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Eesti Keskkonnaühenduste Koda valis aasta keskkonnakirve ja -teo 

2012. aasta parim keskkonnategu on Tartu valla initsiatiivil Äksi külla rajatud Jääaja Keskus.             
Keskkonnakirve tiitli pälvis Eesti jäätmekäitlejate Liit oma lobby-tööga korraldatud         
jäätmeveo lõpetamiseks. Samuti tunnustatakse Elutöö keskkonnateo tiitliga postuumselt        
loodusteadlast Ivar Puurat. 

Eesti Keskkonnaühenduste Koda otsustas oma selle aasta esimesel koosolekul tunnustada          
2012. aasta keskkonnateoga, Jääaja Keskuse rajamise eest, Tartu valda. EKO tunnustab            
Tartu valda selle eest, et vald võttis initsiatiivi kaasaegse loodusmuuseumi rajamiseks ja viis             
selle edukalt ellu. Jääaja Keskus on hetkel suurim ja moodsaim loodusmuuseum Eestis, mille             
rajamine oleks olnud jõukohane nii riigile kui ka mõnele suuremale linnale, kuid idee teostas              
omavalitsus. Alates avamisest juulis 2012 kuni tänaseni on keskust külastanud juba üle            
75 000 inimese. See näitab, et loodusmuuseum on huvitav ja täidab olulist lünka Eesti             
looduse arengu tutvustamisel ja keskkonnahariduse edendamisel kooliõpilaste ja ka         
täiskasvanute hulgas. Valitud keskkonnateole pakkusid konkurentsi Leili Mihkelsoni blogi         
„Leili metsalood” ja Keskkonnaministri kindel eitav seisukoht fosforiidi kaevandamisele. 

Keskkonnakirve valimisel kaalus EKO erinevaid keskkonda ja inimese elukvaliteeti enim          
mõjutanud tegevusi ja otsuseid 2012. aastal, mille tulemusena pälvis keskkonnakirve tiitli           
Eesti Jäätmekäitlejate Liit oma lobby-tööga korraldatud jäätmeveo lõpetamiseks. EKO         
leidis, et 2012. aastal alguse saanud Eesti Jäätmekäitlejate Liidu lobby-tööl korraldatud          
jäätmeveo lõpetamiseks oleks suur kahjulik mõju loodusele ja inimese elukvaliteedile. Sellise           
muudatuse kõige suurem pahupool on see, et täieliku vabaturu tingimustes  muutub        
omavalituste ja ka riigi võimalus  jäätmekäitlust korraldada ja kavandada peaaegu olematuks         
või väga piiratuks, mistõttu pole võimalik suunata jäätmekäitlust jäätmehierarhia         
põhimõtetega kooskõlas – suurema taaskasutamise (ringlussevõtu) suunas. Selle tulemusel         
muutub ka suure tõenäosusega võimatuks saavutada ELi jäätmedirektiiviga ja Eesti          
jäätmeseadusega sätestatud eesmärk – aastaks 2020 peab olema vähemalt 50%          
olmejäätmetest taaskasutatud ringlussevõtu teel. Lisaks prügistamise suurenemisele võib       
eeldada, et suureneb ka üldine jäätmeveost tulenev keskkonnamõju (ühes piirkonnas kogub          
jäätmeid mitu vedajat, mille tõttu suureneb müra ja õhusaaste). Lisaks tõusevad           
ka prügiveohinnad, seda eriti maapiirkondade elanikele. Peale selle oleks täieliku vabaturu          
rakendamine olmejäätmete käitluse valdkonnas kavandatud kujul ainulaadne kogu Euroopa         
Liidus. EKO leiab, et Keskkonnaministeerium ja valitsus ei peaks andma järele           
Jäätmekäitlejate Liidu lobby’le. Keskkonnakirve kandidaatidena osutasid Jäätmekäitlejate       
Liidule tugevat vastupanu Riigikogu keskkonnakomisjon koos Metsa- ja Puidutööstuse         
Liiduga ja Sindi paisu arendaja AS Raju. 

EKO tunnustab elutöö keskkonnateoga postuumselt loodusteadlast Ivar Puurat. Ivar Puura          
teadus- ja keskkonnaalane tegevus, panus keskkonnahariduse edendamisse ja teaduse         



populariseerimisse on väärtuslik ning asendamatu. Looduskaitselistes heitlustes kaasa        
löömine, sh kurikuulus Nord Streami juhtum, keskkonnaorganisatsioonide nõustamine ja         
tööalane tegevus on toonud Ivar Puurale mitmeid tunnustusi. Ainuüksi Eesti Eluteaduse           
Hoidja auhinna laureaadiks olemine, selle tunnustuse kõige sügavamas tähenduses, annab          
aimu, kuivõrd kõrgelt hinnatakse Ivar Puura tegevust. Käesolevaga tunnustab Eesti          
Keskkonnaühenduste Koda 2011. aastal loodud Elutöö keskkonnateo tiitliga postuumselt Ivar          
Puurat. 
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