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Lugupeetud Riigikogu liikmed 

 

 

Hetkel ootab Riigikogus hääletust eelnõu 710 SE, millega kavatsetakse ühendada 

Keskkonnaamet (KeA) ja Keskkonnainspektsioon (KKI), viies keskkonnalubade väljastamine 

ja keskkonnarikkumiste järelvalve ühe juhi haldusalasse. 

 

Pöördume Teie poole Eesti metsade, looduse ja inimeste elukeskkonna kaitseks tegutseva 

kodanikuliikumise Eesti Metsa Abiks (EMA) esindajatena, et teavitada teid kõnealuse 

eelnõu varjukülgedest ning kõneleda Keskkonnainspektsiooni kui Keskkonnaametist 

eraldiseisva asutuse säilimise kaitseks. 
 

Hetkel on Keskkonnainspektsiooni näol tegemist toimiva avaliku teenistusega, mis kuulub muu 

hulgas  sisejulgeoleku nimistusse. Selle saavutamiseks on viimased 11 aastat tehtud 

järjepidevat tööd, mida tuleb kindlasti jätkata, aga mitte lõpetada. KKI on keskkonnajärelvalve 

toimimiseks kehtestatud selged eeskirjad ja juhendid ning ka (sise)kontroll oma töötajate üle, 

mis pole KeA-s sugugi nii kõrgele tasemele viidud. Seepärast peavad Keskkonnaamet kui 

keskkonna korralduse ja Keskkonnainspektsioon kui järelevalve pool olema teineteisest täiesti 

sõltumatud. 

 

Meile teadaolevalt on KKI-l juba praegu keeruline vaidlustada keskkonnarikkumise 

tunnustega majandustegevust, millele KeA on loa andnud. Kui KKI täielikult 

Keskkonnaametiga ühendada, siis tähendaks see sisuliselt igasuguse kontrollmehhanismi 

puudumist Keskkonnaameti poolt väljastatavatele lubadele meie keskkonnaressursside 

kasutamisel ja käitlemisel. 
 

Meenutame siinkohal EMA poolset kodanikualgatuslikku uurimistööd Natura 2000 kaitse 

aluses Pärnu jões asuval väikesaarel toimunud lageraiest. Kuue kaitsealuse nahkhiire elupaiga 

lagedaks raiumine teostati käesoleva suve jooksul ning nahkhiirte kohta on teada, et nende 

ohustatuse põhjuseks on sobivate, seest õõnsate pesapuude vähenemine 

(http://eestimetsaabiks.emaliikumine.ee/index.php/28-11-2018-ema-uuris-lageraiet-

kaitsealuste-nahkhiirte-elupaigas/). 

 

Keskkonnaameti metsaosakonna juhtivspetsialist Jaanus Nilp ei näinud kaitsealustele 

nahkhiirtele suuremat ohtu, leides, et kuigi registris on täpsustamata, kuidas nahkhiired antud 

elupaika kasutavad, võib elupaiga piiritlemisest järeldada, et valdavalt on see toitumisala. 

„Seega nahkhiirte elupaika kavandatav tegevus eeldatavalt ei kahjusta,“ leiti ametist. Paraku 
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eksib KeA spetsialist sellega elupaiga kui termini sisu vastu, sest elupaik koosneb pesitsus- ja 

toitumisalast. 

 

Kaheldavate lubade väljastamist oleme kodanikuühenduse poolt tuvastanud korduvalt, alates 

teise- ja kolmanda kaitsekategooria elupaikade hävitamisest ning lõpetades looduslike 

pühapaikade laastamisega. 

 

Eesti Metsa Abiks on seisukohal, et praeguses olukorras ei tohiks Keskkonnainspektsiooni 

Keskkonnaameti voli alla tasalülitada, vaid tõsta KKI senisest suurema au sisse ning 

lahutada inspektsioon ameti alluvusest sel moel, et Keskkonnainspektsioonil oleks täielik 

voli uurida ja ka vaidlustada Keskkonnaameti poolt väljastatud ning otseselt tööstuse 

huvisfääri kuuluvaid lube. 
 

Ka Praxise mõttekoja ekspert Rauno Vinni on toonud välja, et ametite ühendamist pole 

sisuliselt läbi analüüsitud (nagu nõuab Rahandusministeeriumi ametite ühendamise juhend), 

viidates, et võivad korduda sarnased vead nagu riigi keskkonnaasutuste Keskkonnaametiks 

koondamisel (https://www.postimees.ee/6415983/ounte-pealt-uhendasutust-looma). 

 

Juhime tähelepanu ka sellele, et ajakirjanduses esitatakse ametite ühendamist juba faktina ning 

räägitakse ühendasutuste uuest juhist kui tõsikindlast faktist, ehkki Riigikogu pole asutuste 

ühendamise otsust veel kinnitanudki. Jääb mulje, nagu rahva poolt ametisse valitud saadikute 

arvamus polekski protsessis oluline (https://lounaeestlane.ee/uue-keskkonna-uhendameti-

juhiks-saab-riho-kuppart/). 

 

EMA hinnangul peaks viimane sõna kõnealuses küsimuses jääma siiski Riigikogu pädevusse. 

 

Seepärast palume Riigikogu saadikuid säästvama looduskasutuse huve esindava 

kodanikkonna nimel hääletada 20. detsembril kell 10 toimuval hääletusel eelnõu 710 SE 

üle kõnealuse eelnõu vastu, säilitamaks Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti ning 

seeläbi ka keskkonna kaitse- ja majandamisfunktsioonide eest vastutavate võimude 

lahusust.  
 

 

Lugupidamisega 

kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks 

abi@eestimetsaabiks.ee 

56 711 615 
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