EMORi uuring

Veebiintervjuu valim: 1356 Eesti elanikku vanuses 15-84*. Vastajad said valida üksnes ühe variandi.
Küsitlusperiood: 16. – 22. jaanuar 2020.
46 % vastanutest leiab, et ilutulestiku kasutamist tuleks jätkata
40 % arvab, et olukord peaks muutuma või ilutulestik tuleks ära keelata
% vastajate
koguarvust

Vastanute
arv (1356)

Ilutulestiku võiks asendada millegi muuga (nt valgusinstallatsioon)

31

406

See on oluline aastavahetuse traditsioon, mille laskmine võiks jätkuda
samas vaimus

26

343

Ma naudin seda vaatemängu, laskmine võiks jätkuda samas vaimus

15

204

13

176

5

70

Ilutulestik tuleks täielikult ära keelata

5

65

Eramüüki piirata / see lõpetada / laskmine vaid KOV poolt

2

32

2
0,5
0,5

25
16
19

Vastusevariant

Kuidas suhtute ilutulestiku Ma ei hooli üldse ilutulestikust
laskmisesse
Tavailutulestiku asemel võiks kaaluda hääleta, kuid seejuures
aastavahetusel?
kulukama ilutulestiku laskmist

Ainult aastavahetusel, piiratud aja jooksul
Muu
Ei oska öelda
*lisaks vanusele arvestati proportsionaalsust soo, regiooni ja rahvuse osas

Häirekeskuse andmed pürotehnikaga seotud juhtumite osas
2017-2020
Teatiste arv

Trauma/kehavigastus*

Põlengud**

2017/2018
254

2018/2019
252

2019/2020
241

24

21

info puudub

info puudub

15 (sh 10 korral teada, et
vigastused olid tõsised - käed,
nägu)
63

*Trauma/kehavigastus: toode plahvatas käes, käte- ja näovigastused
**Põlengud: pürot. toodete jäägid visatud prügikasti, millest hiljem tekkis prügikasti põleng

Ajavahemikul 1.11.2019 – 10.01.2020 Häirekeskusesse kõnesid:
- esmaspäevast reedeni kell 22.00 - 6.00 – kokku 10
- puhkepäevale eelneval ööl ajavahemikul kell 00.00 -7.00 – kokku 29

Eestimaa Roheliste Erakonna 11.02.2020 esitatud algatus täiendada pürotehniliste toodete müügi ja kasutamise regulatsiooni
Ettepanek 1
Lubada F2 ja F3 kategooria pürotehniliste toodete müüki eraisikutele ainult ajavahemikus 29.12–31.12.
MKM
Hetkeseis: Müük lubatud aastaringselt, sh ei ole piiratud müügikohtade asukohad.
Ettepanek: Lõhkematerjaliseaduse muudatus: Pürotehnilisi tooteid tohib müüa kaupluses, mis on
kohandatud vaid pürotehniliste toodete müügiks ja kauplus vastab majandus- ja taristuministri 17. augusti
2017.a määruse nr 45 „Pürotehnilise toote müügikohale, ilutulestiku korraldamisele ja pürotehnilise toote
hävitamisele esitatavad nõuded“ sätestatud nõuetele.
Põhjendus: Müügi täielik keelamine ei taga toodete mittetarnimist Eestisse, kuna naaberriikides on
aastaringne müük lubatud.

Seega oleks tulevikus pürotehniliste toodete müük lubatud aastaringselt, kuid üksnes
spetsialiseeritud kauplustes (ajutised müügikohad ostukeskustes ei oleks lubatud).

Eestimaa Roheliste Erakonna 11.02.2020 esitatud algatus
Ettepanek 2
Lubada F2–F4 kategooria pürotehniliste toodete kasutamist ainult ajavahemikus 31.12 kl 18.00–1.01 kl
02.00. Muul ajal võib pürotehnilisi tooteid kasutada kohaliku omavalitsuse kirjalikul loal.
MKM
Hetkeseis: Korrakaitseseaduse kohaselt lubatud kasutada ööl vastu 1.01, 25.02 ja 24.06. Avalikus kohas
on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Mujal kui avalikus kohas on
ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud
tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. KOV-il on õigus kehtestada piiranguid
pür.toodete kasutamisele.
Ettepanek: Vajadusel täpsustada lõhkematerjaliseadust, tuues sisse otseviide korrakaitseseaduses
sätestatule.
Põhjendus: KOVide poolt kehtiva õiguse kohaselt ilutulestiku korraldamise loa andmise piiride
laiendamine tähendaks loamenetlust kõikide pürotehniliste toodete suhtes, mis on mõeldud kasutamiseks
alates 18st eluaastast. Võib viia KOV-ide halduskoormuse ebaproportsionaalse suurenemiseni.

Eestimaa Roheliste Erakonna 11.02.2020 esitatud algatus
Ettepanek 3
Keelata pürotehniliste toodete kasutamine loomade varjupaikade, loomaaedade, loomaparkide,
haiglate, hoolde- ja vanadekodude, lasteasutuste jt haavatavate sihtgruppide vahetus läheduses. Samuti
loodus- ja maastikukaitsealadel ning hoiualadel ja nende läheduses.
MKM
Hetkeseis: Taolisi piiranguid sätestatud ei ole.
Ettepanek: Keelata pürotehniliste toodete kasutamine tiheasustusega aladel, kus müra- ja
valgusefektid võimenduvad (korrusmajade vahetu lähedus) ja avaldavad vahetut mõju (loomade
varjupaigad, loomaaiad, haiglad, hoolde- ja vanadekodud).
Põhjendus: Selliste piirangute kehtestamisel on oluline hinnata sihtgruppide haavatavuse ulatust.
Sihtgrupina inimesed, loomad, linnud kui ka keskkond käsitlemine on liiga lai. Nt lasteasutuste puhul
ei saa rääkida häirimisest, kui valdavalt kasutatakse pürotehnilisi tooteid õhtusel ajal. Loodus- ja
maastikukaitsealade ning hoiualade puhul keeruline määratleda ja järelevalvet teostada, millisel juhul
selline piirang on absoluutne või kehtiks üksnes piirkondades, kus viibivad loomad.

Eestimaa Roheliste Erakonna 11.02.2020 esitatud algatus
Ettepanek 4

Soovitada KOVidel aastavahetuse ilutulestiku asemel finantseerida keskkonnasõbralikumaid
valguslahendusi. Näiteks Espoos toimus eelmisel aastavahetusel ilutulestiku asemel lasershow.

MKM
Ettepanek: Eelistame sellise otsustuspädevuse jätmist KOV-idele, kes saavad ka tänase õigusruumi
järgi eelistada enda haldusterritooriumil keskkonnasõbralikumate valguslahenduste pakkumist.

Eestimaa Roheliste Erakonna 11.02.2020 esitatud algatus
Ettepanek 5
Keelustada Eestis hiina laternate müük ja kasutamine.
MKM
Hetkeolukord: Taevalaternate lennutamisest tuleb teavitada Lennuametit, kui lennutatakse 5 km raadiuses
lennuväljast/kopteriväljakust.
Eraldi statistikat ei koguta, kui palju on taevalaternate kasutamise tagajärjel juhtunud õnnetusi.
Austrias on taevalaternate turule toomine keelatud. Peamised keelamise põhjused olid tuleoht ja lennuliikluse
häirimine.
Rootsi piiras taevalaternate kasutamist 2013.aastal, lubades kasutada kuni 1m kõrguseid taevalaternaid ja
korraga kuni 50 taevalaternat koos. Kui laternaid kavatsetakse õhku lennutada 10 km raadiuses lennujuhtimist
kasutavatest lennujaamadest, tuleb nimetatud lennujaama eelnevalt teavitada. Peamiseks piirangu kehtestamise
põhjenduseks oli lennuohutus.
Soomes, Lätis, Leedus piiranguid laternate müügile ja kasutamisele ei ole.
Ettepanek: Tulenevalt sellest, et naaberriikides on hiina laternate müük lubatud ja piiriülest sissetoomist
keeruline kontrollida, teeme ettepaneku mitte piirata täiendavalt hiina laternate müüki, pigem jätkata TTJA
poolt teavituskampaaniatega taevalaternate nõuetekohase kasutamise kohta.

