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1. Infod 

• Metsaseltsi tegevus 2022 

- Üleskutse ettevõtetele osaleda Metsanduslikel Kutsevõistlustel 17-18 juuni. Kui tuleb 

täpsem info, saadame liikmetele.  

• Erametsaliit saatis peaministrile kaitsealade loomise sotsiaalmajandusliku mõju 

kalkulaatori 

• Saatsime EMPL tegevused 2021 potentsiaalsetele liikmetele 

• Potentsiaalsed liikmed 

- Toritimber – suhtleme uuesti kevadel 

- Puit Profiil – toetab hetkel Erametsaliitu 

- VKG liikmelisuse arutelu – kas oleme valmis VKG liikmelisust kaaluma? VKG teeb 

omapoolse ettepaneku liikmemaksu osas.  

• Rohepöörde ekspertkomisjoni töö – Ivar: protsess on aeglasem kui algselt planeeritud. 

Sisuks on, et mida valitsus peaks tegema, et rohepööre läheks ellu. Erinevaid dokumente 

on oktoobrist saadik tehtud, metsasektori poolt tegime põhjaliku seisukohapaberi. 

Protsessis on biomajandus ja elurikkus ning metsandus tõstetud ühte teemapaberisse 

kokku mis on probleem. Peame seisma selle eest, et biomajanduse teema saaks piisavalt 

tähelepanu. Soovime Ivarile jõudu ja kannatlikust ja oleme valmis aitama. 



- Peaksime kohtuma Kristi Klaasiga kes vastutab Riigikantseleis 

rohepöörde eest 

- Ametnike toetamine infomaterjalidega – vaja koostada 

- EL-i Parlamendisaadikute ja tippametnike toetamine infomaterjalidega 

• Teadus – arendus ja innovatsiooni töörühma töö – saatsime kaks nädalat tagasi kirjad 

Eesti Maaülikoolile ja Tallinna Tehnikaülikoolile sooviga kohtuda. Maaülikooliga on 

kokku lepitud kohtumine ja EMPL poolt võiks sellel osaleda 6 inimest – Raul, Ivar, 

Henrik, Pille, Silver, Lauri. Kuupäeva täpsustame – Linnar uurib 7. ja 11. märts 

sobivust. Antud kohtumisest peaksid tulema jätkutegevused. Tallinna Tehnikaülikooli 

rektor Tiit Land lubas pakkuda välja kuupäevad ja kohtumise formaadi. Kohtumisel 

osaleks Lauri, Ando, Raul, Ivar. Kui selguvad kuupäevad siis informeerime juhatust. 

Kohtumistel ei tohiks jääda ainult oma eriala juurde kinni, ainult puidu ja metsa 

inimestest valdkonna arenguks ei piisa, peame vaatama tööstuse vajadusi ja juhtima 

ülikoolide tähelepanu moodsa tööstuse vajadustele ning tõstma selle atraktiivsust 

suunamaks noorte erialavalikuid ja teadustööde teemasid.  

• Statistika töörühma töö – Mait on aktiivselt tegelenud EMPL kodulehe statistikaga 

alalehega ja statistika raportite vormiga. Statistika automatiseerimiseks ja kvaliteedi 

tõstmiseks plaanime luua andmeaida.  

• MAK2030 kaasamise üritus –kohapeal osales Jaan Lindmäe. Lubati läbi viia raierahu 

sotsiaalmajandusliku mõju uuringu ja metsarikaste riikide metsandusalaste 

regulatsioonide ja piirangute võrdlusuuring uuringu koostamisel lubati ka meid kaasata. 

Järgmine etapp on peale mõju uuringute läbiviimist. Ministeeriumil on eesmärk jõuda 

sügiseks Riigikokku.  

• Raadamise eelnõu seisukoht – Infokirjas ja EMPL kodulehel liikmete osas (info ja 

materjalid liikmetele) on leitav EMPL seisukoht Keskkonnaministeeriumile Eesti 

seisukohtade kujundamiseks EL-i raadamise teemalise eelnõu osas. 

• Riigikogus moodustati Euroopa Liidu kliimapaketis Eesti rahvuslike huvide kaitse 

toetusrühm mille kohtumisel osales ka EMPL ning tutvustasime meie kliimapaketi 

seisukohti. Henrik esindas koosolekul EMPL seisukohti.  

 

2. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

Meedias oleme aktiivsed olnud. LULUCF, MAK ja Ernst&Young-i sotsiaalmajandusliku mõju 

uuring. ERR-il on tulemas pikem saade, kuhu Henrik andis intervjuu. Avaldatud erinevad 

arvamuslood.  

Koolitussari sai alguse. Metsarahvapäeva ettevalmistused. Erakondadega tuleb hakata tööd 

tegema.  

Loodushoiufondi kampaania Erametsaliidu ja Luua Metsanduskooliga, et märgata põlispuid ja 

lubada neid säilitada. Selle teemalised meediakajastused tulemas. 

Uus sisuturunduse suund Äripäeva Raadio asemel, et saaksime kogu sisu ise ette anda. I 

poolaasta eelarve 6000€ + km. Ca 3 min saatelõik TV3 Seitsmestes, 1 lk artikkel Maalehe 

lisalehes Maamajandus, Ekspressi ajakiri Roheline Jalajälg, 2 artiklit Delfi 

sisuturundusrubriigis, Postimehe veebi sisuturunduse artikkel. Uurida veel ka Äripäeva. Keda 

tahaksime tippametnikest kõnetada? 



 

 

3. Looduskaitseseadus ja linnurahu  

Oleme ministriga selle teemaga seoses kohtunud. Kahjuks jäi ministrite vahetusega seoses 

looduskaitseseaduse muudatus venima ja seetõttu ei jõua enne kevadet saavutada juriidilist 

selgust. Praegune minister võib piirata raiet metsaseaduse alusel, kas ta kasutab seda õigust või 

mitte näitab aeg. Asi ei ole nii hull kui uues seaduse eelnõus, kus pakuti välja variant, et raie 

keeld võib ka kolm kuud olla. Oluline on vaadata palju on tulnud uusi kohtulahendeid, mis meid 

võiks aidata.  

 

 

• Kohtu seisukohad 

- Lindude võimaliku pesituse ja lindude eraldistel mitteviibimise korral EI 

OLE  Keskkonnaameti kaalutlused ettekirjutuste peatamiseks asjakohased ning 

on seega ebaseaduslikud 

- Kogu kinnistul raietööde peatamine peab olema põhjendatud 

- Kohtu hinnangul tuleb ettekirjutuse tegemisel selgelt põhjendada valitud 

piirangute ulatus, sh miks on piirangud vajalikud just valitud alal  

- Ebaseaduslike (ebaproportsionaalsete) ettekirjutuste korral on välja mõistetud 

ka kohtu poolt kahju. NB! Raiete peatamisega tekitatud kahju vajab selget 

tõendamist. 

- Kohus peab pesitsuse tuvastamisel adekvaatseks 2018 Linnuatlase seisukohti ja 

metoodikat 

 

• Milliste pesitsuste korral on seaduslik raieid peatada 

- Kindla pesitsuse ja tõenäolise pesitsuse korral, kui on järgitud 

proportsionaalsuse territoriaalseid ja ajalisi nõudeid 

- Võimaliku pesitsuse ja lindude eraldisel mitteviibimise korral on raiete 

peatamise ettekirjutus ebaseaduslik. 

 

• Mida teha, et oleks rohkem õiguskindlust 2022 kevadiste raiete osas?  

• Täiendada Keskkonnaameti lindude pesitsemist häirivate raietööde Juhist selliselt et: 

- Majandustegevust võib piirata eelkõige pesitsuspiirkonnas, mitte tervel langil ja 

pesitsuse ajal. (18. ja 27. jaanuar 2022 kohtulahendid) 

- Vähemalt nädalase vahega tuleb registreerida tõenäosus lindude 

territoriaalkäitumise esinemiseks (viide Metoodika nõudele) 

 

• Täiendada Keskkonnaameti lindude pesitsemist häirivate raietööde Juhist selliselt et: 

- Eraldise omaniku või selle esindaja pesitsuse paikvaatluse juurde kutsumata 

jätmine toob kaasa ettekirjutuse ebaseaduslikkuse 

- Metsateatise menetlemisel peab Keskkonnaamet juhinduma teadusuuringutest 

- Keskkonnaamet täiendab juhendit teabega linnuliikide pesitsuseelistustest 

puistute kaupa ning samuti juhendit teabega erinevate raieliikide mõjust lindude 

pesitsusajal  

 



• Plaanis EMPL kohtumine Keskkonnaministri ja Keskkonnaameti juhiga. Loodetavasti 

järgmise või ülejärgmise nädala jooksul õnnestub kohtumine korraldada.  

• Vaja viia teema ka MKM-i lauale ja kohtuda majandusministriga 

 

4. Natura elupaikade kaitsestaatuse muutmine 

a. Seoses Euroopa Komisjoni algatatud uurimisega Eesti Natura elupaikades 

toimuma majandustegevuse mõjuhinnangu piisavuse üle 

b. Riigimets lõpetas koheselt raied 

c. 4.02.2022 Keskkonnaameti nõukojas anti teada, et algatatakse ka erametsas 

asuvatel 12 000ha piiranguvööndite kaitsestaatuse muutumine. Esialgu 28 kuud 

tegevus peatatud kuni viiakse läbi inventeerimine.  

d. Spetsialistid, kes hakkavad metsas käima vaatamas 

 

5. Tööandjate volikogu kandidaadi valimine 

Ettepanek esitada Tööandjate Keskliidu volikogu kandidaadiks Eesti Metsa- ja Puidutööstuse 

Liidu esindajana juhatuse liige Mati Polli. 

Kas juhatus soovib veel kandidaati üles seada? Kandidaate ei lisandu. 

Hääletus: 

Esitada Tööandjate Keskliidu volikogu kandidaadiks EMPL esindajana juhatuse liige Mati 

Polli. 

Poolt 14 juhatuse liiget, vastu 0, erapooletu 0 

Otsus: esitada Mati Polli.  

 

 

____________      ________________ 

Henrik Välja        Kerli Alliksaar 

Koosoleku juhataja       Protokollija 


