
 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu üldkoosoleku protokoll 

8.06.2022 

 

Koht: Filmimuuseum, Tallinn 

Aeg: 08.06.2022, kell 13.00 – 16.00 

Osalejad: Aegviidu Puit (Tõnu Ehrpais), Agrosilva AS (Meelis Luberg), BM Certification 

Estonia OÜ (Rait Hiiepuu), Combimill Reopalu OÜ (Margus Kohava), Eesti Maaülikool 

(Linnar Pärn), Estonian Cell AS (Rain Pärn), Estonian Plywood AS (Ando Jukk), Graanul 

Invest AS (Jaano Haidla), HD Forest AS (Toomas Kams), Intrac Eesti AS (Tauri Kakko), Karo 

Mets OÜ (Alvar Jullinen), Kohila Vineer OÜ (Andres Laht), Laesti AS (Teigo Tamm), Lemeks 

AS (Jüri Külvik), Luua Metsanduskool (Peep Arold), Metsä Forest Eesti AS (Enn Sapp), 

Nepcon OÜ (Asko Lust), Palmako AS (Jüri Külvik), SCA Metsad Eesti AS (Kristi Ojalo), Stora 

Enso Eesti AS (Marek Kase), Tapa Mill OÜ (Kalle Valdlo), Timbeter OÜ (Anna-Greta 

Tsahkna), Tornator Eesti OÜ (Martin Tishler), TTÜ (Heikko Kallakas), UPM OÜ (Ene Kirss), 

UPM-Kymmene Otepää AS (Silver Rõõmussaar), Vara Saeveski OÜ (Andres Hummal), 

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

(Tõnu Ehrpais), VMF Estonia OÜ (Tarmo Tiivoja), Woodwell AS (Priit Nilson), Viru Keemia 

Gupp AS (Lauri Raid) 

 

Osalesid: 33 liiget 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 Kerli Alliksaar ja häälte lugeja Jaan Lindmäe 

 

Hääletamine:   33 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

 

 

Päevakord: 

1. Juhatuse esimehe pöördumine 

2. Metsa- ja puidutööstuse kliimauuringu raporti tutvustus – AFRY 

3. Meediategevuse ülevaade ja arutelu - AKKADIAN 

4. Ülevaade liidu tegevustest 

5. 2021 Majandusaasta aruande kinnitamine 

6. 2022 Audiitori valimine 

7. Kohapeal algatatud küsimused 

 

 

 



1. Juhatuse esimehe pöördumine 

R. Kirjanen: Kui juhatus alustas, siis omavahel sai kokku lepitud suuremad printsiibid, millest 

üks oli kindlasti see, et soovime olla professionaalne partner erinevates rollides, anda sisulist ja 

asjalikku informatsiooni, olla avalikus suhtluses positiivne ja oma sõnumit edastav ning kaasata 

tegevustesse ka potentsiaalseid liitlasi.  

Lõime innovatsiooni töögrupi, mida Ivar Dembovski on juhtinud. Kaardistasime ära erinevad 

väljakutsed ja koostöövõimalused, mis meil on. Koostöö Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti 

Maaülikooliga on kõrgel tasemel käima lükatud. Esialgsed diskussioonid on olnud paljulubavad 

ja edasi tuleb minna rohkem detaili.  

Oleme paljude ametnikega suhelnud, meid on päris hästi kuulda võetud ning sektor on üsna 

hästi kajastatud. Võtsime tööle õigusnõuniku. 

 

Räägime kaasa siseriiklikus poliitikas 

RMK raiemahud 

Kevadine raieseisak – probleem ei ole kaugeltki lahendatud, aga mingisugune lahendus on 

olemas, et mingisugune töö saab metsas jätkuda. Olen suhteliselt pessimistlik, et enne järgmisi 

valimisi tuleks mingi tegelik lahendus, et ilmselt olema ka järgmine kevad keerulises olukorras.  

MAK arengukava – metsanduse arengukava protsess.  

Töö suurimaid tulemusi on et meie seisukohtadega arvestatakse, meie seisukohti küsitakse ja 

oleme oma seisukohti meid puudutavates küsimustes ka alati väljendanud.  

Erinevad uuringud ja mõjuhinnangud on väga head investeeringud. Ernst & Young uuringuga 

jätkame. Eelmise aasta kevadel otsustasime teha puidusektori sees kliimamõju analüüsi, et 

vaadata erinevate sektorite CO2 jalajälge ja mis seda jalajälge kõige enam mõjutab. Taotlesime 

sellele toetust ja seetõttu võttis kauem aega, aga täna AFRY seda esitab.  

Kommunikatsioonis oleme rohkem proaktiivsed ja vähem reaktiivsed. 

Metsarahva päev – eelmisel aastal toimus esimest korda. Kui soovime oma sõnumit levitada on 

see kindlasti ülihea moodus selle tegemiseks.  

Venemaa ja valgevene sõja mõjude välja toomine (meid toetas 11 ettevõtteorganisatsiooni) – 

praegune suur probleem on see, et venemaa import on siiski üsna suur, aga ei tea kust see tuleb 

ja kuhu läheb. Meie oskame rääkida EMPL liikmete eest.  

Meil on väga palju tööd teha, oleme proovinud kaasata liikmeid ja kui on huvi ja soovi 

panustada on meil väga hea meel.  

2. Metsa- ja puidutööstuse kliimauuringu raporti tutvustus – AFRY 

Uuringu kokkuvõte leitav EMPL kodulehelt 

 

 

 



3. Meediategevuse ülevaade ja arutelu - AKKADIAN 

Oleme asunud regulaarselt avalikkuse meelsust uurima läbi NORSTAT küsitluse. Sellest on 

selgunud, et 85-90% vastajatest olid nõus väitega „Metsandus ja puidutööstus on oluline 

valdkond eesti majandusele“, samuti oli üle 80% nõus väitega „Maapiirkondades on oluline 

tööandja“. 

Proaktiivne meediasuhtlus – puit kui strateegiline ressurss, energeetikateemad, puidu tähtsus 

rohepöördes, oleme aasta jooksul suutnud luua häid koalitsioone. 

Omavahel on vaja sõnumid kokku panna, siis sealt tekib tugev jõud.  

Toimunud suuremad üritused: Metsarahvapäev, konverents „Mets“. Sellel aastal alustasime 

koolitusprogrammiga EMPL liikmetele, sest meil on vaja, et metsasektori inimesed oleksid 

hästi varustatud teadmiste ja oskustega.  

Poliitikakujundamine – rohepöörde ekspertrühm, metsanduse arengukava. 

Kõige olulisem on avalikkust veenda, et Eesti metsad on heades kätes. Kui mure metsa 

ümber ei lahene ei kanna ka teised argumendid nagu puidust toodete head omadused ja 

positiivne majandusmõju. 

 

4. Ülevaade liidu tegevustest 

Sektoris 3908 ettevõtet, kes loovad 2,2 miljardit eurot lisandväärtust, mis on 13,8% kogu 

lisandväärtusest 

Meie tugevus on see, et anname tööd peamiselt väljaspool tõmbekeskusi, põhineme taastuval 

loodusvaral ning pikk kohalik väärtusahel on see, mida tihti ei osata tähele panna. Panus 

riigieelarvesse 1 miljard €. 

2021 tegi eksport tugeva hüppe 3 miljardi euroni, mis on kõikide aegade kõrgeim.  

Eelmisel nädalal tutvustas Swedbank enda uuringut, kust selgus, et puidutööstus on kõige 

rohkem automatiseeritud ja digitaliseeritud.  

Hetkel on liidus 71 liiget, 2021 õnnestus kaasata mitmeid uusi liikmeid, 2022 aastal on liitunud 

Viru Keemia Grupp. Liikmete müügitulu 2 miljardit, liikmete juures 6700 töökohta. 

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

 Sidusorganisatsioonide tegevus 

Metsaselts:  

• Visioonikonverents 

• Raievõistlused 

• Otsustajate Metsakool 

• Metsarahva päev 

• Metsanduse podcastid 

• Teaduskommunikatsiooni korraldamine 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu 



• PEFC Eesti standardi uuendamine 

 

Seadusloome ja huvikaitse tegevused 

Kohtumised ministritega, ametnikega ja osalemised Riigikogu komisjonide töös 

Keskkonnamõjude arengukavale (KEVAD) muudatusettepanekute esitamine – KEM on 

andnud EMPL-ile  kirjaliku lubaduse viia läbi asjakohased sotsiaalmajanduslikud 

mõjuhinnangud 

Euroopa rohepöördega seotud FIT (Eesmärk) 55 kliimapaketi analüüs ja täiendusettepanekute 

tegemine. EMPL-i seisukohtade kujundamine ja nende esitamine valitsuse liikmetele, 

Riigikogu komisjonidele ning tutvustamine meedias. Suutsime viia teadmise puidusektori 

probleemikohtadest otsustajateni ning muuta Eesti riigi seisukohti kliimakohustuste osas, 

millega Euroopa Liidus hetkel loodetavasti Eesti huvides läbi räägitakse. 

Regulaarsed töökoosolekud KEM ja selle kliimaosakonnaga. Ühtse metsanduse, 

põllumajanduse ja muu metsakasutuse (AFOLU) sektori  moodustamisele peab eelnema 

põhjalik mõjuanalüüs. AFOLU sektoriks moodustamine 2031 aastaks on edasi lükatud. 

Esitasime neli põhjalikku muudatusettepanekute paketti looduskaitseseaduse (LKS) eelnõu 

muutmiseks asjakohastele ministeeriumitele. Suhtlesime sel teemal regulaarselt valitsuse 

liikmete  ja  keskkonnaministeeriumi (KEM) võtmeisikutega.  

Töö tulemusena jäeti LKS eelnõust jäeti täiendav väärteokaristuse  hiidplokk, millega karistuse 

liigid ja määrad oleks tõusnud kordades. LKS eelnõu viimasele versioonile  lisati põhimõte, 

mille kohaselt loomastiku tahtlikuks häiringuks sigimisperioodil tuleb pidada olulist häiringut. 

Esindasime sektorit läbirääkimistel raierahu uue, 2022 juhendi väljatöötamisel. Koostasime 

sektori jaoks juhise selle kohta, kuidas aktiivselt käituda paikvaatluste läbiviimisel  raietööde 

peatamise korral 2022 kevadsuvel 

Koordineerisime halduskohtutesse ettekirjutuste peale kaebuste esitamise protsessi ja 

kasutasime korduvalt värskete linnurahu kohtulahendite seisukohti läbirääkimistes 

Keskkonnaameti ja KEM-iga.  

Sektori seisukohtade järjekindel esitamine  alates 2021 novembrist nii parlamendis kui ka 

valitsusasutustes soodustas  RMK raiemahu taastamist keskkonnaminister Erki Savisaare 

Koostasime ja edastasime ministeeriumile EMPL-i seisukohad seonduvalt metsanduse 

arengukava MAK 2030 kahe värskendatud versiooniga, millest enamus on võetud arvesse (va 

looduskaitseliste piirangute vähendamine). 

Osalesime koostöös Erametsaliidu ja RMK-ja nendes Metsaseaduse ja Planeerimisseaduse 

muudatuste eelnõude seisukohtade kujundamises, kuhu meie liitu valitsuse poolt ei kaasatud.  

Koostöös RMK- ga jätkame kohtusaagat kestvuslepingute konfidentsiaalsuspunktide 

mitteavaldamise (andmekaitse) praktika kindlustamise eest Ülle Harju ja Postimees Grupp 

kaebuses RMK vastu. 

Juhatuse liikmed osalevad riigi töörühmades ja algatustes 



Koostasime ja esitasime sektori seisukohad seoses Euroopa Liidu uue metsastrateegia ja uute 

Euroopa Liidu  LULUCF ettepanekutega. Juhtisime tähelepanu mõistete ebaselgusele ja 

liikmesriikide erisuste arvesse võtmise ning  iseotsustamisõiguse säilimise põhimõttele ning 

paindlikkuse võimaldamisele. 

Seisukohtade kujundamine ja esitamine seoses RED II direktiivi ja Euroopa Liidu Taksonoomia 

eelnõu projektiga. EL Taksonoomia ja Taastuvenergia direktiivide  eelnõud – mõisted vajavad 

põhjalikku redigeerimist, liikmesriikide eripära arvestamist ning liikmesriikide otsustusõiguse 

järgimist. 

Raadamise peatamise EL määruse eelnõule täiendusettepanekute esitamine. Vabariigi valitsus 

aktsepteeris  EMPL-i poolt esitatud ettepanekuid. Täiendasime kevadel ettepanekuid 

looduskaitselistel eesmärkidel raadamise ja sanitaarraiete korral seotud emissioonid mitte 

arvestamiseks. 

Tihe koostöö Soome, Rootsi ja Läti kolleegidega 

PUUINFO tegevused 

• Puitarhitektuuri õppereis, kaasas olid arhitektid, ehitajad ja Päästeamet.  

• Jätkusuutliku ehituse seminar Ehitusmessil koostöös Riigikogu keskkonnakomisjoniga 

• KIK taotlus Puuinfo 2022 tegevusteks 

• Kohtumised arendajatega ja ametnikega puitehituse edendamiseks  

Üldised liidu tegevused 

• Uus visuaalne identiteet on kasutusse võetud ning uus koduleht arendatud ja infoga 

sisustamisel. 

• Andmeait arendamisel – asja mõte on liikmetele edastatava statistika protsessi 

lihtsustamine. Luua keskne automatiseeritud andmebaas.  

• Sotsiaalmajandusliku mõju uuring tehtud ja töös 

• Kliimamõju uuring tehtud 

• E-veoselehe uus süsteem juurutatud 

 

Koostöö koolide, ülikoolide ja erinevate organisatsioonidega 

• Osalemine kutsekoolide ja ülikoolide nõukogudes ja nõunike kogudes: 

• Luua MK, Tartu RK,  Võrumaa KHK, EMÜ 

• EMÜ:  

• Õppeaine “Puidutööstus Eestis” kureerimine  

• Osalemine EMÜ metsanduse bakalaureuse- ja puidutööstuse 

magistriõppekavade komisjonides – alates 2019 sügisest uued 

õppekavad 

• Osalemine EMÜ lõputööde kaitsmiskomisjonides  

• TalTech:  



• Õppekavade arendamine 

• Inseneriakadeemia käivitamine 

• Spooni- ja vineerikompetentsikeskus, kutseeksamid 

• Luua MK: 

• Kutseeksami keskus 

• Õppekavade arendamine 

• EMPL preemiad parimatele lõputöödele ja lõpetajatele 

• EMÜ Metsandus-ja Maaehitusinstituudi metsatööstuse magistritöö– 

600€ 

• EMÜ Metsandus-ja Maaehitusinstituudi puitkonstruktsioonide (ehitus) 

magistritöö – 600€ 

• EMÜ Puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrghariduse lõputöö-600€ 

• TalTech Inseneriteaduskonna puidutehnoloogia magistritöö – 600€ 

• TalTech Inseneriteaduskonna puitkonstruktsioonide (ehitus) magistritöö 

– 600€ 

• Luua MK metsandusvaldkonna parim lõpetaja – 400€ 

• Osalemine 

• EKKA (kõrg- ja kutsehariduse agentuur) hindamisnõukogu töös, 

•  HTM kutsehariduse õppekavade ja praktikataotluste hindamisel, 

•  Tööandjate Keskliidu haridusrühma töös: erialaliitude ühised 

seisukohad ja sõnumid otsustajatele 

Kutseandmine ja töö kutsestandarditega 

• Tavapärane kutseeksamite korraldamine ja eksamimaterjalide kaasajastamine:  

raietöölised (RT), forvarderi- (FOP) ja harvesterioperaatorid (HOP), metsurid, 

metsatehnikud, metsamajanduse spetsialistid 

• Kutsestandardite uuendamine (RT, HOP, FOP, metsaväljaveo autojuht, spooni- 

ja vineeritootja) 

• Ettevõtjate initsiatiivil kutsestandardi Saematerjali tootja ja töötleja 

taaskäivitamine ning õppe korraldamine Võrumaa KHK-s ja Tartu KHK-s 

• Koostöös TalTech Puidulaboriga Spooni- ja vineeritootja kutseeksami 

materjalide koostamine, pilooteksamite käivitamine 2021 sügisel 

Teadus-arendus tegevus ja innovatsioon 

• EMPL Innovatsiooni töörühm alustas tööd 2021  jaanuaris  

•  Eesmärkide ja tegevuste sõnastamine 



• Info rahastusmeetmete kohta (koduleht, e-kirjad, FB) 

• TAIE (teadus, arendus, innovatsioon ja ettevõtlus) teekaartide 

koostamine koostöös HTM-i ja MKM-ga 

• Kohtumine EMÜ ja TalTechi rektoraadi ja valdkonna spetsialistidega 

• Sügisel ülikooli ja ettevõtjate kontaktpäevad 

• Osalemine puidu väärindamise riikliku programmi (RESTA) ekspertkomisjoni 

töös 

• Osalemine teadlaste sektoriaalse mobiilsuse ekspertkomisjoni töös 

• Osalemine Tööandjate Keskliidu innovatsiooni käivituskoja töös 

• Osalemine EAS-i Rakendusuuringute programmi ekspertnõukogus 

• Ettevõtete arendustegevuste raport 2022 (EMPL kodulehel liikmetele mõeldud 

osas) 

 

5. 2021 majandusaasta aruande kinnitamine 

 

TEGEVUSARUANNE: 

Mittetulundusühingu Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit liikmete arv 2021. aasta alguses oli 67 

ja aasta lõpuks 71. Aasta jooksul soovis liikmelisuse vastavalt põhikirjas sätestatud võimalusele 

aastaseks perioodiks lõpetada Valmos OÜ ja liituda Woodpecker Software OÜ, Puidukoda OÜ, 

Laesti AS, AS Viru-Nigula Saeveski.  

EMPL tegevuse finantseerimise allikaks on liikmemaksud, sihtotstarbelised toetused ning 

muud tulud. Kokku olid 2021 aasta tulud 689 tuhat eurot (2020.aastal 562 tuhat eurot), sellest 

liikmemaksud 375 tuhat eurot (2020. aastal 347 tuhat eurot). Muud tulud ja sihtotstarbelised 

toetused moodustasid kokku 314 tuhat eurot. Kulud kokku olid 718 tuhat eurot.  

H. Välja: Kas on küsimusi seoses 2021 aasta majandusaastaaruandega? 

Küsimusi ei ole. 

 

Otsuse projekt: 

Kinnitada EMPL 2021 auditeeritud majandusaasta aruanne 

Ellen Tohvri, vandeaudiitor nr 293. Audiitorbüroo E-Audit OÜ.  

Enne hääletamist lahkus üldkogult 1 liige. Kokku hääletamise ajal kohal 32 liiget 

Poolt: 32 Vastu: 0 Erapooletu: 0  

Otsus: Kinnitada EMPL 2021 auditeeritud majandusaasta aruanne 

 



6. 2022 majandusaasta audiitori valimine 

(Audiitorkontrolli või revidendi määramine vastavalt põhikirja punktile 4.4.8).  

Otsuse projekt: 

Valida EMPL 2022 a audiitoriks Ellen Tohvri, vandeaudiitor nr 293. Audiitorbüroo E-Audit 

OÜ.  

Enne hääletamist lahkus üldkogult 1 liige. Kokku hääletamise ajal kohal 32 liiget 

Poolt: 32 Vastu: 0 Erapooletu: 0   

Otsus: Valida EMPL 2022 a audiitoriks Ellen Tohvri, vandeaudiitor nr 293. Audiitorbüroo E-

Audit OÜ.  

 

7. Kohapeal algatatud küsimused 

 

 

____________________      _____________________  

Henrik Välja        Kerli Alliksaar  

Koosoleku juhataja       Protokollija 


