
E-jätetutkimus 
 

Nimi: __________________________________    

Luokka: ________________________________ 

Päivämäärä: ____________________________ 

 

1. Mitä seuraavista elektroniikkalaitteista löydät kotoasi?  

 kpl  kpl  kpl  kpl 
Matkapuhelin  Jääkaappi  Sähkövatkain  Pyykinpesukone  
Tabletti  Mikroaaltouuni  Tehosekoitin  Kuivausrumpu  
Tietokone  Kahvinkeitin  Leivänpaahdin  Sähköhammasharja  
Televisio  Vedenkeitin  Sauvasekoitin  Parranajokone  
Kamera  Sähköliesi  Valaisin  Tuuletin  
Paristokäyt. lelu  Radio  Tasku-/otsalamppu  Pelikonsoli  
Tiskikone  Pakastin  Silitysrauta  Hiustenkuivaaja  

 

Mitä muita sähköllä toimivia laitteita löysit? ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Laske, montako elektroniikkalaitetta löysit yhteensä: ____________________________________________ 

Laske, montako lamppua tai valaisinta löysit yhteensä: ___________________________________________ 

 

2. Onko kotonasi elektroniikkalaitteita, jotka eivät toimi tai joita ei enää käytetä? 

 Kyllä Ei Mikä laite/laitteet? 
Laitteita, jotka toimivat, mutta joita ei enää käytetä    
Laitteita, jotka eivät toimi, mutta jotka voisi korjata    
Laitteita, jotka eivät toimi ja joita ei voi korjata    

 

3. Minkä uuden elektroniikkalaitteen ostit tai sait viimeksi? __________________________________ 
 

4. Jos ostit uuden laitteen vanhan tilalle, mitä teit vanhalle laitteelle? Rastita sopiva vaihtoehto! 

Käytän sitä vielä  Vein sen takaisin kauppaan  
En käytä sitä enää, mutta en ole heittänyt sitä pois  Myin sen   
Heitin sen roskiin  Vein sen kierrätyspisteeseen  
Annoin sen jollekulle  Muu, mikä?  

 

 

 

1.

2.

3.

4.

Elektroniikalla tarkoitetaan laitteita, jotka tarvitsevat 
toimiakseen sähkövirtaa. Kun nämä laitteet menevät 
rikki tai niitä ei enää käytetä, niistä tulee elektroniikka-
jätettä eli sähkö-ja elektroniikkaromua (SER). Elektro-
niikkajätettä kutsutaan myös e-jätteeksi.



5. Jos olet säilyttänyt kotonasi elektroniikkalaitteita, jotka eivät toimi tai joita et muusta syystä enää 
käytä, miksi olet tehnyt niin? Rastita sopiva vaihtoehto. 

En tiedä mihin voisin viedä vanhan laitteen  
Olen ajatellut viedä laitteen myöhemmin keräykseen, korjata tai myydä sen  
Säilytän laitetta varmuuden vuoksi  
En ole ajatellut asiaa  
Muu syy, mikä?  

 

6. Miten voisit itse vähentää e-jätteen määrää? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Olitko kuullut aikaisemmin e-jätteestä?  Kyllä ______ En ______ 
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