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1. Infod 

• Septembris toimus puitarhitektuuri õppereis Sloveeniasse Woodrise 

konverentsile. Õppereisil osalesid lisaks EMPL esindajatele RKAS, Päästeamet, 

arhitekt, insener, arendaja. Õppereisid on hea võimalus tutvustamaks 

puitarhitektuuri võimalusi.  

• Linnurahu kokkuvõte kevad 2022 

o Üleeuroopaline Birdlife kampaania lageraiete ja bioenergia vastu, kus 

negatiivsete näidetena välja toodud Eesti, Läti, Soome. Seotud 

bioenergia säästlikuskriteeriumite hääletusega EU parlamendis 

Keskkonnaameti hinnangul hoolisid metsamajandajad pesitsusrahust rohkem kui mullu. 

Pesitsusrahu kaebusi esitati Keskkonnaametile tänavu 92 korral, eelmisel aastal 160 



korral. 2022 kevad-suvel peatati raietööd 30 juhul, millest 2 juhul ei tehtud ettekirjutust 

ja lubati raietöödega jätkata. 10 kinnistul tuvastati 12 kaitsealuse liigi pesitsemine. 

Kui 2021 aastal esitati raietööde peatamise ettekirjutuse  peale 13 vaiet, siis tänavu 

ainult 1 vaie. Meenutagem, et 2021 aastal KeA ühtegi ettekirjutuse peale esitatud vaiet 

ei rahuldanud. Halduskohtusse on 2022 kevadsuvel esitatud 2 kaebust raietööde 

ettekirjutuse ebaseaduslikuks tunnistamiseks. Loodetavasti saab halduskohtus 

õigusselgemaks haudelindude pesitsemise metoodika ja selles tänavu uudsena kasutatud 

laiendava ülendava) tõenäolise pesituses tõlgendamise lubatavus kahe võimaliku 

järjestikuse pesitsuse tuvastamise korral.  

• EMPL uus raamatupidaja Klaar.me, Evelin Allvee (Evelin.allvee@klaar.me). 

Uus firma sai valitud kolme pakkumise vahel ja hind jäi samasse suurusjärku 

võrreldes varasemaga. Uus firma lubas tegeleda ka arvemajanduse 

digitaliseerimisega. 

2. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

Koostöö:  

• LULUCF pöördumine, MAKi koostamises osalemine, EMPL koduleht 

• Rohepöörde konverentsi ettevalmistus – konverents toimub 4. oktoobril Alexela 

kontserdimajas ja metsandusel on seal üks blokk. 

 

Meedia 

• Koostöö Rohegeeniusega, Metsarahvapäeva kommunikatsioon, Maarahva 

valimiskompass, proaktiivsed meediakajastused, Puuinfo sotsiaalmeedias 

 

Suured projektid 

• Metsarahvapäeva korraldamine – Metsarahva päev toimub 17.09. Kokku on 51 üritust 

ja üle poolte on juba täis. Kõige populaarsemad on: meelelahutuslikuma iseloomuga (nt 

Kohilal toimub kontsert), seotud tuntud metsanduse inimestega (Mart Erik, Taavi 

Ehrpais, Andres Sepp) või inimestele huvitavamad (ellujäämine metsas, seiklusmatk 

vms). Järgmiseks aastaks mõelda kuidas tööstused saavad siduda oma sisu paremini 

üldsust huvitava teemaga. Meedias juba ilmunud või ilmumas üle 30 kajastuse, 

reklaamid sotsiaalmeedias ja maakonnalehtedes + meie kõigi endi kanalites. Reklaam 

on olnud hästi läbimõeldud ja jälgitud mis rohkem populaarsust kogub.  
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Metsapäeva suuremad eesmärgid: 

• metsasektor on avatud, sõbralik, heatahtlik 

• tekitada uudiseaken ja saada “pilti” 

• saada inimesi kohale ja näidata, et metsas on kõik korras 

• soodustada sektori koostööd 

• Metsasektori sisend valimisprogrammidele 

• Souli EXPO - kui liikmetel on sellesuunalist tegevust, palume sellest teada anda, et 

saaksime tegevust suunata. Konkreetseid ettevõtteid ei saa reklaamida. Ruum, kuhu 

plaanime näituse. Tegemist pigem ärihoonega, mis leiab pidevat kasutust. Võimalus 

ärikontaktide loomiseks. 

• Koolitusprogramm – jätkub koolitusprogramm ja tegeleme esinejate planeerimisega 

 

3. LULUCF pöördumine – oleme koostamas ja ühispöördumine on plaanis välja saata 

uuel nädalal.  

4. Rohetiigri maakasutuse teekaart 

Plaanitakse koostada maakasutust, sh LULUCF käsitlev teekaart Rohetiigri poolt 

kutsudes kokku vastav töörühm eriala ekspertidest ja puudutatud osapooltest 

Rohetiigri maakasutuse teekaart on selles suhtes oluline, et seda võetakse kui valdkonna 

arvamusliider avalikkuse seas ning samuti võetakse sisendina mitmete erakondade 

poolt. Hetkel on kaalutud töörühma kokku panema näiteks Jüri-Ott Salm (ELF), 

soovitakse leida sõltumatu teadlane. Metsandussektor ei ole Rohetiigris hetkel 

esindatud (vestman; Eesti metsameister) 

5. MAK2030 seis - Minister on protsessi pidurdanud lükates selle järgmise valitsuse perioodi. 

Lühiajaliselt raiemahtu ei vähendata. Ei mõisteta, et raiemaht on seotud töökohtadega. 

Ettepanek keskenduda valimisprogrammidele 

6. EMPL sisend erakondadele valimisteks – ootame juhatuselt kirjalikku tagasisidet ja 

ettepanekuid. 

 

 

Henrik Välja         Kerli Alliksaar 

Koosoleku juhataja        Protokollija 


