Esialgne hinnang metsanduse arengukava aastani 2030 kaasnevatele mõjudele
Kavandatav
muudatus või
meede

Lisa 3

1. Metsade kasutamine on võimalikult mitmekülgne, vastab ühiskonna ootustele ja vajadustele, aitab leevendada kliimamuutusi ja nendega kohaneda
ning tagab sotsiaalselt tasakaalustatud elu- ja majanduskeskkonna ning metsaökosüsteemide soodsa seisundi.

2. Kaasaegne haridussüsteem ja metsateadus, samuti selgelt mõistetav ja avalikkusele kergelt kättesaadav metsanduslik teave suurendavad ühiskonna
teadlikkust ja kujundavad hoiakuid jätkusuutliku metsanduse suunas ning tagavad puidu maksimaalse väärindamise ja kõigi metsaga seotud hüvede
targa kasutuse.

Mõjuvaldkond

Sotsiaalsed, sh
demograafilised
mõjud

Alavaldkond, kus
muudatuse või
meetmega
kaasnevad mõjud
avalduvad

Milles mõju avaldub

Tööhõive

Paraneb metsaomanike
kindlus metsaomandi
kasutamisel ning
metsasektoriga
kaasneva tööhõive
potentsiaali
ärakasutamine.

Kvalifitseeritud
tööjõu olemasolu

Mõju avaldumisega seotud asjaolude kirjeldus

Arengukava
eesmärkidel
ja
muudel
poliitikainstrumentidel,
mis
puudutavad
eelkõige metsade puidulise ja mittepuidulise
(rekreatsioon,
korilus
jt
kasutusviisid)
kasutamise võimaluste täpsustamist ja kindluse
andmist nii metsaomanikele kui teistele
metsakasutajatele, on suur ja positiivne
sotsiaalne mõju nii regionaalsel, piirkondlikul kui
kohalikul tasandil.
Koos kaudsete mõjudega – läbi vahe- ja
lõpptarbimise – on metsasektoriga seotud
hinnanguliselt 67 000 töökohta, mis moodustab
üle 10% Eesti hõivatute arvust (Eesti
metsanduse arengukava aastani 2020 täitmise
aruanne 2011-2016). Sotsiaaldemograafiliselt
mõjutab arengukava rakendamist negatiivselt
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rahvastiku
sh
maal
elavate
inimeste
vähenemine,
mis
võib
põhjustada
kvalifitseeritud tööjõu nappust.
Mõju riigi
julgeolekule ja
välissuhetele

üldine julgeolek
suhted välisriikide
ja rahvusvaheliste
organisatsioonidega

Paraneb
taastuvenergiaga
varustuskindlus.
Tugevneb elanikkonna
seos maa ja seeläbi riigi
hea käekäiguga.
Tõhustub
rahvusvaheline koostöö
kokkulepitud
eesmärkide
saavutamiseks.

Arengukaval on eeldatav positiivne mõju riigi
julgeolekule, kuna aitab tagada varustatust
taastuvenergiaga. Arengukaval on eeldatav
positiivne mõju riigi julgeolekule, kuna aitab
säilitada suurearvulise füüsilisest isikust
metsaomanikkonna (107 000 aastal 2015), kes
on huvitatud Eesti riigi ja põliskultuuri säilimisest
läbi aegade.
Arengukaval
on
positiivne
mõju
rahvusvahelistele suhetele ja koostööle
peamiselt metsanduse, looduskaitse ja kliima
valdkondades.
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Mõju elu- ja
looduskeskkonnale

Elukeskkond
Elurikkuse säilitamine
Vääriselupaigad
Rangelt kaitstavad
metsad
Kaitsemetsad

Paraneb inimeste
elukeskkonna kvaliteet
Põlismetsaelustik on
kaitstud
vääriselupaikade
ja
rangelt
kaitstavate
metsade kaudu.
Kaitsemetsade
majandamine on
eesmärgipärane.

Arengukava
eesmärkide
ja
muude
poliitikainstrumentide kavandamisel on mõju
keskkonnale üks olulisi mõjuvaldkondi, millega
arvestatakse. Eeldatavalt on arengukava osad
eesmärgid ja/või seotud otseselt elurikkuse
säilitamise ja kaitsega või suunatud parendama
elukeskkonda. Arengukava rakendamine omab
seega otsest mõju elu- ja looduskeskkonnale.
Metsade kaitse erinevad aspekte viiakse ellu
peamiselt metsaseaduse ja looduskaitseseaduse
kaudu. Metsaseaduse põhieesmärgid on tagada
metsa kui ökosüsteemi kaitse ja säästev
majandamine, mille täitmiseks on metsade
majandamisele kehtestatud erinevad piirangud
ja
nõuded,
samuti
on
reguleeritud
vääriselupaikade kaitse. Seega peab
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metsaseadus tagama nii metsade elustiku
mitmekesisuse kui ka võimalused metsa
ökonoomseks majandamiseks ja kaitseks. Metsa
looduskaitse Eestis tugineb aga eelkõige
looduskaitseseadusele, mille järgi looduskaitse
tähtsaim põhimõte on looduse säilitamise
seisukohalt oluliste alade kasutamise piiramine.
Nii looduskaitse kui ka metsanduse praegustes
arengukavades on püstitatud eesmärgiks võtta
range kaitse alla vähemalt 10% Eesti
metsamaast. See eesmärk on praeguseks
täidetud – range kaitse all on 13,1% metsamaa
kogupindlast. Samas jätkuvad püüdlused range
kaitse all olevate metsamaade tüpoloogilise
esinduslikkuse
parandamiseks.
Rangelt
kaitstavad metsad (loodusobjektide hoidmiseks
määratud metsast) paiknevad valdavalt
riigimetsades. Veerandile ehk 25,6%-le
metsamaast on seatud rangem või leebem
kaitserežiim (Aastaraamat mets 2017).
Mõju
majandusele

Metsasektori
müügitulu ja eksport
Konkurentsivõime,
loodav lisandväärtus
Majandatava
metsamaa pindala ja
raiemaht

Suureneb metsasektori
konkurentsivõime,
ekspordile
suunatud
müügitulu ja loodav
lisandväärtus.
Tekib
kindlus väärindamiseks
ja
taastuvenergiaks
kasutatava puidu mahu
ja selle varumiseks
kasutatava

Arengukava
eesmärkidel
ja
muudel
poliitikainstrumentidel on oluline mõju
majandatava
metsamaa
pindalale
ja
raiemahtudele
kui
väärindatava
või
taastuvenergeetikas kasutava ressursi mahule
ning majandusele tervikuna, sh tööhõivele,
tootmis- ja ekspordimahtudele ja lisandväärtuse
loomisele. Samuti investeeringutele nii
metsamajandusse kui puidutöötlemisse. 2017.
aastal moodustas sektori (puidu- ja
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majandatava metsamaa
osas ning seeläbi kindlus
investeeringute
tegemiseks.

paberitööstus,
mööblitootmine
ning
metsamajandus) ettevõtete kogu müügitulu
statistikaameti andmetel ligi 3,5 miljardit eurot.
Eesti kõigi ettevõtete müügitulust (55 miljardit
eurot), moodustas see 6,3%. Sektori tööstuse
osa (puidu-, paberi- ja mööblitööstus)
moodustas kogu töötleva tööstuse müügitulust
omakorda 24%. Statistikaameti andmetel oli
puidupõhiste toodete eksport 2017. aastal 2,12
miljardit eurot. Kogu Eesti kaupade ekspordist
moodustas see 17%. 2017. aastal oli metsa- ja
puidusektoris tööga hõivatuid ligikaudu 34 000.
Eeldatavalt on arengukava osad eesmärgid ja
muud poliitikainstrumendid seotud otseselt
metsanduse majandusliku konkurentsivõime
säilitamisega. Arengukava rakendamine omab
otsest mõju majandusele.
Metsandusega seotud kaudne ja indutseeritud
väärtusloome kolmekordistab metsanduses
loodud lisandväärtuse ning moodustas 2014. a
11,6% Eesti kogu lisandväärtusest ning 10,1%
Eesti
SKT-st.
Metsasektori
ettevõtete
investeeringud põhivarasse on viimastel
aastatel olnud suurusjärgus 300 miljonit eurot
aastas (Eesti metsanduse arengukava aastani
2020 täitmise aruanne 2011-2016).
Keskkonnaagentuuri
raiemahtude
eksperthinnangul kaugseire-, raiedokumentide
ja SMI andmete alusel oli 2017. aastal raiete
kogumahu hinnanguks 10,99 miljonit m3, millest
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RMK raied moodustasid 4,32 miljonit m3,
füüsilisest isikust metsaomanike raied 2,82
miljonit m3 ja juriidilisest isikust metsaomanike
raied 3,8 miljonit m3. 2016. aasta kohta oli
vastav raiete kogumahu hinnang 11,27 miljonit
m3, millest RMK raied moodustasid 4,53 miljonit
m3, füüsilisest isikust metsaomanike raied 3,21
miljonit m3 ja juriidilisest isikust metsaomanike
raied 3,47 miljonit m3 (Aastaraamat mets 2017).
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Mõju regionaalarengule

Investeeringute
ja Läbi
vajaliku
tööhõive pakkumise infrastruktuuri
olemasolu ja selle hea
asukoht
seisundi tagamise säilib
Metsade
võimalus
ja
mitmekülgseks
huvi metsade
majandamiseks, puidu
transpordiks
ja mitmekülgseks
töötlemiseks vajalik majandamiseks ja
infrastruktuur
investeeringuteks
väljapoole suuri linnu.

Sarnaselt majandusele omavad arengukava
eesmärgid ja muud poliitikainstrumendid olulist
mõju
regionaalarengule
ning
mõju
regionaalarengule on eeldatavasti positiivne.
Metsamajandus ja metsatööstuse on olulised
maamajanduse valdkonnad, mille peamine
tegevuspaik on reeglina väljaspool suuremaid
linnu. Maaelu ja regionaalarenguga on seega
otseselt
seotud
Eesti
113
000
erametsaomanikku ning metsasektoris töötavad
ligikaudu 34 000 inimest koos pereliikmetega,
kellele
lisanduvad
metsade
ja
selle
majandamisega kaudselt seotud hõivatud nt
transpordi, turismi, metsaandide varumise ja
jahinduse valdkondades (Eesti metsanduse
arengukava aastani 2020 täitmise aruanne
2011-2016). Metsatööstuse investeeringuid
ning seeläbi töökohtade loomist mõjutab
vajaliku infrastruktuuri olemasolu ja seisund
ning vastupidi.
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Mõju kliimale

Kliimamuutuste
leevendamine ja
nendega kohanemine

Läbi metsade
jätkusuutliku
majandamise suureneb
metsade
süsinikusidumine
ja
kliimamuutustega
kohanemise võime.
Puidukasutuse
suurendamine
vähendab läbi
asendusefekti
fossiilsete ja
taastumatute
ressursside kasutamist
ja seeläbi täiendavat
süsinikuheidet.

Arengukava
eesmärkide
ja
muude
poliitikainstrumentide kavandamisel on kliima
üks olulisi mõjuvaldkondi, millega arvestatakse.
Arengukava eeldatav mõju kliimamuutuste
leevendamiseks
läbi
süsinikusidumise
suurendamise,
süsinikuvarude
pikaajalise
säilitamise ja puidukasutuse soodustamise, ning
seeläbi saavutatava asendusefekti (puidu kui
taastuva ressursi kasutamine fossiilsete ja
taastumatute
ressursside
asemel),
on
eeldatavalt positiivne. Arengukava eesmärkide
ja muude poliitikainstrumentide eeldatav mõju
metsade kliimamuutustega kohanemiseks on
samuti eeldatavalt positiivne.
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Mõju
riigiasutuste ja
kohaliku
omavalitsuse
asutuste
korraldusele,
kuludele ja
tuludele

Avaliku sektori
teenused ja
rahastamine, sh
kulud ja tulud

Pareneb
avalike
teenuste kvaliteet ja
kättesaadavus,
sh
asutuste vaheline
koostöö

Arengukava aitab eeldatavalt kaasa tervikliku ja
tõhusa
riigivalitsemise
edendamisele.
Arengukava rakendamise mõju nii tuludele kui
kuludele on olemas, kummagi ulatus selgub
arengukava koostamisel.

K

K

K

K

Oluline

8

Infoühiskond

Digitaalne
informatsiooni

Parendatakse
jätkusuutliku
metsandusega (sh puit,
loodusväärtused
jt
valdkonnad) seotud
digitaalse
informatsiooni
kasutusvõimalusi
Säilitatakse
ja
teadvustatakse metsaga
seotud kultuuri

Arengukava aitab eeldatavalt kaasa juba K
kasutuses
olevate
või
vajalike
metsamajandamise ja puidukaubandusega
seotud mitmete informatsiooni digitaalse
haldamise võimaluste parendamisele
(metsaregister
andmete
kogumiseks
ja
säilitamiseks metsa paiknemise, pindala,
tagavara, kasutamise ja seisundi kohta,
metsateatiste registreerimine, elektroonilise
veoselehe infosüsteem jt).
Arengukava
eesmärkidel
ja
muudel K
poliitikainstrumentidel on eeldatav positiivne
mõju Eesti kultuuri järjepidevusele.

K

K

K

Oluline

K

K

K

Oluline

Mõju kultuurile

Metsaga seotud
kultuur

Edasine
analüüs

Olulisemaid mõjusid analüüsitakse arengukava koostamise käigus keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija poolt.
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