Kaspar Kurve
Erakond Eestimaa Rohelised
Rahvaalgatus.ee

Teie 15.12.2020
Meie .05.2021 nr 1-6/21-82/1

Kollektiivne pöördumine
"Petitsioon referendumi korraldamiseks:
kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud? "
Austatud kollektiivse pöördumise esitajate esindaja
Riigikogule esitatud pöördumises soovite, et Riigikogu ja Vabariigi Valitsus viiksid
17.10.2021 koos kohalike omavalitsuste volikogude valimistega läbi rahvahääletuse
küsimuses “Kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud?“.
Riigikogus menetleti pöördumist kooskõlas Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse peatükis 182
„Kollektiivsete pöördumiste menetlemise kord“ sätestatuga. Riigikogu juhatuse 2021. aasta
14. jaanuari otsusega nr 8 edastati kõnealune pöördumine edasiseks menetlemiseks
keskkonnakomisjonile.
Pöördumisest võib välja lugeda ettepanekut ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks, st
ühiskonnas väidetavalt eksisteeriva lõhe lahendamiseks. Selles leitakse, et Eestis praegune
metsade majandamine (väidetavalt valdavalt lageraietega toorme varustamine) lõhestab Eesti
ühiskonda ning seda lõhet saaks lahendada, kui korraldada rahvahääletus küsimuses “Kas
lageraied peaksid Eestis olema keelatud?”. Kollektiivse pöördumise esitajate hinnangul
annaks sellisel küsimusel rahvahääletuse korraldamine suunavaliku – kas liikuda edasi nagu
praegu või püsimetsandusega sotsiaalsete, kultuuriliste ja ökoloogiliste väärtuste
suurendamise suunas.
Keskkonnakomisjon arutas pöördumist 2021. aasta 9. märtsi ja 18. mai istungiteli. 9. märtsi
istung oli avalik (veebiülekandega) ning sellest võtsid osa algatajate esindajad Kaspar Kurve,
Joonas Laks ja Helina Tilk, Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi
metsakasvatuse ja metsaökoloogia professor ja õppetooli juht Hardi Tullus, Tartu Ülikooli
loodus- ja täppisteaduste valdkonna ökoloogia ja maateaduste instituudi säästliku metsanduse
teadur Raul Rosenvald, Eesti Maaülikooli metsaökosüsteemide professor ja metsanduse
akadeemik Veiko Uri ning Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp. Toimus
sisuline arutelu, mille käigus tutvustasid osalejad oma seisukohti pöördumises toodud
ettepanekute kohta ja vastasid komisjoni liikmete küsimustele. 18. mai istungil toimus arutelu,
mille tulemusel otsustas komisjon esitatud ettepanekuga mitte nõustuda.
Vastavalt kehtivale regulatsioonile (MSVS § 71 lg 2) peaks kollektiivses pöördumises olema
ettepanek, kuidas kehtivat regulatsiooni muuta või ühiskonnaelu paremini korraldada ning
lisatud kuni kolme leheküljeline põhjendus, miks kehtiv olukord ei rahulda ning kuidas
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pöördumises esitatud ettepanek olukorda parandaks. Pöördumise esitajad ei ole praegu väga
selgelt põhjendanud, milles seisneb ühiskonna suur lõhestatus, eriti veel sellisel määral, et
selle lahendamiseks sobivaim meede on rahvahääletuse korraldamine. Samuti ei ole välja
toodud seda, kuidas rahvahääletuse korraldamine küsimuses “Kas lageraied peaksid Eestis
olema keelatud?” aitaks probleemi (Eesti ühiskonna lõhestatus) lahendada. Pöördumise
esitajad ise ei võta seisukohta selle osas, kas lageraied peaks olema keeletud või mitte ning
otseselt ka mitte selle osas, kas praegune metsa majandamine on hea või halb.
Komisjon ei jaga algatajate seisukohta, et referendumi korraldamine aitaks kaasa probleemi
(Eesti ühiskonna lõhestatus) lahendamisele. Enamgi veel ei ole mõistlik korraldada
rahvahääletust küsimuses „Kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud?“, mis seisneb 1
raieliigi (mida tehakse metsa uuenemise ja uuendamise võimaldamiseks) keelustamises ning
on olemuselt ebaproportsionaalne. 09.03.21 istungil osalenud metsateadlased avaldasid
arvamust, et „lageraiete keelustamine tähendaks Eesti metsanduse jaoks põhimõtteliselt metsa
majandamise lõpetamist, sest ei saada head metsa uuenemist ning kannatajaks on järeltulevad
põlved.“ Nimetatud istungil tõdesid osalejad, et avalikes metsandusalastes vaidlustes pole
küsimus niivõrd lageraies kui meetodis, vaid selles, kuidas lageraieid tehakse (töökvaliteet)
või millises mahus neid tehakse. Leiti, et kokkuleppeid kohalike elanike, looduskaitsjate ja
metsaomanike vahel tuleb otsida nii planeerimistegevuse kui ka metsanduse arengukava
kaudu.
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