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Kokkuvõte
Mõju looduskeskkonnale
Perioodi 2014-2020 partnerlusleppes ning ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskavas ei seata eesmärke ega arenguprioriteete, mille rakendumisel
oleks ette näha negatiivse mõju suurenemine looduskeskkonna aspektidele.
Kavandatud sekkumismehhanismid on kooskõlas Eesti Keskkonnastrateegia
2030 keskkonnaeesmärkidega, käsitledes suurt osa neist ning aitavad pigem
kaasa järgnevate eesmärkide saavutamisele:
 Loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke vähendamine
 Maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamine
 Kliimamuutuste leevendamine ja õhu kvaliteet
 Tervis ja elukeskkonna kvaliteet
Horisontaalse teemana on partnerluslepe ette näinud keskkonnahoiu ja kliima.
Rakenduskava tegevuse elluviimisel on keskkonnahoiuks planeeritavad ja
sellesse panustavad tegevused kavandatud mitme konkreetse prioriteetse
suunana. Prioriteetses suunas „Veekaitse“ parendatakse ning kaitstakse põhjaja pinnavee varude olemasolu veemajanduse taristu kaasajastamise ja
saastunud alade korrastamisega. Prioriteetse suunaga „Energiatõhusus“
edendatakse taastuvenergia kasutuselevõttu eluaseme- ja transpordisektoris
ning soodustatakse ressursisäästlike lahenduste ning parima võimaliku tehnika
kasutuselevõttu. Keskkonnakaitsesse panustatakse ka prioriteetses suunas
„Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“,
millega tõstetakse kliimamuutuste leevendamise ja hädaolukordadele
reageerimise võimekust ning toetatakse tegevusi, mis panustavad liikide ja
elupaikade soodsa seisundi saavutamisse, samuti toetatakse maastike
mitmekesisuse saavutamist, tagamaks elupaikade toimimise ühtse ökoloogilise
võrgustikuna.
Prioriteetses suunas „Jätkusuutlik transport“ panustatakse säästvasse
arengusse transpordiühenduste edendamise ning ühistranspordi arendamise
kaudu. Prioriteetsetes suundades „IKT teenuste taristu“ ning „Parem
riigivalitsemine“ toetatakse e-teenuste ja muude avalike teenuste edendamist,
mis panustab säästvasse arengusse liikumisvajaduse vähendamise kaudu.
Negatiivse mõju vältimiseks peab keskkonnahoid olema kajastatud
rakenduskava läbivaks väärtuseks. Eespool kirjeldatud prioriteetsete
suundade meetmetes on keskkonnahoiu ja kliimaga seonduvad tegevused hästi
kajastatud, kuid eraldi horisontaalteemana seda ei kirjeldata, mis võib jätta
mulje, et keskkonnahoid ja kliimamuutused on siiski eraldiseisev valdkond.
Kõikide prioriteetsete suundade raames elluviidavate potentsiaalsete tegevuste
rakendumisel
võimaliku
negatiivse
keskkonnamõju
vältimiseks
tuleb
keskkonnahoid ja kliima läbivalt kajastada rakenduskava prioriteetsetes
suundades ja indikaatorites (taristu, ettevõtlus- ja innovatsioonitoetused).
Keskkonnahoiu (nt taastumatute ressursside säästmine, taastuvate ressursside
parendamine ja suurendamine) ja kliima (kliimamuutuse mõjude vähendamine
ja kliimamuutustega kohanemine) põhimõtete ühtselt mõistmiseks on vajalik

Töö nr 1795/13
Lõpp-aruanne 28.11.2013

6

Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluspoliitika fondide
rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

need horisontaalsete meetmete all kirjeldada (nt projektide ettevalmistamisel ja
elluviimisel parandatakse keskkonnaseisundit).
Mõju inimesele
Perioodi 2014-2020 partnerlusleppes ning ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskavas ei seata eesmärke, arenguprioriteete või kavandata meetmeid,
mille rakendumisel kaasneks negatiivne mõju inimese tervisele või heaolule.
Kavandatu elluviimine aitab kaasa Eesti sotsiaalarengu edenemisele – ette on
nähtud majanduskasvu toetamine läbi hariduses ja tööhõives osalemist
kasvatavate prioriteetsete suundade ja meetmete. Samuti toetatakse tervise
edendamist ja oodatava keskmise eluea kasvule adresseeritud tegevusi
ühiskonna ees seisvate vältimatutest arengusuundumustest tulenevate
mõjudega arvestamiseks (eelkõige demograafilised muutused).
Positiivsete mõjude suurendamine on võimalik läbi partnerlusleppes
määratletud horisontaalsete põhimõtete parema integreerimise läbivalt
rakenduskava
prioriteetsetesse
suundadesse
ja
indikaatoritesse
(mitteeestikeelse elanikkonna kaasamine ühiskonna arengusse, sotsiaalset
sidusust suurendavate põhimõtete laiem käsitlus, sooliste erinevuste täpsem
kajastamine).
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1 Sissejuhatus
EL vahendite kasutamiseks uuel eelarveperioodil tuleb liikmesriikidel koostada
ühtekuuluvuspoliitika fonde (Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalarengu
Fond, Ühtekuuluvusfond) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi hõlmav partnerluslepe. Partnerluslepe
sõlmitakse Euroopa Komisjoni ja liikmesriigi vahel ning on EL vahendite
kasutamise
alusdokumendiks.
Selles
lepitakse
kokku
peamised
rahastamisprioriteedid, võimalikud eeltingimused vahendite kasutamiseks,
eesmärgid ja nende saavutamise mõõdikud ning vahendite administreerimise
üldine korraldus. EL vahendite kasutamiseks ei koostata eraldi strateegilist
raamkava nagu seni (nt Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 20072013) – seda asendab uuel perioodil partnerluslepe.
Partnerlusleppe alusel koostatakse rakenduskavad, milles rahastatavate
valdkondade lõikes kirjeldatakse konkreetsemad EL vahendite kasutamise
eesmärgid ja oodatavad tulemused (sh fondide kaupa), meetmed ning nende
rahastamine.
Eesti
koostab
ühtekuuluvusfondide
tulemuslikumaks
ja
efektiivsemaks rakendamiseks Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu
Fondi
ja
Ühtekuuluvusfondi
kohta
ühise
rakenduskava
(käesoleval
programmperioodil 3 rakenduskava). Eraldi rakenduskavad koostatakse Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
kohta.1
Lõplik KSH aruanne on koostatud Rahandusministeeriumi poolt esitatud
partnerlusleppe ja ÜKP fondide rakenduskava versioonidele seisuga 12.07.2013.

1

Vastavalt portaalile Euroopa Liidu struktuuritoetus,
http://www.struktuurifondid.ee/partnerluslepe-ja-rakenduskavad/ (11.01.2013)
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2 Rakenduskava ja partnerlusleppe sisu ning peamiste
eesmärkide iseloomustus
Strateegilisteks planeerimisdokumentideks on perioodi 2014-2020 Euroopa
Liidu vahendite kasutamise partnerluslepe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava.
Eesti
koostab
ühtekuuluvuspoliitika
fondide
(Euroopa
Sotsiaalfond,
Euroopa
Regionaalarengu
Fond,
Ühtekuuluvusfond)
tulemuslikumaks ja efektiivsemaks rakendamiseks ühe rakenduskava
(käesoleval programmperioodil 3 rakenduskava).
2014.
aastal
algab
Euroopa
Liidu
ühtekuuluvuspoliitika
ja
ühtse
põllumajanduspoliitika uus rahastamisperiood, mille raames on Eestil võimalus
kasutada rahalist toetust 5 fondist. Rahandusministeerium koordineerib
ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava koostamist. Eraldi koostatakse
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi
rakenduskavad,
nende
koostamist
koordineerib
Põllumajandusministeerium.
Kõiki 5 fondi hõlmav Eesti ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitav partnerluslepe
määratleb üldise raamistiku ja põhimõtted EL vahendite kasutamiseks perioodil
2014-2020.
Tuginedes riigi arenguvajaduste analüüsile valib Eesti rahastamisprioriteetide
finantseerimiseks ja tulemuste saavutamiseks järgmised temaatilised
eesmärgid:
1. Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja innovatsiooni edendamine.
Põhjendus: Nimetatud temaatilise eesmärgi all reageeritakse eelkõige uute
kasvuallikate leidmise, majanduse teadmistemahukamaks muutmise ja Eesti
teaduse mõju suurendamise arenguvajadusele ja osaliselt (peamiselt
ressursitõhususe parandamiseks) ka tõhusama loodusvarade kasutusega ning
vähesema energiamahukusega majanduse arenguvajadusele. Investeeringuid
kavandatakse ettevõtluse kasvustrateegia ning teadus-, arendus- ja
innovatsiooni strateegia ning teiste strateegiate alusel. Nn nutika
spetsialiseerumise (NS) raamistik kinnitatakse teadus-, arendustegevuse ja
innovatsioonistrateegia koosseisus ning selles valitud prioriteete toetatakse
arengukavade üleselt – eesmärgiga toetada nutika spetsialiseerumise
metoodika alusel valitud kasvuvaldkondade arengut. Esialgselt on NS
valdkondadeks
valitud
infoja
kommunikatsioonitehnoloogia
(IKT)
horisontaalselt läbi teiste sektorite, tervisetehnoloogiad ja –teenused ning
ressursside efektiivsem kasutamine (arvestades NS metoodikat ei pruugi need
valdkonnad kogu perioodiks jääda samaks). Samuti on eesmärgiks teadus- ja
arendustegevuse konkurentsivõime tõstmine ning innovaatiliste lahenduste
edendamine enama ressursitõhususe saavutamiseks ettevõtetes.
Temaatilise eesmärgi raames panustatakse konkurentsivõime kasvu ning
Euroopa 2020 ja konkurentsivõime kava Eesti 2020
teadus- ja
arendustegevuse eesmärgi saavutamisse. Eesti 2020 konkurentsivõimelise
ettevõtluskeskkonna ning keskkonnasõbraliku majanduse ja energeetika
väljakutse lahendamiseks panustatakse valitsuse poliitika põhisuundadesse
„Haridussüsteemi kvaliteedi parandamine ning kohandumine demograafiliste
muutustega“; „Kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine“;
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„Eelduste
loomine erasektori teadusja arendustegevuse mahtude
suurenemiseks ning innovatsiooni väljundite arvu ja kvaliteedi tõstmiseks“;
„Ettevõtete pikaajalist rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu soodustava
poliitika kujundamine“ ning „Majanduse üldise ressursi- ja energiamahukuse
vähendamine“.
Ühtlasi aidatakse kaasa EK 2013.a riigipõhise soovituse nr 3 „Jätkata
jõupingutusi haridus- ja koolitussüsteemi paremaks vastavusseviimiseks
tööturu vajadustega, kaasates sellesse protsessi veelgi rohkem tööturu osapooli
ja rakendades sihipäraseid meetmeid noorte töötuse vähendamiseks.
Suurendada oluliselt madala kvalifikatsiooniga töötajate osalust elukestvas
õppes. Tugevdada jõupingutusi teadustegevuse ja innovatsioonisüsteemide
eelistamise ja rahvusvahelistumise edendamiseks ning süvendada ettevõtjate,
kõrgkoolide ja teadusasutuste koostööd.“ täitmisele.
2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale juurdepääsu, selle
tehnoloogia kasutamise ning kvaliteedi parandamine (IKT-tooted,
teenused ja rakendused).
Põhjendus: Kooskõlas konkurentsivõime kava Eesti 2020 ja Infoühiskonna
arengukavaga panustatakse uue põlvkonna lairiba baasvõrgu ehitamisse
turutõrkepiirkondades, e-teenuste ühiskasutatava alustaristu arendamisse ja
sellel tuginevate, e-teenuste kättesaadavust ja taset parandavate tegevuste
elluviimisse, mis loob nii avalikule kui erasektorile võimaluse uute ja
uuenduslike e-teenuste loomiseks ja kasutamiseks ning aitab seeläbi kaasa
paljude teiste poliitikavaldkondade arengule ja Eesti rahvusvahelise
konkurentsivõime
tõusule.
EAFRD
raames
võimaldatakse
erinevate
investeeringute sihtotstarbelise osana rajada juurdepääsu lairiba baasvõrgule.
Antud temaatilise eesmärgi all käsitletakse eelkõige inimeste ja kaupade
jätkusuutlike ühendus- ja liikumisvõimaluste parandamise arenguvajadust infoja kommunikatsioonitehnoloogia ühenduste arendamise kaudu ja osaliselt uute
kasvuallikate leidmise, majanduse teadmistemahukamaks muutmise ja Eesti
teaduse mõju suurendamise arenguvajadust e-teenuste alustaristu arendamise
kaudu.
Ühtlasi
aitavad
sekkumised
kaasa
Valitsuse
poliitika
põhisuundade
„Loomemajanduse, IKT ja teiste võtmetehnoloogiate potentsiaali laiem
kasutamine teiste sektorite lisandväärtuse tõstmisel“ ja „Transpordi, IKT ja
teiste riigi poolt pakutavate ettevõtlust toetava taristu ja institutsioonide viimine
rahvusvahelisele tasemele“ elluviimisele.
3.
Väikeste
ja
keskmise
suurusega
ettevõtete
ning
põllumajandussektori
(EAFRD
puhul)
ning
kalandusja
vesiviljelussektori (EMKFi puhul) konkurentsivõime suurendamine.
Põhjendus: Nimetatud temaatilise eesmärgi all reageeritakse eelkõige Eesti
ettevõtete (kes valdavalt on VKEd) ekspordivõime ja kasvupotentsiaali tõstmise
arenguvajadusele. Investeeringuid kavandatakse ettevõtluse kasvustrateegia,
maaelu arengukava, turismi arengukava ning kalanduse arengustrateegia
alusel, panustamaks Euroopa 2020 ja konkurentsivõime kava Eesti 2020
konkurentsivõime, hõive, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ning tootlikkuse kasvu
eesmärkidesse, samuti konkurentsivõime kava Eesti 2020 konkurentsivõimelise
ettevõtluskeskkonna väljakutse lahendamisse. EAFRD raames on ette nähtud
erinevad investeeringutoetused nii põllumajandusele kui toiduainetööstusele,
samuti toetatakse põllumajandusega alustamist ning erinevaid ühistegevusele
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suunatud tegevusi. EMKF raames on ette nähtud meetmed tootearenduseks,
tootmistsükli optimeerimiseks ning ühistegevuseks.
4. Vähese CO2-heitega majandusele ülemineku toetamine kõikides
sektorites
Põhjendus: Nimetatud temaatilise eesmärgi all reageeritakse tõhusama
loodusvarade kasutusega ning vähesema energia- ja süsinikumahukusega
majanduse arenguvajadusele, investeerides ressursitõhususe suurendamisse,
energiamahukuse vähendamisse ja energiatootmise edendamisse. Osaliselt
käsitletakse
ka
inimeste
ja
kaupade
jätkusuutlike
ühendusja
liikumisvõimaluste parandamise arenguvajadust ning linnade CO2-säästu
potentsiaali realiseerimist linnapiirkondade keskkonnasõbraliku ühistranspordi
arendamise kaudu. Investeeringuid kavandatakse panustamaks Euroopa 2020
ja konkurentsivõime kava Eesti 2020 konkurentsivõime eesmärkide
saavutamisse, samuti Eesti 2020 keskkonnasõbraliku majanduse ja energeetika
väljakutse lahendamisse, sh taastuvenergia kasutuse suurendamise ning
suurema energiatõhususe ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise
eesmärkide saavutamisse ning Riigi eelarvestrateegia valdkonnaüleste
prioriteetide – kõrgem tootlikkus ja kasvuhoonegaaside heitkoguste piirmäärale
vastavus - saavutamisse.
Kavandatavad sekkumised aitavad ühtlasi kaasa EK 2013. a riigipõhise
soovituse nr 4 „Parandada energiatõhusust, eelkõige transpordi- ja
eluasemesektoris, ning suurendada keskkonnastiimuleid seoses sõidukite ja
jäätmetega.
Kiirendada
piiriüleste
energiaühenduste
arendamist,
et
mitmekesistada energiaallikaid ja soodustada konkurentsi energiaturul.“
täitmisele. Samuti viiakse ellu Vabariigi Valitsuse poliitika põhisuunda
„Energeetika pikaajaliste struktuursete muutuste elluviimine kooskõlas Eesti
energiajulgeoleku ja energiasäästu eesmärkidega.“
5. Kliimamuutustega kohanemise ning riskiennetuse ja -juhtimise
edendamine.
Põhjendus:
Nimetatud
temaatilise
eesmärgi
alusel
kavandatakse
investeeringuid panustamaks Euroopa 2020 ja konkurentsivõime kava Eesti
2020
kliimamuutuste
leevendamise
eesmärgi
saavutamisse
ning
konkurentsivõime kava Eesti 2020 keskkonnasõbraliku majanduse ja
energeetika väljakutse lahendamisse. Kavandatavad sekkumised on seotud ka
temaatiliste eesmärkidega „Vähese CO2-heitega majandusele ülemineku
toetamine kõikides sektorites“ ning „Keskkonnakaitse ja ressursitõhususe
edendamine“, ja panustavad koos nende eesmärkide raames kavandatud
sekkumistega inimtegevuse (sh majanduse ja veetranspordi) negatiivse
keskkonnamõju vähendamisse ning aitavad ühtlasi kaudselt kaasa EK 2012.a
riigipõhise soovituse nr 5 „Tagades teenuste tõhus osutamine“ täitmisele.
6. Keskkonnakaitse ja ressursitõhususe edendamine.
Põhjendus: Nimetatud temaatilise eesmärgi all reageeritakse puhta ja
mitmekesise looduskeskkonna ning loodusressursside tõhusama kasutusega
arenguvajadusele, investeerides veekaitsesse ning loodushoidu. Temaatilise
eesmärgi alusel viiakse ellu EL elurikkuse strateegiat (KOM(2011) 244) ja EL
rohetaristu strateegiat (KOM(2013) 249), mis on osa Euroopa 2020
Ressursitõhusa
Euroopa
tegevuskavast.
Investeeringuid
kavandatakse
panustamaks Euroopa 2020 ja konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ alusel
jätkusuutliku kasvu saavutamisse ning Riigi eelarvestrateegia valdkonnaülese
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prioriteedi – kõrgem tootlikkus – saavutamisse, samuti konkurentsivõime kava
„Eesti 2020“ keskkonnasõbraliku majanduse ja energeetika väljakutse
lahendamisse.
Kavandatavad sekkumised panustavad ressursitõhususe suurendamisse,
inimtegevuse (sh majanduse ja transpordi) negatiivse keskkonnamõju
vähendamisse ning aitavad ühtlasi kaudselt kaasa EK 2013. a riigipõhise
soovituse
nr
3
„Tugevdada
jõupingutusi
teadustegevuse
ja
innovatsioonisüsteemide eelistamise ja rahvusvahelistumise edendamiseks ning
süvendada ettevõtjate, kõrgkoolide ja teadusasutuste koostööd.“ täitmisele.
7. Säästva transpordi ja tähtsate võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade
kõrvaldamise edendamine.
Põhjendus: Nimetatud temaatilise eesmärgi all reageeritakse inimeste ja
kaupade
jätkusuutlike
ühendusja
liikumisvõimaluste
parandamise
arenguvajadusele
transpordivaldkonnas. Investeeringuid kavandatakse
panustamaks Euroopa 2020 ja konkurentsivõime kava Eesti 2020
konkurentsivõime eesmärki, kõrvaldades üle-Euroopalise transpordivõrgustiku
(TEN-T) piiriüleste ühenduste kitsaskohti, samuti panustatakse transpordi
arengukava alusel jätkusuutliku kasvu saavutamisse ning Riigi eelarvestrateegia
valdkonnaülese prioriteedi – kõrgem tootlikkus – saavutamisse.
Ühtlasi aidatakse kaasa EK 2013. a riigipõhise soovituse nr 4 „Parandada
energiatõhusust, eelkõige transpordi- ja eluasemesektoris, ning suurendada
keskkonnastiimuleid seoses sõidukite ja jäätmetega. Kiirendada piiriüleste
energiaühenduste arendamist, et mitmekesistada energiaallikaid ja soodustada
konkurentsi energiaturul.“ täitmisele. Konkurentsivõime kava Eesti 2020
elluviimisse panustatakse Valitsuse poliitika põhisuuna „Transpordi, IKT ja
teiste riigi poolt pakutavate ettevõtlust toetava taristu ja institutsioonide viimine
rahvusvahelisele tasemele“ täitmise kaudu.
8. Tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine.
Põhjendus: Nimetatud temaatilise eesmärgi all reageeritakse tööhõive kasvu
ja haridussüsteemi ühiskonna vajadustega kohandumise arenguvajadusele;
õpingute katkestamise vähendamisele ja noorte tööhõive suurendamisele.
Osaliselt käsitletakse Eesti ettevõtete ekspordivõime ja kasvupotentsiaali
arenguvajadust ning luuakse regionaalarengu väljakutsete vastuseks eeldused
töökohtade loomiseks ning töökohtadele ja teenustele ligipääsuks piirkondades.
Investeeringuid kavandatakse panustamaks Euroopa 2020 ja konkurentsivõime
kava Eesti 2020 raames suurema hõive, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse
vähendamise ning tootlikkuse kasvu eesmärkidesse. EAFRD roll tööhõive
edendamisel seisneb peamiselt põllumajandusest vabaneva tööjõu ulatuses
alternatiivsete tööhõivevõimaluste loomises maapiirkonnas.
Ühtlasi aidatakse kaasa EK 2013.a riigipõhise soovituse nr 2 „Parandada
tööstiimuleid, tõhustades olemasolevaid erinevaid sotsiaalhüvitiste süsteeme
ning muutes hüvitiste jaotamise paindlikumaks ja paremini suunatumaks.
Parandada sotsiaalteenuseid, sealhulgas lastehoiuteenuseid, suurendades samal
ajal perepoliitika valdkonna kulutuste tasuvust ja kulutõhusust. Tugevdada
aktiveerimispoliitikat, et hõlbustada pikaajaliste töötute ning invaliidsus- ja
töövõimetushüvitist
saavate
isikute
naasmist
tööturule.
Koostada
kooskõlastatud
strateegia
majandusarengu
soodustamiseks
nendes
piirkondades, kus valitseb suur tööpuudus.““ ja 2013.a riigipõhise soovituse nr
5 „Tasakaalustada paremini kohalike omavalitsuste tulud ja neile pandud
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vastutus. Muuta kohalike omavalitsuste tegevus tõhusamaks ja tagada kohaliku
tasandi avalike teenuste kvaliteetne pakkumine.“ Elluviimisele.
Samuti
panustatakse konkurentsivõime kava Eesti 2020 väljakutse “Haritud rahvas ja
sidus ühiskond“ lahendamisse, viies ellu Valitsuse poliitika põhisuunda „Aktiivse
tööturupoliitika mõju suurendamine ning rahastamise jätkusuutlikkus“.
9.Sotsiaalse kaasatuse edendamine ja vaesuse vastu võitlemine.
Põhjendus: Nimetatud temaatilise eesmärgi all käsitletakse tööhõive kasvu ja
haridussüsteemi ühiskonna vajadustega kohandumise arenguvajadust toetades
tööhõive tõstmisega seotud väljakutsete lahendamist. Samuti käsitletakse
sotsiaalse sidususe suurendamise arenguvajadust, tagades riskigruppidele
parema juurdepääsu tööturule, ja tervena elatud eluea kasvu ning vajadustele
vastava tervisesüsteemi arendamise arenguvajadust eesmärgiga vähendada
tervisenäitajate olulist negatiivset mõju tööhõivele ning suurendada
haiglavõrgu/terviseteenuste osutamise efektiivsust. Samuti käsitletakse
suuremate linnapiirkondade arenguvajadusi taaselustades majanduslikult,
füüsiliselt ja sotsiaalselt mahajäänud alasid, ja luues kodulähedasi
lapsehoiuvõimalusi. Investeeringuid kavandatakse panustamaks Euroopa 2020
ja konkurentsivõime kava Eesti 2020 raames kaasava kasvu edendamisse,
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitluse eesmärgi ning suurema hõive
eesmärgi saavutamisse.
Samuti panustatakse konkurentsivõime kava Eesti 2020 väljakutse “Haritud
rahvas ja sidus ühiskond“ lahendamisse, viies ellu Valitsuse poliitika põhisuunda
„Tervena elatud eluaastate suurendamine läbi tervisekäitumise parandamise ja
õnnetusjuhtumite edasise vähendamise ning läbi tervishoiutaristu arendamise“.
Strateegiat viiakse ellu Valitsuse poliitika põhisuuna „Avaliku sektori
sotsiaalkulutuste
jätkusuutlikkuse
parandamine
tööealise
elanikkonna
vähenemise ja vanemaealiste osakaalu suurenemise tingimustes“ kaudu.
Seejuures on kavas tulemusliku tervishoiu- ning hästi sihistatud ja tulemusliku
sotsiaalpoliitika elluviimine. Kavandatavad tegevused aitavad ühtlasi kaasa EK
2013.a riigipõhise soovituse nr 2 „Parandada tööstiimuleid, tõhustades
olemasolevaid erinevaid sotsiaalhüvitiste süsteeme ning muutes hüvitiste
jaotamise
paindlikumaks
ja
paremini
suunatumaks.
Parandada
sotsiaalteenuseid, sealhulgas lastehoiuteenuseid, suurendades samal ajal
perepoliitika valdkonna kulutuste tasuvust ja kulutõhusust. Tugevdada
aktiveerimispoliitikat, et hõlbustada pikaajaliste töötute ning invaliidsus- ja
töövõimetushüvitist
saavate
isikute
naasmist
tööturule.
Koostada
kooskõlastatud
strateegia
majandusarengu
soodustamiseks
nendes
piirkondades, kus valitseb suur tööpuudus.“ ja soovituse nr 3 „Jätkata
jõupingutusi haridus- ja koolitussüsteemi paremaks vastavusseviimiseks
tööturu vajadustega, kaasates sellesse protsessi veelgi rohkem tööturu osapooli
ja rakendades sihipäraseid meetmeid noorte töötuse vähendamiseks.
Suurendada oluliselt madala kvalifikatsiooniga töötajate osalust elukestvas
õppes. Suurendada pingutusi teadus- ja innovatsioonisüsteemi prioritiseerimisel
ja rahvusvahelistumisel ning tugevdada koostööd ärisektori, kõrghariduse ja
teadusasutuste vahel“ täitmisele. EAFRD raames kavandatavad tegevused
kohaliku arengu edendamiseks (LEADER) aitavad mh edendada sotsiaalset
kaasatust ja parendada kohaliku tasandi valitsemist, eelkõige läbi uuenduslike
ja kogukonnal põhinevate lahenduste.
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10. Investeerimine haridusse, oskustesse ja elukestvasse õppesse.
Põhjendus: Nimetatud temaatilise eesmärgi all reageeritakse tööhõive kasvu ja
haridussüsteemi ühiskonna vajadustega kohandumise arenguvajadusele
toetades haridustaristu kaasajastamist, ja kohandamist demograafiliste
muutusega (sh efektiivsust). Investeeringuid kavandatakse panustamaks
Euroopa 2020 ja konkurentsivõime kava Eesti 2020 raames hariduse
eesmärkide – varakult haridussüsteemist lahkunud noorte osakaalu
vähendamise ja kolmanda tasandi hariduse omandanud inimeste osakaalu
suurendamise saavutamisse ning kaudselt ka suurema hõive eesmärgi ja
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitluse eesmärgi saavutamisse. Samuti
panustatakse konkurentsivõime kava Eesti 2020 väljakutse “Haritud rahvas ja
sidus ühiskond“ lahendamisse, viimaks ellu Valitsuse poliitika põhisuundi
„Haridussüsteemi kvaliteedi parandamine ning kohandumine demograafiliste
muutustega“ ja
„Tööjõu väljaõppe vastavusse viimine kaasaegse tööturu
vajadustega (sh kasutades paremini EL siseturu ja teiste poliitikate võimalusi)
ning kutse- või kõrghariduse tasemel erialase haridusega inimeste osakaalu
suurendamine“. Ühtlasi aidatakse kaasa 2013.a riigipõhise soovituse nr 3 „
Tasakaalustada paremini kohalike omavalitsuste tulud ja neile pandud vastutus.
Muuta kohalike omavalitsuste tegevus tõhusamaks ja tagada kohaliku tasandi
avalike teenuste kvaliteetne pakkumine.“ elluviimisele.
11. Institutsioonilise suutlikkuse tugevdamine ja tõhusa avaliku
halduse tagamine.
Põhjendus: Nimetatud temaatilise eesmärgi all käsitletakse kodanikukeskse ja
ühtse riigivalitsemise tõhustamise arenguvajadust ning kohalikku ja
regionaalset arendusvõimekust. Investeeringuid kavandatakse panustamaks
avalike teenuste (sh e-teenuste) nutika arendamise kaudu Euroopa 2020 ja
konkurentsivõime kava Eesti 2020 raames konkurentsivõime ja hõive
suurendamisse, toetamaks kaasavat kasvu, ning panustamaks kaudselt ka
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemise eesmärki. Aidatakse kaasa 2013.a
riigipõhise soovituse nr 5 „Tasakaalustada paremini kohalike omavalitsuste
tulud ja neile pandud vastutus. Muuta kohalike omavalitsuste tegevus
tõhusamaks ja tagada kohaliku tasandi avalike teenuste kvaliteetne
pakkumine.“ elluviimisele. Samuti panustatakse konkurentsivõime kava Eesti
2020 jätkusuutliku ja kohanduva riigi väljakutse lahendamisse.
Horisontaalsed põhimõtted
Mitmed riigi arenguvajadused ja eesmärgid on valdkondade ülesed- ja vahelised
ning väljuvad sektoraalsetest raamidest, mis nõuavad tegevuste kavandamist
paljudes valdkondades. Valitsuskabineti otsusega (21.06.2012) lepiti kokku, et
sedalaadi olulisi horisontaalseid teemasid, mille eesmärkide elluviimine
nõuab paljude teiste poliitikavaldkondade koostööd ja eesmärgipärast
tegutsemist
soovitud
tulemuste
saavutamiseks
ja
millega
tuleb
arengudokumentide koostamisel arvestada, on viis: 1) keskkonnahoid ja
kliima; 2) võrdsed võimalused; 3) infoühiskond; 4) regionaalareng; ja
5) riigivalitsemine.
Kaks valdkonda kattuvad EL horisontaalsete
valdkondadega - „Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise ja
juurdepääsu edendamine“ ja „ Säästev areng“.
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Tabel
2-1.
Prioriteetsed
alaeesmärgid:
Prioriteetne
suund

1. Ühiskonna
vajadustele vastav
haridus ja hea
ettevalmistus
osalemaks
tööturul

Temaatiline
eesmärk

investeerimisprioriteedid

ja

suuna

Investeerimisprioriteedid

Suuna (ala-)eesmärgid

1.1. Noorte, eelkõige selliste
noorte jätkusuutlik
integreerimine tööturule,
kes ei ole hõivatud töö,
õppetegevuse ega
koolitusega
1.2 Parem juurdepääs
elukestvale õppele, tööjõu
oskuste ja pädevuse
suurendamine ning haridusja koolitussüsteemide parem
vastavus tööturu
vajadustele; sealhulgas
kutsehariduse ja -koolituse
kvaliteedi parandamine ning
töökohal toimuva väljaõppe
ja praktikaskeemide, näiteks
kaheosalise õppe
süsteemide loomine ja
arendamine

Kõigil õppetasemetel on
väljalangevus vähenenud
ning noorte tööhõivevõime ja
osalus tööturul on
suurenenud

10

2.1. Investeerimine
haridusse, oskustesse ja
elukestvasse õppesse
haridus- ja
koolitusinfrastruktuuri
arendamise läbi

Kaasaegne,
demograafiliste
trendide suhtes paindlik ja
optimaalne koolivõrk tõstab
õppekvaliteeti
ja
toetab
õpilaste haridusvalikuid

9

3.1. Aktiivne kaasamine,
eelkõige eesmärgiga
parandada tööalast
konkurentsivõimet

Tööealise elanikkonna
tervisekahjustuste
ennetamine ja vähenemine
ning osalise töövõime
langusega inimeste suurem
osalemine tööturul
Kvaliteetsemate ja
integreeritud
hoolekandeteenuste
pakkumise tulemusena
suureneb
hoolduskoormusega,
erivajadustega ja
toimetulekuraskustega
inimeste osalemine tööturul

8

10

2. Taristu
toetamaks
elukestvat õpet ja
hõives
osalemiseks
vajalike oskuste
saamist
3. Teenused
tagamaks võrdseid
võimalusi hõives
osalemiseks

suunad,

Õpikäsitlus haridusasutuses
on isikukeskne, loovust ja
innovaatilisust arendav,
haridus on tugevamalt
seostatud teadmusühiskonna
ja innovaatilise majandusega
Tööealiste elanike
kvalifikatsioon ja oskused
toetavad tööturul püsimist või
tööturule sisenemist

Uussisserändajad ning
vähelõimunud püsielanikud
on osalevad aktiivselt
tööhõives ja ühiskonnas
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Prioriteetne
suund

Temaatiline
eesmärk

Investeerimisprioriteedid

15

Suuna (ala-)eesmärgid

laiemalt

4. Taristu
toetamaks
võrdseid võimalusi
hõives
osalemiseks

9

4.1. Investeeringud
tervishoidu ja sotsiaalsesse
infrastruktuuri, mis
panustavad piirkondlikku ja
kohalikku arengusse,
vähendades tervisealast
ebavõrdsust, ning üleminek
hooldeasutustes
pakutavatelt
hoolekandeteenustelt
kohalikule
hoolekandestruktuurile

Kaasaegne, regionaalselt
kättesaadav ja optimaalne
tervishoiu esmatasandi- ja
aktiivravivõrk võimaldab
pakkuda kvaliteetseid ja
jätkusuutlikke
tervishoiuteenuseid
Kvaliteetsemad ja
integreeritud
hoolekandeteenused toetavad
tegevuspiiranguga ning
hoolduskoormusega inimeste
aktiviseerumist, sh osalemist
tööturul

5. Kasvuvõimeline
ettevõtlus ja
rahvus-vaheliselt
konkurentsivõimeline teadusja arendustegevus

1

5.1. Teadus- ja
uuendustegevuse
infrastruktuuri ja võimsuse
täiustamine eesmärgiga
arendada teadus- ja
uuendustegevuse alast
kõrget kvaliteeti ning
edendada eelkõige Euroopa
huvides tegutsevate
pädevuskeskuste tööd
5.2. teadusuuringutesse ja
innovatsiooni tehtavate
äriinvesteeringute
edendamine ning
ettevõtete, teadus- ja
arendustegevuse keskuste
ja kõrghariduse vahel
sidemete ja sünergiate
arendamine, eelkõige
toodete ja teenuste
arendamine, tehnosiire,
sotsiaalne innovatsioon ja
riiklike teenuste alased
rakendused, nõudluse
stimuleerimine, võrkude

T&A ja kõrgharidus on
kõrgetasemeline ja Eesti on
rahvusvahelises TAI alases
koostöös aktiivne ja nähtav

1

Teadus- ja arendustegevus
toimib Eesti ühiskonna ja
majanduse huvides ning TAI
süsteem toetab
majandusstruktuuri
muutumist
teadmistemahukamaks
Ettevõtete suurem energia- ja
ressursisääst
Eesti ettevõtted toodavad
efektiivselt kõrge
lisandväärtusega tooteid ja
pakuvad innovaatilisi
teenuseid
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Prioriteetne
suund

Temaatiline
eesmärk

Investeerimisprioriteedid

Suuna (ala-)eesmärgid

loomine ja avatud
innovatsiooni soodustamine
läbi aruka
spetsialiseerumise […]
tehnoloogia- ja
rakendusuuringute,
katseliinide, toodete varaste
valideerimismeetmete,
arenenud tootmisvõimsuste
suutlikkuse ja esimese
toodangu toetamine
võtmetehnoloogiate raames
ning üldotstarbeliste
tehnoloogiate levitamise
toetamise kaudu

6.Väikese ja
keskmise
suurusega
ettevõtete ja
piirkondliku
ettevõtluse
arendamine

3

7. Energiatõhusus

4

8.Veekaitse

6

8

6.1. VKEde suutlikkuse
toetamine, et nad osaleksid
majanduskasvu loomises ja
innovatsiooniprotsessides
6.2. Tööhõivesõbraliku
majanduskasvu toetamine
sisemise potentsiaali
arendamise teel osana
konkreetsete piirkondade
territoriaalsest strateegiast,
sealhulgas taandarenevate
tööstuspiirkondade
ümberkorraldamine ning
konkreetsetele loodus- ja
kultuurivaradele
juurdepääsu tõhustamine ja
sellise vara arendamine
7.1. Energiatõhususe ja
taastuvenergia kasutamise
toetamine avalikes
infrastruktuurides ja
eluasemesektoris

VKEd on ambitsioonikad ning
nende eksport on kasvanud

8.1. Tegelemine veesektori
suure
investeeringuvajadusega, et
täita ELi keskkonnaalase
õigustiku nõuded

Ressursitõhus ja jätkusuutlik
veemajanduse infrastruktuur
üle 2000 inimekvivalendiga
reoveekogumisaladel

Väljaspool Tallinna ja Tartu
linnapiirkondi on hõive ja
töökohtade lisandväärtus
kasvanud

Energiasäästlik
eluasemesektor ja
taastuvenergia osakaalu kasv
lõpptarbimises

Korrastatud saastunud alad,
veekogud ja märgalad
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Prioriteetne
suund

Temaatiline
eesmärk

9. Roheline
infrastruktuur ja
hädaolukordadeks
valmisoleku
suurendamine

6

10. Jätkusuutlik
linnapiirkondade
areng

4

5

9

9

11. Jätkusuutlik
transport

7

17

Investeerimisprioriteedid

Suuna (ala-)eesmärgid

9.1. Bioloogilise
mitmekesisuse kaitse ja
taastamine, mh roheliste
infrastruktuuride kaudu
9.2. Selliste investeeringute
edendamine, mis on
suunatud konkreetsete
ohtudega toimetulemiseks,
vastupanuvõime tagamiseks
katastroofide puhul ja
katastroofide tagajärgedega
toimetulemise süsteemide
väljatöötamiseks
10.1. CO2-heiteid
vähendavate strateegiate
edendamine igat liiki
territooriumidel, eelkõige
linnapiirkondades,
sealhulgas säästva linnalise
liikuvuse edendamine ning
kliimamuutuste
leevendamiseks ja nendega
kohanemiseks ettenähtud
meetmed
10.2. Mahajäänud linna- ja
maakogukondade
ja
piirkondade
füüsilise,
majandusliku ja sotsiaalse
taaselustamise toetamine

Paranenud seisundis
kaitstavad liigid ja elupaigad

10.3. Investeeringud
tervishoidu ja sotsiaalsesse
infrastruktuuri, mis
panustavad piirkondlikku ja
kohalikku arengusse,
vähendades tervisealast
ebavõrdsust, ning üleminek
hooldeasutustes
pakutavatelt
hoolekandeteenustelt
kohalikule
hoolekandestruktuurile
11.1. Euroopa ühtse
mitmeliigilise
transpordipiirkonna
toetamine investeerides
üleeuroopalisse
transpordivõrku

Väikelaste vanemate
osalemine tööturul on
suurenenud

Kliimamuutuste ja ulatuslike
reostuste põhjustatud
hädaolukordadele
reageerimise võimekuse kasv

Erinevaid liikumisviise
integreeriv ning inim- ja
keskkonnasõbralik linnaruum

Ida-Viru
linnapiirkondade
atraktiivsus elukeskkonnana
on kasvanud

Ettevõtete ja ühiskonna
vajadustele vastavad
ühendusvõimalused
välispartneritega
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Prioriteetne
suund

12. IKT teenuste
taristu

Temaatiline
eesmärk

Investeerimisprioriteedid

Suuna (ala-)eesmärgid

7

11.2. Keskkonnasõbralike ja
vähese
CO2-heitega
transpordisüsteemide
arendamine
ja
säästva
linnalise
liikuvuse
edendamine, sealhulgas jõeja meretransport, sadamad
ja
eri
transpordiliikide
ühendamine

Vähenenud on reisimiseks
kuluv aeg ning suurenenud
on
raudteeja
muu
ühistranspordi
atraktiivsus,
turvalisus, ligipääsetavus ja
keskkonnasõbralikkus

2

12.1. Lairibaühenduse
kasutuselevõtu ja kiire
ühendusega võrkude
väljaarendamise
laiendamine ning
kujunemisjärgus
tehnoloogiate ja
digitaalmajanduse
võrgustike
kasutuselevõtmise
toetamine
12.2. E-riigi, e-õppe, ekaasatuse, e-kultuuri ja etervishoiu
alaste
IKT
rakenduste tugevdamine

Kõigil on võimalik kasutada
kiiret internetti

13.1. Investeeringud
institutsionaalsesse
suutlikkusse ning avaliku
halduse ja avalike teenuste
tõhususse, pidades silmas
reforme, paremat õiguslikku
reguleerimist ja head
haldustava
13.2. Institutsioonilise
suutlikkuse ning tõhusa
avaliku halduse
parandamine haldusorganite
institutsioonilise suutlikkuse
ja tõhususe ning ERFi
rakendamisega seotud
avalike teenuste
tugevdamise kaudu; sellega
toetatakse ka ESFi toetatud
meetmeid institutsioonilise
suutlikkuse ja avaliku
halduse tõhustamiseks
NA

Suurenenud on inimeste
ameti- ja erialane pädevus,
juhtimis- ja koostöövõimekus
ning institutsionaalne
suutlikkus
Poliitikakujundamine on
terviklikum, kaasavam ja
teadmistepõhisem
Avalikke teenuseid pakutakse
kättesaadavalt, ühtselt,
kasutajakeskselt ja nutikalt

2

13. Haldusvõimekus

11

11

14. TA ÜF

NA
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Prioriteetne
suund

15. TA ERF

Temaatiline
eesmärk

NA

Investeerimisprioriteedid

NA

19

Suuna (ala-)eesmärgid

struktuurivahendite ulatuses,
on tulemuslikult ellu viidud
Perioodi 2014-2020
ühtekuuluvuspoliitika
rakenduskava ning
partnerluslepe
struktuurivahendite ulatuses,
on tulemuslikult ellu viidud
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3 KSH metoodika
Keskkonnamõju strateegilise hindamise üldine eesmärk on edendada
keskkonnatingimustega arvestamist, tagades seeläbi keskkonnakaitse kõrge
taseme ning edendades säästvat arengut.
KSH läbiviimisel lähtuti strateegilise arengudokumendi spetsiifikast ning
kaasaegse keskkonnakorralduse põhimõtetest. KSH protsessi ülesehitamisel on
lisaks KeHJS juhindutud vastavatest Eesti ja Euroopa liidu juhendmaterjalidest
ning teoreetilistest käsitlustest234567.
Tulenevalt Euroopa Komisjoni poolt koostatud juhisest on perioodi 2014-2020
Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika
fondide rakenduskava KSH ülesehitus tihedalt seotud rakenduskava
väljatöötamise protsessiga. KSH viidi läbi samaaegselt rakenduskava ja
partnerlusleppe eelnõu koostamisega (vt ptk 7.1), analüüsides rakenduskava
elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju. KSH eksperdid osalesid eesmärkide,
tulemuste ja indikaatorite, meetmete valiku ja rahastamiskava aruteludel ja
seminaridel ning esitasid soovitusi ka jooksvalt.
Keskkonnamõjude hindamisel kasutas ekspertrühm kvalitatiivset hindamist,
mille käigus hinnati meetmete rakendamisega kaasnevat otsest ja kaudset
mõju keskkonnale ja analüüsiti, kuivõrd kavandatavad eesmärgid aitavad kaasa
keskkonnaeesmärkide saavutamisele.
Hindamine viidi läbi kahes osas:
1) Vastavusanalüüs
Selle käigus hinnati rakenduskava eesmärkide vastavust ja kooskõla riiklike ja
rahvusvaheliste valdkondlike eesmärkidega.
Anti hinnang:
 Rakenduskava eesmärkide vastavus EL poliitikas seatud eesmärkidele
(Euroopa 2020, Läänemere piirkonna strateegia, ELi bioloogilise
mitmekesisuse strateegia aastani 2020)

2

Commission's Guidance, Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans
and programmes on the environment (http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm)
3
Office of the Deputy Prime Minister. 2005. A Practical Guide to the Strategic Environmental
Assessment Directive. ODPM Publications. London
4
Jones, C. et al. 2005. Strategic Environmental Assessment and Land Use Planning. An
International Evaluation. Earthscan, London.
5
Sairinen, R. ; Kohl, J. (toim.) 2004. Ihminen ja ympäristön muutos. Sosiaalisten vaikutusten
arvioinnin teoriaa ja käytäntöjä. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, Serie B 87,
University of Technology. Espoo;
Frank Vanclay & Ana Maria Esteves. New Directions in Social Impact Assessment: Conceptual and
Methodological Advances. Edward Elgar Pub, 2012
6
Riki Therivel, "Strategic Environmental Assessment in Action"
7
Commission's Guidance, Guidance document on ex-ante evaluation.The Programming Period
2014-2020 (http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7858&langId=en)
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 Vastavus
Eesti
keskkonnastrateegia
Keskkonnastrateegia aastani 2030, Eesti 2020)

eesmärkidele

Vastavusanalüüsis kasutatud keskkonnaeesmärgid
tulemused on esitatud peatükis 4.
2) Välismõjude analüüs
Analüüsi käigus hinnati rakenduskavas
valdkondade kaupa.

toodud

ning

21

(Eesti

vastavusanalüüsi

meetmeid

mõjutatavate

Välismõjude analüüsil:
 anti ülevaade käsitletava valdkonna hetkeseisust ning peamistest
probleemidest, võttes aluseks keskkonnastrateegias ja valdkondlikes
arengukavades püstitatud eesmärke;
 analüüsiti, milliseid valdkondi rakenduskava prioriteetsete suundade
eesmärkide täitmiseks kavandatavate
tegevustega mõjutatakse ja
millises ulatuses. Kui rakenduskava konkreetses valdkonnas on
alaeesmärk probleemi leevendamiseks, hinnati kas valitud lahendused on
optimaalseimad;
 esitati
vajadusel
ettepanekud
rakenduskava
täiendamiseks
keskkonnaaspektide
osas,
millega
ei
ole
rakenduskavas
ja
partnerlusleppes arvestatud.
Välismõjude analüüsi tulemused on esitatud peatükis 5.

Töö nr 1795/13
Lõpp-aruanne 28.11.2013

22

Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluspoliitika fondide
rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

4 Seos muude asjakohaste strateegiliste
planeerimisdokumentidega - vastavusanalüüs
Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
§40 tuleb hinnata (4); 2) strateegilise planeerimisdokumendi seost muude
asjakohaste
strateegiliste
planeerimisdokumentidega;
5)
strateegilise
planeerimisdokumendi jaoks olulisi rahvusvahelisi, Euroopa Liidu või riiklikke
keskkonnakaitse eesmärke ja kirjeldust, kuidas neid eesmärke ja muid
keskkonnakaalutlusi on strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel arvesse
võetud. Käesolevas peatükis esitatakse rakenduskava ehk prioriteetse suuna
investeerimisprioriteedi ja suuna eesmärkide (EL vahendite kasutamise
alaeesmärkide) vastavusanalüüs.
Eespool toodust lähtuvalt keskenduti vastavuse analüüsi käigus rahvusvaheliste
säästvat arengut ja keskkonnakaitse valdkondi puudutavatele lepetele ning
siseriiklikult seatud keskkonnaeesmärkidele.
Rakenduskava ning partnerluslepe koostatakse kooskõlas teiste asjaomaste
arengukavade ja strateegiliste dokumentidega, eelkõige “Keskkonnastrateegia
aastani 2030“, “Keskkonnategevuskava aastateks 2007–2013”, “Looduskaitse
arengukava aastani 2020”, “Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020“
(koostamisel uus ENMAK aastani 2030 visiooniga 2050), “Transpordi
arengukava 2006–2013” (koostamisel eelnõu aastateks 2014 2020) jms.

4.1 Ülevaade keskkonnaeesmärke sisaldavatest asjakohastest
strateegilistest dokumentidest
4.1.1 Euroopa Liidu dokumendid
1. Euroopa 2020.
Euroopa”

aasta

strateegia

juhtalgatus

„Ressursitõhus

Ressursitõhusa Euroopa juhtalgatus Euroopa 2020. aasta strateegia raames
toetab üleminekut ressursitõhusale, vähese CO2-heitega majandusele, et
saavutada jätkusuutlik majanduskasv, mis võimaldab:
- parandada majanduse toimimist, vähendades samas loodusvarade
kasutamist;
- leida ja luua uusi majanduskasvu- ja innovatsiooni võimalusi ning
tugevdada Euroopa Liidu konkurentsivõimet;
- tagada peamiste loodusvaradega varustamise kindlus;
- võidelda kliimamuutustega ja piirata mõju, mida avaldab loodusvarade
kasutamine keskkonnale.
Loodusvarad mõjutavad oluliselt meie majandust ja elukvaliteeti. Me ei saa
enam jätkata loodusvarade kasutamist senises mahus. Ressursitõhususe
suurendamine on võtmeks majanduskasvu ja töökohtade loomise tagamisse
Euroopas. See aitab luua uusi suuri majanduslikke võimalusi, parandada
tootlikkust, vähendada kulusid ja suurendada konkurentsivõimet.
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Ressursitõhusa Euroopa juhtalgatus jääb pikaks ajaks paljusid poliitikavaldkondi
hõlmavaks raamistikuks, mida võetakse arvesse kliimamuutuste, energeetika,
transpordi, tööstuse, toorainete, põllumajanduse, kalanduse, bioloogilise
mitmekesisuse ja regionaalarengu valdkonna poliitiliste tegevuskavade
koostamisel. See peaks suurendama kindlustunnet investeeringute ja
innovatsiooni puhul ning tagama, et kõik asjakohased poliitikavaldkonnad
annavad ressursitõhususse oma panuse tasakaalustatud viisil.
2. ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020
Selle strateegia eesmärk on peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja
ökosüsteemide kahjustamine Euroopa Liidus (EL) aastaks 2020, määratledes
kuus prioriteetset eesmärki. See on Euroopa 2020. aasta strateegia ja eelkõige
juhtalgatuse „Ressursitõhus Euroopa” lahutamatu osa. Strateegia abil
täidetakse ELi juhtide 2010. aasta märtsis võetud kaks põhikohustust – piirata
bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ELis aastaks 2020 ning kaitsta ja
hinnata bioloogilist mitmekesisust ning ökosüsteemi teenuseid ELis ja taastada
need aastaks 2050.
1. eesmärk: looduse kaitsmine ja taastamine
EL peab tagama linnudirektiivi ja loodusdirektiivi parema rakendamise. Need
kaks direktiivi on ELi bioloogilise mitmekesisuse poliitika puhul kõige
tähtsamad. Kuni praeguseni on need olnud edukad, näiteks on loodud Natura
2000, mis on maailma suurim kaitsealade võrgustik pindalaga üle 750 000
km2. Edusammud on siiski olnud ebapiisavad, et saavutada Euroopa jaoks
tähtsate elupaikade ja liikide soodne kaitsestaatus. Selle strateegia esimese
eesmärgi täitmiseks peavad liikmesriigid olemasolevaid seadusi paremini
rakendama. Eelkõige peavad nad tagama Natura 2000 alade loomise ja
taastamise, investeerides sellesse vajalikke ressursse. Need meetmed aitavad
kaasa bioloogilise mitmekesisuse kadumise peatamisele ja selle taastamisele
aastaks 2020.
2. eesmärk:
parandamine

ökosüsteemide

ja

ökosüsteemi

teenuste

säilitamine

ja

Ökosüsteemide ja ökosüsteemi teenuste säilitamiseks ja parandamiseks
(näiteks kultuuride tolmeldamine mesilastega) võetakse olulised meetmed –
luuakse roheline infrastruktuur, 2020. aastaks taastatakse vähemalt 15%
kahjustatud ökosüsteemidest ning arendatakse algatust, mille eesmärk on
vältida ökosüsteemide ja ökosüsteemi teenuste summaarset vähenemist
aastaks 2015.
3. eesmärk: tagada säästev põllumajandus ja metsandus
ÜPP raames kavandatud vahendid peavad suurendama 2020. aastaks selliste
põllumajanduslike rohumaade, põllumaade ja püsikultuuride all olevaid alasid,
mida reguleeritakse bioloogilise mitmekesisuse meetmetega.
Võetud meetmed, millega tagatakse säästev majandamisviis nendes kahes
sektoris, peavad aitama ühtlasi kaasa strateegia esimese ja teise eesmärgi
täitmisele.
4. eesmärk: tagada kalavarude säästev kasutamine
Ühise kalanduspoliitika reformi raames võetud meetmed peavad 2015. aastaks
tagama kalavarude maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamise. Selleks
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on vaja jaotada kalade populatsioon vanuse ja suuruse järgi, mis näitavad
kalavarude head seisundit. Majandades kalavarusid viisil, mis ei avalda
negatiivset mõju muudele kalavarudele, liikidele ja ökosüsteemidele, on
võimalik 2020. aastaks saavutada hea keskkonnaseisund, mis on ette nähtud
merestrateegia raamdirektiiviga.
5. eesmärk: tõrjuda invasiivseid võõrliike
Välja arvatud õigusaktid, milles käsitletakse võõrliikide ja piirkonnast puuduvate
liikide kasutamist vesiviljeluses, puudub praegu kõikehõlmav ja konkreetne ELi
poliitika invasiivsete võõrliikide tõrjumiseks. Need liigid on siiski tõeline oht
Euroopa bioloogilisele mitmekesisusele. Seetõttu on vaja need loetleda,
isoleerida või hävitada ning kontrollida nende sissetoomist, et tõkestada uute
liikide ilmumist. Komisjon töötab invasiivsete võõrliikide tõrjepoliitika puuduste
kõrvaldamiseks välja eriotstarbelise õigusliku vahendi.
6. eesmärk: peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine kogu maailmas
EL peab tõhustama oma panust bioloogilise mitmekesisuse vähenemise
vastases võitluses üle kogu maailma, järgides 2010. aastal Nagoyas toimunud
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste 10. konverentsi (COP10)
tulemusena võetud kohustusi. Selle konverentsi käigus võttis EL endale
järgmised kohustused:
-

saavutada bioloogilise mitmekesisuse ülemaailmse strateegilise kava
raames aastateks 2011–2020 seatud eesmärgid;
rakendada Nagoya protokolli (ABS-protokoll), mis käsitleb geneetilistele
ressurssidele juurdepääsu ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast
ja võrdset jaotamist, ja
leida vajalikud rahalised vahendid bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks
kogu maailmas.

3. EL Läänemere piirkonna strateegia
Paljud probleemid nõuavad tähelepanu Läänemere piirkonna tasandil: riiklikul
või kohalikul tasandil võetud meetmetest võib jääda väheks. On määratud
kindlaks neli peamist kiiret tähelepanu nõudvat ülesannet. Need on järgmised:
- Tagada jätkusuutlik keskkond
Läänemeri, mille keskmiseks sügavuseks on vaid 58 meetrit, on merre juhitud
põllumajanduslike, tööstuslike ja kodustest majapidamistest pärit nitraatide ja
fosfaatide ülemäärase hulga tõttu kaotamas oma kvaliteeti ja bioloogilist
mitmekesisust.
Merre
voolates
põhjustavad
need
aina
süvenevat
eutrofeerumist. Vetikate õitsemine muudab meres suuri alasid haisvateks
rohelisteks limalaikudeks, mis deoksüdeerivad vett ning tapavad paljud laikude
mõjupiirkonda jäävad liigid. Vete täielik puhastumine võtab aega rohkem kui 30
aastat, mistõttu reostus on suur probleem.
- Edendada piirkonna arengut
Piirkonna peamiseks puuduseks on vähene sisemine konkurents. Piirkonna
mõnedes riikides ei ole piisavalt suurt turgu vajaliku konkurentsi edendamiseks.
Ainsaks lahenduseks on piirkonna suurem integratsioon. 2005. aastal hõlmas
tüüpiline
rahvusvaheline
äritehing
hinnanguliselt
30
osalejat,
40
originaaldokumenti ja 360 koopiat.
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- Suurendada piirkonna ligipääsetavust ja atraktiivsust
Ida ja põhi on jäänud liiga isoleerituks ülejäänud EList, mis on üha enam ja
enam muutumas ukseks Aasiasse. Põhja-Soomel, Rootsil ja Balti riikidel on
kogu Euroopa madalaim juurdepääsutase. Energiavarustus ja -julgeolek on
samuti murettekitavad, kuna piirkonnas on vähe kohalikke vastavaid allikaid,
mistõttu sõltutakse impordist, mille vahelülide puudulikkus ei taga
energiaturvalisust.
- Tagada piirkonna ohutus ja turvalisus
Mereliiklus aina tiheneb ning Läänemerd maanteena kasutavate suurte
naftatankerite tõttu on õnnetuste oht vägagi reaalne. Vahemikus 2000–2007 on
Läänemere naftavedude hulk suurenenud üle kahe korra ning jõudnud 171
miljoni tonnini. Rasketes talvetingimustes on risk suurem ning tihti pole laevad
jää vastu piisavalt kindlustatud. Samuti muudab piirkonna vähemturvaliseks
organiseeritud kuritegevus. Asukohast tulenevalt on Läänemere kuriteoskeemid
majanduslike ja sotsiaalsete tingimuste erinevuse tõttu teravnenud.
Läänemere strateegiaga seatud eesmärke viiakse ellu konkreetsete tegevuste ja
projektide kaudu, mis moodustavad strateegia tegevuskava.
4. EL säästva arengu strateegia
Euroopa Liidus on säästva arengu põhimõtted koondatud 2001. aastal heaks
kiidetud säästva arengu strateegiasse, mida uuendati 2006. aastal. Uuendatud
säästva arengu strateegia keskendub seitsmele teemavaldkonnale, mille
raames on määratletud väljakutsed ja eesmärgid:
kliimamuutused ja puhas energia
Üldine eesmärk: Kliimamuutuste ning neist ühiskonnale ja keskkonnale
tulenevate kulude ja negatiivse mõju piiramine
säästev transport
Üldine eesmärk: Ühiskonna majanduslikele, sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele
vajadustele vastavate transpordisüsteemide tagamine ja neist majandusele,
ühiskonnale ja keskkonnale johtuva soovimatu mõju minimeerimine
säästev tarbimine ja tootmine
Üldine eesmärk: Säästvate tarbimis- ja tootmisviiside edendamine
loodusressursside säilitamine ja haldamine
Üldine eesmärk: Loodusressursside haldamise parandamine ja nende
liigkasutamise vältimine, tunnistades ökosüsteemide toimimise väärtust
rahvatervis
Üldine eesmärk: Hea rahvatervise edendamine võrdsetel tingimustel ja
terviseohtude vastase kaitse parandamine
sotsiaalne kaasatus, demograafia ja ränne
Üldine eesmärk: Kõrge sotsiaalse kaasatusega ühiskonna loomine, võttes
arvesse põlvkondade sisest ja vahelist solidaarsust, ning kodanike elukvaliteedi
kui püsiva individuaalse heaolu eeltingimuse kindlustamine ja suurendamine
ülemaailmne vaesus ja säästva arengu alased väljakutsed
Üldine eesmärk: Säästva arengu aktiivne propageerimine kogu maailmas ning
ELi sise- ja välispoliitika, ülemaailmse säästva arengu ja liidu rahvusvaheliste
kohustuste vahelise kooskõla tagamine.
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Säästva arengu strateegia eesmärgid on seotud Euroopa Liidu eelmise
konkurentsivõime strateegia eesmärkidega (nn Lissaboni strateegia) ning
eesmärkide saavutamist vaatab iga kahe aasta tagant üle Euroopa Ülemkogu.
2009. aastal koostas Euroopa Komisjon ülevaate strateegia eesmärkide
täitmisest ning 2009. aasta detsembri Euroopa Ülemkogu rõhutas vajadust
siduda strateegia tugevamalt ka uue Euroopa Liidu konkurentsivõime
strateegiaga Euroopa 2020.
4.1.2 Eesti riiklikud dokumendid
5. Keskkonnastrateegia aastani 2030
Keskkonnastrateegia aastani 2030 on keskkonnavaldkonna arengustrateegia,
mis juhindub Eesti säästva arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21”
põhimõtetest ja on katusstrateegiaks kõikidele keskkonna valdkonna alavaldkondlikele arengukavadele, mis peavad koostamisel või täiendamisel
juhinduma keskkonnastrateegias toodud põhimõtetest. Eesmärkide seadmisel
ja meetmete kavanda misel on võetud aluseks strateegilised valikud ning
ühiskonna üldised arengusuunad (trendid).
1) Loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke vähendamine
 Jäätmed - Eesmärk: Aastal 2030 on tekkivate jäätmete
ladestamine vähenenud 30% ning oluliselt on vähendatud
tekkivate jäätmete ohtlikkust.
 Vesi - Eesmärk:Saavutada pinnavee (sh rannikuvee) ja põhjavee
hea seisund ning hoida veekogusid, mille seisund juba on hea või
väga hea.
 Maavarad
Eesmärk:
Maavarade
keskkonnasõbralik
kaevandamine, mis säästab vett, maastikke ja õhku, ning
maapõueressursi efektiivne kasutamine minimaalsete kadude ja
minimaalsete jäätmetega.
 Mets - Eesmärk: Metsakasutuses ökoloogiliste, sotsiaalsete,
kultuuriliste
ja
majanduslike
vajaduste
tasakaalustatud
rahuldamine väga pikas perspektiivis (pikemas kui strateegias
käsitletud aeg 25 a).
 Kalastik - Eesmärk:Tagada kalapopulatsioonide hea seisund ning
kalaliikide mitmekesisus ja vältida kalapüügiga kaasnevat kaudset
negatiivset mõju ökosüsteemile.
 Ulukid - Eesmärk:Tagada jahiulukite ja muude ulukite liikide
mitmekesisus ning asurkondade elujõulisus
 Muld ja maakasutus Eesmärk 1: Keskkonnasõbralik mulla
kasutamine; Eesmärk 2:Loodus- ja kultuurmaastike toimivus ja
säästlik kasutamine
2) Maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamine
 Maastikud. Eesmärk: Mitmeotstarbeliste ja sidusate maastike
säilitamine
 Bioloogiline mitmekesisus. Eesmärk: Elustiku liikide elujõuliste
populatsioonide säilimiseks vajalike elupaikade ja koosluste olemasolu
tagamine
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3) Kliimamuutuste leevendamine ja õhu kvaliteet
 Energia - Eesmärk: Toota elektrit mahus, mis rahuldab Eesti
tarbimisvajadust, ning arendada mitmekesiseid, erinevatel
energiaallikatel põhinevaid väikese keskkonnakoormusega
jätkusuutlikke tootmistehnoloogiaid, mis võimaldavad toota elektrit ka
ekspordiks.
 Energia tarbimine - Eesmärk: Energiatarbimise kasvu aeglustamine ja
stabiliseerimine, tagades samas inimeste vajaduste rahuldamise, ehk
tarbimise kasvu olukorras primaarenergia mahu säilimise tagamine.
 Osoonikihi kaitse - Eesmärk: Kõrvaldada järk-järgult nii tööstusest kui
ka kodumajapidamistest osoonikihti kahandavad tehisained.
 Transport - Eesmärk: Arendada välja efektiivne, keskkonnasõbralik ja
mugav ühistranspordisüsteem, ohutu kergliiklus (muuta auto
alternatiivid mugavamaks) ning sundpendelliiklust ja maanteevedusid
vähendav asustus- ja tootmisstruktuur (vähendada
transpordivajadust).
4) Keskkond, tervis ja elu kvaliteet
 Väliskeskkond - Eesmärk: Tervist säästev ja toetav väliskeskkond.
 Siseruum - Eesmärk: Inimese tervisele ohutu ja tervise säilimist
soodustav siseruum.
 Toit - Eesmärk: Keskkonnast tulenevate saasteainete sisaldus
toiduahelas on inimese tervisele ohutu.
 Joogi- ja suplusvesi - Eesmärk: Joogi- ja suplusvesi on inimese
tervisele ohutu.
 Jääkreostus - Eesmärk: Aastaks 2030 on likvideeritud kõik täna
teadaolevad jääkreostuskolded.
 Elanike turvalisus ja kaitse - Eesmärk: Tagada elanike turvalisus ning
kaitse nende julgeolekut ohustavate riskide eest.
6. Looduskaitse arengukava aastani 2020
Looduskaitse arengukava on strateegiline lähtedokument looduse kaitse ja
kasutamisega seotud valdkondade arendamiseks kuni aastani 2020.
Arengukava strateegilised eesmärgid on:
- Eesmärk 1. Inimesed tunnevad, väärtustavad ning hoiavad loodust ja
oskavad oma teadmisi igapäevaelus rakendada.
o Meede 1.1. Loodushariduse tõhustamine kõigil hariduse tasemetel.
o Meede 1.2. Tulemuslik loodusteavitus.
o Meede 1.3. Looduskaitseteaduse edendamine ja rakendamine
praktilise looduskaitse eesmärkide saavutamiseks.
o Meede 1.4. Säästliku loodusturismi korraldamine.
- Eesmärk 2. Liikide ja elupaikade soodne seisund ja maastike
mitmekesisus on tagatud ning elupaigad toimivad ühtse ökoloogilise
võrgustikuna
o Meede 2.1. Liikide soodsa seisundi tagamine.
o Meede 2.2. Elupaikade soodsa seisundi tagamine.
o Meede 2.3. Maastike mitmekesisuse tagamine.
o Meede 2.4. Loodusobjektide kaitse korraldamine.
o Meede 2.5. Loodusandmete kättesaadavuse tagamine ja
loodusteaduslike kogude säilitamine.
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Meede 2.6. Rahvusvaheline koostöö elurikkuse kaitseks.
Meede 2.7. Looduskaitsepiirangute kompenseerimine ja
looduskaitsetööde toetamine.
Eesmärk 3. Loodusvarade pikaajaline püsimine ja selleks vajalikud
tingimused on tagatud ning nende kasutamisel arvestatakse
ökosüsteemse lähenemise põhimõtteid
o Meede 3.1. Ökosüsteemi teenuste väärtuse arvestamine
keskkonnakasutuses.
o Meede 3.2. Maavarade kaevandamisega kaasnevate elurikkust
vähendavate mõjude analüüs, leevendusmeetmete väljatöötamine
ja rakendamine.
o Meede 3.3. Taastuvate loodusvarade majandamisega kaasnevate
elurikkust vähendavate mõjude analüüs, leevendusmeetmete välja
töötamine ja rakendamine.
o Meede 3.4. Negatiivsete transpordimõjude analüüs ja
leevendamine.
o Meede 3.5. Kliimamuutusega elurikkusele kaasneva negatiivse
mõju leevendamine.
o Meede 3.6. Bioloogilise ohutuse tagamine.
o Meede 3.7. Taastuvenergia kasutamisega elurikkusele kaasnevate
negatiivsete mõjude analüüs, leevendusmeetmete väljatöötamine
ja rakendamine.
o
o

-

7. Eesti säästva arengu riiklik strateegia aastani 2030 „Säästev
Eesti 21“
Eesti säästva arengu riiklik strateegia aastani 2030 „Säästev Eesti 21“ on
säästva arengu pikaajaline raamdokument, mis kiideti Riigikogus heaks
14.septembril 2005.
Säästev Eesti 21 määratleb Eesti riigi ja ühiskonna
arendamise eesmärgid aastani 2030 ning seostab majandus-, sotsiaal- ja
keskkonnavaldkonna arengud kooskõlas ülemaailmsete (Agenda 21) ja Euroopa
Liidu suunisdokumentidega.
Strateegia sisaldab 4 põhieesmärki:
- Eesti kultuuriruumi elujõulisus;
- Heaolu kasv;
- Sidus ühiskond (antud kontekstis asjakohaseks alaeesmärgiks
regionaalne tasakaal);
- Ökoloogiline tasakaal.
Ökoloogilise tasakaalu eesmärk on jaotatud kolmeks põhikomponendiks:
- Loodusvarade kasutamine viisil ja mahus, mis kindlustab ökoloogilise
tasakaalu.
- Saastumise vähendamine.
- Loodusliku mitmekesisuse ja looduslike alade säilitamine.

4.2 Rakenduskavas sisalduvate prioriteetsete suundade vastavus
strateegilistele keskkonnaeesmärkidele
Kuna paljudes analüüsitud asjakohastes strateegilistes dokumentides
keskkonnaeesmärgid (ja vastavad tegevused) sageli korduvad, on käesoleva
KSH käigus vastavusanalüüsi läbi viimiseks koostatud komplekt 5 sisult erineva
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keskkonnaeesmärgiga, mis erinevatest
aluseks on võetud keskkonnastrateegias
täiendatud seda eesmärgiga 5, mis
strateegilisest eesmärgist panustada
loodusteavitusele.
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dokumentidest tulenevad. Üldiseks
loetletud keskkonnaeesmärgid ning
tuleneb looduskaitse arengukava
loodushariduse tõhustamisele ja

Rakenduskavaga kavandatu vastavus keskkonnaeesmärkidele on esitatud
tabelites iga alljärgneva väljavalitud kriteeriumi kontekstis. Hinnangut on
illustreeritud järgmise värvikoodiga:
Prioriteetse suuna investeerimisprioriteet/alaeesmärgid aitavad
Roheline
otseselt kaasa antud keskkonnaeesmärgi saavutamisele
Prioriteetse suuna investeerimisprioriteet/alaeesmärgid aitavad
Oranž
kaudselt kaasa antud keskkonnaeesmärgi saavutamisele
Prioriteetse suuna investeerimisprioriteet/alaeesmärgid pigem ei
Punane
aita kaasa antud keskkonnaeesmärgi saavutamisele
Prioriteetse suuna investeerimisprioriteet/alaeesmärkide mõju on
Valge
ebaselge või puudub selge kokkupuude keskkonnaeesmärgiga
Hinnatavad keskkonnaeesmärgid:
Eesmärk 1.
Eesmärk
Eesmärk
Eesmärk
Eesmärk

2.
3.
4.
5.

Loodusvarade
säästlik
kasutamine
ja
jäätmetekke
vähendamine
Maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamine
Kliimamuutused ja puhas energia
Tervis ja elukeskkonna kvaliteet
Inimesed tunnevad, väärtustavad ning hoiavad loodust ja
oskavad oma teadmisi igapäevaelus rakendada.
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4.2.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul

Prioriteetne
suund

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Inimesed
tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust
ja oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

1. Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 1.1:
Noorte, eelkõige
selliste noorte
jätkusuutlik
integreerimine
tööturule, kes ei
ole hõivatud töö,
õppetegevuse ega
koolitusega
Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 1.2:
Parem juurdepääs
elukestvale
õppele, tööjõu
oskuste ja
pädevuse
suurendamine
ning haridus- ja
koolitussüsteemide parem
vastavus tööturu
vajadustele;

Alaeesmärk 1:
Kõigil
õppetasemetel
on väljalangevus
vähenenud ning
noorte
tööhõivevõime ja
osalus tööturul
on suurenenud

Tegevuste
elluviimisega ei kaasne
looduskasutuse otsest
muutust ning
nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tegevuste elluviimisega
ei kaasne
looduskeskkonna otsene
muutus ning nimetatud
suunal puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal puudub
selge kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Haridustaseme tõus
on seotud teadlikuma
tervisekäitumisega,
paraneb võimekus
oma elukeskkonda
panustada.

Kaudselt
keskkonnale
eeldatavalt
positiivse mõjuga,
kuna suureneb
haritud ja
keskkonnateadlikku
elanikkonna
osatähtsus.

Alaeesmärk 2:
Õpikäsitlus
haridusasutuses
on isikukeskne,
loovust ja
innovaatilisust
arendav, haridus
on tugevamalt
seostatud
teadmusühiskonna ja
innovaatilise
majandusega

Tegevuste
elluviimisega ei kaasne
looduskasutuse otsest
muutust ning
nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Hetkel tegevuste
Nimetatud suunal puudub
elluviimisega
selge kokkupuude
looduskeskkonnale
keskkonnaeesmärgiga.
otsest muutust ei
kaasne, nimetatud
suunal puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
Innovaatilisus hõlmab
keskkonnahoidlikke
uuendusi ning nimetatud
aspekti peaks arvestama
juba vastava
õpikäsitluse juurutamise
ning innovaatilisuse

Haridustaseme tõus
on seotud teadlikuma
tervisekäitumisega,
paraneb võimekus
oma elukeskkonda
panustada.

Kaudselt
keskkonnale
eeldatavalt
positiivse mõjuga,
kuna suureneb
haritud ja
keskkonnateadlikku
elanikkonna
osatähtsus. Enim
tuleks tõsta
teadlikkust
roheoskustest ja
rohemajandue
põhimõtetest.
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Prioriteetne
suund

sealhulgas
kutsehariduse ja koolituse
kvaliteedi
parandamine ning
töökohal toimuva
väljaõppe ja
praktikaskeemide,
näiteks
kaheosalise õppe
süsteemide
loomine ja
arendamine

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine
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Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Nimetatud suunal puudub
selge kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
Kaudselt keskkonnale
eeldatavalt positiivse
mõjuga, kuna suureneb
haritud ja
keskkonnateadlikku
elanikkonna osatähtsus.

Haridustaseme tõus
on seotud teadlikuma
tervisekäitumisega,
paraneb võimekus
oma elukeskkonda
panustada.

Inimesed
tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust
ja oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

arendamisel, seda
tähtsustama ja enam
esile tooma.
Alaeesmärk 3:
Tööealiste
elanike
kvalifikatsioon ja
oskused
toetavad
tööturul püsimist
või tööturule
sisenemist

Tegevuste
elluviimisega ei kaasne
looduskasutuse otsest
muutust ning
nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
Kaudselt keskkonnale
eeldatavalt positiivse
mõjuga, kuna
suureneb haritud ja
keskkonnateadliku
elanikkonna
osatähtsus.

Tegevuste elluviimisega
ei kaasne
looduskeskkonna otsene
muutust ning nimetatud
suunal puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
Kaudselt keskkonnale
eeldatavalt positiivse
mõjuga, kuna suureneb
haritud ja
keskkonnateadlikku
elanikkonna osatähtsus.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Prioriteetne suund on seotud temaatiliste eesmärkidega „Tööhõive edendamine
ja tööjõu liikuvuse toetamine“ ja „Investeerimine haridusse, oskustesse ja
elukestvasse õppesse“.
Valitud
prioriteetses
suunas
ja
alaeesmärkides
ei
ole
viidatud
keskkonnaeesmärkidele, kuid see on inimarengu oluline osa. Eelkõige tuleb
lähtuda
ühisrikkuse
ja
-hoole
põhimõttest:
kujundada
elanikkonna
väärtuskasvatus ja terviklike teadmiste jagamine ümbritseva looduskeskkonna
kohta. Looduskaitse arengukava aastani 2020 üheks põhieesmärgiks on, et
inimesed tunnevad, väärtustavad ning hoiavad loodust ja oskavad oma teadmisi
igapäevaelus rakendada8.
Loodushariduse ja -teadlikkuse vallas tehtava töö sisuks on muuta Eesti
inimeste väärtushinnangud loodushoidlikumaks, et ühiskond mõistaks, toetaks
ja järgiks looduskaitse põhimõtteid. Loodushariduse andmine läbi positiivse
emotsionaalse õppe algab juba lapseeas. Loodusteabe vahendamise
põhieesmärk on inimestele üldiste teadmiste, huvitavate faktide ja seoste, aga
ka juhiste andmine looduses kohaseks käitumiseks. Samuti on oluline looduse
terviklikkuse põhimõtte ja looduse poolt pakutavate hüvede tutvustamine, et
inimesed mõistaksid maailmas toimuvate protsesside ühtsust ning Eesti looduse
ja inimese osa selles.
Ühe alaeesmärgina on ette nähtud „Õpikäsitlus haridusasutuses on isikukeskne,
loovust ja innovaatilisust arendav, haridus on tugevamalt seostatud teadmusühiskonna ja innovaatilise majandusega“. Innovaatilisus hõlmab eeldatavasti
keskkonnahoidlikke uuendusi, kuid nimetatud keskkonnahoiu aspekti peaks
arvestama juba vastava õpikäsitluse juurutamise ning innovaatilisuse
arendamisel tähtsustama ja enam esile tooma. Loodusvarade säästlikku
kasutamist ja jäätmetekke vähendamist saab edendada läbi rohemajanduse ja
keskkonnahoidlike innovatsioonide läbiviimise edendamise. Seega tööturule
sisenevad noored on enam teadlikud keskkonnahoidlike innovatsioonide
kasudest võttes kaasa selle teadmise ning edendavad keskkonnahoidlike
uuenduste läbiviimist oma töövaldkonnas. Kaudselt on võimalik positiivse mõju
ilmnemine loodusvarade säästliku kasutamise ja jäätmetekke vähendamise
eesmärgi täitmisel.
Arvestades
nii
pidevaid
uusi
tehnoloogilisi
võimalusi
mitmetes
tegevusvaldkondades kui muutuvaid keskkonnatingimusi, on vajalik ka tööjõu
teadmiste ja oskuste pidev arendamine. Ilmneb kasvav vajadus täiendusõppe
järele. Täiendusõppe puhul on oluline roll keskkonnahariduse mahu
kasvatamisel ning inimeste teadlikkuse suurendamisel jätkusuutlikkust
arengust, mis aitavad kaasa töösituatsioonis keskkonnanõuete täitmisele,
võimaldavad hariduse ja koolituse kaudu rakendada rohelisi tehnoloogiad ja
praktikaid ning suurendavad ühiskonna teadlikkust keskkonnaaspektidest.
Kõigi sektorite puhul on oluline tarbijate teadlikkuse kasv ja harimine, mis
toetaks rohemajanduse arengut.

8

Looduskaitse arengukava aastani 2020, heaks kiidetud 26.07.2012
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Valdavalt ei ole roheoskuste õpetamine õppekavadesse lõimitud, seetõttu ei ole
lõpetajad juhtide-spetsialistidena tööle asudes piisavalt omandanud teadmisi
rohemajandusest. Kuivõrd rohemajanduse areng juhtimise seisukohalt seisneb
ressursisäästlike valikute tegemises ja protsesside juhtimises, siis tuleb
vastavate oskuste omandamist oluliselt suurendada kõikides sektorites. Seega
on säästva arengu temaatikat vaja palju rohkem lõimida kõikidesse
õpetatavatesse ainetesse. Tõenäoliselt on
otstarbekam vajalike oskuste
õpetamine praeguste õppeainete osana, eriti mis kaasneb oma tegevuse
keskkonnamõjude hindamise, looduslike ressursside efektiivse kasutamise ning
jäätmete tekke vähendamise ja jäätmete kasutusvõimalustega.
Lisaks praegustel õppekaval õppinud juhtidele ja spetsialistidele on vajalik
enam pakkuda täiendusõpet rohemajandamise põhimõtetest ja nende
rakendamise võimalustest
igapäevase tootmisprotsessi korraldamisel ja
läbiviimisel.
Ekspertide arvates on selleks, et saavutada majanduse
rohelisemaks muutumine, vaja eelkõige parandada (tipp- ja keskastme) juhtide
keskkonnateadlikkust (keskkonnajuhtimine, säästev majandamine)9.
Soovitus
- tuua välja rohemajanduse ja roheoskuste teadmiste suurendamise
vajadus
ning
enam
integreerida
kutseja
täiendusõppesse
rohemajandamise põhimõtete tutvustamine ja teavitamine nende
rakendamise võimalustest igapäevase tootmis- ja teenusteprotsessi
korraldamisel ja läbiviimisel (nt roheoskuste lõimimine õppekavades nn
põhiainetega, et saavutada erialaspetsiifilised oskused; roheoskuste
täienduskoolitus tööturul olevatele spetsialistidele);
- seostada innovaatiline majandus ning innovaatilisus üldisemalt
keskkonnahoidlike lahenduste ja uuenduste elluviimisega (vt ptk 5.5).
Kokkuvõtteks võib öelda, rakenduskavas püstitatud eesmärgid ei ole vastuolus
riigi keskkonnastrateegia eesmärkidega. Prioriteetse suuna tegevuste
elluviimisega ei kaasne looduskasutuse ja -hoiu olulist muutust.

9

„Rohetöökohtade potentsiaal Eestis“ Säästva Arengu Komisjon
http://www.emu.ee/userfiles/roheline%20ylikool/Rohet%C3%B6%C3%B6kohtade_raport.pdf
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4.2.2 Taristu toetamaks elukestvat õpet ja hõives osalemiseks vajalike oskuste saamist

Prioriteetne
suund

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Inimesed
tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust
ja oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

2. Taristu toetamaks elukestvat õpet ja hõives osalemiseks vajalike oskuste saamist
Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 2.1:
Investeerimine
haridusse,
oskustesse ja
elukestvasse
õppesse haridusja koolitusinfrastruktuuri
arendamise läbi

Alaeesmärk 1:
Kaasaegne,
demograafiliste
trendide suhtes
paindlik ja
optimaalne
koolivõrk tõstab
õppekvaliteeti ja
toetab õpilaste
haridusvalikuid

Töö nr 1795/13
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Tegevuste
elluviimisega ei kaasne
looduskasutuse otsest
muutust ning
nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
Elukestva õppe suund
toetab keskkonnahoidu
kaudsemalt –inimeste
üldise haridustaseme
tõusu kaudu, mis aitab
kaasa
keskkonnateadlikumale
käitumisele.

Tegevuste elluviimisega
ei kaasne
looduskeskkonna otsene
muutust ning nimetatud
suunal puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
Elukestva õppe suund
toetab keskkonnahoidu
kaudsemalt –inimeste
üldise haridustaseme
tõusu kaudu, mis aitab
kaasa
keskkonnateadlikumale
käitumisele.

Tegevuste elluviimisel on
osaliselt kokkupuude
keskkonnaeesmärkidega –
haridusasutuste võrgu
arendamisel tehtavate
investeeringute puhul
tuleb tagada hoonete
energiatõhusus, mis aitab
kaasa kliimaamuutuste
leevendamisele ja õhu
kvaliteedi parandamisele.

Haridustaseme tõus
on seotud teadlikuma
tervisekäitumisega.
Tänapäeva
ehitusnõuetele vastav
haridustaristu
arvestab
keskkonnatervise
nõuetega.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
Kaudselt
keskkonnale
eeldatavalt
positiivse mõjuga,
kuna suureneb
haritud ja
keskkonnateadlikku
elanikkonna
osatähtsus. Enim
tuleks tõsta
loodus- ja
keskkonnaharidust.
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„Investeerimine

Valitud prioriteetses suunas ja selle alaeesmärkides ei ole viidatud
keskkonnaeesmärkidele, kuid see on inimarengu oluline osa. Eelkõige tuleb
lähtuda
ühisrikkuse
ja
-hoole
põhimõttest:
kujundada
elanikkonna
väärtuskasvatus ja terviklike teadmiste jagamine ümbritseva looduskeskkonna
kohta. Looduskaitse arengukava aastani 2020 üheks põhieesmärgiks on, et
inimesed tunnevad, väärtustavad ning hoiavad loodust ja oskavad oma teadmisi
igapäevaelus rakendada10.
Elukestva õppe toetamisel ja arendamisel on tõenäoliselt keskkonnale positiivne
mõju. Elukestev õpe peab andma inimese igapäevase elu ja töökeskkonna
säästvaks korraldamiseks vajalikud teadmised ja kinnistama vajalikud
tõekspidamised. Elukestva õppe suund toetab eeldatavasti keskkonnahoidu
kaudselt –inimeste üldise haridustaseme tõusu kaudu.
Prioriteetse suuna „Taristu toetamaks võrdseid võimalusi hõives osalemiseks“
raames toetatakse investeeringutega asutustevahelist koostööd ning ühise
ruumikasutuse väljaarendamist. Investeerimisprioriteedi raames luuakse või
renoveeritakse maakondlikud gümnaasiumid, gümnaasiumist lahutatud
põhikoolid või ühinevad põhikoolid, kaasajastatakse õppe- ja majutuskohad.
Õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine eeldatavalt negatiivset
keskkonnamõju ja probleeme kaasa ei too, kuna tegemist on valdavalt
olemasolevate objektide kaasajastamise ja tänapäevaste rajatiste ehitamisega.
Haridusasutuste võrgu arendamisel tehtavate investeeringute puhul on ette
nähtud, et tuleb tagada hoonete energiatõhusus (ülalpidamiskulude kokkuhoid)
ja multifunktsionaalsus.
Oluline on siiski kõigi uute rajatavate teenindusasutuste ja nende
rekonstrueerimise käigus toetada säästvaid ehituslahendusi ehk hoonete
energiakasutuse
vähendamist.
Energiatõhusus
on
ehituslahenduste
rohelisemaks muutmise üks osa, kuid liigne keskendumine energiatõhususele ei
pruugi anda terviklikku keskkonnahoidu, vaid tähelepanu tuleb pöörata ka
keskkonda säästvate materjalide kasutamise ja liigse ressursikulu kujunemise
piiramisele. Lisaks ülalpidamise ja majanduslike ressursside kokkuhoiule tuleb
tagada kasvuhoonegaaside õhkupaiskamise vähendamine. See aitab näidata
meetme mitmekülgset kasu ja kliimaeesmärgi läbivat arvestamist. Positiivset
keskkonnamõju on võimalik suurendada võttes kasutusele keskkonnahoidlikud
hanked.
Soovitus
- läbivalt rõhutada energiakasutuse
ressursisäästu tõusu;

10

vähendamise

soodustamist

ning

Looduskaitse arengukava aastani 2030
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-

toetuspõhimõtete rakendamisel soosida keskkonnahoidlike hankeid11.

Investeerimisprioriteedi kontekstis on ka rõhutatud: „Koos gümnaasiumivõrgu
korrastamisega tuleb vajadusel lahendada kaugemalt saabuvate õpilaste
liikumine“.
Väiksema
keskkonnakoormusega
lahenduseks
õpilasvedude
korraldamisel tuleb pidada olemasoleva ühistranspordivõrgu muutmist selliselt,
et see vastab ka koolivedude vajadustele (eelkõige soodustada ühistransordi
kasutamise võimalusi), vastav põhimõte tuleks kajastada ka juhtpõhimõtete
hulgas. Transpordiga kaasnevat negatiivsest keskkonnamõju saab vähendada
ning suunata kohaliku ja riikliku tasandi meetmetega, milleks on samuti
keskkonnahoidlike hangete korraldamine, st keskkonnahoidlike toodete,
teenuste ja tööde eelistamine.
Soovitus
- kajastada
prioriteetse
suuna
horisontaalsetes
juhtpõhimõtetes
ühistranspordivõrgu kasutamise eelistatust õpilasvedude korraldamisel.
Soosida ümberkorraldusi olemasolevas ühistranspordivõrgus viimaks
transpordikorraldust vastavusse koolivedude vajadusele.
Kokkuvõtteks võib öelda, rakenduskavas püstitatud eesmärgid ei ole vastuolus
riigi keskkonnastrateegia eesmärkidega. Prioriteetse suuna tegevuste
elluviimisega
ei
kaasne
looduskasutuse
ja
-hoiu
olulist
muutust.

11

Keskkonnahoidlik/roheline (riigi)hange– avaliku sektori või ettevõtte korraldatav hange, kus
muudele nõuetele ja kriteeriumidele (nt kvaliteet, hind) lisatakse keskkonnanõuded ja kriteeriumid. Keskkonnahoidlike hangete eesmärk on vähendada avaliku ja erasektori
keskkonnamõju keskkonnahoidlike toodete, teenuste ja tööde valiku kaudu.
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4.2.3 Teenused tagamaks võrdseid võimalusi hõives osalemiseks

Prioriteetne
suund

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Inimesed
tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust
ja oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

3. Teenused tagamaks võrdseid võimalusi hõives osalemiseks
Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 3.1:
Aktiivne
kaasamine,
eelkõige
eesmärgiga
parandada
tööalast
konkurentsivõimet

Alaeesmärk 1:
Tööealise
elanikkonna
tervisekahjustuste
ennetamine ja
vähenemine ning
osalise töövõime
langusega
inimeste suurem
osalemine
tööturul
Alaeesmärk 2:
Kvaliteetsemate
ja integreeritud
hoolekandeteenuste
pakkumise
tulemusena
suureneb
hoolduskoormusega,
erivajadustega
ja toimetulekuraskustega
inimeste

Tegevuste
elluviimisega ei kaasne
looduskasutuse otsest
muutust ning
nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tegevuste elluviimisega
ei kaasne
looduskeskkonna otsene
muutus ning nimetatud
suunal puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal puudub
selge kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tegevuste
elluviimisega kaasneb
positiivne mõju
inimeste tervisele.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tegevuste
elluviimisega ei kaasne
looduskasutuse otsest
muutust ning
nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tegevuste elluviimisega
ei kaasne
looduskeskkonna otsene
muutus ning nimetatud
suunal puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal puudub
selge kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Prioriteetne
suund

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Tegevuste elluviimisega
ei kaasne
looduskeskkonna otsene
muutus ning nimetatud
suunal puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal puudub
selge kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Inimesed
tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust
ja oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

osalemine
tööturul
Alaeesmärk 3:
Uussisserändajad ning
vähelõimunud
püsielanikud on
osalevad
aktiivselt
tööhõives ja
ühiskonnas
laiemalt
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Tegevuste
elluviimisega ei kaasne
looduskasutuse otsest
muutust ning
nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Prioriteetne suund on seotud temaatiliste eesmärgiga „Sotsiaalse kaasatuse
edendamine ja vaesuse vastu võitlemine“.
Alaeesmärkidega „Tööealise elanikkonna tervisekahjustuste ennetamine ja
vähenemine ning osalise töövõime langusega inimeste suurem osalemine
tööturul“ ning „Kvaliteetsemate ja integreeritud hoolekandeteenuste pakkumise
tulemusena
suureneb
hoolduskoormusega,
erivajadustega
ja
toimetulekuraskustega inimeste osalemine tööturul“ eesmärgistatakse osalise
tervisekaoga või hoolduskoormusega inimeste suurem osalemine hõives.
Selleks, et suurendada eeldatavalt kaasnevaid positiivseid muutusi hõives
osalemises, tuleb tähelepanu pöörata ka ühiskonna ja tööandjate valmisoleku
suurendamisele (hoiakute kujundamine, valmisolek paindlikeks töösuheteks).
Alaeesmärgi „Uussisse-rändajad ning vähelõimunud püsielanikud osalevad
aktiivselt tööhõives ja ühiskonnas laiemalt“ saavutamiseks on samuti vajalik
ühiskondlike hoiakute kujundamine.
Soovitus
- kajastada investeerimisprioriteedi käsitluses ka vajadus ühiskondliku ja
tööandjate hoiakute kujundamiseks, edendamaks antud sihtrühma
osalemist tööturul.
Kokkuvõtteks võib öelda, rakenduskavas püstitatud eesmärgid ei ole vastuolus
riigi keskkonnastrateegia eesmärkidega. Prioriteetse suuna tegevuste
elluviimisega ei kaasne looduskasutuse ja -hoiu olulist muutust.
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4.2.4 Taristu toetamaks võrdseid võimalusi hõives osalemiseks

Prioriteetne
suund

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Inimesed
tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust
ja oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

4. Taristu toetamaks võrdseid võimalusi hõives osalemiseks
Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 4.1:
Investeeringud
tervishoidu ja
sotsiaalsesse
infrastruktuuri,
mis panustavad
piirkondlikku ja
kohalikku
arengusse,
vähendades
tervisealast

Alaeesmärk 1:
Kaasaegne,
regionaalselt
kättesaadav ja
optimaalne
tervishoiu
esmatasandi- ja
aktiivravivõrk
võimaldab
pakkuda
kvaliteetseid ja
jätkusuutlikke
tervishoiuteenuseid
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Tegevuste
elluviimisega ei kaasne
looduskasutuse otsest
muutust ning
nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tegevuste elluviimisega
ei kaasne
looduskeskkonna otsene
muutus ning nimetatud
suunal puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tegevuste elluviimisega ei
kaasne otsest muutust
kliimamuutuste
leevendamiseks ning
nimetatud suunal puudub
selge kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tegevuste
elluviimisega kaasneb
kvaliteetse
tervishoiuteenuse
kättesaadavuse
paranemine.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Prioriteetne
suund

ebavõrdsust, ning
üleminek
hooldeasutustes
pakutavatelt
hoolekandeteenus
telt kohalikule
hoolekandestruktu
urile

Alaeesmärgid

Alaeesmärk 2:
Kvaliteetsemad
ja integreeritud
hoolekandeteenused
toetavad
tegevuspiiranguga ning
hoolduskoormus
ega inimeste
aktiviseerumist,
sh osalemist
tööturul

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine
Tegevuste
elluviimisega ei kaasne
looduskasutuse otsest
muutust ning
nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Tegevuste elluviimisega
ei kaasne
looduskeskkonna otsene
muutus ning nimetatud
suunal puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tegevuste elluviimisega ei
kaasne otsest muutust
kliimamuutustee
leevendamiseks ning
nimetatud suunal puudub
selge kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Inimesed
tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust
ja oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada
Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Prioriteetne suund on seotud temaatiliste eesmärgiga „Sotsiaalse kaasatuse
edendamine ja vaesuse vastu võitlemine“.
Prioriteetse suuna investeeringutega toetatakse asutuste vahelist koostööd ning
ühise ruumikasutuse väljaarendamist. Oluline on siiski kõigi uute rajatavate
teenindusasutuste ja nende rekonstrueerimise käigus toetada eelkõige
säästvaid ehituslahendusi ehk hoonete energiakasutuse vähendamist. Lisaks
ülalpidamis- ja rajamiskulude kokkuhoiule tuleb tagada kasvuhoonegaaside
õhkupaiskamise vähendamine. See näitab meetme mitmekülgset kasu ja
kliimaeesmärgi läbivat arvestamist. Positiivset keskkonnamõju on võimalik
suurendada võttes kasutusele keskkonnahoidlikud hanked, st keskkonnahoidlike
toodete, teenuste ja tööde eelistamine.
Soovitame:
- toetuspõhimõtete rakendamisel soosida keskkonnahoidlikke hankeid12.
Alaeesmärgiga „Kaasaegne, regionaalselt kättesaadav ja optimaalne tervishoiu
esmatasandija
aktiivravivõrk
võimaldab
pakkuda
kvaliteetseid
ja
jätkusuutlikke tervishoiuteenuseid “ on kavandatud tervishoiuasutuste võrgu
ümberkorraldamine. Eraldi tuleb välja tuua investeerimisprioriteedi kontekstis
ruumilise kättesaadavuse tagamine või korraldamine, vajadusel paindlike
ühistransporditeenustega (nõudetakso vm), mis tagab juurdepääsuvõimalused
tervishoiuteenustele väiksema sissetulekuga inimestele ning hõreda asustusega
piirkondades.
Soovitus
- avada rakenduskava prioriteetse suuna käsitluses ruumilise ligipääsu
tagamise olulisus tervishoiuasutuste võimaliku ümberstruktureerimise
kavandamisel, seda nii aktiivravivõrgu kui esmatasandi tervisekeskuste
puhul.
Kokkuvõtteks võib öelda, rakenduskavas püstitatud eesmärgid ei ole vastuolus
riigi keskkonnastrateegia eesmärkidega. Prioriteetse suuna tegevuste
elluviimisega ei kaasne looduskasutuse ja -hoiu olulist muutust.

12

Keskkonnahoidlik/roheline (riigi)hange– avaliku sektori või ettevõtte korraldatav hange, kus
muudele nõuetele ja kriteeriumidele (nt kvaliteet, hind) lisatakse keskkonnanõuded ja kriteeriumid. Keskkonnahoidlike hangete eesmärk on vähendada avaliku ja erasektori
keskkonnamõju keskkonnahoidlike toodete, teenuste ja tööde valiku kaudu.

Töö nr 1795/13
Lõpp-aruanne 28.11.2013

Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluspoliitika fondide
rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

43

4.2.5 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus

Prioriteetne
suund

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Inimesed
tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust
ja oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

5. Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus
Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 5.1:
Teadus- ja
uuendustegevuse
infrastruktuuri ja
võimsuse
täiustamine
eesmärgiga
arendada teadusja
uuendustegevuse
alast kõrget
kvaliteeti ning
edendada eelkõige
Euroopa huvides
tegutsevate
pädevuskeskuste
tööd

Alaeesmärk 1:
T&A ja
kõrgharidus on
kõrgetasemeline
ja Eesti on
rahvusvahelises
TAI alases
koostöös
aktiivne ja
nähtav

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal puudub
selge kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Prioriteetne
suund

Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 5.2:
Teadusuuringutesse ja
innovatsiooni
tehtavate
äriinvesteeringute
edendamine ning
ettevõtete,
teadus- ja
arendustegevuse
keskuste ja
kõrghariduse
vahel sidemete ja
sünergiate
arendamine,
eelkõige toodete
ja teenuste
arendamine,
tehnosiire,
sotsiaalne
innovatsioon ja
riiklike teenuste
alased
rakendused,
nõudluse
stimuleerimine,
võrkude loomine

Alaeesmärgid

Alaeesmärk 2:
Teadus- ja
arendustegevus
toimib Eesti
ühiskonna ja
majanduse
huvides ning TAI
süsteem toetab
majandusstruktuuri
muutumist
teadmistemahukamaks
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Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine
Prioriteetne suund on
osaliselt seotud
keskkonnaeesmärkide
saavutamisega.
Teadus- ja
arendustegevuse
arendamine on
keskkonnale
eeldatavalt positiivse
mõjuga, kuna
suureneb haritud ja
keskkonnateadlikku
elanikkonna
osatähtsus.Samuti
panustatakse Eesti
looduslikest
ressurssidest tuleneva
loomuliku
konkurentsieelise
edasiarendamisse nt
materjaliteaduste, IKT
ja bio-keemia
tehnoloogiate abil:
toiduainetetööstuses
(tervist toetav toit),
puidu- (uuenduslikud
puitehitised),
keemiatööstuses
(põlevkivi efektiivsem
kasutamine).

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Prioriteetne suund on
osaliselt seotud
keskkonnaeesmärkide
saavutamisega. Teadusja arendustegevuse
arendamine on
keskkonnale eeldatavalt
positiivse mõjuga, kuna
suureneb haritud ja
keskkonnateadlikku
elanikkonna
osatähtsus.Samuti
panustatakse Eesti
looduslikest
ressurssidest tuleneva
loomuliku
konkurentsieelise
edasiarendamisse nt
materjaliteaduste, IKT ja
bio-keemia
tehnoloogiate abil:
toiduainetetööstuses
(tervist toetav toit),
puidutööstuses(uuenduslikud
puitehitised),
keemiatööstuses
(põlevkivi efektiivsem
kasutamine).

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Prioriteetne suund on
osaliselt seotud
keskkonnaeesmärkide
saavutamisega. Teadusja arendustegevuse
arendamine on
keskkonnale eeldatavalt
positiivse mõjuga,
panustatakse
keskkonnahoidu, sh,sh
kliimamuutuste vastu
võitlemise edukate
lahenduste
väljatöötamiseks.

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Hästi toimiv TA&I
süsteem võib aidata
panustada ühiskonna
ees seisvate tervise
ja elukeskkonna
kvaliteediga seotud
küsimuste
lahendamisse.

Inimesed
tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust
ja oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada
Prioriteetne suund
on osaliselt seotud
keskkonnaeesmärki
de saavutamisega.
Teadus- ja
arendustegevuse
arendamine on
keskkonnale
eeldatavalt
positiivse mõjuga,
kuna suureneb
haritud ja
keskkonnateadlikku
elanikkonna
osatähtsus.
Loodetavasti
laieneb arusaam, et
tänapäeva
ühiskonnas, kus
loodusvarade
tarbimine üha
suureneb, ei saa
teha otsuseid ilma
ümbritsevat
keskkonda
arvestamata.
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Prioriteetne
suund

ja avatud
innovatsiooni
soodustamine läbi
aruka
spetsialiseerumise
tehnoloogia- ja
rakendusuuringute,
katseliinide,
toodete varaste
valideerimismeetmete,
arenenud
tootmisvõimsuste
suutlikkuse ja
esimese toodangu
toetamine võtmetehnoloogiate
raames ning
üldotstarbeliste
tehnoloogiate
levitamise
toetamise kaudu

Alaeesmärgid

Alaeesmärk 3:
Ettevõtete
suurem energiaja ressursisääst

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine
Innovatsioonmeetmed
aitavad saavutada
loodusväärtuste
säästlikku kasutamist,
kui kavandatakse tõsta
tootlikkust rakendades
ressursi- ja
energiasäästu uute
tehnoloogiate ja
lahenduste
kasutuselevõtu kaudu
- eelistades
loodusressursside
kasutust vähendavaid
tehnoloogiaid ja
tootmismeetodeid.

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Innovatsioonmeetmed
aitavad saavutada
loodusväärtuste
säästlikku kasutamist,
kui kavandatakse tõsta
tootlikkust rakendades
ressursi- ja
energiasäästu uute
tehnoloogiate ja
lahenduste
kasutuselevõtu kaudu eelistades
loodusressursside
kasutust vähendavaid
tehnoloogiaid ja
tootmismeetodeid, mis
ühtlasi aitab tagada
ulatuslikumalt maastike,
sh looduse
mitmekesisuse,
säilitamise.

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Innovatsioonmeetmed
aitavad saavutada
saastekoormuse
vähenemist, kui
kavandatakse tõsta
tootlikkust, samal ajal
kasvatades ressursi- ja
energiasäästu.
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Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Innovatsioonimeetmed aitavad
osaliselt saavutada
elukeskkonna
kvaliteedi
paranemisetle kui
kavandatakse tõsta
tootlikkust, samal
ajal kasvatades
ressursi- ja
energiasäästu.
Elluviidavad
tehnoloogilised
uuendused
suurendavad
ettevõtete
konkurentsivõimet
ning pikemas
perspektiivis
vähendavad
tootmistegevusest
tulenevat
saastekoormust
keskkonnale ja
inimtervisele.

Inimesed
tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust
ja oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada
Kavandataval
alaeesmäärgil
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Prioriteetne
suund

Alaeesmärgid

Alaeesmärk 4:
Eesti ettevõtted
toodavad
efektiivselt kõrge
lisandväärtusega
tooteid ja
pakuvad
innovaatilisi
teenuseid
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Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine
Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Nimetatud suunal puudub
selge kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Inimesed
tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust
ja oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada
Kavandataval
alaeesmäärgil
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Prioriteetne suund on seotud temaatilise eesmärgiga
tehnoloogiaarenduse ja innovatsiooni edendamine“.
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„Teadusuuringute,

Keskkonnahoidlike innovatsioonide läbiviimise edendamine on otseselt seotud
TA&I poliitikaga. Innovaatilisus hõlmab eeldatavasti keskkonnahoidlikke
uuendusi, kuid nimetatud keskkonnahoiu aspekti peaks arvestama juba
ettevõtjate varajasel õpikäsitluse juurutamise ning innovaatiliste lahenduste
arendamisel tähtsustama ja enam esile tooma.
Innovaatiliste lahenduste edendamise juures tuleb olulist tähelepanu pöörata
keskkonnasäästule. Seega soovitame
- lisaks kaaluda innovatsioonipoliitika meetmeid nagu näiteks:
o toetused ökoinnovatsioonidele,
o keskkonnahoidlikud/rohelised riigihanked,
o koostöö arendamine kõrgkoolidega, arendades sh koostööd
teadlaste ja ettevõtete vahel keskkonnamõju vähendamise
lahenduste väljatöötamiseks (soodustada roheoskustega seotud
teadussiiret; arendada teadlikkust ressursside kasutamisest ja
alternatiivsetest
võimalustest
tootmises
nt
veekasutuse
minimeerimise võimalustest ja veetarbimise tõhususest).
Toetuste andmisel saab seada erisusi ka keskkonnahoiu arvestamiseks
innovatsiooni läbiviimisel ja rohemajanduse põhimõtete järgimisel (vt ptk 5.5).
Ettevõtete energia- ja ressursisäästu suurendamiseks toetatakse uute ja
keskkonnasõbralike lahenduste kasutuselevõttu, sh ressursijuhtimissüsteemide,
parima võimaliku tehnika ja lōpp-puhastustehnika rakendamist. Samuti
edendatakse jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist ja ringlussevõttu.
Eesmärkide paremaks saavutamiseks ning ressursitõhususe tulemuslikumate
võtete määratlemiseks kasvatatakse ettevõtete teadlikkust, toetatakse energiaja ressursiauditite läbiviimist ning uute lisavõimsuste loomist jäätmete
ringlussevõtuks ja korduskasutuseks ettevalmistamiseks.
Nimetatud tegevused aitavad vähendada mõju loodusressursside kasutusele,
saastekoormuse vähendamisele ja jäätmete ladustamise mahule, millel on
oluline positiivne mõju keskkonnale.
Kokkuvõtteks võib öelda, rakenduskavas püstitatud eesmärgid ja tegevused on
positiivse keskkonnamõjuga ning aitavad panustada riigi keskkonnastrateegia
eesmärkide saavutamisele.

Töö nr 1795/13
Lõpp-aruanne 28.11.2013

Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluspoliitika fondide
rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

48

4.2.6 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine

Prioriteetne
suund

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Inimesed
tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust
ja oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

6. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine
Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 6.1:
VKEde suutlikkuse
toetamine, et nad
osaleksid
majanduskasvu
loomises ja
innovatsiooniprotsessides
tegutsevate
pädevuskeskuste
tööd

Alaeesmärk 1:
VKEd on
ambitsioonikad
ning nende
eksport on
kasvanud
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Tegevuste
elluviimisega ei kaasne
looduskeskkonna
otsene muutus ning
nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Prioriteetne suund on
osaliselt seotud
keskkonnaeesmärkide
saavutamisega.
Loodusturismi
soodustamine ning
arendamine on
keskkonnale eeldatavalt
positiivse mõjuga, kuna
kasvab teadlikku
elanikkonna osatähtsus.
Loodetavasti laieneb
arusaam, et tänapäeva
ühiskonnas ei saa teha
otsuseid ilma
ümbritsevat keskkonda
arvestamata ning
paraneb
looduskeskkkonna ja
maastike hoid.

Nimetatud suunal puudub
selge kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Prioriteetne suund
on osaliselt seotud
keskkonnaeesmärki
de saavutamisega.
Loodusturismi
soodustamine ning
arendamine on
keskkonnale
eeldatavalt
positiivse mõjuga,
kuna kasvab
teadlikku
elanikkonna
osatähtsus.
Loodetavasti
laieneb arusaam, et
tänapäeva
ühiskonnas ei saa
teha otsuseid ilma
ümbritsevat
keskkonda
arvestamata.

Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluspoliitika fondide
rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Prioriteetne
suund

Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 6.2:
Tööhõivesõbraliku
majanduskasvu
toetamine
sisemise
potentsiaali
arendamise teel
osana
konkreetsete
piirkondade
territoriaalsest
strateegiast,
sealhulgas
taandarenevate
tööstuspiirkondade
ümberkorraldamine ning
konkreetsetele
loodus- ja
kultuurivaradele
juurdepääsu
tõhustamine ja
sellise vara
arendamine

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Alaeesmärk 2:
Väljaspool
Tallinna ja Tartu
linnapiirkondi on
hõive ja
töökohtade
lisandväärtus
kasvanud

Tegevuste
elluviimisega ei kaasne
looduskasutuse otsest
muutust ning
nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Prioriteetne suund on
osaliselt seotud
keskkonnaeesmärkide
saavutamisega.
Kavandatatakse
tegevusi konkreetsetele
loodus- ja
kultuurivaradele
juurdepääsu
tõhustamiseks.

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Tegevuste elluviimisega ei
kaasne otsest muutust
kliimamuutmise
leevendamiseks ning
nimetatud suunal puudub
selge kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Inimesed
tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust
ja oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada
Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Prioriteetne suund on seotud temaatiliste eesmärkidega „Väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtete ning põllumajandussektori (EAFRD puhul) ning kalandusja vesiviljelussektori (EMKFi puhul) konkurentsivõime suurendamine“ ning
„Tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine“.
Oluline on silmas pidada keskkonnahoiu ja kliimamuutustega kohanemise
tähtsust ka maaelu ja kalanduse tugimeetmete rakendamisel.
Investeerimisprioriteedi raames toetatavate tegevuste all on välja toodud, et on
oluline kasutada ära piirkondade loodus- ja kultuuripärandist tulenevad
eeldused, seda nii turismisektori arendamiseks kui ka laiemalt piirkondliku
majanduse elavdamiseks. Oluline on ka piirkondade eri osapoolte ja sektorite
koostöö piirkonna tööhõive kasvu takistavate tegurite väljaselgitamiseks ning
tegevuste kavandamiseks ja elluviimiseks kohalike elanike ettevõtlikkuse ning
hõive suurendamiseks.
Ettevõtluse ja turismi kasv võib tähendada suuremat koormust keskkonnale.
Teisalt aitavad majanduse strukturaalsed muutused ja uute tehnoloogiate
kasutuselevõtt kaasa loodusressursside säästlikumale kasutamisele ning
vähendavad keskkonda paisatavate heitmete hulka. Perioodi 2014-2020 turismi
valdkonna meetmete väljatöötamise aluseks on Eesti riiklik turismiarengukava
aastateks 2014-2020“, kus turismi arendamisel lähtutakse säästva arengu
põhimõtetest ning väärtustatakse ja toetatakse kultuuri- ja looduspärandi
säilimist. Oluline on toetada eelkõige säästva turismiga seotud tegevust ja
asjakohast suutlikkuse suurendamist, et edendada keskkonnateadlikkust,
keskkonna säilitamist ja kaitsmist, austust looduse, taimestiku, bioloogilise
mitmekesisuse ja ökosüsteemide ning kultuurilise mitmekesisuse vastu.
Kokkuvõtteks võib öelda, rakenduskavas püstitatud eesmärgid ei ole vastuolus
riigi keskkonnastrateegia eesmärkidega. Prioriteetse suuna tegevuste
elluviimisega võib kaasneda mõningane positiivne loodushoiu muutus läbi
loodusturismi soodustamise ning konkreetsete loodus- ja kultuurivaradele
juurdepääsu tõhustamise.
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4.2.7 Energiatõhusus

Prioriteetne
suund

Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 7.1:
Energiatõhususe
ja taastuvenergia
kasutamise
toetamine
avalikes
infrastruktuurides
ja
eluasemesektoris

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Alaeesmärk 1:
Energiasäästlik
eluasemesektor
ja
taastuvenergia
osakaalu kasv
lõpptarbimises

Otsene seos nimetatud
keskkonnaeesmärgiga
taastuvenergeetika
kasutuselevõtul ning
energiasäästlike
lahenduste
väljatöötamisel.

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

7.Energiatõhusus
Otsene seos nimetatud
Otsene seos nimetatud
keskkonnaeesmärgiga.
keskkonnaeesmärgiga
Energiasäästu
taastuvenergeetika
edendamine aitab kaasa kasutuselevõtul ning
elektritootmise mahu
energiasäästlike
vähendamisele- sh
lahenduste
põlevkivi
väljatöötamisel.
kaevandusmahtude
Taastuvenergeetika
mõningasele
kasutuselevõtt aitab
vähenemisele, mis
vähendada
omakorda säästab
kasvuhoonegaaside teket.
maastikke ja
looduskeskkonda.

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Otsene seoses
nimetatud
keskkonnaeesmärgiga ressurssi ja
energiasäästuga
saavutatakse
eeldatavasti parem
ja puhtam
looduskeskkond, mis
toob kaasa välisõhu
kvaliteedi
paranemise.
Nimetatud
tingimused loovad
eelduse tervise ja
elukeskkonna
kvaliteedi tõusule.

Inimesed tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust ja
oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada
Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga. Vajalik
on teavitus, et tõsta
inimeste teadlikkust
erinevate
energiasäästlike
lahenduste osas.

Töö nr 1795/13
Lõpp-aruanne 28.11.2013

52

Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluspoliitika fondide
rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Prioriteetne suund on seotud temaatiliste eesmärgiga „Vähese CO2-heitega
majandusele ülemineku toetamine kõikides sektorites“.
Elamusektori kaasajastamine, avaliku ruumi parendamine ja taastuvenergia
kasutuselevõtu toetamine aitab suurendada energiasäästu ja –varustuskindlust,
parandada elukeskkonda ning ühtlasi avaldab positiivset mõju keskkonnale ja
majandusele.
Energiamajanduse arendamine energiasäästlikumaks ja toetused säästvamate
energiaallikate kasutuselevõtmiseks on otseselt seotud keskkonnahoiu alaste
eesmärkide saavutamisega kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamisel.
Tegevusega kaasnev tõenäoline keskkonnamõju on positiivne, mis ilmneb
eelkõige
õhuheidete
piiramises,
võrreldes
olukorraga
ilma
meedet
rakendamata.
Kaalumisel
on
ka
avaliku
taristu
tänavavalgustuse kaasajastamisega, mis
positiivset mõju keskkonnale veelgi.

energiatõhususe
suurendamine
suurendaks prioriteetse suuna

Transpordisektoris edendatakse alternatiivsete kütuste osakaalu suurendamist,
toetades biometaani tootmis- ja tankimistaristu rajamist ning tegevusi toodetud
biogaasi transpordis kasutamist.
Kokkuvõtteks võib öelda, et prioriteetses suunas püstitatud eesmärgid ja
tegevused on positiivse keskkonnamõjuga ning aitavad panustada riigi
keskkonnastrateegia eesmärkide saavutamisele.

Töö nr 1795/13
Lõpp-aruanne 28.11.2013

Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluspoliitika fondide
rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

53

4.2.8 Veekaitse

Prioriteetne
suund

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Inimesed tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust ja
oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

8.Veekaitse
Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 8.1:
Tegelemine
veesektori suure
investeeringuvaja
dusega, et täita EL
keskkonnaalase
õigustiku nõuded

Alaeesmärk 1:
Ressursitõhus ja
jätkusuutlik
veemajanduse
infrastruktuur
üle 2000 inimekvivalendiga
reoveekogumisal
adel

Otseselt seotud
keskkonnaeesmärgi
saavutamisega, aitab
tagada loodusvarade
kasutamise viisil ja
mahus, mis kindlustab
ökoloogilise tasakaalu
(tagades puhta
elukeskkonna säilimise
ja kindlustades
loodusvarade säästliku
kasutamise).

Osaliselt seotud
keskkonnaeesmärgi
saavutamisega, et tagada
puhas keskkond ning seal
olevate liikide, elupaikade
soodne seisund.

Otseselt seotud
keskkonnaeesmärgi
saavutamisega, et
tagada jätkusuutlik
keskkond läbi liigirikka
looduse ja puhta
elukeskkonna säilimise.

Alaeesmärk 2:
Korrastatud
saastunud alad,
veekogud ja
märgalad

Otseselt seotud
keskkonnaeesmärgi
saavutamisega, et
tagada jätkusuutlik
keskkond läbi liigirikka
looduse ja puhta
elukeskkonna
säilimise.

Otseselt seotud
keskkonnaeesmärgi
saavutamisega, et tagada
jätkusuutlik keskkond
ning seal olevate liikide,
elupaikade soodne
seisund.

Otseselt seotud
keskkonnaeesmärgi
saavutamisega, et
tagada jätkusuutlik
keskkond läbi liigirikka
looduse ja puhta
elukeskkonna säilimise.

Otsene seoses
nimetatud
keskkonnaeesmärgiga ressursi ja
energiasäästuga
saavutatakse
eeldatavasti parem
ja puhtam
looduskeskkond, mis
toob kaasa joogivee
kvaliteedi
paranemise.
Nimetatud
tingimused loovad
eelduse tervise ja
elukeskkonna
kvaliteedi tõusule.
Otsene seoses
nimetatud keskkonna
eesmärgiga ressurssi ja
energisäästuga
saavutatakse
eeldatavasti paremad
ja puhtam
looduskeskkond, mis
toob kaasa
joogiveekvaliteedi

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Prioriteetne
suund

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet
paranemise.
Nimetatud
tingimused loovad
eelduse tervise ja
elukeskkonna
kvaliteedi tõusule.
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Prioriteetne suund on seotud temaatilise eesmärgiga „Keskkonnakaitse ja
ressursitõhususe edendamine“.
Täiendavaid
investeeringuid
toetatakse
üle
2000
inimekvivalendi
reostuskoormusega reoveekogumisaladel ja enam kui 2000 inimest
teenindavates veevärkides. Investeerimisprioriteedi raames ehitatakse ja
rekonstrueeritakse ühisveevärgi ja
kanalisatsioonisüsteeme, sh joogi- ja
reoveeveepuhasteid vastavuses valgalade veemajanduskavadega.
Samuti likvideeritakse jääkreostusobjekte
ökosüsteemidega märgalasid.

ning

taastatakse

rikutud

vee-

Oodatava tulemusena tagatakse reostunud alade puhastamisega nii
veekeskkonna parem seisund, terviseriski vähendamine kui ka ökosüsteemide
elujõulisus ja õhuheitmete vähenemine. Paraneb joogivee kvaliteet paljudes
asulates, sellega kaasneb ka positiivne mõju inimese tervisele.
Kokkuvõtteks võib öelda, et prioriteetses suunas püstitatud eesmärgid ja
tegevused avaldavad positiivset mõju loodusressursside säilimisele ning aitavad
panustada riigi keskkonnastrateegia eesmärkide saavutamisele.
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4.2.9 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine

Prioriteetne
suund

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Inimesed tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust ja
oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

9.Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 9.1:
Bioloogilise
mitmekesisuse
kaitse ja
taastamine, mh
roheliste
infrastruktuuride
kaudu
Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 9.2:
Selliste
investeeringute
edendamine, mis
on suunatud
konkreetsete
ohtudega
toimetulemiseks,
vastupanuvõime
tagamiseks
katastroofide
puhul ja
katastroofide
tagajärgedega
toimetulemise

Alaeesmärk 1:
Paranenud
seisundis
kaitstavad liigid
ja elupaigad

Otseselt seotud
keskkonnaeesmärgi
saavutamisega, et
tagada jätkusuutlik
keskkond läbi liigirikka
looduse ja puhta
elukeskkonna
säilimise.

Otseselt seotud
keskkonnaeesmärgi
saavutamisega, et tagada
jätkusuutlik keskkond
ning seal olevate liikide,
elupaikade soodne
keskkonnaseisund.

Otseselt seotud
keskkonnaeesmärgi
saavutamisega, et
tagada jätkusuutlik
keskkond läbi liigirikka
looduse ja puhta
elukeskkonna säilimise.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Alaeesmärk 1:
Kliimamuutuste
ja ulatuslike
reostuste
põhjustatud
hädaolukordadele
reageerimise
võimekuse kasv

Seotud
keskkonnaeesmärgi
saavutamisega, et
tagada jätkusuutlik
keskkond läbi liigirikka
looduse ja puhta
elukeskkonna
säilimise.

Seotud
keskkonnaeesmärgi
saavutamisega, et tagada
jätkusuutlik keskkond läbi
liigirikka looduse ja puhta
elukeskkonna säilimise.

Seotud otseselt
nimetatud
keskkonnaeesmärgi
saavutamisega.

Otsene seoses
nimetatud
keskkonnaeesmärgiga ressursi ja
energiasäästuga
saavutatakse
eeldatavasti parem
ja puhtam
looduskeskkond, mis
toob kaasa
välisõhu/joogivee
kvaliteedi
paranemise.
Nimetatud
tingimused loovad
eelduse tervise ja elu
kvaliteedi tõusule.
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puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga,
kuid oleks vajalik tõsta
ka kohalike inimeste
teadlikkust ning
väärtushinnanguid meil
esinevatest
kaitstavatest liikidest
ja elupaikadest.
Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga,
kuid oleks vajalik tõsta
ka teadlikkust
kliimamuutustega
kaasnevatest ohtudest.
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Prioriteetne
suund

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet
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Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Inimesed tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust ja
oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

süsteemide
väljatöötamiseks
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Prioriteetne suund on seotud temaatiliste eesmärkidega „Keskkonnakaitse ja
ressursitõhususe edendamine“ ning „Kliimamuutustega kohanemise ning
riskiennetuse ja -juhtimise parandamine“.
Struktuurivahenditega aidatakse kaasa EL-s ohustatud ning kaitstavate liikide ja
nende elupaikade seisundi paranemisele või soodsana säilimisele ning maastike
mitmekesisuse saavutamisele, tagades elupaikade toimimise ühtse ökoloogilise
võrgustikuna. Nimetatud tegevused on otseselt seotud nii liikide hea seisundi
tagamise kui kliimamuutustega kohanemisega.
Kliimamuutustest põhjustatud hädaolukordade ennetamiseks tõhustatakse
meteoroloogilist ja hüdroloogilist seiret eelkõige seirejaamade võrgustiku
kaasajastamise kaudu.
Prioriteetse suuna all „Kliimamuutuste ja ulatuslike reostuste põhjustatud hädaolukordadele reageerimise võimekuse kasv“ tuuakse välja, et kliimamuutustest
tulenevatele hädaolukordadele reageerimise võimekuse kasvu toetatakse
metsa- ja maastikutulekahjude leviku tõkestamisel ja likvideerimisel ning mereja rannikureostuse likvideerimisel.
Kokkuvõtteks võib öelda, et prioriteetses suunas püstitatud eesmärgid ja
tegevused avaldavad positiivset mõju loodusressursside säilimisele ning aitavad
panustada riigi keskkonnastrateegia eesmärkide saavutamisele.
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Prioriteetne
suund
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Jätkusuutlik linnapiirkondade areng

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Inimesed tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust ja
oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

10.Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 10.1:
CO2-heiteid
vähendavate
strateegiate
edendamine igat
liiki
territooriumidel,
eelkõige
linnapiirkondades,
sealhulgas säästva
linnalise liikuvuse
edendamine ning
kliimamuutuste
leevendamiseks ja
nendega
kohanemiseks
ettenähtud
meetmed
Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 10.2:
Mahajäänud linnaja
maakogukondade

Alaeesmärk 1:
Erinevaid
liikumisviise
integreeriv ning
inim- ja
keskkonnasõbralik
linnaruum

Seotud
keskkonnaeesmärgi
saavutamisega
osaliselt,
ühistranspordi ja
kergliiklusteede
kasutamise
soodustamine aitab
vähendada kütuste
tarbimist
autotranspordis.

Osaliselt seotud
keskkonnaeesmärgi
saavutamisega,
ühistranspordi ja
kergliiklusteede
kasutamise soodustamine
aitab vähendada kütuste
tarbimist autotranspordis
ning seeläbi väheneb
maastikus saastunud
alade hulk.

Seotud
keskkonnaeesmärgi
saavutamisega,
ühistranspordi ja
kergliiklusteede
kasutamise
soodustamine aitab
vähendada kütuste
tarbimist
autrotranspordis.

Otseses seoses
nimetatud
keskkonnaeesmärgiga – aitab
suurendada inimeste
tervise ja
elukeskkonna
kvaliteeti.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga,
kuid oleks vajalik tõsta
ka inimeste
väärtushinnanguid
alternatiivsete
transpordivõimaluste
kasutamise
suurendamiseks.

Alaeesmärk 2:
Ida-Viru
linnapiirkondade
atraktiivsus
elukeskkonnana
on kasvanud

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tegevuste elluviimisega ei
kaasne looduskeskkonna
otsene muutus ning
nimetatud suunal puudub
selge kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Aitab kaasa
kvaliteetse
elukeskkonna
loomisele.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Prioriteetne
suund

ja -piirkondade
füüsilise, […]
majandusliku ja
sotsiaalse
taaselustamise
toetamine
Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 10.3:
Investeeringud
tervishoidu ja
sotsiaalsesse
infrastruktuuri,
mis panustavad
piirkondlikku ja
kohalikku
arengusse,
vähendades
tervisealast
ebavõrdsust, ning
üleminek
hooldeasutustes
pakutavatelt
hoolekandeteenus
telt kohalikule
hoolekandestruktuurile

Alaeesmärgid

Alaeesmärk 3:
Väikelaste
vanemate
osalemine
tööturul on
suurenenud
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Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Tegevuste
elluviimisega ei kaasne
looduskasutuse otsest
muutust ning
nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Tegevuste elluviimisega ei
kaasne looduskeskkonna
otsene muutus ning
nimetatud suunal puudub
selge kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tegevuste elluviimisega
ei kaasne otsest
muutust kliimamuutuste
leevendamiseks ning
nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Inimesed tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust ja
oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Prioriteetne suund on seotud temaatiliste eesmärkidega „Vähese CO2-heitega
majandusele ülemineku toetamine kõikides sektorites“ ning „Sotsiaalse
kaasatuse edendamine ja vaesuse vastu võitlemine“.
Rakenduskavas kirjeldatud eesmärgid ning tegevused, mis on suunatud vähem
ressursikulukate transpordiliikide nt ühistransport, jalgratas arendamisele on
taastumatute loodusressursside kasutamise vähendamist soodustavad ning
positiivse mõjuga keskkonnale.
Eesti transpordi ja liikuvuse senised suundumused ei ole säästlikud eelkõige
sõiduauto kasutuse, sõidukipargi energiatõhususe aeglase paranemise ja
maanteevedude kiire kasvu, valglinnastumise ning ühistranspordi ja kergliikluse
osakaalu vähenemise tõttu. Transpordisektori spetsiifikast lähtudes on oluline
arvestada, et selle keskkonnamõju ei sõltu ainult transpordiettevõtjatest, vaid
eelkõige riigi ja kohaliku omavalitsuse transpordipoliitika meetmetest ja elanike
liikumisviiside valikutest. Transpordi negatiivsest keskkonnamõju saab suunata
kohaliku ja riikliku tasandi meetmetega. Keskkonnahoidlikel hangetel on siin
oluline roll (nt ühistranspordi hange, mille nõudeks oli üleminek
gaasibussidele)13.
Soovitame
toetuspõhimõtete rakendamisel soosida keskkonnahoidlikke hankeid.
Kokkuvõtteks võib öelda, rakenduskavas püstitatud eesmärgid ja tegevused
avaldavad positiivset mõju loodusressursside säilimisele ning aitavad panustada
riigi keskkonnastrateegia eesmärkide saavutamisele.

13

„Rohetöökohtade potentsiaal Eestis“ Säästva Arengu Komisjon
http://www.emu.ee/userfiles/roheline%20ylikool/Rohet%C3%B6%C3%B6kohtade_raport.pdf
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4.2.11

Prioriteetne
suund

Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 11.1:
Euroopa ühtse
mitmeliigilise
transpordipiirkonna
toetamine
investeerides
üleeuroopalisse
transpordivõrku

Jätkusuutlik transport

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Alaeesmärk 1:
Ettevõtete ja
ühiskonna
vajadustele
vastavad
ühendusvõimalused
välispartneritega

Ei toeta nimetatud
keskkonnaeesmärgi
saavutamist, kuna
ettevõtte vajadustele
vastavate
ühendusvõimaluste
loomine võib
suurendada
keskkonnakoormust.
Oluline planeerimisel
ühendada veonduse,
ühistranspordi ja
kergliikluse vajaduste
arvestamine. Tuleb
lähtuda ka loodushoiu
seisukohast ning
pöörata tähelepanu, et
samaaegselt muudele
aspektidele oleks
säilitatud rohetaristu.

Alaeesmärk 1:
Vähenenud on
reisimiseks kuluv
aeg ning
suurenenud on
raudtee- ja muu
ühistranspordi
atraktiivsus,

Põhimõtteliselt seotud
nimetatud
keskkonnaeesmärgiga,
eesmärk suurendada
ressursisäästu
autotranspordis
suurendades
ühistranspordi-, sh
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Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

11.Jätkusuutlik transport
Praegusel hetkel ei ole
Ei toeta nimetatud
keskkonnaeesmärk seotud keskkonnaeesmärgi
prioriteetse suuna
saavutamist, kuna
eesmärgi saavutamisega. ettevõtte vajadusele
Tuleb lähtuda ka
vastavate
loodushoiu seisukohast
ühendusvõimaluste
ning pöörata tähelepanu,
loomine võib
et samaaegselt muudele
suurendada
aspektidele oleks
keskkonnakoormust.
säilitatud rohetaristu.
Oluline planeerimisel
Eelnevalt nimetatud
ühendada veonduse,
asjaolude
ühistranspordi ja
mittearvestamise korral
kergliikluse vajaduste
võib tegevuste
arvestamine. Tuleb
elluviimisega kaasneda
lähtuda ka loodushoiu
looduskeskkonna otsene
seisukohast ning
muutus.
pöörata tähelepanu, et
samaaegselt muudele
aspektidele oleks
säilitatud rohetaristu
suutlikkus.
Tegevuste elluviimisega ei Põhimõtteliselt seotud
kaasne looduskeskkonna
nimetatud
otsene muutus ning
keskkonnaeesmärgiga,
nimetatud suunal puudub eesmärk vähendada
selge kokkupuude
kütuste tarbimist
keskkonnaeesmärgiga.
autotranspordis
suurendades
ühistranspordi, sh

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Inimesed tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust ja
oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Aitab edendada
inimeste tervist ja
elukeskkonna
kvaliteeti.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Prioriteetne
suund

Alaeesmärgid

turvalisus,
ligipääsetavus ja
keskkonnasõbralikkus

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine
raudteetranspordi
võimalusi.

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet
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Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Inimesed tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust ja
oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

raudteetranspordi
võimalusi.
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Prioriteetne suund on seotud temaatilise eesmärgiga „Säästva transpordi ja
tähtsate võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“.
Eesmärk „Ettevõtete ja ühiskonna vajadustele vastavad ühendusvõimalused
välispartneritega“ näeb ette, et transpordisektori arendamiseks panustatakse
strateegilise
tähtsusega
teedetaristu
arendamisse.
Käesoleva
investeerimisprioriteedi (alaeesmärk 1)
raames on kavandamisel üks
suurprojekt – Tallinn-Tartu trassil asuv Kose-Ardu (-Mäo) vaheline lõik.
Veetranspordiühenduste taseme ühtlustamiseks ja perioodil 2007-2013 tehtud
investeeringute tulemuslikkuse täiendamiseks investeeritakse saartevahelise
ühistranspordi ning rahvusvahelise laevaliikluse kvaliteedi parandamisse
(laevad, sadamad ja nende ühendused). Välisühenduste kindlustamiseks
investeeritakse ka Tallinna lennujaama, pidades silmas eelkõige lennuohutust,
keskkonnahoidu ja taristu vastamist vajadustele.
Transpordi arendamisega võib kaasneda negatiivne keskkonnamõju, mille
ilmnemise tõenäosust on võimalik vähendada projektide keskkonna aspektide
arvestamise asjakohase ettevalmistamise ning vajadusel ette nähtud
leevendusmeetmete rakendamisega (teetaristu ei tohi rikkuda rohevõrgustikku
ning tagatud peavad olema kaitsealad, kaitstavate liikide elupaigad ning nende
soodne keskkonnaseisund).
Transpordisektori
arendamiseks
panustatakse
strateegilise
tähtsusega
teedetaristu arendamisse. Põhjalikumat käsitlust ei ole partnerlusleppes ning
rakenduskavas leidnud raudteedel toimuv kaubavedu, mida on vähesel määral
käsitletud perspektiivse Rail Baltica kontekstis. Täiendavate kaubavedude
suunamine raudteele naaberriikide valmisolekul suurendaks rööbastranspordi
kasutamise osakaalu, suurendaks raudteetaristusse tehtavate investeeringute
tasuvust ning muudaks turvalisemaks liikluse maanteedel. Eestis puudub ühene
teadmine sellest, milline on transiidi osakaal kogu maanteetranspordis, samal
ajal kui toimumas on protsesse, mis võivad perspektiivis ka tänasega võrreldes
transiitvedude hulka oluliselt suurendada14. Vajalik on teema põhjalikum
avamine.
Soovitus
- laiendada dokumentides raudteel toimuvate kaubavedude käsitlust.
Kokkuvõtteks võib öelda, rakenduskavas püstitatud prioriteetse suuna
eesmärgid ei ole vastuolus riigi keskkonnastrateegia eesmärkidega, kuid
alaeesmärk „Ettevõtete ja ühiskonna vajadustele vastavad ühendusvõimalused
välispartneritega“ pigem ei aita kaasa antud keskkonnaeesmärgi saavutamisele.
Nimetatud eesmärgiga võivad kaasneda negatiivsed looduskasutuse muutused
(sõltuvad konkreetsest kavandatavast tegevusest ja selle asukohast).
Negatiivse keskkonnamõju esinemise võimalikkust, mõju olulisust ja ulatust

14

Vt nt „Cargo traffic on the Helsinki-Tallinn route“, Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja
tutkimuskeskuksen julkaisuja, University of Turku 2011 – prognoositud on Soomest tuleva ja
Eestit läbiva kaubavedude mahu märgatavat suurenemist tulenevalt merevedude kallinemisega
n-ö väävlidirektiivi rakendumisel.
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ning võimalusi mõju leevendamiseks või vältimiseks on võimalik hinnata
madalama tasandi strateegiliste arengudokumentide koostamisel. Võimalik on,
et tegevuse täpsemal planeerimisel on tulenevalt keskkonnamõjudest vajalik
kavandatud tegevust muuta (näiteks maht, asukoht või muu).
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4.2.12

Prioriteetne
suund

Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 12.1:
Lairibaühenduse
kasutuselevõtu ja
kiire ühendusega
võrkude
väljaarendamise
laiendamine ning
kujunemisjärgus
tehnoloogiate ja
digitaalmajanduse
võrgustike
kasutuselevõtmise
toetamine
Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 12.2:
E-riigi, e-õppe, ekaasatuse, ekultuuri ja etervishoiu alaste
IKT rakenduste
tugevdamine

IKT teenuste taristu

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Alaeesmärk 1:
Kõigil on
võimalik
kasutada kiiret
internetti

Tegevuste elluviimisega
ei kaasne
looduskeskkonna otsene
muutus ning nimetatud
suunal puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Alaeesmärk 2:
Teenuste
baastaristu
toetab Eesti
elanike ja
ettevõtjate
toimetamist nii
kodus kui
piiriüleselt

Tegevuste elluviimisega
ei kaasne
looduskeskkonna otsene
muutus ning nimetatud
suunal puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga,
ehk eelduslikult
vähenevad
sundliikumistele
tehtavad sõidud.
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Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

12. IKT teenuste taristu
Tegevuste elluviimisega Nimetatud suunal
ei kaasne
puudub selge
looduskeskkonna otsene kokkupuude
muutus ning nimetatud
keskkonnaeesmärgiga.
suunal puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tegevuste elluviimisega
ei kaasne
looduskeskkonna otsene
muutus ning nimetatud
suunal puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal on
üksnes kaudne
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga
ehk eelduslikult
vähenevad
sundliikumistele
tehtavad sõidud.

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Inimesed tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust ja
oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Prioriteetne
suund
on
seotud
temaatilise
eesmärgiga
„Infoja
kommunikatsioonitehnoloogiale juurdepääsu, selle tehnoloogia kasutamise ning
kvaliteedi parandamine (IKT-tooted, teenused ja rakendused)“.
IKT teenuste kasutamine avaldab kaudset mõju, kuna eelduslikult vähendavad
IKT
rakendused
sundliikumiste
osakaalu
ja
sellega
kaasneb
nt
transpordiosakaalu vähenemine igapäevastes toimingutes.
Teenustesektori arenguvõtmeks
tehnoloogiavahendite aktiivsem
arendamine.

rohelisema majanduse suunas on infokasutuselevõtt ja IKT põhiste teenuste

Kokkuvõtteks võib öelda, rakenduskavas püstitatud eesmärgid ei ole vastuolus
riigi keskkonnastrateegia eesmärkidega. Prioriteetse suuna tegevuste
elluviimisega ei kaasne looduskasutuse ja -hoiu olulist muutust.
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4.2.13

Prioriteetne
suund

Prioriteetse
suuna
investeerimisprioriteet 13.1:
Investeeringud
institutsionaalsesse suutlikkusse
ning avaliku
halduse ja avalike
teenuste
tõhususse,
pidades silmas
reforme, paremat
õiguslikku
reguleerimist ja
head haldustava

Haldusvõimekus

Alaeesmärgid

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Alaeesmärk 1:
Suurenenud on
inimeste ametija erialane
pädevus,
juhtimis- ja
koostöövõimekus ning
institutsionaalne
suutlikkus

Aitab kaasa
keskkonnateadlikumale
ja -hoidlikumale
käitumisele kui paraneb
teadmiste ja oskuste
võimekus ka
institutsionaalselt.

13.Haldusvõimekus
Aitab kaasa
Aitab kaasa
keskkonnateadlikumale
keskkonnateadlikumale
ja -hoidlikumale
ja -hoidlikumale
käitumisele kui paraneb käitumisele kui paraneb
teadmiste ja oskuste
teadmiste ja oskuste
võimekus ka
võimekus ka
institutsionaalselt.
institutsionaalselt.

Alaeesmärk 2:
Poliitikakujundamine on
terviklikum,
kaasavam ja
teadmistepõhisem

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet

Inimesed tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust ja
oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Prioriteetne
suund

Prioriteetse
suuna
investeerimispri
oriteet 13.1:
Institutsioonilise
suutlikkuse ning
tõhusa avaliku
halduse
parandamine
haldusorganite
institutsioonilise
suutlikkuse ja
tõhususe ning
ERFi
rakendamisega
seotud avalike
teenuste
tugevdamise
kaudu; sellega
toetatakse ka ESFi
toetatud
meetmeid
institutsioonilise
suutlikkuse ja
avaliku halduse
tõhustamiseks

Alaeesmärgid

Alaeesmärk 1:
Avalikke
teenuseid
pakutakse
kättesaadavalt,
ühtselt,
kasutajakeskselt
ja nutikalt

Loodusvarade
säästlik kasutamine
ja jäätmetekke
vähendamine
Tegevuste elluviimisega
ei kaasne
looduskeskkonna otsene
muutus ning nimetatud
suunal puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
Kaudselt vähendab
nutikate lahenduste
rakendamine inimeste
sundliikumist.

Maastike ja looduse
mitmekesisuse
säilitamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja õhu
kvaliteet

Tegevuste elluviimisega
ei kaasne
looduskeskkonna otsene
muutus ning nimetatud
suunal puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.

Tegevuste elluviimisega
ei kaasne
looduskeskkonna otsene
muutus ning nimetatud
suunal puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Tervis ja
elukeskkonna
kvaliteet
Edendab
elukeskkonna
kvaliteeti.

Inimesed tunnevad,
väärtustavad ning
hoiavad loodust ja
oskavad oma
teadmisi
igapäevaelus
rakendada
Nimetatud suunal
puudub selge
kokkupuude
keskkonnaeesmärgiga.
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Prioriteetne suund on seotud temaatiliste eesmärgiga „Institutsioonilise
suutlikkuse tugevdamine ja tõhusa avaliku halduse tagamine“.
Alaeesmärgi raames kavandatakse meetmeid juhtimisvõimekuse ning
institutsionaalse suutlikkuse suurendamiseks, mis aitavad eeldatavasti kaudselt
kaasa keskkonnaeemärkide saavutamisele. Lisaks üldisele institutsioonaalse
suutlikkuse suurendamisele on vajadus parandada kõigi astmete avaliku
sektori, sh töötajate teadmisi ja oskusi keskkonnaküsimustes ning suunata neid
säästva ressursikasutuse poole, nt järgnevate teemade osas - energiasääst,
jäätmetekke vähendamine, keskkonnateadlik juhtimine.
Seeläbi paraneb
eeldatavasti laiemalt inimeste keskkonnateadlikkus, mis aitab kaasa omakorda
keskkonnahoidlikumale käitumisele.
Oluline on siinjuures avaliku sektori konkreetne eeskuju. Näiteks
keskkonnahoidlike hangete abil saab riik suunata ühiskonnas valitsevaid trende
ning toetada ettevõtteid, kes panustavad enam rohemajandusse (tellija oskaks
rohetoodetele ja - teenustele eelise anda): rohe-energia eelistamine,
rohetrükise tellimine (loodussõbralike värvidega taaskasutatud paberil
trükised),
keskkonnahoidlike
toodete
eelistamine
riigiasutuste
kulumaterjalidena (vanapaberist tooted, ühekorrapakenditest loobumine jne),
valdkondlike uuringute tellimine. Oluline on süsteemne lähenemine, mis hõlmab
nii erinevate ministeeriumide ametkondade kui ka erineva tasandi kavade ja
plaanide omavahelist kooskõla. Iga ettevõte võib omaette vähendada küll oma
keskkonnamõju, kuid see ei pruugi veel tähendada sektori kui terviku
keskkonnamõju vähenemist15.
Kokkuvõtteks võib öelda, rakenduskavas püstitatud eesmärgid ei ole vastuolus
riigi keskkonnastrateegia eesmärkidega. Prioriteetse suuna tegevuste
elluviimisega ei kaasne looduskasutuse ja -hoiu olulist muutust.
4.2.14

Koondhinnang

Rakenduskavas püstitatud eesmärgid ei ole vastuolus riigi keskkonnastrateegia
eesmärkidega. Mitmed kavandatavad rakenduskava suunad aitavad otseselt
kaasa keskkonnaeesmärkide saavutamisele: „Energiatõhusus“, „Veekaitse“ ja
„Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“.
Partnerluslepe ja rakenduskava aitavad kõige enam kaasa keskkonnaeesmärgile
„Tervis ja elukeskkonna kvaliteet“. Kõik seatud prioriteetsed suunad aitavad
osaliselt või kaudselt kaasa teatud keskkonnaeesmärkide saavutamisele.
Rakenduskavas püstitatud eesmärgid ei ole vastuolus riigi keskkonnastrateegia
eesmärkidega, kuid alaeesmärk „Ettevõtete ja ühiskonna vajadustele vastavad
ühendusvõimalused
välispartneritega“
pigem
ei
aita
kaasa
keskkonnaeesmärkide – „ Loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke
vähendamine“ ning „Maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamine“ -

15

„Rohetöökohtade potentsiaal Eestis“ Säästva Arengu Komisjon
http://www.emu.ee/userfiles/roheline%20ylikool/Rohet%C3%B6%C3%B6kohtade_raport.pdf
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saavutamisele.
Nimetatud
eesmärgiga
võivad
kaasneda
negatiivsed
looduskasutuse muutused (sõltuvad konkreetsest tegevusest ja selle
asukohast). Negatiivse keskkonnamõju ilmnemise tõenäosust on võimalik
vähendada projektide keskkonna aspektide arvestamisega.
Rakenduskavas ette nähtud prioriteetsed suunad ja nendekohaste eesmärkide
seadmisel peab olema tagatud läbivalt keskkonnahoid. Oluline on integreerida
horisontaalne eesmärk “Keskkonnahoid ja kliima” läbi kõikide kavandatud
prioriteetsete suundade ja seatud alaeesmärkide (vt ptk 5.5).
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5 Ülevaade peamistest keskkonnamõjudest välismõjude analüüs
Alljärgnevalt
tuuakse
keskkonnakomponentide
kaupa
olulisemate
mõjumehhanismide kirjeldused, mis avalduvad otseselt partnerlusleppe ja
rakenduskava tegevuste elluviimisel.
Keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
(KSH)
käigus
hinnatakse
rakenduskavas ja partnerlusleppes püstitatud prioriteetsete suundade (mis on
kooskõlas EK investeerimisprioriteediga) ja nende alaeesmärkide mõju
keskkonna ja tasakaalustatud arengu seisukohtadest lähtuvalt ning antakse
soovitused võimalike negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks ja
võimalusel positiivsete mõjude suurendamiseks. Vajadusel esitatakse
ettepanekud rakenduskava ja partnerlusleppe muutmiseks või täiendamiseks.
Võimalikult ulatuslike positiivsete muutuste ellu kutsumine ühiskonnas
on olnud kogu Rahandusministeeriumi poolt juhitud rakenduskava välja
töötamise protsessi keskmes. KSH algatamise hetkeks enam kui aasta
väldanud protsessis on olnud kaasatud lisaks ministeeriumitele ulatuslik
partnerorganisatsioonide võrgustik16. Rakenduskava koostamise protsessi
raames on toimumas ka paralleelne eelhindamine (ex-ante hindamine).
Eelhindamise käigus analüüsitakse rahastamiseks valitud eesmärkide
põhjendatust ja nende elluviimiseks välja töötatud prioriteetsete suundade,
alaeesmärkide ja meetmete optimaalsust; seatud eesmärkide omavahelist
kooskõla
ning
kooskõla
teiste
siseriiklike
tegevusprogrammide
ja
arengukavadega, Euroopa Liit 2020 strateegiaga ning toetusvõimalustega
teistest välisvahenditest ja ühtlasi, kas on arvestatud rahvusvahelise
koostööpotentsiaaliga. Analüüsitakse seoseid toetatavate tegevuste, oodatavate
väljundite ja tulemuste vahel. Vaadeldakse eesmärkide täitmiseks seatud
indikaatorite
asjakohasust
ning
hinnatakse
esialgsete
sihttasemete
realistlikkust. Samuti rakendussüsteemi aluseid ja ülesehitust.17

5.1 Mõjude määratlemine
Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele
(KeHJS) § 40 käsitletakse KSH aruandes olulise keskkonnamõju avaldumist
järgnevates valdkondades: inimese tervis, sotsiaalsed vajadused ja inimese
vara, bioloogiline mitmekesisus, populatsioonid, taimed, loomad, pinnas, vee ja
õhu kvaliteet, kliimamuutused, kultuuripärand ja maastikud, jäätmeteke.
Vastavalt KSH sisu määratlevale KeHJS ning seaduse koostamisel aluseks olnud
direktiivile18 tuleb KSH teostamisel käsitleda mõjusid, mis strateegilise
planeerimisdokumendi
elluviimisel
avalduvad
käsitletava
ala

16

http://www.struktuurifondid.ee/kaasamise_korraldus/
Täpsem eelhindamise tutvustus on leitav veebilehel http://www.struktuurifondid.ee/hindamine/
18
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide
keskkonnamõju hindamise kohta
17
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looduskeskkonnale (bioloogiline mitmekesisus, populatsioonid, taimed,
loomad, pinnas, vee ja õhu kvaliteet, kliimamuutused, kultuuripärand ja
maastikud, jäätmeteke) kui ka elanikkonnale (inimeste tervis ja heaolu,
inimese vara).
Vastavalt KeHJS paragrahvile 5 on keskkonnamõju oluline, kui see võib
eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas
pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi
või vara.
KeHJS kohane keskkonna kirjeldus strateegilise planeerimisdokumendi
koostamise ajal on aruandes toodud valdkondade kaupa, vastava välismõju
hindamise alapeatüki kontekstis.

5.2 Mõju looduskeskkonnale
Strateegiliste
dokumentide
tasandil
on
Euroopa
prioriteetseteks tegutsemist vajavateks valdkondadeks19:
- Kliimamuutused
- Loodusressursid ja jäätmed
- Elurikkus ja bioloogilne mitmekesisus
- Keskkond, tervis ja elukvaliteet

keskkonnapoliitika

Nimetatud prioriteetsete suundade kujundamisel on aluseks võetud ka Eesti
Keskkonnastrateegia aastani 2030 seatud eesmärgid:
- Loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke vähendamine
- Maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamine
- Kliimamuutuste leevendamine ja õhu kvaliteet
- Keskkond, tervis ja elu kvaliteet
Seega keskendutakse strateegilise dokumendi hindamisel nimetatud ja eespooltoodud valdkondadele. Kajastatud valdkonnad katavad ka ühtlasi KeHJS § 40
nimetatud keskkonnavaldkonnad.
5.2.1 Loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke vähendamine
Probleemi kirjeldus
Keskkonnastrateegia 2030 järgi on Eesti põhiprobleemid20:
Majanduslikult
väärtuslike
ja
kergesti
kättesaadavate
loodusvarade
ülekasutamine sh taastumatute loodusvarade ammendumine ja taastuvate
loodusvarade taastumisvõimet ületav kasutamine, keskkonna reostamine või
kahjustamine, kaasa arvatud taastumiseks vajalike tingimuste ahendamine on
toonud või toob kaasa:

19

Environmental
indicator
report
2012,
EEA
(European
Environment
http://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2012
20
Eesti Keskkonnastrateegia 2030

Agency),
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-

majanduslikult väärtuslike kalavarude ja ulukite arvu vähenemise ning
majanduslikult väärtusetute liikide domineerimise;
joogiveena
kasutamiseks
sobiva
kvaliteediga
põhjavee
koguse
vähenemise;
maavarade kaevandamise ja jäätmete ladustamisega maastikupildi ning
maakasutuse muutumise, sh paljude looduslike elupaikade muutumise;
kõrge boniteediga mullaga maade väljalangemise põllumajanduslikust
kasutusest.

Taastumatud ja taastuvad loodusvarad
Taastumatud loodusvarad on maavarad ja muld. Eesti peamised maavarad on
põlevkivi, ehitusmaavarad ning turvas21.
Suurenenud nõudlus põlevkiviõli järele on suurendanud ka põlevkivi
kaevandamise mahtu. Põlevkivi on Eesti kõige tähtsam energeetiline maavara.
Põlevkivi kasutatakse peamiselt energia sektoris, vaid umbes 1% kogu
põlvekivist tarbitakse tööstussektoris. Umbes 70–80% kaevandatud põlevkivist
kasutatakse elektri- ja soojusenergia tootmiseks, sealjuures toodetakse
põlevkivist 80–90% Eesti elektrienergiast. Põlevkivi kaevandamise maht on
2010. aasta seisuga veel mõnevõrre madalam kui 1990. aastate alguses, kuid
alates 1999. aastast on see liikunud tõusvas joones. Kui 1999. aastal oli
põlevkivi toodang 9,6 miljonit tonni, siis 2010. aastal ulatus see juba 15,1
miljoni tonnini. Põlevkivitoodang kasvab ja on saavutanud 2015. aastaks seatud
ülempiiri 15 miljonit tonni aastas. Keskkonnastrateegia eesmärki, hoida
kaevandamismahte alla 2005. aasta taseme, pole seni suudetud täita22.
Eesti ligi 1 mln hektarist kunagistest sooaladest on kuivendamise tõttu ligikaudu
kahel kolmandikul turba ladestumine katkenud ning seal orgaaniline aine
laguneb. Seetõttu on Eesti kuivendatud sood tööstuse järel teiseks oluliseks
süsihappegaasi atmosfääri paiskajaks. Turba aastane juurdekasv on üle
hinnatud: arvutustesse on hõlmatud näiteks ka juba kuivendatud sood, kus
turba akumuleerumine on seiskunud, mistõttu on tegu turba, eriti rabaturba,
ülekaevandamisega. Tegelik turba aastane juurdekasv ei ole märkimisväärne, st
kaevandamisväärset maavara juurde ei teki. Arvestades looduslikes soodes
aastaseks turba juurdekasvuks 400 000 – 550 000 tonni, ületab kaevandamine
juurdekasvu umbes kahekordselt, mistõttu kaevandamine praeguses mahus ei
ole jätkusuutlik23. Seetõttu käsitletakse turvast taastumatu loodusvarana,
millest lähtuvalt tuleb tulevikus täpsustada kaevandamismahtusid.
Ehituse
ning
erinevate
transporditaristu
osade
rajamiseks
või
rekonstrueerimiseks kulub suurel hulgal erinevaid maavarasid ja pinnast.
Ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava 2011-2020
andmetel
tarbitakse Eestis käesoleval ajal suurem osa (71%) täitematerjalist just teeehituses. Teedeehituses prognoositakse Maanteeameti andmetel aastatel 2010‐
2020 riigi poolt ehitatavate ja teehoolduseks kasutatavate ehitusmaavarade

21
22
23

Looduskaitse arengukava aastani 2020, heaks kiidetud 26.07.2012
Eesti keskkonnanäitajd 2012, Keskkonnateabe Keskus. Tallinn 2012
Eesti keskkonnanäitajd 2012, Keskkonnateabe Keskus. Tallinn 2012
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vajaduseks kuni 4 mln m3/a, mis on 50-60% kogu sel perioodil kaevandatavast
aastasest ehitusmaavara mahust.
Taastuvate loodusvaradena käsitletakse puitu, kalavarusid ja jahiulukeid24.
Enamiku kalavarude seisund Eesti rannikumeres on hea või stabiilne. Peipsi
külmaveeliste kalaliikide varud on jätkuvalt madalseisus, teiste liikide seisund
on keskmine või hea25.
Suurkiskjate populatsioonide seisund on hea. Viimase kümne aasta jooksul on
suurkiskjate küttimine muutunud oluliselt reguleeritumaks.26
Eesti kuulub Euroopa metsasemate riikide hulka. Metsamaa pindala on viimase
50 aasta jooksul kasvanud 1,5 korda. Eesti metsanduse arengukava aastani
2020 seab jätkusuutliku metsamajandamise eelduseks metsa ressursi
võimalikult ühtlase kasutamise, mis Eestis on 12–15 milj m3 metsamaterjali
aastas. Hinnanguliselt kasvab selline kogus puitu igal aastal metsa juurde.
Aastal 2012 oli uuendus ja harvendusraiete maht 8,4 miljonit m3 ehk 56-70%
eesmärgist ja ca 70% juurdekasvust (juurdekasv 12,2 milj m3, SMI2010). %
metsamaast. Eestile omaste metsaliikide säilimiseks on vaja parandada rangelt
kaitstava metsamaa tüpoloogilist esinduslikkust.27
Vesi
Nii veevõtt kui ka -kasutus on võrreldes 1990. aastatega oluliselt langenud,
kuid püsinud viimastel aastatel üsna stabiilsel tasemel. Mõnevõrra on
suurenenud olmevee kasutamine ja vähenenud vee kasutamine tootmises.
Viimastel aastatel on Eestis rajatud uusi ja rekonstrueeritud olemasolevaid
reoveepuhasteid ning kanalisatsioonitrasse. Alates 1992. aastast on
reostuskoormus oluliselt vähenenud. Viimase paarikümne aastaga on BHT
koormus vähenenud ligi 95%, fosfori koormus on samal perioodil vähenenud ligi
84%. Lämmastiku koormus on küll vähenenud 66%, kuid viimasel kolmel aastal
on see näitaja pidevalt tõusnud, olles 2009. aastal 1,75, 2010. aastal 1,78 ning
2011. aastal 1,89 tuhat t/a. Selle põhjuseks on tõenäoliselt olnud veerikkad
aastad, mil sademevee osakaal ja koormus on linnade heitvees tõusnud.
Üldine reostuskoormus on vähenenud eelkõige tööstustootmise vähenemise
tõttu 1990. aastatel ja viimase paarikümne aasta jooksul tehtud suurte
investeeringutega Eesti veemajandusse. Peaaegu kõigi suuremate asulate
reoveepuhastid ja enamik väikepuhasteid on kas rekonstrueeritud või on
rajatud uued puhastid. Sama kehtib ka kanalisatsioonisüsteemide kohta.
Viimastel
aastatel
on
koormuse
vähenemine
kiirenenud
tänu
märkimisväärsetele investeeringutele, mille tulemusel on ehitatud ja uuendatud
reoveepuhasteid üle kogu Eesti. Lähtuvalt looduse ja maastike mitmekesisuse
tervikliku säilitamise ning planeeritavate kaitsemeetmete võimalikult suure

24

Looduskaitse arengukava aastani 2020, heaks kiidetud 26.07.2012
Eesti keskkonnanäitajad 2012, Keskkonnateabe Keskus. Tallinn 2012
26
Eesti keskkonnanäitajad 2012, Keskkonnateabe Keskus. Tallinn 2012
27
Eesti keskkonnanäitajad 2012, Keskkonnateabe Keskus. Tallinn 2012
25
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efektiivsuse tagamise vajadusest on ilmselgelt otstarbekas kaitsta maastikke
riigi territooriumil tervikuna, suunates maakasutust ka väljaspool kaitstavaid
alasid, mis tagab nii maastike kui ka liikide mitmekesisuse säilimiseks vajalikud
tingimused. Sarnaselt maastike ja koosluste ühtse tervikuna käsitlemise
vajadusega on otstarbekas vältida liigirikkuse ja elustiku liikide elupaikade
hävimist ning vähenemist, mitte tegeleda tagajärgedega.
Teise astme (biokeemiline puhastus) ja kolmanda astme (fosfori- ja
lämmastikuärastus) puhastuse osakaal on jäänud võrdlemisi stabiilseks.
Probleemiks on, et mõned väikepuhastid ei tööta veel korralikult.
Eesti põhjaveekogumite kvalitatiivne üldseisund on hea ja paranenud.
Nitraaditundlikul alal on nitraatide sisaldus põhja vees aastatel 2009–2010
vähenenud, kuid 2011. aasta andmetest on näha kerget tõusu.
Eesti rannikumere kesist seisundit on põhjustanud nii Eesti territooriumilt kui ka
naaberriikidest pärinev toiteainete koormus, samuti aastakümnete jooksul
Läänemerre akumuleerunud reostus, mille tulemusena on kogu Läänemeri
tugevasti eutrofeerunud. Valdav osa rannikumerest on kesises seisundis ja
Läänemere üldist kesist seisundit ning aeglast veevahetust arvestades ei ole
oodata seisundi kiiret paranemist. Heitvee ja jõgedega merre juhitava fosfori
kogus on viimase kümnendi jooksul vähenenud.
Kolmveerand Eesti vooluveekogudest on heas ja u 20% kesises seisundis.
Asulate ja tööstuse heitvee põhjustatud reostuskoormus on vähenenud ning
jõgede veekvaliteet ja fütobentose ning põhjaloomastiku seisund on paranenud.
Umbes 2/3 seiratud väikejärvedest on heas seisundis. Peipsi järve seisund on
kesine ning Pihkva järvel halb. Ligikaudu kolmandik väikejärvedest on kesises
seisundis, Pihkva järve, Harku järve ja Vööla mere seisund on halb28.
Maakasutus
Maakasutust iseloomustab:
- metsade pindala on viimase 50 aastaga kasvanud üle 50%.
- Põllumajandusliku maa kasutamine on pärast Euroopa Liiduga liitumist
suurenemas.
- Asustusalade ja taristu pindala on laienenud ja kasvab jätkuvalt.
- Alates 1970. aastatest on rohumaade pindala vähenenud enam kui kaks
korda29.
Jäätmed
Jäätmeteke sõltub tugevasti üldisest majandusolukorrast – majanduskasvu ajal
tekib jäätmeid rohkem, majanduslangus toob kaasa jäätmetekke vähenemise.
Jäätmeteke suurenes kuni aastani 2007, järgneval kolmel aastal on see näitaja
veidi vähenenud. Tekkivate jäätmete ohtlikkus on püsinud suhteliselt
muutumatuna.

28
29

Eesti keskkonnanäitajd 2012, Keskkonnateabe Keskus. Tallinn 2012
Eesti keskkonnanäitajd 2012, Keskkonnateabe Keskus. Tallinn 2012
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Valdava osa ohtlike jäätmete tekkest moodustavad põlevkivijäätmed ning
nende maht on olnud aastate lõikes kasvav.
Nii olmejäätmete teke kui ka ladestamine on vähenenud, olmejäätmete liigiti
kogumine ja taaskasutamine aga tõusnud.
Põlevkivitööstuse jäätmemahukuse tõttu on jäätmete ladestamine prügilatesse
peamine jäätmete kõrvaldamise viis Eestis. Enamik vanu, nõuetele
mittevastavaid prügilaid on suletud, kuigi nõuetele mittevastavate prügilate
keskkonnaohutu sulgemine on kulgenud küllaltki hästi, siis nende lõplik
korrastamine, katmine alles toimub ja järelhooldus on käivitamisel.
Jäätmete taaskasutamine võimalikult suures ulatuses on üks jäätmemajanduse
esmaseid prioriteete jäätmetekke vältimise kõrval. Jäätmete taaskasutamise
puhul eelistatakse jäätmete korduskasutust, seejärel ringlussevõttu materjali
või toormena ning alles viimasena jäätmete energiakasutust. Jäätmete
taaskasutus on Eestis suurenenud. 2011. aastal oli Keskkonnaagentuuri
andmete kohaselt jäätmete taaskasutus kogutekkest 55%. Vastavalt Euroopa
Liidu jäätmedirektiivile tuleb 2020. aastaks 50% olmejäätmetes sisalduvast
klaasist, paberist, metallist ja plastist taaskasutada või võtta materjalina
ringlusesse30.
Keskkonnastrateegia 2030 eesmärgid31:
- Jäätmed - Aastal 2030 on tekkivate jäätmete ladestamine vähenenud
30% ning oluliselt on vähendatud tekkivate jäätmete ohtlikkust.
- Vesi - Saavutada pinnavee (sh rannikuvee) ja põhjavee hea seisund ning
hoida veekogusid, mille seisund juba on hea või väga hea.
- Maavarad - Maavarade keskkonnasõbralik kaevandamine, mis säästab
vett, maastikke ja õhku, ning maapõueressursi efektiivne kasutamine
minimaalsete kadude ja minimaalsete jäätmetega.
- Mets - Metsakasutuses ökoloogiliste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja
majanduslike vajaduste tasakaalustatud rahuldamine väga pikas
perspektiivis (pikemas kui strateegias käsitletud aeg 25 a).
- Kalastik - Tagada kalapopulatsioonide hea seisund ning kalaliikide
mitmekesisus ja vältida kalapüügiga kaasnevat kaudset negatiivset mõju
ökosüsteemile.
- Ulukid - Tagada jahiulukite ja muude ulukite liikide mitmekesisus ning
asurkondade elujõulisus
- Muld ja maakasutus - Eesmärk 1: Keskkonnasõbralik mulla kasutamine;
Eesmärk 2: Loodus- ja kultuurmaastike toimivus ja säästlik kasutamine.
Seosed rakenduskava ja partnerlusleppega, oodatavad mõjud
Partnerluslepe toob analüüsivas osas välja, et loodusressursside piiratus ja
kättesaadavuse halvenemine on konfliktis riikide kasvuvajadustega ja
suurendab edaspidi kogu maailmas riikidevahelist konkurentsi ressursside
pärast nii regioonide vahel kui ka sees. Loodusressursside nappus nõrgestab

30
31

Eesti keskkonnanäitajd 2012, Keskkonnateabe Keskus. Tallinn 2012
Eesti eskonnastrateegia 2030
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riigi positsiooni rahvusvahelises konkurentsis, kui seda ei kompenseerita
väiksema ressursimahukuse ja suurema tõhususega. Globaalne majanduskasv
suurendab nõudlust loodusressursside järele, ent ressursside piiratus tekitab
ühtlasi vajaduse leida loodust vähem koormavaid kasvumudeleid, kuna
loodusvarade intensiivne ja jätkusuutmatu kasutus põhjustab loodus- ja
elukeskkonna kiire halvenemise. Majanduskasvu lahtisidumine suurenevast
ressursikasutusest (sh energiakasutusest) on üleilmne vajadus. Oluline on
tagada loodusressursside (sh maa) eesmärgipärane, keskkonnasõbralik ja
piirkondlikke eripärasid arvestav kasutamine ning muuta keskkonnahoid
loodusväärtuste säilimiseks üha teadmistepõhisemaks ja lõimitumaks teiste
valdkondadega.
Määratletud loodusressursside ja jäätmete vähendamisele kaasaaitamiseks on
valitud EL temaatilised eesmärgid „Keskkonnakaitse ja ressursitõhususe
edendamine“ ning „Vähese CO2-heitega majandusele ülemineku toetamine
kõikides sektorites“.
Rakenduskava elluviimisel edendatakse otseselt loodusvarade säästliku
kasutamist
ja
jäätmetekke
vähendamist
läbi
järgnevate
investeerimisprioriteetide ja nende alaeesmärkide:
- „Energiatõhusus“ - edendatakse taastuvenergia kasutamist eluaseme- ja
transpordisektoris. Väheneb kasvuhoonegaaside teke sh väheneb
võimalik mõju võõrliikide invasiooni tekkele, metsa- ja tormikahjustustele
jne;
- „Veekaitse“ - saastunud alade puhastamisega kaitstakse põhja- ja
pinnavett.
Likvideeritakse
jääkreostusobjekte
ning
korrastatakse
märgalasid ja jäätmaid;
- „Roheline
infrastruktuur
ja
hädaolukordadeks
valmisoleku
suurendamine“- paraneb kaitstavate liikide ja elupaikade kaitse;
- „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ ja
selle alaeesmärk „Ettevõtete suurem
energia- ja ressursisääst“ edendatakse taastuvenergia kasutamist ettevõtetes, millega väheneb
loodusvarade kasutamine. Toetatakse uute ja keskkonnasõbralike
lahenduste kasutuselevõttu, sh ressursijuhtimissüsteemide, parima
võimaliku tehnika ja lōpp-puhastuste rakendamist. Samuti edendatakse
jäätmete
korduskasutuseks
ettevalmistamist
ja
ringlussevõttu.
Eesmärkide
paremaks
saavutamiseks
ning
ressursitõhususe
tulemuslikumate
võtete
määratlemiseks
kasvatatakse
ettevõtete
teadlikkust ning toetatakse ressursiauditite läbiviimist.
- „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“ ja selle alaeesmärk „Erinevaid
liikumisviise
integreeriv,
elanike
vajadusi
arvestav
ning
keskkonnasõbralik linnaline liikuvuskeskkond“ - vähendab kasvuhoonegaaside teket.
Valitud prioriteedid avaldavad positiivset mõju loodusressursside säilimisele.
Rakenduskava elluviimisel edendatakse kaudselt loodusvarade säästlikku
kasutamist ja jäätmetekke vähendamist läbi järgnevate investeerimisprioriteetide ja nende alaeesmärkide:
- „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ ja
selle alaeesmärgid „Teadus- ja arendustegevus toimub Eesti ühiskonna ja
majanduse huvides ning TAI süsteem toetab majandusstruktuuri

Töö nr 1795/13
Lõpp-aruanne 28.11.2013

Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluspoliitika fondide
rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

-

-

79

muutumist teadmistemahukamaks“- kaudselt edendab loodusressursside
säilimist ning jäätmete ja saaste tekke vähendamist läbi innovatsiooni
edendamise meetmete keskkonnahoidlike aspektide teadvustamise ja
toetamise;
„Jätkusuutlik transport“ ja selle alaeesmärk „Vähenenud on reisimiseks
kuluv aeg ning suurenenud on raudtee- ja muu transpordi ligipääsetavus
ja keskkonna-sõbralikkus“ - vähendab kasvuhoonegaaside teket;
„IKT teenuste taristu“ – e-teenuste edendamine, mis panustab
säästvasse arengusse liikumisvajaduse vähendamise kaudu;
„Haldusvõimekus“ - avalike teenuste edendamine, mis panustab
säästvasse
arengusse
liikumisvajaduse
vähendamise
kaudu.
Loodussõbralike lahenduste soodustamine.

Täiendusettepanekud
Soovitame:
- integreerida energia ja ressursisäästu lahenduste sekkumismehhanismid
läbivalt läbi kõikide prioriteetsete suundade.
5.2.2 Maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamine
Probleemi kirjeldus
Keskkonnastrateegia 2030 järgi on Eesti põhiprobleemid32:
Eri põhjustest tingitud maakasutuse muutumine ja polariseerumine toob endaga
kaasa:
 väärtuslike maastike ja koosluste, sh elupaikade hävimise ja
fragmenteerumise;
 jäätmaade (soostunud ja võsastunud alade) tekkimise;
 rannikualadel tiheasustuse laialdase levimise;
 maastike risustatuse (mahajäetud tehnogeensete objektide rohkuse);
 elustiku liikide arvu vähenemise.
Eestis elab tänapäeval hinnanguliselt 35 000–45 000 taime-, seene- ja
loomaliiki, seniste uuringutega on kindlaks tehtud ligikaudu 26 600 liigi
esinemine. Eesti väikest pindala arvestades oleme oma laiuskraadil üks
liigirikkamaid piirkondi ja siin leidub arvukalt mitmeid Euroopas haruldaseks
jäänud liike (nt valgeselg-kirjurähn, rukkirääk, karu, ilves, kaunis kuldking)33.
Eestis leidub 60 Euroopa Liidu loodusdirektiivis loetletud elupaigatüüpi, 51 II
lisasse kuuluvat looma- ja taimeliiki ning 136 EL linnudirektiivis loetletud
linnuliiki, mille kaitseks on moodustatud loodus- ja linnualad, mis kokku
moodustavad Eesti Natura 2000 võrgustiku. 2012. aastal koosneb Eesti Natura
2000 võrgustik 66 linnualast, kogupindalaga 12 590 km2 ja 542 loodusalast,
kogupindalaga 11 490 km2. Kuna linnu- ja loodusalad suures osas kattuvad, siis
on Eesti Natura 2000 võrgustiku kogupindala 14 750 km2. Natura 2000

32

33
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võrgustiku eesmärk on säilitada või vajadusel taastada üle-euroopaliselt
ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund.
Kõige soodsamas seisundis on mere- ja rannikuelu paigad, kõige kehvem on
mageveekogude ja soode (v.a rabade) seisund. Kõige suurem osa Eesti
elupaigatüüpidest – 25 elupaigatüüpi – on soodsas seisundis. Ebapiisavas
seisundis on 21 ja halvas 9 elupaigatüüpi. Viie kohta on seisundihinnang
teadmata. Soodsas seisundis elupaigatüüpe on kõige rohkem mere- ja
rannikuelupaikade hulgas, kõige kehvemas seisundis on aga mageveekogud ja
sood (v.a rabad). Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega, ei ole Eesti sugugi
kõige halvemas seisus. Boreaalses regioonis on soodne seisund vaid 13%
elupaigatüüpidest, suurema osa elupaigatüüpide seisund on ebapiisav või halb.
Euroopa Liidus tervikuna on halvas seisundis 37%, ebapiisavas 28% ja soodsas
seisundis vaid 17% elupaigatüüpidest. Märkimisväärse osa elupaigatüüpide
seisund on hoopis teadmata (18%).
Euroopa esmatähtsate elupaigatüüpide, mille levila on oluliselt kahanenud,
olukord on aga märgatavalt halvem. Eestis leiduvatest esmatähtsatest
elupaigatüüpidest on soodsas seisundis ainult kolm elupaigatüüpi, samal ajal
ebapiisavas seisundis on kaheksa ja halvas seisundis viis elupaigatüüpi. Kahe
elupaigatüübi seisundihinnang on teadmata. Ka Euroopa Liidus tervikuna pole
olukord parem – soodsas seisundis on 14%, ebapiisavas ja halvas seisundis
kokku aga üle 70% esmatähtsatest elupaigatüüpidest34.
Kõige suurem oht liikidele on neile sobivate elupaikade pindala vähenemine,
elutingimuste halvenemine ja killustumine, sh levikuteede kadumine. Ka
muutunud maakasutus (näiteks niitude võsastumine) vähendab elupaikade
sobivust paljudele liikidele. Liigikaitse põhieesmärgid Eestis on tagada kõikide
siin looduslikult esinevate liikide soodne seisund sh alamliikide ja
populatsioonide tasemel, säilitada liigiline mitmekesisus kõikides selle
avaldumisvormides (kaasa arvatud geneetiline mitmekesisus), vältida
võõrliikide ja võõrpopulatsioonide loodusesse sattumist ja levikut ning
geneetiliselt muundatud organismide negatiivset mõju35.
Vahelduv mitmekesine maastik ja Eesti geograafiline asend on aluseks siinsele
elupaikade suurele mitmekesisusele ning kõrgele loodusväärtusele. Kaitset ja
hoidmist vajavad nii haruldased ja vähenenud levikuga kui ka Eestile tüüpilised
elupaigad. Viimase sajandi jooksul toimunud maakasutusmuutused on elupaiku
oluliselt mõjutanud. Iseloomulik on põllumajandusliku maa, eelkõige
poollooduslike rohumaade kasutuse vähenemine (20. sajandi alguse 65%-lt
30%-le sajandi lõpuks) ning metsade osakaalu tõus (21%-lt tõusnud 50%-le).
Eestis, nagu mujalgi maailmas, on inimtegevuse tagajärjel (või selle lakkamisel)
osa elupaiku hävinud ja nende seisund halvenenud. Probleemiks on pindala
vähenemine, tükeldumine ja liigilise koosseisu vaesustumine. Vooluvee elupaiku
on tugevalt mõjutanud varasemad maaparandustegevused. Looduskaitse
arengukava aastani 2020 üks olulisim eesmärk on elupaikade soodsa seisundi
tagamine.

34
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Loodusliku mitmekesisuse elupaigaülene tasand on maastik. Tänased maastikud
on kujunenud looduse ja inimese ajalooliselt muutlikus koosmõjus, sõltudes
seega tuntaval määral sotsiaal-majanduslikest muutustest. Maastikul kui
elukeskkonnal on nii ökoloogiline, majanduslik kui ka kultuurilooline (sh
teaduslik) väärtus, maastikukaitse on valdkondadevaheline tegevus. Loodus- ja
kultuurmaastike mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine ning toimivus
traditsioonilise asustuse ja maakasutuse kaudu tagab maapiirkondade
kultuuripärandi säilimise ning loob eeldused maastikulise ja bioloogilise
mitmekesisuse säilimiseks36.
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 eesmärk on tagada elustiku liikide
elujõuliste populatsioonide säilimiseks vajalike elupaikade ja koosluste
olemasolu ning looduskaitse arengukava aastani 2020 eesmärk on tagada
liikide ja elupaikade soodne seisund ning maastike mitmekesisus ja elupaikade
toimimine ühtse ökoloogilise võrgustikuna.
Seosed rakenduskava ja partnerlusleppega, oodatavad mõjud
Struktuurivahenditega aidatakse kaasa EL-s ohustatud ning kaitstavate liikide ja
elupaikade seisundi paranemisele ning maastike mitmekesisuse saavutamisele
või soodsana säilimisele, tagades elupaikade toimimise ühtse ökoloogilise
võrgustikuna. Prioriteetse suuna „Veekaitse“ raames toetatakse peamiselt
kalade rändetingimuste tagamist lõhejõgedele rajatud paisudel, ohustatud
elupaikade taastamist ja inventuure ning väärtuslike pool-looduslike koosluste
hooldamisega seotud ja kaitsealade infrastruktuuri.
Rakenduskava elluviimisel edendatakse otseselt maastike ja looduse
mitmekesisuse säilitamist läbi järgnevat järgnevate investeerimisprioriteetide ja
nende alaeesmärkide:
- „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ ja
selle alaeesmärk „Ettevõtete suurem
energia- ja ressursisääst“ –
innovatsioonmeetmed aitavad saavutada looduväärtuste säästlikku
kasutamist, kui kavandatakse tõsta tootlikkust rakendades ressursi- ja
energiasäästu uute tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu eelistades loodusressursside kasutust vähendavaid tehnoloogiaid ja
tootmismeetodeid;
- „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“
- paraneb kaitstavate liikide ja elupaikade kaitse;
- „Energiatõhusus“ - edendatakse taastuvenergia kasutamist eluaseme- ja
transpordisektoris. Energiasäästu edendamine aitab kaasa elektritootmise
mahu vähendamisele, sh põlevkivi kaevandusmahtude mõningale
vähenemisele, mis omakorda säästab maastikke ja looduskeskkonda.
Vähendab kasvuhoonegaaside teket;
- „Veekaitse“ saastunud alade puhastamisega kaitstakse põhja- ja
pinnavett.
Likvideeritakse
jääkreostusobjekte
ning
korrastatakse
märgalasid ja jäätmaid.
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Nimetatud prioriteetsete suundade raames planeeritavad tegevused avaldavad
positiivset mõju maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamisele.
Rakenduskava elluviimisel edendatakse kaudselt maastike ja looduse
mitmekesisuse säilitamist läbi järgnevate investeerimisprioriteetide ja nende
alaeesmärkide:
- „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ ja
selle alaeesmärgid „Teadus- ja arendustegevus toimub Eesti ühiskonna ja
majanduse huvides ning TA&I süsteem toetab majandusstruktuuri
muutumist teadmistemahukamaks“ - kaudselt edendab loodusressursside
säilimist ning jäätmete ja saaste tekke vähendamist läbi innovatsiooni
edendamise meetmete keskkonnahoidlike aspektide teadvustamise ja
toetamise, millega kaasneb eeldatavasti ka liikide ja elupaikade kaitse;
- „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“ - väheneb kasvuhoonegaaside
teke;
- „Jätkusuutlik transport“ - väheneb kasvuhoonegaaside teke sh väheneb
võimalik mõju võõrliikide invasiooni tekkele, tormikahjustustele jne;
- „IKT teenuste taristu“ - e-teenuste edendamine, mis panustab säästvasse
arengusse liikumisvajaduse vähendamise kaudu.
- „Haldusvõimekus“ ja selle alaeesmärk „ Suurenenud on inimeste ametija erialane pädevus, juhtimis- ja koostöövõimekus ning institutsionaalne
suutlikkus - avalike teenuste edendamine, mis panustab säästvasse
arengusse liikumisvajaduse vähendamise kaudu. Loodussõbralike
lahenduste soodustamine.
Soovitused
Negatiivse mõju vältimiseks peab
rakenduskava läbivaks väärtuseks.

keskkonnahoid

olema

kajastatud

5.2.3 Kliimamuutuste leevendamine ja õhu kvaliteet
Probleemi kirjeldus
Keskkonnastrateegia 2030 järgi on Eesti põhiprobleemid37:
Energia tootmine. Põlevkivil baseeruva ja ühte geograafilisse piirkonda
kontsentreeritud elektroenergeetika riiklik prioritiseerimine on kaasa toonud:
• saaste kontsentreerumise;
• suured kaod elektrienergia ülekandel;
• süsteemi suure haavatavuse kriisisituatsioonides;
• taastuvate energiaallikate arendamise pärssimise.
Energia tarbimine. Energia suhtes ebatõhusa
tehnoloogiate jätkuv kasutamine on toonud kaasa:
• hoonete suure energiatarbe;
• energia ülekande- ja jaotuskaod;
• majanduse suure energiamahukuse;
37
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suurenenud energianõudluse.

Energia säästmine on üheks oluliseks lahenduseks nii Eesti kui ka kogu EL
energeetika-alaste probleemide lahendamisel. Energia säästmise arendamisele
tuleb kindlasti läheneda kompleksselt, eraldamata teineteisest tarbimist ja
varustamist.
Transport. Valglinnastumine (suunamata maakasutus ja ehitustegevus),
ühistranspordi
(inimeste
muutunud
liikumisharjumusi
ja
-vajadusi
mittearvestav) ja alternatiivsete energiaallikate (sh biokütuste tootmise ja
rakendamise)
ebapiisav
arendamine
ning
Eesti
toimimine
odava
transiidikoridorina on toonud kaasa:
• autode hulga suurenemise ning sellega seotud suurenenud maakasutuse,
• õhusaaste suurenemise,
• keskkonnariskide hulga ja võimaluse suurenemise,
• keskkonnasõbralike energiaallikate ja kütuste vähese kasutamise.
Osoonikihti mõjutavad ained.
Kasvuhoonegaaside summaarne heitkogus on võrreldes baasaastaga (1990)
vähenenud 50%. 2010. aasta kasvuhoonegaaside summaarne heitkogus on
võrreldes 2008. ja 2009. aastaga suurenenud. Suurima panuse summaarsesse
kasvuhoonegaaside heitkogusesse annab valdavalt põlevkivil põhinev
energeetikasektor, mille osakaal heitkogusest ulatus 2010. aastal 88%-ni.
Järgnevad põllumajandussektor 6,5% ja tööstuslike protsesside ning
jäätmekäitluse sektor vastavalt 2,4% ja 2,3%-ga. Maakasutuse, selle muutuse
ja metsanduse sektori, mis arvestab lisaks kasvuhoonegaaside heitkogustele ka
nende sidumist, osakaal on olnud perioodil 1990–2010 kõikuv. Üldjuhul
mõjutab viimati nimetatud sektor kasvuhoonegaaside bilanssi CO2 sidujana.
Ühe kuupmeetri puidu kasvatamiseks kasutab mets ligikaudu 1t CO2 ekvivalenti
e aastas kokku ca 12 mln tonni. Seega seovad metsad kasvades ca 60% eesti
koguheitest, mis on 20,5 mln tonni CO2-ekv.
Peamiseks kasvuhoonegaasiks on Eestis süsinikdioksiid (CO2), mis moodustab
89% summaarsest kasvuhoonegaaside heitkogusest. Metaani (CH4) ja
dilämmastikoksiidi (N2O) osakaal on kummalgi 5% ja F-gaasidel 1%. Eesti
keskmine kasvuhoonegaaside heitkogus aastas elaniku kohta on 15,1 tonni CO2
ekvivalenti, mis ületab Euroopa Liidu keskmist (9,4 tonni CO2 ekvivalenti
elaniku kohta) 1,6 korda. Selle peamiseks põhjuseks on süsinikumahuka
põlevkivi kasutamine energeetikasektoris.
23% maailmas inimtegevusest õhku paisatavatest kasvuhoonegaasidest on
pärit
transpordisektorist38,
autotransport
moodustab
seejuures
70%
39
transpordisektori
emissioonist .
Transpordisektori
energiakulu
ja

38

Jüssi, M., Anspal, S., Kallaste, E., Transpordi väliskulude hindamine: hindamismetoodika ja
sisendandmete
kaardistus,
märts
2008.
Uuringuraport
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumile. Säästva Eesti Instituut, Eesti Rakendusuuringute Keskus
CentAR, Tallinn
39
WHO Europe and UNECE, 2009. Ten years’ work towards sustainable and healthy transport in
Europe: key achievements and the way forward. Factsheet, Amsterdam, Copenhagen and
Geneva, 22 January 2009, 3 p.
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transpordisektori tekitatud CO2 emissioon on eriti aktuaalsed just linnades,
kuna Euroopa linnades tekitatakse 40% CO2 emissioonist ja 70% teistest
maanteetranspordi saasteainetest, sest erinevalt maanteedest on linnades
autode tühikäigul seisakud igapäevased tipptunni osad40.
Välisõhu probleemid Eestis on põhiliselt seotud põlevkivil põhineval
energiatootmisel. Õhusaastet tekitavad lisaks tööstus, elektrijaamad,
katlamajad, transpordivahendid ja põllumajandus, aga ka inimesed ise
(lahtisest tulest, näiteks kaminast ja lõkkest pärit suits saastab õhku).
Katlamajadest
õhku
paiskuvad
saasteained
on
vääveldioksiid,
lämmastikoksiidid, süsinikoksiid, tahked osakesed, lenduvad
orgaanilised
ühendid ja raskemetallid. Õhuheitmete koostis ja hulk sõltub kasutatava kütuse
liigist, kvaliteedist, kasutatavast tehnoloogiast ja kogusest. Lisaks katlamajade
heitmetele satub saasteaineid õhku tanklatest kütuste ümberlaadimisel ja
tankimisel ning tööstusest lenduvate kemikaalide kasutamisel (värvid, lakid,
lahustid).
Seosed rakenduskava ja partnerlusleppega, oodatavad mõjud
Määratletud temaatilistest eesmärkidest on eraldi valitud „Kliimamuutustega
kohanemise ning riskiennetuse ja -juhtimise edendamine“. Kavandatavad
sekkumised on seotud ka temaatiliste eesmärkidega „Vähese CO2-heitega
majandusele ülemineku toetamine kõikides sektorites“ ning „Keskkonnakaitse
ja ressursitõhususe edendamine“.
Horisontaalsete põhimõtete juures tuuakse välja, et määratletud on läbiv
keskkonnakaitse tagamise põhimõte, arengudokumentide koostamisel tuleb
läbivalt arvestada keskkonnahoiu ja kliima eesmärgiga. Kirjeldatud
prioriteetsete suundade edendamise alaeesmärkides on keskkonnahoiu ja
kliimaga seonduvad tegevused hästi kajastatud, kuid eraldi horisontaalteemana
seda ei kirjeldata, mis võib jätta mulje, et keskkonnahoid ja kliimamuutused on
siiski eraldiseisev valdkond. Kõikide prioriteetsete suundade raames
elluviidavate potentsiaalsete tegevuste rakendumisel võimaliku negatiivse
keskkonnamõju vältimiseks peab keskkonnahoid ja kliima läbivalt olema
integreeritud rakenduskava prioriteetsetes suundades, alaeesmärkides ja
indikaatorites (taristu, ettevõtlus- ja innovatsioonitoetused). Keskkonnahoiu (nt
taastumatute ressursside säästmine, taastuvate ressursside parendamine ja
suurendamine)
ja
kliima
(kliimamuutuse
mõjude
vähendamine
ja
kliimamuutustega kohanemine) põhimõtete ühtse arusaamise mõistmiseks on
vajalik need partnerlusleppes horisontaalsete meetmete all kirjeldada.
Kliimamuutus mõjutab otseselt elurikkust. Eestis (nagu kõikjal Euroopa
parasvöötmes on muutused elustikule tõenäoliselt suhteliselt väikesed, kuigi
kliimamuutuse mõju kombineerituna muude keskkonnamuutustega võib
põhjustada
probleeme
siingi.
Looduskaitse
arengukavas
käsitletakse
kliimamuutust e mõju loodushoiu aspekti silmas pidades. Kliimamuutusega
seostatakse võõrliikide invasioonide sagenemist. Kliimamuutuse mõju
konkreetsetele populatsioonidele, liikidele ja elupaigatüüpidele ei ole täpselt
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teada. Kohanemist muutuva kliimaga tuleb lugeda vähemalt sama oluliseks kui
kliimamuutusi pidurdavaid abinõusid. Elurikkuse kaitse on oluline vahend
kliimamuutuse puhverdamisel; toimivad ökosüsteemid on vastupidavamad
kliimamuutuse negatiivsetele mõjudele ning olulised süsinikuvaru säilitamise
seisukohalt. Ökosüsteemne lähenemine kliimamuutusega võitlemisel on tihti
kuluefektiivsem kui tehnoloogilised lahendused41.
Hetkel ei ole partnerlusleppe analüüsiosas ega rakenduskavaga ette nähtud
meetmetes pööratud tähelepanu võõrliikide invasiooni takistamisele.
Partnerluslepe toob analüüsivas osas välja, et kliimamuutustest põhjustatud
mõjude kohanemine ning kliimariskide ennetamine vajab Eestis süsteemsemat
lähenemist, mis rakenduskavas ei kajastu.
Rakenduskava
elluviimisel
ja
selle
raames
planeeritavate
meetmete/tegevustega edendatakse otseselt kliimamuutuste ennetamist ja õhu
kvaliteedi parandamist läbi järgnevate investeerimisprioriteetide ja nende
alaeesmärkide:
- „Energiatõhusus“ - taastuvenergeetika kasutuselevõtt aitab vähendada
kasvuhoonegaaside teket;
- „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“
– kliimamuutus mõjutab otseselt elurikkust, seega paraneb kaitstavate
liikide ja elupaikade kaitse. Samuti paraneb hädaolukordadeks valmisolek
ning seeläbi keskkonnahoid;
- „Energiatõhusus“ - edendatakse taastuvenergia kasutamist eluaseme- ja
transpordisektoris. Paraneb välisõhu kvaliteet;
- „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“ - paraneb välisõhu kvaliteet.
Väheneb kasvuhoonegaaside teke sh väheneb võimalik mõju võõrliikide
invasiooni tekkele, tormikahjustustele jne;
- „Jätkusuutlik transport“ - paraneb välisõhu kvaliteet. Väheneb
kasvuhoonegaaside heide sh
väheneb võimalik mõju võõrliikide
invasiooni tekkele, tormikahjustustele jne;
- „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ ja
alaeesmärk „Ettevõtete suurem energia- ja ressursisääst“ - toetatakse
uute ja keskkonnasõbralike lahenduste kasutuselevõttu, sealhulgas
ressursijuhtimissüsteemide, parima võimaliku tehnika ja lōpp-puhastuste
rakendamist. Uute tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmine aitab
vähendada
võimalikku
keskkonnasaastet
(sh
vähenevad
kasvuhoonegaaside kogused);
- „Veekaitse“ - korrastatakse saastunud alad, sh jääkreostusobjektid,
veekogud
ja märgalad. Tegevuste tulemusena tagatakse reostunud
alade puhastamisega nii veekeskkonna parem seisund, terviseriski
vähendamine kui ka ökosüsteemide elujõulisus ja õhuheitmete
vähenemine.
- „Taristu toetamaks elukestvat õpet ja hõives osalemiseks vajalike
oskuste saamist“ - kaudselt edendab kliimamuutuste ennetamist ja
õhukvaliteedi parandamist läbi innovatsiooni edendamise meetmete
keskkonnahoidlike aspektide teadvustamise ja toetamise.

41

Looduskaitse arengukava 2030
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Valitud prioriteetsed suunad avaldavad positiivset mõju maastike ja looduse
mitmekesisuse säilimisele.
Rakenduskava elluviimisel edendatakse kliimamuutuste leevendamise ja õhu
kvaliteedi horisontaalset eesmärki läbi järgnevate investeerimisprioriteetide ja
nende alaeesmärkide kaudu:
- „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ ja
selle alaeesmärgid „Teadus- ja arendustegevus toimub Eesti ühiskonna ja
majanduse huvides ning TAI süsteem toetab majandusstruktuuri
muutumist teadmistemahukamaks“ - kaudselt edendab loodusressursside
säilimist ning jäätmete ja saaste tekke vähendamist läbi innovatsiooni
edendamise meetmete keskkonnahoidlike aspektide teadvustamise ja
toetamise;
- „IKT teenuste taristu“ - e-teenuste edendamine, mis panustab säästvasse
arengusse liikumisvajaduse vähendamise kaudu;
- „Haldusvõimekus“ - avalike teenuste edendamine, mis panustab
säästvasse
arengusse
liikumisvajaduse
vähendamise
kaudu.
Loodussõbralike lahenduste soodustamine, nt rohelised riigihanked.
Soovitused
Negatiivse mõju vältimiseks peab keskkonnahoid olema kajastatud
rakenduskava läbivaks väärtuseks. Keskkonnahoiu (nt taastumatute ressursside
säästmine, taastuvate ressursside parendamine ja suurendamine) ja kliima
(kliimamuutuse mõjude vähendamine ja kliimamuutustega kohanemine)
põhimõtete ühtse arusaamise mõistmiseks on vajalik need horisontaalsete
meetmete all kirjeldada (projektide ettevalmistamisel ja ellu viimisel
parandatakse keskkonnaseisundit).
5.2.4 Keskkond, tervis ja elukvaliteet
Keskkonna, tervise ja elukvaliteediga seotud mõjusid on hinnatud peatükis 5.4
„Mõju inimesele“.

5.3 Võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku aladele
Natura 2000 on üle-Euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on
tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende
elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Natura 2000 loodusalad ja linnualad on
moodustatud tuginedes Euroopa Nõukogu direktiividele 92/43/EMÜ ja
79/409/EMÜ. Planeeringutega tegevuste kavandamisel tuleb võimalikke
otseseid ja kaudseid mõjusid Natura aladele alati arvesse võtta. Natura 2000
alade võrgustiku kirjeldus ja seisund on toodud ptk-s 5.2.2.
Natura hindamine on menetlusprotsess,
loodusdirektiivi artikli 6 lõigetele 3 ja 4.
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KeHJS § 3 punkti 2 kohaselt keskkonnamõju hinnatakse, kui kavandatakse
tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt oluliselt
mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala.
Hindamise tulemusena jõudis ekspertrühm järgmisele seisukohale:
1. Partnerlusleppe ja rakenduskava eesmärgid ei ole vastuolus üleEuroopaliste looduskaitse põhimõtetega;
2. Rakenduskava eesmärkide elluviimisega kaasneb positiivne mõju Natura
2000 võrgustiku aladele järgmiste meetmete rakendamisel:
- „Roheline
infrastruktuur
ja
hädaolukordadeks
valmisoleku
suurendamine“ – paraneb kaitstavate liikide ja elupaikade kaitse;
- „Veekaitse“ - likvideeritakse jääkreostusobjekte ning korrastatakse
märgalasid ja jäätmaid, millega paraneb ühtlasi Natura 2000
võrgustiku alade seisund.
3. Alaeesmärkide elluviimisega võib kaasneda negatiivne mõju Natura 2000
võrgustiku aladele järgmiste eesmärkide rakendamisel:
- Kõige enam on keskkonnaeesmärkidega vastuolus prioriteetse
suuna „Jätkusuutlik transport“ alaeesmärk „Ettevõtete ja
ühiskonna
vajadustele
vastavad
ühendus-võimalused
välispartneritega“.
Transpordi arenguga võib eeldatavalt kaasneda negatiivne keskkonnamõju,
isegi kui leitakse keskkonnaseisukohast optimaalsed lahendused. Negatiivse
keskkonnamõju ilmnemise tõenäosust on võimalik vähendada keskkonna
aspektide arvestamisega projektide ettevalmistamisel ning vajadusel ette
nähtud leevendusmeetmete rakendamisega (teetaristu ei tohi rikkuda
rohevõrgustikku ning tagatud peavad olema kaitsealad, kaitstavate liikide
elupaigad ning nende soodne keskkonnaseisund).
Käesoleva hindamise aluseks olevad strateegilised dokumendid – partnerluslepe
ja rakenduskava- on üldise iseloomuga, mis ei võimalda Natura hindamist
teostada.
Strateegiliste
planeerimisdokumentide
eesmärkide
ja
seal
kavandatavate tegevuste suunad täpsustatakse tulevikus madalama taseme
detailplaneeringute või projektidega. Nendes etappides on eeldatavalt teada
täpsemad ehitusmahud ning tehnoloogiad, siis sellest tulenevalt on võimalik
täpsem mõjude prognoosimine ja Natura-hindamine.
Kavandatav tegevus või strateegilise planeerimisdokumendi elluviimine ei tohi
Natura 2000 ala loodusväärtusi kahjustada. Võimaliku negatiivse mõju
ilmnemise tõenäosust on võimalik ära hoida ning vähendada projektide
keskkonna aspektide arvestamise asjakohase ettevalmistamise ning vajadusel
ette nähtud leevendusmeetmete rakendamisega.

5.4 Mõju inimesele
Vastavalt
KSH
sisu
määratlevale
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele ning seaduse koostamisel aluseks olnud
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direktiivile42 tuleb KSH teostamisel käsitleda mõjusid, mis strateegilise
planeerimisdokumendi elluviimisel avalduvad käsitletava ala elanikkonnale
(inimeste tervis ja heaolu, inimese vara).
Võimalikult ulatuslike positiivsete muutuste ellu kutsumine ühiskonnas on olnud
kogu Rahandusministeeriumi poolt juhitud rakenduskava välja töötamise
protsessi keskmes. KSH algatamise hetkeks enam kui aasta väldanud protsessis
on olnud kaasatud lisaks ministeeriumitele ulatuslik partnerorganisatsioonide
võrgustik43. Rakenduskava koostamise protsessi raames on toimumas ka
paralleelne
eelhindamine
(ex-ante
hindamine).
Eelhindamise
käigus
analüüsitakse rahastamiseks valitud eesmärkide põhjendatust ja nende
elluviimiseks välja töötatud prioriteetsete suundade, meetmete optimaalsust;
seatud eesmärkide omavahelist kooskõla ning kooskõla teiste siseriiklike
tegevusprogrammide ja arengukavadega, Euroopa Liit 2020 strateegiaga ning
toetusvõimalustega teistest välisvahenditest ja ühtlasi, kas on arvestatud
rahvusvahelise koostööpotentsiaaliga. Analüüsitakse seoseid toetatavate
tegevuste, oodatavate väljundite ja tulemuste vahel. Vaadeldakse eesmärkide
täitmiseks seatud indikaatorite asjakohasust ning hinnatakse esialgsete
sihttasemete realistlikkust. Samuti rakendussüsteemi aluseid ja ülesehitust.44
Võttes arvesse kogu senist protsessi, KSHga paralleelselt teostatavat
eelhindamist ning rakenduskava alusel kavandatavate tegevuste eeldatavat
iseloomu (täiendavate rahaliste vahendite kaasamine positiivsete arengute
esilekutsumiseks valdkonniti), ei ole tõenäoline olulise negatiivse mõju
avaldumine riiklikul tasandil, mis võiks seada ohtu inimese tervise ja heaolu,
ning KSH positsioon saab protsessis olla võimalusel positiivsete mõjude
suurendamine täiendava analüüsi alusel. Mõjude olulisust ja võimalusi
positiivsete sotsiaalsete mõjude suurendamiseks on käsitletud järgnevates
alapeatükkides.
KSH läbiviimisel inimesele avalduvate mõjude käsitlemisel lähtuti Eesti
rahvusvahelises
kontekstis
probleemsetest
valdkondadest
ÜRO
arenguprogrammi poolt avaldatava globaalse inimarengu indeksi komponentide
lõikes. Probleemsete valdkondade määratlemisel olid aluseks Eesti Inimarengu
Aruannetes esitatud ülevaated45.
Inimarengu seisukohalt probleemsed valdkonnad, millele keskenduti KSH
teostamisel:
- Oodatav eluiga ja inimese tervis
- Sissetulekud ja elujärg
- Võrdsus ja sallivus
- Kohanemine demograafiliste protsessidega

42

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide
keskkonnamõju hindamise kohta
43
http://www.struktuurifondid.ee/kaasamise_korraldus/
44
Täpsem eelhindamise tutvustus on leitav veebilehel http://www.struktuurifondid.ee/hindamine/
45
Eesti Inimarengu Aruanne 2012/2013 „Eesti maailmas.“ Eesti Koostöö Kogu, Tallinn 2013
(edaspidi EIA 2012/2013); Eesti Inimarengu Aruanne 2010/2011 „Inimarengu Balti rajad:
muutuste kaks aastakümmet.“ Eesti Koostöö Kogu, Tallinn 2011 (edaspidi EIA 2010/2011).
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Oluline on välja tuua, et juba mitmeid aastaid loetakse Eestit väga kõrge
arengutasemega
riikide
hulka
ning
Eesti
arengutempo
alates
taasiseseisvumisest on olnud äärmiselt kiire.46 Seega on probleemsete punktide
väljatoomine eelkõige informatiivne, osutades valdkondadele ühiskonnas, milles
positiivsete muutuste ellukutsumine võimaldab Eesti arengunäitajaid veelgi
parandada – panustades ühtlasi ka ühiskonna kui terviku arengusse.
Mitmed autorid on välja toonud, et eestlasele on omane erakordselt kriitiline
meelelaad - näiteks Eesti haridussüsteemi, mis on mitmes riikidevahelises
võrdlusindeksis heal positsioonil, hindavad eestlased ikka madalamalt kui
hinnatakse neis riikides, mis objektiivsete haridusnäitajate poolest on meist
tagapool47. Eestlaste kriitilisus selgitab teatud juhtudel meie nõrka positsiooni
näitajate puhul, mis sõltuvad tugevalt isiklikest hinnangutest, jätab aga
selgituseta objektiivsete näitajate põhjal konstrueeritud indeksid.
5.4.1 Oodatav eluiga ja inimese tervis
Probleemi kirjeldus
Eestlaste oodatav keskmine eluiga sünnihetkel jääb allapoole Euroopa Liidu
keskmist näitajat. Eesti naiste puhul oli 2011. aastal oodatav eluiga sünnihetkel
81,3 aastat (EU: 83,2 aastat, vahe 1,9 aastat), meeste puhul 71,2 aastat (EU:
77,4 aastat, vahe 6,2 aastat)48. Sajandivahetusest alates on Eestil õnnestunud
mõnevõrra läheneda väga kõrge inimarengu tasemega riikide keskmisele, siiski
pole me tänaseni saavutanud väga kõrge inimarengu tasemega riikide 20 aasta
tagust keskmist.49
Esile on toodud, et aset leidnud positiivsed arengud johtuvad laste ja noorte
vähemast suremusest ning suurimad reservid oodatava eluea pikendamiseks
ning seeläbi inimarengu edendamiseks paiknevad meeste ning 20-65-aastaste
suremuse vähendamises.50
Suremuse vähendamine ning keskmise eluea pikenemine on tihedas seoses
terviseküsimustega. Esile on toodud, et seniste positiivsete muutuste taga on
eelkõige
südame-veresoonkonna
haigustesse
ja
välispõhjustesse
(õnnetusjuhtumid, tapmised, enesetapud) suremuse vähenemine. Samal ajal
on antud küsimustes Eesti mahajäämus Euroopast jätkuvalt suurim51.
Erinevates käsitlustes on välja toodud tervisemõjude komponente
liiklusohutus, õnnetused, tervisekäitumine, keskkonnatervise tegurid.

–

Valdkonniti toimuvad arengud on mitmesuunalised:

46
47
48
49
50
51

Vt nt Keskpaik, A., EIA 2012/2013
Toots, A., EIA 2012/2013; ka Vihalemm, P., EIA 2010/2011
Eurostati ajakohased võrdlevad andmed
Keskpaik, A., EIA 2012/2013
Puur, A., Sakkeus, L., Tammaru, T., EIA 2012/2013; ka Kiivet, R.-A., EIA 2012/2013
Puur, A., Sakkeus, L., Tammaru, T., EIA 2012/2013; ka Kiivet, R.-A., EIA 2012/2013
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-

liiklusõnnetuste arv ja hukkunute-vigastatute arv Eestis on näitamas
pikaajalisemat langustrendi, samal ajal jääb antud näitajate positiivsete
arengute kiirus alla Euroopa keskmiste positiivsete arengute tempole52;
tervisekäitumise poolest jääb Eesti Euroopa tasemele pigem alla, kuigi
elanike terviseteadlikkus on tõusuteel53;
keskkonnatervise valdkonnas on väliskeskkonnas ilmnevad negatiivsed
keskkonnamõjud
osaliselt
kasvamas
näiteks
seoses
kasvava
liikluskoormusega, samal ajal kui ulatuslikud investeeringud ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooni arendamisse on tinginud joogivee kvaliteedi
paranemise54.

Seosed rakenduskava ja partnerlusleppega
Partnerluslepe toob analüüsivas osas asjakohaselt välja eespool nimetatud
probleemistiku – madala oodatava eluea sünnihetkel ning selle peamised
põhjused. Terviseanalüüsi käsitlusest on keskkonnatervise küsimused välja
jäänud (õhusaaste, müra, joogivee kvaliteet jm), täpsustada tuleks ka muid
olulisemaid tervisemõjude komponente. Kaudselt kajastuvad transpordist
tulenevad negatiivsed tervisemõjud ühendus- ja liikumisvõimaluste käsitluse
kontekstis. Keskkonnatervisega seotud indikaatorid peaksid laiendatult
kajastuma ka erinevate rakenduskavas seatud prioriteetide indikaatorites
(lisaks joogivee käsitlusele), neile on viidatud ka prioriteetsete suundade
kirjeldustes.
Partnerlusleppes määratletud prioriteetsetes arengusuundades keskmise eluea
pikenemine ning terviseküsimused otseselt ei kajastu.
Määratletud temaatilistest eesmärkidest ning horisontaalsetest eesmärkidest
aitavad
kaudselt
terviseseisundi
edendamisele
kaasa
väga
mitmed
keskkonnaseisundi parandamisele orienteeritud eesmärgid, samuti kaudselt IKT
lahenduste laialdasem kasutuselevõtt ning haridusinvesteeringutega seotud
eesmärk55.
Rakenduskava prioriteetsetest suundadest aitavad kaudselt keskmise eluea
pikenemisele ja tervisenäitajate paranemisele kaasa järgnevad:
- „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks
tööturul“ – kõrgemat haridustaset on teaduslikes käsitlustes seostatud
parema tervisliku seisundiga, mistõttu üldise haridustaseme tõusuga
paraneb ka elanike tervis, väheneb hälbiv käitumine ja sellest tulenevad
haigestumised ning õnnetusjuhtumid;
- „Teenused tagamaks võrdseid võimalusi hõives osalemiseks“ – sarnaselt
haridusega
on
tööpuudust
seostatud
tervisekäitumise
ning
terviseseisukorraga. Edendades ühiskonnas halvemal positsioonil olevate
isikute võimalusi aktiivses tööelus osalemiseks, mõjutatakse kaudselt ka
nende tervislikku seisundit;

52
53
54
55

European Road Safety Observatory. Annual Statistical Report 2011
Vt ka Keskpaik, A., EIA 2012/2013
Vt ka Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030
Osutatud on haridustaseme ning üldise parema tervisliku seisundi seostele
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„Energiatõhusus“ – väheneb õhureostus;
„Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“
– paranevad vabas õhus viibimise võimalused ning reageerimisvõimekus
hädaolukordade haldamiseks;
„Jätkusuutlik
linnapiirkondade
areng“
–
tulenevalt
säästvate
transpordiviiside eelistamisest väheneb õhureostus, paranevad jalgsi ja
jalgrattaga liiklemise võimalused, mille kasutamine mõjutab positiivselt
inimese tervislikku seisundit.

Rakenduskava prioriteetsetest suundadest aitavad otseselt keskmise eluea
pikenemisele ja tervisenäitajate paranemisele kaasa järgnevad:
- „Taristu toetamaks võrdseid võimalusi hõives osalemiseks“ –
kavandatakse
investeeringud,
mis
parandavad
kvaliteetsete
tervishoiuteenuste kättesaadavust;
- „Veekaitse“ – edendatakse nõuetele vastava joogivee kättesaadavust,
jääkreostuskollete likvideerimist;
- „IKT teenuste taristu“ – kavandatud on muuhulgas e-tervishoiuteenuste
arendamine, mis parandab tervishoiuteenuste kättesaadavust.
Soovitus
Laiendada tuleks keskkonnatervise küsimuste käsitlust partnerlusleppes ning
läbivalt rakenduskava prioriteetsetes suundades.
5.4.2 Majanduslik heaolu ja ühiskonna vajadustele vastav haridus
Probleemi kirjeldus
Inimarengu taseme kirjeldamise ühe indikaatorina kasutatakse rahvamajanduse
kogutulu (RKT) määra, mõnes käsitluses ka reaalpalga või sisemajanduse
kogutoodangu näitajaid – üldistades elanike majandusliku toimetuleku
indikaatoreid.
Kuuludes inimarengu indeksi alusel väga kõrge arengutasemega riikide hulka,
on Eesti elujärje osaindeksi poolest antud grupis kehvemate hulgas – välja on
ka toodud, et teiste osaindeksite kõrval on n-ö RKT indeksi mahajäämus
võrdlusgrupi riikidest oluliselt suurem56. Ka on elujärje osaindeksi areng olnud
teiste
näitajatega
võrreldes
hüplikum57.
Leibkondade
majanduslikku
toimetulekut kirjeldava individuaalse tarbimisnäitaja alusel on Eesti leibkondade
positsioon Euroopas kehvimate seas ning tarbimisvõime on läbi aastate Euroopa
keskmisega võrreldes langenud (2008 – 64% ELi keskmisest näitajast, 2010 –
57%, 2012 – 56%)58. Välja on toodud, et elujärje osaindeksiga oleme tänaseks
jõudnud ligikaudu tasemele, mille kõige arenenumad võrdlusriigid saavutasid

56
57
58

Vihalemm, P., EIA 2010/2011
Keskpaik, A., EIA 2012/2013
Eurostat; Eesti Statistikaamet
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10–20 aastat tagasi ning
rahvamajanduse tootlikkust.59

neile

liginemiseks

on

vajalik

kasvatada

Peamise
pidurina
majandusarengu
edendamisel
tuuakse
Maaima
Majandusfoorumi
globaalse
konkurentsivõime
raportis
töötajaskonna
ebaadekvaatset ettevalmistust. Kuigi tegemist ei ole Eesti unikaalse
probleemiga, on see disharmoonia aga üks ELi kõrgeimaid60.
Tõsiseks murekohaks on peetud ka põhihariduse või vähemaga piirduvate
noorte osakaalu, mis statistiliselt on küll Euroopa Liidu keskmisel tasemel, ent
väikeses Eestis on tuntava mõjuga.61 Hariduskäitumise erinevused soolises
võrdluses on suured (vt ka järgnev peatükk).
Seosed rakenduskava ja partnerlusleppega
Partnerlusleppe
ja
rakenduskava
käsitluses
adresseeritakse
hõivenäitajate ning majandusarengu edendamise võimalusi.

läbivalt

Rakenduskava prioriteetsetest suundadest aitavad majandusliku heaolu kasvule
kaasa järgnevad:
- „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks
tööturul“, „Taristu toetamaks elukestvat õpet ja hõives osalemiseks
vajalike
oskuste
saamist“
–
eesmärgistatud
on
erinevate
ühiskonnagruppide lõikes haridustaseme edendamine ning investeeringud
füüsilise õpikeskkonna taseme tõstmiseks, aidates otseselt kaasa hõives
osalemise taseme tõusule;
- „Teenused tagamaks võrdseid võimalusi hõives osalemiseks“, „Taristu
toetamaks võrdseid võimalusi hõives osalemiseks“ – eesmärkide
saavutamisel paranevad erinevate ühiskonnagruppide (sh puudega
inimesed ning töövõimetuspensionärid) võimalused aktiivseks hõives
osalemiseks;
- „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ –
prioriteetses suunas kavandatu panustab teadmismahuka majanduse ja
ettevõtluse
arengusse,
mis
võimaldab
suurendada
ühiskonna
majanduslikku heaolu;
- „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse
arendamine“ – panustatakse töökohtade loomisse ja ettevõtluskeskkonna
arengusse väljaspool Tallinna ja Tartut;
- „Energiatõhusus“, „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“ – kaasneb
kodukulude
ning
transpordikulude
vähenemine,
mis
parandab
leibkondade toimetulekut;
„Jätkusuutlik transport, IKT teenuste taristu“ – loob eeldused ettevõtete
tegutsemisele läbi transpordiühenduste ja IKT ühenduste arendamise,
võimaldab ettevõtetel püsida konkurentsis IKT valdkonnas.

59
60
61

Keskpaik, A., EIA 2012/2013
Toots. A., Lauri, T., EIA 2012/2013
Toots. A., Lauri, T., EIA 2012/2013

Töö nr 1795/13
Lõpp-aruanne 28.11.2013

Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluspoliitika fondide
rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

93

5.4.3 Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused
Probleemi kirjeldus
Mitmes käsitluses on viidatud suurtele sotsiaalsete erinevustele Eesti
ühiskonnas – nii soolises, rahvuslikus kui ka näiteks majandulikus mõistes.
Sissetulekute
ebavõrdsuse
poolest
kuulub
Eesti
Euroopa
suurema
ebavõrdsusega riikide hulka. Eesti eripärana on välja toodud meie
sotsiaalsüsteemi vähest efektiivsust ebavõrdsuse vähendamisel.62
Sissetulekute erinevused viivad soolise võrdõiguslikkuse küsimusteni:
kõrgharidusega naine teenib Eestis vaid 63% kõrgharidusega mehe palgast, mis
on OECD suurim lõhe.63 Soolise tasakaalustamatuse küsimused kerkivad ka
haridusosaluses nii kutse-, kesk- kui kõrghariduse tasandil – näiteks
kõrgharidust omandajate soolise tasakaalustamatuse osas omab Eesti Euroopas
liidrikohta: 156 naistudengit 100 meestudengi kohta.64
Sissetulekute erinevus on võimalik kirjeldada ka hinnangute alusel
terviseseisundi osas: kõrgeimasse tulukvintilli kuulujatest peab Eestis 74% oma
tervist heaks või väga heaks, madalaimas tulugrupis on selliseid inimesi üle
kahe korra vähem ehk 32%, mis on OECD suurim lõhe65.
Mainimata ei saa jätta ka erineva rahvusliku taustaga inimeste osalemist
ühiskondlikus tegevuses. Legatum Institute’i „õitsenguindeksi“ käsitluse
riikidevahelises võrdluses, mis kajastab muuhulgas küsitlusuuringu abil elanike
subjektiivseid hinnanguid erinevatele heaolukomponentidele, paistab Eesti silma
maailma keskmisest oluliselt madalama tasemega immigrantide tolereerimise
osas (Eesti keskmine jaatavate vastuste osakaal küsimusele immigrantide
tolereerimisest - 43.1%, maailma keskmine: 65%).66
Seosed rakenduskava ja partnerlusleppega
Sotsiaalse sidususe ja ebavõrduse vähendamise põhimõtted on partnerlusleppes
ning rakenduskavas kajastatud peamiselt analüütilises osas ning üldiste
eesmärkidena. Oluline on seostada antud küsimused laiemas ulatuses ka
investeerimisprioriteetide alaeesmärkide ning indikaatoritega, edendamaks
püüdlemist sidusa ühiskonna suunas (mitte-eestikeelse rahvastiku tugevam
panustamine Eesti ühiskonna igapäevasesse toimimisse, sooliste erinevuste
vähendamine jm eesmärkide tasandil esile toodud kitsaskohad).
Rakenduskava prioriteetsetest
vähenemisega seotud järgnevad:

suundadest

on

sotsiaalsete

erinevuste

62

Roosalu, T., EIA 2012/2013
Toots. A., Lauri, T., EIA 2012/2013
64
Toots. A., Lauri, T., EIA 2012/2013
65
Toots
66
A unique global inquiry into wealth and wellbeing. The 2012 Legatum Prosperity Index ™
Country fact sheets
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-

-

-

-

-

„Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks
tööturul“, „Taristu toetamaks elukestvat õpet ja hõives osalemiseks
vajalike oskuste saamist“ - kavandatu aitab kaasa ebavõrduse
vähendamisele ühiskonnas.;
„Teenused tagamaks võrdseid võimalusi hõives osalemiseks“, „Taristu
toetamaks võrdseid võimalusi hõives osalemiseks“ - kavandatu toetab
ebasoodsamas positsioonis olevate ühiskonnagruppide (sh puudega
inimesed, mitte-eestikeelsed elanikud, väikelaste ja sügava puudega
laste vanemad) võimalusi tööhõives osalemiseks;
„IKT teenuste taristu“, „Haldusvõimekus“ - E-teenuste arendamisel ning
teenuste paiknemise ümberkorraldamisel tuleb tähelepanu pöörata
tavateenuste piisava kättesaadavuse tagamisele ning e-teenuste
kättesaadavuse tagamisele erinevatele elanikkonnarühmadele;
„Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse
arendamine“ - tegevused ettevõtluskeskkonna arendamiseks väljaspool
Tallinna ja Tartut aitavad kaasa regionaalsete erinevuste vähendamisele
hõives ja sissetulekutes;
„Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“ - kavandatu rakendumisel
paranevad ühistranspordi, jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalused, mis
edendab erinevate ühiskonnagruppide liikumisvõimalusi ja ligipääse
teenustele-töökohtadele;
tegevused
Ida-Viru
linnapiirkondade
mahajäänud alade taaselustamiseks aitavad kaasa elukeskkonna
kvaliteedi
kasvule
antud
piirkonnas,
suurendades
regionaalset
tasakaalustatust.

Soovitused
Oluline on seostada sotsiaalse sidususe valdkond laiemas ulatuses ka
investeerimisprioriteetide alaeesmärkide ning indikaatoritega, edendamaks
püüdlemist sidusa ühiskonna suunas (mitte-eestikeelse rahvastiku tugevam
panustamine Eesti ühiskonna igapäevasesse toimimisse, sooliste erinevuste
vähendamine jm eesmärkide tasandil esile toodud kitsaskohad).
Investeerimisprioriteedi „Aktiivne kaasamine, eelkõige eesmärgiga parandada
tööalast konkurentsivõimet“ alaeesmärgi 2 kontekstis
on
soovitav
mõjuindikaatorina kajastada ka sooliste erinevuste seire väikelaste vanemate
tööhõives osalemise määras.
5.4.4 Kohanemine demograafiliste protsessidega
Probleemi kirjeldus
Sarnaselt muude Euroopa riikidega on Eesti liikumas vanemaealiste osakaalu
suurenemise suunas ühiskonnas, lisaks on vähenemas Eesti rahvaarv nii
loomulikust iibest kui ka negatiivsetest rändesuundumustest tulenevalt.
Rõhutatud on, et kuigi rahvastiku vananemine toob endaga kaasa ebamugavaid
muutusi ühiskonna tööealise elanikkonna koostumuses, on tegemist paratamatu
protsessiga,
mis
kaasneb
arenenud
ühiskondades
aset
leidnud
sündivuskäitumise muutustega. Eesti puhul on välja toodud, et tulenevalt
eelnenud rahvastikuprotsessidest ning paralleelselt aset leidvast väljarändest
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on vananemine siin toimunud kiiremini kui Euroopas keskmiselt. Samal ajal on
meil olnud traditsiooniliselt kõrgemad vanemaealiste hõivenäitajad.67 Ühiskonna
jaoks tähendab vanemaealiste suurem osakaal suurenevaid kulutusi
sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusüsteemile, väiksemat tööhõivelise elanikkonna
osakaalu ja sellest tulenevaid muutusi riigi tulu-kulubaasis.
Rände seisukohast on Eestis domineeriv väljaränne, mida on toetanud nii
tööjõuturu
avanemine,
positiivsed
majandusolud
naaberriikides,
demograafilised protsessid kui ka ajutine elamine välisriikides. Oletatud on, et
tulevikus muutub ühiskonnas pikema- või lühemaajaliselt välismaal elamine
järjest sagedamaks ning ka Eestis elab üha rohkem inimesi tulevikus hargmaist
elu, millest üks osa on seotud Eesti ning teine osa mõne muu riigiga.
Seosed rakenduskava ja partnerlusleppega
Partnerlusleppe analüütilises osas on kirjeldatud toimuvaid rahvastikuprotsesse
ning neist tulenevaid arenguvajadusi.
Arvestamaks paremini perspektiivis aset leidvate rahvastikuprotsessidega, on
rakenduskava prioriteetsetes suundades „Taristu toetamaks elukestvat õpet ja
hõives
osalemiseks
vajalike
oskuste
saamist“
ning
“Jätkusuutlik
linnapiirkondade areng“ kavandatud haridusasutuste rajamist või renoveerimist,
loomaks
lastehoiuvõimalused
või
edendamaks
koolide
õpikeskkonda.
Prioriteetide
lõikes
esitatud
juhtpõhimõtetes
on
toodud
välja
multifunktsionaalsete lahenduste eelistamise vajadus. Võttes arvesse
investeeringutega ellu kutsutavate muutuste pikaajalist püsivust (hooned,
rajatised)
ning
juba
lähikümnendeil
aset
leidvaid
muutusi
rahvastikuprotsessides (näiteks väikse 90datel sündinute kohordi jõudmist
sünnitusikka), tuleb eelkõige täiendavate lasteaiakohtade rajamise kontekstis
määratleda vajadus ehitiste hõlpsaks kohaldatavuseks muutuvate sihtrühmade
vajadustele
(juhtpõhimõtete
täiendamine
eelkõige
jätkusuutlike
linnapiirkondade kontekstis).
Täiendusettepanek
Võttes arvesse lähikümnendi arvatavaid demograafilisi muutusi, on oluline
täiendavalt
rõhutada
tehtavate
investeeringute
polüfunktsionaalsust,
edendamaks rajatava taristu kasutamisvõimalusi rahvastiku demograafilise
koosseisu muutudes.

5.5 Partnerlusleppe eeldatav keskkonnamõju
Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi,
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi hõlmav ning Eesti ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitav
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Keskpaik, A., EIA 2012/2013
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partnerluslepe määratleb üldise raamistiku
kasutamiseks perioodil 2014-2020.

ja

põhimõtted

EL

vahendite

Tuginedes Eesti arenguvajaduste analüüsile on perioodi 2014-2020 on
partnerlusleppe
alusel
määratletud
Eesti
rahastamisprioriteetide
finantseerimiseks ja tulemuste saavutamiseks ühtsed temaatilised eesmärgid
(vt ptk 2).
EMAPF, EMKF ja ühtekuuluvuspoliitika fondide vahel on tihedad seosed
toetatavate tegevuste osas. Kui ühtekuuluvuspoliitika vahendid on suunatud
regioonis (Eesti puhul kogu riigis) mitmetele valdkondadele, siis teised kaks
fondi on suunatud konkreetselt põllumajanduse ja merendus-kalanduse sektori
arengu toetamisele.
Kõigi fondide vahenditest kavandatakse tegevusi tööhõive suurendamiseks,
ettevõtluse arengu soodustamiseks, elukeskkonna parandamiseks ja tegevuste
keskkonnasäästlikumaks muutmise mehhanism (keskkonna- ja kliimahoidlike
meetmete abil). Samuti toetavad ühtekuuluvuspoliitika vahendite kaasabil
teostatavad tegevused olukorra paranemist maa- ja rannapiirkondades.
Euroopa Komisjon on seisukohal, et eraldiseisvate programmide integreerimine
ühte raamistikku on efektiivne lihtsustamise vahend, mis tagab sünergia ning
ühised eeskirjad ja menetlused. Samuti toetavad võrdse kohtlemise,
diskrimineerimiskeelu, säästva arengu ja kliimamuutuste horisontaalsete
põhimõtete paremat arvessevõtmist eri poliitikavaldkondades.
Partnerlusleppega kaasneb selgelt oluline positiivne mõju kõigis valdkondades
nii keskkonna-, sotsiaal- kui majanduslikule olukorrale Eesti riigis.
Eesmärkidena kavandatavad tegevused on valitud läbi prioriteetsete suundade,
mille osas Eesti riigil on mahajäämused ning mis osas on vajalik ette võtta
vajalikke parendustegevusi. Positiivsete mõjude suurendamine on võimalik läbi
partnerlusleppes
määratletud
horisontaalsete
põhimõtete
parema
integreerimise prioriteetsetesse suundadesse.
Peale ülaltoodud (vt ptk 2) riiklike eesmärkide, mis kehtivad ka
põllumajandussektorile, seab maaelu arengukava 2014 – 2020 eesmärgiks
tagada
põllumajandusmaa
eesmärgipärane,
mullaviljakust
säilitav,
keskkonnasõbralik ning piirkondlikke eripärasid arvestav kasutamine ning kõrge
loodusväärtusega põllumajanduse ja metsanduse, elurikkuse, traditsiooniliste
maastike ja
pärandkultuuri säilimine seda tagavate tootmisviiside
soodustamise kaudu. Põllumajanduses soodustatakse keskkonnahoidlike
meetodite rakendamist erinevate keskkonnatoetuste meetmetega (nt
poollooduslike koosluste hooldamine, keskkonnasõbraliku majandamise toetus,
mahepõllumajandusliku tootmise toetus).
Kalanduse strateegia peaeesmärk aastail 2014 – 2020 on Eesti kalanduse, kui
majandusharu jätkusuutlik arendamine ning kalatoodangu konkurentsivõime
tõstmine sise- ja välisturgudel, mis on aluseks Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi rakenduskava koostamisel. Eesmärgi elluviimiseks tuleb tagada
kalavarude jätkusuutlikkus, mida on võimalik saavutada läbi kalavarude
optimaalse kasutamise kaudu.

Töö nr 1795/13
Lõpp-aruanne 28.11.2013

Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluspoliitika fondide
rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

97

5.5.1 Horisontaalsed põhimõtted
Partnerlusleppes on välja tooodud, et mitmed riigi arenguvajadused ja
eesmärgid on oma olemuselt sedavõrd valdkondade ülesed- ja vahelised ning
väljuvad sektoraalsetest raamidest, et nõuavad tegevuste kavandamist paljudes
valdkondades. Valitsuskabineti otsusega
(21.06.2012) lepiti kokku, et
sedalaadi olulisi horisontaalseid teemasid, mille eesmärkide elluviimine nõuab
paljude teiste poliitikavaldkondade koostööd ja eesmärgipärast tegutsemist
soovitud tulemuste saavutamiseks ja milledega tuleb arengudokumentide
koostamisel arvestada, on viis, 1) keskkonnahoid ja kliima 2) võrdsed
võimalused; 3) infoühiskond; 4) regionaalareng; ja 5) riigivalitsemine.
Partnerlusleppes on välja toodud peamised horisontaalsete teemade eesmärgid
ja põhisuunad, mida tuleb jälgida arengudokumentide koostamisel ja
ressursside
planeerimisel. Kajastamata on horisontaalse põhimõtte
„keskkonnahoid ja kliima“ olemus.
Keskkonnahoiu (nt taastumatute
ressursside säästmine, taastuvate ressursside parendamine ja suurendamine)
ja kliima (kliimamuutuse mõju vähendamine ja kliimamuutustega kohanemine)
põhimõtetest ühtse arusaamise tagamiseks ning nendest kinnipidamiseks on
vajalik need põhimõtted horisontaalsete meetmete all kirjeldada (projektide
ettevalmistamisel ja ellu viimisel parandatakse keskkonnaseisundit) ning
aluseks võtta valdkonnapõhiste arengudokumentide koostamisel.
Investeeringud energiatõhususe meetmetesse ja taastuvate energiaallikatega
seotud tehnoloogiatesse on peamised valikuvõimalused kliimamuutuste
leevendamiseks, selleks on vaja hoiakute muutumist ja füüsilisi kohandusi, et
võimaldada ühiskonnal kliimamuutuse tagajärgedeks valmistuda.
Statistika ja erinevad mõõdikusüsteemid näitavad, et sisemajanduse ja heaolu
kasv on Eestis viimasel kümnendil toimunud looduskapitali kahanemise arvel,
mis tähendab, et elame tulevaste põlvede heaolu arvel. Eestlaste ökoloogiline
jalajälg on kiire majanduskasvu ja tarbimise kasvu tõttu samuti aasta-aastalt
kasvamas ning eestlased on ühed suurimad kasvuhoonegaaside õhkupaiskajad
Euroopas arvutatuna elaniku kohta, mis pole avalikku arutelu ega ka käitumusja tarbimisharjumuste muutust kestlikumas suunas käivitanud68.
Üleeuroopalise
väikesteja
keskmise
suurusega
ettevõtete
hulgas
ressursikasutuse efektiivsuse ja roheliste toodete-teenuste nõudluse kohta läbi
viidud arvamusküsitluse (Flash Eurobarometer 342, 2012) tulemustest selgub,
et Eesti väikeettevõtted on pea kõigis küsitletud aspektides keskmiselt poole
võrra vähem keskkonnahoidlikud võrreldes EL 27 liikmesriigi keskmiste
tulemustega. Uuringutulemustest on selgelt näha, et Eesti väikeettevõtjad on
märksa enam orienteeritud lühiajalisele kasumi teenimisele kui nende
konkurendid Euroopas. Arvestades, et suur enamus Eesti sisemajanduse
kogutoodangust toodetakse just väikeettevõtete poolt, siis näitavad selle
uuringu küsitlused meie tootmispoole potentsiaali keskkonnahoidlikumate ja
ressursi- ning energiaefektiivsemate toodete-teenuste osakaalu tõstmisel69.

68
69

Eesti rohemajanduse väljavaated, Valdur Lahtvee
Eesti rohemajanduse väljavaated, Valdur Lahtvee
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Riigi arengu jätkusuutlikule teele suunamiseks on oluline ette võtta samme
keskkonnahoiu ja rohemajanduse70 edendamiseks.
Keskkonnahoidlikuma ja rohelisema majanduse tekke vajadust tingivad lisaks
mitmed Eestile võetud rahvusvahelised kohustused ja riiklikud eesmärgid. Eesti
on eesmärgiks seadnud kliima - ja energiapaketi täitmise aastaks 2020, mille
mõjul peaks toimuma keskkonnatingimuste paranemine või säilimine. Riigi
peamisteks eesmärkideks on (Eesti 2020):
 kauplemissüsteemi mittekuuluvates sektorites (hooned, transport,
põllumajandus, jäätmed jm) ei tohi KHG heitkoguse piirmäär aastaks
2020 suureneda enam kui 11% võrreldes 2005. aasta tasemega;
 suurendada
aastaks
2020
taastuvenergia
osakaalu
energia
lõpptarbimises 25%ni, mis eeldab muutusi nii energiatootmises kui ka
tarbimises kõikides sektorites;
 säilitada energia lõpptarbimine 2010. a tasemel aastaks 2020 ehk
energia lõpptarbimise vähendamine ligikaudu 11% võrreldes 2020.
aastaks prognoositud tasemega.
Bioloogiliste
ressursside
tootmise,
tarbimise,
töötlemise,
säilitamise,
ringlussevõtmise ja kõrvaldamise temaatika süsteemseks arendamiseks on
Euroopa Komisjon vastu võtnud uue, biomajanduse strateegia (Euroopa
Komisjon, 2012), mis on mõeldud toetamaks rohemajanduse arengut ning
millele kõik ELi liikmesriigid peavad juurde looma oma riiklikud strateegiad.
Strateegia üheks suunaks on investeerimine teadusuuringutesse, innovatsiooni
ja biomajandusega seotud oskustesse, mille meetmeid (näiteks täiendada
teadmisi biomassi kättesaadavusest ja nõudlusest, toetada ökoloogilise jalajälje
ja
olelusringi
hindamismeetodite
väljaarendamist,
hõlbustada
keskkonnahoidlikke riigihankeid) tuleb integreerida ka Eesti valdkondlikesse
arengukavadesse, mis on olulise tähtsusega riigi keskkonnaeesmärkide
saavutamisel.
Projektide
valikul
tuleks
seega
selgelt
eelistada
uute
rohetehnoloogiate rakendamist ja keskkonnahoidlike toodete ja
teenuste
tootmist
ning
võtta
aluseks
nimetatud põhimõtted
meetmemääruste koostamisel:







toota/tarbida
keskkonnahoidlikke
tooteid
ja
pakkuda/kasutada
keskkonnahoidlikke teenuseid,
kasutada keskkonnahoidlikke tootmisviise ja meetodeid,
kasutada keskkonnahoidlikke juhtimissüsteeme (benchmarking, ISO
14001 ja EMAS),
hinnata keskkonnamõjusid (keskkonnamõjude hindamine, elutsükli
analüüs),
kasutada keskkonnahoidlikke tehnoloogiaid,
koostada keskkonnahoidlikke hankeid,

70

Rohemajandus - majandustegevus, mille tagajärjel paraneb inimeste heaolu ja sotsiaalne
õiglus, mis ei põhjusta keskkonnariske ja survet loodusvaradele ja on seega väikese CO2-heitega,
ressursitõhus ja ühiskonda kaasav majandus.
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suurendada energiatõhusust ja arendada taastuvate energiaallikate
kasutamist,
vähendada veetarbimist,
vähendada jäätmete teket,
rakendada info-ja kommunikatsioonitehnoloogiat tootmises ja protsesside
juhtimises,
rakendada (öko)disaini tootmises,
tähtsustada rohemajandust kui väärtust ja mõjutada seeläbi tarbijate
teadlikkust ja valikuid71.

Erinevate organisatsioonide (OECD, Eurostat, Statistics Canada, US Bureau of
Labour Statistics) vahel on kokku lepitud, et rohetoodet ja -teenust
iseloomustavad viis peamist tunnust (Clayton et al.,2011):
 Toote tootmiseks ja teenuse pakkumiseks vajalik energia pärineb
taastuvatest allikatest. Energia all mõeldakse elektrit, soojust või ka
kütust. Taastuvateks energiaallikateks võivad olla tuul, päikesevalgus,
biomass, geotermiline soojus, tõusu-mõõna lained, hüdroenergia,
biogaas ja tahked jäätmekütused.
 Tooted ja teenused on energiatõhusad: tooted ja teenused, mis
parandavad energiaefektiivsust, hõlmates energiaefektiivseid seadmeid,
rakendusi, ehitisi, sõidukeid, samuti tooteid ja teenuseid, mis parandavad
energiaefektiivsust ehitistes ja on efektiivsed energia salvestamisel ja
jaotamisel – targad elektrivõrgud jne.
 Toode ja/või teenus on vähese heitega ja tekkivaid jäätmeid taas - või
korduskasutatakse: need on tooted ja teenused, mis (a) alandavad või
väldivad reostamist toksiliste ainetega või millega eemaldatakse
saasteaineid või ohtlikke jäätmeid keskkonnast, (b) vähendavad KHG heidet
viisil,
mis
pole
seotud
taastuvenergia
tootmise
ja
energiaefektiivsusega, (c) millega välditakse või vähendatakse jäätmete
teket, kogutakse jäätmeid, kordus - või taaskasutatakse, kompostitakse
või puhastatakse reovett.
 Toode ja teenus, mis aitab kaasa loodusressursside ja loodusväärtuste
säilitamisele: need on tooted ja teenused, mis on seotud
mahepõllumajanduse ja jätkusuutliku metsandusega, maakasutuse,
mulla, vee, või muude loodusväärtuste säilitamise ja veemajandusega.
 Toode ja teenus, mis aitab kaasa keskkonnahariduse ja koolituse ning
inimeste teadlikkuse suurendamisele jätkusuutlikust arengust: need on
tooted ja teenused, mis aitavad täita keskkonnanõudeid, võimaldavad
hariduse ja koolituse kaudu rakendada rohetehnoloogiaid ja praktikaid
ning
suurendavad
ühiskonna
teadlikkust
keskkonnaga
seotud
põhimõtetest72.
Energiatõhususe suurendamine ja rohemajanduse põhimõtete rakendamine
aitab tagada keskkonnahoiu.
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„Rohetöökohtade potentsiaal Eestis“ Säästva Arengu Komisjon
http://www.emu.ee/userfiles/roheline%20ylikool/Rohet%C3%B6%C3%B6kohtade_raport.pdf
72
„Rohetöökohtade potentsiaal Eestis“ Säästva Arengu Komisjon
http://www.emu.ee/userfiles/roheline%20ylikool/Rohet%C3%B6%C3%B6kohtade_raport.pdf
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5.6 Piiriülene mõju
Olulist negatiivset piiriülest mõju ühegi rakenduskava elluviimisel ega
koosmõjul, KeHJS (§46 Piiriülese keskkonnamõju hindamise erisus) ning
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2001/42/EÜ (Artikkel 7 Piiriülesed
konsultatsioonid) tähenduses, pole ette näha. Investeerimisprioriteedid on
suunatud Eesti riigi majanduse arengu, keskkonna ja inimeste heaolu
parandamiseks. Prioriteetsete suundade ja kavandatud alaeesmärkidega ei
kavandata tegevusi, mis võiks avaldada negatiivset piiriülest mõju.
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6 Alternatiivide hindamine
Arengukavas käsitletud arengustsenaariumid ja eesmärgid lähtuvad Euroopa
Liidu ja Eesti poliitikast. Olemasolev partnerluslepe ja rakenduskava on
hinnatav põhialternatiiv (Alternatiiv 1).
Võimalikud alternatiivid
Võimalike üldiste alternatiividena (arengutena) võib käsitleda:



0 Alternatiiv - Rakenduskavast loobumine. See tähendaks EL abi
kasutamisest loobumist.
Alternatiiv 1 – Rakenduskavas ette nähtud eesmärkide elluviimine.

Alternatiiv 1-ga kaasneb selgelt oluline positiivne mõju kõigis valdkondades nii
keskkonna-, sotsiaal- kui majanduslikule olukorrale Eesti riigis. Eesmärkidena
kavandatavad tegevused on valitud läbi prioriteetsete suundade, mille osas
Eesti riigil on mahajäämused ning mis osas on vajalik ette võtta vajalikke
parendustegevusi.
Rakenduskava mitterakendumisel ehk 0 alternatiivil on eeldatavasti oluliselt
väiksem positiivne mõju keskkonna-, sotsiaal-, ja majandusolukorrale. Ebaselge
ja käesoleval hetkel prognoosimatu on, millistest allikatest ja kui suures mahus
oleks võimalik konkreetsed valdkondlikud investeerimisvajadused katta, kui EL
vahendeid ei kasutataks. Riigi eelarvestrateegia aluseks on valdkondlikud
arengukavad, kus ühtlasi võetakse arvesse võimalikku toetusmahtu. Seega ei
ole käesoleva töö puhul ka realistlik anda täpsemat olukorra kirjeldust 0alterniivi osas.
Tuginedes 2012. aasta alguses läbiviidud arenguvajaduste analüüsile valiti välja
temaatilised eesmärgid, millele Eesti rahastamisprioriteetide finantseerimiseks
ja tulemuste saavutamiseks keskendub.
Prioriteetsete rahastatavate eesmärkide ja alaeesmärkide valik toimus läbi
mitmete töörühmade, kuhu olid kaasatud erinevate valdkondade esindajad koos
vastavate katusorganisatsioonidega (vt ptk 8).
KSH töörühmale ei esitatud hindamiseks ja kaalumiseks täiendavaid
prioriteetsete suundade või eesmärkide nö all-alternatiive. Nii riigi
eelarvestrateegia kui ka rakenduskavade koostamise aluseks on valdkondlikud
arengukavad, mis määratlevad arengusuunad ning eelisarendatavad
tegevusvaldkonnad erinevate sektorite lõikes, seega KSH aruande
koostamise käigus ei osutunud vajalikuks täiendavate all-alternatiivide
väljatöötamine ning lähtuti reaalselt väljatöötatud alternatiivsest lahendusest.
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7 Ettepanekud rakenduskava ja partnerlusleppe
täiendamiseks ning seireks
7.1 KSH üldised ettepanekud
KSH ettepanek on rakenduskavas kõikides prioriteetsetes suunades püstitatud
alaeesmärgid
ja
-indikaatorid
viia
võimalikult
kooskõlla
keskkonnaeesmärkidega.
Strateegiliste
dokumentidega
kavandatavate
tegevuste lõikes on esitatud ettepanekud alljärgnevalt.
Soovituslikud täiendusettepanekud, mis peaksid olema horisontaalsete
põhimõtetena lahti kirjutatud ning leidma ühtlasi ka läbivat käsitlust:
-

-

-

Rakenduskavas kirjeldatud prioriteetsete suundade eesmärkide seadmisel
peab olema tagatud ka keskkonnahoid. Lisada kõikide kavandatud
prioriteetsete suundade ja seatud alaeesmärkide juurde nõue, et nad ei
tohi olla vastuolus „keskkonnahoiu ja kliima“ eesmärgiga. Keskkonnahoiu
(nt taastumatute ressursside säästmine, taastuvate ressursside
parendamine ja suurendamine) ja kliima (kliimamuutuse mõju
vähendamine ja kliimamuutustega kohanemine) põhimõtetest ühtse
arusaamise tagamiseks ning nendest kinnipidamiseks on vajalik need
põhimõtted horisontaalsete meetmete all kirjeldada (projektide
ettevalmistamisel ja ellu viimisel parandatakse keskkonnaseisundit).
Konkreetsete suundade sekkumiste/meetmete kujundamisel võtta
aluseks rohemajandamise põhimõtteid (vt ptk 5.5).
Integreerida energia- ja ressursisäästu lahenduste sekkumismehhanismid
läbivalt läbi kõikide prioriteetsete suundade.
Laiendada tuleks keskkonnatervise küsimuste käsitlust partnerlusleppes
ning rakenduskava investeerimisprioriteetide juures.
Oluline on seostada sotsiaalse sidususe valdkond laiemas ulatuses ka
investeerimisprioriteetide
alaeesmärkide
ning
indikaatoritega,
edendamaks püüdlemist sidusa ühiskonna suunas (mitte-eestikeelse
rahvastiku tugevam panustamine Eesti ühiskonna igapäevasesse
toimimisse, sooliste erinevuste vähendamine jm eesmärkide tasandil
esile toodud kitsaskohad).
Võttes arvesse lähikümnendi arvatavaid demograafilisi muutusi, on
oluline
täiendavalt
rõhutada
tehtavate
investeeringute
polüfunktsionaalsust, edendamaks rajatava taristu kasutamisvõimalusi
rahvastiku demograafilise koosseisu muutudes.

Võimalikke detailseid ettepanekuid on aruandes käsitletud läbivalt vastavate
sisupeatükkide koosseisus. Ettepanekud rakenduskava prioriteetsete
suundade lõikes alljärgnevalt:
 Taristu toetamaks elukestvat õpet ja hõives osalemiseks vajalike oskuste
saamist
Soovitus
- soosida ümberkorraldusi olemasolevas ühistranspordivõrgus viimaks
transpordikorraldust vastavusse koolivedude vajadusele.

Töö nr 1795/13
Lõpp-aruanne 28.11.2013

Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluspoliitika fondide
rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

103

 Teenused tagamaks võrdseid võimalusi hõives osalemiseks
Soovitus
- kajastada rakenduskava prioriteetse suuna käsitluses ka vajadus
ühiskondliku ja tööandjate hoiakute kujundamiseks, edendamaks antud
sihtrühma osalemist tööturul.
 Taristu toetamaks võrdseid võimalusi hõives osalemiseks
Soovitus
- avada rakenduskava prioriteetse suuna käsitluses ruumilise ligipääsu
tagamise olulisus tervishoiuasutuste võimaliku ümberstruktureerimise
kavandamisel, seda nii aktiivravivõrgu kui esmatasandi tervisekeskuste
puhul.
 Jätkusuutlik transport
Transpordisektori
arendamiseks
panustatakse
strateegilise
tähtsusega
teedetaristu arendamisele, kuid kirjeldada tuleks sisuliselt ka võimalusi suunata
perspektiivis kaubavedu siiski raudteele.
Soovitus
laiendada dokumentides raudteel toimuvate kaubavedude käsitlust.
Priotiteetsete
suundade
lõikes
välja
sekkumiste/meetmete kujundamiseks:

toodud

soovitused

 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks
tööturul
Soovitus
- tuua välja rohemajanduse ja roheoskuste teadmiste suurendamise
vajadus
ning
enam
integreerida
kutseja
täiendusõppesse
rohemajandamise põhimõtete tutvustamine ja teavitamine nende
rakendamise võimalustest igapäevase tootmis- ja teenusteprotsessi
korraldamisel ja läbiviimisel (nt roheoskuste lõimimine õppekavades nn
põhiainetega, et saavutada erialaspetsiifilised oskused; roheoskuste
täienduskoolitus tööturul olevatele spetsialistidele);
- seostada innovaatiline majandus ning
innovaatilisus üldisemalt
keskkonnahoidlike lahenduste ja uuenduste elluviimisega.
 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Soovitus
- lisaks kaaluda innovatsioonipoliitika meetmeid nagu näiteks toetused
ökoinnovatsioonidele,
rohelised
riigihanked,
koostöö
arendamine
kõrgkoolidega arendades sh koostööd teadlaste ja ettevõtete vahel
keskkonnamõju vähendamise lahenduste väljatöötamiseks . Toetuste
andmisel saab seada erisusi ka keskkonnahoiu arvestamiseks
innovatsiooni läbiviimisel.
 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse
arendamine
Soovitus
- oluline on toetada eelkõige säästva turismiga seotud tegevust ja
asjakohast suutlikkuse suurendamist, et edendada keskkonnateadlikkust,
keskkonna säilitamist ja kaitsmist, austust looduse, taimestiku,

Töö nr 1795/13
Lõpp-aruanne 28.11.2013

104

Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluspoliitika fondide
rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

bioloogilise
mitmekesisuse
mitmekesisuse vastu.

ja

ökosüsteemide

ning

kultuurilise

 Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
Soovitus
- toetuspõhimõtete rakendamisel soosida keskkonnahoidlikke hankeid.

7.2 Seire
EL direktiivi 2001/42/EÜ artikkel 10 määratleb tegevuste järelevalve vajaduse
ning toob välja, et selleks et varakult kindlaks määrata ettenägematu kahjulik
mõju ning võtta kohaseid heastavaid meetmeid, peavad liikmesriigid
korraldama järelevalve kavade või programmide rakendamisega kaasneva
olulise keskkonnamõju üle.
Eesti KeHJS § 40 lg 13 alusel peab KSH aruanne sisaldama strateegilise
planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamõju seireks
kavandatud meetmete ja mõõdetavate indikaatorite kirjeldust.
Kavandatavate seiremeetmete kinnitamise eesmärk on teha varakult kindlaks
strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnev oluline negatiivne
keskkonnamõju ja rakendada seda mõju ennetavaid ja leevendavaid meetmeid
(KeHJS § 42 lg 4).
Perioodi 2014-2020 partnerlusleppes ning ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskavas ei seata eesmärke ega arenguprioriteete, mille rakendumisel
oleks ette näha olulise mõju avaldumine ja negatiivse mõju suurenemine
looduskeskkonna aspektidele. Seega KSH eskpertrühm ei näe ette täiendavaid
seire meetmeid negatiivse keskkonnamõju hindamiseks ja minimeerimiseks.
Eestis on mitmete keskkonnavaldkondade seire reguleeritud õigusaktidega ja
nende läbiviimine toimub läbi riikliku keskkonnaseire ja valdkonnapõhiste
arengukavade. Vastava valdkonna ametkond peab hoolitsema keskkonna eest
oma haldusalal, ohjeldades kavandatavatest tegevusest tulenevaid ohte ja
suunates uute projektide terviklikku elluviimist. Eesti keskkonnajärelevalve
süsteem tervikuna ja rakenduskavade rahastamise protseduurid peaks
välistama olulise negatiivse keskkonnamõjuga projektide rahastamise.
Tulemusindikaatorid
KSH töörühm töötas välja indikaatorid rakenduskavaga ette nähtud tegevuste
tulemuste hindamiseks. Tegemist on soovituslike indikaatoritega, mida
soovitame rakendada ning mis ekspertrühma hinnangul aitavad paremini mõõta
ning hinnata kavandatud eesmärkide tulemuslikku saavutamist.
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suund

Prioriteetse
suuna
tulemusindikaatorid

105

eesmärgi

Investeerimisprioriteedid

Suuna (ala-)eesmärgid

1.1. Noorte, eelkõige selliste
noorte
jätkusuutlik
integreerimine tööturule, kes
ei
ole
hõivatud
töö,
õppetegevuse ega koolitusega
1.2
Parem
juurdepääs
elukestvale õppele, tööjõu
oskuste
ja
pädevuse
suurendamine ning haridusja koolitussüsteemide parem
vastavus tööturu vajadustele;
sealhulgas kutsehariduse ja koolituse
kvaliteedi
parandamine ning töökohal
toimuva
väljaõppe
ja
praktikaskeemide,
näiteks
kaheosalise õppe süsteemide
loomine ja arendamine

Kõigil
õppetasemetel
on
väljalangevus
vähenenud
ning noorte tööhõivevõime
ja
osalus
tööturul
on
suurenenud
Õpikäsitlus haridusasutuses
on isikukeskne, loovust ja
innovaatilisust
arendav,
haridus
on
tugevamalt
seostatud
teadmusühiskonna
ja
innovaatilise majandusega

1) NEET noorte osakaal (15-29a) kogu
vanuserühmas
2)
Põhihariduse
või
madalama
haridustasemega õpinguid mittejätkavate
noorte (18-24) osakaal
1)Kvalifikatsiooninõuetele
vastavad
õpetajad
2) Digitaliseeritud õppevara osakaal kogu
õppevarast

1) Noorte tööpuuduse määr;
2) Põhihariduse baasil
kutseharidust omandavate
noorte osakaal.

Tööealiste
elanike
kvalifikatsioon ja oskused
toetavad tööturul püsimist
või tööturule sisenemist

1)Erialase hariduseta inimeste osakaal
elanikkonnast
2) Töötavad osalejad, kelle olukord
tööturul on 6 kuud pärast programmist
lahkumist paranenud

1) Aasta jooksul täiendõppes
osalenute määr

2.
Taristu
toetamaks
elukestvat õpet
ja
hõives
osalemiseks
vajalike oskuste
saamist

2.1.
Investeerimine
haridusse,
oskustesse
ja
elukestvasse
õppesse
haridusja
koolitusinfrastruktuuri
arendamise läbi

Kaasaegne, demograafiliste
trendide suhtes paindlik ja
optimaalne koolivõrk tõstab
õppekvaliteeti
ja
toetab
õpilaste haridusvalikuid

1) Väljalangevus on vähenenud
2) Kõrge sooritus-tulemusega (5. ja 6.
tase) õpilaste osakaal
3)
Pinnakasutus
õpilase
kohta
haridusvõrgu korrastamisel toetust saanud
objektidel

1) Kvaliteetse
hariduse
kättesaadavus piirkonniti
2) Üldine tulemuslikkus PISA
testi
sooritamisel,
sh
piirkondlik
tulemuslikkus
PISA testi sooritamisel
3) Koolitee
ajaline
pikkus
piirkonniti
(jalgsi/jalgrattaga,
ühistranspordiga, autoga)

3.
Teenused
tagamaks
võrdseid
võimalusi hõives
osalemiseks

3.1.
Aktiivne
kaasamine,
eelkõige
eesmärgiga
parandada
tööalast
konkurentsivõimet

Tööealise
elanikkonna
tervisekahjustuste
ennetamine ja vähenemine
ning
osalise
töövõime
langusega inimeste suurem
osalemine tööturul

1)Uue töövõimetuskindlustuse süsteemi
kulud võrreldes tänase süsteemi jätkumise
kuludega
2)
Haiguse
või
tervisekao
tõttu
mitteaktiivsete
inimeste
osakaal
tööealisest
elanikkonnast
(16-64aastased)

-

1.
Ühiskonna
vajadustele
vastav haridus ja
hea
ettevalmistus
osalemaks
tööturul

KSH töörühma ettepanekud

1) Elukestvas õppes (LLL)
osalejate arv/osakaal
ühiskonnas.
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Prioriteetne
suund

Investeerimisprioriteedid

Suuna (ala-)eesmärgid

Kvaliteetsemate
ja
integreeritud
hoolekandeteenuste
pakkumise
tulemusena
suureneb
hoolduskoormusega,
erivajadustega
ja
toimetulekuraskustega
inimeste osalemine tööturul

Uussisserändajad
ning
vähelõimunud püsielanikud
on
osalevad
aktiivselt
tööhõives
ja
ühiskonnas
laiemalt

Töö nr 1795/13
Lõpp-aruanne 28.11.2013

Prioriteetse
suuna
tulemusindikaatorid

eesmärgi

3)
Töötavate
töövõimetusskeemi
sisenejate osakaal, kelle töövõimet on
hinnatud ja kes on oma töökoha säilitanud
12 kuu möödumisel peale hindamist
4)
Mittetöötavate
töövõimetusskeemi
sisenejate osakaal, kelle töövõimet on
hinnatud osaliseks ja kes on 12 kuu
möödumisel hõives
5) Alkoholi liigtarvitajate osakaal teenust
saanud inimeste hulgas on 6 kuud pärast
teenuse saamist vähenenud (mõõdetuna
isikute osakaaluga, kes viimase 4 nädala
jooksul kord nädalas või sagedamini
tarvitas
korraga
6
või
enam
alkoholiannust)
1)
Väikelaste
vanemate
osalemine
tööturul
2) Lapse või täiskasvanud pereliikme
hooldamise tõttu tööturul mitteaktiivsed
programmis osalejad, kes
osutatavate
teenuste toel tulevad tööturule või hõives
olijad, kes teenuste toel on töö säilitanud
3) Osalejad, kes pärast programmist
lahkumist osalevad tööturul
4) Osalejad, kes läksid 6 kuud pärast
programmist lahkumist tööle, sealhulgas
füüsilisest isikust ettevõtjana
1)
Tööturult
eemalejäänud
uussisserännanud
ja
vähelõimunud
püsielanikud, kelle olukord tööturul on 6
kuud
pärast
programmist
lahkumist
paranenud
2)
Osalejad,
kes
läksid
pärast
programmist lahkumist tööle, sealhulgas
füüsilisest isikust ettevõtjana
3) Osalejad, kelle olukord tööturul on 6
kuud
pärast
programmist
lahkumist

KSH töörühma ettepanekud

1) Hõives osalevate väikelaste
vanemate osakaal sooti
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Prioriteetne
suund

Investeerimisprioriteedid

Suuna (ala-)eesmärgid

Prioriteetse
suuna
tulemusindikaatorid
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eesmärgi

KSH töörühma ettepanekud

paranenud
4.
Taristu
toetamaks
võrdseid
võimalusi hõives
osalemiseks

4.1.
Investeeringud
tervishoidu ja sotsiaalsesse
infrastruktuuri,
mis
panustavad piirkondlikku ja
kohalikku
arengusse,
vähendades
tervisealast
ebavõrdsust, ning üleminek
hooldeasutustes pakutavatelt
hoolekandeteenustelt
kohalikule
hoolekandestruktuurile

Kaasaegne,
regionaalselt
kättesaadav ja optimaalne
tervishoiu esmatasandi- ja
aktiivravivõrk
võimaldab
pakkuda
kvaliteetseid ja
jätkusuutlikke
tervishoiuteenuseid

Kvaliteetsemad
ja
integreeritud
hoolekandeteenused
toetavad tegevuspiiranguga
ning
hoolduskoormusega
inimeste aktiviseerumist, sh
osalemist tööturul

1) Elanike arv, kes elavad parendatud
tervishoiu
infrastrutuuriga
teeninduspiirkondades
(esmatasandi
tervisekeskuste kohta)
2) Elanike arv, kes elavad parendatud
tervishoiu
infrastruktuuriga
teeninduspiirkondades (pädevuskeskuste
kohta)
3) Voodikohtade arvu muutus uutes ja
parendatud infrastruktuuriga haiglates
4) Perearstide (nimistute) arv, kes
töötavad uutes tervisekeskuses
1)
Loodud
teenuskohtadel
olevate
inimeste osakaal, kes on tööl
2) Tegevuspiiranguga inimeste arv, kellele
on tagatud sobivad eluruumid

1) Patsiendi keskmine ooteaeg
eriarsti vastuvõtule <20
päeva
2) Ravijärjekorra pikkus
(eriarstid)

1) Sotsiaalhoolekandeteenuste
ja tervishoiuteenuste saajate
rahulolu (küsitluste
tulemustes rahulolijate
osakaal kõigist vastanutest
>50%)
2) Puudega inimeste osakaal
tööturul hõivatute
koguhulgast >5%
3) Töötavate puudega inimeste
osakaal puuetega inimeste
koguhulgast >20%

5.
Kasvuvõimeline
ettevõtlus
ja
rahvus-vaheliselt
konkurentsivõimeline
teadusja
arendus-tegevus

5.1.
Teadusja
uuendustegevuse
infrastruktuuri ja võimsuse
täiustamine
eesmärgiga
arendada
teadusja
uuendustegevuse alast kõrget
kvaliteeti
ning
edendada
eelkõige
Euroopa
huvides

T&A ja kõrgharidus on
kõrgetasemeline ja Eesti on
rahvusvahelises TAI alases
koostöös aktiivne ja nähtav

1)
Doktorikraadi
kaitsmiste
arv
õppeaastas
2)
Osakaal
Eesti
kõigist
kõrgetasemelistest
teaduspublikatsioonidest, mis kuuluvad
maailmas
10%
enimtsiteeritute
teaduspublikatsioonide hulka

1) Eesti ülikoolide arv, mis
paigutuvad maailma
ülikoolide pingereas (QS
ranking) 300 parima hulka
2) Investeeringute maht
protsessi ja
tooteinnovatsiooni
3) Kõrge kvalifikatsiooniga
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Prioriteetne
suund

Investeerimisprioriteedid

Suuna (ala-)eesmärgid

Prioriteetse
suuna
tulemusindikaatorid

eesmärgi

tegutsevate pädevuskeskuste
tööd

5.2. teadusuuringutesse ja
innovatsiooni
tehtavate
äriinvesteeringute
edendamine ning ettevõtete,
teadus- ja arendustegevuse
keskuste
ja
kõrghariduse
vahel sidemete ja sünergiate
arendamine, eelkõige toodete
ja
teenuste
arendamine,
tehnosiire,
sotsiaalne
innovatsioon
ja
riiklike
teenuste alased rakendused,
nõudluse
stimuleerimine,
võrkude loomine ja avatud
innovatsiooni
soodustamine
läbi aruka spetsialiseerumise
[…]
tehnoloogiaja
rakendusuuringute,
katseliinide, toodete varaste
valideerimismeetmete,
arenenud
tootmisvõimsuste
suutlikkuse
ja
esimese
toodangu
toetamine
võtmetehnoloogiate
raames
ning
üldotstarbeliste
tehnoloogiate
levitamise
toetamise kaudu

Töö nr 1795/13
Lõpp-aruanne 28.11.2013

KSH töörühma ettepanekud
tööhõive osakaal (%
tööhõivest)
4) Teadmusmahukate
äriteenuste eksport (KIBS)
5) Käive litsentseerimisest ja
patentidest (erasektor)
6) Kaitstud kasulike mudelite ja
patentide arv (aastas)

Teadus- ja arendustegevus
toimib Eesti ühiskonna ja
majanduse huvides ning TAI
süsteem
toetab
majandusstruktuuri
muutumist
teadmistemahukamaks
Ettevõtete suurem energiaja ressursisääst

Eesti ettevõtted toodavad
efektiivselt
kõrge
lisandväärtusega tooteid ja
pakuvad
innovaatilisi
teenuseid

1)Erasektori poolt rahastatud avaliku
sektori T&A osakaal
2) Sotsiaal-majanduslikele rakendustele
(v.a akadeemilised uuringud) suunatud
kulutuste osakaal riigieelarves planeeritud
TA eraldistest
3)Innovatsioonialast
koostööd
teinud
ettevõtete arv
1) Ressursitootlikkus

1) Erasektori T&A rahastamise
maht võrreldes baasaastaga
>1,5

1) Kohustuslikud
sektorispetsiifilised
energiasäästueesmärgid
(vastavalt direktiivi
2012/27/EÜ art. 7-le)
 Tööstus – 1 %/a
 Kaubandus-teenindus
0,3%/a
 Transport 0,5%/a
 Kodumajapidamised
0,5%/a
 Energeetika 1,5%/a
Müügitulu uutest või oluliselt muudetud 1) Tööjõu tootlikkus > 80% EL
toodetest või teenustest
keskmisest

Tunni-tootlikkus eurotsooni
jooksev-hindades

keskmisest

Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluspoliitika fondide
rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
Prioriteetne
suund
6.Väikese
keskmise
suurusega
ettevõtete
piirkondliku
ettevõtluse
arendamine

7.
Energiatõhusus

ja
ja

Investeerimisprioriteedid

Suuna (ala-)eesmärgid

6.1.
VKEde
suutlikkuse
toetamine, et nad osaleksid
majanduskasvu loomises ja
innovatsiooniprotsessides

VKEd
on
ambitsioonikad
ning nende eksport on
kasvanud

6.2.
Tööhõivesõbraliku
majanduskasvu
toetamine
sisemise
potentsiaali
arendamise
teel
osana
konkreetsete
piirkondade
territoriaalsest
strateegiast,
sealhulgas
taandarenevate
tööstuspiirkondade
ümberkorraldamine
ning
konkreetsetele
loodusja
kultuurivaradele juurdepääsu
tõhustamine ja sellise vara
arendamine
7.1.
Energiatõhususe
ja
taastuvenergia
kasutamise
toetamine
avalikes
infrastruktuurides
ja

Prioriteetse
suuna
tulemusindikaatorid
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eesmärgi

1)Kolm aastat varem loodud ettevõtete
arv, mille käive on suurem kui 125 000 €
(kolme aasta keskmisena)
2) Ettevõtete arv, kus töötab vähemalt 10
töötajat
3) Toote keskmise ekspordi hinna muutus
on Eestis Euroopa Liidu keskmisest kiirem
4) Eksportivate ettevõtete arv
5)
Ööbimiste
arv
prioriteetsetelt
sihtturgudelt

Väljaspool Tallinna ja Tartu
linnapiirkondi on hõive ja
töökohtade
lisandväärtus
kasvanud

1) Investeeringute tulemusena lisandunud
töökohtade arv
2)
Rahulolu
avalike
teenuste
kättesaadavusega

Energiasäästlik
eluasemesektor
ja
taastuvenergia
osakaalu
kasv lõpptarbimises

1)
Uuendatud
torustiku
osakaal
piirkondades,
kus
kaugkütet
rekonstrueeritakse
2)Arvutuslik
keskmine
energiasääst

KSH töörühma ettepanekud
1) VKE-de investeeringute
maht
2) Energiasäästuteenust
pakkuvate ettevõtete
(ESCO) arv >30
Väljaspool
Tallinna
ja
Harjumaad:

Töötajate arv
(erasektor)

Ettevõtjate osakaal
1000 elaniku kohta

Mediaankeskmine palk
VKE-des

VKE lisandväärtus
töötaja kohta

Uute/asutatud
ettevõtete arv

Arendustöötajate arv
VKE-des
1) Hõivatute osatähtsus KOV
elanikest, % >30% (2012
madalaim KOV tase 16,9 %)
2) Ettevõtlusega tegelevate
inimeste osakaal KOV
elanikest % > 3%

1) Mikrotootmisseadmetega
(alla 11 kW võimsusega)
elektrivõrguga liitunud
elektritootjate arv, tk
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Prioriteetne
suund

Investeerimisprioriteedid

Suuna (ala-)eesmärgid

eluasemesektoris

8.Veekaitse

9.
Roheline
infrastruktuur ja
hädaolukordadek
s
valmisoleku
suurendamine

10. Jätkusuutlik
linnapiirkondade
areng

8.1. Tegelemine veesektori
suure
investeeringuvajadusega, et
täita
ELi
keskkonnaalase
õigustiku nõuded

9.1.
Bioloogilise
mitmekesisuse
kaitse
ja
taastamine,
mh
roheliste
infrastruktuuride kaudu
9.2. Selliste investeeringute
edendamine, mis on suunatud
konkreetsete
ohtudega
toimetulemiseks,
vastupanuvõime tagamiseks
katastroofide
puhul
ja
katastroofide tagajärgedega
toimetulemise
süsteemide
väljatöötamiseks
10.1.
CO2-heiteid
vähendavate
strateegiate
edendamine
igat
liiki
territooriumidel,
eelkõige

Töö nr 1795/13
Lõpp-aruanne 28.11.2013

Prioriteetse
suuna
tulemusindikaatorid

eesmärgi

KSH töörühma ettepanekud

rekonstrueeritud majades
3)Taastuvenergia osakaal soojusenergia
tootmises
4)
Säästetud
elektrienergia
tänavavalgustussüsteemides
1)Ühisveevärgist nõuetekohast joogivett
saavate inimeste osakaal enam kui 2000
inimest teenindavates veevärkides
2)Reovee kogumise ja puhastamise osas
nõuetele
vastavate
üle
2000
ie
koormusega reoveekogumisalade osakaal

2) Mikrotootmisseadmetega
toodetud elektri osakaal
kogu netotoodangust %
3) Tsentraalse kütte
soojusvõrkude efektiivsus
1) Vee tarbimine elaniku kohta,
l/a
2) Heas seisundis olevate
suublate arvu suhe kõigi
suublate arvuga, %

Korrastatud saastunud alad,
veekogud ja märgalad

1)
Korrastatud
riikliku
tähtsusega
jääkreostusobjektide osakaal
2) Veekogumid, kus on likvideeritud
keemilise
ja
ökoloogilise
seisundi
halvenemise oht

Paranenud
seisundis
kaitstavad liigid ja elupaigad

1)
Paranenud
või
samaks
jäänud
seisundiga liikide arv.
2)
Paranenud
või
samaks
jäänud
seisundiga elupaigatüüpide arv
1)Piirkondade
arv,
kus
suudetakse
samaaegselt kuni 600 ha tulekahju
lokaliseerida ja likvideerida
2) Avastatud väikereostusjuhud

1) Saastunud (nõuetele
mittevastava) pinnase ja
põhjaveega alade pindala,
ha
2) Taastatud veereziimiga
mahajäetud turbaalad, ha
3) Korrastatud maastiku
kogupindala, ha
1) Esmaavastatud võõrliikide
arv, tk/a

Ressursitõhus ja jätkusuutlik
veemajanduse
infrastruktuur
üle
2000
inimekvivalendiga
reoveekogumisaladel

Kliimamuutuste ja ulatuslike
reostuste
põhjustatud
hädaolukordadele
reageerimise
võimekuse
kasv

Erinevaid
liikumisviise
integreeriv ning inim- ja
keskkonnasõbralik
linnaruum

Igapäevaseks töölkäimiseks ühistransporti
või jalgratast kasutavate või jalgsi
liikuvate inimeste osatähtsus suuremates
linnapiirkondades

1) Merel naftareostuse
lokaliseerimise ja
likvideerimise suutlikkus
(vastavalt HELCOM
soovitusele 24/9 ja 31/1),
> 2,5 km2

1) Ühistranspordi osakaal
reisijateveos >30 %
2) Rohealade osakaal linnade
territooriumist > 30%
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Prioriteetne
suund

Investeerimisprioriteedid
linnapiirkondades, sealhulgas
säästva
linnalise
liikuvuse
edendamine
ning
kliimamuutuste
leevendamiseks ja nendega
kohanemiseks
ettenähtud
meetmed
10.2. Mahajäänud linna- ja
maakogukondade
ja
piirkondade
füüsilise,
majandusliku ja sotsiaalse
taaselustamise toetamine

11. Jätkusuutlik
transport

10.3.
Investeeringud
tervishoidu ja sotsiaalsesse
infrastruktuuri,
mis
panustavad piirkondlikku ja
kohalikku
arengusse,
vähendades
tervisealast
ebavõrdsust, ning üleminek
hooldeasutustes pakutavatelt
hoolekandeteenustelt
kohalikule
hoolekandestruktuurile
11.1.
Euroopa
ühtse
mitmeliigilise
transpordipiirkonna toetamine
investeerides üleeuroopalisse
transpordivõrku
11.2. Keskkonnasõbralike ja
vähese
CO2-heitega
transpordisüsteemide
arendamine
ja
säästva

Suuna (ala-)eesmärgid
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Prioriteetse
suuna
tulemusindikaatorid

eesmärgi

KSH töörühma ettepanekud
3) Rajatud kergliiklusteede
pikkus, km
4) Kergliiklusteede pikkuse
suhe kogu kohaliku
teevõrgu pikkusesse, %

Ida-Viru
linnapiirkondade
atraktiivsus elukeskkonnana
on kasvanud

Ida-Virumaa linnapiirkondi atraktiivseks
elukohaks pidavate elanike osakaal

1) Korrastatud
linnapiirkondade pindala, ha
2) Korrastatud
linnapiirkondadesse
juurdetulnud
(uusasukate) arv

Väikelaste
osalemine
suurenenud

vanemate
tööturul
on

1)
Lastehoiu
pikkus

ja

elanike

lasteaiajärjekordade

Ettevõtete ja
ühiskonna
vajadustele
vastavad
ühendusvõimalused
välispartneritega

1)Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv
investeeringuid saanud teekõikudel
2)Rahvusvaheliste reisijate arv aastas

1) Transiidi osakaal SKP-s
2) Reisijateveo osakaal
teenuste ekspordis

Vähenenud on reisimiseks
kuluv aeg ning suurenenud
on
raudteeja
muu
ühistranspordi atraktiivsus,

1)Kasutajate arv investeeringuid saanud
ühistranspordipeatustes ja -jaamades
2)Rongireisijate arv aastas
3)Rongide reisijakäive aastas

1) Biokütuste osakaal tarbitud
transpordikütustest, %
2) Ühistranspordi

Töö nr 1795/13
Lõpp-aruanne 28.11.2013
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Prioriteetne
suund

Investeerimisprioriteedid

Suuna (ala-)eesmärgid

linnalise
liikuvuse
edendamine, sealhulgas jõeja meretransport, sadamad ja
eri
transpordiliikide
ühendamine

turvalisus, ligipääsetavus ja
keskkonnasõbralikkus

Prioriteetse
suuna
tulemusindikaatorid

eesmärgi

KSH töörühma ettepanekud
reisijateveos, % >30 %
3) Rongide keskmine
raudteel km/h

kiirus

4) Tööjõu
geograafiline
liikuvus/tööjõu
riigisisene
mobiilsus (km/min)
5) Pendelrände raadius (kodu
ja töökoha vahel, regionaal)
6) Ühistranspordi
kättesaadavus
(peatuse
kaugus, võrgu otstarbekus)
12. IKT teenuste
taristu

13.
Haldusvõimekus

12.1.
Lairibaühenduse
kasutuselevõtu
ja
kiire
ühendusega
võrkude
väljaarendamise laiendamine
ning
kujunemisjärgus
tehnoloogiate
ja
digitaalmajanduse võrgustike
kasutuselevõtmise toetamine
12.2. E-riigi, e-õppe, ekaasatuse, e-kultuuri ja etervishoiu
alaste
IKT
rakenduste tugevdamine

Kõigil on võimalik kasutada
kiiret internetti

Teenuste baastaristu toetab
Eesti elanike ja ettevõtjate
toimetamist nii kodus kui
piiriüleselt

100 Mbp/s või suurema kiirusega interneti
püsiühenduste osakaal

13.1.
Investeeringud
institutsionaalsesse
suutlikkusse
ning
avaliku
halduse ja avalike teenuste

Suurenenud on inimeste
ameti- ja erialane pädevus,
juhtimisja
koostöövõimekus
ning

1)Turvalist elektroonset identiteeti (IDkaart, mobiil-ID jne) kasutanud inimesed
2)Teenuste
baastaristu
alusel
tööle
pandud ja kasutusse võetud piiriülesed

Töö nr 1795/13
Lõpp-aruanne 28.11.2013

1) Kiire internetiühenduse
kasutajate arv, inimest
2) Kiire internetiühenduse
kasutajate osakaal kõigist
internetikasutajatest, %

1) E-teenuste kasutajate arv,
inimest
2) Kodanike rahulolu
veebipõhiste avalike
teenustega, rahulolevate
küsitletute osakaal > 50%
-
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Prioriteetne
suund

73
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Investeerimisprioriteedid

Suuna (ala-)eesmärgid

Prioriteetse
suuna
tulemusindikaatorid

eesmärgi

tõhususse, pidades silmas
reforme, paremat õiguslikku
reguleerimist
ja
head
haldustava

institutsionaalne suutlikkus

teenused Läänemere regiooni riikidega

Poliitikakujundamine
on
terviklikum, kaasavam ja
teadmistepõhisem

1)Avalike teenistujate asjatundlikkus

13.2.
Institutsioonilise
suutlikkuse
ning
tõhusa
avaliku halduse parandamine
haldusorganite
institutsioonilise
suutlikkuse
ja
tõhususe
ning
ERFi
rakendamisega seotud avalike
teenuste tugevdamise kaudu;
sellega toetatakse ka ESFi
toetatud
meetmeid
institutsioonilise
suutlikkuse
ja
avaliku
halduse
tõhustamiseks

Avalikke
teenuseid
pakutakse
kättesaadavalt,
ühtselt, kasutajakeskselt ja
nutikalt

1) Vabariigi Valitsuse töö efektiivsus (IMD
kombineeritud: public finances, legal and
regulatory framework, adaptability of
government policy, government decisions,
transparent, bureaucracy)
2) Kasu saanud regionaalsete ja kohaliku
taseme
organisatsioonide
osakaal
regionaalse
tasandi
organisatsioonide
koguarvust

KSH töörühma ettepanekud

1) Kodanike rahulolu avalike
teenustega ja ametnikega,
rahulolevate kodanike
osakaal >50%
1) Avalike institutsioonide
usaldusväärsus kodanike
silmis, > samade
institutsioonide EL
keskmine73

Eurobaromeeter 74, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_ee_ee_nat.pdf
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8 Ülevaade KSH korraldusest ja avalikkuse kaasamisest
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine koostöös huvigruppidega ja
avalikustamine
toimub
vastavalt
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduses
ja
muudes
avalikku
menetlust
puudutavates seadustes (haldusmenetluse seadus) sätestatud nõuetele.

8.1 Kaasamine – mõjutatud ja huvitatud osapooled
Rahandusministeeriumi
eestvedamisel
moodustati
novembris
2011
ministeeriumidevaheline kõrgetasemeline töörühm, mille ülesandeks on
koordineerida perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise ettevalmistusi.
Sotsiaalpartnerite kaasamine toimub vastavalt protsessi alguses koostatud ja
juhtrühma poolt heakskiidetud kaasamise kavale74, mis lähtub ESI üldmääruse
artiklist 5 ja 46 ning kehtivast „Kaasamise heast tavast“.75
Valitsusväliste partnerite kaasamist aruteludesse nii partnerlusleppe kui ka
rakenduskavade
koostamisel
koordineerib
Rahandusministeerium.
Põllumajandusministeerium korraldab partnerite kaasamise maaelu arengu ja
kalandusfondi vahendite planeerimisel. Lisaks kaasavad ministeeriumid
partnereid partnerlusleppega hõlmatud poliitikavaldkondade arengukavade
koostamisse.
Siseriiklik planeerimisprotsess oli jagatud etappideks ning iga etapi raames
kaasati vajaliku tulemuse saavutamiseks partnereid eri tasanditelt. Kaasatavad
partnerid olid jagatud kahte rühma: partnerite katusorganisatsioonid ja
valdkondlikud partnerid.
Strateegia koostamise ja rakendussüsteemi ettevalmistamise tasandil kaasati
partnerite katusorganisatsioone, kellel on ekspertiisi ja eestkoste huvi paljude
erinevate valdkondade vajaduste ja arenguperspektiivide kohta – st üleriiklikul
tasandil ehk kogu riigi vaates. Nende organisatsioonide hulka on arvatud: Eesti
Kaubandus- ja Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Väike- ja Keskmiste
Ettevõtjate
Assotsiatsioon,
Eesti
Keskkonnaühenduste
Koda,
Eesti
Ametiühingute Keskliit, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Eesti
Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda,
Leader Foorum, Rektorite Nõukogu, SA Kutsekoda ja Eesti Puuetega Inimeste
Koda.
Partnerite
katusorganisatsioonide
kaasamise
eest
vastutas
Rahandusministeerium.
Teiste ministeeriumite roll oli partnerite kaasamine valdkonnapõhiselt,
korraldades valdkondlikke arutelusid, kaasates partnereid programmide ja

74

Kaasamise kava on Struktuurivahendite kodulehel kättesaadav aadressil:
http://www.struktuurifondid.ee/public/EL_2014-2020_kaasamise_kava1.pdf
75
Kaasamise kava on Vabariigi Valitsuse kodulehel kättesaadav aadressil:
http://www.valitsus.ee/et/riigikantselei/kaasamine-ja-mojude-hindamine/kaasamise-hea-tava
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meetmete väljatöötamisse (aga ka edasise rakendamisperioodi jooksul). Iga
partnerlusleppe väljatöötamises osalev ministeerium koostas omapoolse
partnerite nimekirja huvirühmadest, kellega partnerlusleppe koostamisel
koostööd tehti. Neid partnereid käsitleti valdkondlike partneritena, kelle hulgas
on
eestkosteorganisatsioone,
tugija
rahastavaid
organisatsioone,
kutseorganisatsioone (ameti-, eriala- või loomeliidud), ekspertorganisatsioone
(nt
mõttekojad
ja
uurimisasutused)
ja
teenuste
osutajaid
(sh
konsultatsioonibürood). Valdkondlike partnerite nimekiri on toodud kaasamise
kava Lisas 176 ning sisaldab kokku 284 erinevat organisatsiooni, keda otseselt
koostamistöösse kaasati. Samuti oli teistel huvitatud organisatsioonidel võimalik
soovi korral liituda kaasatavate partnerite nimekirjaga. Ministeeriumid
korraldasid partnerite sisulise kaasamise: enda poolt määratletud partneritega
otsese ja jooksva suhtlemise ning konsultatsioonide käigus esitatud
ettepanekute menetlemise.
Lisaks oli avalike konsultatsioonivoorude käigus võimalik oma kirjalikke
ettepanekuid ja seisukohti esitada ka organisatsioonidel ja isikutel, kes otseselt
partnerite nimekirja ei kuulu.
Ajakohane info üleriikliku planeerimise tegevuskäigu, kaasarääkimisvõimaluste
kohta koos taustainfo ja töömaterjalidega oli kättesaadav kodulehelt
www.struktuurifondid.ee ning valdkondlike arutelude ja ettevalmistuste kohta
vastavate ministeeriumite kodulehtedel.
Operatiivne infovahetus toimus e-posti teel infolistide kaudu.
Huvitatud
osapoolte teavitamiseks oli kasutusel 2 postiloendit, mida haldas
Rahandusministeerium.
Üldise
infolistiga
said
liituda
kodulehel
www.struktuurifondid.ee kõik soovijad ning selle kaudu edastati informatsiooni
avalikkusele suunatud kaasamistegevuste (nt avalike infoseminaride ja
konsultatsioonivoorude) ning kodulehele lisatavate materjalide (alusanalüüsid,
eelhindamise raportid jms) kohta. Kaasatavate partnerite listiga said liituda
partnerorganisatsioonide esindajad (igast asutusest 1-2 esindajat) ning selle
kaudu jagati infot planeerimise seisu ja toimuvate seminaride kohta
tihedamini.77
Strateegilistest
KeHJS on:

planeerimisdokumentidest

huvitatud

osapoolteks

lähtuvalt

1. Ministeeriumid
ja
nende
allasutused:
Keskkonnaamet,
Keskkonnaministeerium,
Kultuuriministeerium,
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium,
Põllumajandusministeerium,
Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium,
Justiitsministeerium.
2. Keskkonnaorganisatsioonid ja vabaühendused – osad valitsusvälised
keskkonnaorganisatsioonid on koondunud Eesti Keskkonnaühenduste
Kojaks, mis lihtsustab organisatsioonide teavitamist rakenduskava ja KSH
76

Kaasamise kava Lisa 1 on Struktuurivahendite kodulehel kättesaadav aadressil:
http://www.struktuurifondid.ee/public/2014/Kaasatavad_organisatsioonid_koduleht_jaanuar2013
.pdf
77
Rakenduskava punkt 7.2
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koostamise osas. Vabaühenduste teavitamiseks informeeritakse KSH
protsessi etappidest ka Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liitu.
3. EL perioodi 2014-2020 partnerlusleppe ja rakenduskava
koostamisel
kaastavad organisatsioonid (kattub osaliselt punktidega 1 ja 2) http://www.struktuurifondid.ee/public/2014/Kaasatavad_organisatsioonid_
koduleht_05062012.pdf
4. Muud asjast huvitatud isikud. Vastavalt KeHJS nõuetele teavitatakse KSH
protsessi etappidest kuulutustega ajalehes, Ametlikes Teadaannetes ning
strateegilise planeerimisdokumendi koostaja veebilehel.
Mõjutatud ja huvitatud osapoolte teavitamine KSH protsessi etappidest toimub
vastavalt KeHJS nõuetele.
Rakenduskava protsessi osaks oleva KSH teostamisse toimus seadusekohane
avalikkuse kaasamine kahes etapis – KSH programmi avalikustamise käigus
ning KSH aruande avalikustamise etapis. KSH programmi avalikustamisel oli
võimalik esitada ettepanekuid programmi sisu osas ja aruande avalikustamisel
KSH teostamise ja leidude osas. Avalikkuse kaasamisega KSH ja rakenduskava
protsessi tegeleb strateegiliste planeerimisdokumentide koostamise korraldaja,
kelleks on Rahandusministeerium.
Perioodil märts kuni mai koostati Rahandusministeeriumi koordineerimisel ja
ministeeriumite koostöös partnerlusleppe ja rakenduskava esimene terviktekst,
millele andsid KSH eksperdid oma esialgse hinnangu (vahearuande), millest
lähtuvalt täiendati strateegilisi planeerimisdokumente. KSH vahearuanne on
koostatud Rahandusministeeriumi poolt 22.05.2013 ja 11.06.2013 saadetud
partnerlusleppe ja rakenduskava dokumendiversioonidele.
KSH vahearuanne on kaasamise ja hindajate soovituste parema integreerimise
eesmärgil KeHJS reguleeritule lisaks KSH täiendav väljund. Vahearuande
põhilisi järeldusi tutvustati 26.06.2013 valitsuskabineti arutelul ja esitati kõigile
planeerimisprotsessi osalistele kommenteerimiseks ja täiendusettepanekuteks.
KSH ekspertidele esitati tabel koos vastusseisukohtadega, mis on leitav aruande
lisas 1. Vastavasse tabelisse on omakorda lisatud KSH ekspertrühma vastused.
Partnerlusleppe ja rakenduskava esimene terviktekst koos KSH ja eelhindajate
soovitustega esitati
Vabariigi Valitsusele aruteluks. Vabariigi Valitsuse
põhimõttelise heakskiidu järgselt esitati strateegilised planeerimisdokumendid
KSH ekspertidele keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks ning KSH
lõpparuande kirjutamiseks ja vahehindajatele analüüsiks ja hinnangute aluseks.
Lõplik KSH aruanne on koostatud Rahandusministeeriumi poolt 12.07.2013
saadetud partnerlusleppe ja rakenduskava dokumendiversioonidele.
KSH ja eelhindamise lõpparuannete põhjal tehakse Rahandusministeeriumi
koordineerimisel veel vajaminevaid parendusi. Partnerluslepe ja rakenduskava
on
planeeritud
Vabariigi
Valitusele
viimaseks
heakskiiduks
esitada
oktoobris/novembris
2013,
seejärel
esitatakse
strateegilised
planeerimisdokumendid koos KSH lõpparuandega Euroopa Komisjonile ja
algavad
ametlikud
läbirääkimised
partnerlusleppe
ja
rakenduskava
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kinnitamiseks. Pärast seda teeb KSH ekspertrühm kokkuvõtte, mis määral on
partnerlusleppes ja rakenduskavas KSH järeldusi arvesse võetud.

8.2 KSH koostamise ajagraafik
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine koostöös huvigruppidega ja
avalikustamine toimub vastavalt KeHJS ja muudes avalikku menetlust
puudutavates seadustes (haldusmenetluse seadus) sätestatud nõuetele.
Keskkonnamõju strateegilisest
sellealasele seadusandlusele.

hindamisest

teatamine

toimub

vastavalt

EL vahendite
planeerimise
etapp

Aeg

KSH etapid ja tegevused

Aeg/teostamine

EL vahenditest
rahastatavate
eesmärkide ja
lahendusteede valik

Valitsuskabineti
nõupidamine
– 29.11.12
teadmiseks
võetud

KSH algatamine

Detsember 2012

Prioriteetsete
suundade
eesmärkide,
tulemuste,
indikaatorite,
meetmete valiku ja
rahastamiskava
arutelud
ministeeriumitega

Veebruarmärts

KSH programmi koostamine

Jaanuar 2013

KSH programmi kohta
seisukoha küsimine

Veebruar 2013

Partnerlusleppe
rakenduskava
esimeste
terviktekstide
koostamine

ja

Märts-aprill

KSH programmi
avalikustamine, 14 päeva
avalikuks aruteluks.

Aprill 2013

Partnerlusleppe
rakenduskava
esialgsete
terviktekstide
koostamine

ja

KSH programmi läbivaatamine
ja
heakskiitmine
Keskkonnaameti
poolt,
14
päeva
jooksul
peale
KSH
programmi esitamist.

Mai-juuni 2013

Partnerlusleppe
rakenduskava
esialgsete
terviktekstide
täiendamine

ja

KSH läbiviimine

Mai–juuli 2013

KSH lõpparuande koostamine

Juuli 2013

KSH
aruande
avalikustamine 21 päeva
vältel,
avalik
arutelu,
vajadusel KSH lõpparuande
täiendamine vastavalt esitatud

August

Strateegiadokumentide
põhimõtteline
heakskiit
valitsuskabinetis

Aprill

Aprill-juuli

Juuni lõpp
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EL vahendite
planeerimise
etapp

Aeg

KSH etapid ja tegevused

Aeg/teostamine

märkustele
KSH
aruande
esitamine
Keskkonnaametile
heakskiitmiseks

Eeldatavasti septemberoktoober 2013

KSH lõpparuande kinnitamine Keskkonnaameti poolt.
Järelevalvaja otsus 30 päeva jooksul aruande saamisest
arvates.
Lõplik
strateegiadokumentide
heakskiit
valitsuskabinetis.
Läbirääkimised
Euroopa
Komisjoniga

Oktoober-november 2013

Kogu keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi perioodil on KSH
töögrupp valmis huvilistele tutvustama töö käiku.

8.3 Programmi koostanud eksperdirühma ja strateegiliste
planeerimisdokumentide koostaja andmed
Strateegiliste planeerimisdokumentide koostamise korraldaja
Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1, Tallinn 15006
e-post info@fin.ee
Tel (+372) 611 3558
Kontaktisik: Kadri Tali
e-post kadri.tali@fin.ee
Tel (+372) 611 3461
KSH teostaja
OÜ Hendrikson&Ko
Raekoja plats 8, 51004 Tartu
e-post hendrikson@hendrikson.ee
Tel (+372) 740 9800
Kontaktisik: Riin Kutsar
e-post riin@hendrikson.ee
Tel (+372) 740 9807
KSH ekspertrühm koosneb järgmistest liikmetest:
Hendrikson&Ko juhtekspert Riin Kutsar vastab keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §34 lõikes 3 esitatud nõuetele:


On omandanud kõrghariduse keskkonnatehnoloogia erialal Tartu
Ülikoolis, lisaks omab Tartu Ülikooli majandusteaduse rakendusõppe
tunnistust.
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Omab planeeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise kogemust
alates aastast 2005 ning osalenud erineva suurusega KMH ja KSH
projektis nii eksperdi kui projektijuhi funktsioonis.
Õpingud Tartu Ülikoolis sisaldasid planeerimisalast koolitust rohkem kui
40 tunni ulatuses.
Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid,
protseduuri ja hindamisega seotud õigusakte.

Hendrikson&Ko töörühma kuuluvad alljärgnevad eksperdid ja spetsialistid:
Nimi
Riin Kutsar

Kuido Kartau

Haridus/kvalifikatsioon
Keskkonnatehnoloogia alane
kõrgharidus (Tartu Ülikool,
Füüsika ja keemia teaduskond,
BSc - võrdsustatud
magistrikraadiga)
BSc geograafias

Tiit Oidjärv

BSc sotsioloogias

Keiu Rõa

Haldusjuhtimine, BSc

Valdur
Lahtvee

Metsamajanduse insener,
võrdsustatud magistrikraadiga

Ülesanded hindamisel
Projektijuht, KSH ekspert; protsessi üldise
kulgemise juhtimine ja menetlustoimingud,
huvirühmade kaasamine, looduskaitse

KSH ekspert; energeetika, transport ja
infrastruktuur
KSH ekspert; sotsiaalsete mõjude
hindamine, sh tööhõivepoliitika ja
kogukonnateenuste ekspert. Haridus,
teadus/arendus ja innovatsioon.
Valdkondlik hindamisekspert -sotsiaal- ja
tööhõivepoliitika; majandus- ja
ettevõtluspoliitika
Energeetikavaldkonna ekspert

Töö käigus kaasatakse vajadusel täiendavaid asjatundjaid.

8.4 KSH aruande koostamine ja avalikustamine
Peale KSH programmi heakskiitmist asuti koostama käesolevat KSH aruannet.
KSH aruande avalik väljapanek toimus 15.08.-05.09.2013 ning avalik arutelu
06. septembril 2013. KSH aruande avalikustamiselt saadud kirjad ja avaliku
arutelu protokoll on lisatud KSH aruandele Lisas 3.
KSH avaliku väljapaneku tulemusena saadi kirjalikud ettepanekud järgmistelt
osapooltelt:
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
Siseministeerium;
Sotsiaalministeerium;
Keskkonnaministeerium;
Eesti Taastvusenergia Koda;
Haridus- ja Teadusministeerium.
Peale avaliku arutelu toimumist laekusid täiendavad kommentaarid Eesti
Keskkonnaühenduste Kojalt.
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Alljärgnevas tabelis on esitatud kirjalikult saadud ettepanekud, antud vastused
ning selgitatud ettepanekutega arvestamist KSH aruande täiendamisel.
KSH aruande avalikustamiselt laekunud ettepanekud, vastused ja selgitused:
ETTEPANEK
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Prioriteetne
suund
nr
5
„Kasvuvõimeline
ettevõtlus
ja
rahvusvaheliselt
konkurentsivõimeline
teadusja
arendustegevus“:
Hindajate
soovitus:
Lisaks
kaaluda
innovatsioonipoliitika meetmeid nagu näiteks
toetused
ökoinnovatsioonidele,
rohelised
riigihanked, koostöö arendamine kõrgkoolidega
arendades sh koostööd teadlaste ja ettevõtete
vahel
lahenduste
väljatöötamiseks
keskkonnamõju vähendamise eesmärgil. Toetuste
andmisel saab seada erisusi ka keskkonnahoiu
arvestamiseks innovatsiooni läbiviimisel.
MKMi kommentaar: Perioodil 2014-2020 on
plaanis toetada nii innovaatiliste riigihangete
programmi loomist kui koostöö arendamist
ettevõtjate ja ülikoolide vahel, seda ennekõike
läbi kasvuvaldkondade arendamise. Seejuures
panustatakse keskkonnahoiu valdkonda kõige
vahetumalt läbi kasvuvaldkonna „Ressursid“ antud
kasvuvaldkonna
põhitähelepanu
on
kodumaiste ressursside efektiivsemal kasutamisel
ning hõlmab ühtlasi ka ressursisäästu.
Prioriteetne
suund
nr
10
„Jätkusuutlik
linnapiirkondade areng“:
Hindajate soovitus: Liikuda püstitatud eesmärgist
katvat ülevaadet andva koguliikumisi (mitte vaid
tööalaseid)
kajastava
seiresüsteemi
välja
töötamise suunas ning lisada eesmärgile jõudmist
kajastava
indikaatorina
ühistranspordi
ja
kergliikluse
osakaal
kogu
transpordis
ja
teostatavates liikumistes.
MKMi kommentaar: Viidatud seiresüsteem ei ole
hetkel välja töötamisel, samuti ei saa pidada
realistlikuks
süsteemi
käivitumist
lähiajal,
mistõttu ei ole hetkel kaalumisel ka vastava
indikaatori lisamine.
Prioriteetne suund nr 11 „Jätkusuutlik transport“:
Hindajate soovitus: Laiendada dokumentides
raudteel toimuvate kaubavedude käsitlust.
MKMi kommentaar: Soovitus ei ole asjakohane,
kuna
kaubavedude
suunamine
raudteele
praegusest oluliselt suuremas mahus ei ole
võimalik (kogused ja vahemaad ei ole enamasti
piisavad). Seetõttu ei lähtuta perioodil 2014-2020
Ühtekuuluvusfondist raudteetaristusse tehtavate
investeeringute
kavandamisel
kaubavedude
suurendamise eesmärgist.
Siseministeerium
60 (+ lk 96) Linnapiirkondade jätkusuutlik areng
H&Ko
märkus:
Investeerimispriorieedi
alaeesmärgi „Erinevaid liikumisviise integreeriv
ning inim- ja keskkonnasõbralik linnaruum“
tulemusindikaatorina
on
ette
nähtud
„Igapäevaseks töölkäimiseks ühistransporti või
jalgratast kasutavate või jalgsi liikuvate inimeste
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osatähtsus suuremates linnapiirkondades“.
Soovitame liikuda püstitatud eesmärgist katvat
ülevaadet andva koguliikumisi (mitte vaid
tööalaseid)
kajastava
seiresüsteemi
välja
töötamise suunas ning lisada eesmärgile jõudmist
kajastava indikaatorina
- ühistranspordi ja kergliikluse osakaal kogu
transpordis ja teostatavates liikumistes.
SiM kommentaar:
Tööalasteks
liikumisteks
kasutatava transpordivahendi kohta küsitakse
Statistikaameti
korraldatavates
regulaarsetes
tööjõu-uuringutes.
Ei pea otstarbekaks SF rakenduskava raames uue
indikaatori väljatöötamist, kuna olemasolev
indikaator annab piisavalt hea ülevaate muutuste
suunast
ja
kiirusest,
vastates
seega
tulemusindikaatori kriteeriumidele.
90
Majanduslik
heaolu
ja
ühiskonna
vajadustele vastav haridus
SiM kommentaar: Rakenduskava prioriteetide
seas, mis aitavad kaasa majandusliku heaolu
kasvule, ei ole nimetatud prioriteetset suunda
„Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja
piirkondliku
ettevõtluse
arendamine“,
mis
panustab
töökohtade
loomisse
ja
ettevõtluskeskkonna
arengusse
väljaspool
Tallinna ja Tartut.
91
Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused
SiM kommentaar: Rakenduskava prioriteetide
seas, mis on seotud sotsiaalsete erinevuste
vähenemisega, pole mainitud prioriteetset suunda
„Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja
piirkondliku ettevõtluse arendamine“, milles
sisalduvad
tegevused
ettevõtluskeskkonna
arendamiseks väljaspool Tallinna ja Tartut –
seega regionaalsete erinevuste vähendamiseks
hõives ja sissetulekutes.
Prioriteetses
suunas
„Linnapiirkondade
jätkusuutlik areng“ nähakse ette tegevusi IdaViru
linnapiirkondade
mahajäänud
alade
taaselustamiseks, mis aitab muuta need linnad
atraktiivsemaks elukeskkonnaks ning suurendab
seega regionaalset tasakaalustatust.
Sotsiaalministeerium
Hindajad peaksid mõtlema, kas elu kvaliteete on
sama, mis elukvaliteet. Käesolevas hindamises
peaks
keskenduma
elu
kvaliteedile,
kuid
hinnatakse hoopis elukvaliteeti, mistõttu pole osa
analüüsist asjakohane.
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Aruannet ettepaneku alusel täiendatud.

Aruannet ettepaneku alusel täiendatud.

Peamine
tõstatatud
küsimus
puudutas
elu
kvaliteedi/elukvaliteedi
mõisteid.
Nõustume,
et
mõistete sisu on erinev, osaliselt ka kattuv (hea elu
eeltingimusena nähakse mitmetes käsitlustes olulisena
ka subjektiivset heaolu või eluga rahulolu, vt nt Allardt,
E., Nussbaum, M.). Samuti nõustume, et käsitluse all
oleva strateegilise dokumendi puhul on põhjendatum
tähelepanu pööramine objektiivsetele näitajatele, nagu
on rõhutatud ka aruande peatüki 5.4 kontekstis. KSH
aluseks
oleva
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-i 40 käsitlus on
inimese heaolu küsimuses tõlgendatav mitmeti;
aruandes esile toodud Keskkonnastrateegia aastani
2030 eesmärkides on määratlus täpsem. Seetõttu
kitsendasime
hindamise
aluseks
olevas
KSH
programmis inimesele avalduvate mõjude käsitlemisel
hindamise ulatust inimarengu indeksi ning vastavate
siseriiklike käsitluste raamistikus.
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Oleme
kogu
KSH
aruande,
sh
peatüki
4
(vastavusanalüüs) mõistete täpsuse huvides üle
vaadanud ja teinud vajalikud parandused.
Keskkonnaministeerium
Kõnealuses KSH aruandes toodud info on
ebaühtlane, st kohati on esitatud väga detailsed
andmed (nt hinnatud eesmärkide saavutamise
kirjelduses) ning mõnes peatükis väidetakse, et
kuna detailsem informatsioon puudub, pole
võimalik
hinnangut
anda
(nt
mõju
looduskaitsealadele). Lisaks esineb KSH aruandes
väga palju kirjavigu, mistõttu on seda keeleliselt
raske lugeda.
Läbivalt on soovitatud integreerida keskkonna ja
kliima
valdkonda
horisontaalse
mõõtmena.
Tegemist on väga üldise kommentaariga, mille
sisu on raskesti hoomatav. Seetõttu palume
aruandes välja tuua konkreetsed ettepanekud,
mis tagaksid keskkonna ja kliima valdkondade kui
horisontaalse mõõtme käsitlemise rakenduskavas
ja partnerlusleppes.
Samuti teeme ettepaneku sätestada perioodi
2014-2020
investeerimisprojektidele
nõue
keskkonnamõju eelhinnangu koostamiseks (juhul
kui
mõju
hindamise
nõue
ei
tulene
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest (KeHJS)).
Selle abil oleks võimalik välistada potentsiaalne
negatiivne keskkonnamõju.

KSH aruande peatükis 4.2.11 on jätkusuutliku
transpordi
juures
väidetud,
et
transpordi
arendamine
on
paratamatult
negatiivse
keskkonnamõjuga. Palume nimetatud peatüki
tekst üle vaadata, kuna meie hinnangul
transpordi optimaalne ja läbimõeldud arendamine
ei ole alati negatiivse keskkonnamõjuga.
KeHJS § 40 lg 4 p 3 kohaselt tuleb KSH aruandes
välja tuua eeldatavalt mõjutatava keskkonna
kirjeldus rakenduskava koostamise ajal ja
alternatiivsete
arengustsenaariumide
korral,
sealhulgas alternatiivide võrdlus ja tõenäoline
areng
juhul,
kui
strateegilist
planeerimisdokumenti ellu ei viida. Leiame, et
nimetatud seadusesäte on täidetud vaid osaliselt.
/.../ Juhul kui KSH töörühm alternatiivide
käsitlemist (käsitlemata jätmist) mõjutada ei
saanud, tuleb seda aruandes põhjalikumalt
selgitada.

Teeme ettepaneku käsitleda KSH aruande
peatükis 5.2.1 turvast maavarana nii, et oleks
selgelt määratletud turba staatus, kuna aruandes
on ühes ja samas peatükis käsitletud turvast nii
taastuva kui taastumatuna. Hetkel on turba puhul
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Peale aruande avalikku väljapanekut ja avalikku
arutelu on KSH aruannet ja järeldusi-sõnastusi
täiendatud.

Aruannet on vastavas osas täiendatud (ptk 5.5) ning
toodud välja soovitused keskkonna-hoidlikuma ja
rohelisema majanduse põhimõtetest.

KSH ekspertrühm ei pea vajalikuks väljapakutud nõude
lisamist
kõikidel
juhtudel
keskkonnamõju
eelhinnanguna. KeHJS sätestab juba juhud, milliste
tegevuste korral eeldatakse kaasnevat keskkonnamõju
ja vajalik on keskkonnamõju hindamise läbiviimine
ning
tegevusvaldkonnad,
mille
korral
kaaluda
keskkonnamõjude
hindamise
algatamist
läbi
koostatavate keskkonnamõju eelhinnangute.
Ekspertrühm peab olulisemaks toetada tegevusi, mis
panustavad
keskkonnahoidu
ning
lähtuvad
rohemajandamise põhimõtetest.
Ettepanku alusel on vastavat osa aruandes parandatud.

Nii riigi eelarvestrateegia kui ka rakenduskavade
koostamise aluseks on valdkondlikud arengukavad, mis
määratlevad arengusuunad ning eelisarendatavad
tegevusvaldkonnad erinevate sektorite lõikes, seega
KSH aruande koostamise käigus ei osutunud vajalikuks
täiendavate all-alternatiivide väljatöötamine ning
lähtuti
reaalselt
väljatöötatud
alternatiivsest
lahendusest.
0 Alternatiiv ehk rakenduskavast loobumine tähendaks
EL abi kasutamisest loobumist. Ebaselge ja käesoleval
hetkel prognoosimatu on, millistest allikatest ja kui
suures mahus kaetakse konkreetsed valdkondlikud
investeerimisvajadused juhul, kui EL vahendeid ei
kasutataks. Valdkondlikes arengukavades võetakse
arvesse võimalikku toetusmahtu. Seega pole käesoleva
töö puhul ka realistlik anda täpsemat olukorra
kirjeldust 0-alterniivi osas.
Ptk 5.2.1 on ettepaneku alusel täiendatud.
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tunnustatud kaks erinevat lähenemist, kuid KSH
aruandes on jäänud turba staatus selgelt lahti
kirjutamata ja märkimata, kas lähtutakse
printsiibist, et turvas on taastuv maavara või
mitte.
Lisaks on KSH aruande peatükis 5.2.1 leheküljel
75 öeldud, et jäätmete taaskasutus on Eestis
suurenenud, kuid üle 37% jäätmetekkest ei ole
see tõusnud. Juhime Teie tähelepanu sellele, et
tegemist on 2010. a. andmetega, mis tuleks
asendada 2011. a. andmetega. 2011. aastal oli
Keskkonnaagentuuri andmete kohaselt jäätmete
taaskasutus kogutekkest 55%.
Kõnealuse KSH aruande peatükk 5.2.3 kannab
pealkirja
„Kliimamuutuste
leevendamine
ja
välisõhu seisund“. Juhime tähelepanu sellele, et
nimetatud
peatükis
on
käsitletud
vaid
kasvuhoonegaaside vähendamist, mis alati ei
pruugi
olla
korrelatsioonis
teiste
välisõhu
saasteainete heidetega. Samuti ei ole eraldi
pööratud tähelepanu välisõhu saastamisele,
mistõttu puudub hinnang võimalikule muutusele
välisõhu seisundis. Palume KSH aruannet
vastavalt märkusele täiendada.
KSH aruande peatükis 5.2.4 on ekslikult viidatud
peatükile 5.3. Palume seda korrigeerida, kuna
õige on viidata peatükile 5.4.
Peatükis
5.3
tuleb
KSH
töögrupi
hindamistulemusi/seisukohti täpsustada – millise
strateegilise
dokumendi
(partnerlusleppe,
rakenduskava või mõlema) eesmärgid ei ole
vastuolus
üle-Euroopalise
looduskaitse
põhimõtetega. Selgitamist vajab ka KSH töögrupi
lähenemine strateegiliste dokumentide mõju
hindamisel
inimesele
(peatükk
5.4).
KSH
töögrupp on mõju hindamisel märkinud, et
inimesele avalduvate mõjude käsitlemisel lähtuti
Eesti rahvusvahelises kontekstis probleemsetest
valdkondadest ÜRO arenguprogrammi poolt
avaldatava
globaalse
inimarengu
indeksi
komponentide lõikes. Probleemsete valdkondade
määratlemisel olid aluseks Eesti Inimarengu
Aruannetes
esitatud
ülevaated.
Kõnealuses
peatükis on loetletud inimarengu seisukohalt
probleemsed valdkonnad, millele KSH teostamisel
keskenduti. Samas on öeldud, et probleemsete
punktide väljatoomine on eelkõige informatiivne,
osutades
valdkondadele
ühiskonnas,
milles
positiivsete muutuste ellukutsumine võimaldab
Eesti arengunäitajaid veelgi parandada. Palume
KSH töögrupil selgitada, miks valiti mõju
hindamiseks just aruande peatükis 5.4 loetletud
probleemsed valdkonnad.
KSH aruandes ei ole käsitletud erinevate mõjude
omavahelisi seoseid, nagu on nõutud KeHJS § 40
lg 4 p 7. Sellest tulenevalt palume võimalikke
seoseid KSH aruandes kirjeldada. Lisaks juhime
Teie tähelepanu sellele, et kuigi KSH peaks
käsitlema
nii
ühtekuuluvuspoliitika
fondide
rakenduskava ja partnerluslepet, siis hinnatud on
vaid rakenduskava mõjusid. Aruandest ei selgu,
milline on viie fondi (ÜF, ERF, EAFRD, ESF, EMKF)
kavandatud tegevuste koosmõju keskkonnale ja
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Ettepaneku alusel on aruannet täiendatud, lisatud on
uuem ja hilisem informatsioon.

Ettepaneku alusel on aruannet täiendatud. Aruandes
välja toodud ning rakenduskavaga ette nähtud
meetmed aitavad kaasa ühtlasi nii kliimamuutuste
leevendamisele kui ka välisõhu saaste vähendamisele
läbi ressursisäästu ja energiatõhususe.

Parandus aruandesse sisse viidud.
Strateegiliste
dokumentide
(partnerlusleppe,
rakenduskava) eesmärgide vastavust üle-Euroopalise
looduskaitse põhimõtetega on hinnatud peatükis 4.2.
Peatükis 5.4 käsitletud valdkondade määratlemisel
lähtuti eelkõige kogumiku „Eesti inimarengu aruanne
2012/2013“, ent ka 2010/2011 kogumiku „ÜRO
inimarengu indeks“ käsitlustest (eelkõige Keskpaik, A
(2012/2013) , samuti väljaande „Globaalne inimarengu
indeks: Läänemere maade sarnased ja erinevad
arengujooned“
tõlgendusest
(Vihalemm,
P.
(2919/2011) ). Sisendina kasutati ka Eesti positsiooni
võrreldavate riikide suhtes erinevates valdkondades
2013. aasta ÜRO inimarenguindeksi ülevaates (Human
Development
Report
2013,
United
Nations
Development Programme 2013). Antud raamistiku
kasutamise põhimõte oli määratletud KSH programmis.

KSH aruande peatükis 5.4 on läbivalt viidatud ka
partnerlusleppe asjakohastele peatükkidele. Lisatud on
täiendav peatükk 5.5. Partnerlusleppe eeldatav
keskkonnamõju.
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kliimale.
Lähtuvalt KeHJS § 40 lg 4 p 13 peab KSH
aruanne
sisaldama
strateegilise
planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva
olulise
keskkonnamõju
seireks
kavandatud
meetmete ja mõõdetavate indikaatorite kirjeldust.
Kõnealusest KSH aruandest vastav info puudub,
mistõttu tuleb seda täiendada.

Lisaks palume korrigeerida KSH aruande peatükis
7 esimest ettepanekut alates teisest lausest,
sõnastades see järgnevalt: „Lisada kõikide
kavandatud prioriteetsete suundade ja seatud
alaeesmärkide juurde nõue, et nende täitmisel ei
tohi kahjustada eesmärgi „keskkonnahoid ja
kliima“
saavutamist.
Keskkonnahoiu
(nt
taastumatute ressursside säästmine, taastuvate
ressursside parendamine ja suurendamine) ja
kliima (kliimamuutuse mõju vähendamine ja
kliimamuutustega
kohanemine)
põhimõtetest
ühtse arusaamise tagamiseks ning nendest
kinnipidamiseks on vajalik need põhimõtted
horisontaalsete
meetmete
all
kirjeldada
(projektide ettevalmistamisel ja ellu viimisel
parandatakse keskkonnaseisundit).“
Eesti Taastuvenergia Koda
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KeHJS § 40 lg 13 alusel peab KSH aruanne sisaldama
strateegilise
planeerimisdokumendi
elluviimisega
kaasneva olulise keskkonnamõju seireks kavandatud
meetmete ja mõõdetavate indikaatorite kirjeldust.
Kavandatavate seiremeetmete kinnitamise eesmärk on
teha
varakult
kindlaks
strateegilise
planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnev oluline
negatiivne keskkonnamõju ja rakendada seda mõju
ennetavaid ja leevendavaid meetmeid (KeHJS § 42 lg
4).
Perioodi
2014-2020
partnerlusleppes
ning
ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavas ei seata
eesmärke ega arenguprioriteete, mille rakendumisel
oleks ette näha olulise mõju avaldumine ja negatiivse
mõju suurenemine looduskeskkonna aspektidele.
Seega KSH ekspertrühm ei näe ette täiendavaid seire
meetmeid negatiivse keskkonnamõju hindamiseks ja
minimeerimiseks.
Ettepaneku alusel on vastava ptk 7 sõnastust
muudetud.
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1.
Oleme seisukohal, et KSH aruanne pole
piisavalt
arvestanud
riiklike
strateegiatega
„Säästev Eesti 21“, „Eesti Keskkonnastrateegia
aastani 2030“, konkurentsivõime kava „Eesti
2020“
aga
ka
valdkondlike
strateegiate
„Energiamajanduse riiklik arengukava aastani
2020“, „Elektrimajanduse riiklik arengukava
aastani
2018“
ja
„Eesti
taastuvenergia
tegevuskava aastani 2020“. Kõik ülalnimetatud
kavad ja strateegiad näevad ette põlevkivist
elektrienergia tootmise osakaalu vähendamise
ning
alternatiivsete
elektritootmisviiside
edendamise. Näiteks konkurentsivõime kava
„Eesti 2020“: „Kõige suuremad väljakutsed
peituvad elektrisektoris, kus täna toodetakse üle
90% elektrienergiast toodetakse põlevkivist.
Lähikümnendi oluline märksõna on energiaallikate
mitmekesistamine, sest aastaks 2020. peab
olema
saavutatud
olukord,
kus
ühegi
energiaallika osakaal ei ületa energiabilansis
50%“. KSH aruandes sellele viidet ei leia.
2.
Leiame, et KSH aruanne vastab vaid
osaliselt püstitatud eesmärgile „Keskkonnamõju
strateegilise hindamise üldine eesmärk on
edendada keskkonnatingimustega arvestamist,
tagades seeläbi keskkonnakaitse kõrge taseme
ning edendades säästvat arengut.“ (KSH aruanne
lk 20). /.../
Leiame, et KSH aruanne peab kajastama
põlevkivienergeetika keskkonnamõju ulatust ning
tuginedes
kehtivatele
strateegiatele
ja
arengukavadele (vt pt 1)tegema ettepanekuid,
kuidas partnerluslepe ja ESI rakenduskava
eelnõud muuta selliselt, et need keskenduks
enam
alternatiivsete
elektritootmise
viiside
edendamisele.
3.
Juhiksime teie tähelepanu, et ehkki nii
partnerlusleppe kui ka ESI rakenduskava eelnõud
rõhutavad põlevkivist elektrienergia tootmisest
tulenevaid kitsaskohti, siis rakenduskava rahalise
jaotuse põhjendustes puuduvad igasugused
vahendid
alternatiivsetest
allikatest
elektritootmise edendamiseks. Leiame, et selline
vahendite
jaotus
on
teravas
vastuolus
rakenduskava eelnõu prioriteetide, esile toodud
riiklike probleemide ning arengukavadega. Oleme
seisukohal, et KSH aruanne peaks selle vastuolu
välja tooma.
4.
Oleme seisukohal, et KSH aruanne ei
kajasta
energeetika
valdkonnas
Euroopa
Komisjoni
talituste
seisukohta
ajavahemiku
2014–2020 partnerluslepingu ja programmide
väljatöötamise kohta Eestis. Komisjoni seisukoht
sätestab
„Põlevkivi
tähtsus
energiaallikana
muudab
veelgi
tungivamaks
vajaduse
energiavarustust
mitmekesistada,
võttes
kasutusele tõhusamad ja vähem saastavad
energiaallikad.“ Seisukoht toonitab „Soodustada
tuleks
taastuvenergia
(sealhulgas
avamereenergia
ja
avamere
tuuleenergia)
kasutamist, muu hulgas head tava jagavate
võrgustike, ajakohastatud infrastruktuuri ning
õigusaktide
kaudu.
Suurima
potentsiaaliga
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KSH aruanne on välja toonud olulisemad riiklikud
strateegiad
„Säästev
Eesti
21“,
„Eesti
Keskkonnastrateegia aastani 2030“, konkurentsivõime
kava „Eesti 2020“ ning aruandes hinnati perioodi 20142020
Euroopa
Liidu
vahendite
kasutamise
partnerlusleppe ja rakenduskava eesmärkide vastavust
nimetatud
strateegiates
välja
toodud
keskkonnaeesmärkidele. Vastavusanalüüsi tulemusena
ei selgunud vastuolusid ei EL tasandil kavandatavate
eesmärkidega ega siseriiklike keskkonnaeesmärkidega.
Kavandatud meetmed aitavad kaasa nii energiaallikate
mitmekesistamisele -bioenergia tootmisele, kui.ühtlasi
keskendutakse energiatõhususe tõstmisele läbi mitme
meetme.
Rakenduskavade koostamise aluseks on valdkondlikud
arengukavad, milles on määratletud arengusuunad
ning eelisarendatavad tegevusvaldkonnad sektorite
lõikes. Rakenduskava eelnõu väljatöötamisel on võetud
arvesse kõiki mainitud valdkondlikke arengukavasid,
mis tegelevad käsitletavate teemadega laiapõhjaliselt,
struktuurivahendite
puhul
peame
mitmete
arengukavade kõrval arvestama ka fokusseerimise
nõude ja abikõlblikkuse piirangutega. Ka liikmesriigipõhiste soovituste arvestamine ja neile reageerimine
on strateegilises mõttes valdkondlike arengukavade ja
nende elluviimise teema. Selles kontekstis ei ole
kohane käsitleda EL struktuurivahendite ning muude
fondide vahendite kavandamist ainsa ega peamise
reageerimisvahendina.
Eelpool nimetatud valdkondade arengukava eest
vastutavad ministeeriumid on andnud oma seisukohad
Teie esitatud arvamustele.
Keskkonnaministeerium
juhib
Teie
tähelepanu
asjaolule, et arengukavades ja rakendusplaanides
võetud eesmärgid ning saavutatavad sihttasemed ei
ole kõik rahastatavad riigieelarvest – praeguse KSH
kontekstis struktuurivahenditest.
Põlevkivienergeetika
investeeringud
ei
ole
struktuurivahenditest üldjuhul abikõlblikud. Lähtudes
„saastaja
maksab“
põhimõttest:
kõik,
kes
kasvuhoonegaaside (KHG) lubatud heitkogustega
kauplevad, ei ole struktuurivahenditest abikõlblikud.
Struktuurivahenditest hetkel toetusi selles osas ei
kavandata,
aga
muudest
allikatest
siiski.
Ressursitõhususe edendamise seisukohast ei ole aga
välistatud
näiteks
põlevkivienergeetika
ressursitõhususe
edendamise
käsitlemine
osana
teadus-arendus- ja innovatsiooni tegevustest.
Olete oma kirjas ja ettepanekutes viidanud Euroopa
Liidu riigipõhistele soovitustele ning dokumendile
„Taastuvenergia tegevuskava aastani 2020“ (edaspidi
tegevuskava). Samuti tõite välja põlevkivitööstuse
keskkonnakahjulikkuse ning vajaduse investeerida
taastuvenergia väikelahendustesse.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium toob
välja, et Euroopa Liidu ning sealhulgas ka Eesti
poliitikud, ettevõtjad, töösturid ning tarbijad on
väljendanud rahulolematust energiahindadega ning
tõdenud, et tõusvad energiahinnad on oht Euroopa
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taastuvad energiaallikad on tuuleenergia ja
biomassi säästev kasutamine.“ Ehkki KSH
aruanne mitmes kohas viitab ka Euroopa
Komisjoni
riigipõhistele
soovitustele,
siis
energeetika
valdkonnas
seda
ei
tehta.
Taastuvatest
allikatest
elektritootmise
edendamist tähtsustatakse Euroopa Komisjoni
2012. ja 2013. aasta riigipõhistes soovitustes.
Leiame, et KSH aruanne peaks kajastama
Euroopa Komisjoni seisukohti ja riigipõhiseid
soovitusi ning tegema ettepanekuid, kuidas
partnerluslepe ja ESI rakenduskava eelnõud
muuta selliselt, et Komisjoni seisukohad ja
riigipõhised soovitused arvesse võetakse.
5.
Teeksime kolm konkreetset ettepanekut
KSH aruandesse, mille kohaselt tuleks muuta ESI
rakenduskava rahalist jaotust:
I Ettepanek: Suurendada ühtekuuluvusvahendite
investeeringuid
taastuvatel
allikatel
põhinevatesse
elektritootmisvõimsustesse
ja
nende
laiemaks
levikuks
vajaminevatesse
tehnoloogiatesse,
sealhulgas
elektrienergia
salvestamisvõimsustesse ja nutivõrkude (smart
grids) arengusse.
II Ettepanek: Ühtekuuluvusvahenditest tuleks
toetada
ka
taastuvatest
allikatest
suurte
elektritootmisvõimsuste
investeeringuid
sealhulgas avameretuuleparke ning samuti võiks
toetada võimalikult erinevaid taastuvenergia
allikaid.
III Ettepanek: toetada ühtekuuluvusvahenditest
taastuvenergia väikelahendusi. Toetuse saajateks
võiksid olla kõik mikro- ja väikeettevõtted (sh
turismiettevõtted) ning majapidamised.
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Liidu globaalsele konkurentsivõimele. Üheks hinna
kergitajaks on toetused taastuvatest energiaallikatest
elektrienergia tootmisele. Sellegipoolest on Euroopa Liit
ja ka Eesti võtnud ühise kohustuse võidelda KHG
emissioonide
suurenemise
vastu,
taastuvenergia
tarbimise poolt ning energiasäästu eest (nn 20-20-20
eesmärgid). Need eesmärgid on Eesti konteksti
panduna kajastatud eelpool mainitud tegevuskavas.
Kui vaadata kahe Eesti jaoks kohustusliku eesmärgi
saavutamise edenemist, siis taastuvenergia osakaal
sektoriteüleses lõpptarbimises oli juba aastal 2011 üle
25%, mis on ka Eesti eesmärk aastaks 2020. See
hõlmab endas nii kütte-, elektritootmise- kui ka
transpordisektorit.
Teine
eraldiseisev
kohustuslik
eesmärk
on
taastuvenergia
osakaal
10%
transpordisektori lõpptarbimises, mis on kõigile
riikidele ühtne. Eestil on hetkel vastav näitaja 0,2%.
On selge, et eesmärgi saavutamine nõuab laiapõhjalist
strukturaalset
muutust
Eesti
transpordisektori
energiakasutuses. Sellest lähtuvalt on orienteeritud ka
taastuvenergia tootmisele suunatud tegevused, mida
rahastatakse Ühtekuuluvusfondi (ÜF) vahenditest.
Põlevkivist
elektri
tootmise
kahjulikke
keskkonnamõjusid ei ole põhjust eitada. Samas juhime
tähelepanu, et põlevkivitööstuse puhul ei ole tegemist
ainult keskkonnakaitsesse puutuva lihtsalt lahendatava
probleemiga, vaid äärmiselt olulised on ka selle
tööstusharu
keerukad
regionaalsed
sotsiaalmajanduslikud mõjud. Sellest johtuvalt ei ole
võimalik ainult energeetika vaatepunktist lähtudes läbi
viia järske strukturaalseid muudatusi, vaid üleminek
peab toimuma (ja juba ka toimub) järk-järguliselt.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ei nõustu
väitega, et ÜF vahenditest taastuvenergia valdkonda
eraldatavad vahendeid ei kasutata seal, kus neid vaja
on. Taastuvenergeetika valdkonnas ÜF vahenditest
tehtavad
tegevused
nagu
taastuvenergiaallikate
kasutamise toetamine küttesektoris ja biometaani
tootmisvõimsuste väljaarendamise toetamine, lisaks
sektorit
toetavad
administratiivsed
meetmed
(kaugkütteseaduse
muutmise
seaduse
eelnõu,
vedelkütuseseaduse
muutmise
seaduse
eelnõu,
biometaani võrkupäästmise võimaldamise õiguslik
analüüs,
riikidevaheliste
taastuvenergia-alaste
koostöömehhanismide arendamine jne) puudutavad
tähelepanuväärset osa elanikkonnast ja ettevõtjatest,
kes on juba tegevad või on huvitatud tegevusest
taastuvenergia valdkonnas. Taastuvenergia allikate
kasutamise toetamine küttesektoris ja biometaani
kasutuselevõtt transpordis on väga vajalikud riigi
energiapoliitika eesmärkide saavutamiseks, kuid muid
allikaid nende tegevuste rahastamiseks hetkel ei ole.
Vajalikud toetused taastuvate energiaallikate osakaalu
suurendamiseks
elektriturul
antakse
läbi
elektrituruseaduses
sätestatud
toetusskeemide.
Vaieldamatult on meetmete tegevused ergutavad Eesti
ettevõtlusele ning kätkevad endas palju laiemat kasu
ühiskonnale,
kui
üksnes
kasvuhoonegaaside
emissioonide
vähenemine.
Kuigi
fossiilsetest
energiaallikatest elektri tootmine on jätkuvalt küsimus,
millega on vaja tegeleda, oleme pühendunud oma
Euroopa
Liidu
partneritega
kokku
lepitud
taastuvenergia eesmärkide saavutamisele. Seda nii
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elektri- ja soojusenergia tootmisel kui ka taastuvatest
energiaallikatest toodetud transpordisektori kütuste
tootmisel, tarnimisel ja tarbimisel.
Elamufondi energiakasutuse vähendamisel on suurima
kasuteguriga korterelamute rekonstrueerimine, mis
annab
potentsiaalselt
suurima
säästu
hoonete
energiatarbimises. Seetõttu on põhjendatud ÜF
vahendite suunamine korterelamute renoveerimise
toetamiseks, sh on ka abikõlblikuks tegevuseks
elamute tehnosüsteeide muutmine või asendamine
ning
taastuvenergia
tootmise
väikelahenduste
paigaldamine.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium jagab
ETEK
seisukohta,
et
toetused
taastuvenergia
väikelahendustele
võiksid
ÜF
vahenditest
olla
suuremad,
kuid
toob
samuti
välja,
et
struktuurivahendeid on piiratud hulgal kasutada ning
ühtede eesmärkide rahastamise suurendamiseks tuleb
need vahendid mingite teiste eesmärkide rahastamise
vähendamise arvelt leida.
Lisaks juhime Teie tähelepanu asjaolule, et Vabariigi
Valitsus kiitis 23.04.2013 kabinetinõupidamisel heaks
EL
vahenditest
kaasrahastatavad
eesmärgid ja
vahendite jaotuse ning tegi Rahandusministeeriumile
ülesandeks valmistada ette neist lähtuvad Euroopa
Liidu eelarveperioodi 2014–2020 struktuurivahendite,
maaelu arengu fondi ning merendus- ja kalandusfondi
vahendite kasutamiseks Eesti ja Euroopa Komisjoni
vahelise partnerlusleppe eelnõu ja struktuurivahendite
rakenduskava eelnõu.
Vabariigi Valitsusele esitatud ettepaneku koostamiseks:
1)
viidi läbi kaks eelanalüüsi – riigi hetkeolukorra
ja väliste tulevikutrendide analüüsid. Selleks, et
eurotoetused panustaksid senisest mõjusamalt riigis
seatud eesmärkide saavutamisesse, käsitleti analüüsis
riiki tervikuna, mitte vaid EL vahenditest abikõlblikke
valdkondi;
2)
lähtuvalt eelanalüüsidest määratleti koostöös
majandus- ja sotsiaalpartnerite katusorganisatsioonide,
valitsusväliste
ekspertide
ja
ministeeriumite
poliitikaekspertidega Eesti järgneva kümne aasta
arenguvajadused;
3)
arenguvajadustele
tuginedes
analüüsiti
kehtivates strateegiates
seatud eesmärke ning
määratleti
11
üleriigilist
eesmärki
ja
nende
elluviimiseks vajalikud lahendusteed;
4)
valitsuskabinetis võeti teadmiseks välja valitud
viis üleriigilist eesmärki ning nende saavutamist
toetavad rahastamisfookused;
5)
koostöös partnerite ja väliste ekspertidega
seati EL vahendite kasutamise alaeesmärgid ja
määratleti soovitud tulemused. Seejärel esitasid
ministeeriumid
nende
saavutamiseks
vajalike
meetmete kavandid ja rahastamisvajaduse hinnangud.
26.06.2013
toimus
Vabariigi
Valitsuse
kabinetinõupidamine Partnerlusleppe ja ÜKP fondide
rakenduskavaga seotud küsimuste aruteluks, kus
vaadati üle nimetatud dokumentide eelnõud sh
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vahendite jaotus ja mahud ning eelnõudele avaliku
konsultatsiooni käigus laekunud esialgsed ettepanekud
ning eelhindajate ja KSH ekspertide soovitused.
Rahandusministeeriumile
tehti
ülesandeks
viia
strateegiliste
planeerimisdokumentide
eelnõud
valitsuskabineti nõupidamise otsustega kooskõlla ja
esitada
12.
juulil
Euroopa
Komisjonile
konsultatsioonide alustamiseks ja KSH ekspertidele
lõpphinnangu esitamiseks. 06.09.2013 avalikul arutelul
esitatud KSH aruanne koostati lähtudes neist juuli
keskpaigas
valminud
uuendatud
planeerimisdokumentide eelnõudest.
Kuna hetkel kehtivate kokkulepeteni jõudmine on olnud
väga pikk protsess, kuhu on olnud kaasatud arvukalt
väga erinevate huvidega partnereid ja arvestades, et
kõigi osapoolte vajadus on EL vahendite kasutuselevõtt
2014. a esimeses pooles on praeguses planeerimise
etapis väga keeruline eelarve jaotust ümber vaadata.
Kui Teil täiendavate EL vahenditest toetust vajavate
tegevuste väljatoojana on väga konkreetne ettepanek,
millistele eesmärkidele ja tegevustele kavandatud
toetust struktuurivahendite piiratud mahtu arvestades
taastuvenergia edendamisele toetusmahu lisamiseks
vähendama peaks, kuulaksime seda meeleldi.
Samas juhime tähelepanu asjaolule, et aastatel 2015–
2017 on kavas vastavalt Riigi eelarvestrateegia 2014–
2017 lisale 6 rahastada KHG lubatud heitkoguse
ühikutega Euroopa Liidu siseses kauplemissüsteemis
saadavate vahendite arvel viie miljoni euro ulatuses
taastuvenergia
mikrolahenduste
kasutuselevõtu
meedet. Samuti panustavad taastuvenergia kasutuse
edendamisse mõned Maaelu arengukava 2014-2020
eelnõu kohaselt kavandatavad meetmed.

Haridus- ja Teadusministeerium
HTM poolt kommentaare ei ole peale selle, et
koolivõrgu korrastamise käigus ei ehitata mitte
ainult soojapidavamaid maju vaid tegevuse
eelduseks
on
ka
koolides
pinnakasutuse
efektiivsuse tõus, mis toob kaasa ressursisäästu.
Keskkonnahariduse teemad on integreeritud
teiste meetmete sisse ja eraldi teemana välja
toomist ei poolda.
Eesti Keskkonnaühenduste Koda
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
käigus hinnatav dokument on äärmiselt üldine,
millest lähtuvalt ka mõjude hinnangud samuti
väga üldised. Samas on KSH aruandes tehtud
väga asjakohased ettepanekud rakenduskava ja
partnerlusleppe
täiendamiseks
ning
korrigeerimiseks.
Eesti
Keskkonnaühenduste
Koda (EKO) on seisukohal, et partnerluslepet
tuleks kindlasti KSH aruandes välja toodud
soovituste ja ettepanekutega täiendada.
Samuti juhib EKO tähelepanu, et asi, mida KSH ei
ole analüüsinud, kuid millel on tegelik mõju, on
partnerlusleppe rakenduskavade eelarve ehk siis
see, kui palju raha mingitesse valdkondadesse ja
meetmetesse
läheb.
Partnerlusleppe
rakenduskavade eelarvele tuleks anda täiendav
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Kommentaar võetud teadmiseks.

Struktuurivahendite kasutamise rahaliste vahendite
jaotuse kokku leppimine valdkonniti on toimunud
ministeeriumite
tihedas
koostöös,
kaasates
ka
partnerorganisatsioone.
Raamdokumentide
koostamisega paralleelselt viiakse läbi eelhindamine
(tuginedes mh juhisele Guidance document on ex-ante
evaluation, EC 2013), mille eesmärgiks on muuhulgas
hinnata
meetmete
optimaalsust
(vt
täpsemalt
http://www.struktuurifondid.ee/kaasamise_korraldus/.
Rakenduskavade koostamise aluseks on valdkondlikud
arengukavad, mis määratlevad arengusuunad ning
eelisarendatavad
tegevusvaldkonnad
erinevate
sektorite lõikes. Rakenduskava väljatöötamisel on
võetud arvesse valdkondlikke arengukavasid. Eesti
jaoks prioriteetsed arengusuunad on määratletud
29.11.2012 aset leidnud valitsuskabineti istungi alusel.
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Seega panustatakse valdkondadesse mis on Eesti
puhul prioriteetsed, võttes arvesse ka Euroopa Liidu
rahastuspõhimõtteid.

8.5 Ülevaade KSH käigus ilmnenud raskustest
Strateegiliste dokumentide
- partnerlusleppe, rakenduskava - puhul on
tegemist
üldiste
dokumentidega,
mille
elluviimise
võimalik keskkonnamõju ja mõju prognoosi täpsus sõltub suures osas
püstitatud
eesmärkide
selgusest
ja
valitud
indikaatoritest,
samal
ajal
ka
osapoolte
keskkonnaalasest
asjatundlikkusest,
haldussuutlikkusest
ja
motivatsioonist.
Seega
sõltub
reaalne
keskkonnamõju konkreetsetest tingimustest ning aset leidvasttegevusest, mis
tuleneb suures osas partnerlusleppest ja rakenduskavast ning mõjude olulisust
või nende leevendamise võimalusi on võimalik analüüsida täpsete tegevuste
selgumisel.
KSH
aruande
koostamisel
on
arvesse
võetud
strateegilise
planeerimisdokumendi sisu ja üldistustasandit. KSH käigus hinnatav dokument
on äärmiselt üldine, millest lähtuvalt ka mõjude hinnangud. KSH oluliseim
eesmärk oli tuvastada kavandatud prioriteetsete suundade, alaeesmärkide ja
meetmete vastavus EL ja Eesti strateegiliste dokumentidega sätestatud
keskkonnaeesmärkidele.
Partnerlusleppe ja rakenduskava puhul on tegemist üldiste dokumentidega,
mille elluviimise võimalik keskkonnamõju ja mõju prognoosi täpsus sõltub
suures osas püstitatud eesmärkide selgusest ja valitud indikaatoritest. Seega
sõltub reaalne keskkonnamõju konkreetsetest tingimustest ning aset leidvast
tegevusest, mis tulenevad suures osas alles rakenduskava priotiteetsete
suundade lõikes välja toodud sekkumiste/meetmete nõuete kujundamise.
Teatud raskusi hinnangute kujundamisel valmistas ka KSH koostamise pingeline
ajagraafik.

8.6 KSH aruande heakskiitmine
Keskkonnaamet kiitis partnerlusleppe ja rakenduskava KSH aruande heaks
22.11.2013 kirjaga nr 6-8/13/24066-2 (vt Lisa 4).
Partnerlusleppe ja rakenduskava KSH aruande ptk 7 annab KSH eksperdi
ettepanekud partnerlusleppe ja rakenduskava täiendamiseks. KeHJS § 43 p 1
kohaselt tuleb partnerlusleppe ja rakenduskava koostamisel/täiendamisel
arvestada KSH aruandes toodud ettepanekutega.
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Keskkonnaameti otsustus (KeHJS § 38 lg 1 ja 2, § 40-41, § 42 lg 2-5, § 43 p 1
ning § 44 alusel):
1. Keskkonnaamet kiidab perioodi 2014-2020 Euroopa Liidu vahendite
kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
KSH aruande heaks.
2. Partnerlusleppe ja rakenduskava koostamisel (lõplikul valmimisel)
arvestada KSH aruande ptk-s 7 nimetatud ettepanekuid.
3. Keskkonnaamet ei kinnita seire meetmeid perioodi 2014-2020 Euroopa
Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika
fondide rakenduskava jaoks.
4. Rahandusministeeriumil tuleb teatada partnerlusleppe ja rakenduskava
(14 päeva jooksul otsuse tegemisest) KeHJS § 44 lg 1 nimetatud
asutustele ja isikutele ning tagada KeHJS § 44 lg 2 nimetatud info
kättesaadavus.

Riin Kutsar
KSH ekspert
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LISAD
Lisa 1. KSH vahearuande ettepanekud partnerlusleppe ja rakenduskava
täiendamiseks ning seisukohad nendega arvestamise osas (lisatud eraldi
dokumendina)
Lisa 2. KSH programm ja selle menetlusdokumentatsioon (lisatud eraldi
dokumendina)
Lisa 3. KSH aruande avaliku väljapaneku ja aruteluga seotud materjalid
(lisatud eraldi dokumendina)
Lisa 4. KSH aruande heakskiitmise kiri
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Lisa 4. KSH aruande heakskiitmise kiri
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