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Vastuskiri kollektiivsele pöördumisele
Ilutulestik ilma ohvriteta

Lugupeetud algatuse esitaja
Riigikogu majanduskomisjon arutas oma 5. mai istungil kollektiivset pöördumist
„Ilutulestik ilma ohvriteta“. Istungil osalesid kollektiivse pöördumise algatajate
esindajatena Fideelia-Signe Roots ja Olev-Andres Tinn. Kutsutud olid ka Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna toote ohutuse ja tarbijakaitse talituse
juhataja Thea Palm ja nõunik Merike Ring, Siseministeeriumi pääste- ja
kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik Mari Tikan, Eesti Pürotehnikute Liidu juhatuse
liige Eduard Tani ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Kalle Toomet ja arendusjuht
Ott Kasuri.
Komisjonis toimunud arutelu tulemusena, mille käiguga saate täpsemalt tutvuda kirjale lisatud
komisjoni istungi protokolli väljavõttest, tehti pöördumises esitatud ettepanekute osas
järgmine otsus:
-

mitte nõustuda kollektiivses pöördumises esitatud ettepanekutega esitatud kujul. Anda
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile suunis jätkata arutelusid erinevate
turuosalistega ja tulla peale analüüsi ja arutelusid välja võimalike muudatustega.

Majanduskomisjon kuulas arutelu käigus väga erinevaid seisukohti ja arvamusi. Istungil jäi
kõlama, et konkreetsed ettepanekud keeldude ja piirangute osas ei ole proportsionaalsed ning
nendega sellises mahus ei nõustutud. Küll aga jõuti arutelu käigus arusaamani, et mitmete
Erakonna Eestimaa Rohelised püstitatud ettepanekutega tasuks edasi töötada.
Leiti, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium peaks edasi töötama järgmiste
teemadega:
- Müügi täielik keelamine ei taga toodete mittetarnimist Eestisse, kuna naaberriikides on
aastaringne müük lubatud, küll aga võiks analüüsida pürotehnika müügi suunamist selleks
spetsialiseerunud kauplustesse. Sellega jääks ära niinimetatud impulssostud.
- Pürotehnika kasutamise osas tuleks rohkem teha teavitustööd ja vajadusel viia
lõhkematerjaliseadusesse sisse konkreetne otseviide korrakaitseseaduses sätestatule.
- Pürotehnika kasutamisel tiheasustusega aladel, kus müra- ja valgusefektid võimenduvad
(korrusmajade vahetu lähedus) ja avaldavad vahetut mõju (loomade varjupaigad,
loomaaiad, haiglad, hoolde- ja vanadekodud) võiks olla selgemad piirangud.

2

Eesmärk ei ole keelamine ja keelustamine, vaid ühelt poolt parem teavitus ning teiselt poolt
pürotehnika kasutamise täpsustamine.
Tänan kõiki pöördumisele allakirjutanuid kodanikualgatuse eest.
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