist tuleneva õhusaaste vältimiseks, on ka valmis kasutama IKT lahendusi selleks. 

IKT abil saaks transpordisüsteem toimida vähem saastaval viisil (Cohen-Blankshtain ja 

Rotem-Mindali 2016). Kendt jt (2015) toovad välja, et elektroonilised teekonnaplaneerijad 

nutitelefonides on ühed võimalused, kuidas tehnoloogia aitab kaasa keskkonnasäästlikumaks 

reisimiseks, näiteks aitavad erinevad rakendused leida lühemaid teekondi ja aitavad vältida 

ummikuid. IKT abil saab ka reise vältida, näiteks harrastada e-poodlemist, kuhugi kohale 

sõitmise asemel kasutada e-maili võimalust või Skype’i jms.  

 

Kohusetunnet kasutada IT lahendusi, et vähendada transpordist tulenevat keskkonnakoormust, 

sõltub keskkonnasäästlikest püüdlustest. 24,9% küsitletutest, kes valiksid lennuki asemel muu 

transpordivahendi, avaldasid kõrget toetust IKT kasutamise normile. Scotti jt (2012) arvates 

inimeste teadlikkus lennureiside mõjudest keskkonnale järjest kasvab ning see võib mõjutada 

rahvusvahelist turismi.  

 

Vastajad, kes on valmis vähendama kodust energiakasutust, vähendama kuuma vee kasutust, 

ostma energiaefektiivsemaid kodumasinaid ning keskkonnasõbralikke tooteid, peavad ka IKT 

kasutamise normi oluliseks. See pigem vastandub Waygood ja Avineri (2016) poolt 

läbiviidud uuringus tulemustele, mis rõhutavad, et inimesed on valmis pigem vähendama 

kodust energiakasutust, kui muutma oma transpordiharjumusi.  

 

IKT kasutamise normi seostamisel inimeste transpordiharjumustega selgus, et ühistranspordi 

kasutajad avaldasid kõrget toetust kohusetundele kasutada IT lahendusi keskkonnakoormuse 

vähendamiseks. Autokasutajate ja kergliiklejate seas pole olulisi erinevusi IKT kasutamise 

normis. Samuti ei avaldanud kõrget toetust IKT kasutamise normile need, kes olid seisukohal, 

et püüavad autoga sõitmist vähendada. Lind jt (2015) on saanud teistsuguseid tulemusi, nimelt 

autokasutajad tunnevad suuremat vastutustunnet autokasutuse negatiivsete tagajärgede üle 

keskkonnale kui ühistranspordi kasutajad. Põhjus võib olla see, et need, kes tihti kasutavad 

ühistransporti ei tunne nii suurt vastutustunnet negatiivsetest tagajärgedest sellepärast, et nad 

juba on võtnud vastutuse oma käitumusliku tegevuse kaudu. Eesti uuringud (SAKTRA 2010) 

näitavad, et Eestis on autokasutus seevastu kasvanud kiires tempos. IKT kasutamise 

võimaluste ja eeliste propageerimine oleks oluline viis autostumise peatamiseks. Ent kuna 

liikumisvajadust ei saa täielikult pirata, jääb autokasutuse eeliseks auto pakuav autonoomsus 

ja privaatsus ning sõidurõõm, nagu rõhutab Geels (2012).  
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Ühistranspordi kasutajad peavad IKT normi oluliseks. Üheks võimalikuks seletuseks on see, 

et IKT mõjutab ühistranspordiga sõitmise kogemust. Mobiilitehnoloogia pakub navigatsiooni 

teenuseid, aitab ajaliselt reisi planeerida ja pakub ka meelelahutuslikku poolt. Van Wee 

(2015) toob välja, et ühistransport muutub üha populaarsemaks pikemate reiside tegemiseks, 

kuna inimesed saavad seal viibides aega kasutada IKT-l põhinevateks tegevusteks. 

Ühistranspordis viibides on tänu IKT-le võimalik erinevaid tegevusi omavahel ühendada ja 

olla produktiivne, kas siis tööasju ajades või kaugemal viibivate inimestega suheldes 

(Taniguchi 2014).  

 

Magistritöös kasutatud KesTeRisk-i uuringu valim oli väga suur, mistõttu saab ka tulemusi 

laiendada kogu Eesti elanikkonnale. Kuna IKT on pidevalt arenev valdkond ja lai mõiste, siis 

võiks edaspidistes uuringutes keskenduda spetsiifilisema IKT vahendile, näiteks konkreetselt 

mobiiltelefonidele ja nende mõjule reisikäitumisel. Autor soovitab tulevikus uurida, kui tihti 

ja milliseid teenuseid täpsemalt kasutatakse reisiplaneerimisel. Käesolev töö näitas, millised 

tegurid mõjutavad kohusetunnet kasutada IT lahendusi reisimisega kaasneva 

keskkonnakoormuse vähendamiseks. Tulemused aitavad mõista Eesti elanike 

keskkonnakäitumist, mille abil saab kujundada teavituskampaaniaid IKT võimalustest 

reisimisel. Teades, millised hoiakud, püüdlused, uskumused, transpordiharjumused mõjutavad 

inimeste isiklikku normi kasutada infotehnoloogilisi lahendusi, et vähendada liiklemise ja 

reisimisega kaasnevat keskkonnakoormust, saab kasutusele võtta ka vastavaid meetmeid 

keskkonnakoormuse vähendamiseks. 
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KOKKUVÕTE 

 

Keskkonnasäästlik reisimine muutub tänapäeval järjest aktuaalsemaks. Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiad mõjutavad reisikäitumist. Tehnoloogilisel arengul on olnud 

väga suur mõju sellele, milliseks meie ühiskond on kujunenud. Käesolev magistritöö käsitles 

tegureid, mis mõjutavad kohusetunnet kasutada IT lahendusi reisikoormuse vähendamiseks 

ning see teema on väga ajakohane, kuna e-suhtlus muutub üha tähtsamaks ja avaldab suurt 

mõju inimeste käitumise ja hoiakute kujunemisele. Inimeste transpordialast käitumist on 

seletatud nii sotsiaaldemograafiliste tunnustega kui ka individuaalsete psühholoogiliste 

tegurite varal. Teades IKT kasutamise normi mõjutavaid tegureid on võimalik pakkuda 

lahendusi, kuidas inimesed saaksid muuta oma reisikäitumist keskkonnasäästlikumaks IT 

lahenduste näol.  

 

Magistritöö eesmärk oli uurida, millised tegurid mõjutavad inimese isiklikku normi kasutada 

infotehnoloogilisi lahendusi, et vähendada liiklemise ja reisimisega kaasnevat 

keskkonnakoormust. Selgitati välja, kuidas mõjutavad sotsiaaldemograafilised ja 

psühholoogilised tegurid toetust normile kasutada IKT lahendusi keskkonnasäästlikumaks 

reisimiseks ning kuidas on IKT kasutamise norm seotud transpordiharjumustega.  

 

IKT kasutamise norm sõltus kodusest keelest, mis on hea indikaator inimese rahvusest ja 

kultuurilisest kuuluvusest. Need vastajad, kelle kodune keel oli eesti keel, pidasid normi 

olulisemaks. Tulemustest selgus, et IKT kasutamise norm sõltus ka psühholoogilistest 

teguritest. Kõrget toetust normile avaldasid vastajad, kes pidasid oluliseks reostuskoormuse 

vähendamist ja need, kes olid kõrge keskkonnast tuleneva terviseriski hinnanguga. Uuringus 

osalejad, kellel oli kõrge toetus uskumusele, et keskkonnaprobleemid mõjutavad igapäevaelu 

ja kohe on vaja rakendada meetmeid õhusaaste vähendamiseks, avaldasid samuti kõrget 

toetust normile kasutada IKT-d keskkonnakoormuse vähendamiseks. Need inimesed, kes 

oleksid valmis valima lennuki asemel muu transpordivahendi, peavad oluliseks ka IKT 

kasutamise normi. Vastajad, kes on valmis vähendama kodust energiakasutust, vähendama 

kuuma vee kasutust, ostma energiaefektiivsemaid kodumasinaid ning keskkonnasõbralikke 

tooteid, peavad ka IKT kasutamise normi oluliseks. Tulemustest selgus, et ühistranspordi 
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kasutajad peavad olulisemaks kasutada infotehnoloogilisi lahendusi, et vähendada liiklemise 

ja reisimisega kaasnevat keskkonnakoormust, kui autokasutajate või kergliiklejate seas need 

erisused välja ei tulnud. Rohkem teavitustööd ja informatsiooni edastamist CO2 emissioonide 

kohta võib viia muudatusteni käitumises, sealhulgas aidata kaasa IKT kasutamise 

suurenemisele. 

 

Käesoleva töö tulemused näitavad seoseid inimeste hoiakute, püüdluste, uskumuste ja IKT 

kasutamise normi vahel. Need inimesed, kes teadvustavad endale erinevaid 

keskkonnaprobleeme, on valmis kasutama IT lahendusi, et vähendada liiklemise ja 

reisimisega kaasnevat keskkonnakoormust. Eestis on autokasutus kasvanud kiires tempos 

ning seetõttu oleks ka vaja rakendada meetmeid, et vähendada transpordist tulenevat 

keskkonnakoormust. Keskkonnasäästlikuma liikumisviisi valiku mõjutamiseks tuleks läbi viia 

teavituskampaaniaid IKT võimalustest reisimisel ja selle kasust keskkonnale. Tähtis oleks 

tugevdada ökotsentristlikke väärtusi ja suurendada inimeste keskkonnateadlikkust. Inimeste 

harjumused transpordivahendi valikul saavad alguse juba noorelt ning kuna noorelt inimesed 

on rohkem avatud erinevatele muutustele ning kasutavad juba varakult IKT-d, siis võiks juba 

lapseeas arendada nende harjumust keskkonnasäästlikumaks reisimiseks IKT abil.  
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The norm of using ICT for environmentally friendly traveling 

according to psychological factors 

 

Summary 

 

Information and communication technologies (ICT-s) affect our travel behaviour (Aguiléra et 

al. 2012). Numerous studies show that technology has changed our lifestyle and has huge 

impact on our society and will continue to impact humankind in the future (Aguiléra et al. 

2012; Cohen-Blankshtain and Rotem-Mindali 2016). Research on ICT and travel behaviour is 

receiving increased attention because it is possible to reduce job-related and leisure traveling 

or organize things without leaving home when using ICT (Aguiléra et al. 2012). 

 

Human behaviour in the field of transportation has been explained by individual 

psychological factors. Many studies have been conducted to examine travel habits and focus 

on environmentally friendly travel modes (Gehlert et al. 2013).  There has been evidence that 

different psychological factors and subjective behaviour determine the travel mode choice 

(Innocenti et al. 2013). Environmental behaviour is influenced by world view, relations 

between people and environment (Steg et al. 2005). 

 

The purpose of this study was to examine which factors influence the sense of obligation to 

use IT solutions to reduce negative impacts on environment caused by transportation. 

Following research questions were examined:  

- how sociodemographic features affect the support to the norm of using ICT for 

environmentally friendly traveling? 

- how psychological factors influence the norm of using ICT? 

- how transportation habits are connected to the norm of using ICT? 

 

A survey was conducted to examine how Estonians perceive negative environmental and 

health risks and their behavioural choices to reduce effects. 1000 people from Estonia replied 

to the survey and it was carried out in February 2015.  

 

The results show that people whose main language at home is Estonian also support the norm 

of using ICT for environmentally friendly traveling. There are no other statistically important 
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significances among sociodemographic features. Results show that there are some 

psychological factors which influence the norm of using ICT. Respondents who found that 

it’s important to reduce the load of pollution; who have higher valuation for health risk; the 

ones who feel that environmental problems affect daily life; who demonstrated high support 

to the belief that it’s important to implement measures to reduce pollution from transportation 

also find important to use ICT for reducing travel related environmental influence. 

Respondents who would choose some other travel mode instead of flying find that it’s 

important to use ICT to reduce environmental load from transportation. People who are ready 

to reduce energy and hot water use; ready to buy more energy efficient machines and 

environmentally friendly proucts also support the norm of using ICT. The ones who use 

public transport find more important to use ICT than car or bike users and people whose 

travel mode is walking. More information about CO2 emissions could lead to changes in 

behaviour.  

 

This paper shows connections between ICT and attitudes, endeavors, beliefs. People who are 

aware of different environmental problems are also ready to use IT solutions to reduce 

environmental load from traveling. There should be campaigns about benefits of ICT to 

environment to promote environmentally friendly traveling. It is important to strengthen 

ecological values and environmental awareness.  
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LISAD 

Lisa 1. Väljavõte töös kasutatud KesTeRisk-i küsimustikust 

 

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 

 

  

K23. Kuivõrd nõustute järgnevate väidetega? Palun ringitage igas reas üks vastusevariant. 

 

  Ei nõustu 

üldse  

Ei  

nõustu 

Neut-

raalne 

Nõustun Nõustun 

täiesti 

A. Keskkonnaprobleemid mõjutavad otseselt minu 

igapäevaelu 
1 2 3 4 5 

B. Kaasaegne teadus lahendab keskkonnaprobleemid, 

ilma et peaksime tegema märkimisväärseid 

muudatusi oma elustiilis 

1 2 3 4 5 

 

 

K24. Kuivõrd nõustute järgnevate väidetega? Palun ringitage igas reas üks vastusevariant. 

 

  Ei nõustu 

üldse  

Ei  

nõustu  

Neutraalne Nõustun Nõustun 

täiesti 

A. Ma tunnen, et otsekohe on vaja rakendada meetmeid 

vältimaks liiklusest tulenevat õhusaastet 
1 2 3 4 5 

B. Ma tunnen kohustust vähendada oma elustiiliga 

kaasnevat elukeskkonna reostust 
1 2 3 4 5 

C. Ma tunnen kohustust kasutada infotehnoloogilisi 

lahendusi (nt skype), et vähendada liiklemise ja 

reisimisega kaasnevat keskkonnakoormust 

1 2 3 4 5 

D. Ma usun, et ametiasutused hoolitsevad selle eest, et 

minu elukeskkond oleks tervislik  
1 2 3 4 5 

E. Mulle on väga oluline, et minu elukeskkond oleks 

tervislik ja puhas 
1 2 3 4 5 
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K29. Kuidas Te hindate käesoleval ajal oma tervist? Palun ringitage üks vastusevariant. 

 

1. Väga hea 

2. Hea 

3. Keskmine 

4. Halb 

5. Väga halb 

  

 

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 
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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 

  

 

 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. Valin kohalikke tooteid 1 2 3 4 5 

B. Vähendan autoga sõitmist  1 2 3 4 5 

C. Vähendan kodus energia ja kütuste kasutust, 

näiteks keeran kütet vähemaks  
1 2 3 4 5 

D. Ostan energiaefektiivsemaid kodumasinaid 1 2 3 4 5 

E. Vähendan kuuma vee kasutust 1 2 3 4 5 

F. Ostan keskkonnamärgisega 

keskkonnasõbralikke tooteid 
1 2 3 4 5 

G. Valin võimalusel lennuki asemel bussi-, 

rongi- või laevasõidu  
1 2 3 4 5 
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