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T
unneme Jüri-Otiga (omadele 
l ihtsalt Jott ) aastaid ning 
meie jutuajamine kujunes 
kaugelt pikemaks kui olnuks 
viisakas võõraste vahel. Siin 

ja edaspidi sinatame ja räägime LIFE’ist 
vähem ametlikult ja rohkem sisuliselt. 

Meie intervjuu toimus paar päeva enne 
Ukraina sõja algust. Mure Euroopas 
toimuva pärast ei jätnud varjutamata 
ka seda vestlust. Jott tõdes, et võimalik 
sõda on keskkonnakatastroof, mis 
jätab kauaks ajaks oma jälje, kuid see 
ei peaks olema ettekääne, visata kogu 
senine ja ka tulevane keskkonnakaitse-
line töö nurka: 

„Kliimapoliitika on hea näide, millised 
on suured eesmärgid kliimamuutuste 
haldamisel. Jah, kui kõrvale paneme 
sel le,  mis to imub Ukrainas , tekib 
küsimus, kas see üldse on võimalik, 
ku i  se l l i sed pol i i t i l i sed hul lused 
toimuvad suurte ri ikide poolt , kas 

me suudame hallata ja emissioone 
alla tuua, kui muudest väärtustest ei 
hoolita? Siinkohal usun ja loodan ma 
Euroopa Liidule, et ühiselt on meie 
võimuses tekitada maailma regioone, 
mis suudavad eesmärke võtta ning 
tööd nende nimel teha ja neid ka 
täita. Euroopa Liit on teenäitaja, Eestil 
on selles oma roll. Nüüd seda enam 
peame olema meelekindlad ja uskuma, 
et suurr i ig id tulevad ühel päeval 
in i t s iat i iv iga kaasa .  R i ik e i  o le ju 
abstraktne monstrum, riik on inimesed 
ning inimesed saavad aru, et meil on 
vaja oma koduplaneeti hoida.“

Mängime nüüd seda mängu, 
et ma kuulen esimest korda 
programmist nimega LIFE. 
Kuidas sa lihtsalt LIFE’i olemuse 
lahti seletaksid?

LIFE programm on Euroopa Li idu 
toetusprogramm, millega panustatakse 
täiendavalt ka Eesti keskkonnakait-
sesse ning see on tänuväärne, sest meil 
napib keskkonnakaitses ja ka muudes 
valdkondades t iht ipeale vajal ikke 
vahendeid. 

Miks on LIFE hea? Ma julgen väita, et 
tänu toele saavad mitmed olulised 
väl jakut sed meie looduse ka i t s-
misel ja taastamisel osalt lahenduse. 
Need lahendused on sageli kallid ning 
Eestil pole kõiki võimalusi. 

LIFE programmi toel lahendame suuri 
väljakutseid Eestis. Looduskaitse poole 
pealt on sellel konkreetne seos loodus-
kaitsel iste eesmärkidega, näiteks 
pärandkoosluste taastamine ja hool-
damine, linnalooduse projektid, Pärnu 
rannakarjamaade tegemine. Eest i 
on oma projektide kvaliteedi osas ja 
partnerina heas kirjas, eks apsakaid on 
juhtunud, aga see on nii suurte mastaa-
pide puhul ka ettearvatav. 

Too mõni konkreetne näide, 
kus LIFE on osutunud n-ö 
päästerõngaks.

Projekt „Soode kaitse ja taastamine” 
(Conservation and Restoration of Mire 
Habitats, LIFE Mires Estonia; projekti 
nr: LIFE14 NAT/EE/000126), millega 
olen seotud, on konkreetne näide, 

kus LIFE’ist on olnud väga palju kasu. 
Oleme soid korrastanud, aga ka likvi-
deerinud jääkreostust, puhastanud 
jõgesid nõukogude ajast jäänud jääki-
dest. Siinkohal on väga tähtis teada, et 
LIFE ei toeta üksnes pinnase puhas-
tamist või kraavide kinniajamist, vaid 
rahastab erinevate uudsete töömeeto-
dite arendamist. 

Keskkonnakaitses oleme tihti olukorras, 
kus teeme paljusid asju esimest korda, 
palju on uurimist, uute teadmiste oman-
damist ja rakendamist . LIFE annab 
toetust toimivate lahenduste väl ja 
mõtlemiseks. Lisaks toimub üleeuroo-
paline võrgustik, kus erinevate LIFE 
projektide tegijad teevad omavahel 
koostööd, on olemas andmebaas, 
mis võimaldab meil kasutada teiste 
tulemusi. 

Kas ja kelle kogemust meie 
märgalade projekti puhul olete 
kasutanud? Ja kui palju on Eesti 
teadlaste tegevusest kasu 
mujal Euroopas?

Soode taastamise projekti kirjutamise 
ja ettevalmistamise faasis oli meil palju 
abi Soome Metsaameti koostatud käsi-
raamatust. Sinna olid nad koondanud 
oma kogemuse ja meetodid, mida 
kasutati. Sellest oli palju abi. 

Ja omakorda meie tegevusest on 
kasu teistele, kes sarnaste problee-
mide lahendamisega peavad tege-
lema:  Tar tu Ül ikool i  teadl astega 
arendame edasi meetodeid, mida on 
seni kasutatud. Meie jaoks üks olulisi 
küsimusi – kuidas taastada soid nõnda, 
et seal säiliksid ja kosuksid looduskait-
selised väärtused? Kuidas teha nii, et 
ka olemasolevad väärtused ei kahjus-
tuks? Kas suudame prognoosida, mis 
juhtub taastamise käigus, kui paljud 
liigid näiteks asukohta vahetavad? Meie 
projektis on sihitud riskiliikidena näiteks 
metsis, kiilid ja rabakonnad. Mismoodi 
meie tegevus neid mõjutab? Näiteks 
metsise osas nägime dilemmasid, 
mõnes kohas muutusid nende mängu-
alad, me leidsime lahendusi. Lõpliku 
vastuse tegelike mõjude kohta peab 
andma aga seire. 

LIFE projektide kestus on olnud 
kuni 7 aastat. Kas see on piisav, 
et muutused püsima jääksid? 
Mida ütlevad seiretulemused?

Keskkonnakaitsel iste eesmärkide 
püsivaks saavutamiseks on 7 aastat 
üsna lühike aeg ning õnneks on uuel 
programmperioodil looduse ja elu-
rikkuse projektide maksimaalne kestus 
juba 10 aastat. Näiteks meie soode 
taastamise projekti puhul, kus oleme 
praegu aruandluse ja lõpptulemuste 
hindamise faasis, suutsime seitsme 
aastaga taastada hüdroloogilise režiimi, 
saime kraavid kinni, kooslustel aga 
võtab muutumiseks aega 5–10 aastat 
või veel enamgi. Seired on oluline 
osa, et jälgida muutusi, mis looduses 
toimuvad, ja kas LIFE tegevuste foonil 
on neile mingid mõjurid. Lõplik vastus 
saabub enamasti hiljem, kui projekt on 
läbi.

Seirest rääkides, siis nii Eestis kui ka 
mujal on see jätkuvalt vaeslapse osas. 
Näitena võib tuua meie Keskkonna-
ameti seireks kasutatava summa, mis 
on aastas kõikide koosluste peale 
umbes 100 000 eurot. See summa 
pigem väheneb lähitulevikus. Eks see 
näitab, et riigil on kas kitsas käes või on 
prioriteedid mujal. 

Kui küsitaks, mis võiks olla 
Jüri-Ott Salmi „keskmine nimi“, 
vastavad ilmselt kümned 
tuhanded „talgud“. Sa oled 
aastakümneid vabatahtlikke 
n-ö kättpidi loodusse toonud, 
ja läbi praktiliste tegevuste 
neile andnud teadmisi, kuidas 
asjad looduses toimivad. Kui 
oluline on vabatahtlikkus LIFE 
projektide puhul?

LIFE projektides on olemas vaba-
tahtlike kaasamise komponent. Enne 
koroonakriisi korraldasime Eestis suure 
LIFE platvormkogunemise, kus osales 
inimesi 16 riigist. Vahetasime kogemusi 
vabatahtlike kaasamises, nende moti-
veerimises, tööde osas, mida nendega 
koos teha jne. In imese jaoks, kes 
igapäevaselt töötab võibolla kontoris, 
on sellisel vabast tahtest tehtud tööl 
looduses väga suur väärtus. Võimalus 
tulla hooldama puisniite või soid taas-
tama on võimalus tuua in imesed 
loodusse. Ma usun, et suuremas pildis 
on see väärtuste paikapanek, ka väär-
tuste nägemine: inimene, kelle jaoks 
loodus on justkui tasuta ressurss, 
hakkab aru saama, kui pal ju peab 
nägema vaeva ja kui suured on kulud, 
et seda „tasuta“ ressurssi taastada. 
Konkreetne näide on turbavarudega 

sest üks fi nantsiline nüanss oli täitmata. 

Jüri-Ott Salm: LIFE 
programm on võimalus 
päriselt maailma parandada
PhD Jüri-Ott Salm on geograaf, keskkonnakaitsja, Eestimaa Looduse Fondi märgalade 

programmi juht, kelle südameasjaks on soode taastamine ning märgalaviljeluse 

edendamine Eestis ja laiemalt kogu Euroopas. Jüri-Ott on tõenäoliselt kohalike seas 

üks „kõvemaid käsi“ Euroopa Liidu LIFE programmi eestvedajatena. Tema sõnul on LIFE 

programm praegu üks parimaid instrumente, mille toetusel loodust mitte ainult kaitsta, 

vaid taastada ning teha maailmast elamisväärsem paik. 

Jüri-Ott Salm: „LIFE programmi toel 

lahendame suuri väljakutseid Eestis. 

Looduskaitse poole pealt on sellel 

konkreetne seos looduskaitseliste 

eesmärkidega, näiteks pärandkoosluste 

taastamise ja hooldamise, linnalooduse 

projektide, Pärnu rannakarjamaade 

tegemisega.“
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aastaga taastada hüdroloogilise režiimi, 

ümber käimine: Holland ägab kuiven-
damise kaasmõjude käes, meie aga 
jätkame turbamaade kuivendamist, 
kaevandamist ja turba eksporti ning 
sealjuures pole piinlik seda „roheliseks” 
tegevuseks nimetada. Pikk jutt lühi-
dalt: kui Euroopa ja teiste seas ka Eesti 
kurssi ei muuda, võime mõne aja pärast 
pühkida suu puhtaks paljudest soode ja 
turba pakutavatest ökosüsteemiteenus-
test, alustades süsinikku hoidva turvas-
mulla hävingust, põua ja sajuhoogude 
leevendamisest ning lõpetades kliima-
muutuste võimendumisega.

Enne juhtima asumist 
ole koostööpartner

Soode taastamise projekt on sul 
juba mitmes LIFE projekt. Kui 
keeruline on rahade taotlemine, 
projekti kirjutamine, hilisem 
aruandlus? 

ELFi jaoks on soo.elfond.ee esimene 
projekt olla LIFE programmist peamine 
taotleja ja koordineeriv organisatsioon 
ning LIFE programmi mastaabis on 2,4 
mln euro suurune projekt alla kesk-
mise. Enne seda oleme olnud partnerid. 
13–14 aastat tagasi tegime ka ühe taot-
luse, saime valmis, esitasime vajalikud 
kaaskirjad, aga saime eitava vastuse, 
sest üks fi nantsiline nüanss oli täitmata. 
Täna ütlen, et oli suur õnn, et me siis 
raha ei saanud ja õnn ka meie soodele, 
sest meetodid, millega kavandasime 
taastamist, ei ole osutunud efektiivseks. 
Toona arvati, et kraave tuleks sulgeda, 
rajades puidust paise ja neid geotekstii-
liga tugevdades, aga see on osutunud 
mittetöötavaks lahenduseks, paisud 
lagunevad. Oleksime nüüd olukorras, 

kus peaksime tööd uuesti tegema. Nüüd 
on meil olnud võimalus õppida teiste 
kogemusest ja vältida vigu. 

Enne tegutsema hakkamist 
tuleb taotleda raha. Kui 
keeruline on see protsess LIFE’i 
puhul?

Nagu iga asjaga, nii ka LIFE’i puhul: õnnes-
tumise eelduseks on selge arusaam, 
mida ja milleks tehakse ning realistlikud 
eesmärgid. Kas projekti on võimalik ette-
antud ajaga teostada, milline on konk-
reetne seos nii riiklike kui ka Euroopa Liidu 
strateegiatega? Neil strateegiatel on suur 
väärtus, sest need katavad suurt maa-ala 
ja annavad kätte nii suuna kui ka suurema 
pildi. Strateegia põhjal saab omakorda 
rahastaja seada tingimusi. 

Aega tuleb varuda maaomanikega läbi-
rääkimiseks. Just eraomanikega tuleb 
aegsasti tegeleda, nendega peab olema 
suur ajavaru ning neile tuleb ära põhjen-
dada projekti eesmärk, samuti leida 
motivatsiooni, et nad kaasa tuleksid. 

Järgneb Keskkonnaministeeriumis 
toetuse leidmise väljakutse, LIFE eeldab 
neilt toetuskirja saamist. Kui sa pole just 
partnerorganisatsioon mõnes projektis, 
vaid oled juhttaotleja, on see kinnitus 
vajal ik . ELFi soode projekti puhul 
istusime nii Keskkonnaameti kui minis-
teeriumi looduskaitse osakonnaga 
korduvalt koos ja arutasime läbi vaja-
dused, tegevused, nende põhjenda-
tuse. Soode teema õnneks on kõigile 
arusaadav ja saime toetuse. Loomuli-
kult oleks lihtsam, kui Eesti sarnaselt 
Lätile ja Leedule annaks kaasrahas-
tuse ELi projektidele automaatselt ning 
läbirääkimised kulgeksid lihtsamalt.

LIFE programmi kriteeriumid on väga 
selged ning projekti haldamine ei ole 
suure administratiivse koormusega. 
Projekti ellu viies tuleb igal aastal 
esitada vahearuandeid, kuid seitsme 
aasta jooksul on aruandluse reeglid 
lihtsustunud, näiteks meie viimaste 
vahearuannete maht oli alla 10 lehe-
külje. Ühte peaks teadma – rahastaja 
ütleb, et kui projektis on kulutuste osas 
muudatusi, tuleb lõppotsus koos lõpp-
aruande kinnitamisega. Meie senine 
kogemus on olnud väga positiivne, 
sest oleme muudatusi tehes olnud ise 
täiesti veendunud nende vajalikkuses. 
Loomulikult ei tulista me puusalt, vaid 
kõigel on olemas põhjendus. 

Selgub, et LIFE on tõhus 
maailma parandamise tööriist 
ning ka projekti kirjutamine 
pole kontimurdev, kui on 
teaduspõhine strateegiatest 
lähtuv tegevuskava. Palun anna 
üks konkreetne soovitus, millest 
LIFE programmis osalemist 
alustada? 

Mul on ELFis projektijuhtimise koge-
must üle paar ikümne aasta n ing 
soovitan esialgu olla mõnes suuremas 
projektis partneri roll is . See annab 
võrgustumise ja koostöö kogemuse 
ning väga hinnalisi õppetunde, kuidas 
edaspidi vajadusel ise projekti vedada. 
Seda enam, et LIFE’i üks kriteeriume 
on partnerlus: mida rohkem kaasatud 
osapooli, seda parem tulemus ja seda 
lihtsamalt tuleb ka „jah“-sõna. Soode 
projektis on kolm partnerit, projekti 
mõju on loodetavalt aga märksa laiem, 
algatus on väärt, et seda järgida.

Uute LIFE’i taotlusvoorude 

avanemist võib oodata maikuus, 

taotluste esitamise planeeritud 

tähtajad ringmajanduse ja 

elukvaliteedi, looduse ja elurikkuse, 

kliimamuutuste leevendamise ja 

nendega kohanemise valdkondades 

on 4. oktoober, puhtale 

energiale ülemineku projektidel 

16. november. Taotlejaid nõustavad 

Keskkonnaministeeriumis ja 

Keskkonnainvesteeringute Keskuses 

töötavad LIFE’i kontaktisikud.

Lisainfo: life.envir.ee

Artikli kirjutamist on rahastatud 

srojektist „LIFE srogrammist 

teadlikkuse suurendamine 

ja srojektitaotluste kvaliteedi 

sarandamine 2“, mida rahastab 

Euroosa Liidu liikmesriikide 

keskkonnasrojektide 

kaasrahastamise srogramm LIFE.
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