KÜSIMUSTIK
Paide linn osaleb partnerina Norra Regionaalarengu fondi poolt rahastatavas projektis
„Ringluspõhine jäätmekäitlus“ (Circular-Based Waste Management). Projekti eesmärk on vähendada
inimtegevuse kahjulikku mõju keskkonnale ja tõhustada erinevat koostööd jäätmemajanduse
korraldamisel. Projekti elluviimise tulemusena kasvab elanike, eriti noorte keskkonnateadlikkus ja
töötatakse välja uuenduslikke lahendusi seoses jäätmekäitlusega.

Vanus: ________
I OSA
1. Milliseid jäätmeid on võimalik taaskasutada?
Plastik

Patareid

Paber

Elektroonikatarbed ja elektriseadmed

Metall

Majapidamisjäätmed (mööbel, tekstiil)

Klaas

Ma ei tea

Toidujäätmed

Muu- täpsustage _________________

2. Kas sorteerid kodus jäätmeid, kui jah, siis milliseid?
Ei sorteeri- kõik jäätmed kogun ühte
prügikasti

Patareid
Elektroonikatarbed ja elektriseadmed

Plastik

Majapidamisjäätmed (mööbel, tekstiil)

Paber

Ma ei tea

Metall

Muu- täpsustage _________________

Klaas
Toidujäätmed
3. Kas Sinu arvates võivad igasugused jäätmed olla väärtuslik ressurss?
Jah
Ei
4. Mida saab jäätmetest teha? (märgi sobiv)
Energiat

Ma ei tea

Väetist

Muud- täpsustage ________________

Uusi tooteid (nt plastik, paber, klaas,
metall, vana mööbel)
II OSA
1. Palun nimeta enda elukoht.
Eramaja

Ridaelamu

Kortermaja

Suvila

2. Kas Sa taaskasutad?
Klaas ja plastik

Biojäätmed

Paber ja kartong

Muu_______________

Tekstiil

Ei taaskasuta üldse

3. Kas oled külastanud mõnda järgmist jäätmejaama või prügilat?
Väätsa prügila

Roosna-Alliku keskkonnajaam

Paide jäätmejaam

Viisu keskkonnajaam

Tarbja keskkonnajaam

Muu________________

Sargvere keskkonnajaam

Ei ole külastanud

4. Kas tead millised jäätmeid tuleb viia jäätmejaama?
Jah
Ei
5. Kui vastasid eelmisele küsimusele „Jah“, vasta kui tihti viid jäätmeid jäätmejaama.
Üks kord kuus

Kaks korda aastas

Üks kord kahe kuu jooksul

Üks kord aastas

Kaks korda kuus

Muu

Neli korda aastas
6. Kas leiad piisavalt infot jäätmeringluse ja jäätmete sorteerimise teemal?
Jah
Ei
7. Kas kasutad kodus eraldi konteinereid/prügikaste prügi sorteerimiseks?
Jah
Ei
8. Kui vastasid „Ei“, palun põhjenda.
Sorteerimine on liiga keeruline
Mulle ei meeldi kui kodus on erinevad
prügikastid

See ei ole minu vastutus, prügiettevõte
peaks tegema seda ise
Taaskasutusest ei ole mingit kasu

Ma arvan, et sorteeritud jäätmeid ei
taaskasutata niikuinii
9. Kas miski takistab Sul taaskasutamist (ise ja pakkuda taaskasutamiseks)?
Jah
Ei

10. Kui vastasid „Jah“, palun selgita.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
11. Kas Sa oled teadlik leheküljest www.kuhuviia.ee?
Jah
Ei
12. Kui vastasid „Jah“, kas oled seda kasutanud?
Jah
Ei
13. Kas Sul on ettepanekuid kuidas parandada jäätmete sorteerimist ja äravedu?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

