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1. Infod 

Metsaseltsi tegevus 2022 

• Jätkuvad põhitegevused: visioonikonverents, raievõistlused, Otsustajate 

metsakooli korraldame edaspidi Luua metsanduskooli all 

• KIK taotlusvoorust raha Metsarahva päeva korraldamiseks. Igal juhul sooviks 

Metsarahva päevaga jätkata.  

• Põhimõtteline otsus liikmete poolt anda Metsaseltsile uueks ülesandeks 

teaduspõhise kommunikatsiooni korraldamine. Ootus on, et Metsaselts 

kommunikatsiooniga tegeleks, tahaks eeskujuks võtta Soome Metsaseltsi. 

Metsaselts võiks teha lepingu Maaülikooliga mitte konkreetsete teadlastega. 

Marek Metslaid lubas teema viia Maaülikoolis arutelusse. Teema vajab liikmete 

poolset rahalist toetust. RMK poolt on põhimõtteline toetus olema, Erametsaliit 

peab veel arutama. 

RK Keskkonnakomisjoni istung FIT55 seisukohtade teemal 

• Osalesid EMPL, Põllumajandus-Kaubanduskoda, ELF. Jaan Lindmäe esitas 

EMPL poolseid seisukohti.  



Erametsaliit kohtus peaministriga. Esindatud olid ka Margus ja Jaak EMPL juhatusest. 

Ministrile pakkus huvi sotsiaalmajandusliku mõju teema, andsime edasi EY koostatud 

metsa- ja puidutööstuse sotsiaalmajandusliku mõju uuringu.  

ETTEPANEK: kirjeldame ja edastame peaministrile valemi mille alusel looduskaitse alade 

loomisel sotsiaalmajanduslikku mõju arvutada, mis võtaks arvesse lisaks saamata jäävale 

puidu tulule ka mõju väärtusahelale. Juhime tähelepanu, et puidutööstus sektoril ei ole oma 

esindust riigis. MKM-s puudub adekvaatne kompetents kõige suurema tööstusharu kohta 

mistõttu ei osata ka sotsiaalmajanduslikku mõju arvestada.  

LKS muudatus seisab, peame valmistuma kevadiseks linnurahu aruteluks 

Seisab juba pikalt seoses ministrite vahetusega, seega tuleb valmistuda selleks, et uuel 

kevadel seadusloomes selgust selles küsimuses ei ole. Esimesed halduskohtu otsused 

peaksid tulema jaanuari lõpus. Proovime uue Keskkonnaameti juhiga kokku saada.  

Rohepöörde ekspertkomisjoni töö. Ivar osaleb koosolekutel, protsess on aeglane, peatselt 

tuleb neljas koosolek mis jätkab varasemalt pooleli jäänud arutelusid. Metsandus, elurikkus 

ja LULUCF on kokku tõstetud ühte teemasse mis meile ei sobi.  

Teadus, arendus ja innovatsiooni töörühma töö. Töörühm on regulaarselt koos käinud korra 

kuus ja jätkab. Fookusvaldkondade teemakartide koostamine (ressursside väärindamine, 

puit kui kohalik ressurss). Tegelevad HTM ja MKM. Püüame võimalikult palju sisendit 

anda. Ülikoolide, teadusasutuste ja ettevõtete koostöö, et riigi rahad saaksid suunatud õigete 

teemade ja probleemide lahendamisse. Baasfinantseeritava raha ülikoolisisene jagamine… 

Pakkuda ülikoolidele võimalust õppeekskursiooni, avatud uste päevi, kus tutvustavad 

ettevõtetele oma projekte, tegevusi, ruume jne.  

Keskkonnaameti nõukoja töö. Teemaks olid juriidilised vaidlused, kus vaadati vaideid 

looduskaitse teemadel. Kui varem olid omanike vaided, miks metsateatist ei väljastatud jne, 

siis nüüd suuremad probleemid mis tulevad looduskaitseorganisatsioonidelt. Linnurahu 

tahtliku häirimise teema.  

2. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

Kolm suunda: Meedia, otsustajad ja suured projektid. Hoiame kontakti erinevate 

osapooltega. Varsti tulemas esimene metsasektori kõneisikute koolituste sarja koolituspäev 

ja tegeleme EMPL kodulehega. Sektori vaadete esindamine rohepöörde valguses. Ernst & 

Young tulemuste kajastamine. Alustame uuesti vestlust UK saatkonnaga biomajanduse 

teemalise ümarlaua korraldamiseks Eesti saatkonnas Londonis. Tasapisi tuleks valmistuda 

erinevatele erakondadele sõnumite viimisega, igale erakonnale läheneda nende 

maailmavaatest tulenevalt. Kas soovime ka EMPL-na kohtuda Presidendiga? Kohtumisi 

pigem siduda maakondade visiitidega. Imaveres? Toftan? Raitwood? Erik Konze tegeleb. 

Planeeriks kohtumist Imaveres.  

3. MAK2030 

Eelmine versioon tuli välja 31.05.2021 ja sinna tuli anda sisend. Meie andsime oma sisendi 

10.06. Kontrollime järgmist versiooni (8.12.2021), mida plaanitakse laiemalt arutama 

hakata 21.01 ja sellele oodatakse esmaspäevaks mõtteid. Kõige lihtsam on vaadata üle 



MAK arengukava selliselt, et võtame kooskõlastamise käigus esitatud märkuste ja 

ettepanekute arvesse võtmise tabeli. Esmaspäevaks oleks vaja meie poolt sisend anda. 

Enamusi meie varasemaid ettepanekuid on arvestatud. Ootame esmaspäevani juhatuse 

sisendit seisukoha kujundamiseks.  

4. Eelarve ja tegevuskava 2021/2022 

2021 on tulem kokku pandud, KIK ja ETAG projektide seotud tulud on arvestuslikud kuna 

laekuvad kuluaruannete põhjal viitega. Kulude poolelt projektid mis ei jõudnud aastalõpu 

seisuga valmis sai tõstetud aastasse 2022. Liikmemaksudest näeme väikest laekumiste 

kasvu. Oleme suhelnud potentsiaalsete uute liikmetega. Aastalõpu tulem on hetkel 

miinusega. 2022 veeburaris taotleme uuesti KIK rahastust Puuinfo tegevustele ja oleme 

hetkel arvestanud eelarves KIK toetusega. Seoses muudatustega e-veoselehe süsteemis 

hakkame edaspidi kajastama e-veoselehe tulusid ja kulusid EMPL eelarves.  

Jätkame planeeritud eelarvekavaga.  

ETTEPANEK: Saata liidu 2021 tegevuste ülevaade kõikide potentsiaalsete liikmete 

juhtidele ja omanikele.  

5. E-veoselehe projekti ülevaade  

• ELVIS lõpetas töö 20 november 2021 

• EVR toimib, hetkel ~500 lepingulist kasutajat 

• Toimuvad jätkuarendused ja parandused, töörühm koguneb regulaarselt 

• Haldusleping ATEA-ga uuendamisel 

• ATEA ei soovi enam lõppkasutajale helpdeski teenust pakkuda, ajutine kokkulepe 

tehtud DESKIS-ega helpdeski pakkumiseks 

• EVR kasutajalepingud tehtud otse EMPL-iga ning edaspidi esitab arveid EMPL 

ning tasub alltöövõtjatele (ATEA, AGILEWORKS, DESKIS) 

6. Kohtumine Keskkonnaministriga 26 jaanuar 

26 jaanuar kell 14:00. Veebikoosolek 

Osalejad 

• Henrik 

• Raul 

• Jaan 

• Ivar 

• Jüri? 

Teemad 

• Sektori ülevaade  

• Looduskaitseseadus ja linnurahu 

• MAK 2030 

• FIT55 ja rohepööre. LULUCF, Metsastrateegia, Elurikkuse strateegia 



• RMK raiemahud 

• Looduskaitsetegevuse eesmärgistatus ja sotsiaalmajanduslik mõju 

Erns & Young uuring ja punktid ette saata! 

 

7. Koostöö Äripäevaga. Artiklid, mis praegu tehtud ilmuvad metsaportaalis ja ei käi 

Äripäeva üldpaketi alla. Tulusam oleks sama raha eest teha PR tegevust millega jõuaks 

suurema hulga inimesteni.  

 

____________         ________________  

Henrik Välja         Kerli Alliksaar  

Koosoleku juhataja        Protokollija 

 


