
 Milieudefensie tegevus on kogemus. Just liikmeskon-
suunatud ennekõike oma liik- naga suhtlemise ning neile 
metele ning erinevatele kam- erinevate tegutsemisvõima-
paaniatele. Näiteks kliima- luste tekitamine on ka ERLi 
muutuste, kodukemikaalide, töötajate selge eesmärk.   
liigtarbimise või planeerimis-  Täpsema tegevusplaani pa-

Kui tavapärane märtsi probleemide vastu võidel- nime koostöös paika juba 
algus Hollandis tähendab dakse suuremahuliste post- selleks aastaks ja eesmärgiks 
vihmaseid plusskraade, kaardiaktsioonide abil, mille- on suure postkaardiaktsiooni 
siis sellel aastal tabas ga pööratakse vastavatele tee- läbiviimine, pööramaks tä-
sedagi maad veidi oota- madele laiema avalikkuse tä- he le pa nu  pr ob le em id el e 
matu ilmastikunähtus  

helepanu ning kogutakse ka Eesti suuremate linnade jalg-kahe päeva jooksul sadas 
rahalisi annetusi, mis moo- rattaliikluses. Laialt levitata-maha selline kogus lund, 
dustavad eelarves arvestatava vate postkaartide idee on millist ei olnud kohalikud 
osa. Milieudefensie eesmärk allkirjade kogumise abil sur-näidud ligi 20 aasta 

jooksul. Just niisugusel on jõuda võimalikult paljude ve avaldamine ametnikele, 
erilisel ajal toimus inimesteni ja nendele ka vas- et keskkonnasõbralik jalg-
Amsterdamis Eesti taval t huvit atuse  tasemele  rattatransport ei oleks linna-
Rohelise Liikumise (ERL) erinevaid tegevusi ning koos- liikluses tõrjutud ja eluoht-
ja Hollandi suurima töövõimalusi pakkuda. lik, vaid mugav ning turva-
keskkonnaorganisatsiooni line. Eks ole ju just Holland 
Milieudefensie vahelise 

 Radikaal sete  akts ioon ide riik, mida ka jalgratta kasu-koostööprojekti teine osa.
läbivi imiseks on Mil ieu- tamise seisukohalt parima  
defensies lausa eraldi mees- näidisena kasutada saab.    Sügisesest Räägu numbrist 
kond. Mägironimise ja muude  ERLi esimene postkaardi-võib meeldetuletuseks luge-
ekstreemsete kogemustega aktsioon saab oma suure da projekti esimesest osast - 
väike löögirühm on vajadusel avalöögi maikuisel Rohe-hollandlaste külaskäigust 
alati valmis erinevaid ohtlikke liste rattaretkel ning peaks Eestisse. Siis käsitleti mit-
ettevõtmisi läbi viima, majade kulmineeruma sügisel Auto-meid ERLi liikmeskonna 
ja puude otsa ronimisest enda vabal päeval. arendamist puudutavaid kü-
lennuki külge aheldamiseni. simusi ning tänu Milieude-
Krõbedamaid meeleavaldusi fensie inimeste aastate-
korraldatakse keskmiselt paar pikkusele kogemustepagasile 
korda aastas. leiti mitmeid uusi suundi ning 

pandi paika konkreetsemaid 
ERLi  arendamineplaane seoses Roheliste ratta-
  Pikkade arutelude käigus te-retkega. 
gime Amsterdamis loomuli- Kui Eestis käis vaid kaks 
kult plaane ka ERLi tegevuse inimest, siis Hollandis oli 
arendamiseks ning hoogusta-võimalik kohtuda mitmete 
miseks. Kohtumiste teemade-erinevate valdkondade spet-
valik oli juba pikalt ette pla-sialistidega, kes kõik lahkelt 
neeritud, sest meil oli selge oma teadmisi jagasid. Nelja 
ettekujutus, mida Milieude-päeva jooksul saime selge-
fensie inimestelt õppida soo-maks selle mitmekümne-
vime. Nagu juba eelpool tuhandelise liikmeskonnaga 
mainitud, on  olemasolevate keskkonnaorganisatsiooni 
liikmete kaasamise ja uute struktuuri ja tegevusvaldkon-
inimeste huvitatuse tõstmise nad. 
suhtes hollandlastel pikk 
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üheksas poeketis ehk umbes 50-s  Lõppenud on läbi 2004. aasta Projekti raames sai ka seitse Tal-
super mar ket is  ökomä rgi stega  kestnud ettevõtetele ja korteri- linna kooli endale ka komposti-
kaubad "loodussõbraliku toote" ühistutele suunatud jäätmete kor- kastid. Ragn-Sells'is suurenes üm-
sildiga. Arengut poodide turun- duvkasutamise suurendamise  bertöötlemisse minevate jäätmete 
dusjuhtide mõtlemises illustreerib kampaania. Tegevus keskendus hulk 2004. aastal 42% võrra. Ilm-
fakt, et kolm aastat tagasi olid vanapaberi, taara ja biojäätmete selt on selles ka Eesti Rohelise 
meiega koostööd valmis tegema eraldikogumise propageerimisele. Liikumise teavitustööl oma väike 
vaid kolm poeketti. Seekordse Kampaania käigus saadeti vas- osa.
kampaaniaga seoses antud inter- tavat infot ja soovitusi enam kui 
vjuude arv annab märku ava-  Neile, kes soovivad praktilisi nä-
likkuse huvi tõusust tervisliku ja punä iteid mõis tl ikuks ta rb i-
loodusvarasid hoidva elustiili vas- miseks, valmis ERL-il vastav kä-
tu. Kampaania jätkub plakatite ja siraamat. Säästa tarbimise rühma 

2004 märtsi lõpus algas voldikute levitamisega koolides ja aktiivse liikme Triin Ranna poolt 
loodussõbralike toodete büroodes ning siin vajab ERL ka koosta tud „Säästva tarbimise  
kampaania, mida töörühm on oma liikmete abi. Kes tunneb, et käsiraamat“ on ERL kodulehel 
praktiliselt terve aasta ette val- saaks oma kooli või töökohta ni- aa dr es si l 
mistanud. On meeldiv tõdeda, metatud materjale toimetada, 
et seekord on projektiga ühi-

võiksid kindlast i  autor iga . Käesoleva aasta nenud kõik Eesti suuremad tuhandele ettevõttele, kohtuti 
ühendust võtta jooksul on kavas antud materjali poeketid. kümnete firmade haldusjuhtidega 
(  või mo- baasil kokku panna lühike ja liht-ja anti mitmeid soovitusi jäätme-
biilil 56 485778)! salt loetav roheline ostujuht. Töörühma liikmed tähistasid käitlussüsteemi parandamiseks. 

www.roheline.ee/  
index.php3?what=consumption/k
ampaania.html

allan.kokkota@mail.ee
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Algas loodussõbraliku toote kampaania

 Sarnaselt Europa Liidu (EL) struktuuri-
fondidega annavad ka teised riikide 
ühendused EL uutele liikmesriikidele 
jätkuvalt tagastamatut abi. Näiteks Eu-
roopa Majanduspiirkonna (EMP) ja 
Norra ühine abipakett Eestile aastateks 
2005-2009 on kokku 491 miljonit kroo-
ni. Teiste teemade seas on võimalik taot-
leda abi ka keskkonnakaitselisteks suur-
teks investeeringuteks: energiasäästuks, 
looduskaitseks, jäätmekäitluseks jne. 
Taotleda saavad nii riigiasutused kui 
omavalitsused, vabaühendused ja äri-
ühingud.

 Paraku on protsessi koordineeriv Ra-
handusministeerium infot Norra/EMP 
raha taotlemise võimaluse kohta jaga-
nud vaid teistele ministeeriumidele, ilm-
selt sooviga saada võimalikult palju lisa-
raha riigieelarvesse, mis on tulumaksu 
langetamisega sattunud kriitilisse seisu. 
Koostöös teiste vabaühenduste ja oma-
valitsusliitudega on Eesti Roheline Lii-
kumine taotlenud avaliku taotlusvooru 
korraldamist, et kõik abikõlbulikud taot-
lejad saaksid võrdsetel alustel Norra/ 
EMP toetust oma projektidele küsida.

 Vabaühenduste tugeva lobby tulemuse-
na oligi Rahandusministeerium sunni-
tud märtsi lõpul oma eksimust tunnis-
tama ning tühistama sisuliselt eksklu-
siivse taotlusvooru ministeeriumitele. 
Kuidas ja millal uus, kõigile võrdseid 
võimalusi pakkuv voor väja kuuluta-
takse, pole veel teada. Kindlasti aga 
hoiab ERL sündmuste arengul kätt 
pulsil.

Segadused 
Norra/EMP 
finantsabiga
Eestile

Allan Kokkota
säästva tarbimise 
töörühma koordinaator

Peep Mardiste
juhatuse esimees

Koolitus lumises 
Amsterdamis
Hanna Maran
Liikmeskonna arendamise
koordinaator
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objekti rajamisega kaasnevat mõju peab esindasid Eesti Rohelist Liikumist Kärt 
hindama tervikuna (arvestades ka objekti Vaarmari ELFist ja loo autor.
kasutusest tulenevaid tagajärgi) või on 
näiteks sadama ehituseks piisav info see, Laguja elanike võit Riigikohtus 
kuidas konkreetse kai ehitus mõjub 9. märtsil 2005 langetas Riigikohus otsuse 
veekeskkonnale. Sadama otsusega Laguja prügila asjas, kus vaidlus 
se on du va lt  on  ka hj uk s m är ga ta  regionaalse jäätmekeskuse rajamise 
ministeer iumi poolse t nö kerg emat õiguspärasuse üle oli käinud juba ligi 
suhtumist keskkonnamõju hindamise poolteist aastat. ERL pole kohtuasjaga 
me ne tl us nõ ue te  jä rg im is se , mi da  küll otseselt seotud, kuid on seda huviga 
avalikkuse kaasamise seisukohalt ei saa jä lg in ud . Ko ha li ku d el an ik ud  on  
pidada positiivseks. Ringkonnakohtus kohtuasjas kasutanud ELFi juristide abi. 
esindasid ELFi ja ERLi Kärt Vaarmari, Esimese astme kohus oli planeeringu 
Toomas Trapido, Urmo Lehtveer ja loo tühistanud, ringkonnakohus selle jõusse 
autor. jätnud ja nüüd tühistas detailplaneeringu 

Eestis on viimastel aastatel peetud kehtestamise otsuse lõplikult Riigikohus. 
umbes pool tosinat keskkonna- TTÜ elamuprojekt Selles protsessis võttis kohus olulisi 
teemalist kohtuasja, mille on 18. veebruaril 2005 rahuldas Tallinna se isukohti , mis ol id  kokkuvõtva lt  
algatanud Eesti Roheline Liikumine Ringkonnakohus ERLi kaebuse Tallinna järgmised:  
(ERL) või mõni teine keskkonna- Linnavolikogu vastu ja tühistas Nõmme 
organisatsioon. 2005. aasta esimese 

liivikute detailplaneeringu kehtestamise * Olulise  keskkonnamõjuga objekti kolme kuu jooksul on toimunud olulisi 
ot su se . Te ge mi st  on  Tal li nn a detailplaneeringule peab eelnema arenguid kohtuasjades, millega ERL 
Tehnikaülikoolile kuuluva kinnistuga asu koh a al ter nat iiv ide  hin dam ine . on seotud olnud.
Ehitajate teel Nõmme-Mustamäe A s u k o h t  f i k s e e r i t a k s e  
maastikukaitseala külje all, kuhu TTÜ detailplaneeringuga, mitte ei valita Saaremaa süvasadam
s o o v i b  r a j a d a  k o r t e r e l a m u i d .  detailplaneerimise käigus. 18. jaanuaril 2005 tegi Tallinna 
Kokkuvõtlikult käib vaidlus selle üle, kas Ringkonnakohus otsuse, millega jättis 
d e t a i l p l a n e e r i n g  o n  Ta l l i n n a  * Asukohavaliku peab kinnitama rahuldamata ERLi ja Eestimaa Looduse 
üldp lane erin guga  koos kõla s, ka s haldusotsusega. Prügila rajamisest Fondi (ELF) kaebused Saaremaa 
keskkonnamõju on hinnatud piisavalt, kas huvi tatud inst itut sioonide  esindaja te süvasadama kohtuasjas. Vaidlustasime 
de ta i lp laneer ing  on  kor rek t se l t  ühine koosolek ei ole haldusorgan, kes sea l  keskkonnamõju  h indamise  
kooskõlastatud ja volikogu poolt saaks sellist otsust langetada.heakskiidu ja vee-erikasutusloa. Kohus 
langetatud kaalutlusotsus põhjendatud. leidis, et keskkonnamõju hindamine oli 

* Projektide puhul, millega kaasneb kaiehituseks piisav ja et mõjude 
Ringkonnakohus leidis, et nii suures o l u l i n e  k e s k k o n n a m õ j u ,  t u l e b  hindamise menetluses esines küll vigu, 
ulatuses ühiskondlike- ja puhkeehitiste omavalit suse l veenduda , et mõjude kuid see ei toonud kaasa õigusvastaseid 
maale planeeritud elamud ei ole vä lj as el gi ta mi ne , h in da mi ne  ja  otsuseid. ERLi ja ELFi juhatused leidsid, 
käsitletavad ühiskondlike ehitistena ja alternatiivide kaalumine on teostatud et Riigikohtusse asjaga edasi ei minda, 
seetõttu läheb planeering Tallinna nõuetekohaselt. kuna  töökoormus ja  rahalised riskid olid 
üldplaneeringuga vastuollu. Mõjude olukorda tervikuna hinnates liiga suured. 
hindamise osas  leiti, et olemasolev Kohtuotsuse negatiivseks küljeks oli Samas ei ole me kohtulahendiga sisuliselt 
informatsioon ei olnud kaalutletud otsuse asjaolu, et kohtus käinud Laguja elanikke nõus ning pöördume täiendava seisukoha 
tegemiseks piisav. Kohus leidis ka, et hakati kaotanud poole poolt süüdistama saamiseks Euroopa Komisjoni poole. 
otsuse positiivsete ja negatiivsete mõjude jää tmehinna  tõusus  ja  va ja l iku  Brüsselist soovime teada, kas sadamas 
kajastamata jätmine ja valiku põhjenduste arendustegevuse pidurdamises. Samas kavandatava tegevuse mõju Natura 2000 
puudumine ei luba asuda seisukohale, et jäid need süüdistused siiski hambutuks, kaitsealade võrgustiku elupaikadele võis 
tegu oli põhjalikult läbi mõeldud ja sest Riigikohus tegi kindlaks, et kohalike tõesti hindamata jätta. 
k a a l u t l e t u d  o t s u s e g a .  Ta l l i n n a  inimeste õigusi oli rikutud ja nad ei käinud 
Tehnikaülikool on otsuse edasi kaevanud kohtus niisama kiusu ajamas. Riigikohtus Sadama kohtuotsus tervikuna tekitas 
Riigikohtusse, kuid esmalt tuleb esitatud e s i n d a s  k o h a l i k k e  e l a n i k k e  täiendavat segadust keskkonnamõju 
kassatsioonkaebusel läbida menetlusloa vandeadvokaat Rando Antsmäe. hindamise olemuse mõistmise osas. 
saamise etapp. Ringkonnakohtus Eelkõige sellest aspektist, kas mingi 

Uudiseid rohelistest kohtuasjadest

Liis Keerberg
planeeringute jälgimise 
töörühma koordinaator

sed peaksid seadma eesmärgiks kõigi vee- meestele tuleb kannatlikult selgitada, et 
kogude hea seisundi saavutamise aastaks veekaitsemeetmete rakendamine on neile 
2015. Kuna kõige suuremaks ohuks on majanduslikult kasulik ja aitab saada lisa-
intensiivne põllumajandus vanades liik- toetusi investeeringuteks.
mesriikides, siis aastaks 2015 veekogude ·Ühtsusfondi toetused laevaliikluse ja 
üleüldist head seisu ilmselt veel ei saa- hüdroenergeetika edendamiseks on 

25. veebruaril 2005 kogunesid vutata. Hollandis arvatakse koguni, et vastuolus veekogude hea kvaliteedi 
Brüsselis Euroopa Keskonnabüroosse tähtajaks ei vasta hea veekvaliteedi nõue- saavutamise eesmägiga.
(EEB) enamiku liikmesriikide veekaitse tele 90% veevarudest. Uutes liikmes- ·2005. aastal üritatakse läbi viia Eu-
ja -majandamise küsimustega tege- riikides ei taha poliitikud põllumajandus- roopa Liidu Merestrateegia kesk-levad vabaühenduste keskkonna- tegevuse võimalikku hoogustumist ja sel- konnamõju hinnang. See on väga kee-spetsid. EEB veetöörühma kuulub 

lest tulenevaid riske veekogudele aga lähi- ruline, kuna merekaitse valdkondlike kokku umbes sadakond vee-eksperti 
ma kümne aasta jooksul ette näha, mis- abinõude maksumuse kohta ei ole pii-ning kõnealune seminar oli juba 
tõttu pole enamasti kavandatud ka vasta-kaheteistkümnes omataoline. Seminari savalt andmeid. Märtsi keskel algas 
vaid lisaabinõusid ega eelarveid põlluma-materjalid on saadaval aadressil interneti vahendusel Merestrateegia 

. jandustootmisest tingitud veekvaliteedi arutelu avalikkusega. See kestab 8 nä-
halvenemise ärahoidmiseks. dalat ja igaüks võib ära saata täidetud 

 Kuna üldine Euroopa poliitiline kliima  küsimustiku, mille leiate aadressilt 
pole hetkel kuigi keskkonnameelne, ei ole  Keskkonnadirektoraat peab valitsusvä-
ka Euroopa Komisjoni keskkonnakaitse liste organisatsioonide osalemist Euroopa .
peadirektoraadi veeosakonnal praegu just seadusandluse ellurakendamises väga va-
kõige kergemad ajad. Kõikjal on esikohale jalikuks. Kuna aga ametnike arv on piira-  Seminaril tutvustati ka valitsusväliste 
seatud majanduskasv ja töökohtade loo- tud ja inimesed koormatud, oleks suur abi keskkonnaorganisatsioonide (VVO) poolt 
mine, mistõttu nõuab näiteks enamus liik- sellestki, kui paljude üksikute kirjade ja koostatud võrdlevat hetkehinnangut selle 
mesriike praegu kehtivate suplusvee kva- pöördumiste asemel jõuaksid Brüsselisse kohta, kuidas liikmesriigid on jõudnud 
liteedinõuete nõrgendamist. Kunagised sarnased suuremate probleemide tõsta- oma rahvuslikke seadusi EL veepoliitika 
“igi rohelised” liikmesr iigid Holland,  tused koos konkreetsete näidetega seadu- raamdirektiiviga ühtlustada. Kuigi ootu-
Rootsi ja Taani on oma vaadetes tunduvalt serikkumistest. sed on olnud kõrged, ei ole olukord veel 
tagasihoidlikumaks muutunud. siiski piisavalt hea. Kuigi avalikkuse kaa-

 2005. aastal on veekaitses aktuaalseima- samise suhtes on näha arengut, ei väärtusta 
 Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi teks teemadeks ametiisikud VVOsid siiski veel piisavalt 
üks klauslitest on see, et riikide veeseadu- ·Veekaitse põllumajanduses: Põllu- ning taustainfo jagamine jääb kesiseks. 

www.eeb.org

http://www.europa.eu.int/comm/envi
ronment/water/questionnaire.htm

Erinevaid tööstuslikke kemikaale kasutatakse 
igapäevaselt enamikes majapidamistes (nn. 
kodukemikaalid) ja kõik me puutume pidevalt 
kokku toodetega, mille valmistamisel on 
kasutatud erinevaid kemikaale (nt. pakendid, 
kosmeetika, elektroonikavahendid, laste 
mänguasjad). Samas ei oska me enamasti 
hinnata, kuidas need tooted mõjutavad 
keskkonda ja seeläbi ka inimeste tervist. 

 Suurema osa keemiliste koostisainete ohutust pole 
siiani lihtsalt korralikult testitud. Läbiviidud tes-
timise käigus on selgunud, et osad kemikaalid on 
võimelised kahjustama tervist ja põhjustama hai-
gusi, kuid vaatamata sellele pole neid ikkagi kee-
lustatud. Kõige ohtlikumad on keskkonnas aeg-
laselt lagunevad ning elusorganismidesse lades-
tuvad, hormoonsüsteemi kahjustavaid, vähki põh-
justavad ning toksilisi aineid sisaldavad ke-
mikaalid. Paljusid neist ohtlikest ainetest on leitud 
inimese organismist ning meid ümbritsevast 
keskkonnast, seejuures isegi polaaraladelt.

 Kõik see viitab asjaolule, et kemikaale puudutav 
seadusandlus ei ole suutnud tagada toodetavate ai-
nete ohutust. Seetõttu algatati Euroopa Liidus 
1998. aastal protsess uue kõikehõlmava kemi-
kaaliseaduse loomiseks, mille eesmärgiks oleks ta-
gada keskkonna ja inimeste tervise kaitse. Viima-
sed seitse aastat on kemikaaliseadusega kaasnevad 
arutelud olnud keskkonnavaldkonnas ühed kõige 
tulisemad ning ja jätkuvad kindlasti veel mõnda 
aega. Uus kemikaaliseadus hõlmab eneses kemi-
kaalide registreerimist, nende ohutuse hindamist 
ning kasutusloa andmist ning on tuntud lühendi 
REACH all (Registration, Evaluation and 
Authorisation of Chemicals). 

 Vastupidiselt praegusele olukorrale, kus ameti-
võimud peavad tõestama kemikaali ohtlikkust 
keskkonnale ja inimeste tervisele, on uue seaduse 
alusel just tootjad kohustatud võtma vastutuse, et 
nende tooted on ohutud. Kui uus seadus on pii-
savalt tugev, vähendab see keskkonna saastamist 
ohtlike ainetega ning paraneb nii meie kui ka tule-
vaste põlvede tervis. Kuid peab märkima, et tugeva 
keskkonnahoidu tagava REACH-i vastuvõtmine 
on ohus, sest suur hulk kemikaalitööstuse esin-
dajad on oma tegevusega väljatöötatavat eelnõud 
tublisti nõrgendanud. Seetõttu on nüüd keskkon-
naorganisatsioonidel vaja otsustajatele selgitada, 
et seaduse eesmärk on eelkõige keskkonna ja ini-
meste tervise kaitse ning need huvid tuleb tõsta esi-
kohale. 

 Seetõttu on ka Eesti Roheline Liikumine kemi-
kaalide direktiivi arenguid jälgimas ning tutvus-
tanud näiteks Eestist valitud Europarlamendi saa-
dikuid võimalustega, mida pakub tugeva REACHi 
väljatöötamine keskkonna ja inimeste tervise 
kaitsmiseks.

 Laupäeval, 14. mail 2005 on ERL-il plaanis kor-
raldada Pärnus kemikaalide mõju keskkonnale 
ning tervisele puudutav teabepäev, kuhu on ooda-
tud kõik ERL liikmed ning julgelt võib kutsuda 
kaasa ka teisi asjast huvitatuid! Täpsem info ilmub 
ERL-i koduleheküljele ning saadetakse liikmete 
meililisti.  

Euroopa Keskkonnabüroo veeseminar 
Brüsselis

Taavi Nuum
veekaitse töörühma 
koordinaator

Kemikaalid 
ümbritsevad 
meid igal 
sammul

Maret Merisaar
veekaitse töörühm
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tud halvenemise  väljendamiseks liikmete ootused nii piirkondlike baalprobleemidega tegelemiseks (nt meediasse arvamusartiklite kirju-
(7,7%). os ak on da de  ku i t em aa ti li st e GMO), traditsiooniline loodus- tamine.

töörühmade suhtes nii sarnased. Kui kaitse, keskkonnakaitse ideoloogi-  Ankeedi täitjatel paluti märkida, 
 Liitumisel määravate infoallika- temaatilised töörühmad peak-sid line platvorm ja jäätmed. Väga pal- milliseid üritusi võiks ERL korral-
tena nimetati kõige arvukamalt liikmete arvates tegelema roh-kem judel juhtudel toodi välja ka seda, et dada ja kas need võiksid olla suu-
ERLi kodulehte (46,5%) ja sõpru, avalikkuse teavitamisega, te-gema ERL peaks pöörama oluliselt roh- nitletud pigem liikmetele, mitte-
tuttavaid ja pereliikmeid (42,5%), koostööd valdkondlike asu-tuste ja kem tähelepanu noortega tegele- liikmetele või mõlemale sihtgru-
ka ERLi üritusi (19,9%) ja ole- ett evõ tet ega  nin g kor ral -da ma misele. pile. Ühtegi väljatoodud üritustest ei 
masolevaid liikmeid. liikmetele ühisüritusi ja koo-litusi, pi da nu d va st aj ad  ül el ii gs ek s.  

s i i s  p i i rkond l iku  osakonna  Kellena näeb end liige Enamik vastajatest pidas oluliseks 
Nägemus organisatsiooni ülesandeks võiks jääda (küllaltki organisatsioonis? ürituste suunitletust nii sisse- kui 
ülesannetest paralleelselt!) üle-Eestiliste projek-  ERLi praegune liige näeb ennast väljapoole (so koolitused, matkad, 
 Vastajate enamik (55,8%) näeb tide elluviimine kohalikul tasandil, tulevikus pigem aktiivliikme ehk talgud, rattaretk...). ERLi suve- või 

Kui eelmisest Räägust leidsite Eesti Rohelist Liikumist tulevikus talvepäevad olid vastajate nägemu-
ülevaate sellest, milline on ERLi aktiivse ühiskondliku elu mõju- ses pigem sissepoole, liikmetele 
liikmeskond üldiselt, siis käes- tajana arvukates loodus-, majan- suunitletud ning rahvusvahelised 
olevas Räägus keskendutakse dus- ja sotsiaalvaldkondi puudu- kampaaniapäevad väljapoole, st 
sellele, milline on ERL tema tava tes küsimust es. Mõnevõrr a mitteliikmetele suunitletud, mis on 
liikmete nägemuses ja millised on 

väiksem grupp (40,9%) leiab, et ka üsna loomulik tulemus.ERLi liikmete ootused organisat-
ERL võiks piirduda siiski ainult sioonile.
keskkonnaküsimustega. Prakti- ERLi infokanalid
liselt üldse ei pooldatud võimalust,  Küsitlusest selgus, et ERLi liikmed  Leheruumi kokkuhoiu mõttes loo-
kus ERL jääks kitsamaks kesk- peavad kõige olulisemateks infoka-bun küljendamisel küsitluse paber-
konnahuvilisi inimesi ühendavaks naliteks ERLi veebi ja meilinglisti, versiooni sattunud vigade ja nende 
organisatsiooniks. olulisuselt järgmiseks platseerus võimaliku mõju kirjeldamisest, 

ERLi teabeleht. Kodulehte külastab samuti jätan kõrvale andmete 
 Organisatsiooni mõjukuse tagaks sageli või mõnikord 92,3%, tea-analüüsiprotsessi, sest sellega on 
selle suur liikmeskond - 81,8% vas- belehte loeb vastavalt 72,4% liik-võimalik tutvuda uuringu tervik-
tanuist arvas et, et ERL peaks olema metest. Liikmed avaldasid ankee-aruandes. Siinkohal esitan minima-
arvuka liikmeskonnaga ühendus, tides infokanalite kohta ka kriitikat  listlikult üksnes küsitlusandmete 
millel on ka aktiivselt tegutsev nt kodulehe aeglast uuenemist või endapoolse tõlgenduse.
tuumik. ERLi ühiskondlike rolli- vähest informatiivsust ning mei-
dena märgiti kõige sagedamini ära linglisti liigset spämmimist eba-kohalike ettevõtete nõustamine ja praktilistes tegevustes  kaasalöö-Ajend liitumiseks
keskkonnapoliitika ja seadusloome olulise infoga. Ka teabelehe kohta ürituste korraldamine antud piir- jana (67,4%), toetajaliikmena näeb  Kui kõnelda liikmete ootustest or-
mõjutamist, avalikkuse teavitamist, laekus palju kommentaare, need konna liikmetele. Võib eeldada, et end kõigest 25,4%. 68% vastanuist ganisatsiooni suhtes, tuleb eelkõige 
keskkonnasõbralikkust edendavate puudutasid ü ldjoontes lehe for-rohkem märgiti ära neid tegevusi, ei pooldanud aktiivsete liikmete alustada põhjustest, miks ERLiga 
soovituste-alternatiivide pakkumist maati, vormi ja illustreeritust, sisu-millest liikmed puudust tunnevad, eris tami st pass iivs etes t liik me-liitutakse. Liitumise põhjuse järgi 
ning praktilist tegutsemist kesk- kust ja autorlust (rohkem liikmete seda just liikmetele suunatud tege- maksu  läbi.võib liikmed jaotada viide gruppi. 
konna heaks (talgud, reostuse likvi- kirjutatud artikleid!); 59% liikmeist vuste osas.  Liikmete suurt soovi organisat-Kõige suurema grupi (43,6%) moo-
deerimine jms). Vähest poolehoidu arvas, et leht võiks nendeni jõuda siooni tegemistes aktiivselt kaasa dustavad liikmed, kelle liitumise 
leidsid liikmete arvamuses piket- elektroonilisel kujul ja kord kuus Huvi töörühmade vastu lüüa väljendas ka suur arv vasta-ajendiks on aktiivne huvi mõne 
tide ja demonstratsioonide korral- (48%). Paljudel puhkudel tunti  Juuresolevalt graafikult on näha nuid, kes avaldasid valmisolekut keskkonnaprobleemi vastu, samuti 
da mi ne , ke sk ko nn aa na lü üs id e puudust liikmete omavahelisest ne-huvi jagunemine erinevate temaati- oma kutseoskustega orga nisat-soov ise midagi keskkonna heaks 
läbiviimine ja ökokaubandus. tifoorumist.liste töögruppide vahel. Siit nähtub, siooni tegemistes kaasa lüüa (39%), reaalselt ära teha. Teine, mõnevõrra 

  Kui ERLi veebist ja meilinglistist et liikmeskonna põhiosa huvitub 70 inimest jättis enda hõlpsamaks väiksem grupp (34,2%) moodustub 
 Küsitluse ankeedis tunti huvi, loodeti saada infot pea kõigi välja-eelkõige selliste keskkonnaprob- kaasamiseks ka oma kontaktand-inimestest, kes soovivad kuuluda 
milliste tegevustega peaksid orga- pakutud teemade kohta (nt pressi-leemidega tegelevatest töögrup- med.rohelisse organisatsiooni, et seeläbi 
nisatsiooni temaatilised töörühmad teated, vaba tahtliku töö  võima-pidest, milles nad saavad ise mingil  Peamised tegevused, milles liik-oma rohelist mõtteviisi väljendada. 
(nt  vee kai tse , met sat oim kon d, lused, ERLi tegevused, olulisemad määral kaasa aidata  eelkõige sääst- med nägid enese potentsiaali, olid Kolmas grupp (16,6%) on liik-
säästev tarbimine jt) ning võimali- keskkonnauudised), siis teabele-va tarbimise valdkonnas. Tuletan keskkonnaprojekti vedavas mees-mestunud meeldiva isikl iku 
kud regionaalsed üksused tegele- hest sooviti saada rohkem keskkon-meelde, et ERLi tüüpiline liige on konnas kaasalöömine (58%), info kogemuse tõttu  ERLi liikmete ees-
ma. Võib eeldada, et liikmete jaoks nasõbraliku eluviisi juhiseid ning noor linnastunud inimene, kelle le vi ta mi ne  om a i nf ok an al it es  kuju või sarnane elulaad ja ERLi 
ei ole päris üheselt arusaadav, mis infot ERLi seisukohtade kohta olu-jaoks keskkonnakäitumine seos- (53,6%), uute liikmete värbamine üritustel saadud positiivsed emot-
on ühe või teise üksuse roll, seda listes keskkonnaküsimustes. Perso-tubki suures osas just tarbimiskäitu- (44,2%), allkirjakampaaniates osa-sioonid on olnud põhjuseks liitu-
enam, et kogemust piirkondlike naalset suhtlust eelistati teiste kana-misega. Vastajad nimetasid ka nelja lemine (40,9%) ja abi tehnilistes misavalduse esitamisel. Kaks väik-
osakondade tegevuses ei ole veel lite ees ERLi siseküsimuste aruta-teemablokki, millest lähtuvalt võiks kontoritegevustes (40,3%). Vähest semat gruppi on liikmestunud 
võimalik liikmetele pakkuda. Siit misel ja keskkonnaalaste diskus-tulevikus töörühmi juurde luua: poolehoidu le idsid juh timi sega  praktilise - erialase seotuse läbi 
tuleneb ilmselt ka põhjus, miks on sioonide algatamisel.väl iss uht ed j a pa rtn erl us g lo- seonduvate tegevustes osalemine ja (8,3%) ja keskkonnaseisundi taju-

Liikmete ootused Eesti Rohelisele Liikumisele

Maie Kiisel
ERL liige,
TÜ ajakirjanduse ja 
kommunikatsiooni osak.
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välismaalt Eestisse toodud? Siis üle otsustatakse kogukonnas ühiselt lustes And (asub nii Müürivahe 19 siaalsetes poodides käia, on õiglase 
aitavad ökomärgised, sh Õiglase ja vastavad tingimused on ka üld- kui Tallinna Kaubamajas) ja Parim kaubanduse toote sageli müügil ka 
Kaubanduse märk. juhul sätestatud õiglase kaubanduse Pood (Müürivahe 17). Suurim valik tavalistes supermarketites.

partneritega sõlmitavas lepingus. kohvi ja teed on kauplustes And, sa-  Õiglane kohv ning tee on tihti saa-
 Õiglane Kaubandus on eestikeelne Vähemalt kord aastas kontrollib iga mas Ökosahver ning Parim Pood pa- daval tarbimisvalmilt kohvikutes, 
vaste väljendile Fair Trade - sellist tootjat sõltumatu kontrollgrupp. Ku- sellisel viisil ei teki tarbijale tunnet, kuvad lisaks erinevaid šoko-
nime kannab maailmas levinud kau- na tootjatele makstakse toodangu et ta maksab oma õiglase kohvi või laadisorte, kakaod, kookosehelbeid 
bandusviis, mis alternatiivina tava- eest maailmaturuhinnast kõrgemat tee eest märkimisväärselt kõrgemat ja isegi õiglase kaubanduse kodu-
pärasele kaubandusele tagab arengu- hinda, on õiglased tooted tarbija hinda. Seni ei ole Eestis teadaolevalt keemiat.
maade väiketootjatele ja talunikele jaoks reeglina pisut kallimad. Õig- veel kohvikutes õiglast kohvi, teed 
õiglase tasu tehtud töö eest. Sellise lase kaubanduse toodete hinda hoi- ega kakaod saadaval, kuid loode- Maailmas on õiglase kaubanduse 
kaubanduse eesmärk ei ole ainuüksi     Tiiu Sullakatko takse siiski võimalikult madalal sel- tavasti on ka meil peagi võimalik toodetevalik märksa laiem  lisaks 
pakkuda tootjatele õiglast hinda nen- lega, et kasutatakse väga vähe va- müüja mõistmatult küsivat pilku       Õiglase kaubanduse põhiliselt pakutavale kohvile ja teele 
de toodangu eest, vaid vastavalt õig- hendajaid. kohtamata paluda õiglast kuuma joo-      projektijuht on saadaval ka suhkur, riis, erinevad 
lase kaubanduse kriteeriumitele pea- ki. Eesti Roheline Liikumine on troopilised puuviljad, mahlad, mesi 
vad tootjad järgima ka keskkonna- Õiglased tooted tunneb ära Välisministeeriumi rahastatava pro-Keskkonnasõbralik on eelistada ja teraviljatooted. Enamasti müüak-
nõudeid ja inimõigusi. Õiglane tasu vastava märgistuse järgi jekti raames hetkel õiglase kau-võimalikult tarbimiskoha lähedal se õiglase kaubanduse tooteid spet-
sisaldab lisaks toote hinnale ka va-valmistatud toodangut - näiteks  Mõnes Eesti poeketis (näiteks Rimi, banduse tooteid Eestis jõudumööda siaalsetes poodides, kus on peale toi-
hendeid kauba tootnud kogukonna Eesti õunu, mitte Austraalia omi. Selver ja Kaubamaja) on saadaval nii avalikkusele kui ka poodide ja duainete müügil ka lai valik õiglase 
heaoluks  vahendeid haridusele, ter-Kuidas teha teadlikku valikut aga õiglase kaubanduse kohvi. Laiem kohvikute omanikele tutvstamas.kaubanduse käigus imporditud kä-

siis, kui mingi kaup (näiteks vishoiule ja muudele sotsiaalsetele õiglaste toodete valik on Ökosahvris sitöötooteid ja rõivaid. Et aga kau-
kohv, banaan) on paratamatult vajadustele. Vahendite kasutamise (vt www.sahver.ee), Tallinna kaup- geltki kõigil pole harjumust spet-

Õiglane kaubandus: solidaarsus 
tootja, mitte vahendajaga
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inspektorid kõikjale ning metsa Ühi sko nna  ja met san dus rin g- kõigile internetis kättesaadavaks. 
mõjutavate rikkumiste avastamise konna suhtumise muutmises ongi Kavas on nimekirja vähemalt neli 
osakaal on väga väike. Võib lausa Eesti Rohelise Liikumise üks rol- korda aastas uuendada, tehes sa-
väita, et vahele jäävad kõige ru- lidest  probleemi lahendamisel . mas andmebaasis päringu, kuid iga 
malamad või suuremate “kalade” Veebilehel avalikustatud häbipost kord  eemaldades  nimekirjas t 
ära kasutatavad ajutised firmad. annab metsamaterjali kokkuost- firmad, kes vähem kui kahe aasta 
 Keskkonnainspektsiooni tublist jatele ja välismaistele importi- jooksul rikkumisega hakkama pole 
tööst hoolimata on niisiis metsan- jatele pildi teatud firmade tava- saa nud  nin g lis ade s vär ske d 
duse reeglite vastu eksijat ülimalt dest. rikkujad. 
raske tabada. Peamine põhjus on 
metsandusringkonna rikkumisi Must nimekiri  Eesti Rohelise Liikumise liikme-

Eesti Roheline Liikumine (ERL) Turbe- või harvendusraie sildi all salliv suhtumine. Ka pole ühis-  2004. aasta detsembris esitas Ees- telgi on võimalik teha ettepane-
avaldas oma kodulehel teostatu muutub ebamääraseks kond siiani konkreetsete tegude ti Roheline Liikumine teabenõu- kuid musta nimekirja kuuluvate 
keskkonnasõbralike ja - rüüsteks, kus suuremat rahalist tulu de, mille põhjal Keskkonnains- fir mad e koh ta.  Met saf irm ade  
vaenulike metsafirmade toovad puud võetakse maha ning musta nimekirja kodulehe alt leia-
nimekirja. See on läbiproovitud ka sv am a jä äb  va id  su rm al e te vastava ankeedi, mis tuleb täita 
võte, millega teistegi Euroopa 

määratud risu. Raie kandub le- nimekirja esitatava firma andme-riikide keskkonnaorganisat-
pingus ettenähtust hoopis kõrva- tega ja saata Eesti Rohelise Liiku-sioonid metsade säästlikku 
leraldisele, kus saab raiuda ilusa- mise juhatuselekasutamist edendavad.
maid puid. Need on vaid üksikud (  või postkas t 
näited sadadest erinevatest sea- 318, Tartu, 50002). Juhatus lisab Jaan Pärn
duserikkumise viisidest. Kui veel piisavate tõendite olemasolul fir-Metsanduse töörühma 
lisada, et metsanduse reegleid rik- ma  musta  nimekirja.koordinaator
kudes varutud puidu päritolu tõen-
davaid dokumente võltsitakse ega Roheline nimekiri Küsimus, mida must (ehk met-
deklareerita saadud tuluna, saa-  Kuid vaatamata metsanduses savaenulike firmade) nimekiri 
megi teatud ülevaate skeemist, esinevatele  suurtele probleemi-lahendada püüab, on seadusevas-
kuidas iga päev metsakeskkonda dele on siiski heameel tõdeda, et taselt keskkonnale kahju tekitami-
tahtlikult halvendatakse. lisaks mustale nimekirjale on või-ne metsade majandamisel. Nii 

malus avaldada ka positiivset poolt Eesti riigi kui ERL poolt hetkel 
Roheliste osa probleemi kajastav vastand - roheline kasutada olevate andmete järgi on 
lahendamisel nimekiri. Roheliseks loeme neid võimatu hinnata, kui palju riku-
 Seaduse täitmise järelevalvega te- ettevõtteid, kes on oma tegevuses takse raiete ja metsamaterjali käit-
geleb politsei. Keskkonna-alaste asunud järgima Rahvusvahelise lemise juures sisuliselt seadusi. 
rikkumiste eest on õigus trahve M e t s a h o o l d e k o g u  ( F o r e s t  Erinevate eksperthinnangute põh-
määrata ka Keskkonnainspekt- Stewardship Council, FSC) säästva jal võib vaid väita, et kurvastavalt 
sioonil. Elu on korraldanud asjad metsanduse standardeid.  Kuigi tihti kohtab metsaomaniku, raie-
nii, et politsei tuleb raielangile ai- hetkel ei suuda see veel kaugeltki ega inimeste hukkamõistmiseni pektsioon tegi oma andmebaasis tööde teostaja ja puidu kokkuostja 
nult konkreetse väljakutse peale ja m i t t e  m u s t a  n i m e k i r j a g a  jõudnud. Näiteks teab kohalikus päringu, mille sisuks oli kõik eda-suhtumist: “meil on niigi raske, 
metsas valvab ikkagi Keskkonna- konkureerida, loodame, et metsa-kogukonnas varsti pärast ebasea- sikaebamata metsa-alased rikku-milleks end seaduse täitmisega 
inspektsioon. Viimane saab töö- sõbralike firmade arv kasvab ning duslikku raiet terve küla, kes seda mised aastatel 2003-2004. Esita-tappa!” 
tada vaid neile eraldatud raha ja see vahekord siiski kord ka tasa-tegi. Keskkonnainspektsioonini sime päringu tulemused metsafir- Tulemust võib looduses liikuv 
selle eest võimaldatava tööjõu kaalustub. need andmed aga ei jõua. made musta nimekirjana ja tegime inimene oma silmaga hinnata. 
piires. Nii ei jõua keskkonna-  

info@roheline.ee

Metsafirmade
ja

nimekiri
must  roheline

ditsioonilises stiilis aias teadmine , et hinnangutest on tehtud ka järgnev suurenemisele, mis on ikka veel  Lähemalt vaadates ja arvude tagant 
see aed on rajatud riigi ühe suurima ülevaade Eesti keskkonnaseisundist, kiirelt kasvava autostumise ja ühis- seoseid otsides pole see pilt aga su-
söeelektrijaama endisele tuhaväljale. põhiliste keskkonnakomponentide transpordi osakaalu vähenemise ot- gugi roosiline. Nii ei vasta kolman-
Nii võib pühendunud ornitoloog pi- kvaliteedist ja kasutusest ning suun- sene tagajärg. Kui riik ja omavalit- dikul veevärgivee tarbijatel veekva-
dada kvaliteetseks (looduslikuks ja dumustest viimasel kümnendil. sused siin jätkuvalt käed puhtaks pe- liteet joogiveele kehtivatele normi-
inimtegevusest puutumata) kormo- sevad või koguni, nagu viimase paa- dele. Samuti on ühisveevärgiga hõi-
ranisitatud kiviranda lääneranniku Et hingamata saab inimene olla ril aastal, autostumist (autoaktsiiside vatus paikkonniti väga erinev: näi-
lähedal laidudel ja kinnisvaraaren- vaid mõned minutid, siis esmalt tühistamise ja massiivsete autotrans- teks Järvamaal Paides 95%, Türil 
daja peab kvaliteetseks (inimsõbra- õhukvaliteedist. pordiinfrastruktuuriinvesteeringute 66%, Elvas pisut alla 50% ja Har-     Valdur Lahtvee
likuks ja looduskauniks) kõigi kom-  Õhuheitmed Eesti territooriumil ja ebapädevate planeeringutega) jumaal Loo alevikus peaaegu 100%.         ERL juhatuse liige
munika tsioonidega varustatud ja asuvatest paiksetest saasteallikatest õhutavad, on oodata õhukvaliteedi Samas on Harjumaa teises otsas 
buldooseriga kividest puhastatud ja on võrreldes 1990-ndate alguse tase- edasise paranemise asemel selle Vasalemmas veevärgiga ühendatud Kui kümmekond aastat tagasi 
tasandatud luitega randa samas piir- metega vähenenud kolm korda, seda märgatavat halvenemist. vaid 19% elanikest ja Järvamaal põhjendasime oma iseseisvus-
konnas. just tootmise ümberstruktureerimise Amblas puudub ühisveevärk hoopis. püüdlusi Kirde-Eestit kohe tabava 

ökokatastroofiga, siis täna ja tootmismahtude vähenemise tõttu.  Veeta suudab inimene olla ehk päeva Joogivee kvaliteeti on mitmeski Ees-
püüame Eestit Euroopas “müüa”  Tegelikult on kriteeriumides ja indi- Põhiline õhuheitmete tekitaja oli siis või paar või ekstreemolukorras ehk timaa paigas ohustamas vanareos-
loodusväärtustega  täidetud kaatorites keskkonnakvaliteedi ja ja on ka nüüd elektritootmine. Uute paar nädalakest, sestap on oluline tus, põhiliselt endiste kütusehoidlate 
paradiisina.  Samas kõlavad ka loodusväär tuste  hindamisel  juba probleemidena on esile kerkinud teada, kas vett jätkub ja kas see juua ja asfalditehaste territooriumidel 
täna paljudest suudest kriitilised kaua aega tagasi kokku lepitud ja läh- suurlinnades ja eriti Tallinnas osoon kõlbab. Kliimatingimused on Eestis pinnasesse valgunud naftareostus ja  
arvamused meie keskkonnaruumi tuvad need enamasti näitajatest, mis ja tolm, Ida-Virumaal on jätkuv töös- sellised, kus sademed suuremad kui paraku, nagu tõdes ka hiljutine Rii-
ülekasutuse ja hävimisohus 

iseloomustavad mõju inimese ter- tuslike saasteainete ülenormatiivne aurumine, mistõttu ka puhast pinna gikontrolli kontrollakt, puudub riigil olevate elupaikade kohta. 
visele ja liigi arvukusele ning  kesk- õhkupaiskamine. Nii näiteks ületas ja põhjavett aasta jooksul piisavalt piisav ülevaade vanareostuse võima-
konna (õhu, vee, maastike, elupai- piirkonnas paikneva õhukvaliteedi juurde tekib. Iseasi, kas see veega likust levikust ja piisavalt pole   Vanarahva ütlus ilu on vaataja sil-
kade, liikide ja loodusmälestiste) püsiseirejaama andmetel õhus lei- pillavat ümberkäimist ja jätkuvat võetud kasutusele ka meetmeid va-mades,  kõlbab hästi kajastama arva-
kvaliteeti seiratakse aastakümneid du va  fe no ol i k on ts en tr at si oo n reostamist õigustab. Kui viimase nareostuse likvideerimiseks. Vana-muste mitmekesisust Eesti keskkon-
kui mitte sadu aastaid järjest täpse- 2003.a. päeva keskmisi piirväärtusi kümnendi jooksul on veetarbimine reostus on nagu viitsütikuga pomm- naseisundi hindamisel. Looduslähe-
mate ja objektiivsemate meetodite- 64 korral ehk üle veerandi tehtud Eestis vähenenud 2 korda ( põhiliselt mida kauem ja kaugemale ohtlikud dane metsatukk Saku lähedal Har-
ga. Info keskkonnaseisundi kohta on mõõtmistest. Kuigi paiksete saaste- ühe suure veekasutaja - põlluma- ained maapinnas ja põhjaveekihtides jumaal Eestis võib paista kauapeetud 
enamasti ka huvilistele kättesaadav,  allikate heitmete õhkupaiskamise jandusliku suurtootmise äralangemi- levivad  seda suurem on kahju kes-reservaadina, kus mutukatel ja 
meil põhiliselt Keskkonnaministee- trendid on siiani olnud kahanevad, se tagajärjel) oleme siiski veekasu- konnale ja seda suuremad on tema muudel elukatel omatahtsi talitamise 
riumi ja tema ametiasutuste kodu- siis viimaste aastate elektritarbimise  tuse poolest elaniku kohta Euroopas likvideerimiskulud. Ka võib reostus voli. Samas teame, et selles metsatu-
lehtedel ning Sotsiaalministeeriumi ja -tootmise kasv vastavalt 8 ja 18 % esirinnas. Veekvaliteedi osas märk- ühel heal päeval inimeste toiduahe-kas varjab maapõu radioaktiivsete 
Tervisekaitseispektsiooni veebisai- aastal 2003 võrreldes eelmise aas- sõnu kirja pannes tuleb tõdeda, et lasse sattuda ja siis võivad tagajärjed jäätmete hoidlat, mis täidetud luba-
dil. Põhjaliku ülevaate keskkonna- taga, on taas kasvatamas ka õhuheit- joogivee kvaliteet on vaadeldaval olla märksa karmimad kui salaviina matult suure koguse liigkõrge radiat-
valdkonnas toimuvast ja trendidest mete hulka, sest elektritootmise osa- perioodil  paranenud, ohtlike ainete asendamisel sidrunilõhnalise meta-sioonitasemega jäätmetega. Või kas 
annab ka Statistikaamet. kaal õhuheitmete tekitamisel on mär- vetteheitmine on vähenenud, jõgede nooliga.vähendab meie esteetilist naudingut  

kimisväärne ( 80-85%). ja pinnaveekogude seisund on sta-viibides Jaapanis Nagano prefek-
 Lähtuvalt neist, avalikkusele kät-  Selgelt on märgatav trend hajaalli- biilne ja ka Läänemere keskkonna- Järgneb...tuuris Saku linna lähedal asuvas tra-
tesaadava tes t s eireandmetes t j a katest pärit õhureostuse osakaalu seisund paranemas.

Säästad või saastad? Milline on Eesti keskkonnaseisund?

Metsatöörühma koordinaator Jaan Pärn röövraiest räsitud langil
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