
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu üldkoosoleku protokoll 

9.06.2021 

 

Koht: Sangaste loss, Valgamaa 

Aeg: 9.06.2021, kell 14.00 – 16.00 

Osalejad: Aegviidu Puit (Tõnu Ehrpais), baltic Connexions OÜ (Janno Pärnsalu), Benito Puit 

AS (Hanno Muldma), Combimill Reopalu OÜ (Marek Moorits, veebis), Combimill Sakala 

OÜ (Aimar Kreevald), Eesti Maaülikool (Paavo Kaimre, volitus), Erapuit AS (Lauri Püssa, 

veebis), Estonian Cell AS (Meelis Kuzma, volitus), Estonian Plywood AS (Ando Jukk, 

volitus), Graanul Invest AS (Jaano Haidla), Holmen Mets As (Henrik Nõmme, veebis), Intrac 

Eesti AS (Tauri Kakko), Kohila Vineer OÜ (Andres Laht, veebis), Laesti AS (Teigo Tamm, 

volitu), Lemeks AS (Jüri Külvik), Lotus Timber AS (Aare Pilv, veebis), Luua Metsanduskool 

(Peep Arold),  Metsä Forest Eesti AS (Enn Sapp), Nepcon OÜ (Asko Lust), Palmako AS (Jüri 

Külvik, volitus), Peetri Puit OÜ (Tarmo Tamm), Rait AS (Ivar Dembovski), Stora Enso Eesti 

AS (Argo Aavik, veebis), Tapa Mill OÜ (Kalle Valdlo), Tarmeko Spoon AS (Jaak Nigul, 

volitus), Thermory AS (Hendrik Moora, volitus), Tornator Eesti OÜ (Martin Tishler, veebis), 

TTÜ Puidutöötlemise Õppetool (Jaan Kers), UPM OÜ (Ene Kirss, volitus), UPM-Kymmene 

Otepää OÜ (Silver Rõõmussaar), Valga Puu OÜ (Andres Olesk), Vara Saeveski AS (Andres 

Hummal), Warmeston OÜ (Mait Kaup), Viiratsi Saeveski AS (Tõnu Ehrpais), Viru-Nigula 

Saeveski AS (Tõnu Ehrpais), Woodwell AS (Tiit Nilson), Woodpwcker Software OÜ (Raido 

Valgeväli. 

 

Osalesid:  37 liiget  (30 kohapeal ja 7 veebis) 71-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 Pille Meier ja häälte lugeja Jaan Lindmäe 

 

Hääletamine:   37 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

 

 

Päevakord: 

1. EMPL konkurentsi eeskirjad 
2. Juhatuse esimehe pöördumine 

3. Ülevaade EMPL 2020 aasta tegevustest 
4. 2020 aasta majandusaasta aruande kinnitamine 
5. 2021 majandusaasta aruande udiitori valimine 
6. Kohapeal algatatud küsimused 

 

Kinnitada päevakord 

Hääletamine:   37 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

 

 

 



1. EMPL konkurentsi eeskirjad 

H. Välja: Eeskirjad kinnitati EMPL juhatuse koosolekul 09.06.2021. 

EMPL toetab ausat ja avatud konkurentsi kõikidel turgudel. EMPL liikmete tegevusi riku 

ühelgi juhul ühtegi konkurentsieeskirja. Iga EMPL liige korraldab ka iseseisvalt reeglitest 

kinnipidamise ning vastutab nende täitmise eest isiklikult. Me oleme teadlikud, et konkurentsi 

käsitlevate õigusaktidega on vastuolus ebaseaduslikud hinnakokkulepped, ebaseaduslik turu 

jagamine või muud tegevused mis takistavad piiravad või moonutavad konkurentsi. 

Konkurentsireeglitega saab lähemalt tutvuda EMPL kodulehel liikmetele mõeldud osas. 

 

2. Juhatuse esimehe pöördumine 

R. Kirjanen: Juhatuse ootused uue koosseisu ajaks: tagada sektorile riiklik tunnustus; 

parandada sektori avalikku kuvandit; saada MAK 2030 joone alla meile kasulikus vaates; 

innovatsioon ja koostöö teiste organisatsioonidega; rohkem rõhku tööstusele; statistika 

loomine korda; peaksime olema kaastaud riiklikesse protsessidesse; rohelepe; rõhutada puidu 

positiivseid väärtusi; liikmete suurem kaasamine; organisatsiooni tugevdamine; peaks leidma 

ühisosa ja olema kommunikatsioonis aus. Kasutame oma kompetentse, keskendume 

otsustajatele ja räägime positiivset lugu.  

Kommunikatsioonis näitame, et metsa- ja puidusektor on lahendus. Suurem rõhk kohtumistel 

ja liitlaste leidmisel. Valitsussuhetes oleme asjalik partner, kes pakub lahendusi. 

Innovatsiooniga on meil võimalus haarata ohjad. Kaasame liikmeid ja tugevdame 

organisatsiooni. 

Mis on tehtud: võetud tööle tugeva ja kogenud juriidiliste teadmistega ekspert; loodud on 

innovatsiooni ja statistika töögrupid; juhatus kohtub kord kuus oluliste küsimuste aruteluks ja 

sihtide seadmiseks; regulaarsed kohtumised valitsusliikmete ja meedia esindajatega; 

koalitsioon maa- ja rannarahvaga; KIKi süsiniku-uuringu taotlus; valmimas on uus EMPL 

visuaalne identiteet; töös on linnurahu sotsiaalmajanduslik uuring. 

 

3. EMPL tegevuste ülevaade 

H. Välja: Liikmelisus seisuga 9.06.2021 on 71 liiget. 2020 liitusid: Billerudkorsnäs Estonia 

OÜ, Kaamos Timber AS, NCS Estonia OÜ, Estonian Plywood AS, Thermory AS. 

2021 on liitunud: Viru-Nigula Saeveski OÜ, Puidukoda OÜ, Laesti AS, Woodpecker 

Software OÜ. 

Juahatus on 16-liikmeline, juhatuse esimees Raul Kirjanen. Koosolekud toimuvad 1 kord 

kuus. 

Sidusorganisatsioonid: Metsaselts, Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu, CEI-Bois, Eesti 

Tööandjate Keskliit. 



Sektoriülene ja lobitegevus: kohtumised ministritega, töö Euroopa regulatsioonidega; sektori 

kliimamõju analüüs; e-veoselehe süsteemi liidestamine; diisliaktsiisi tõstmise kriitika; EMPL 

uue brändiidentiteedi loomine. 

Kevadise raierahu temaatika: keskkonnaalane probleem; eetiline probleem; juriidiline aspekt; 

sotsiaalmajanduslik aspekt. Kohtume aktiivselt riigi osapooltega, et leida probleemile 

lahendus. 

Puuinfo: sotsiaalmeedia postitused; „Puit arhitektuuris“ ETV 4-osaline telesaade; lobitöö 

keskkonnaministeeriumi uue hoone ehitamine puidust; KIK rahastuse taotlemine 

K. Lainas ja J. Piilman: kommunikatsioonist; olukorrast meedias; arengud aktivismi 

valdkonnas; plaanid aastaks; kuidas saame koos panustada. 

Avalikkuse harimine: loomisel metsateemaline koduleht; koostöös Stora Ensoga loomisel 

metsanduse fotopank; loomisel 2 lendlehte 

Otsustajad: regulaarne koostöö maa- ja rannarahva koalitsiooni baasil; riigikogu 

koostööformaat maaelu-, keskkonna- ja majanduskomisjonidega; seni loodud kontaktide 

hoidmine 

Meedia: uute ajakirjanike aktiivne kõnetamine; sisuturunduse võimalused; pidev aktiivne 

koostöö. 

P. Meier: Haridus, teadus-arendustegevus, innovatsioon 

Osalemine koolide ja ülikoolide nõukogudes (EMP, Luua MK, Võrumaa KHK, Tartu KHK); 

EMPL preemiad parimatele lõputöödele ja lõpetajatele; koostöö koolidega õppekavade 

arendamisel; osalemine erinevates organisatsioonides (HTM töörühmad; EKKA; Tööandjate 

Keskliit jne) 

Kutseandmine : Tavapärane töö eksamite läbi viimisel ning kutseeksami materjalide 

uuendamisel (raietöölised, masinoperaatorid); kutsestandardite uuendamine; uute 

kutseeksamite käivitamine (metsaväljaveoautojuhid); kutseeksami materjalide välja töötamine 

(spooni- ja vineeritootja); Kutsestandardite taaskäivitamine (saematerjali tootja ja töötleja). 

Kutsetunnistusi 2020 välja antud 163 ja 2021 seisuga 31.05 – 216- 

TA ja Innovatsiooni töörühm loodi 2021 alguses: eesmärgiks ettevõtete TA ja 

innovatsioonitegevuste hoogustamine. EMPL kodulehel liikmetel mõeldud osas info koostöö 

ja rahastuse kohta, infot jahgatakse ka e-kirja teel või FB kinnises grupis. EMPL liikmed on 

kaasatud erinevatesse töögrupiidesse sisendi andmiseks või taotluste hindamiseks: RESTA, 

RUP, TKL Innovatsiooni käivituskoda. 2021 toimub ka EMPL liikmete TA tegevuste 

kaardistamine: kirjalik küsitlus on läbi viidud, 2021 sügisel toimuvad intervjuud. 

 

 

 



4. 2020 aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

Tegevusaruanne: 2020 aastal liikmeid alguses 63, aasta lõpuks 67. Liikmed annavad töö 

6250-le töötajale, keskmine brutopalk on 1766 €, ettevõtete summaarne müügitulu 1,9 

miljardit €.  

2020 aasta tulud olid 539 tuhat eurot (2018.aastal 489 tuhat eurot), sellest liikmemaksud 347 

tuhat eurot (2018. aastal 294 tuhat eurot). Muud tulud ja sihtotstarbelised toetused 

moodustasid kokku 192,4 tuhat eurot. Kulud kokku olid 476,3 tuhat eurot.  

Ettepanek: kinnitada 2020 aasta majandusaasta aruanne 

Hääletamine: 37 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

Otsus: kinnitada 2020 aasta majandusaasta aruanne 

 

5. Audiitori valimised 

Audiitorkontrolli või revidendi määramine vastavalt põhikirjapunktile 4.4.8 

Ettepanek valida Ellen Tohvri, vandeaudiitor nr 293, audiitorbüroo E-audit OÜ 

Hääletamine: 36 poolt , 0 vastu, 1 erapooletu 

Otsus: valida EMPL audiitoriks Ellen Tohvri, vandeaudiitor nr 293. Audiitoribüroo E-Audit 

OÜ. 

 

 

 

 

____________________     _____________________ 

 

Henrik Välja        Pille Meier 

Koosoleku juhataja      Protokollija 


