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Arvamuse esitamine Vabariigi Valitsuse korralduse „Metsanduse arengukava 

aastani 2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu kohta 

Lugupeetud Siim Kiisler! 

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab 

Keskkonnaministeeriumit võimaluse eest avaldada arvamust Vabariigi Valitsuse 

korralduse „Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepaneku 

heakskiitmine“ eelnõu (edaspidi: eelnõu) kohta. 

Kaubanduskoja hinnangul on vaja metsanduse arengukava aastani 2030 koostamisel 

arvestada veel teatud asjaoludega, mida eelnõu ei ole puudutanud või on puudutanud 

pinnapealselt. Järgnevalt toobki Kaubanduskoda välja probleemkohad, mida 

arengukava koostamisel tuleks arvestada. 

Raiemahtude vastavus Eesti metsade bioloogilisele juurdekasvule 

Kaubanduskoda leiab, et metsanduse arengukava koostamisel tuleks põhjalikumalt 

analüüsida raiemahtude vastavust Eesti metsade bioloogilisele juurdekasvule. Üha 

enam on lastud raieküpsetel metsadel mädaneda. Viimane aga kahjustab Eesti 

majandust, sest metsa väärindamise asemel lastakse sellel rikneda. Samuti tekitab 

metsade mädanemine üha rohkem CO2 emissioone, mille vähendamise osas peaks 

Eesti tegelikkuses võitlema, tulenevalt Euroopa Liidu ja rahvusvahelistest kokkulepetest.  

Raiemahtude vastavusse viies tuleb hinnata ka biomassi kasvumahtu. Suurem 

biomassimaht tagab paremad võimalused kliimaeesmärkide täitmiseks ja aitaks kaasa 

majanduskasvule.  
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Raiemahtude juures tuleb tagada ka läbi metsanduse arengukava pikaajaline stabiilsus. 

Vältida tuleks pidevate metsandusega seotud regulatsioonide muutmist. Stabiilsus 

aitaks kaasa keskkonna hoidmisele ning võimaldab kaasata suuremaid investeeringuid 

rohkem lisandväärtust andvatesse tootmisharudesse.  

Prioritiseerida suurema lisandväärtuse andjaid 

Metsanduse arengukava koostamisel tuleb kindlasti analüüsida lisandväärtusega 

metsamajandamist. Ehk kuidas suurendada kohalikku ümbertöötlemist, mis tekitataks 

ka kõige enam lisandväärtust. Arengukava koostamisel tuleks hinnata võimalusi, kuidas 

suurendada kohalike ettevõtete võimalusi puidu ümbertöötlemiseks ning milliseid 

võimalusi saaks selle edendamiseks riik pakkuda. Suure lisandväärtusega puidu 

ümbertöötlemine aitab kaasa kõige enam majanduse kasvule, millest võidaks nii 

ettevõtjad, töötajad kui ka riik. 

Sellest tulenevalt leiab Kaubanduskoda, et metsanduse arengukava 2030 

koostamisel tuleks analüüsida raiemahtude vastavust Eesti metsade 

bioloogilisele juurdekasvule, milles hinnatakse ka biomassi kasvumahtu ja 

võimalust stabiliseerida raiemahtude regulatsioonid. Kaubanduskoja hinnangul 

on oluline analüüsida ka võimalust suurendada puidu ümbertöötlemisest tekkivat 

lisandväärtust.  
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