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Rohelisem 
elu on 
ilusam
 
Astri Grupi nõukogu liige Silver 
Hage suhtub kirglikult keskkonna- ja 
roheteemadesse ning usub, et tulevik, 
mis aitab säästa loodust ja liigirikkust, 
tagades nii planeedile kui ka inimestele 
tervislikuma elu, pole utoopia, vaid 
otsus, mis tuleb vastu võtta.
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Kuidas on roheline mõtteviis sinuni jõudnud ja sulle 
oluliseks saanud?
Ilmselt hoolib enamik meist keskkonnast, aga murrang 
minu isiklikus mõtlemises toimus mõni aasta tagasi, 
kui Lõuna-Eestis minu pere maakoha ümber lageraiet 
tehti. See õõvastav vaatepilt haavas mind sügavalt.

Veel üks mõjutaja on olnud Aasias, eelkõige Hiinas 
reisimine, sealse mastaapsuse tajumine (tuhat korda 
rohkem inimesi kui Eestis) ning tõelise õhusaaste 
kogemine – Pekingis sai õues liigelda ainult maskiga.

See kõik oli piisavaks impulsiks, et keskkonnateema-
sid lähemalt uurima hakata. Pärast mitme raamatu ja 
raporti (sh IPCC kliimakriisist, IPBES elurikkuse krii-
sist ning IEA ja BNEF rohepöördest ja energeetikast) 
lugemist sai üsna kiirelt selgeks, et nii kliima kui ka 
elurikkusega on lood palju halvemad, kui esmapilgul 
tunduda võib.

Kas olid juba lapsena pigem õues mängija kui toas 
tegutseja?
Kasvasin üles huvitaval ajal. Ühelt poolt oli olemas või-
malus nautida täielikku muust maailmast äralõigatust 
– näiteks suvel sõbra maakodus tema vanavanemate 
pool elades –, teisalt aga sai juba kogeda tänapäevast 
alati-ühenduses-maailma, mängides videomänge ja 
veetes aega esimestes jututubades.

Eestlased on teatavasti uhked oma metsade ja 
looduse üle. Käime sügiseti marjul ja seenel, mis 
mitmes Euroopa riigis on tänaseks ununenud tra-
ditsioon. Olenemata uhkustundest, kuidas saaksime 
oma elukeskkonda paremini hoida?
Aveliina Helm TÜst räägib hästi n-ö baastaseme 
nihkumisest, kus inimene harjub kiiresti muutunud 
keskkonnaga ja peab seda normaalseks. Näiteks me 
kõik mäletame ja teame, et (maan)teid ääristavad 
vanad paksud laaned. Sõnades oleme uhked oma met-
sade üle, kuid tegudes läheb pool raiutud metsast ahju 
ja raiemaht on kahjuks suur.

Kuna Eesti metsade hetkeseisu alusandmed on 
endiselt salastatud, ei saa öelda, kas selline raiemaht 
on jätkusuutlik. Aga kuna raiesurve kasvab ja ka 
kliimamuutuste tõttu toimuvad metsas muutused – nt 
suurenevad üraskikahjustused –, võib meie laste n-ö 
baastase olla selline, et teede ümber on peamiselt 
raielank või noor mets.
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Kuidas elukeskkonda paremini hoida? Esimene 
samm on enda harimine ja aus arutlus ühiskonnas. 
Fakt on see, et mitmed harjumuspärased tegevused – ja 
isegi mitmed tööstused – ei ole ega saa ka olema jätku-
suutlikud ning jäävadki elukeskkonda halvendama.

Mil moel käituda ettevõtjana nii, et roheline visioon 
oleks päriselt roheline, mitte lihtsalt rohepesu?
Rohepesu vältimine on väga oluline teema. Rohe-
pööre kui selline on äärmiselt lai ja sügav valdkond, 
mis algab inimpsühholoogiast ja lõpeb materjalide 
CO2 (süsihappegaasi ekvivalent) koguste võrdlusega. 
Keerukust lisab veel asjaolu, et mitmeid tegevusi on 
raske mõõta. See toob mõnikord kaasa rohepesu ehk 
millegi tegemise, mis näiliselt on keskkonnasäästlik, 
aga tegelikult omab üldpildile väikest mõju. Rohepesu 
vältimiseks tuleb end jällegi harida ja seejärel planee-
ritavate tegevuste mõju ka reaalselt hinnata. Siinkohal 
on oluline ausus, sest osa protsesse või isegi tööstusha-
rusid ei olegi võimalik “roheliseks” muundada.

Juhid Astri Grupis projekti “Roheline Astri”. Mida 
see endast kujutab?
“Roheline Astri” on Astri Grupi rohestrateegia, mis hõl-
mab kogu ettevõtmise ahelat: hooned ja energeetika, 
transport ja linnaruum ning ringmajandus ja vastutus-
tundlik tarbimine.

Mille üle Rohelise Astri raames kõige uhkem oled?
Kõige uhkem olen selle üle, et me rohepöördele kes-
kendume ja reaalseid investeeringuid ka teinud oleme. 
Olles rääkinud mitmete Eesti ettevõtjate ja pankadega, 
tuleb välja, et paljud ettevõtted pole veel arugi saanud, 
mis meie keskkonnaga toimumas on.

Samas on julgust andev näha, et meie grupis on 
toimunud mõtteviisi muudatus ning igasuguste 
otsuste puhul on keskkonnajalajälg muutunud üheks 
argumendiks. Samuti on positiivne, et tiimiliikmetel on 
tekkinud isiklik huvi teema vastu.

Olulisim samm siiani on elektritootmine (hetkel 
võimsust kokku 0,8 MW), mida me pidevalt laiendame. 
Elektri isetootmise kasuks räägib esiteks keskkonna-
mõju – Eestis on põlevkivi tõttu maailma üks mustim 
võrguelekter –, teisalt majanduslik kasumlikkus ja 
kolmandaks energiaiseseisvus.

Mida Eesti ettevõtted teha saaks, et enda keskkon-
najalajälge vähendada?
Jättes kõrvale hügieenifaktorid, nagu prügi sortimine, 
siis taastuvenergia isetootmine ongi põhiline. Kui päi-
keseelektrijaama tegemine ei olnud veel aasta tagasi 
nii aktuaalne, siis pärast energiakriisi ja sõda on see 
muutunud hädavajalikuks sammuks. Ja keskkonnajala-
jälje mõttes ka üheks mõjusamaks.



30 • KÕIK KOOS • SUVI 2022 •  ASTRI.EE/LOUNAKESKUS  • SUVI 2022 • KÕIK KOOS • 31 

M E I E  I N I M E S E D

Kuidas sa igapäevaelus 
“roheline” oled?
Eraisikute keskkonnajala-
jälje juures on oluline välja 
tuua, et mõiste “isiklik 
jalajälg” (personal carbon 
footprint) lõi BP ehk Bri-
tish Petroleum, et juhtida 
tähelepanu eemale nende 
saastavatelt tegevustelt ja 
ajada “süü” üksikisiku 
kaela.

See ei tähenda muidugi, 
et eraisikute tarbimiskäi-
tumise muutustel poleks 
mõju. Absoluutselt on, aga 
samuti on olulised ettevõ-
tete sammud ning ka riigi 
regulatsioonid, toetused 
ja investeeringud. Seega 
peab vaatama tervikpilti, 
et saavutada süsteemseid 
muutuseid.

Aga mis ma ise teen? Suurim positiivne mõju on 
kindlasti Astri Grupi rohestrateegia elluviimisel, kuid 
püüan ka isiklikus elus muutusi teha: ei söö juba paar 
aastat liha, kannan riided “lõhki”, sõidan elektriautoga 
– või kui vähegi võimalik, siis üldse ratta või tõuksiga. 
Hetkel renoveeritavas majas toodan kogu vajamineva 
(taastuv)energia ise ning valimistel hääletan poliitikute 
poolt, kellele keskkond reaalselt korda läheb.

Mis on suurim müüt või valearusaam, mis rohelist 
mõtteviisi puudutab?
Valearusaamu on väga palju. Millest võib-olla kõige vä-
hem aru saadakse, on see, et arvestatav osa rohepöör-
dest on tehnoloogiline areng, kus vana tehnoloogia 
asendub aja jooksul uuema ja efektiivsemaga. Oleme 
sarnaseid suuri muutusi alles hiljuti läbi elanud – olgu 
selleks siis nuputelefonide asendumine nutitelefonide-
ga või sotsiaalmeedia tulek tavameedia kõrvale.

Kuna käimasolevad taastuvenergiale ja elektritrans-
pordile üleminekud kujutavad ohtu mitmetele “vanade-
le” tööstusharudele, toimub arusaadav vastuvõitlus, et 
progressi aeglustada.

Sellest johtuvalt võib mõelda n-ö naljakale reeglile, 
et kui loed midagi rohepöördekriitilist, siis tihti on tõsi 

just vastupidine. Näiteks 
väide, et rohepööre on 
kallis. Fossiilkütused saavad 
hetkel otseseid ja kaudseid 
toetusi kuue trijoni dollari 
jagu aastas (11 miljonit 
igal minutil). Hoopis see 
tundub kallis, arvestamata 
veel tõika, et peamiselt 
fossiilkütuste põletamise 
tõttu tekkinud kliima- ja 
elurikkuse kriisi mõjusid 
hakkavad tulevikus kinni 
maksma meie lapsed.

Aga müüte on teisigi, 
näiteks et elektriautod on 
saastavamad (ei ole), pata-
reisid või päikesepaneele 
ei saa taaskasutada (saab) 
või et taastuvenergiaga 
ei saa enamikku või kogu 
riigi energiavajadust katta 
(saab).

Tean, et sulle on südame-
lähedane Jaapani kultuur. 
Tihti öeldakse, et eest-
lased ja jaapanlased on 
sarnased. Mida võiksime 
neilt nii inimeste kui ka 
looduse sõpradena õppida?

Metsakümblus (shinrin-yoku) ehk metsas käimine 
vaimse ja füüsilise tervise parandamiseks on ilmselt 
eestlastele tuntuim ja ka südamelähedaseim Jaapani 
praktika. Samuti midagi, mida niikuinii tegime, enne 
igasugustest metsas käimise positiivsetest mõjudest 
kuulmist.

Aga mida jaapanlastelt õppida? See pole küll otseselt 
loodusega seotud (kaudselt on!), kuid Jaapanist tasub 
õppida, kuidas ühistransporti arendada. Tokyos on nii 
fenomenaalselt hea, mugav ja kiire ühistranspordivõr-
gustik, et seal ei tule auto kasutamine mõttessegi. Ka 
mu jaapanlastest sõbrad rendivad autot ainult erijuhtu-
deks, näiteks pikemateks väljasõitudeks.

Kui on võimalus minna värske õhu kätte, siis milline 
paik alati kutsub? Ja kui juba õues olla, siis mida 
seal teha armastad?
Mind kutsuvad lumi ja vesi. Seega kui saab karastavas 
järves ujuda, sillerdava tiigi ääres raamatut lugeda, mä-
gedes suusatada või karges metsas murdmaad sõita, 
olen oma mõtetes heas kohas. 

Loe lugu ka Lõunakeskuse veebist, kust leiad lingid 
artiklis mainitud uuringutele. 

Rohepööret 
puudutavaid 
müüte on 
palju.
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