
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu üldkoosoleku protokoll 

21.10.2020 

 

Koht: Toompuiestee 24, Tallinn 

Aeg: 21.10.2020, kell 13.00 – 14.30 

Osalejad: Aegviidu Puit (Jüri Külvik, volitus), BM Certification Estonia OÜ (Rait Hiiepuu, 

volitus), Combimill Reopalu OÜ (Margus Kohava), Combimill Sakala OÜ (Margus Kohava), 

Eesti Maaülikool (Linnar Pärn), Estonian Cell AS (Lauri Raid), Estonian Plywood AS (Ando 

Jukk, volitus), Graanul Invest AS (Jaano Haidla), HD Forest AS (Toomas Kams), Intrac Eesti 

AS (Tauri Kakko), JS Inseneribüroo OÜ (Jaanus Salla), Karo Mets OÜ (Jaano Haidla, 

volitus), Lemeks AS (Jüri Külvik), Metsä Forest Eesti AS (Enn Sapp), Nepcon OÜ (Asko 

Lust), NCS Estonia OÜ (Renal Lastik), Palmako AS (Jüri Külvik, volitus), Peetri Puit OÜ 

(Tarmo Tamm), Rait AS (Jüri Külvik, volitus), Roger Puit AS (Jaano Haidla, volitus), SCA 

Metsad Eesti AS (Maire Kurm, volitus), Tapa Mill OÜ (Kalle Valdlo), Tarmeko Spoon AS 

(Jaak Nigul), Tartu Graanul AS (Tiit Nilson, volitus), Thermory AS (Meelis Kajandu, 

volitus), Timbeter OÜ (Anna- Greta Tsahkna), Tornator Eesti OÜ (Riido Rosin), TTÜ 

Puidutöötlemise Õppetool (Heikko Kallakas, volitus), UPM OÜ (Ene Kirss, volitus), UPM-

Kymmene Otepää OÜ (Silver Rõõmussaar), Valga Puu OÜ (Jaano Haidla, volitus), Vara 

Saeveski AS (Andres Hummal), Warmeston OÜ (Margus Kohava, volitus), Viiratsi Saeveski 

AS (Jüri Külvik, volitus), VMF Estonia OÜ (Tarmo Tiivoja), Woodwell AS (Tiit Nilson), 

Võrumaa Kutsehariduskeskus (Mart Nilson, volitus). 

 

Osalesid 37 liiget 66-st. Üldkogu on vastavalt põhikorra punktile 4.4.6 pädev vastu võtma 

otsuseid sõltumata osavõtvate liikmete arvust. 

 

 

H. Välja: Kinnitada koosoleku läbi viimise kord. Koosoleku juhataja on Henrik Välja, 

protokollija Kerli Alliksaar ja häälte lugejad Pille Meier ja Arpo Kullerkupp (Erametsaliit) 

 

Hääletamine:  37 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

 

H. Välja: Kinnitada koosoleku päevakord 

 

Päevakord: 

1. Juhatuse esimehe pöördumine 

2. 2019 aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

3. 2020 aasta majandusaasta aruande audiitori valimine 

4. Ülevaade liidu 2020 aasta tegevustest 

5. Juhatuse valimised 

6. Esialgse tegevuskava ja eelarve 2021 tutvustus 

7. 2021 a liikmemaksusüsteemi kinnitamine 

8. Kohapeal algatatud küsimused 

9. Juhatuse valimise tulemuste välja kuulutamine 

 



Kinnitada päevakord 

Hääletamine:  37 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

 

 

1. Juhatuse esimehe tervitus 

Jaak Nigul: On juba traditsiooniks kujunenud, et Eesti Metsa- ja Puidutööstuse juhatuse 

esimehele öeldakse ametiaja hakul järgmised sõnad. „Kaks korda on sul hea meel selle tiitli üle. 

Siis kui sa selle saad ja siis kui su ametiaeg otsa lõppeb.“ Minul on täna see teine hetk juba 

käega katsuda ning küllap on paslik endalt küsida, mida ma selle mulle antud aja jooksul siis 

ära olen suutnud teha. Aus hinnang- midagi head ei ole selle aja jooksul õnnestunud korda saata. 

Võitlus metsateemal on läinud aina tulisemaks, karmimaks ja isiklikumaks. 

Olles ise selle debati tulipunktis on vahel aga hea vaadata suuremat pilti. Kas tõesti näevad 

inimesed metsasektorit sellisena, nagu mõned sotsiaalmeediagrupid meid portreteerida 

püüavad. Augustis tegi uuringufirma Norstat üle-eestilise uuringu. Sellest selgub, et 86% Eesti 

elanikest peab metsa- ja puidusektorit Eesti majandusele oluliseks. Sektori panust riigi 

majandusruumi hindab kõrgeimalt uuringu kõige noorem vanuserühm, kes on 18-29 

aastased.  Eesti elanike hinnangut selle kohta, kas puidu kasutamine toodete valmistamiseks 

aitab leevendada kliimaprobleeme, küsiti ka Norstati uuringus. Enam kui pooled (53%) Eesti 

inimestest nõustuvad, et puidu kasutamisel alternatiivina naftapõhistele materjalidele on 

positiivne mõju kliimale. Kui lisada siia juurde kui palju hääli said rohelised erakonnad eelmiste 

valimiste ajal, tuleb nentida, et ehk ei olegi olukord nii tumedates toonides kui vahel Postimeest 

lugedes või sotsiaalmeediat sirvides paistab. 

Kindlasti ei tähenda see aga seda, et probleemi ei eksisteeriks ja meie sektorit ei rünnataks. 

Olen nende aastate jooksul pidanud tegema arvukalt kohtumisi, küll poliitikute, ametnike või 

erinevate arvamusliidritega ja nendel kohtumistel toonitan ma üldiselt ka seda, kui suurt osa 

Eestist metsa- ja puidutööstus puudutab. Eelkõige muidugi maapiirkondade Eestist. 60 000 

inimest koos kaudsete mõjudega on väga suur osa kogu meie tööhõivest. Rääkimata maksudest 

riigikassase või väliskaubanduse bilansi tasakaalustamisest. Kuid see jõud ei pea olema ainult 

rahaline. Kui igaüks meie seast panustaks natukene ka oma ettevõttest rääkimisse 

leheveergudel, oma toodete turundamisse või kas või tööandja kuvandisse kohalikul tasandil, 

aitaks see meil muutuda veel tugevamaks ja tasakaalustada paremini mõne teisi huvigrupi 

väljaütlemisi. Kutsun üles liikmeid panustama ka ise oma ettevõtte kommunikatsiooni ja 

turundustegevusse, et näidata avalikult seda, kui nutikas on tänane metsa- ja puidutööstus, 

milliseid tooted puidust Eestis valmistatakse ja kuidas moetrendiks saanud keskkonnateadlikus 

on meie protsessides sees olnud juba aastakümneid. 

Aitäh, et usaldasite! Ma loodan, et järgmisel või ülejärgmisel esimehel on korda saadetud 

tegevuste nimekiri pikem, sest vaadates ülemaailmseid trende peaks meie sektorit eelolevatel 

aastatel ootama ees taganttuul. Oleme üks väheseid tööstusharusid, kelle on pakkuda ka 

lahendusi. Edu meile kõigile nende lahenduste ära tabamisel, nende pakkumisel ja nendest 

rääkimisel avalikkusele. 



 

2. 2019 aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

Tegevusaruanne: 2019 aastal EMPL liikmeskond vähenes 64-lt 63-le. EMPL’i liikmed annavad 

tööd umbes  6000-le töötajale ning summaarne müügitulu on 1,7 miljardi euroni (arvud toodud 

ilma Eesti Energiata). Olulised tegevused on metsanduse arengukava juhtrühma töös 

osalemine, konverents Mets korraldamine koostööd Maalehega ning sektori 

sotsiaalmajandusliku mõju uuring (Ernst&Young Baltic). Lisaks arendasime uue e-veoselehe 

registri EVR, mis jõuab kasutusesse 2020. Esindasime sektorit avalikes suhetes ja kirjutasime 

uudislugusid. Toimusid Puitarhitektuuri õppereisid Austriasse ja Saksamaale puitehituse 

konverentsile, kus osalesid arhitektid, insenerid, ehitusettevõtete esindajad ning toimus aasta 

Puitehitise valimine ning Puitarhitektuuri konverentsi “Puit – homse elukeskkonna võti”. 

Toetasime Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengite puitinstallatsiooni valmimist. 

 

Hariduse valdkonnas viisime läbi Eesti Maaülikoolis Metsa ja Puidutööstuse valikainet. 

Toimus sektorit puudutavate õppekavade arendamine ning parimate lõputööde premeerimine. 

Jätkuvalt oleme metsanduse valdkonnas kutseandja. 

 

2019 aasta tulud olid 489 tuhat eurot (2018.aastal 658 tuhat eurot), sellest liikmemaksud 

294,4 tuhat eurot (2018. aastal 217,6 tuhat eurot). Muud tulud ja sihtotstarbelised toetused 

moodustasid kokku 194,5 tuhat eurot. Kulud kokku olid 484,7 tuhat eurot.  

 

Varade maht langes hoolimata positiivsest tulemist, mis on seotud EMPL kontori kolimisega 

(põhivara maha kandmine) ja e-veoselehe arendamisega. Kuna 2019 aastal koguti vahendeid 

e-veoselehe arendamiseks ettevõtetelt ja need kulutati arendustöö peale ära, kuid arendatud 

süsteemi põhivarana arvele veel ei võetud kajastus see EMPL varade languses. Tulem jäi 

väiksesse plussi.  

 

Audiitor on majandusaasta aruandele andnud kinnituse. 

 

Henrik Välja: Küsimusi 2019 majandusaasta aruande kohta? 

Henrik Välja: Kinnitada 2019 majandusaasta aruanne 

Hääletamine Poolt 37, vastu 0, erapooletu 0 

 

 



3. 2020 aasta majandusaasta aruande audiitori valimine 

Henrik Välja: Valida EMPL 2020 a audiitoriks Ilmar Tälli, vandeaudiitor nr 443. Audiitorbüroo 

TPMM Nordic OÜ.  

Küsimus saalist: Mis on maksumus?  

Hind on 1200 eurot 

Hääletamine: Poolt 37, vastu 0, erapooletu 0 

 

4. Ülevaade liidu 2020 aasta tegevustest 

21.10.2020 seisuga kuulub liitu 66 ettevõtet. 2020 aasta on olnud edukas uute liikmete 

kaasamise osas ning meiega on liitunud mitu suurt ja olulist ettevõtet. Üks ettevõte on hetkel 

liikmelisuse peatanud vastavalt põhikirja võimalusele. Meeskonnas käesoleval aastal muutusi 

ei ole toimunud. Tegevjuht Henrik Välja, teadusarendusjuht Pille Meier, tööstuse valdkonna 

juht Liisi Pall (lapsehoolduspuhkusel), büroojuht Kerli Alliksaar, Puuinfo konsultant Erik 

Konze, kommunikatsioonipartner Akkadian, (Kadri Lainas), õigusloome partner Sorainen 

advokaadibüroo (aitab monitoorida seadusloomet ning 2 korda kuus esitavad raporteid) ja E-

veoselehe haldus Grid Group/ATEA/Agileworks. 

 

Sidusorganisatsioonid ja tegevused 

Metsaselts 

Planeeritud metsasektori avatud uste päevade korraldamine – metsarahva päev, analoog avatud 

talude päevale, mille eesmärk on, et inimesed saaksid külastada ettevõtteid ja kohtuda 

metsameestega, mis annaks võimaluse ümber lükata vale infot ja kriitikat metsanduse sektori 

osas. Loodame, et järgmisel kevadel õnnestub seda korraldada. 

Toimub metsasektori meediakampaania – sihtgrupiks eelkõige noored keskkooliealised. Oleme 

kaasanud sinna Reigo Ahvena ja Lenna Kuurma. 

Otsustajate metsakool ja raievõistlused. 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (PEFC Eesti) – toimunud sertifikaadi uuendamine ja 

organisatsiooni arendamine – oleme tänaseks suutnud kaasata hea juhi ja avalike vahendeid, et 

organisatsiooni üleval pidada.  

 

Liidu tegevus, mis on suuresti seotud ürituste, reiside ja konverentsidega ,on olnud 2020 aasta 

kriisist mõjutatud. Esimeses kvartalis toimusid kohtumised otsustajatega ning pakuti sektori 

kriisimeetmete pakett valitsusele.  



 

Rohepöörde visioon ja seisukohad Presidendile toimus veebiteel. Panime kokku vajalikud 

seisukohad ning liitu esindasid Jaak Nigul ja Kaido Kukk. Oleme regulaarselt kohtunud ka 

presidendi nõunikega ning presidendi suhtumise sektorisse on veidi paranenud.  

 

EU Elurikkuse strateegia seisukohad – tööversioon sattus metsanduse inimeste kätte, kus oli 

mitmeid meie sektorile probleemseid punkte. Valitsus on toetanud 30% kaitsealade eesmärki, 

aga see on tingimusel, et veekaitsevööndid lähevad arvesse, mis tähendab et juurde on vaja 

võtta ~3% kaitsealasid.  

 

EY sotsiaalmajandusliku mõju uuringu uuendus peaks iga hetk valmima. Seal oli personali 

vahetusi ja suhtluspuudulikkust, aga nüüd on neil viimased andmeid olemas. 

 

FSC ja PEFC standarditega töö – FSC uue metsamajandusstandardi üle käib arutelu ning 

toimuvad kohtumise setude esindajatega.  

 

E-veoselehe uue süsteemi EVR käivitamine – toimunud testimised ja on ilmnenud mõned 

puudused. Protsesse seisab riigipoolse andmevahetuse taga, sest enne ei saa kasutusele võtta, 

kui Maanteamet kinnitab, et saab süsteemist andmed kätte. Peaks varsti saama korda. 

 

Hariduse valdkond 

EMPL on konkursi korras metsanduse valdkonna kutse andja 20.02.2019 – 19.02.2024: 

Koostöös Luua MK, Autovedajate Liidu ja RMK-ga toimus metsaväljaveo autojuhi 

kutseeksamite käivitamine 2019 sügisel. 

Koostöös TalTech Puidulaboriga toimub spooni- ja vineeritootja kutseeksami materjalide 

koostamine, pilooteksamite käivitamine 2020 kevadel. 

 

Koostöö EMÜ-ga toimub õppeaine “Puidutööstus Eestis” kureerimine, osalemine EMÜ 

metsanduse bakalaureuse- ja puidutööstuse magistriõppekavade komisjonides (alates 2019 

sügisest on uued õppekavad) ning osalemine EMÜ lõputööde kaitsmiskomisjonis  

 

Koostöö toimub erinevate organisatsioonidega. Osalemine EKKA (kõrg- ja kutsehariduse 

agentuur) hindamisnõukogu töös ja õppekavade hindamine, osalemine HTM kutsehariduse 



õppekavade ja praktikataotluste hindamisel, osalemine Tööandjate Keskliidu haridusrühmas, 

osalemine Tööandjate Keskliidu innovatsiooni käivituskoja töös. 

 

EMPL annab parimate lõputööde preemiad EMÜ, TalTech ja Luua MK lõpetajatele  

 

Teadus-arendustegevuste algatamine: sektori ettevõtete vajaduste ja teadusasutuste võimaluste 

kaardistamine ning rahastusmeetmete ja koostöövõimaluste tutvustamine. Osalemine puidu 

väärindamise riikliku programmi (RESTA) ekspertkomisjoni töös ning osalemine teadlaste 

sektoriaalse mobiilsuse ekspertkomisjoni töös 

 

Toimub põhisõnumite jätkuv ühtlustamine nii liidu sees kui ka sektori üleselt. Järjest 

selgemalt räägitakse puidust kui alternatiivist fossiilsetele ressursidele. Meediamahud on 

suured ja Akkadiani kaudu ilmub iga kuu meedias 40-60 artiklit metsa ja puidu teemadel. 

Välismeedias kriitiliste artiklite ümber lükkamine ning jätkame sõnumite koordineerimist, 

koalitsiooni laiendamist ning meedias oma sõnumite esitamist koos valede korrigeerimistega. 

Konverents Mets koostöös Maalehega – toimub ka sellel aastal 

 

Tegime augustis Norstatiga üle-eestilise küsitluse. Küsimusele, kas puidust toodete kasutamine 

on üks lahendustest kliimaprobleemidele, vastas jaatavalt 53% küsitletutest. Umbes sama palju 

vastanuid arvas, et metsa- ja puidutööstus on keskkonnasõbralik tööstusharu.  Samas arvab 

ainult 39%, et metsa majandamisotsuseid peaks tegema erametsaomanik. Eesti majandusele 

peab meid oluliseks 85% inimestest. Positiivsemalt on sektori osas meelestatu maal elavad 

inimesed. Üllatavalt positiivsed on 19-29 aastased noored. Kõige kriitilisemad on meie sektori 

suunal aga Ida-Virumaal elavad inimesed. 

 

Puuinfo  

Ka sellel aastal on Puitarhitektuuri konverents, mille korraldame sellel aastal veebiteel ning on 

tasuta kõigile vaadatav. Kutsume ka väikese hulga inimesi saali, ning kui keegi liikmetest 

soovib, on see võimalus olemas. Tulemas on Aasta Puitehitise võistlus, mille tase on sellel 

aastal enneolematult kõrge. Toimunud on tudengite õpikoda. Planeeritud on telesaade 

puitarhitektuurist ERR-is. Leping on sõlmitud ja saade tootmises ning tuleb ekraanile laupäeviti 

4 osa. Sotsiaalmeedias kajastame pidevalt Puuinfo tegevusi. 

 

 



5. Juhatuse valimised 

Ühingu juhtimiseks Üldkogude vahelisel perioodil valitakse juhatus. Juhatuse arvulise 

koosseisu üle otsustab Üldkogu, kuid see ei või olla väiksem kui 5-liikmeline. Juhatus valitakse 

Üldkogu poolt kaheks aastaks.   

 

Henrik Välja: Kinnitada valimise kord 

Poolt 37, vastu 0, erapooletu 0 

 

Juhatuse esimees Jaak Nigul teeb ettepanku kinnitada juhatuse liikmete arvuks 16 

 

 

Henrik Välja: Vastavalt EMPL põhikirja punktile 4.6 kinnitada juhatuse liikmete arvuks 16 

Hääletus: Poolt 27, vastu 8, erapooletu 2 

 

Üles seatud 16 kandidaati. 

Henrik Välja:  sulgeda nimekiri 

Lihthääletus: kinnitada kõik kandidaadid EMPL juhatuse liikmeteks 

Poolt 37, vastu 0, erapooletu 0 

 

Juhatusesse valiti: 

1. Silver Rõõmussaar – UPM-Kymmene Otepää OÜ 

2. Argo Aavik – Stora Enso Eesti AS 

3. Linnar Pärn – Eesti Maaülikool 

4. Jaak Nigul – AS Tarmeko Spoon 

5. Tiit Nilson – AS Woodwell 

6. Jüri Külvik – AS Lemeks 

7. Mati Polli 

8. Ivar Dembovski – Rait AS 

9. Tõnu Ehrpais – Viiratsi Saeveski AS 

10. Jaano Haidla – Graanul Invest AS 

11. Lauri Raid – AS Estonian Cell 

12. Mait Kaup – AS Warmeston OÜ 

13. Jaan Kers – TalTech 

14. Margus Kohava – Combimill OÜ 

15. Ando Jukk – Estonian Plywood AS 

16. Raul Kirjanen – Graanul Invest AS 

 

 



6. Esialgse tegevuskava ja eelarve 2021 tutvustus 

Käesoleval aastal on liikmeid tulnud juurde ja umbes 10 000 eurot kasvab liikmemaksude osa 

järgmise aasta eelarves. Proovime kaasata veel uusi liikmeid, jätkame põhitegevustega Puuinfo 

ja hariduse valdkonnas ning kommunikatsiooni ja seadusloome teemal.  

 

Kesksel kohal Euroopa rohelepe. Tegevustena on plaanis koos liikmetega roheleppe arutelu. 

Paneme kava alles kokku, mida saaks ettevõtete tasandil teha, mida liidu tasandil ja mida 

ootame riigilt. Kui saame programmi kokku informeerime liikmeid täpsemalt. Kutsun üles 

ettevõtteid omal tasandil seda tegema. Proovime edasi liikuda et sektoriülene kliimamõjude 

jalajälje uuring teha, aga see on keeruline. Kui on mingeid kliimauuringuid tehtud ettevõtete 

tasandil, siis palume jagada liiduga.  

 

Eelmise aasta lõpus olid meedias lood positiivsemad ja kontroll oli parem olukorra üle. Sügis 

on aga läinud raputavaks, tõsine usalduskriis on tekkinud. Võime rääkida nii faktipõhiselt kui 

tahame aga siiski ei usuta. See on üks olulisemaid küsimusi. Kuidas tõsta metsasektori 

usaldusväärsust? 

 

Kommentaare käesoleva aasta tegevuste kohta? 

 

7. 2021 a liikmemaksusüsteemi kinnitamine 

Henrk Välja: Vastavalt põhikirja punktile 3.5 kinnitada EMPL 2021 liikmemaksude arvestuse 

süsteem endisena (sama mis 2020) 

Poolt 36, erapooletu 1, vastu 0 

 

8. Kohapeal algatatud küsimused 

Kas keegi on hinnanud 2020 majandusaasta mõju liikmemaksudele? 2020 aasta tulu mõjutab 

2022 liikmemaksu, seega seda ei ole veel hinnatud. 

 

 

 

 

 

 

____________________     _____________________ 

 

Henrik Välja        Kerli Alliksaar 

Koosoleku juhataja      Protokollija 


