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EMPL juhatuse koosolek 

Päevakord 
 

 

1. Eelmise koosoleku otsused ja ülesanded 

a) Digitaalse tarneahela memorandum ja kohtumine Maanteeametiga – 

Käisime ka Maanteeametile memorandumit tutvustamas ja tagasisidet küsimas. 

Põhimõtteliselt toetati sektori püüdlusi. Kõlama jäi, et ei nähta 60 tonni veose 

võimalusi enne kui on tulemused 52t vedude mõju osas ning MKM-i tagasiside, et 

peaks kaaluma ka teistele sektoritele 52t vedude võimaldamist. 

Ettevõtetele oleks vajalik piiriüleste 52t vedude võimaldamine. Täpsustame 

järgmiseks koosolekuks sellega seotud piirangud ja võimalused. Memorandumi 

tekst saadetakse juhatuse liikmetele täpsemaks tutvumiseks. 

b) Maaülikooli metsanduse õppe tulevik. Maaülikoolis käib struktuurireform. 

Leiti 23 vastutusvaldkonda, millega edasi minna (seni 26) ja see nimekiri 

kinnitati ära. Väiksem (23) vastutusvaldkondade arv tuleb aga saavutada 6 aasta 

pärast. Metsanduse kohta tähendab see seda, et tekivad instituutidesse 



õppetoolid. Praegusest 5 osakonnast tekib 2 isemajandavat oma eelarvega 

üksust. Metsandus sai reformi käigus kõige rohkem muudetud. EMPL-i edastatud 

kirjale, mis juhtis tähelepanu metsanduse õppe olulisusele vastas EMÜ, et 

muudatuse vajadus tuleneb vähenenud rahastusest ja õpilaste arvust. Juhatus 

leiab, et tegevmeeskond võiks koostada vastuskirja liidu poolsete 

seisukohtadega, tuues välja, et muudatus on tehtud eelkõige metsanduse õppe 

arvelt, samal ajal, kui metsandus on üks olulisemaid majandusvaldkondasid, 

puutumata on jäänud põllumajandus ja teised õppevaldkonnad.   

 

2. 2016 eelarve esialgne tulem 

Liikmemaksude osa ja kutsete andmine jäi alla plaanitu, mistõttu vähenes 

kutseandmisest saadav tulu EMPL tööaja katteks ja liikmemaksude tulu vähesel 

määral. Uusi liikmeid ei õnnestunud plaanitud mahus kaasata. Puit Eesti 

Arhitektuuris raamatu müügiperiood jäi aasta lõpus väga lühikeseks ja seetõttu 

saime ka planeeritust vähem tulu. Müük jätkub 2017, kulud kõik tehtud 2016 

seisuga. Projektide tulu on otseselt seotud ellu viidud tegevustega, kuna kõiki 

plaanitud tegevusi ei jõutud 2016 jooksul ellu viia on ka projektitulud plaanitust 

väiksemad. Kulud on täitunud üldiselt vastavalt planeeritule. Tulenevalt osade 

tulude ärajäämisest ja kulude täitumisest vastavalt planeeritule on esialgne 2016 

tulem negatiivne. 

 

3. 2017 eelarve ja tegevuskava ning plaan B 

2017 liikmemaksud on kerges kasvus, kutseandmine planeeritud 

tagasihoidlikumalt kuna 2016 planeeritud maht ei täitunud ja ei ole näha 

kutseandmise aktiivsuse kasvu. Olemas varasemalt kinnitatud projektirahastusi 

nii Puuinfo kui ka statistika tegevustele, kuid tulenevalt KIK taotlusvoorude 

vähenemisest ja KIK jaotatavate summade vähenemisest ei ole katet 2017 

Puuinfo olulisematele tegevustele. Teadaolevalt peaks veebruaris 2017 toimuma 

KIK taotlusvoor, kust tegevustele rahastust taotleme aga vahendite 

vähenemisest ei pruugi KIK toetust saada. Seetõttu on koostatud kaks eelarve 

plaani, variant A juhul kui saame KIK rahastuse ja variant B juhul kui KIK 

rahastust saada ei õnnestu. Esimese puhul on eelarve planeetitud tulem 

positiivne, teise puhul on vähendatud kulutusi, kui tulem siiski negatiivne.  



Tulenevalt KIKi rahastuse küsimusest leiab juhatus, et 2017 eelarve ja 

tegevuskava puhul tuleb arvestada tulude juures 2017a ja kulude osas 2017b 

varianti.  

 

4. ELVIS2 protsess 

Statistika. Kokku on ELVISe kasutajaid 433 juriidilist isikut ja neist EMPL 

liikmeid 55. Eelmine aasta oli kokku 50 300 € tasude pealt, EMPLle tuli sellest 

13 000€ ja ülejäänud läks süsteemi haldamiseks ja arendusfondi. Sihtkohta 

jõudnud veoselehtede arv oli 2016 aastal üle 200 000 veoselehe, neist 66% olid 

RMK poolt saadetud ja erametsa omad 34% (kõik mis ei ole RMK). E-veoselehe 

protsent kõigist veoselehtedest oli arvutuslikult 65%. Kui kasutasime eeldust et 

2016. a  raiemaht oli sama mis 2015. a, saime e-veoselehe osakaaluks 2016. 

aastal ligi 70%. Samas saame öelda, et 2016. a on erametsas e-veoselehe osakaal 

suurenenud.  

Probleemid ELVISega. Kasutajate arvu ja e-veoselehtede arvu pideva tõusu tõttu 

töötab süsteem oma võimakuse piiridel. Tänane süsteem on loodud ümarpuidu 

vedamiseks, aga on vajadust laieneda. Lisaks on  süsteem kohmakas ja keeruline, 

kasutajarahulolu madal. Programmeerimiskeel on vananenud, mistõttu on aina 

raskem leida programmile arendajat, kes tegeleks tõrgete ja täiendustega. 

Statistika väljavõtmine piiratud. 

ELVIS2 arendused.  

Kasutajate rahulolu, süsteemi võimekuse ja tööindluse tõstmine, tehnoloogiline 

tänapäevastamine, fookus andmeregistrile, ELVISe laienemine teiste 

metsamaterjalide vedamiseks ja sektorist välja. 

ELVIS2 projekti arengud 

Eeltaotlusvoorus saime kinnituse projektile. Hiljemalt poole aasta pärast tuleb 

esitada täistaotlus. Projekti administratiivset poolt hakkab juhtima Liisi, aga 

kaasame IT- ja hankespetsialiste.  

Juhtrühm kutsuda kokku suurimate ELVIS kasutajate juhtidest + EMPL ja 

vajadusel keegi avalikust sektorist 

Liisi kutsub juhtrühma kokku (ettevõtete, kelle veoselehtede arv on üle 10 000 

juhid) ja teeb esialgse omafinantseerimise katmise ja e-veoselehe maksumuse 

arvutusmudeli.  



 

5. Metsatagavara analüüs 

Esialgne analüüsi maksumus ületas oluliselt võimalusi (vahendeid 10 000 eurot, 

pakkumine >20 000 euro).  

Muudeti lähteülesannet ja selle teostatavuse osas konsulteeriti 

Keskkonnaagentuuriga. Töö muudetud sisu: 

 Kirjeldada ja kaardistada metsa tagavara hetkeseis liigilise koosseisu põhjal 

viies Eesti piirkonnas 

 Kirjeldada ja kaardistada raieküpsete metsa tagavarade maht, liigiline 

koosseis ja paiknemine täna ja 10 aasta parast 

 Kaardistada juurdekasvu liigiline koosseis ja maht piirkonniti täna ja 10 aasta 

pärast.  

Keskkonnaagentuur näeb, et sellises mahus võiksid nad selle põhimõtteliselt ise 

teha. Kas näeme vajadust sellisel tööl või jätame analüüsi ära ja anname KIKi 

raha tagasi? Otsustati lükata võimaliku analüüsi sisu arutelu järgmisele 

koosolekule. Liisi saadab KIK taotluse sisu juhatuse liikmetele. 

 

6. Raskeveokite maksu väljatöötamise kavatsus 

Tasu on ajapõhine, 700 – 1300€ veoauto kohta aastas ning teekasutusest laekuks 

täiendavalt ca 14mln eurot aastas. Mida rohkem telgi seda kõrgem maks. Tasu 

peavad maksma ka Eesti teedel liiklevad, kuid välismaal registreeritud veoautod. 

Ettepanek võiks olla et teemaksu ei rakendata neile, kellele on raskeveokimaks 

juba rakendatud. Kas see tähendab meie sektori jaoks topeltmaksustamist? 

Peaksime andma tagasisidet ja viitama, et meil on eriveod maksustatud 

teemaksuga.  

 

7. Riigikogu Keskkonnakomisjoni avalik istung metsapoliitika teemal.  

Tulenevalt tõusetunud metsanduspoliitika aruteludest korraldab Riigikogu 

keskkonnakomisjon teisipäeval, 17.01.17, kell 14.00 konverentsisaalis avaliku 

istungi teemal: Eesti metsa kaitseks. Juhatus otsustas, et seminaril võtab EMPLi 

nimel sõna juhatuse esimees Marek Kase. 

 

 



8. Kommunikatsiooniplaan 2017 I poolaasta 

Kommunikatsiooniplaan sai üles ehitatud sektori mainekujundust silmas 

pidades lisaks on plaanitud mõned spetsiifilisemad lood puitmajade ehitusest ja 

investeeringutest. Arvamuslugusid hetkel ei ole sisse kirjutatud, nende kohta 

teeb eraldi kokkulepped. Juhatuse ettepanek: jan-veb tegeleb Maaülikooli 

seminari materjalide kajastamisega.  

 

9. Suvekonverentsi asukoht ja teema 

Suvekonverents korraldada Riigikogus. Henrik ja Marek kohtuvad Rainer 

Vakraga. 

 

10. Visioonikonverents 2017 

Toimub Maamessi ajal. Tööstuse poolelt oodatakse meilt sisendit. Ettekanne 

peaks rääkima mida tööstus toodab 10 aasta pärast... Biokomposiidid, 

puidukeemia? Tunnustamine – erametsakeskusel ja erametsaliidul on alati olnud 

tunnustamised. Kui teha tunnustamist võiks see olla kõigi osapoolte poolt ühine. 

Kas oleks kedagi, keda tunnustada kogu sektori poolt? 

 

11. Veebruari juhatuse koosoleku asukoht. Koosolek toimub koos klastri 

poolaasta koosolekuga. 

Tegevmeeskond lepib kokku ja annab juhatusele teada. 

 

 

 

 

 

_____________________       _______________________  

Marek Kase        Kerli Alliksaar  
Koosoleku juhataja       Protokollija 
  



 

 (sh Puuinfo pr)

1 TULUD

1.1 Liikmemaksud 211 078 212 600 214 000 214 000

1.2 Muud tulud

1.2.1    kutsete andmine 75 075 100 000 60 000 60 000

1.2.2

   müük kaasfinantseerijatele projek tipõhiselt + fondid Puuinfo ja teised 

tegevused, vt tegevuskava 21 768 18 000 19 000 19 000

1.2.3    muud 13 740 12 300 15 000 15 000

Muud tulud kokku 110 583 130 300 94 000 94 000

1.3 Projektid

1.3.1 KIK kokku 64 466 107 090 125 510 88 710

1.3.1.1 Puit- homse eluk . võti 59 042 101 650 75 750 38 950

sh. KIK 11338 12 300 12 300

sh. KIK 9409 26 650 26 650

KIK veebruar 2017 taotlus 36 800 0

1.3.1.2 Statistika ja puidubilanss 5 424 5 440 11 760 11 760

1.3.1.3 Muud võimalikud KIK 0 38 000 38 000

1.3.2 Muud võimalikud (Konverentsi  pileti +rek laami  tulu) 18 126 20 000 35 000 35 000

1.3.3 EAS k lastriprojek t 10 075 50 430 60 215 60 215

1.3.4 2016 Raamat: Eesti puitarhitektuur 10 742 25 000 12 500 12 500

1.4 Uute liikmete kaasamine 71 5 000 5 000 5 000

Projektid kokku 103 409 207 520 238 225 201 425

TULUD KOKKU 425 141 550 420 546 225 509 425

2 KULUD

2.1 Otsesed kulud (projektid)
2.1.1 Sihtfinantseerimise projektid

2.1.1.1 KIK projektid

2.1.1.1.1 Puit- homse eluk . võti (konv+konk+ajal+õpik+uuring, nr 11338+9409+1381) 80 244 109 550 113 700 95 700
sh puitarhitektuuri konverents 51 208 34 550 50 000 45 000

sh konkurss "Aasta Puitehitis" 14 776 16 500 12 000 5 000

sh ajalehelisa "Puitarhitekt. ja disain" 132 23 000 23 200 23 200

sh puitarhitektuuri õpikoda (EKA) 9 887 10 000 6 000 0

sh infovoldikud 0 5 000 5 000 5 000

sh puidukasutuse uuring 4 241 3 000 0 0

sh puitarhitektuuri õpikoda (insenerid, bussipeatus) 0 17 500 17 500 17 500

2.1.1.1.2 Statistika ja puidubilanss 1 060 1 000 5 700 5 700

2.1.1.1.3 Muud võimalikud KIK 0 0 0 0

kokku KIK projektide tegevused 81 304 110 550 119 400 101 400

2.1.1.2 Muud projektid: 2016 Raamat: Eesti puitarhitektuur 43 105 40 000 0 0

2.1.1.3 Puuinfo tegevused, vt tegevuskava 35 518 28 500 48 500 46 000

2.1.1.4 Teiste valdkondade tegevused, vt tegevuskava 18 187 40 460 74 360 74 360

Teemade ja projek tide  juhtimine, tegevused, konsult. 43 944 72 700 72 700 72 700

muud kulud 0 6 000 3 000 3 000

Projektid ja tegevuste juhtimine kokku 222 058 298 210 317 960 297 460

2.1.2 Muud tegevused

2.1.2.1    Meediamonitooring, EMPL, EEML, EMK, temaatiliste artiklite kirjutamine 3 978 1 000 7 500 7 500

2.1.2.3    kutsete andmine otsekulude osa 62 525 81 000 48 600 48 600

2.1.2.4    koolitus 1 669 2 000 2 000 2 000

2.1.2.5    üldkogud+ semin+koosviib 4 128 16 000 10 000 10 000

2.1.2.6    muu 2 300 7 000 5 000 5 000

2.1.2.7    liikmemaksud

2.1.2.7.1       ETKL liikmemaks 4 568 4 500 4 500 4 500

2.1.2.7.2       EKTK liikmemaks 220 200 200 200

2.1.2.7.3       muud liikmemaksud (CEI-Bois) 10 445 9 000 9 500 9 500

2.1.2.7.4       PEFC liikmem + logo kasutus 420 400 400 400

2.1.2.7.5 EMS liikmemaks 3 000 3 000 3 000 3 000

   kokku liikmemaksud 18 653 17 100 17 600 17 600

2.1.2.8    töögrupid, liikmete, sihtgruppidega seonduv 5 022 4 000 4 000 4 000

Muud tegevused ja liikmemaksud kokku 98 275 128 100 94 700 94 700

Otsesed kulud kokku 320 333 426 310 412 660 392 160

2.2 Üldhalduskulud

2.2.1 Ülalpidamiskulud

2.2.1.1    kommunaal+rent 21 534 21 500 22 000 22 000

2.2.1.2    side + web + muu kommunik . 2 755 3 000 3 000 3 000

2.2.1.3    kontor ja muud 11 704 10 000 10 000 10 000

s.h.pangateenus 210

s.h.postikulu + bürook + majap. 6 925

s.h.toitlustus 1 206

s.h muu 3 363

 kokku 35 993 34 500 35 000 35 000

2.2.2 Raamatupidamine 6 408 7 000 7 000 7 000

2.2.3 Auditeerimine 960 800 1 350 1 350

2.2.4 Palgakulud

Palgakulu: tegevjuht + büroojuht 54 090 54 000 64 000 64 000

2.2.5 Töölähetused 2 783 3 000 5 000 5 000

2.2.6 Transport (autokomp, takso, rent, parkimine)

2.2.6.1    autokompensatsioon 4 440 3 000 4 000 4 000

2.2.6.2    rent+takso 543 300 300 300

2.2.6.3    erisoodustus 0

2.2.6.4    park imine 579 700 700 700

kokku transport 5 562 4 000 5 000 5 000

2.2.7 Põhivara kulum 5 348 12 000 12 000 12 000

Üldhalduskulud kokku 111 144 115 300 129 350 129 350

Muud finantstulud ja -kulud 664

KULUD KOKKU 432 141 541 610 542 010 521 510

ÜLEJÄÄK / PUUDUJÄÄK -7 000 8 810 4 215 -12 085

Netovara prognoos aasta lõpuks (2015 - 53 000€) 46 000 61 810 50 215 33 915

Eelarve 2017 B
EMPL eelarve 2017 (tegevused tegevuskavas) Tegelik 12 kuud 

2016  
Eelarve   2016 Eelarve 2017 A
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1. Eelmise koosoleku otsused ja ülesanded, infod 

a. Digitaalse tarneahela memorandum ja kohtumine Maanteeametiga 

b. Maaülikooli metsatööstuse õppe tagasiside 

c. Kommunikatsioonitegevused 

2. Infod 

a. Horizon avaldus liikmelisuse lõpetamiseks 

b. Tööandjate liitude koolitus Austrias, tagasiside 

3. Metsatagavara analüüs KIK projektist 

4. FSC avalikustatud metsamajandamise standard 

5. Tagasiside ELVIS juhtrühma koosolekult 

6. Suvekonverentsi esialgne päevakava 

7. Metsaistutamise talgute korraldamine 

8. Puiduhake.com liikmeksastumise soov 

 



1. Eelmise koosoleku otsused ja ülesanded, infod 

a. Digitaalse tarneahela memorandum ja kohtumine Maanteeametiga 

Leiti et tuleks, ministeeriumi või riigi tasandil tutvustada sama teemat. 

Lisaks soovime olla kaasatud analüüsi protsessis.  

b. Maaülikooli metsatööstuse õppe tagasiside 

Pille suhtles Maaülikooliga metsatööstuse õppe teemal. Tegemist on 

ülikooli sisese restruktureerimisega, millesse EMPL otseselt sekkuda ei saa. 

Oleme rõhutanud sektori õppe- ja teadustöö olulisust ning arendamise 

vajadust. Ümberkorralduste tulemusel jääb siiski igale valdkonnale 

vastutav professor, mistõttu Maaülikool ei näe, et see õppe- ja teadustöö 

kvaliteeti kahjustaks, eesmärk on efektiivsust kasvatada ja seeläbi ka 

kvaliteeti panustada. 

c. Kommunikatsioonitegevused 

Valmis on kirjutatud lugu Enn Korjusega, hetkel otsime kohta kus see võiks 

ilmuda. Veebruari jooksul on plaanis lugu Puitehitiste CO2 postiivse mõju 

kohta. 

 

2. Infod 

a. Horizon avaldus liikmelisuse lõpetamiseks 

Marek ja Henrik lähevad Horizon Tselluloosi ja Paberi AS-ga kohtuma. 

Täpne põhjus liidust lahkumiseks on hetkel jäänud selgusetuks. Eelarvet 

mõjutab see 8000€ võrra (liikmemaksude tulu).  

b. Tööandjate liitude koolitus Austrias. 

Rahvusvahelised tööandjate liitude mured on üsna sarnased. Ettevõtete 

küsimus, mis väärtust liit neile konkreetselt annab on aina domineerivam, 

tahetakse kohest väärtust ja ei piisa ainult tegevuskeskkonna eest 

seismisest. Räägiti demograafilistest trendidest mis ettevõtteid mõjutama 

hakkavad. Mitmed tööandjate liidud erinevates riikides on viimastel 

aastatel läbinud restruktureerimise ja eesmärkide uuesti seadmisi. Aina 

olulisemaks muutub liikmetele info jagamine tegevsusest ja konkreetsete 

liidu töö tulemuste välja toomine ning rõhutamine (muudatused 

regulatsioonides, ära jäänud halvad muudatused jne). Samas näiteks 

Austrias on ettevõtetel kohustus kuuluda liitudesse.  



 

3. Metsatagavara analüüs KIK projektist 

Taotluses: Metsatagavara analüüs – olemasolevate andmete põhjal koostada 

ülevaatlik aruanne metsatagavarast erinevates piirkondades ja selle liigilisest 

koosseisust. Prognoosida metsatagavara muutumist erinevate raiestsenaariumite 

korral.  

Keskkonnaagentuur on valmis antud analüüsi läbi viima, kuid raha nad selle eest 

küsida ei saa. Sellisel juhul ei ole põhjust ka EMPL-il olla tellija ja 

Keskkonnaagentuur võiks selle uuringu läbi viia iseseisvalt vajadusest lähtuvalt. 

Ettepanek uurida, kas projekti sõnastuse all on võimalik teha analüüs kuidas 

saavutada Eesti metsades juurdekasv 20 miljonit tm aastas või kas KIK on valmis 

aktsepteerima projekti muudatust, et sellist uuringut oleks võimalik läbi viia. 

4. FSC avalikustatud metsamajandamise standard 

Teatud nüanssides on uus standard mõistlikum kui hetkel kehtiv, samas muutuvad 

karmimaks n.ö. ökoloogilise puidu jätmise kohustus ja kohaliku kogukonna 

kaasamine. Endiselt on ebaselge põlisrahvaste määratlus. 25 märtsini oodatakse 

tagasisidet standardile ja kutsume üles kõiki ettevõtteid sinna oma sisendit andma. 

Lisaks anname tagasisidet ka EMPL poolt.  

Kas EMPL peaks propageerima kõikide erametsade korraga sertifitseerimist? 

Jätkame kommunikatsioonis rõhutamist, et sertifikaat on oluline ja 

erametsaomanikud peaksid selle tegema, et säiliksid müügivõimalused. Suhtleme 

teema osas Erametsaliidu ja Erametsakeskusega.  

 

5. Tagasiside ELVIS juhtrühma koosolekult 

27. jaanuaril toimus ELVIS2 juhtrühma koosolek. 

* juhtrühm leidis, et juhtrühma võiks kaasata ka erametsa esindaja. Kutse on 

saadetud, kuid hetkel ei ole tagasisidet saadud 

* juhtrühm tegi ettepaneku kutsuda kaasfinantseerima RMK ja EMPL ümarpuiduga 

tegelevaid liikmeid ning otsustada rahastamise mudel EMPL üldkoosolekul 

kevadel.  

* kaasfinantseerimiseks tehti ettepanek, et jagada omafinantseering 

kaasfinantseerijate vahel vastavalt 2015a käibele.  

* ELVIS2 meeskonda on kaasatud IT spetsialist ja hankespetsialist.  



* veebruaris viiakse läbi eelanalüüsiks sisendi kogumine ja ka sisendi töötlemine. 

Selleks käiakse erinevates ettevõtetes ja osapooltes intervjuusid läbi viimas. 

Märtsi keskpaigaks peaksid olemas olema arendusettepanekud. Märtsi 

keskpaigast peab algama ka hankedokumentide koostamine. Esialgse plaani 

kohaselt peaks 10 aprillil hange üles minema ja peab üleval olema 40 päeva. 

Hiljemalt juuni lõpuks plaanime täistaotluse ära esitada ja siis tuleb alles 

rahastamise otsus.  

 

6. Suvekonverentsi esialgne päevakava 

Suvekonverents toimub 7.06.2017 Riigikogus ning lisaks on planeeritud näitus 

kaheks nädalaks Riigikogusse. Konverentsi päevakava on koostamisel. Ettepanek 

tuua esinejad Soomest ja Rootsist kes räägiksid metsasektori arengutest, rollist ja 

ühiskondlikust debatist nendes riikides.  

 

7. Metsaistutamise talgute korraldamine 

Keskkonnaministeerium uuris, kas EMPL ja RMK oleksid valmis talguid 

korraldama. Plaanis on korraldada talgud kujul, kus ettevõtted oma töötajatega 

teevad metsaistutustalgud nagu igal aastal, kuid EMPL kommunikeeriks 

ettevõtmist laiemalt ja istutusüritusele kaasatakse kõiki huvilisi. Juhatus leiab, et 

EMPL sellisel kujul talguid korraldama ei peaks. Kõik ettevõtted võiksid ise jagada 

informatsiooni metsaistutusest.  

 

8. Puiduhake.com liikmeksastumise soov 

Ettepanek võtta EMPL liikmeks Puiduhake.com 

Poolt: 10 

Vastu: 0  

Erapooletu: 0 

Otsus: Võtta Puiduhake.com EMPL liikmeks. 

 

 

 

 

_____________________     _______________________  



Tiit Nilson      Kerli Alliksaar  
Koosoleku juhataja      Protokollija 

 



EMPL juhatuse koosolek 08.03.2017 

Koht:  EMPL kontor 

Aeg:  08.03.2017, kl 14.00 – 16.00 
 
Kvoorum on koos, juhatuse liikmeid osales:   10 

 
Ando Jukk (esindatud Jüri Külvik isikus) 
Jaan Kers 
Jaano Haidla 
Jüri külvik 
Lauri Raid 
Marek Kase 
Margus Kohava (esindatud Tiit Nilson isikus) 
Mati Polli 
Peeter Muiste 
Tiit Nilson 
 
Tegevmeeskond: Henrik Välja, Kerli Alliksaar, Pille Meier, Erik Konze; Liisi Liivlaid 
Protokollija: Kerli Alliksaar  
Koosoleku juhataja: Marek Kase 
 
 

Päevakord 

1. Infod 

a. Kommunikatsioonitegevused 

b. Akzo Nobeli liikmelisus 

c. Elektrituruseaduse eelnõu 290SE  

d. Metsatagavara analüüs KIK projektist 

2. Kohtumine majandusministriga 

3. Metsaseltsi rahastamine 2018 

4. FSC avalikustatud metsamajandamise standard 

5. ELVIS projekt ja riigihankekohuslus 

6. Suvekonverentsi päevakava 

7. Metsaistutamise talgute korraldamine 

8.  Puidumõõtmise ümarlaua püstitatud sortimentide nimetuste muutmisettepanek  

9.  EUWID statistika kasutamine EMPL-i poolt 

10.   Puit Eesti Arhitektuuris näituse ettepanek 

 

 



1. Infod 

a. Kommunikatsioonitegevused 

Hetkel on Enn Korjuse lugu valmis kirjutatud ja ootab avaldamist. 

Ajalehed tahavad seda suunata Maalehe Metsalehte. Tegevmeeskond sai 

kommunikatsiooni-partnerilt suuniseid kuidas edaspidi kirjutada lugusid 

sedasi, et see pakuks huvi ka üldajalehtede arvamusrubriigile (Postimees, 

Päevaleht jne.)  

Lisaks on valmimas lugu CO2, puidukasutuse ja metsanduse seoste kohta 

ning järjekorras on artikkel karjäärivõimaluste kohta metsa- ja 

puidutööstuses.  

b. Akzo Nobeli liikmelisus 

Akzo Nobel on esitanud avalduse liidust lahkumiseks.  

c. Elektrituruseaduse eelnõu 290SE  

Elektrituruseaduse eelnõu 290SE on Riigikogus arutluse all. EMPL saatis 

oma sisendi sinna vastavalt juhatuse varasemale otsusele 2016 aastast. 

d. Metsatagavara analüüs KIK projektist 

KIK’le sai teatatud, et eraldatud projekti raha osaliselt ei kasutata, sest 

taotletud raamides ei saa tegvust oluliselt ümber sõnastada, eeldaks 

uuesti KIK taotlust.  

 

2. Kohtumine majandusministriga 

Plaanis on kohtumine aprilli teises pooles.  

Kellega kohtuda: Kindlasti ootaksime, et kohtumisel osaleks vähemalt üks 

minister ja kantsler ning olulisemad asekantslerid. Täpse osalejate koosseisu 

peab MKM ise otsustama.  

Mis teemasid võiks käsitleda? 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööstuse osakond, ümarpuidu 

autotranspordi massipiirangute tõstmine, menetlus- ja haldustoimingud 

infrastruktuuriga liitumisel on väga pikad, MAK 2020 mittetäitmine raiete teema.  

 

Tegevmeeskond koostab koondseisukoha, selle kohta, mis käesoleval aastal on 

tööstuspoliitikas päevakorras. Seisukohtade lehe vaatab üle aprilli juhatuse 

koosolekul. Kohtuma võiks minna 3-4 juhatuse liiget ja EMPL tegevjuht.  



  

3. Metsaseltsi rahastamine 2018 

 
Metsaseltsi roll peaks olema tugevam, kuid selleks peaks seal vähemalt üks 

inimene tööl olema. Seetõttu leiti, et Metsaseltsi tugevamad liikmed nagu RMK, 

EMPL ja Erametsaliit võiksid panustada Metsaseltsi eelarvesse 15 000€-ga või 

tuua Metsaseltsi juurde uusi liikmeid vastava summa liikmemaksu ulatuses. 

Käesoleva aasta tegevusteks saab Metsaselts rahastust liikmemaksudest, 

toetustest ja KIK-ist. Liitunud on kaks uut liiget, Erametsakeskus ja TÜ 

Puidumüügikeskus. 

Juhatus otsustab, et tuleks paluda Metsaseltsi plaani täpsemalt kirjeldada ja 

tegeleme antud teemaga uuesti aprilli juhatuse koosolekul. Kui on ettepanekuid 

organisatsioonide kohta, kes võiksid Metsaseltsi kuuluda, siis palutakse teada 

anda.  

 

4. FSC avalikustatud metsamajandamise standard 

6.03 toimus kaasamise koosolek. Tagasiside andmine on võimalik kuni 25.03 FSC 

kodulehel. Uue standardi koostamisel on silmas peetud eesmärki muuta 

auditeerimist täpsemaks seades konkreetseid kriteeriumeid ja vähendada auditi 

subjektiivsust.  

Punkt mis palju küsimusi tekitas on kaitstavate metsade osakaal. 

Metsahaldusüksuse kaitstava metsa sisse võib arvestada sihtkaitsevööndid, 

piiranguvööndid ja VEP-id, kus tohib majandada ainult loodusväärtuse 

säilitamiseks või parandamiseks. 

 

5. ELVIS projekt ja riigihankekohuslus 

 
Rahandusministeeriumi ja RIA seisukoht on, et etteulatuvalt peab EMPL seoses 

ELVIS projektirahastusega arvestama kogu tulu käesolevasse aastasse ja seetõttu 

muutub EMPL aastaks 2017 riigihankekohuslaseks.  

 

 

 

 



6. Suvekonverentsi päevakava 

Suvekonverents „Pilk puidutööstuse tulevikku“ toimub 7.06.2017 Riigikogu 

konverentsisaalis. Konverentsi moderaator on Urmas Vaino. Päevakava on 

kokku saamas ja peagi avaldatakse www.empl.ee kodulehel.   

 

7. Metsaistutamise talgute korraldamine 

Metsaistutuse talgud on plaanis korraldada 28 – 29 aprill 2017. 

Keskkonnaministeeriumi ootused EMPL’i suunas on endised. Keskkonna-

ministeerium ootab et RMK ja EMPL koos metsaistutamise talguid 

koordineeriksid. Eesmärk on korrata Euroopa Liitu astumisel miljoni puu 

istutamist, nüüd siis EL eesistujana.  

RMK võiks korraldada ja korraldaja võib EMPLi poole pöörduda. Ootus 

ettevõtete suunas on, et kõik ettevõtted kes muidu ka metsaistutust korraldanud 

on paneksid info istutuse kohta üles.  

Juhatus otsustab et oleme valmis toetama ettevõtmist, aga päris enda peale ei 

võta. Informeerime talgutest ka EMPL liikmeid. 

 

8.  Puidumõõtmise ümarlaua püstitatud sortimentide nimetuste 

muutmisettepanek  

On toimunud arutelu, kuna paberipuu ei ole enam alati paberipuu, mis läheb 

paberiks, tuleks selle nimetust muutma hakata. Üks ettepanek on tehnoloogiline 

puit.  

Jaano: põhiküsimus on selles, et täna püramiidi tipu moodustavad palk, 

paberipuu ja küttepuu. Need hakkavad siis omakorda jagunema. Kas paberipuu 

on iseenesest jaotuv sortimendinimetus või alam sortimendinimetus? Sinna 

ülesse peaks leidma koondnimetuse. Küttepuu jääb kolmanda sortimendina 

alles. Küttepuu on olemuselt kõige alumine. Paberipuu ja küttepuu vahel on üks 

sortiment, millele tahaks nime. Teatud nõuetega kukub paberipuust välja aga 

saab väärindada kõrgemalt kui küttepuu. 

Leiti, et sortimentide muutmine rikub varasemat statistikat ja põhjustab 

metsamaterjalide väljatuleku arvestuses segadust. Juhatuse arutelu jätkub. 

 

 

http://www.empl.ee/


9. EUWID statistika kasutamine EMPL-i poolt 

EMPL on hakanud liikmetele statistika artikleid edastama, statistikale 

ligipääsuks on vajalik tasuda aastane makse. Kas saadavat statistikat peetakse 

oluliseks ja sellega peaks jätkama?  

Statistika on huvipakkuv ja arvatakse et liikmetele jagamine ei tohiks probleemi 

tekitada.  

 

10.    Puit Eesti Arhitektuuris näituse ettepanek 

On tehtud ettepanek raamatu Puit Eesti Arhitektuuris ainetel näituse 

koostamiseks, mis eksponeeritaks Eesti EL-i eesistumise raames Itaalias, Ispras 

Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuses, kus töötab 2000 inimest ja mida 

külastab igapäev 1000 inimest kogu maailmast. Hiljem oleks võimalik näitust 

eksponeerida mujal Euroopas kasutades diplomaatilisi esindusi. Raamatu põhjal 

oleks vaja välja valida paremad näited ja trükkida 12-13 planshetti. Eelarve 

kokku ca 2000€.  

Juhatus leiab, et EMPL eelarvest ei ole selle rahastamine prioriteet, kuid leiab, et 

tegevmeeskond võiks tegeleda rahastuse otsimisega ettevõtetest.  

 

11.   EMÜ õppekavad 

Magistriõppes on eraldi metsamajandus ja metsatööstus 2 aastat. Hetkel tehakse 

õppekavasid ringi.  Üks variant, et teha bakalaureuse tasemel nii et ei ole erisusi 

metsamajanduse ja metsatööstuse vahel. Teine variant, et õppekavadel on juba 

bakalaureuse tasemel erisused ja magistriõppes süvendatum spetsialiseerumine.  

EMÜ seisukoht on et bakalaureuse tasemel peaks juba erisus olema. Teine 

variant on et 3 aastat õpivad kõik ühiselt looduskaitseteemadel ja 

spetsialiseerumine toimub magistriõppes.  

Juhatus leiab, et erisused võiksid sees olla juba ka bakalaureuse tasemel kuid 

kindlasti peavad kõik saama ka üldaineid kõikidest valdkondadest, et oleks 

kokkupuude/aimdus sidusvaldkondade tegevusest. 

 

Järgmine juhatuse koosolek võiks toimuda Tallinna lähedal.  

 

 



_____________________     _______________________  

Marek Kase     Kerli Alliksaar  
Koosoleku juhataja     Protokollija 

 



 

EMPL juhatuse koosolek 12.04.2017 

Koht:  TTÜ Puidumaja, Teaduspargi 5 

Aeg:  12.04.2017, kl 13.00 – 16.40 
 
Kvoorum on koos, juhatuse liikmeid osales:   11 

 
Andres Laht 
Ando Jukk 
Ivar Dembovski 
Jaak Nigul 
Jaan Kers 
Lauri Raid 
Marek Kase 
Margus Kohava (volitatud Marek Kase isikus) 
Peeter Muiste 
Tiit Nilson (volitatud Ivar Dembovski isikus) 
Tõnu Ehrpais 
 
Tegevmeeskond: Henrik Välja, Kerli Alliksaar, Pille Meier, Liisi Liivlaid 
Protokollija: Kerli Alliksaar  
Koosoleku juhataja: Marek Kase 
 
Päevakord: 

 

13:00 – 14:00 Puidumajaga ja õppetööga tutvumine 

14:00 – 17:00 EMPL juhatuse koosolek 

1. 15 min. TTÜ puidutehnoloogia käimasolevad projektid – Jaan Kers 

2. 15 min. FSC metsamajandamise standardi protsessi ülevaade – Indrek Talpsep 

(skype) 

3. 15 min. Infod 

a. Metsaistutamise ürituse info 

b. Ameerika õppereisi reisi info 

c. Büroojuhi ülesannete jaotamine tegevmeeskonna vahel 

4. 15 min. Eelarve täitumine I kvartal 

5. 20 min. Metsandus avalikkuses ja kommunikatsioonivajadus – arutelu 

6. 10 min. Suvekonverentsi seis ja üldkoosoleku esialgne päevakord 

7. 15 min.  Kohtumine majandusministriga ja EMPL seisukohtade uuendamine 



8. 15 min.  ELVIS2 kaasfinantseerimise mudeli tutvustus 

9. 5 min. Lauri Vares “ Uudsed plastikud ja kemikaalid lignotselluloosilisest toormest ” 

toetuskiri 

10. 10 min. Koostöö vabatahtlike Päästeliiduga 

 
 
 

1. TTÜ puidutehnoloogia käimasolevad projektid – Jaan Kers 

Eelarve vähenemise tõttu tuleb järgmisel aastal pöörata suuremat tähelepanu 

projektidele. Lisaks plaanitakse magistriõppekavasid muuta laiapõhjalisemaks juba 

2018 aastaks.  

Käimasolevad uurimisteemad: 

• Spoonipaku hüdrotermiline töötlemine ja treimine 

• Ristkihtpuidu füüsikalised omadused.  

• Puitplastkomposiit  

• Mööbli ja puitmaterjali katselabor 

 

2. FSC metsamajandamise standardi protsessi ülevaade – Indrek Talpsep (skype). 

Juhatus otsustas tõsta antud teema mai kuu juhatuse koosolekule. 

 

3. Infod 

a. Metsaistutamise ürituse info 

RMK metsaistutus toimub 21. aprillil Valgamaal osana suuremast ürituste 

sarjast mille eesmärk on inimesi metsa viia ja neile rääkida nii 

metsamajandamisest kui ka -kaitsest. Täpsem info on liikmetele e-maili teel 

edastatud. Lisaks toimuvad erametsas erinevad metsaistutuse talgud, mille 

kohta leiab info erametsakeskuse kodulehelt. 

b. Ameerika õppereisi reisi info 

Tulenevalt EMPL-i riigihankekohuslaseks muutumisest, mis selgus märtsi kuus 

ja mille tõttu oli vajalik viia läbi rahvusvaheline hange reisikorralduspartneriga 

raamlepingu sõlmimiseks, jäi Ameerika reisi kava ja osalejate kinnitamine 

viimasele hetkele, mille tõttu ei olnud kõikidel algsetel huvilistel enam reisil 

võimalik osaleda. Selle tulemusel ei täitnud grupp EAS-i nõuet vähemalt 5 



erineva klastripartneri osalemise osas ja olime sunnitud reisi edasi lükkama. 

Uus eeldatav aeg reisi toimumiseks on august-september 2017, täpsemad 

kuupäevad kinnitatakse hiljemalt mai kuus ja selle kohta saadetakse 

liikmetele info.  

c. Büroojuhi ülesannete jaotamine tegevmeeskonna vahel 

Büroojuht jääb alates mai kuust lapsehoolduspuhkusele ning asendustöötaja 

otsimist alustatakse pärast suvepuhkuste perioodi. Seni jagab tegevmeeskond 

omavahel büroojuhi ülesanded ära. 

 

4. Eelarve täitumine I kvartal 

Eelarve täitumist on mõjutanud kahe liikme lahkumine, Horizon ja Akzo Nobel. See 

tähendab et liikmemaksude tulu on planeerituga võrreldes vähenenud. Esimesel 

kvartalil on kutseandmine olnud aktiivsem ja väljastatud on rohkem e-veoselehti, kui 

plaanitud, samas on mõlemad tegevused mõjutatud hooajalisusest ja esimese 

kvartali positiivsem tulem ei pruugi tähendada veel planeeritust paremat tulemust 

aasta lõikes. Esimeses kvartalis ei ole tehtud väljamakseid projektidele EAS-i ja KIK-i 

poolt, kuna tegevused ei ole lõpetatud, tulud on võetud üles arvestuslikult. EMPL 

välja antud puitarhitektuuri raamatu müük on toimunud vastavalt planeeritule. Kuna 

lahkunud liikmed on suurendanud prognoositavat eelarvepuudujääki, peab 

tegevmeeskond aktiivsemalt tegelema uute liikmete kaasamisega. Tegevmeeskond 

saadab potentsiaalsete liikmete nimekirja ka juhatusele ja juhatuse liikmed aitavad 

kontakte luua ettevõtetega, kellega neil on kokkupuudet.  

Kulude poolelt on täitumine enamvähem vastavalt plaanile kuid kõiki planeeritud 

tegevusi ei ole esimese kvartali jooksul õnnestunud teostada mistõttu on 

väljamaksed olnud planeeritust väiksemad ja tänu millele on esimese kvartali 

tulemus -3500€. 

 

5. Metsandus avalikkuses ja kommunikatsioonivajadus – arutelu 

Metsanduse teemal on aktivistide poolt loodud koduleht www.liikumine.ee kuhu 

koondatakse artikleid ja arvamusi. Lisaks on hakatud koguma ka toetusi ja annetusi 

ning on toimumas kultuuriüritused, mille tulu läheb antud liikumise toetuseks. 

Liikumise poolt on tõenäoliselt kaasatud professionaalne kommunikatsioonipartner.  

http://www.liikumine.ee/


Loodud on Facebooki grupp Eesti Metsa Abiks. Grupis on hetkel 3300 liiget ja grupi 

jälgijate arv kasvab keskeltläbi 10 liikme võrra päevas. Grupis levib palju 

valeinformatsiooni ja toimub metsanduse maine kahjustamine. 

EMPL on kommunikatsiooniprojekti raames kirjutanud artiklid: Henn Korjuse 

artikkel metsandusest; Marek Kase intervjuu metsade sertifitseerimisest; 

Puidukasutuse CO2 positiivse mõju artikkel; Henrik Välja intervjuu Eesti 

Päevalehele. Lisaks osales Henrik Välja ERR Foorumi saates ning toimus 

Reformierakonna fraktsioonis debatt Asko Lõhmusega. Reformierakonna esindajate 

sõnavõttudest oli kuulda ühelt poolt ratsionaalset lähenemist metsandusele aga 

rohkem jäid kõlama kriitilised sõnavõtud metsanduse suunal ja domineerima 

arvamus, et tänane süsteem ei ole jätkusuutlil. Jürgen Ligi kritiseeris olukorda, kus 

Eesti maast on 50% kaetud metsaga aga panus sisekogutoodangusse on vaid 5%, 

võrreldes seda tooret eksportivate arengumaade olukorraga ja pidades seda 

jätkusuutmatuks. Suureks probleemiks on poliitilise toetuse puudumine 

metsandusele, populaarsust soovivad tekitatud vastuolust lõigata nii opositsiooni-  

kui ka koalitsioonipartnerid. 

Juhatus leiab, et metsandusega seotud organisatsioonid tunnevad vajadust 

tugevama kommunikatsiooni järele ning juhatus teeb ettepaneku, et EMPL liikmed 

võiksid võimaluse korral rahaliselt panustada täiendava liikmemaksuga, et oleks 

võimalik kaasata tugev kommunikatsioonipartner ja kajastada avalikkuses 

metsanduse positiivset mõju. Tegevtiim töötab edasi plaani koostamisega, millel 

põhinedes oleks võimalik toetust küsida.  

 

6. Suvekonverentsi seis ja üldkoosoleku esialgne päevakord 

Suvekonverentsi päevakord on leitav www.empl.ee. Suvekonverentsi ajaks on plaanis 

Riigikogusse üles panna ka näitus. Üldkoosoleku päevakord lisatakse EMPL 

kodulehele.  Konverentsi raames toimub debatt, kas kaasata sinna erinevate 

erakondade esindajad,  et saada ülevaadet nende eesmärkidest metsanduse 

valdkonnas. Alternatiivina võib kaaluda nende kaasamist üldkoosolekule enne 

päevakorrapunktidega tegelemist. 

 

 

http://www.empl.ee/


7. Kohtumine majandusministriga ja EMPL seisukohtade uuendamine 

Kohtumine Urve Paloga toimub 8. mail kell 11.00. Kohtumisel osalevad Henrik Välja, 

Marek Kase ja lisaks veel 2-3 juhatuse liiget.  Osalemine lepitakse kokku e-maili teel.  

 

8. ELVIS2 kaasfinantseerimise mudeli tutvustus 

ELVIS2 kaasfinantseerijateks on RMK ja EMPL liikmed, kes tegelevad ümarpuiduga. 

Omaosaluse summa iga kaasfinantseerija kohta arvutatakse välja 2015 aasta käibe 

alusel  ning kasutatakse ümardatud ja ühtlustatud summa. Kaasfinantseerimisest 

loobumisel jaotub loobuja summa ühtlaselt teiste kaasfinantseerijate vahel. 

Prognoositav kaasfinantseerimise summa on hetkel 95 000 eurot, kuid see sõltub 

ennekõike hanke tulemustest.  

Kaasfinantseerijad ei maksa arendusfondi tasu kokkulepitud perioodi jooksul, kuid 

kuidas see täpselt kujuneb sõltub veel mitmetest asjadest. Kaasfinantseerijatega 

alustatakse läbirääkimisi ning nendega sõlmitakse kaasfinantseerimise kokkulepped. 

Kaasfinantseerimise mudel otsustatakse EMPL üldkoosolekul juunis.  

 

9. Lauri Vares “Uudsed plastikud ja kemikaalid lignotselluloosilisest toormest” 

toetuskiri 

Kas anda toetuskiri? 

Poolt :11 

Erapooletu: 0 

Vastu: 0 

Otsus: Soovitame Keskkonnainvesteeringute Keskusel toetada Tartu Ülikooli 

Tehnoloogiainstituudi taotlust projekti „Uudsed plastikud ja kemikaalid 

lignotselluloosilisest toormest“ kaasfinantseerimiseks.  

 

10. Koostöö vabatahtlike Päästeliiduga 

Henrik käis kohtumas vabatahtlike Päästeliiduga, ja nende sõnum on, et valitsus on 

kokku tõmbamas kulutusi päästekomandodele hajaasustustes ning seeläbi 

vabatahtlike roll ja vastutus suureneb mis omakorda toob kaasa vajaduse 

suurendada eraettevõtlusest tulevat toetust. Kuna puidutööstused asuvad valdavalt 

maapiirkondades, on kõrgema riskiastmega ja on omakorda huvitatud ka metsade 



tuleohutusest, on kindlasti mõistlik toetada vabatahtlike päästekomandode 

tegevust, mis lisaks turvalisusele panustab ka läbisaamisesse kohaliku kogukonnaga. 

Teadaolevalt seda täna juba ka paljud ettevõtted teevad, info selle kohta kogub 

Päästeliit. Liitude tasandil võiksime teha koostööd kaardistamaks võimalikke 

väärtuspakkumisi ettevõtetele, mis lihtsustab Päästeliidul toetuse küsimist.  

Võimalikud koostöökohad, mis annaksid väärtust ka ettevõtetele oleksid: 
• Päästeliidu abi tuleohutuse küsimustega tegelemisel 

• Päästeliidu abi kindlustustega suhtlemisel 

• Toetavate ettevõtete tunnustamine 

Juhatus leiab, et kõigepealt tuleb kaardistada tänane koostöö. 

 
11. EMPL hankekorra kinnitamine 
 
Kinnitada EMPL hankekord. 
 
Poolt: 11 
Erapooletu: 0 
Vastu: 0 

Otsus: Juhatus kinnitab EMPL hankekorra ja 2017. a hankeplaani ning kiidab 

tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 129 alusel heaks enne hankekorra kinnitamist 2017. a 

välja kuulutatud hankemenetlused. 

 

 

_______________________      ________________________  
Marek Kase       Kerli Alliksaar  
Koosoleku juhataja       Protokollija 

 



	  

EMPL	  juhatuse	  koosolek	  10.05.2017	  

Koht:	   	  EMPL	  kontor,	  Telliskivi	  60	  Tallinn	  

Aeg:	   	  10.05.2017,	  kl	  13.00	  –	  16.40	  
	  
Kvoorum	  on	  koos,	  juhatuse	  liikmeid	  osales:	  	  10	  

	  
Andres	  Laht	  
Ando	  Jukk	  
Jaan	  Kers	  
Jüri	  Külvik	  
Lauri	  Raid	  
Marek	  Kase	  
Margus	  Kohava	  
Peeter	  Muiste	  
Tiit	  Nilson	  
Tõnu	  Ehrpais	  
	  
Tegevmeeskond:	  Henrik	  Välja,	  Pille	  Meier,	  Liisi	  Liivlaid	  
Protokollija:	  Pille	  Meier	  
Koosoleku	  juhataja:	  Marek	  Kase	  
	  
Päevakord:	  
	  

13:00	  –	  17:00	  EMPL	  juhatuse	  koosolek	  

1. 30	  min.	  Maksusüsteemi	  ja	  infovajaduse	  uuringu	  vahetulemuste	  tutvustus	  –	  Olavi	  Grünvald	  

2. 15	  min.	  Infod	  

a. Kokkuvõte	  kohtumisest	  ettevõtlusministriga	  

b. Maamessil	  metsanduse	  ja	  puidutööstuse	  ühise	  ala	  võimalus	  

3. 10	  min.	  Metsaseltsi	  juhatuse	  koosoleku	  info,	  2018	  eelarve	  planeerimine	  ja	  liikmete	  ootused	  

Metsaseltsi	  edasisele	  tegevusele	  

4. 15	  min.	  2016	  aasta	  majandusaasta	  aruande	  tutvustus	  

5. 20	  min.	  Metsandus	  avalikkuses	  ja	  kommunikatsioonivajadus	  

6. 10	  min.	  Riigikogu	  näituse	  sõnum	  

7. 10	  min.	  ELVIS	  2	  protsessi	  seis	  

8. 10	  min.	  Ameerika	  õppereisi	  uuendatud	  kava	  ja	  kuupäevad	  

9. 15	  min.	  Lõputööde	  premeerimine	  

	  

	  



1. Maksusüsteemi	  ja	  infovajaduse	  uuringu	  vahetulemuste	  tutvustus	  –	  Olavi	  Grünvald	  	  

Uuringu	  eesmärk	  analüüsida	  Eesti	  maksusüsteemi	  muutmise	  võimalusi	  metsa-‐	  ja	  

puidutööstusesektori	  konkurentsivõime	  ja	  jätkusuutlikkuse	  tagamiseks	  ning	  leida	  võimalusi	  metsade	  

kasvatamise	  ja	  kasutamisega	  seotud	  teabevahetuse	  tõhustamiseks,	  kiirendamiseks	  ja	  lihtsustamiseks.	  

Võrreldud	  on	  Soome,	  Läti	  ja	  Rootsi	  maksusüsteeme.	  Tehti	  ettepanekud	  füüsiliste	  isikute	  

maksustamise	  muutmiseks	  Läti	  eeskujul:	  füüsiliste	  isikute	  metsatulu	  maksustamisel	  kindlaks	  

määratud	  osakaal,	  mida	  ei	  maksustada,	  et	  katta	  tegevusega	  seotud	  kulusid	  maksustamata	  tulust.	  

Erinevad	  maksuvabad	  määrad	  raieõiguse	  müügil	  ja	  metsamaterjali	  müügil,	  paralleelselt	  võiks	  kehtima	  

jääda	  ka	  tänane	  süsteem.	  Vähendaks	  metsaomanikule	  bürokraatiat	  ja	  Läti	  kogemusel	  motiveerib	  

väikemetsaomanikke	  oma	  metsa	  majandama.	  

	  

Arutelud:	  

Kehtiv	  Metsaseadus	  ütleb,	  et	  5	  aasta	  jooksul	  peab	  metsa	  olema	  uuendatud	  ja	  seda	  metsaomanikud	  

ka	  teevad.	  RMK	  ja	  erametsaomanike	  tegevused	  on	  veidi	  erinevad.	  

Uuringust	  selgus,	  et	  	  paljudele	  on	  äriühingute	  loomine	  keeruline,	  kardetakse	  –	  erametsaomanik	  jääb	  

ikka	  ise	  oma	  metsa	  hooldama,	  FIE-‐de	  arv	  on	  kasvanud.	  Maksude	  tasumist	  võiks	  lihtsustada,	  kui	  

deklaratsioonid	  oleksid	  juba	  eeltäidetud.	  Eraisikule	  lihtsam	  ja	  riik	  saaks	  maksud	  kätte,	  väheneks	  liigne	  

bürokraatia.	  

Uuringus	  keskenduti	  vastvalt	  KIK	  projekti	  eesmärkidele	  maksusüsteemi	  metsanduse	  osale	  ning	  

puidutööstus	  jäi	  tahaplaanile.	  Eraldi	  uuriti	  ka	  käibemaksu	  teemat	  erinevates	  riikides,	  kuidas	  toimib	  

pöördmaksustamise	  süsteem.	  Küsimus:	  Kas	  EMPL	  on	  huvitatud	  pöördmaksustamist	  tugevamalt	  välja	  

tuua?	  Ühine	  vastus,	  et	  jah.	  EMPL	  juba	  andis	  tugeva	  sisendi	  13	  aastat	  tagasi,	  et	  vajame	  

pöördmaksustamist.	  Palju	  muudatusi	  on	  toimunud	  13	  aasta	  jooksul.	  Oleme	  teinud	  erinevaid	  

ettepanekuid	  nagu	  KM	  register,	  aga	  pole	  suurt	  abi	  olnud.	  Vältimaks	  KM	  pettusi	  tuleb	  müüjatega	  

sõlmida	  vastavad	  lepingud.	  Liiga	  palju	  halli	  ala,	  olgu	  selge,	  kas	  tegemist	  on	  pöördmaksustamisega	  või	  

makstakse	  KM	  otse	  riigile.	  EMPL-‐lt	  pole	  riigile	  tulnud	  konkreetset	  pöördmaksustamise	  ettepanekut,	  

kuigi	  EMPL	  on	  seda	  kogu	  aeg	  toetanud.	  Pöördkäibemaks	  on	  vajalik	  meie	  sektoris	  nii	  EMPL-‐le	  kui	  

riigile.	  Meie	  sektoris	  on	  niigi	  palju	  kohustusi,	  mis	  sunnivad	  seadusekuulekalt	  käituma.	  

Kahjuks	  võetakse	  metsateatise	  infot	  raie	  pähe,	  mis	  on	  vale.	  

Ostu-‐müügi	  deklareerimine	  ära	  jätta,	  liiga	  koormav	  ettevõtetele.	  Vastavad	  muudatused	  on	  

plaanitavad	  Metsaseaduse	  uuendamisega,	  aruandluse	  sagedus	  jääb	  väiksemaks	  ja	  aruandlus	  muutub	  

kergemaks.	  



Ekspordigraafikut	  muuta,	  kuna	  tootegrupid	  on	  valesti	  kokku	  pandud	  ja	  ei	  kajasta	  reaalsust	  (andmed	  

võetud	  mitteusaldusväärsest	  allikast)	  Samuti	  tuleb	  muuta	  ka	  muu	  statistika	  tõepäraseks	  ja	  kasutada	  

usaldusväärseid	  allikaid.	  

	  

	  

2. Infod	  

a. kokkuvõte	  kohtumisest	  ettevõtlusministriga	  

Osalesid	  Marek	  Kase,	  Jüri	  Külvik,	  Lauri	  Raid,	  Ando	  Jukk,	  Henrik	  Välja.	  

MKM-‐ist	  Urve	  Palo,	  Viljar	  Lubi,	  Kaupo	  Reede,	  Heidi	  Ojamaa,	  Kaie	  Nurmik	  

MKM	  toetab	  sektori	  arengut,	  oldi	  juba	  teadlikud	  sektori	  kitsaskohtadest.	  Oluline	  kitsaskoht	  on	  

infrastruktuuridega	  liitumine,	  mille	  kohta	  tuleb	  uus	  toetusmeede	  väikestele	  ja	  keskmistele	  

ettevõtetele.	  Konkurentsivõime	  parandamiseks	  diisliaktsiisi	  ära	  jätmine,	  küsivad	  gaasiaktsiisi	  

suurtootjate	  erandi	  tarbeks	  luba	  Euroopa	  komisjonist.	  Elektriaktsiisi	  erand	  suurtootjatele	  on	  kavas	  ja	  

eelarvesse	  sisse	  arvestatud.	  EMPL	  ootaks	  avalikku	  toetust	  sektorile,	  samas	  ei	  ole	  seda	  täna	  kuskilt	  

näha.	  Milline	  oleks	  riigi	  tugi,	  et	  aidata	  sektorit?	  Üks	  võimalus	  riigi	  tellimustes	  ehitada	  suuri	  

puithooneid,	  mis	  edendaks	  kõige	  suurema	  ekspordituluga	  kaubagruppe,	  puitmajad	  ja	  puidust	  

ehitusdetailid.	  Tegime	  ettepaneu,	  et	  minister	  toetaks	  ka	  kommunikatsioonitegevust.	  Otsitakse	  

kantslerit	  ehituse	  digitaliseerimise	  valdkonnas,	  MKM	  ootab	  kandideerima	  tugevaid	  kandidaate	  ja	  

soovitas	  ka	  meil	  mõelda,	  kas	  on	  kandidaati	  kes	  ka	  puitehitust	  tunneks.	  Kokkuvõtteks:	  positiivne	  on	  

see,	  et	  loodusmaadele	  tuleb	  nn	  hinnasilt	  juurde,	  tehakse	  võrdlevaid	  uuringuid	  erinevate	  riikide	  ja	  

Eesti	  oluliste	  sektorite	  konkurentsivõime	  kohta.	  Riik	  on	  aru	  saamas,	  millisest	  sektorist	  tuleb	  raha	  riigi	  

kassasse,	  MKM	  ootab	  sektorilt	  pidevat	  sisendit	  ja	  statistikat.	  Kokkusaamise	  võiksid	  saada	  

regulaarseks.	  MKM	  ei	  sea	  sektorile	  valitsuse	  tasandil	  mingeid	  piiranduid	  ja	  takistusi.	  

	  

b. Maamessil	  metsanduse	  ja	  puidutööstuse	  ühise	  ala	  võimalus	  

	  

Metsaseltsist	  ettepanek,	  et	  Maamessil	  oleks	  ühine	  metsanduse	  ja	  puidutööstuse	  ala,	  kus	  oleks	  

koondatud	  kõik	  sektori	  ettevõtted.	  Saaks	  soodustus,	  kui	  korraldatakse	  üritusi/tegevusi	  Maamessi	  

külalistele.	  Tegeleb	  Mart	  Kelk	  

	  

3. Metsaseltsi	  juhatuse	  koosoleku	  info,	  2018	  eelarve	  planeerimine	  ja	  liikmete	  ootused	  

Metsaseltsi	  edasisele	  tegevusele	  

	  



Metsaseltsi	  juhatuses	  tehti	  aasta	  alguses	  ettepanek	  rohkem	  panustada	  ühisele	  kommunikatsioonile.	  

Ettepanek	  võtta	  tööle	  inimene,	  kes	  tegeleks	  juhtimise	  ja	  kommunikatsiooniga.	  RMK,	  EMPL	  ja	  EEML	  

peaksid	  igaüks	  lisaks	  panustama	  15	  000	  eurot.	  Metsaselts	  ootab	  panustajatelt	  selgust	  septembriks,	  et	  

järgmise	  aasta	  tegevusi	  planeerida	  ja	  neid	  ette	  valmistada.	  

	  

	  

4. 2016	  aasta	  majandusaasta	  aruande	  tutvustus	  

	  

Audiitor	  vaatab	  majandusaasta	  aruande	  üle	  ja	  siis	  saadetakse	  see	  juhatusele.	  Võrreldes	  jaanuaris	  

presenteeritud	  eelarve	  esialgse	  tulemiga	  kasvas	  puudujääk	  kasutamata	  puhkusereservide	  võrra.	  

	  

5. Metsandus	  avalikkuses	  ja	  kommunikatsioonivajadus	  

Kommunikatsiooniekspert	  Raul	  Rebane:	  olukord	  pole	  nii	  hull	  kui	  meile	  tundub,	  60%	  inimestest	  ei	  oma	  

kindlaid	  veendumusi	  ja	  neile	  on	  võimalik	  sektori	  tegevust	  selgitada.	  Ei	  soovita	  

kommunikatsioonifirma	  palkamist.	  Paljude	  artiklite	  kirjutamine	  ei	  ole	  tõhus,	  parem	  harva	  kuid	  

sisukamalt	  ja	  peame	  ise	  olema	  nähtaval	  ja	  artiklite	  taga.	  Tuleb	  teha	  tugevat	  tööd	  otsustajatega,	  RK	  

liikmetega.	  Valesti	  tõlgendatud	  andmeid	  ja	  valefakte	  on	  vaja	  selgitada.	  

Loodusturism	  kurdab,	  et	  nende	  kliendid	  annavad	  negatiivset	  tagasisidet	  raietegevuse	  kohta.	  

Ettevõtlus	  versus	  ettevõtlus.	  Samas	  on	  Eestis	  rahvuspargid	  ja	  kaitsealad,	  kus	  on	  võimalik	  turistidele	  

näidata	  ilma	  majandustegevuseta	  metsasid,	  majandusmetsades	  turismi	  huvidest	  lähtuvalt	  piirangute	  

seadmine	  ei	  oleks	  põhjendatud,	  kuna	  sisuliselt	  tegevused	  ei	  sega	  üksteist	  ja	  turismiettevõtted	  ei	  

kompenseeri	  maaomanikule	  alternatiivkulu.	  	  Kohava:	  mitmed	  valitsused	  on	  propageerinud	  

ettevõtlust	  maal	  ja	  endale	  töökoha	  loomist.	  Samas	  on	  turismiettevõtete	  müügitulud	  väikesed.	  

RMK	  teeb	  palju	  kasulikku	  –	  matkarajad,	  istutamine	  jne.	  Erametsaomanik	  peab	  ise	  saama	  valida,	  mida	  

oma	  omandiga	  teha,	  kas	  majandada,	  arendada	  turismi	  või	  hoida.	  

Eesti	  Erametsaliit	  on	  otsustanud	  oma	  liikmete	  õiguste	  eest	  võitlema	  asuda,	  soovivad	  ühildada	  meie	  

sektoriga	  sõnumeid.	  Meie	  ja	  EEML	  eesmärgid	  ja	  sõnumid	  ei	  ole	  päris	  samad.	  

Kokkuvõte:	  tihendama	  koostööd	  kommunikatsiooni	  vallas,	  koordineerida	  EEML	  ka	  EMPL	  vahel.	  Otsus	  

Metsaseltsi	  lisarahastuse	  osas	  teeb	  juhatus	  septembris.	  

VAKRA	  teema:	  Kohtumisel	  temaga	  lubas	  meie	  konverentsil	  tugevate	  sõnumitega	  välja	  tulla,	  

metsanduse	  piiramiseks.	  Kogub	  hääli,	  pole	  alati	  selge,	  mis	  agendat	  ajab.	  Räägib	  erinevates	  

olukordades	  erinevat	  juttu.	  Veoseleht	  teda	  huvitab.	  



Kui	  suur	  ikkagi	  on	  Vakra	  mõju	  oma	  erakonnas?	  Vakra	  on	  kõige	  ohtlikum	  rohe-‐punane	  persoon	  

poliitikas.	  Konverentsiks	  peab	  olema	  selge,	  mida	  Vakrale	  vastata,	  kui	  ta	  kriitiliselt	  esineb	  

Otsus:	  tuleb	  koostada	  ühine	  sõnum,	  Kohava	  on	  valmis	  seda	  välja	  ütlema	  

Otsused/ettepanekud:	  

• Tuleb	  aktiivselt	  ette	  võtta	  poliitkud,	  kellega	  kohtuda.	  Ettepanek	  juhatusele,	  et	  leida	  RK	  liikmed	  

kellega	  rääkida.	  Tegevmeeskond	  on	  kohtunud	  Vakra	  ja	  Michaliga	  ja	  jätkab	  kohtumisi.	  

• RK-‐s	  panna	  kokku	  ümarlaud,	  kus	  on	  ühine	  sõnum	  nii	  metsasektoril	  kui	  ka	  tööstusel.	  

• Lähiajal	  peab	  ilmuma	  oluline	  arikkel	  sektorist	  kes	  kirjutab?	  Üks	  vähesid	  teemasid,	  mis	  õpetab	  

tulevikulist	  mõtlemist	  (R.Rebane).	  	  Rebane	  räägib	  mais	  Postimehega,	  et	  saaks	  artikli	  

publitseerida.	  

• Tuleb	  välja	  tuua	  rahaline	  mõõde,	  mida	  sektor	  riigile	  toob.	  See	  fakt	  tuleb	  selgelt	  välja	  tuua.	  

• On	  vaja	  palgata	  oma	  inimene,	  kes	  tegeleks	  kommunikatsiooniga.	  Büroojuhi	  asemel	  palgata	  

kommunikatsioonijuht,	  kelle	  profiili	  tegevjuht	  paneb	  kokku	  ja	  saadab	  juhatusele	  

kooskõlastamiseks.	  

• Tuleb	  koolitada	  metsamehi,	  et	  metsa	  jääks	  puhas	  jälg,	  umbes	  20-‐30%	  raielankidest	  on	  pilt	  ikka	  

kole,	  liiga	  palju	  risu	  jääb	  maha.	  Tuleb	  käituda	  hea	  metsandusetava	  kohaselt.	  Seda	  teemat	  on	  

arutatud	  ka	  EEML-‐ga.	  

• Tuleb	  kaalutletult	  vaadata,	  kus	  minna	  kompromissile	  ja	  kus	  mitte	  (sertifitseerimine,	  

kaitsealused	  metsad).	  Eriti	  kriitiline	  olukord	  on	  sertfitseerimisega,	  kus	  1-‐2	  aasta	  pärast	  ei	  saa	  

müüa	  sertifitseerimata	  puitu.	  

• EMK	  ja	  EEML	  teevad	  infopäeva	  erametsaomanikele	  ja	  EMPL	  sõnum	  neile	  on,	  et	  metsad	  

peavad	  olema	  sertifitseeritud.	  

	  

6. Riigikogu	  näituse	  sõnum	  

Konze:	  Idee	  püstitada	  maja,	  maja	  keskel	  laud,	  toolid	  ja	  laual	  leib	  ja	  või.	  Sõnum:	  sektor	  paneb	  leiva	  

lauale.	  Seinal	  on	  pilt,	  kus	  on	  35	  000	  leivapätsi	  jne.	  Seinale	  lisada	  fakte	  tööstusest	  ja	  kindlasti	  metsade	  

juurdekasv.	  Selleks,	  et	  mets	  pakuks	  puidulisi	  saaduseid	  ka	  meie	  lastele,	  tuleb	  seda	  majandada.	  	  

Otsus:	  minna	  ideega	  edasi,	  lisada	  metsaomanikest	  leibkonnad	  

	  

7. ELVIS	  2	  protsessi	  seis	  

On	  olemas	  kaasfinantseerimise	  ja	  e-‐veoselehe	  tasustamise	  mudelid.	  Hiljemalt	  järgmise	  nädala	  jooksul	  

saadetakse	  	  juhatuse	  liikmetele	  kiri	  ettepanekuga	  sõlmida	  eelkokkulepped	  kaasfinatseerimise	  osas.	  

	  



8. 	  Ameerika	  õppereisi	  uuendatud	  kava	  ja	  kuupäevad	  

Kas	  osaletakse	  ka	  Kanadas	  messil,	  lähtuvalt	  sellest	  pannakse	  paika	  ka	  kuupäevad.	  Kas	  ollakse	  nõus	  

messi	  külastamisega	  seoses	  pikendada	  reisi	  kestvust.	  Ettepanek	  ,	  et	  reis	  oleks	  9	  päeva.	  Mess	  toimub	  

septembri	  alguses.	  Messil	  võiks	  olla	  1,5-‐2	  päeva.	  Ettevõtetest	  võiks	  vaadata	  pigem	  järeltöötlust,	  mitte	  

saetööstust.	  

Otsus:	  Konze	  saadab	  maikuu	  jooksul	  uue	  kava	  

	  

9. Lõputööde	  premeerimine	  

Premeerida	  EMÜ	  metsatööstuse	  ja	  TTÜ	  puidutehnoloogia	  ja	  puitehituse	  parimat	  magistritööd.	  Lisaks	  

esile	  tuua	  ja	  premeerida	  ka	  juhendajaid.	  Üliõpilastele	  600	  eurot,lisaks	  nii	  üliõpilastele	  kui	  

juhendajatele	  ka	  Puitarhitektuuri	  raamatud.	  Lisaks	  anda	  juhendajatele	  priipääse	  meie	  

Puitarhitektuuri	  konverentsile.	  

	  

 

_______________________	   	   	   	   	   	  ________________________	  	  
Marek	  Kase	   	   	   	   	   	   	   Pille	  Meier	  	  
Koosoleku	  juhataja	  	   	   	   	   	   	   Protokollija	  

	  



	  

EMPL	  juhatuse	  koosolek	  09.08.2017	  

Koht:	   	  EMPL	  kontor,	  Telliskivi	  60	  Tallinn	  

Aeg:	   	  09.08.2017,	  kl	  14.00	  –	  17.00	  
	  
Kvoorum	  on	  koos,	  juhatuse	  liikmeid	  osales:	  	  12	  

	  
Ando	  Jukk,	  Jüri	  Külvik,	  Lauri	  Raid,	  Margus	  Kohava,	  Peeter	  Muiste,	  Tiit	  Nilson	  (lisaks	  Marek	  Kase	  
volitused),	  Tõnu	  Ehrpais,	  Mati	  Polli,	  Jaano	  Haidla,	  Jaak	  Nigul,	  Ivar	  Dembovski	  
	  
Tegevmeeskond:	  Henrik	  Välja,	  Pille	  Meier,	  Liisi	  Liivlaid,	  praktikant	  Annika	  Maksimov	  
Protokollija:	  Pille	  Meier	  
Koosoleku	  juhataja:	  Tiit	  Nilson	  
	  
Päevakord:	  
	  

13:00	  –	  17:00	  EMPL	  juhatuse	  koosolek	  

1. Vabatahtlike Päästeliidu tegevuse tutvustus ja koostöövõimalused EMPL-iga, Päästeliidu 

juhatuse esimees (Kaido Taberland) 

2. 7 kuu eelarve tulem (Henrik) 

3. 2018 eelarve esialgne prognoos (Henrik) 

4. Klastri tegevuste seis ja õppereiside korraldamine (Pille) 

5. ELVIS 2 arendamise protsess (Liisi) 

6. Estoniantimber arendamise protsess (Liisi) 

7. Maksusüsteemi ja infovajaduse uuringu lühitutvustus ja tagasiside (Liisi) 

8. Puitarhitektuuri konverents ja üldkoosoleku aeg (Henrik) 

9. Juhatuse koosolekute kava 

1) 13 september, Trives OÜ, Kambja, Tartumaa 

2) 11 oktoober, Arcwood, Põlva 

3) 8-9 november, Järvselja jaht 

4) 13 detsember, Stora Enso, Imavere Saeveski 

10.  Uue keskkonnaministriga kohtumine – agenda?  

1) KIK rahastuse võimalused  

2) avaliku kuvandi probleem  

3) LULUCF mõju tööstuse tulevikule  

11.  15 min. Kommunikatsiooni ja avaliku kuvandi probleem metsanduses 

1) Loodusturismi mõju arvestamine 

	  



1. Vabatahtlike Päästeliidu tegevuse tutvustus ja koostöövõimalused EMPL-iga, Päästeliidu  

juhatuse esimees (Kaido Taberland, osalesid ka Joanna Adler, Rasmus Kagge)  

Päästeliit soovib parandada vabatahtlike päästekomandode rahastamist, riigi rahastusest on loobutud, 

vajalik on ettevõtjate tugi ja panus kohaliku kogukonna turvalisusesse. Kutseliste komandode 

vähenemisega muutub vabatahtlike komandode roll aina olulisemaks, täna juba iga 4s reageerimine 

vabatahtlike komando poolt, hajaasustuses isegi suurem roll vabatahtlikel. 

Ettepanekud: Päästeliit peaks kaardistama ja edastama vabatahtlike ja riiklike päästekomandode 

asukohad ja ettevõtted saaksid otse võtta nendega ühendust. Ettevõtjad toetavad kohalikke komandosid 

juba täna, aga vabatahtlikud ei ole ise aktiivsed kontakti otsijad ettevõtetega. Info võiks levida EMPLi 

kaudu ettevõtetesse komandode asukohtade ja vajaduste kohta.  

Probleem on kallite vahendite ostmine – siin oleks ettevõtjate abi vaja. Oleks vaja luua kogukonna 

võrgustik. 

OTSUS:  Väga hea algatus, EMPL toetab, aga reaalne koostöö toimub ettevõtete tasandil. Päästeliit 

osaleb sügisel EMPLi üldkogul ja teeb ettekande ja üleskutse ettevõtjatele. Päästeamet kutsub meie 

liikmeid oma üldkoosolekule. Päästekomandodel tasuks uurida võimalusi ettevõtetele ka teenuste 

osutamiseks, vee transport ja muu rasketehnikat hõlmav, mis aitaks ka masinate töökoormust ja seeläbi 

rahastamist parandada. 

 

2. Tööandjate Keskliidu plaanid 

TKL on moodustanud 4 töörühma, formuleeritakse sõnumeid. Üleskutse on edastada TKL-le sektori ja 

liidu sõnumid, et kommunikeerida neid ka TKL-i kaudu ja et need oleks sisse kirjutataud ka 

Tööandjate Manifesti.Praegu laekuvad üksikute huvigruppide sõnumid (= teki endale tõmbamine). 

Hetkel on ettepanekud liiga kitsad, mis alati ei edenda majandust üldiselt, näiteks võõrtööjõu 

palkamine). On jäänud mulje, et TKL tegeleb mitte päris õige asjaga. EMPL-i poolt saaks olla 2-3 

spetsiifilist asja, mida manifesti sisse kirjutada. 

OTSUS: EMPL formuleerib ja edastab TKL-le oma sõnumid 

 

3. Uue keskkonnaministriga kohtumine – agenda?  

1. Avalik kuvand metsanduses 

2. Kaitsealade kaitsevajaduse üle vaatamine 

3. LULUCF mõju tööstusele 

4. MAK 2030 (lisatud tegevtiimi poolt pärast juhatuse koosolekut) 

Arutelu: Kaitsealade välja kuulutamisel ei ole räägitud piisavalt sektori esindajatega. Kaasatus on läbi 

metsandusnõukogu, kus osaleb Henrik. Metsandusnõukogus peab tugevamalt seisma 

majandusmetsades tegutsemise vabaduse eest. Kommunikatsioonis peab rõhuma sektori olulisele 



rollile ühiskonnas, millist väärtust luuakse. Peaks üles otsima ka juhtumid, kus maaomanikud, 

eraisikud on looduskaitseliste meetmete tõttu oma varaga kahju kannatanud ja neid kommunikeerima. 

Juhatus on varasemalt andnud nõusoleku kommunikatsioonitegevuste arendamiseks ja vajadusel 

selleks lisavahendite leidmiseks. RMK on riigiasutus ja peab järgime käsuliini, mistõttu nad ei tegele 

kommunikatsioonis diskussioonides osalemisega. Maaülikool peaks tugevdama enda positsiooni 

metsandusalase teaduse esindajana, hetkel on avalikkuse ees metsateadlaseks Asko Lõhmus ja Raul 

Rosenvald.  

 

4. 7 kuu eelarve tulem (Henrik)  

Tulusid on laekunud planeeritust vähem peamiselt tulenevalt klastri tegevuste ja KIK rahastatud 

tegevuste mitte toimumisest (õppereis, ajalehelisad). Raamatute müük on kolmandiku võrra 

planeeritust madalam. E-veoselehe haldustulud on planeeritust ligikaudu 10% suuremad, lisaks on 

arvestuslikult üles võetud ELVIS2 arenduseks laekuvate kaasfinantseerimiste osa, mille võrra on juba 

EMPL rahalistest vahenditest kulutusi tehtud. Tänu ära jäänud tegevustele on eelarve 7 kuu tuleb 

1500€-ga positiivne, kuid kuna teisel poolaastal on mitmeid tegevusi, mille puhul on EMPL 

omafinantseeringu määr suurem, lõppeb aasta ilmselt siiski puudujäägiga.  

 

5. 2018 eelarve esialgne prognoos (Henrik)  

Liikmemaksude tulu jääb samasse suurusjärku kui käesoleval aastal. Projektirahastused on KIK 

projektide lõppemise tõttu oluliselt vähenenud. Tegevusi on esialgu kärbitud, et eelarve puudujääki 

vähendada, sellest hoolimata on eelarve prognoos 6000€-ga puudujäägis. Arvestatud on 

lisarahastusega Metsaseltsile ja kasvava CEI-Bois liikmemaksuga. Kommunikatsioonitegevusi on 

arvestatud senises mahus. Juhatus on varasemalt otsustanud, et kommunikatsioonitegevusi peab 

arendama ja kui see vajab lisarahastust on ettevõtted valmis sellesse panustama.  

OTSUS: Septembriks ette valmistada kommunikatsiooniplaan ja eelarve, vajadusel viia 

üldkoosolekule lisarahastuse küsimine. 

 

6. Klastri tegevuste seis ja õppereiside korraldamine  

Klastri tegevused on olnud tagasihoidlikumad kui esialgselt sai plaanitud. Üheks aeglustavaks teguriks 

on olnud EMPL-i muutumine sellel aastal riigihankekohuslaseks. Enamike tegevustega liigume edasi, 

probleemiks on olnud Põhja-Ameerika õppereisi ära jäämine soovijate puudumise tõttu. Otsustati reis 

ära jätta ning keskenduda Jaapani reisi ettevalmistamisele. Klastri aruanded on siiani esitatud 

tähtaegselt ning vajalikud hindamised on ka läbitud. 

OTSUS: Jätkame klastri tegevustega, enne kulutuste tegemist reisi korraldamisele uurime ettevõtete 

käest huvi. 



 

 

7. ELVIS 2 arendamise protsess  

Arendajaga on leping sõlmitud ning tööprotsess on alanud, arendaja on ThorGate Management OÜ 

(kogusummas 111 500 eurot käibemaksuta). Peatselt alustame kaasfinantseerijatele arvete välja 

saatmisega. 

Juhatuse otsus: saata kaasfinantseerimislepingut mitte allkirjastanud ettevõtetele viimane 

meeldetuletus. 

 

8. Estoniantimber arendamise protsess  

Estonian Timber töös oleva kodulehega saab tutvuda aadressil http://et2.rzmedia.eu/. Uue kodulehe 

jaoks on loodud uus logo ning valmis on kodulehe esileht. 

Juhatuse ettepanekud: Kaaluda logos Eesti kontuuri asendamist millegi muuga, kuna Eesti kontuur ei 

ole välismaalastele tuttav. 

Lisada keele-lippude hulka ka Eesti lipp, millel klikates viiakse EMPL kodulehele. 

 

9. Maksusüsteemi ja infovajaduse uuringu lühitutvustus ja tagasiside  

Uuringu peamised ettepanekud: 

• Infovajadus: EMTA-le esitatavast RMMOMT teatisest tuleks loobuda täielikult 

• Tulumaks ja FI metsatulu maksustamine:  

• Metsatulust arvestatakse maha arvestuslikud kulud kindla protsendi alusel, mis 

diferentseeritakse vastavalt sellele, mida õigustatud isik müüs, kas metsamaterjali 

(60%) või kasvava metsa raieõigust (25%). Füüsilistel isikutel ei ole vaja esitada 

kuludokumente.  

• Või Tänase süsteemi (kuludokumentide alusel mahaarvamine) säilitamine ja 

täiendamine. Ettepanek on maksta tulumaksust teatud osa tagasi metsatulu 

deklareerimise kalendriaastale järgneva viie maksustamisperioodi jooksul. 

Tagastamise määr diferentseeritakse sõltuvalt konkreetsest metsa uuendamise võttest, 

mida rakendati (istutus (35%), külv (15%), LUK(7%)). Ettepanek on viia tulupõhise 

süsteemi kasutamisel sisse kord, kus füüsilise isiku tulumaksu tasumine toimub 

tulumaksu kinnipidamise teel ostja poolt. 

• Käibemaks: Pöördmaksustamise rakendamine metsandussektoris või 

Käibemaksukohustuslasest ostjatele õiguse andmine kinni pidada käibemaksukohustuslasest 

müüja tasumisele kuuluv käibemaksuosa ja kohustus see Maksu- ja Tolliameti pangakontole 

üle kanda. 



Maksu- ja Tolliameti tagasiside uuringule: 

• RMMOMT kaotamine – EMTA toetab ja liibus selles suunas. Vaja uurida kas statamet 

kasutab. EMTA palub liidu juhatuselt seisukohta, kas kaotada ära rmmomt ja asendada see 

KMD lisa-/erisuslahtriga (tuleb juurde 1 koguselahter). 

• FI protsentuaalne mahaarvamine EMTA-le meeldib. EMTA kohtub Läti maksuhalduriga, et 

täpsemalt arutada Läti kogemust. 

• Ei usu, et RM-i õnnestub veenda pöördmaksustamise sisse viimises, kuna metsanduse 

käibemaksu kahju on väike 

• Müüa käibemaksu maksmine – rakendatav juba täna, eeldab kokkulepet EMTAga. Samas 

eelistab EMTA pöördmaksu, kuna ettemaksukontol suurem pettuse risk 

• Erikütused – uuringus ei olnud, kuid EMTA on seda kaalunud ja hästi põhjendatud 

seisukohtade korral on valmis ettepanekut RM-is toetama. 

• EMTA kogub uuringu teemal sügiseks kokku oma asutuse seisukohad ning sügisel arutame 

edasi koostöö võimalusi. 

• Ettepanek: koos EMK, KeM ja EML-ga võiks koostada ühise ettepanekute paketi, millega 

alustada läbirääkimisi RM-ga. 

 

Juhatuse arutelu ja ettepanekud: Peab olema töötav register, kus on näha ettevõtte taust ja seis. Sellest 

on räägitud juba 15 aastat. Register on olemas, aga see ei tööta, ei ole ajakohane  

Liisi saadab juhatusele meili uuringu kohta ning esitab konkeetsed küsimused, millele oodatakse 

juhatuse tagasisidet. Selle eesmärk on kujundada liidu seisukoht uuringu ettepanekutele. 

Juhatus toetab erikütuse kasutamise lubamist metsanduses, kuid erandit võiks laiendada ka 

tööstusettevõtte territooriumil kasutamise lubamiseks. Erisuse küsimiseks on vajalik viia läbi uuring 

ning koostada põhjendatud ettepanek. 

Füüsilise isiku metsatulu maksustamise ettepanekutest eelistab juhatus protsentuaalset lähenemist. 

Täpsem juhatuse seisukoht luuakse meili teel saadud tagasiside alusel. 

  

10. Puitarhitektuuri konverents ja üldkoosoleku aeg  

Puitarhitektuuri konverents toimub 15-16 november Salme kultuurikeskuses. Formaat on sama mis 

varasematel aastatel, üldkoosolek toimub 15 novembri hommikul. Esialgne päevakord: 

1. Päästeliidu tegevuse tutvustus 

2. Ülevaade liidu tegevustest 

3. 2018 eelarve ja tegevuskava tutvustus 

4. Kommunikatsioonitegevuste tutvustus ja vajadusel liikmemaksude üle vaatamine 

 



11. Juhatuse koosolekute esialgne kava 

13 september, Trives OÜ, Kambja, Tartumaa 

11 oktoober, Arcwood, Põlva 

8-9 november, Järvselja jaht 

13 detsember, Stora Enso, Imavere Saeveski 

 

OTSUS: Kinnitada esialgne koosolekute toimumise ajakava ja asukohad 

	  

	  

 

_______________________	   	   	   	   	   	  ________________________	  	  
Tiit	  Nilson	   	   	   	   	   	   	   Pille	  Meier	  	  
Koosoleku	  juhataja	  	   	   	   	   	   	   Protokollija	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

EMPL	  juhatuse	  koosolek	  13.09.2017	  

Koht:	   	  Trives	  OÜ,	  Kambja	  

Aeg:	   13.09.2017,	  kl	  13.00	  –	  17.00	  
	  
Kvoorum	  on	  koos,	  juhatuse	  liikmeid	  osales:	  	  11	  

	  
Jüri	  Külvik,	  Lauri	  Raid,	  Margus	  Kohava,	  Peeter	  Muiste,	  Tõnu	  Ehrpais,	  Jaano	  Haidla,	  Jaak	  Nigul,	  Ivar	  
Dembovski,	  Andres	  Laht,	  Jaan	  Kers,	  Marek	  Kase	  
	  
Tegevmeeskond:	  Henrik	  Välja,	  Pille	  Meier,	  Liisi	  Liivlaid	  
Protokollija:	  Pille	  Meier	  
Koosoleku	  juhataja:	  Marek	  Kase	  
	  
Päevakord:	  

1. Infod	  

1) Estoniantimberi	  logo	  lahendus	  

2) VEP	  määruse	  muudatus	  

3) Jaapani	  õppereis	  klastri	  raames	  

4) Metsaseltsi	  üldkoosoleku	  tagasiside	  

2. Kommunikatsioonitegevuste	  arendamise	  arutelu,	  agentuuride	  pakkumised	  ja	  võimalik	  

kommunikatsioonispetsialist,	  avaliku	  kuvandi	  probleem	  

3. Keskkonnaministriga	  kohtumine	  3	  oktoober	  kell	  13:00	  –	  14:00,	  osalejad	  

4. Järvselja	  jahi	  korraldamine,	  kas	  kõikidele	  liikmetele	  avatud?	  

5. Majandusarengu	  komisjoni	  liikme	  nimetamine	  

6. Tornator	  Eesti	  OÜ	  liikmeksastumise	  avaldus	  

7. Erikütuste	  kasutamise	  uuring	  ja	  sisend	  maksuametile	  ning	  rahandusministeeriumile	  

8. Metsateatise	  muutumine	  registrikandeks	  

9. Ülikoolide	  ühistöö	  ettevõtetega	  biomajanduse	  valdkonnas	  

	  

ARUTELUD	  

1. Infod	  

1) Estoniantimberi	  logo	  lahendus	  	  

Töö	  teostaja	  põhjendas	  logo	  järgmiselt:	  Logo	  osas	  nõustume,	  et	  Eesti	  kontuuri	  mitte	  teadvale	  

inimesele	  ei	  pruugi	  kujundatud	  logo	  ikooni	  mõte	  oma	  algses	  mõttes	  avalduda.	  Samas	  ei	  ütle	  ka	  

vastvalminud	  Eesti	  reklaamiks	  tehtud	  rändrahnude	  kontseptsioon	  välismaalasele	  suurt	  midagi,	  kui	  

nad	  ei	  tea	  selle	  ikooni	  taga	  olevat	  tausta.	  Selle	  tõttu	  on	  meie	  logo	  ikoonis	  kujutatud	  lisaks	  puidu	  



tekstuuri,	  mis	  annab	  ka	  sellisena	  sõnumi	  edasi	  -‐	  Eesti	  kontuuri	  mitte	  teadvale	  inimesele	  jääb	  mulje	  

erinevatest	  puidutükkidest	  hästi	  kokku	  sobituvast	  kujundist,	  nii-‐öelda	  puslest.	  Kui	  välismaalane	  ei	  tea	  

Eesti	  kontuuri,	  siis	  tõenäoliselt	  ei	  tea	  ta	  ka	  meie	  rahvuslille	  ega	  rahvuslindu,	  samas	  eestlased	  ikkagi	  

reklaamivad	  neid	  elemente	  erinevaid	  kanaleid	  pidi.	  Meie	  arust	  on	  valminud	  logo	  selles	  mõttes	  

ideaalne,	  et	  edastab	  tähtsaid	  märksõnu	  -‐	  Eesti	  puit	  ja	  Eesti	  riik.	  Ikooniks	  ei	  sobi	  meie	  arust	  miski	  

antud	  logosse	  paremini,	  mis	  tõttu	  logo	  osas	  muudatust	  siiski	  ei	  teeks.	  	  

	  

OTSUS:	  logo	  tuleb	  muuta,	  see	  ei	  sobi.	  Võib	  ka	  jääda	  olemasolev.	  Samas	  võiks	  omavahel	  ühildada	  

EMPL	  ja	  EstonianTimberi	  logo.	  Töö	  teostajale	  tehakse	  ettepanek	  teha	  uus	  logo	  või	  võimalusel	  

kasutada	  uue	  logo	  koosatamisel	  olemasoleva	  EMPL-‐i	  logo	  stiili	  ja	  kujundust.	  	  

	  

2) VEP	  määruse	  muudatus	  

Keskkonnaministeerium	  on	  muutnud	  vääriselupaikade	  määrust,	  mis	  on	  põhjustanud	  probleeme	  FSC	  

sertifikaati	  omavatele	  ettevõtetele.	  Toimus	  kohtumine	  KKM-‐s	  kuhu	  olid	  kaasatud	  EMPL,	  Erametsaliit,	  

FSC	  Eesti,	  Purutuli	  ja	  Graanul	  Invest.	  Kohtumise	  tulemusel	  võib	  öelda,	  et	  muudatus	  on	  positiivne,	  

tõstab	  maaomaniku	  teadlikkust	  läbi	  nõusoleku	  küsimise	  registrisse	  kandmiseks,	  VEP	  register	  muutus	  

terviklikumaks	  kuna	  registrisse	  kanti	  uuesti	  üle	  7ha	  VEP-‐id	  ja	  piiranguvööndis	  ning	  kaitsealadel	  asuvad	  

VEP-‐id,	  kokku	  ligi	  12	  000ha.	  Metsaomanike	  VEP-‐ist	  keeldumisega	  vastavast	  kohast	  pärit	  puidu	  

jõudmine	  FSC	  ahelasse	  on	  väga	  väikese	  tõenäosusega	  kuna	  aastas	  tekib	  sellist	  metsamaad	  ligikaudu	  

1ha.	  KKM	  koostas	  selgitava	  kirja,	  miks	  muudatus	  parandab	  registrit	  kui	  riski	  maandamise	  tööriista	  

mitte	  ei	  vähenda	  selle	  väärtust,	  kiri	  edastati	  FSC-‐le	  ja	  audiitoritele.	  	  

	  

3) Jaapani	  õppereis	  klastri	  raames	  

Reis	  toimub	  6-‐15	  aprillil	  2018	  ja	  esialgne	  maksumus	  on	  ca	  4	  400	  -‐	  4	  800	  eurot,	  millest	  klastri	  partnerid	  

peavad	  maksma	  vaid	  50%.	  Marsruut	  Tallinn	  –	  Osaka	  –	  Kobe	  –	  Osaka	  –	  Tokyo	  –	  Tallinn.	  Grupi	  

suuruseks	  oleme	  plaaninud	  11–12	  inimest.	  Reisi	  hind	  sisaldab	  lennupileteid,	  kohapealset	  transporti,	  

ööbimist	  (koos	  hommikusöögiga)	  ning	  lisaks	  3	  ühist	  lõunasööki	  ja	  3	  ühist	  õhtusööki.	  

	  

OTSUS:	  	  Klastri	  liikmetele	  saadetakse	  meeldetuletus	  ning	  eelregistreerimise	  järel	  saadetakse	  vabade	  

kohtade	  olemasolul	  teada	  ka	  teistele	  EMPL	  liikmetele.	  Palume	  klastri	  liikmetelt	  tagasisidet	  hiljemalt	  

22.09,	  reisi	  korraldamisega	  liigume	  edasi	  kui	  on	  selge,	  et	  miinimum	  nõutud	  grupp	  5	  klastri	  liiget	  on	  

tulemas.	  

	  



	  

	  

4) Metsaseltsi	  üldkoosoleku	  tagasiside	  

Hardi	  Tullus	  soovib	  Metsaseltsi	  juhatuse	  esimehe	  kohalt	  tagasi	  astuda	  seonduvalt	  muudatuste	  ja	  

lisanduva	  töökoormusega	  Maaülikoolis.	  Maaülikoolist	  otsitakse	  uut	  juhatuse	  esimehe	  kandidaati.	  

Metsaseltsi	  liikmed	  on	  ühiselt	  seisukohal,	  et	  metsaseltsi	  tegevus	  peab	  muutuma	  tugevamaks	  ja	  

väljapaistvamaks,	  milleks	  on	  vajalik	  kaasata	  ka	  lisa	  rahastust.	  Kõik	  suuremad	  liikmed	  (EMPL,	  

Erametsaliit,	  RMK)	  on	  kokku	  leppinud	  võrdetes	  osades	  Metsaseltsi	  eelarvesse	  rohkem	  panustada.	  

Eesmärk	  on	  palgata	  tööle	  inimene,	  kes	  hakkaks	  tegelema	  seltsi	  tegevuste	  arendamisega,	  

projektirahastuste	  otsimisega	  jne.	  Jätkuvad	  senised	  tegevused:	  Otsustajate	  Metsakool,	  

Visioonikonverents,	  Raievõistlused.	  Leiti,	  et	  vajalik	  on	  panustada	  ühisesse	  kommunikatsiooni.	  	  

	  

OTSUS:	  osaleme	  EMS	  ajurünnakus,	  mille	  eesmärgiks	  on	  organisatsiooni	  uute	  strateegia	  kujundamine.	  

Iga	  osapool	  peab	  selgemalt	  fokuseerima	  oma	  tegevusi	  ja	  vajalikku	  kommunikatsiooni.	  

Kommunikatsiooni	  puhul	  tuleb	  teha	  koostööd,	  et	  ei	  tekiks	  kattuvusi	  

	  

2. Kommunikatsioonitegevuste	  arendamise	  arutelu,	  agentuuride	  pakkumised	  ja	  võimalik	  

kommunikatsioonispetsialist,	  avaliku	  kuvandi	  probleem	  	  

Vastavalt	  juhatuse	  otsusele	  peab	  liit	  senisest	  rohkem	  kommunikatsiooni	  panustama.	  Vajalik	  teha	  

strateegiline	  valik,	  kuidas	  kommunikatsioonialast	  kompetentsi	  liidus	  kasvatada.	  3	  võimalust:	  palgata	  

oma	  kommunikatsioonispetsialist,	  kommunikatsioonispetsialist	  +	  kommunikatsiooni	  partner,	  ainult	  

kommunikatsioonipartner.	  

Tegevmeeskond	  kohtus	  kolme	  kommunikatsioonipartneriga,	  kellest	  jäi	  silma	  AgendaPR	  kui	  kõige	  

tugevama	  strateegilise	  vaatega	  ja	  kõige	  selgema	  arusaamaga	  sektorist	  ning	  selle	  probleemidest.	  

Tegevmeeskonna	  ettepanek	  on	  pikemas	  vaates	  võtta	  tööle	  kommunikatsioonispetsialist	  ja	  

kriisikommunikatsiooniks	  ning	  tugeva	  strateegia	  üles	  ehitamiseks	  lisaks	  ka	  kommunikatsioonipartner.	  

Kombineeritud	  lahendus	  võimaldab	  lihtsamaid	  kommunikatsioonialaseid	  tegevusi	  teha	  soodsamalt,	  

arendada	  ka	  sisekommunikatsiooni	  ning	  turunduslikke	  tegevusi,	  pikas	  perspektiivis	  arendada	  

organisatsiooni	  sisekompetentsi	  kommunikatsiooni	  alal	  tugevamaks	  ning	  samas	  koheselt	  kaasata	  

tugevat	  strateegilist	  vaadet	  ja	  tegevusi.	  

Otsuse	  projekt:	  Sõlmida	  parimatel	  võimalikel	  tingimustel	  leping	  AgendaPR-‐ga	  –	  poolt	  10	  ja	  vastu	  1	  

OTSUS:	  enne	  järgmist	  koosolekut	  kohtuda	  potentsiaalse	  kandidaadiga	  kommunikatsiooonispetsialisti	  

kohale	  ja	  sõlmida	  parimatel	  võimalikel	  tingimustel	  leping	  AgendaPR-‐ga	  	  



	  

3. Keskkonnaministriga	  kohtumine	  3	  oktoober	  kell	  13:00	  –	  14:00,	  osalejad	  

Agenda:	  

• Avalik	  kuvand	  metsanduses	  

• LULUCF	  mõju	  tööstuse	  tulevikule	  

• MAK	  2030	  kava	  

	  

Osalevad	  Jüri	  Külvik,	  Margus	  Kohava,	  Lauri	  Raid,	  Ivar	  Debovski,	  Peeter	  Muiste,	  Jaan	  Kers,	  Jaano	  Haidla	  

	  

4. Järvselja	  jahi	  korraldamine,	  kas	  kõikidele	  liikmetele	  avatud?	  

8-‐9	  november	  2017	  

OTSUS:	  kaasata	  koostööpartnerid	  ja	  kõik	  EMPL	  liikmed	  

	  

5. Majandusarengu	  komisjoni	  liikme	  nimetamine	  

Hääletamine:	  osaleb	  juhatuse	  esimees	  –	  poolt	  10,	  erapooletu	  1	  

OTSUS:	  osaleb	  juhatuse	  esimees	  Marek	  Kase	  

Ettepanek:	  uurida,	  kes	  on	  teiste	  organisatsioonide	  esindajad.	  Vajadusel	  hääletatkse	  ümber	  

	  

6. Tornator	  Eesti	  OÜ	  liikmeksastumise	  avaldus	  

Hääletamine:	  poolt	  10,	  erapooletu	  1	  

OTSUS:	  Tornator	  Eesti	  OÜ	  on	  EMPL-‐i	  uus	  liige	  

	  

7. Erikütuste	  kasutamise	  uuring	  ja	  sisend	  maksuametile	  ning	  rahandusministeeriumile	  

Uuringu	  maksumus	  on	  2	  800	  eurot	  +	  KM.	  Leiti,	  et	  uuring	  on	  vajalik,	  isegi	  kui	  praeguse	  valitsusega	  ei	  

õnnestu	  erikütuste	  regulatsiooni	  muutmist	  metsanduse	  ja	  tööstuse	  sõbralikumaks	  muuta,	  on	  uuringu	  

tulemuste	  olemasolu	  kasulik	  ka	  pikemas	  perspektiivis,	  et	  vajadusel	  kiiresti	  teema	  juurde	  naasta.	  

Hääletamine:	  uuringu	  tellimine	  –	  poolt	  10,	  erapooletu	  1	  

OTSUS:	  Tellida	  uuring	  

	  

8. Muudatus	  metsateatisega	  

Metsaseaduse	  muutmise	  osana	  muudeti	  senist	  metsateatise	  süsteemi,	  kus	  metsateatist	  asendab	  

registrikanne,	  mis	  tehakse	  iga	  eraldise	  kohta	  eraldi.	  See	  on	  põhjustanud	  lisandunud	  andmemahu	  

tõttu	  probleeme	  ELVIS	  süsteemile	  ja	  ka	  puidu	  päritolu	  kontrolli	  osas.	  Pärast	  teemaga	  lähemalt	  



tutvumist	  on	  selgunud,	  et	  ELVIS-‐s	  ei	  pea	  näitama	  metsateatise	  numbrit,	  piisab	  katastri	  numbrist.	  

Seoses	  sellega	  on	  pöördumise	  teinud	  erametsaliit,	  selgitav	  kiri	  saadetakse	  edasi	  kõikidele	  liikmetele,	  

arutatakse	  järgmise	  nädala	  ELVISe	  töörühmas	  

	  

OTSUS:	  ettevõtted	  vaatavad	  üle	  oma	  protsessid	  ja	  vajadusel	  tõstetakse	  teema	  taas	  lauale.	  

	  

	  

9. TTÜ	  ja	  EMÜ	  koostöö	  ettevõtetega	  biomajanduse	  valdkonnas	  

Eesti	  Teadusagentuur	  korraldas	  projektikonkursi	  leidmaks	  teostajaid	  Biomajanduse	  teemalisele	  

uuringule.	  Konkursil	  osalesid	  TTÜ,	  EMÜ	  ja	  TÜ	  ühistaotlusega	  ning	  SEI	  (www.seit.ee).	  Kumbki	  taotlus	  ei	  

saanud	  esimeses	  pakkumiste	  voorus	  positiivset	  tulemust,	  soovitati	  teha	  parandusi.	  Biomajanduse	  

uuringu	  fookusest	  on	  mingil	  põhjusel	  kõrvale	  jäänud	  puidutööstuse	  ja	  metsanduse	  valdkond,	  mille	  

osas	  soovitakse	  vaid	  ärimudelite	  analüüsi.	  Lähteülesandes	  on	  keskendutud	  muudele	  biomajanduse	  

teemadele	  nagu	  veekasutus	  (kasvanduste	  võimalused)	  jne.	  Hindamistulemused	  on	  plaanis	  

ministeeriumitega	  üle	  rääkida.	  Taotluse	  puuduseks	  oli,	  et	  ei	  olnud	  kaasatud	  ettevõtjaid.	  Soovitati	  

koostada	  laiem	  nõuaandev	  kogu,	  kus	  osaleb	  ka	  EMPL	  esindaja.	  

	  

OTSUS:	  Jaan	  Kers	  koostab	  esmaspäevaks,	  18.09	  	  sõnumi	  KK	  ministrile,	  mis	  edastatakse	  juhatuse	  

liikmetele	  

	  

ÜLDISED	  OTSUSED:	  	  

-‐ järgmisel	  koosolelukul	  arutatakse	  hariduse	  teemat	  
-‐ Puuinfo	  programm	  vajab	  uusi	  juhtrühma	  liikmeid,	  eesmärkide,	  strateegia	  ja	  tegevuste	  

uuendamist.	  Aktiivsed	  teemast	  huvitatud	  liikmed,	  kes	  on	  valmis	  protsessi	  oma	  aega	  ja	  mõtteid	  
panustama	  on	  oodatud	  liituma	  Puuinfo	  juhtrühmaga,	  et	  programmi	  uusi	  eesmärke	  ja	  
strateegiat	  välja	  töötama	  hakata.	  

-‐ Kohtuda	  maaeluministriga	  

	  

_______________________	   	   	   	   	   	  ________________________	  	  
Marek	  kase	   	   	   	   	   	   	   Pille	  Meier	  	  
Koosoleku	  juhataja	  	   	   	   	   	   	   Protokollija	  

	  
	  

	  



	

EMPL	juhatuse	koosolek	11.10.2017	

Koht:	 	EMPL	kontor,	Tallinn	

Aeg:	 13.09.2017,	kl	14.00	–	16.00	
	
Kvoorum	 on	 koos,	 juhatuse	 liikmeid	 osales:	 	 Ando	 Jukk,	 Ivar	 Dembovski,	 Jaak	 Nigul,	 Jaan	 Kers,	
Jaano	Haidla,	Marek	Kase,	Mati	Polli,	Peeter	Muiste,	Tiit	Nilson,	Tõnu	Ehrpais.	

	
	
Tegevmeeskond:	Henrik	Välja,	Pille	Meier,	Liisi	Liivlaid	
Protokollija:	Liisi	Liivlaid	
Koosoleku	juhataja:	Marek	Kase	
	
Päevakord:	
 

1. 10 min. Infod 

1) Metsaseltsi mõttetalgute tagasiside  

Toimusid metsaseltsi mõttetalgud kus olid koha kõik seltsi liikmed. Päevase arutelu 

tulemusel leiti, et metsaseltsi tänased tegevused (otsustajate metsakool, raievõistlused, 

visioonikonverents, noored euroopa metsades) on miinimumprogramm, mis peab 

kindlasti jätkuma. Liikmete seas on üksmeel seltsi edasiste arengute osas. Lähiaja 

eesmärk on leida seltsi töötaja, kes hakkaks vedama nii olemasolevaid projekte kui ja 

uusi tegevusi välja töötama, esimeste hulgas neist saab olema metsainfo korrastamine ja 

presenteerimine. Hardi Tullus soovib seltsi juhi kohalt taanduda. Hardi pakub ise välja 

järglase, soovitatavalt Maaülikoolist.  

2) Tagasiside Keskkonnaministriga kohtumiselt 

Minister kinnitas, et mõtleb ka metsanduse majanduslikule küljele. Ministeeriumil on 

plaanis Eesti Euroopa eesistumise ajal jõuda LULUCF kokkuleppeni, kuna järgmised 

eesistujariigid on metsandusekauged ning ei ole loota paremale kokkuleppele kui 

sellega venitada. Eesti toetab Põhja-Euroopa lähenemist, mis soovib jätta riikidele 

rohkem ise määramise õigust. Vaidlus käib baasaastate üle mis mõjutavad arvestuse 

baasraiemahtu, mille ületamisel hakataks lugema süsiniku emissiooni. Soome ja Rootsi 

suruvad mõtet, et iga riik saab ise oma piirmäära sätestada. Positiivse lahendi korral 

jääb süsinikuneutraalne tase tänaste raiemahtude suurusjärku, Lääne-Euroopa riikide 

ambitsioonikamate kliimapoliitika eesmärkide läbi surumisel jääks raiemahu 

süsinikuarvestuse baastase suurusjärku 8 miljonit tm. Suurem raiemaht võib olla 

endiselt suurem, kuid siis peab riik kas ostma süsinikukvoote või kompenseerima 



süsinikuheidet muude tegevustega, näiteks põllumaade metsastamine. Marek ja Henrik 

tegelevad teemaga ja jälgivad selle arenguid. 

3) EMPL liikmete rahulolu uuring 

Küsimustik saadetakse liikmetele välja esmaspäeval. Uuringu eesmärk on saada 

liikmetele tagasisidet. Uuringu sisendi kogumise viib läbi ettevõte Upsteem, tulemusi 

analüüsime ise. Uuringu tulemusi tutvustatakse liidu üldkogul. 

4) Metsateatise muudatusega seotud info (EMTA teatis ja KEM määrus)  

Metsateatise muudatustest tulenevalt otsustas EMTA loobuda nõudmast metsamaterjali 

ostu-müügi teatistel metsateatise numbrit, lisaks meenutab EMTA et nüüdsest tuleb 

teatist esitada kord aastas, järgmine kord jaanuaris 2018. Vastav muudatus on sisse 

viimisel ka Keskkonnaministeeriumi määrusesse. Keskkonnaministeeriumiga arutati ka 

võimalust tulevikus alustada diskussiooni 100% e-veoselehe teemal. Otsustasime 

ministeeriumiga teema juurde tagasi tulla siis, kui ELVIS 2 süsteem on valmis.  

2. 40 min. Ülevaade sektori hariduse arengutest (sisseastumised, projektid, praktika, 

ühistöö)  

1) Jaan Kers, TTÜ 

Bakalaureuses 1 uus õppekava „materjalitehnoloogia“. Lähiaastatel suletakse puidu- ja 

tekstiilitehnoloogia eriala. 20 õpilast tuli uuele erialale sel aastal õppima. Magistri 

õppekavad on 2 inglise keelset ja 1 eesti keelne, mõlemil on tööstuse väljund olemas. 

Lisaks 1 doktori õppekava. 2017. a alates inglise keelsed õppekavad on tasulised. 

Tasuta saab õppida stipendiumi toel.  

Huvi õppima tulla on pidevalt tootmise ja tehnika suuna õppekavades vähenenud. 

Hetkel magistri tasemel puidutehnoloogia suunal 25 tudengit. Õpilased valivad juba 

esimesel semestril oma lõputöö teema ning teevad koostööd ettevõtetega.  

Uued plaanid: plaan teha kõrvaleriala: biotoodete tehnoloogia. Õppekava raames 

õpetatakse uusi tehnoloogiaid, fookus biokeemial. Plaan teha koostööd teiste 

ülikoolidega ning jagada õpet erinevate ülikoolide vahel. 

Hinnanguliselt ligi 90% lõpetajatest töötab erialasel tööl.  

Jaak: Kas on ka ülevaade kus vilistlased töötavad.  Jaan: kogume ise infot ja ülikool 

viib vilistlaste seas läbi küsitlust paar aastat pärast lõpetamist. 

Tõnu: kas ka välismaalased jäävad pärast lõpetamist Eestisse tööle? Jaan: Takistuseks 

on tihti keeleoskus 

Ivar: Õpilasi võiks rohkem ettevõtetesse viia, tutvustada eesti võimalusi 

Marek: MKM plaan on  riigi poolt maksta valitud erialadel stipendiume. 

2) Vaike Reisner, EMÜ 



Õppekavasid kokku 5. 1 bakalaureus, 1 rakendus kõrgharidus, 2 magistri, 1 doktor.  

Õppima asujate arv väheneb aasta-aastalt. 2017 a lõpetas 36% sisse astunud tudengitest. 

Peamine põhjus, miks ei lõpetata on see, et minnakse tööle. 

Kaugõppe vorm on väga oodatud, seda näitab see, et paljud õppima asujad ei ole 

värsked kooli lõpetajad. Puidutöötlemise erialal on probleemiks ja tekitab 

rahulolematust see, et osa õppest toimub Väimelas. 

Praktikakorralduse muutus ülikoolis: varem oli 6 nädalat suvist praktikat, siis nüüd on 

see 3 nädalat. Eesmärk on muuta õppekorraldust selliselt, et varasem praktika maht 

taastuks. 

Ivar: kaugõppe vormi võiks rohkem toetada. EMÜ: individuaalne lähenemine ja 

paindlikkus on olemas, kõik sõltub huvist ja enda panusest. Paindlik haridus on 

võimalik, aga kvaliteet ei saa selle tõttu langeda.  

3) Haana Zuba-Reinsalu, Luua Metsanduskool 

Kokku 10 eriala. Metsanduse valdkonna õppijate arv on sel aastal kasvanud. Kokku on 

koolis hetkel õppijaid 536. Hea meel on, et oleme suutnud saada õppureid masinistide 

õppesse, sellele on kaasa aidanud ka OSKA. 

Loodusturismi õppijad on nö hobiõppurid ning õppekavas on sees ka 

metsamajandamise õpe.   

Kooli priorteene suund on masinisti õpe, minnakse üle prakikabaasidega toimemudeliga 

õppele.  

Koolis on viimasel ajal olnud suured muutused, laiendatakse masinaparki ja 

õppevahendeid. Sisumuutuseid on samuti olnud, eesmärk on muuta õpet 

atraktiivsemaks, näiteks juhiload on õppe osa. Suur rõhk on turundusel ja eesmärk on 

jõuda hästi paljudesse koolidesse erialasid tutvustama! Stipendiumid on samuti oluline 

motivatsioonipakett õpilastele. 

Lõpetajaid on suurusjärgus 100 aastas.  

Paindlikkus on väga oluline märksõna.  

3. 10 min. Kommunikatsioonitegevuste arendamine  

Koostööd alustatakse ettevõttega Akkadian. 2017. aastal viiakse läbi strateegilise plaani 

koostamine, mis hõlmab endas fookusgruppide küsitlust. Uuringu maksumus jääb alla 

hankepiirmäära. Uuringu eduka tulemuse järel sõlmime lepingu koostööks, mis sisaldab 

igakuised kommunikatsioonitegevusi, mille eesmärk on metsa- ja puidutööstuse rolli 

majanduses ja selle positiivse keskkonnamõju avalikkuseni viimine.  

4. 10 min. III kv. eelarve tulem  



Eelarve puudujääk kolmanda kvartali seisuga planeeritust väiksem. Samas jäävad neljandasse 

kvartalisse suurte kulutustega seotud tegevused nagu puitarhitektuuri konverents ja 

planeerimata tegevustest kommunikatsioonistrateegia koostamine. Tulud on laekunud enam-

vähem vastavalt planeeritule ja loodame aasta lõpu seisuga prognoositust väiksemat 

puudujääki. 

5. 10 min. 2018 eelarve prognoos  

Planeeritavad kommunikatsioonitegevused suurendavad oluliselt iga aastaseid kulusid, mille 

jaoks täna rahastus puudub. Juhatuse liikmed on enda valmisolekut liidu tegevustesse rohkem 

panustada kinnitanud ja näevad, et kommunikatsiooni panustamine on väga vajalik. Eelarve 

tulude poolt oleks võimalik suurendada kas liikmemaksu suurendades või sihtfinantseeritava 

projektina, mille jaoks korjatakse vahendeid EMPL liikmetelt.   

Otsus: Henrik koostab erinevad stsenaariumid: liikmemaksu tõstmine, sihtfinantseerimine ja 

kombineeritud lahendus ning juhatus otsustab täpse ettepanku üldkoosolekule esitamiseks 

novembri koosolekul. 

 

6. 10 min. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine  

Päästeliidu tutvustus ei tohiks olla osa üldkoosoleku päevakorrast, vaid anname neile 

võimaluse tulla tutvustama EMPL liikmetele oma tegevust.  

Otsus: võtame päevakorra punkti maha. 

Kutsuda Keskkonnaministeeriumi esindaja tutvustama LULUCF teemat, lisada päevakorda. 

Päevakorra kinnitamine: Poolt 10, vastu 0, erapooletu 0 

7. 10 min. Puidubilansi koostamine  

Kas jätkame Puidubilansi koostamist oma eelarvest või kaasame puidubilansi 

Erametsakeskuse? Erametsakeskus on nõus võtma puidubilansi koostamise vastutuse enda 

peale ning jagama kulusid.  

Otsus: juhatus on nõus, et jagame puidubilansi koostamist koos Erametsakeskusega 

 

8. 10 min. Timbeco Woodmill OÜ liikmeksastumise avaldus  

Peamiselt toodavad materjale enda puitelemendi tehasele, kuid soov on ka laiemale turule 

tooteid pakkuda. Ettevõtte taust on lühikene aga emafirma on pika ajalooga ja tuntud ettevõte. 

Hääletus: poolt 10, erapooletu 0, vastu 0 

9. Kohtumine Hardi Tullusega.  

EMÜ soovib ettevõtjate esindajat õppekava komisjoni. Henrik uurib täpsemalt komisjoni töö 

mahtu ja teemasid. Liidu poolt tehakse ettepanek Jüri Külvikule ja Ivar Dembovskile 
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Marek	kase	 	 	 	 	 	 	 Liisi	Liivlaid		
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EMPL	  juhatuse	  koosolek	  8.11.2017	  

Koht:	   	  Järvselja	  

Aeg:	   8.11.2017,	  kl	  15.00	  –	  17.00	  
	  
Kvoorum	  on	   koos,	   juhatuse	   liikmeid	   osales	   8:	   	   Ando	   Jukk,	   Ivar	   Dembovski,	   Jaano	  Haidla,	  Marek	  
Kase,	  Peeter	  Muiste,	  Tõnu	  Ehrpais,	  Andres	  Laht,	  Jaak	  Nigul	  

	  
	  
Tegevmeeskond:	  Henrik	  Välja,	  Pille	  Meier,	  Liisi	  Liivlaid	  
Protokollija:	  Pille	  Meier	  
Koosoleku	  juhataja:	  Marek	  Kase	  
	  
Päevakord:	  
	  

1. 10	  min.	  Infod	  

1) Metsaseltsi	  üldkoosoleku	  tagasiside	  	  

Üldkoosolek	  toimus	  1.11.2017.	  Uues	  juhatuses	  esindab	  EMPL-‐i	  Henrik	  Välja.	  Uute	  liikmetena	  kaasati	  

juhatuse	  kossseisu	  Erametsakeskuse	  ja	  Üliõpilaste	  Seltsi	  esindaja.	  Hardi	  Tullus	  jätkab	  juhatuse	  

esimehena.	  Otsitakse	  tegevjuhti,	  kava	  järgi	  peaks	  tegevjuht	  alustama	  jaanuaris	  2018,	  esimesteks	  

ülesanneteks	  on	  sektori	  ülese	  infograafika	  koostamine	  ja	  tervikliku	  ning	  adekvaatse	  info	  koondamine.	  	  

	  

2) Klasti	  tegevuste	  ülevaade,	  klastri	  üldkoosoleku	  eelinfo	  

Vahehindamine	  19-‐20.10.2017	  Vihterpalus.	  Klastri	  planeeritud	  tegevused	  teostatakse	  klastri	  projekti	  

lõpuks	  2018.	  Olulised	  tegevused:	  estoniantimber.ee	  kodulehe	  arendamine,	  testseadmete	  uuringu	  läbi	  

viimine,	  reklaammaterjalide	  trükkimine,	  õppepäevade	  ja	  õppereiside	  korraldamine.	  Järgmine	  klastri	  

koosolek	  toimub	  13.12	  Imaveres.	  

	  

3) Erametsade	  sertifitseerimine	  

Pärast	  kohtumist	  keskkonnaministriga	  otsustati,	  et	  hakatakse	  mõtlema,	  kuidas	  saaks	  toetada	  

erametsade	  sertifitseerimist	  riiklikul	  tasandil.	  EMSN-‐i	  juhatus	  peab	  selgelt	  ütlema,	  mis	  alustel	  

sertifitseeritakse	  kogu	  Eesti	  mets.	  Juhatus	  kohtub	  2018	  alguses	  keskkonnaministeeriumi	  esindajatega	  

ja	  otsustatakse,	  kuidas	  selle	  teemaga	  edasi	  minna.	  PEFC	  juhatusel	  on	  järgmine	  koosolek	  24.11,	  kus	  

arutatakse	  finantseerimise	  põhimõtteid.	  EMPL-‐i	  sõnum	  on	  see,	  et	  riik	  võiks	  võtta	  sarnaselt	  Soomega	  

enda	  peale	  kogu	  erametsa	  sertifitseerimise	  ühe	  korraga.	  

	  



2. 10	  min.	  EMPL	  liikmete	  rahuloluuuringu	  tagasiside	  	  

EMPL	  liimete	  seas	  viidi	  läbi	  esimene	  rahulolu-‐uuring,	  vastajaid	  kokku	  oli	  49.	  Juhatuse	  koosoekul	  tehti	  

esimene	  kiire	  ülevaade	  uuringu	  tulemustest.	  Uuringut	  tutvustatakse	  ka	  üldkogul.	  Olulisemad	  

märksõnad,	  mis	  uuringust	  välja	  tulid:	  	  

• Liikmed	  toetavad	  mõtet,	  et	  rohkem	  võiks	  korraldada	  külastusi	  liidu	  liikmete	  ettevõtetesse.	  

94%	  ütles,	  et	  seda	  võiks	  kindlasti	  korraldada.	  

• Olulise	  teemana	  näitas	  ka	  uuring,	  et	  kommunikatsioon,	  sektori	  kuvandi	  kujundamine	  ja	  info	  

jagamine	  on	  teemad,	  kuhu	  liit	  peaks	  edaspidi	  rohkem	  panustama	  

• Uuringus	  küsiti	  tagasisidet	  ka	  infokanalite	  kohta	  ning	  eelistatuimad	  infokanalid	  on	  jätkuvalt	  

kodulehekülg	  ja	  infokiri.	  

Juhatus	  arutas,	  et	  edaspidi	  võiks	  enne	  juhatuse	  koosolekut	  toimuvatele	  ettevõtete	  külastustele	  

kutsuda	  ka	  teisi	  liikmeid.	  Kõikide	  liikmeteni	  peaks	  viima	  rohkem	  infot,	  millega	  liit	  tegeleb.	  Üldkogul	  

anda	  rohkem	  infot	  mida	  ja	  miks	  teeme	  ja	  millised	  on	  tulemused.	  

Uuringu	  tuemustega	  saab	  ttvuda	  siin:	  http://empl.ee/liikmete-‐menuu/empl-‐ettepanekud-‐ja-‐

poordumised/	  	  

	  

3. 10	  min.	  Erimärgistusega	  kütuste	  kasutamine	  tööstuses	  analüüs	  	  

Oodatakse	  tagasisidet	  juhatuse	  liikmetelt,	  EMTA-‐lt	  puudub	  tagasiside.	  Ettepanek	  kaasata	  edaspidi	  

jurist	  (erisuse	  taotleme	  kinnisel	  territooriumil	  ja	  erateedel).	  Peab	  olema	  selge	  sõnum,	  mida	  me	  

taotleme.	  Korraldada	  kohtumine	  rahandusministeeriumiga	  2018	  alguses.	  

	  

4. 10	  min.	  Energia-‐intensiivsete	  tööstuste	  aktsiisisoodustuse	  ettepanek	  	  

Aktsiisisoodustus	  energiamahukatele	  ettevõtetele.	  Oodatakse	  tagasisidet	  Tööandjate	  Keskliidult.	  

EMPL	  ei	  ole	  oma	  ametlikku	  seisukohta	  kujundanud,	  on	  selge,	  et	  rahvusvahelise	  konkurentsivõime	  

jaoks	  on	  selline	  erisus	  vajalik.	  	  

	  

5. 10	  min.	  2017	  eelarve	  tulemi	  prognoos	  

Algne	  eelarve	  ja	  tegevuskava	  nägi	  ette	  2017	  lõpuks	  puudujääki	  suurusjärgus	  21	  000€.	  Kuna	  lisaks	  on	  

alustatud	  mitmete	  tegevustega,	  mida	  algses	  tegevuskavas	  ei	  olnud	  on	  prognoositav	  eelarve	  

puudujääk	  kasvanud	  39	  000€-‐ni.	  Eelarvet	  mõjutavad	  suurem	  panus	  kommunikatsioonitegevustesse,	  

ekspordikaardi	  koostamine	  ning	  erikütuste	  mõju	  tööstuses	  uuringu	  läbiviimine.	  Prognoosi	  järgi	  kulub	  

ära	  suur	  osa	  reservidest,	  mis	  tähendab	  et	  järgnevateks	  aastateks	  peame	  suutma	  viia	  eelarve	  

tasakaalu.	  	  



	  

6. 15	  min.	  2018	  eelarve	  prognoos,	  liikmemaksud	  ja	  kommunikatsiooniprojekti	  rahastamine	  

Vastavalt	  juhatuse	  varasemale	  otsusele	  oleme	  valinud	  kommunikatsioonipartneri	  ja	  alustanud	  

strateegia	  koostamist.	  Pakkumistest	  lähtumiselt	  planeerisime	  2018	  aasta	  kommunikatsioonieelarveks	  

60	  000€.	  2017	  aasta	  kulud	  katame	  liidu	  reservidest,	  kuid	  2018	  aastaks	  on	  vaja	  leida	  lahendus	  

lisarahastuseks.	  Võimalikud	  liikmemaksu	  tõstmine,	  erakorraline	  rahastamine	  või	  nende	  

kombinatsioon.	  Juhatus	  ei	  toeta	  liikmemaksu	  tõstmist.	  Ettepanek	  korraldada	  erakorraline	  

rahastamise	  voor,	  detsembri	  juhatuse	  koosolekuks	  peab	  välja	  töötama	  võimalikud	  mudelid,	  mis	  

näitavad	  ettevõtete	  panust	  eelarvesse.	  	  

	  

	  

_______________________	   	   	   	   	   	  ________________________	  	  
Marek	  Kase	   	   	   	   	   	   	   Pille	  Meier	  	  
Koosoleku	  juhataja	  	   	   	   	   	   	   Protokollija	  

	  
	  

	  


