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1. Infod 

• Saematerjali import Venemaalt ja Valgevenest 2021 oli 1,1 mln m3/310 mln € 

a. Valgevene puit on sanktsioonide all 

b. Venemaa puit kaalumisel ning maksed ja logistika on muudetud keeruliseks.  

c. Venemaa puit sertifikaatidest väljas   

i. PEFC „Conflict Timber“ 

ii. FSC peatab kõik sertifikaadid, Venemaa ja Valgevene puit ei kvalifitseeru 

„controlled wood“ alates 8 aprill 

• EMPL pöördumine ministritele raiemahu ja linnurahu osas välja saadetud 

• Osalesime Soome-Rootsi ühispöördumises EU Nature Restauration 

seadusettepaneku osas. Elupaikade taastamise seadusettepanek.  

• Ettevalmistamisel ühispöördumine koos Tööandjate Keskliidu, Kaubandus-

Tööstuskoja, Ehitusettevõtete Liidu, Puitmajaliidu ning Põllumajandus-

Kaubanduskojaga majanduse toetamiseks kohaliku toorainega 

• Keskkonnaminister külastas Imavere tööstuskompleksi, 2x kohtumine 

Keskkonnaameti ja keskkonnaministeeriumiga, 1x kohtumine Keskkonnaametiga. 

Suhtlus majandusministeeriumi ametnikega 

• VKG liikmelisus arutamisel järgmisele juhatuse koosolekule 

2. Peaministri ümarlaud kriisi majandusmõjude teemal  

15. märtsil kl 15.30-16.30 toimub Stenbocki majas kohtumine Ukraina kriisi 

majandusmõjude teemal. Peaminister soovib arutada ettevõtjate esindusorganisatsioonide 

esindajatena, kuidas kriis juba on ettevõtjaid mõjutanud, missugused mõjud ootavad meid 

ees ja mida me saame teha nende leevendamiseks.  

Raul ja Henrik lepivad kokku, kes kohtumisele läheb. 

 



3. Kohtumised rektoritega, sektori ootused ja panused 

a. 11.03 toimub kohtumine EMÜ-s 

b. 7.04 toimub kohtumine TalTech-s 

c. Plaanis on korraldada kohtumine ka Tartu Ülikoolis 

Kohtumiste eesmärgid: 

✓ Rektoraadi tasemelt tähelepanu tõstmine sektorile – isemajandava Eesti ja 

biomajanduse pilti tõstmine  

✓ Ülikooli sisene rahastamise prioriteedid 

✓ Kontakt ja teadlikkus ettevõtete ja ülikooli vahel, koostöö, teadusprojektid 

Sektori ootused ja pakkumine? Mida saaksime teha, et kontakt ülikoolidega läheks paremaks? 

Stipendiumite järjepidevus? 

4. RMK kestvuslepingute avalikustamise teema 

RMK taotlus arvamuse saamiseks:  

• Andmekaitse Inspektsioon on jõudnud järeldusele, et kestvuslepingud võivad sisaldada 

teavet, mille avalikustamine võib ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse 

seaduse (EKTÄKS) § 5 lõikest 2 tulenevalt kahjustada RMK ja tema klientide ärihuve.  

• Eeltoodust tulenevalt palume EMPL-i arvamust, kas suurema läbipaistvuse tagamiseks 

on aktsepteeritav, et RMK-ga sõlmitavates metsamaterjali müügi kestvuslepingutes 

sisalduvat teavet ei käsitleta klientide ärisaladusena ja sellest tulenevalt edaspidi 

lepingutele juurdepääsupiirangut vastavalt avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 17 ei 

määrata.  

Henrik: Kuna RMK puidumüügikord on avalik ja hinnastatistika on samuti avalik ning teema 

on väga keerukas, mis nõuab ekspertteadmisi, siis me ei näe, et lepingute avalikustamine aitaks 

kaasa ühiskonna läbipaistvusele.  

• AKI on seisukohal, et 

• 1.1.Lepingute kehtivusajad tuleb  teabenõudjale väljastada.  

•  Sel juhul on AKI arvates lepingute lõppemisel kõigil pakkujatel võrdne 

võimalus uuteks läbirääkimisteks. 

• 1.2. Serveri aadressi mitteavaldamine küberturvalisuse põhjendusel tuleb viidata 

konkreetsele juurdepääsupiiramise õiguslikule alusele, kuna ainult põhjendusest AKI 

arvates ei piisa, et väljastamisest keelduda. 

• 1.3. Tarneasukoha ärisaladuseks pidamise korral tuleb konkreetselt (täpsemalt)  

selgitada miks just selle ostja tarneasukoha teave on tema äritegevust kahjustav, kui 

samas teise ostja korral tarneasukoht ärisaladuseks pole. 

• AKI on seisukohal, et 

• 1.4. Erinevate mõõtmistulemuste protsentide numbrilise suuruse ärisaladuseks pidamise 

korral tuleb täpsemalt selgitada, miks on antud juhul tegemist ärisaladusega. 

• 1.5. AKI arvates ei saa aadress kuhu arved väljastatakse olla ärisaladuseks 

küberturvalisuse huvides ja seega tuleb arve aadress väljastada. 

• 1.6. AKI arvates ei saa olla ärisaladuseks küberturvalisuse huvides aadress, kuhu arved 

väljastatakse. 

• 1.7. AKI on seisukohal, et krediidilimiit ja maksetingimused ning garantiitingimuste 

arvväärtused võivad olla  ärisaladuseks. 



• 1.8. RMK kestvuslepingutes saaks kinni katta vaid need mobiiltelefoni numbrid, mis on 

registreeritud eraisiku nimele. 

• Eelkirjeldatu osas soovib  AKI  kestvuslepingute osas neile teave väljastamist või uue 

hindamise teostamist, mille käigus esitatakse ärisaladuse põhjuste täpsemad selgitused. 

• Lisaks kohustab ettekirjutus RMK-d  vaadata üle kõik kehtivad puidumüügi 

kestvuslepingud (lisaks Stora Enso Eesti, Graanul Invest ja Horizon Tselluloos ja Paber 

sõlmitud puidumüügi kestvuslepingutele) ja esitada kontrolliks inspektsioonile nimekiri 

kõikidest lepingutest lähtuvalt lepingute sõlmimisaegadest (juurdepääsupiirangute 

algusaegadest).  

• Kõik ärisaladust sisaldavad lepingud, mille juurdepääsupiirangut ei ole pärast 5 aasta 

möödumist pikendatud või mille pikendamisest on omakorda möödunud teistkordne 

pikendamise aeg ehk maksimaalselt 5 aastat (juurdepääsupiirangu kehtestamise ajast on 

möödas 5+5 aastat), tuleb teabenõudjale täies mahus väljastada.  

 

5. Fermi energia kohtumise soov 

a. Oleme saanud üle 25 Eesti ettevõtja toetusallkirja seisukohale “Toetus Eesti 

kliimaneutraalse strateegilise energiavarustuskindluse tagamiseks 

väikereaktoritega” 

b. Soovime ka olulisemate Eesti tööstusliitudele Fermi Energia nägemust ja 

väärtuspakkumist (fikseeritud hinnaga ca 55€/MWh 10-15 aastased 

elektrimüügilepingud) tutvustada, et alaliidud saaks kujundada seisukoha, kas 

väikereaktorite arendamine Eestis, elektritootmise mitmekesisus ja süsinikheitmeta 

varustuskindluse tagamine on nende huvides või mitte. Väikereaktori rajamise 

kaalumine on pälvinud küsitluste järgi 68% Eesti elanike toetuse, kuid arvestades 

vajadust langetada riigi poolt lähiaastail otsuseid, on asjakohased ka tööstustarbijate 

selged seisukohad. 

 

6. Muud teemad 

a. Rohepöörde ekspertkomisjoni töö – mõned punktid oleme sinna sisse saanud.  

b. Elamumess 2023 Jõelähtme Golfikülas – Eesti esimene elamumess väärtustab 

puitarhitektuuri ja tehasemaju. Ehitatakse kogum maju, näidatakse avalikkusele ja 

seejärel müüakse maha. Tehasemajade eksponeerimine ja parimate arhitektide 

kaasamine. Puitmajaliit on oma nõusoleku olla kaasatud juba andnud. EMPL-lt 

küsitakse toetavat sõna. Oleme valmis olema kaasatud ja Tõnu Ehrpais tegeleb 

edasi. 

c. Välisministeerium kutsub puidusektorit Euroopa Taasterahastu raames looma 

EXPO laadset näitus-installatsiooni Souli saatkonna juures tegutsevasse 

ettevõtluskeskusesse mis hiljem rändaks ka Singapuri ettevõtluskeskusesse (võib ka 

rohkem). Kas on sellise teema vastu huvi? Põhimõtteliselt võiks tegeleda, aga koos 

Puitmajaliiduga kui on mahti.  

 

Henrik Välja        Kerli Alliksaar 
Koosoleku juhataja       Protokollija 


