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1. INFOD 

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

• Eesti “saematerjali“ (kaubakood 4407) eksport 1,1 mln m3 

o sh ~425 000m3 Eesti saeveskite eksport 

o Sh ~320 000m3 höövelmaterjali eksport 

o ~355 000m3 kaardistamata 

• Kaamos Timber peatas liikmelisuse (liikmemaks 2300€/kv) 

• On toimunud juhatuse liikmete kohtumised otsustajatega 

o Raul Kirjanen kohtus peaministri ja Eesti Panga juhtkonnaga 

o Ivar Dembovski kohtus Riigikogu majanduskomisjoniga 

• Toimusid kohtumised Maaülikooli  ja TALTECH juhtkonna ja uurimisrühmadega – kohtumised 

läksid suhteliselt hästi ja saavutati konkreetsed tegevused edasiseks.  

o Maaülikool koostab tegevusjuhendi ettevõtete-ülikooli koostööks 

o TALTECH-iga ühine teadusarendus teemaline infopäev sügis 2022 

• Toimus jätkusuutliku ehituse konverents koostöös RK Keskkonnakomisjoni ja Puitmajaliiduga 

ehitusmessil.  

• Puidutööstuse rändnäitus Eesti välisesinduste ettevõtluskeskustesse – Soulis ja Singapuris 

esialgu. Selgus, et nad peavad siiski tegema hanke. Hetkel tegeletakse edasi ja sügiseks peaks 

näitus olema üleval. Osaleme hanke lähteülesande koostamises. 



• Linnurahu rakendamise osas muutuseid ei ole kuulda – Henrik on suhelnud MKM ja 

Keskkonnaameti ametnikega. Tõenäoliselt suurt midagi hetkel ei toimu. Samuti on suheldud  

Rootsi linnurahu teemal – teatud riski teadvustatakse ja tunnistatakse. Hetkel otsitakse Rootsis 

viisi kuidas töid kevadisel perioodil teostada, nt raielangi eelnev ülevaatamine. Mingid 

piirangud tulevad, aga mitte midagi, mis töid täielikult takistaks. Jälgime ka Rootsis toimuvat 

edasi. 

• AFRY metsa- ja puidutööstuse kliimamõju uuringu vaheraport – lõppraport võiks mai kuuks 

valmis saada 

2. Osalemine koostööprojektis NEW BAUHAUS initsatiivi all 

Puitarhitektuuri konverentsil esinenud väliskülaliste initsiatiivil kirjutatakse projekti Horizon 

teadusrahasuse saamiseks kuhu soovitakse partnerina kaasata ka EMPL. 

Re-Leaf projekt – Idee on luua 4 prototüüphoonet, mille ehitusmaksumus oleks u 100 000 – 

150 000€ ulatuses. Projekti eesmärk on luua süsteem, mida on võimalik skaleerida. Selle 

ülesanne on leida ehitusmoodulid, mis on ühendatavad, muudetavad ja paindlikud. Eestlaste  

rolliks oleks materjalide katsetused, sõlmede väljatöötamised, muud mõõtmisega seotud 

eksperimendid. Projekteerimise dokumentatsioon on avalik ja tasuta, mis hiljem läheb 

maailmale jagamisele.  

Meil on võimalus olla positiivse mainega projektis, mis pakub välja tehnoloogia jagamist, et 

saaks teistes riikides sündide analoogsed mudelid. Projektidel on ära mõõdetud jalajäljed, 

keskkonnamõju jne.  

Rahastuse kohustused võtavad endale Norra ülikool ja EMPL-il rahalised kohustused sisuliselt 

puuduvad. Erik osaleks projektis oma tööga mis kompenseeritakse projekti raames. 

Aruandluse ning tegevuste-aruande vahelise finantspuhvriga tegeleb projekti juhtpartner, 

Norra ülikool NTNU 

 

Kui projekt saab heakskiidu, siis algus oleks ilmselt alles jaanuar 2023 ja projekti pikkus on 3 

aastat.  

 

Liidu juhatuselt on vaja kooskõlastust, et Erik Konze esindab EMPLi projektis ja EMPL asub 

projekti partneriks.  

 

Raul: hetkel kiire ülevaate korral on väga raske hinnata riske ja otsustada. Juhatus tutvub 

teemaga ja hääletab e-kirja teel järgmisel nädalal. 

 

 

3. Töö EU poliitikatega 

NATURE RESTORATION LAW 

a. Soome, Rootsi ja Eesti ühispöördumine Euroopa Komisjoni poole 3.03 

i. Lähtuda pikast (100a) perspektiivist 

ii. Tuleb arvestada liikmesriikide eripärasid 

iii. Kohustusi kanda võrdselt, mitte suruda metsarikaste riikide kanda 

iv. Muutused peavad olema etteprognoositavad 



v. Kõikehõlmavad mõjuanalüüsid 

b. 12.04 tuli vastus Timmermansi kantseleilt. Üldsõnaline, et on tutvunud meie 

argumentidega ning tulevad välja uue versiooniga peatselt 

TAKSONOOMIA (ELURIKKUSE KRITEERIUMID) 

c. 11.2021 kriitiline seisukoht Euroopa Nõukogust 

d. Soome kolleegide analüüs näitab, et arengut pole toimunud 

e. Taksonoomia elurikkuse kriteeriumid maakasutusele ülimalt problemaatilised 

i. 20% maaomandist set aside 

ii. 80% maaomandist do no significant harm 

f. Soome kolleegide alternatiivne ettepanek  

i. Metsamajanduskava + 30a perspektiivis olukorra paranemine 

LULUCF 

g. EMPL viimatised seisukohad 12.2021 

h. Võeti valitsuse seisukohtadesse hästi sisse 

i. EU taseme läbirääkimised tehnilistes kriteeriumites 

j. EU ametnike tagasiside on elukauge ja ei paku sisulisi lahendusi 

k. Rootsi parlament otsustas mitte toetada ja seada kahtluse alla -310Mt CO2 ekv. 

Üleeuroopalise eesmärgi 

l. Riigikantselei kaalub, kas muuta Eesti seisukohti üldise eesmärgi toetamise osas 

m. Kas vajame lisauuringut mis selgitaks võimalikke stsenaariumeid koos väärtusahela 

mõjuga? 

DEFORESTATION 

n. 31.01.2022 EMPL seisukohad (koostatud koos Soome, Rootsi, Läti kolleegidega) 

i. Vajalik mõisted defineerida 

ii. Liikmesriikide õigus metsandust reguleerida 

o. Väga problemaatiline suund „forest degradation“, hetkel tõlgendus mille kohaselt 

istutamisega metsauuendus muudaks selle automaatselt istanduseks = forest 

degradation = ei ole jätkusuutlik materjal  

BIODIVERSITY 

p. 30% maismaa kaitsmise eesmärk  

q. EU ülene, mitte liikmesriikide põhine = surve hõredamatele ja parema loodusliku 

seisundiga äärealadele 

KOKKUVÕTE 



Meeletu surve EU suunalt lisapiirangute ja bürokraatia näol 

Kohalikud reeglid muutuvad teisejärguliseks = subsidiaarsuse rikkumine 

Teeme koostööd Soome, Rootsi ja Lätiga aga EMPL ei jõua kõikides suundades 

aktiivses debatis osaleda 

 

4. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

Oleme tegelenud 12 organisatsiooni ühispöördumise koordineerimisega mis läks välja Märtsis 

ja juhtis tähelepanu ressursikriisile seoses linnurahu ja Venemaa sanktsioonidega.  Vastaste 

pool pole arvuliselt niivõrd mahukas vaid pigem on väga aktiivsed. Meie pöördumine ja 

ühispöördumine sai esialgu väga palju kajastust, seejärel vastaste kajastus ja peale seda tuli ka 

tasakaalustatum kajastus. EMPL-l üle 40 kajastuse ajalehtedes, televisioonis ja raadios.  

Aprilli kommunikatsiooni tegevused – Välisstatistika, lobitegevuste võimendamine meedias ja 

Norstati uuring. Osaleme rohepöörde töörühma töös, plaan hakata erakondades käima. 

Tegeleme edasi teemaga, kuidas andmeid kommunikatsioonis paremini ära kasutada (ka 

kodulehel).  

5. Eelarve&tegevuskava tulem I kv. + jooksvad muudatused 

Alustasime aastat puudujäägis eelarveplaaniga mis on plaanis katta reservide ja lisarahastuse 

arvelt. Üldiselt liigume plaani järgi. Muutus on toimunud seoses üleminekuga EVR-le millega 

seotud kulu- ja tuluridasid ei olnud võimalik adekvaatselt ennustada. Erinevalt varasemast 

käivad nüüd kõik e-veoselehe tulud ja kulud läbi EMPL-i.  

Hetkel projektitulusid I kv ei ole, sest tegevused on peamiselt hiljem. Uusi liikmeid hetkel ei 

ole õnnestunud kaasata, tegeleme.  

Puuinfo raames esitasime KIK projektid, mille otsused tulevad juunis.  

 

6. Üldkogu korraldamine  

ETTEPANEK: 

a. 8 juuni (tavapärane juhatuse koosoleku aeg) 

b. Tallinn Maarjamäe Ajaloomuuseum 

c. Juhatuse koosolek 

d. AFRY kliimauuringu ettekanne (+ muud teemad?) 

e. Üldkogu 

i. Tegevuste ülevaade 

ii. Majandusaasta aruande kinnitamine 

iii. Audiitori valimised 

Juhatus kinnitas kuupäevaks 8. juuni. Tegeleme ürituse ettevalmistamisega. 

 

Henrik Välja        Kerli Alliksaar  

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 


