
EMPL juhatuse koosolek 

15.01.2020  kell 14:00 -17:00 

EMPL kontor, Tallinn 
 
Kohal: Jaak Nigul, Marek Kase, Ando Jukk, Ivar Dembovski, Jaan Kers, Jaano Haidla, Linnar Pärn, 
Tiit Nilson, Anna-Greta Tsahkna, Raul Kirjanen, Tõnu Ehrpais, Mati Polli, Silver Rõõmussaar 
(esindatud Ene Kirss isikus), Jüri Külvik 
Tegevtiim: Henrik Välja, Erik Konze, Kadri Lainas 

 
1) Infod  

a. Metsatööstuse sotsiaalmajandusliku mõju uuringu tutvustamine Keskfraktsioonile 
Nüüd on kõikidele fraktsioonidele uuringut tutvustatud. Keskfraktsioonis oli suhtumine 
mõistlik ja ratsionaalne, kuigi igas erakonnas ja fraktsioonis on ka kriitikuid. Uuring on 
olnud tulemuslik ja poliitikud tänasid selle eest. Peame kindlasti uuendama 2018 
andmetega ja tellima vajadusel veel sarnaseid uuringuid. Vajalik on kontaktidega 
järjepidev töö ja nende hoidmine.  
b. “Mets muutuva kliima tingimustes” arutelu Riigikogu suures saalis  
Meile teadaolevalt plaanib Riigikogu Keskkonnakomisjon korraldada arutelu Riigikogu 
suures saalis teemal Mets muutuva kliima tingimustest. Soovitasime kutsuda rääkima 
Annela Anger-Kraavi (kliimateadlane), Veiko Uri, Rein Drenkhani, Hardi Tullust.  
 

2) Eelarve tulem 2019 
Eelarve tulem on positiivne, kuigi aasta kujunes plaanitust erinevaks. Ühte vaba projektijuhi 
positsiooni ei täidetud ja kontori kolimine võimaldas vahendeid kokku hoida. Samas korraldasime 
konverentsi “Mets” koostöös Maalehega mis on planeerimata suur kulu. Tänu kulude 
vähendamisele lõpetasime aasta plaanitust veidi suurema ülejäägiga. KIK projekti tulud (60 000€) 
ei ole laekunud ja aruanne läbib veel hindamist, aga loodame, et saame toetuse planeeritud 
mahus siiski kätte. Vt LISA 1. 
 
3) E-veoselehe hinnastamine 
E-veoselehe juhtrühm on teinud ettepaneku seoses uue e-veoselehe süsteemi peatse 
kasutuselevõtuga tõsta e-veoselehe hinda mis ei ole muutunud väga pikka aega. Veoselehe hind 
koosneb kolmest komponendist: haldustasu (majutus ja igapäevane süsteemi toimimas 
hoidmine, lepinguline partner ATEA), arendusfond (vigade ja parenduste lahendamiseks), 
haldusfond (mitte EMPL liikmetelt kogutav tulu EMPL eelarvesse). Täna ei ole veoselehe 
rahastusmudel jätkusuutlik, suuremateks arendusteks on vajalik koguda ettevõtetelt rahastust. 
Kuna uue süsteemi arendamist toetanud ettevõtetele on lubatud arendusfondi arvelt soodustust 
langeb lähiaastatel arendusfondi laekumine, samas on juba teada mitmeid jätkuarendusi, mida 
oleks süsteemile vaja teha.  
Hinnastamise ettepanek pärast arutelu: 

• EVR arendust kaasfinantseerinud ettevõtetele kokku lepitud perioodiks soodushind 0,15€ 
veoseleht 

• EMPL liikmele, kes ei ole finantseerinud arendust 0,5€ veoseleht 

• Turuhind 1€ 
 
Hääletus: uus hinnastamisskeem ühehäälselt vastu võetud  
 
 
4) Ürituste kava 2020  



Ettepanek jätkata juhatuse koosolekutega iga kuu teisel kolmapäeval, v.a. juuli. Juuni 
üldkoosoleku võiksime planeerida juhatuse koosolekuga samale päevale. 
Arutelu: 10 juuni paljudele ei sobi, mõistlik teha nädal varem, 3 juuni. 
 
Sügisel valitakse üldkogul uus juhatus, traditsiooniliselt koguneb uus juhatus esimest korda 
Järvseljal, nii jääb uuele juhatusele võimalus enne uut aastat kaks korda koguneda. See 
tähendab, et peaksime üldkoosoleku korraldama nädal enne seda, 4 november.  
5-6 november on esialgne kuupäev planeeritud konverentsidele Mets ja Puit homse 
elukeskkonna võti.  
 
Saadame kava laiali.   
 
 
5) Kaamos Timber AS liikmeksastumise avaldus 
Kaamos grupi Valgevenes asuvate saeveskite emafirma, müüvad suure osa toodangust Eestisse. 
Soovivad astuda liikmeks, müügitulu 30 mln €, liikmemaks 8000€ aastas.  
 
Hääletus: Kaamos Timber ühehäälselt liikmeks vastu võetud  
 
6) Eelarve ja tegevuskava 2020 
Julgesime Kaamos Timber AS-i liikmemaksu juba eelarvesse sisse planeerida. Sellega seoses on 
planeeritav liikmemaksude laekumine 2020 aastal 345 000 eurot. Lisaks projekti- ja muud tulud 
238 tuhat, sealhulgas toetus Puuinfole KIK-ist ja arendusnõunikule EAS-ist. Tulud kokku 573 00€. 
Kuigi soov on luua Puuinfost iseseisev organisatsioon, kus rahastajate ring on laiem kui EMPL ei 
ole protsess veel piisavalt kaugele jõudnud, seetõttu oleme Puuinfo tegevused ja KIK projekti 
tulud arvestanud ikkagi EMPL eelarves.  
Kulude poolel on personalikulud taas kasvamas, osalise koormusega teeb juba tööd büroojuht 
Kerli ja alustab Liisi. Pille uus positsioon alates aasta lõpust arendusnõunik.  
EMPL on liige mitmetes organisatsioonides mille osas muutuseid varasemate aastatega võrreldes 
ei ole, kuid kavatseme teha ettepaneku tõsta Metsaseltsi finantseerimist, et ka Metsaseltsil 
tekiks võimekus sektori kommunikatsioonitegevustes osaleda.  
Tegevuste hulgas on metsanduse valdkonnas olulisemateks kuludeks plaanitud kulurida 
MAK2030 protsessiga seotud vajadusteks (konsultatsioonid, ettenägematud kulud), 
metsamajanduse sotsiaalmajandusliku mõju uuringu uuendamiseks ning metsatööstuse 
õppereisiks (osalejate poolt finantseeritav, võimalikud sihtkohad Tšehhi, Valgevene, ...). Puuinfo 
valdkonnas puitarhitektuuri konverents, aasta puitehitise valimised, sotsiaalmeedia ning 
õppereisid. Hariduse valdkonnas metsatööstuse õppeaine Maaülikoolis, lõputööde 
premeerimine ning teadlase stipendium. Väärtusahela konkurentsivõime valdkonnas on 
planeeritud läbi viia konkurentsivõime uuring meeskonna tööaja arvelt, jätkata 
statistikaülevaadete koostamisega ning analüüsida sektori kliimamõju ja kuidas jõuda 
kliimaneutraalsuseni (mets, tootmine, puittooted). Viimase osas ei ole veel leitud võimalikku 
tegijat mistõttu ei oska ennustada ka selle maksumust. Kommunikatsioonitegevuste valdkonnas 
jätkame koostööd kommunikatsioonipartneriga Akkadian, teeme aastaraamatu, fakti- ja 
visioonivoldiku ning uuendame inglise keelset Woodbooki, jätkame koostööd konverentsi Mets 
korraldamisel Maalehega ning on plaanitud ka EMPL visuaalse identiteedi ja kodulehe 
uuendamine.  
Eelarve esialgne tulem on 28 000 eurot ülejäägis, kuid vajalik on arutada 
kommunikatsioonitegevuste üle, kuhu on vajalik suunata lisaraha rohkem, kui seda hetkel vaba 
on. Juhatus peab seadma prioriteedid.  
 
Kadri Lainas: Viimase kuu aja jooksul on meedias üles võetud suur rünnak metsanduse vastu. 
Teatud koordineeritus paistab selle tagant välja.  Arvestades, et käimas on MAK2030 protsess ja 



peagi on saabumas kevad koos linnurahu debatiga peame olema valmis meedias aktiivselt kaasa 
lööma. Peamiselt on valikus neli suunda: sõnavõtud meedias (hetkel töös kokkuleppete tegemine 
üle 50 sektori esindaja, teadlase, arvamusliidriga); turundustegevused (näiteks sisuturunduse 
küljed lehtedes, videote tootmine metsande muutumise kohta, tuntud näitlejatega humoorikad 
klipid metsandusest jne), sisulised tegevused (Erametsaliidul plaanis seoses linnurahuga), 
kohtumised otsustajatega. Juhatuse liikmete panus on vajalik kõikides punktides, kuid eriti 
meedias sõnavõttudena ja otsustajatega kohtumistel.  
 
Arutelu: 
 
R. Kirjanen: Videotega peame olema ettevaatlikud. Metsateema huumoriga sidumine võib 
tekitada viha, justkui me naeruvääristaks teemat. Kas meil on üldse võimalik meediasõda võita? 
Peaksime eelkõige rääkima enda juttu ja mitte laskma ennast liialt häirida meediasõjast.  
Meil on positiivne kogemus sotsiaalmajandusliku mõju uuringuga, mis töötab poliitikute seas 
väga hästi. Peaksime liikuma edasi samuti uuringute tegemisega, kliimaneutraalsus on 
päevakorral, uurime kuidas metsandus saab siin riigile abiks olla ja paneme poliitikutele lauale.  
 
K. Lainas: Olukord on väga keeruline ja meediasõda võita on vähetõenäoline, aga sektori 
kuvandiga on vaja tööd teha sest see on väga suure rünnaku all. 
 
R. Kirjanen: Peame tegema mõlemat, uuringuid ja meediatööd.  
 
M. Polli: Panustame väga palju meediategevustesse ja oleme laskunud metsateemalisesse 
debatti, kuid see peaks olema metsaomaniku töö enda huve kaitsta. Kaitseme täna 
metsaomaniku huve ja oleme enda huvid jätnud tahaplaanile, mis on saanud sektori 
konkurentsivõimest ja selle nõudmisest, lubatud veomassid, aktsiisid ja elektrihind jm. sisendid, 
mis ei ole konkurentidega võrreldavad. Miks me ei too rohkem välja tööstuse edu ja arengutaset. 
Kas me peame tõenäoliseks, et eraomaniku õigust hakatakse piirama ilma seda 
kompenseerimata? Riigil piirangute kompenseerimiseks raha pole. Ebaõiglaste piirangute vastu 
peab minema kohtusse. 
 
R. Kirjanen: Rahvusvaheline kohtupraktika jätab enamasti õiguse keskkonna poolele, seega on 
kohtutele lootmine ristkantne tee. Metsaomanikku ei keelata, aga piirangutega muudetakse 
tegevus ebamugavaks: linnurahu, langi suurus, raievanused jne.  
 
Arutelu: Jah, peame uuesti sektori tuumiku, puidu töötlemise tooma suurema tähelepanu alla. 
Puitmajaliit peaks samuti aktiivsemalt sõna võtma. Metsas tegutsemise piiramine on siiski 
arvestatav risk, eriti riigimetsa osas, seega peame ikkagi seisma ka metsa eest, kuid keskendume 
rohkem enda sisule.  

 

OTSUS: Liigume edasi metsapindala ja tagavara visualiseeriva videoga (vaja koguda sisu ja 
hinnastada), sektori kliimaneutraalsuse uuringuga (leida partner, lähteülesanne ja 
hinnapakkumised) ning suurendame esialgu kuueks kuuks kommunikatsioonipartneri töömahtu 
eelarve võimaluste piires. Vt Lisa 2 

  
 
 
 
 
 
 
 



LISA 1: Eelarve tulem 2019 

 



Lisa 2 Eelarve ja tegevuskava 2020 
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Statistikaülevaadete	koostamine

20
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21
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22

Aastaraamatu	ja	inglise	keelse	sektori	
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23

Visiooni-	ja	faktivoldiku	koostamine	ning	trükk

24
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25
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26
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EMPL juhatuse koosolek 

12.02.2020  kell 14:00 -17:00 

AS RAIT, Tartu 

 

Kohal: Jaak Nigul, Marek Kase (voitusega Jaak Nigul), Ando Jukk (volitusega Jaak Nigul), Ivar 

Dembovski, Linnar Pärn,  Tõnu Ehrpais, Silver Rõõmussaar, Jüri Külvik 

Tegevtiim: H. Välja, P. Meier, K. Lainas 

 

Päevakord: 

1) Infod 

2) Kommunikatsioonitegevustest 

3) EMPL teadusstipendiumi statuut 

4) Korrigeeritud eelarve ja tegevuskava 

5) Suvise üldkoosoleku sisu 

6) Ürituste kava 

 

Arutelud: 

1) Infod 

a. „Mets muutuva kliima tingimuste“ RK suures saalis 20.02 (Aveliina Helm, Allan Sims, 

Veiko Uri) TÄIENDATUD 13.02, väljavõte Keskkonnakomisjoni protokollist: Erki 

Savisaar tutvustas komisjonile olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Mets muutuva 

kliima tingimustes“ võimaliku arutelu kava ja esinejaid. Arutelu käigus otsustati, et 

esinejateks on Erki Savisaar, Taivo Denks, Rein Drenkhan ja Aveliina Helm.  

 

b. Liikmete kaasamine 

i. Valmos OÜ palus peatada liikmelisuse aastaks vastavalt põhikirja punktile: 

„3.7.8. peatada kirjaliku avalduse põhjal kuni üheks aastaks oma liikmelisus.“ 

ii. Kutsutud Puit-Profiil, Södra Metsad, Puidukoda, Eesti Höövelliist 

iii. Varem kutsutud, kuid vastuseta Laesti, Billerud Korsnäs 

iv. Kutsuda MetsäWood 

 

c. Arendusnõunike seminar 

Hetkel on palgatud 9 arendusnõunikke erialaliitude juurde. 2020 tuleb alustada 

ettevõtete TA olukorra ja vajaduste kaardistamisega, raport peab valmima 2021 

sügisel. 

 

d. Toimus kohtumine minister Kaimar Karuga 24.01 

Kohtumine oli positiivne. Ettevõtete külastamine avardas ministri silmaringi. Saime 

anda ülevaate sektori sotsiaalmajandusliku mõju uuringu tulemustest, rääkida 

arenguperspektiividest ja ettevõtluskeskkonnast. Minister jagas muret 

metsandusdebati teemal ja kinnitas, et see on valitsuskabineti tasandil tähelepanu 

saanud.  

 

e. KIK voor avatud 



Plaanime taotleda KIK-i voorust toetust Puuinfo tegevustele, mis on ka eelarves 

vastavalt planeeritud. Lisaks võimalusel taotleme raha sektorit tutvustavate videote 

tegemiseks.  

 

f. Sektori teabepäevad 

Jaanuarist märtsini korraldame koos RMK ja Erametsaliiduga 4 teabepäeva 

karjäärinõustajatele, õpetajatele, Töötukaasa esindajatele. 2 on toimunud, osales 

mõlemal päeval 15 inimest. Ees veel 2 päeva, kuhu registreerunud kokku 40 inimest. 

Päeva jooksul teeme ettekanded sektorist ja õppimisvõimalustest, tutvume 

metsamasinatega metsas ja tutvustame eesrindlikku ettevõtet. Jätkame tööd 

Töötukassaga ning läheme otse koolidesse. Lisaks on vaja kaasata bioloogia ja 

geograafia õpetajad. 

 

2) Kommunikatsioonitegevustest 

Meedias on hoogsalt ilmumas artikleid, ka maakondade lehtedes. Kolm sõnumi suunda: metsa- ja 

puidutööstus on üks lahendus kliimaprobleemidele, tagab elu maal ja on maailma tipptegijate seas. 

Jaanuaris on ilmunud kokku üle 30 intervjuu ja meediakajastuse. Sõnumidistsipliin on paigas, kõikides 

artiklites jooksevad põhisõnumid. Koostöö Metsaseltsiga, Erametsaliidu, Puitmajaliidu ja teadlasega. 

Hetkel on töös 70 erinevat teemapakkumist. Kohtumised ja vestlused peatoimetajatega, ajakirjanike ja 

arvamusliidritega. On kokku pandud teadlaste ühispöördumine, millele peaksid alla kirjutama 3 

ülikooli teadurid. Videod makstud meediasse. 21. märtsil toimub metsanduse vastane üritus Tallinnas 

Vabaduse väljakul. 

 

 

3) EMPL teadusstipendiumi statuut 

Arutlusel on olnud mitmed variandid nii stipendiumi kui ka preemia näol. Arutluste tulemusel leiti, et 

hetkel sellise preemia andmine teadlasele võib tekitada vastupidise efekti ning raskendada noore 

teadlase edaspidist tegevust. Teadlasele võib jääda külge „märk“, et ta on metsatöösturite palgal. 

Stipendiumi asemel tuleks hoopis palgata kliimanõunik või tellida mõni uuring. 

 

4) Korrigeeritud eelarve ja tegevuskava  

 

• Korrigeeritud liikmemaksude laekumine eelarves seoses Valmose liikmelisuse peatamisega. 

• Kommunikatsioonitegevuste eelarvet suurendatud 6 kuu ulatuses vastavalt eelmise koosoleku 

otsusele.  

• Videote tegemise pakkumisi ei ole veel saanud ja eelarves vahendeid ei ole arvestatud. 

• EMPL-i kodulehe uuendamine ja CVI edasi lükatud, eelarvest välja arvatud. 

• Sektori kliimaneutraalsuse uuring: lähteülesande koostamine koos Maaülikooli ja Taltechiga 

lähima kahe nädala jooksul. Võimalike uuringu koostajatena on kaardistatud, et kompetents on 

olemas Ernst & Youngil, PwC-l, LUKE, CDP www.cdp.net (kasutab UPM). Kõikide pakkujate 

puhul on tegemist välismaiste teostajatega ning tegemist on suhteliselt uue teemaga,  seetõttu 

võib eeldada, et ka uuringu maksumus ei saa olema odav aga hetkel puudub ülevaade, 

millisesse suurusjärku see jääda võib ja eelarves ei ole sellele raha planeeritud. Uuringul 

võiksid olla kolm osa, süsinik ja selle sidumine metsas; süsinik, selle sidumine ning 

asendusefekt toodetes, tööstusportsesside heitmed. Metsanduse poole osas on lootust, et selle 

katab Keskkonnaministeeriumi tellitud uuring ning valmisolekut panustada on näidanud ja 

RMK.  

http://www.cdp.net/


Tõnu: enda protsesse ei peaks hetkel uurima, keskendume positiivsele. 

Henrik: See annaks meile sisendi, mille põhjal koostada näiteks sektori sustainability 

commitment 2035, nagu on teinud Soomlased ning mis võiks aidata leevendada muret sektori 

keskkonnajalajälje pärast.  

OTSUS: Liigume edasi lähteülesande koostamisega.  

• Saadud lõplik sotsiaalmajandusliku mõju uuringu pakkumine 24 000€ + KM. Lisaks võetud 

hinnang sektori maksutulu arvestusele mis lisaks maksumusele 9000€. Maksutulu uuring 

annaks täpsemad numbrid, millega otsustajad peaksid arvestama ja millest nad saaksid 

otsesemalt aru.  

Arutelu: Sektor ekspordib ja ei ole aktsiisidega koormatud, maksutasumise edetabelis silma ei 

paista. Vähendab sektori olulisust. Uuringust on olemas palkade summa lisandväärtuse 

komponendina mille järgi saab arvestada makstud tööjõumaksud mis on ilmselt ka suurim osa 

tasutud maksudest.  

Otsus: tellida Sotsiaalmajandusliku mõju uuring ilma sektori kogu maksutulu analüüsita ning ei 

uuendata sektori edulugusid (ettevõtete profiilid).  

• Puuinfo tegevused on plaanitud KIK toetusega, konverents, aasta puitehitise konkurss, 

sotsiaalmeedia.  

Arutelu: Puuinfo peaks saama rohkem tähelepanu, kuna on sektori positiivne programm, 

tulevikku vaatav, innovaatiline, mainele hästi mõjuv. Teiste osapoolte kaasamine Puuinfosse 

on hetkel toppama jäänud, kuna EMPL-il ei ole olnud aega selle eestvedamiseks ja teiste poolt 

ei ole olnud initsiatiivi näha. Puitmajaliidu inimesed ja ettevõtted vajaksid enamat 

informeerimist kliima teemadel ja sektori võimaluste ning ohtude osas selles kontekstis. 

Võtame teema uuesti üles ja proovime Puuinfot tugevdada läbi partnerite kaasamise. 

• Ivar Dembovski ettepanek: EMPL-le tuleks palgata kliimanõunik. Juhatusele laiali saata 

ettepanek ja algatada arutelu. 

 

5) Suvise üldkoosoleku sisu 

 

Ettepanek teha 3.06 Tallinnas Toompuiestee 24. Lisaprogramm: kutsuda välisesineja rääkima kliimast, 

metsast, puidust, sektori visioon, et liikmesettevõtteid ka väljaspool juhatust paremini sektori 

sõnumitega kurssi viia ning võimalustest ja ohtudest rääkida. Alternatiivina võiks tuua mõistliku 

ökoloogi pidama metsandusdebati arutelu, andma ökoloogide poolset vaadet teemale rahumeelselt ja 

konstruktiivselt, sama eeldus oleks siis ka EMPL-i liikmete poole.  

 

6) Ürituste kava 

 

27.02 Keskkkonnaministriga kohtumine 

11.03 Juhatuse koosolek Tallinn 

12.03 RMK nõukogu kohtumine Tallinn 

8.04 Juhatuse koosolek (Estonian Cell) koos tööohutuse töörühma koosolekuga 

16.04 Visioonkonverents 

13.05 Juhatuse koosolek 

03.06 Üldkoosolek 

 

 



EMPL juhatuse koosolek 

11.03.2020  kell 14:00 -17:00 

Metsamaja, Tallinn 

 

Kohal: Jaak Nigul, Ando Jukk (volitusega Jaak Nigul), Jaano Haidla, Jüri Külvik, Ivar Dembovski (skype), 

Jaan Kers,  Mati Polli, Margus Kohava, Tõnu Ehrpais, Silver Rõõmussaar(volitusega Ene Kirss). 

Tegevtiim: H. Välja, E. Konze, K. Lainas 

 

Päevakord: 

1. Infod 

2. Presidendi aruteluring roheinnovatsiooni ja konkurentsivõime teemal  20.03 

3. Riigikogu aruteluring metsanduse ja looduskaitse teemal, korraldab P. Ernits 20.03 

4. Kohtumine RMK nõukoguga 

5. Kommunikatsiooniteemad 

6. Sektori avatud uste päeva korraldamine 

7. KIK taotlusvoor 

8. Sektori kliimamõju uuringu seis. Keskkonnadeklaratsioonide olemasolu ja vajadus sektori 

toodetel. 

9. Koostöö Teenusmajanduskojaga 

10. Koroonaviiruse mõjud sektorile 

11. Lisatud 13.03: BillerudKorsnäs Estonia liikmeksastumise avaldus 

 

Arutelud: 

1) Infod 

a. EY sotsiaalmajandusliku mõju uuring – uuring on töös, saame lisaväärtusena küsida 

võrdluse mõne sektoriga, näiteks turism. Arutelu: võrdleme IKT-ga. 

b. Kohtumine minister Rene Kokaga – küsisime infot ministri pool välja öeldud 

plaanitavate metsaseaduse muudatuste osas ja väljendasime pahameelt, et rutatakse 

MAK protsessist ette. Tõstatasime üraskikahjustuse teema ja uurisime, kas 

ministeeriumil on tegevuskava koostamisel.  

c. PUUINFO õppereis lükkub edasi, plaanimisel Eesti ringsõit. 

d. Kohtumine Jaak Aabiga 24.03 puitehituse teemadel (koos Puitmajaliiduga) seoses 

Prantsusmaa otsusega edaspidi avalikest hoonetest vähemalt 50% puidust ehitada (vm 

taastuv bioloogiline materjal) 

e. Järgmine juhatuse koosolek Estonian Cellis koos tööohutuse töörühma koosolekuga 

UUS INFO 13.03: ei toimu 



f. Sustainability-/kliimaeksperdi kaasamine liitu? – veebruari koosolekul tehtud 

ettepanek. Teeme esmalt sektori kliimauuringu ja saame täpsema pildi, mis seis on ja 

millist inimest vaja on. 

2) Presidendi aruteluring roheinnovatsiooni ja konkurentsivõime teemal  20.03 

President on kokku kutsunud ümarlaua, et arutada kuidas Eesti saaks olla roheinnovatsiooni 

eesrindel, millised on puudused konkurentsivõimes. Kutsutud Metsa- ja puidutööstus, 

Toiduainetööstus, energeetika, IKT ning jäätmemajandus. Kes esindavad EMPL-i ja mis on 

sõnumid? Räägitud Kaido Kukega, kes on valmis osalema, et rääkida innovatsiooni poolest.  

Arutelu: Teine osaleja võiks olla Mati Polli. 

UUS INFO 13.03: üritus lükkub teadmata ajaks edasi 

 

3) Riigikogu aruteluring metsanduse ja looduskaitse teemal, korraldab P. Ernits 20.03 

Loodud riigikogu Looduskaitse toetusrühm kutsus kokku aruteluringi metsanduse ja looduskaitse 

teemadel. EMPL-i esindavad Jaak ja Jüri.  

 

4) Kohtumine RMK nõukoguga 

EMPL palus kohtumist kuna RMK nõukogu on muutunud ja vajalik viia nendeni tööstuse vaade. 

Millised teemad tõstatame. Arutelu: Tunnustada RMK-d hea töö eest metsade majandamisel ja 

olulist rolli sektori stabiliseerijana, tõstatada üraskirüüste ohu teema ja küsida RMK tegevusplaani 

kohta, tõstatada vajadus inventeerida looduskaitsetegevuste mahtu ja eesmärgipärasust, 

looduskaitselised piirangud kajastada RMK bilansis negatiivse mõjuna. Tuua välja, et RMK töö 

mõjutab sektori 60 000 inimest.  

 

5) Kommunikatsiooniteemad 

Töö käib pidevalt artiklite ja meediaga. 21. märts vabaduse väljakul toimuva pidanud 

meeleavaldus jäetakse ära. Planeerisime meeleavalduse ajaks panna üles suure installatsiooni 

sõnumiga “Puit on parem kui plast“, load on linnast olemas ja tootja leitud.  

Arutelu: kuna meeleavaldus jäi ära, lükkame hetkel ka installatsiooni edasi, hoiame jõudu selleks 

ajaks kui uuesti tänavale tahetakse tulla.  

 

6) Sektori avatud uste päeva korraldamine 

Minister on väga huvitatud, kas tööstused on valmis uksi avama? Akkadian kaasas avatud talude 

päeva korraldamise kogemusega inimese ja taotleme KIK-ist raha. 

 

Arutelu: tööstused tegelevad inimeste võõrustamisega ikka ja on valmis ka uksi avama kui selline 

üritus tehakse. 



 

7) KIK taotlusvoor 

Esitame rahataotlused: 

• PUUINFO puidukasutuse edendamise projekt. Vastavalt eelarves planeeritule. 

– Puitarhitektuuri konverents 

– Aasta Puitehitise konkurss 

– Puitarhitektuuri õpikoda 

• PUUINFO saatesari puitehitusest ERR-is. ~80 000 eurot, 20% omafin (katteta) 

• METSANDUSE infograafika ~45 000 eurot, 20% omafin (katteta) 

• TÖÖSTUSE avatud uste päevad (eelarve koostamisel) 

• Maaülikooli KIK-projekti „Puidusinetusega männi ja kuusepuidu kasutusvõimaluste 

suurendamine termilise töötlemise abil“ toetuskiri. OTSUS: Toetame 

 

8) Sektori kliimamõju uuringu seis. Keskkonnadeklaratsioonide olemasolu ja vajadus 

sektori toodetel. 

Arutasime lähteülesannet Maaülikooli ja TalTechi teadlastega. Metsanduse poole katab 

suuresti juba Keskkonnaministeeriumi uuring ja planeeritav RMK tegevus ära, peaksime 

eelkõige keskenduma toodete mõju hindamisele. Vajalik uurida, kas on tüüpsed metoodikat. 

PwC omab kompetentsi Soomes, aga kardab huvide konflikti. On lubanud siiski nõustada 

lähteülesande osas, loodame peatselt saada kohtumise. 

Leidsime, et teema kattub teatud ulatuses ka toote keskkonnadeklaratsiooniga (vt: 

https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/14594/S-P-

01325%20EPD%20Swedish%20sawn%20timber%20of%20spruce%20or%20pine.pdf)  

 

Arutelu: võtta eeskuju ja tagada võrreldavus Soomlastega. Juhatuse liikmed ei ole 

keskkonnadeklaratsioonidega kokku puutunud. 

 

9) Koostöö Teenusmajanduskojaga 

Jaak: Jaan Pillesaar võttis ühendust ja tutvustas teenusmajanduskoja tegevust ning eesmärke, 

otsisid koostööd. Peamine eesmärk on neil riigi reformimine efektiivsemaks. EMPL ei sobitu 

teenusmajanduskotta, aga leidsime, et ühise nimetajana Isemajandav Eesti on teema, mille eest 

soovime kõik seista.  

Arutelu: ei ole selget nägemust koostöövormist, aga sõnumite osas nõus toetama ja koostööd 

tegema. Jaak jääb suhtlema.  

 

 

https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/14594/S-P-01325%20EPD%20Swedish%20sawn%20timber%20of%20spruce%20or%20pine.pdf
https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/14594/S-P-01325%20EPD%20Swedish%20sawn%20timber%20of%20spruce%20or%20pine.pdf


10) Koroonaviiruse mõjud sektorile 

Valitsus arutab mõjusid ettevõtlusele ja võimalikke leevendusmeetodeid ning toetusi, 

Tööandjate Keskliit ootab sisendit. Kuidas mõjutab koroonapandeemia puidutööstuseid? 

 

Arutelu: Kuniks kaupade rahvusvaheline liikumine on võimalik saab sektor edasi tegutseda. 

Selge on see, et on oodata muutuseid nõudluses, raskuseid teatud sisendite tarnetes ja 

logistikakulude kasvu. Suurima ohuna näeme aga seda, kui viiruse siseriikliku leviku ja 

töötajate viirusesse nakatumise tõttu peaks tekkima vajadus tööstuste töö peatada. 

• Riik peaks keskenduma ennetustegevusele, piirama kõiki mittevajalikke viiruse leviku riski 

tõstvaid tegevusi, vältimaks laiemat haiguspuhangut mis sunniks ettevõtteid tööd peatama. 

• Töötama välja juhised millised peaksid olema ennetustegevused tööstustes, et inimesi viiruse 

eest kaitsta arvestades pidevat rahvusvaheliste kaupade sisse-välja liikumist. 

• Riik peaks koostöös pankadega võimaldama raskuste tekkimisel maksepuhkuseid ja 

tähtaegade pikendamisi ning tagama tegevuseks vajaliku kapitali kättesaadavuse. 

Valitsus peaks vajadusel olema valmis välja kuulutama force majeuri mis võimaldaks 

rakendada vastavat punkti laenu- ja tarnelepingutes. 

• Kui töötaja kellel ei ole võimalik teha kaugtööd peab jääma karantiini viiruse siseriikliku leviku 

tõttu, siis kulud peaks katma töötuskindlustuse fondist. Sama lugu, kui tõesti peaks peatama 

kogu ettevõtte töö. 

 

11) Lisatud 13.03: BillerudKorsnäs Estonia liikmeksastumise avaldus 

Hääletus e-maili teel: Kõik poolt 

 

 
 



EMPL juhatuse koosolek  

13.05.2020 

Veebikoosolek 

Osalesid: Jaak Nigul, Ivar Dembovski,  Jaano Haidla, Jüri Külvik, Jaan Kers, Linnar 

Pärn, Mati Polli, Margus Kohava, Marek Kase, Silver Rõõmussaar, Raul Kirjanen, 

Tiit Nilson, Tõnu Ehrpais,   

Tegevmeeskond: Henrik Välja, Pille Meier, Kadri Lainas 

 

1) Infod 

a. Väliskaubanduse statistika saame edaspidi kord kvartalis 

Juhatuse tagasiside: andmed on olulised, kindlasti vaja andmete saadavust võrreldes tänasega 

parandada mitte muuta halvemaks. See on ka konsensuslik punkt MAK 2030 protsessis. Vaja 

rääkida Keskkonnaagentuuriga ja leida lahendus või muu võimalus andmete kvaliteedi 

parandamiseks. Statistikaameti uus sekoripõhise andmelaua lahendus on hea. Lahenduse 

võiks digitaliseerida. 

b. Lõputööde preemiad lükkuvad edasi 

c. Keskkonnaministriga kohtumise tagasiside 

Tutvustasime Keskkonnaministrile EMPL majanduskriisi leevendamise paketti. 

Keskkonnaminister soovitas pöörduda MKM-i. Saadame kirja ametlikult reedel 

Majandusministrile, koopiasse Keskkonnaminister, Rahandusminister ja Maaeluminister.  

d. Isamaaga kohtumise tagasiside 

Fraktsioon oli kohal suurearvuliselt. EMPL majanduskriisi meetmete osas olid pigem poolt 

hoidvad aga mitte kõikide punktide osas viidates sisemistele erimeelsustele. Tõstatati 

metsanduse ministeeriumi vahetamise vajadus.  

 

2) Majandusaasta aruande tutvustus 

OTSUS: Saata auditeerimisele.  

 

3) Presidendi rohepöörde arutelu 27 mai 

Märtsis ära jäänud arutelu toimub 27 mai. Meie poolt pidid osalema Kaido Kukk ja Mati 

Polli. Mati ei soovi enam osaleda. 

OTSUS: Osalevad Jaak Nigul ja Kaido Kukk 

 

4) Üldkogu korraldus 



Hetkel kehtiv seadusandlus ei luba teha veebi teel hääletamist. Riigikogus on menetlusel 

seadusemuudatus mis seda lubab ja pikendab majandusaasta aruande esitamise tähtaega 

käesoleval aastal 30 oktoobrini. Ilmselt ei ole paljud siiski valmis veel füüsiliselt 

üldkoosolekul osalema. Sügisesel üldkoosolekul plaanis juhatuse valimised.  

OTSUS: Lükkame üldkoosoleku edasi sügisesse.  

 

5) EU Elurikkuse strateegia  

OTSUS: Vaja liitu kaasata püsivat juriidilist tuge. Henrik võtab pakkumised 

advokaadibüroodelt meid puudutavate seaduste muudatuste jälgimiseks ja 

seisukohtade kujundamiseks. 

Võtame pakkumised Soraineni, Cobalti ja Derling Primus advokaadibüroodelt. 

• Õigusloome monitooring 

• EMPL seisukohtade koostamine 

• Esindamine ja protsessi jälgimine 

 

6) Probleemid sektori töökultuuriga metsas 

Priit Adler kaebab Lumbar OÜ tegevuse üle metsas. Ei ole meie liige. Teadaolevalt ei ole 

kaebus põhjendatud. Laiem küsimus, kuidas reegleid järgivad metsafirmad saavad ennast 

kaitsta pahatahtlike kaebuste eest. Erametsaliidus välja töötamisel rohelise kaardi süsteem. 

Vajalik oleks luua metsanduse vahekohus, et inimestel oleks koht kuhu kaevata. Peaks 

siduma erinevaid osapooli. Võiks olla Metsaseltsi või Metsasertifitseerimise Nõukogu all.  

 



EMPL juhatuse koosolek 

27.05.2020 

Veebikoosolek 

 

Kohal: M. Polli, M. Kase, M. Kohava, T. Nilson, T. Ehrpais, S. Rõõmussaar, R. Kirjanen, J. 

Kers, L. Pärn, J. Nigul, J. Haidla, I. Dembovski,  

 
1) Ülevaade Presidendi rohemajanduse arutelust 

a. Ringmajanduse teema. Esimene aste on saavutatud. Lahendamata töödeldud puidu jäätmete 

kasutus, kuidas siduda ringmajanduse kasutusse – Kaido sisend: töödeldud ei sobi 

põletamiseks aga sobib näiteks puidupõhiste vedelkütuste tootmiseks. Töödeldud puittoodete 

taaskasutus on peamisi sektori lahendust vajavaid probleeme ringmajanduse kontekstis. 

b. Digitaalehituse klaster: Keskenduvad hoone elukaare vaatele. Tänases lähenemises on puudu 

materjalitootmise CO2 arvestus. Suhtlevad aktiivselt Soomega, mh kuidas arvutada hoone CO2 

jalajälge. Plaanis sügisel ehituse CO2 jalajälje seminar. EMPL/Puuinfo võiks astuda 

liikmeks? 

c. Plasti- ja jaekaubanduse sektoril suur tähelepanu ja probleem kuidas tuvastada rohepesu uute 

keskkonnasõbralikema pakendite kasutuselevõtul. Puudutab ka tselluloosipõhiseid pakendeid. 

2) EMPL majanduskriisi leevendamise paketi tagasiside puudub. Rauli teadmisel on arutelu all erakondade 

juures. Hetkel vee ootame, kontakti võiks otsida majandusministriga.  

3) Advokaadibüroode pakkumised 

a. Sorainen – Monitoorimine 145€ + 4h analüüsi 180€ + 140 – 250 €/h 

b. Derling Primus – Monitoorimine 500 € + esmane analüüs 4000  € + 140 €/h 

c. Cobalt – Monitoorimine 800 € + 70-225 €/h 

OTSUS: Teha üks kohtumiste tiir veel. Vaja kaardistada huvide konflikti välistamise, avaliku esindamise ja 

püsihinnastamise võimalused. Pakkuda näidiskaasus, kuidas lahendaksid – linnurahu teema.  

4) Ülevaade kommunikatsioonitegevustest 

a. Ilmunud mitmeid lugusid ajakirjanduses, üraski ja majandussõnumitega. Toetatud sektori 

ühiste sõnumite hoidmist. Kohtutud erinevate arvamusliidritega. Valmis on saanud 

Visiooniraamat ja faktivoldik. Koostatud taustapaber presidendile jpm.  

b. Peab hakkama sõnumeid siduma EU roheleppega 

c. 1-2x aastas võiks tellida meediamonitooringu oma põhisõnumitele. 

5) Metsaseltsi tegevuste ülevaade 

a. Videomaterjalid ja graafikud koostamisel. Kadri on olnud toeks. Hetkel suund hea, leitud head 

kõneisikud ja kujundused.  

b. Saime toetuse ministri tellitud sektori avatud uste päevale. Täpsem struktuur on vaja kokku 

panna. Eelarves raha korraldamiseks ja turundamiseks, iga haruorganisatsioon (RMK, 

Erametsaliit, EMPL) peab toetama oma valdkonna liikmete uste avamise korraldamisega.  

c. Visioonikonverents jäeti käesoleval aastal ära. 

6) CEI-Bois plaanitavad muutused 

a. Ühine sekretariaat EOS-iga. Üks juhatuse liige vastu. Algne eesmärk oli juunis digitaalsel 

üldkoosolekul ära otsustada. Hetkel lükatud sügisesse lootuses füüsilise üldkoosoleku 

korraldamise võimalusele.  

7) Liisi ei naase sügisel, pikendab lapsehoolduspuhkust kuni 2022. 

8) Kommunikatsioonitegevuste maht – vaja leida mõõdikud, mis hindaksid tegevuse tulemuslikkust. Hetkel 

pigem võiks jätkata aasta alguses kokku lepitud suurema mahuga. Järgmise aasta jaoks kaaluda 

tulemusmõõdiku põhist tulemushinnastamist. 

9) Järgmine koosolek – 10 juuni 15.00-16.00 veebi teel 

10) EU Biodiversity strateegia – EMPL ja metsasektori seisukohad edastatud. Teema juures on kandev roll 

valitsusel. Vastutavad ametnikud ei näinud esmalt teemas Eestile ohtu. Kardavad avaliku arvamusega 

vastuolusse minna. Peaksime suhtlema Keskkonnaministeeriumi kantsleriga. Kas meie seisukohad on 

jõudnud ka Keskkonnaministeeriumi kaudu EU Komisjoni.  

 



EMPL juhatuse koosolek 

12.08.2020 kell 14.00 – 17.00 

Tallinn EMPL kontor + veeb	
	
Kohal:	Jaak	Nigul	(veeb),	Ivar	Dembovski,	(veeb)	Linnar	Pärn	(veeb),		Tõnu	Ehrpais,	Silver	Rõõmussaar	
(veeb),	Jüri	Külvik	(veeb),	Raul	Kirjanen,	Marek	Kase	(veeb),	Ando	Jukk	(veeb),	Tiit	Nilson	(veeb),		
Tegevtiim:	H.	Välja,	P.	Meier,	K.	Lainas	

Liikmed:	Enn	Sapp,	Martin	Tishler	(veeb)	

	

Päevakord:	

1. Infod	

2. II	poolaasta	tegevuskava	

3. Metsarahva	päev	

4. Üldkoosoleku	korraldamine	

5. Puitarhitektuuri	konverents	ja	metsakonverents	

6. FSC	Eesti	metsamajanduse	standardi	protsess	

7. Kommunikatsioonitegevuste	ülevaade	

8. Eelarve	tulem	ja	prognoos	

9. Puitarhitektuuri	telesaatele	raha	eraldamine	

10. 	Konfidentsiaalsus	ja	konkurentsilepe	EMPL-i	liikmetele	

	

	

Arutelud:	

1. Infod	

1.1. E-veoselehe	uus	süsteem	

Majutatud	pilveserverisse,	leping	ATEA-ga,	kasutajalepingud	sõlmitakse	otse	EMPL	ja	kasutaja	vahel,	

hetkel	toimub	live	serverite	seadistamine,	liidestumine	x-teega	ja	maanteeametile	vajaliku	

funktsionaalsuse	arendamine,	infopäev	on	plaanitud	26.	aug.,	eeldatavasti	võimalik	kasutusele	võtta	

septembri	alguses	(testkasutajatega	august).	

	

1.2	Metsanduse	aktivistid	pöörduvad	välismeedia	poole	Eesti	metsade	raie	osas	

Ilmunud	on	mitu	negatiivset	lugu	Eesti	metsandusest	välismeedias,	mis	on	koordineeritud	Eesti	

metsaaktivistide	poolt.	Hollandi	ajakirjanduses,	kiri	Taani	ministritele	ja	Taani	ajakirjanduses,	kiri	

Stora	Enso	aktsionäridele	jne.	EMPL	suhtles	Hollandi	ajakirjanikuga,	koostame	omapoolsed	vastused	

Taani	ministritele	(kooskõlastatakse	EMÜ	teadlastega),	jagatakse	juhatuse	liikmetega	tutvumiseks.		

	

	



1.3	60	t	massiga	ümarpidu	autoveod	

Autovedajate	Liit	korraldas	kohtumise	Maanteeametiga	–	vajalik	seadustada	25,25	m	veokid;	

ettepanekud	anda	ette	trassid	targa	tee	kaardil	ja	kasutada	terminalidevaheliseks	veoks;	60t	

puiduvedude	jaoks	vaja	leida	viis,	kuidas	piirata	metsaveokite	pikkust	väiksemaks	kui	25,25,	samas	

peavad	olema	pikemad	kui	täna	lubatud	18,75.	25,25m	metsaveoki	puhul	ületaks	teoreetiliselt	

võimalik	kaal	100t.	Autovedajad,	Maanteeamet	ja	EMPL	soovivad	leida	viisi,	kus	selline	kaaluületus	ei	

oleks	kaubaruumi	piiratuse	tõttu	võimalik,	s.t.	auto	pikkus	peaks	jääma	alla	23m.	

Uus	kohtumine	eeldatavasti	augustis.	

	

1.4	Puidumõõtmise	ümaraud	arutas	puidu	3D	lasermõõtmise	võimalusi	

Võimaldaks	digitaliseerida	suures	koguses	virnmaterjalina	müüdava	paberipuu	mõõtmise.	

Sapp:	ümarlaual	osalejad	said	otsusest	aru	erinevalt	

Välja:	töögrupi	poolt	koostatakse	terviklik	3D	puitmõõtmise	protseduuri	kirjeldav	dokument	,	mis	

võetakse	aluseks	edasises	arutelus	ja	otsuste	tegemisel.	Protseduurikirjelduse	eesmärk	on	jätta	

võimalus	konkurentsiks,	kuigi	täna	on	Eestis	ainult	üks	pakkuja.	

	

2. II	poolaasta	tegevuskava	

9.	sept	EMPL	juhatus	

14.	okt	EMPL	juhatus	

21.	või	22.	okt	-	üldkoosolek	

5.	nov	-	konverents	METS	koos	Maalehega	

6.	nov	-	Puitarhitektuuri	konverents	

11.-12.	nov	-	Juhatus	Järvseljal	ja	jaht	

9.	dets	–	Juhatuse	koosolek	

	

3. Metsarahva	päev	(Avatud	metsa	päev)	

KIK	rahastus	(saime	½	taotletud	rahast	ehk	50	000€),	on	avatud	talude	päeva	analoog,	korraldab	

Metsaselts.		Esialgne	plaan	oli	korraldada	12.	sept,	aga	hetkel	lükkub	edasi	viiruseohu	tõttu.	Üritus	

lükkub	järgmisesse	aastasse	(loodetavasti	mais).	Meediakampaania	kestvus	oleks	ca	3	nädalat.	

Kuna	KIK-st	ei	saanud	piisavalt	raha,	siis	on	tekkinud	vajadus	lisaraha	kogumiseks	liikmetel,	mille	abil	

läbi	viia	ulatuslik	meediakampaania.	Sihtgrupiks	on	kuni	15	aastaste	lastega	pered	ja	

meediakampaaniaga	soovime	jõuda	70%-ni	sihtrühmast.	Metsarahva	päeval	loodame	osalejaid	10	000	

–	20	000	inimest.	

OTSUS:	Töötada	edasi	ettevalmistustega,	lõpliku	otsuse	saame	langetada	märtsis.	Uurida	

rahastusvõimalusi	ka	Maaelu	arendamise	fondist,	RMK-lt,	Keskkonnaministeeriumist,	Erametsaliidust.	

EMPL	liikmete	jaoks	koondada	kõik	lisaraha	vajadused	üheks	olukorra	hinnanguks.		



	

	

4. Üldkoosoleku	korraldamine	

Toompuiestee	24	suures	saalis	(virtuaalse	osalemise	võimalusega)	

Ettekanded:	

- EY	sotsiaalmajandusliku	mõju	uuringu	tulemused	

- Teadusarenduse	valdkonnast	

Päevakord:	tegevuste	ülevaade,	majandusaasta	aruande	kinnitamine,	audiitori	valimine,	juhatuse	

valimised,	2021	aasta	liikmemaksu	arvutuse	kinnitamine	

	

5. Puitarhitektuuri	konverents	ja	metsakonverents	

Asukoht	Noblessneri	valukoda;	välisesinejad	üle	videosilla,	publik	saalis;	vajadusel	oleme	valmis	

tegema	videokonverentsi	

5.11	konverents	Mets:	teemad	mets,	ühiskond,	äri,	esinejatest	kinnitanud	Tõnu	Mertsina	(Swedbank)	

6.11	Puitarhitektuuri	konverents:	esinejatest	kinnitanud	Targo	Kalamees	(TalTech),	M.	Green	

(Kanada)	

	

6. FSC	Eesti	metsamajanduse	standardi	protsess	

Ülevaate	annab	Martin	Tishler	(Tornator):	Hetkel	otsib	FSC	Eesti	uusi	liikmeid	metsamajanduse	

standardi	koostamise	töörühma	majanduskotta,	aga	tõsiseltvõetavaid	kandidaate	ei	ole.	Ainus	viis	

edasi	minna	on	see,	kui	keegi	osapooltest	võiks	üles	näidata	soovi	protsessis	osaleda.	Kui	olukord	ei	

lahene,	siis	hakatakse	tegelema	ajutise	standardi	koostamisega.	Üks	oluline	tegevus	oleks	ümber	

lükata	rahvusvaheline	seisukoht	põlisrahvaste	osas.	Setod	ise	aktiivselt	protsessis	ei	osale,	aga	keegi	

kasutab	neid	mõjusa	argumendina.	

Välja:	Majanduskojast	lahkus	enamik	liikmeid,	sest	ei	olnud	nõus	standardisse	sisse	kirjutama,	et	

Eestis	on	põlisrahvad	kes	vajavad	erikohtlemist.	Halb	on	see,	et	aastate	jooksul	on	tehtud	palju	tööd	ja	

leitud	muudes	teemades	rahuldavad	lahendused.	Kahju	kui	tehtud	töö	läheb	raisku.	

Kirjanen:	Kas	oleks	abi	sellest,	kui	setod	ise	kirjutaks	rahvusvahelisele	organisatsioonile,	et	neil	ei	ole	

sellega	probleemi?	

Tishler:	Rahvusvaheline	FSC	tegutseb	väljaspool	tavapäraseid	raame,	ÜRO	ja	riigi	definitsioon,	et	meil	

puuduvad	põlisrahvad	ei	ole	neile	argumendiks.		

Välja:	Hetkel	on	olukord	selline,	et	tüürime	ajutise	standardi	suunas	mida	ilmselt	asuks	koostama	

audiitorbüroo.	

	

	

	



7. Kommunikatsioonitegevuste	ülevaade	

Juunis	olime	aktiivsed,	ilmusid	mitmed	artilid.	Juulis	vaiksem.	Oluline	on	jätkata	roheleppe	pööret	

käsitlevat	teemat.	Juulis	ilmus	statistika,	hea	alus	sektori	olulisusest,	tööandjana.	Kommunikatsioonis	

tuleb	rohkem	näidata,	et	meie	sektor	on	keskkonnasõbralik.	Ei	piisa	sõnadest,	on	vaja	tegusid.	

Kommunikatsioonis	seada	esikohale	EU	rohelise	leppe	teema	ja	sektori	panus	selle	saavutamisesse.	

Vaja	viia	läbi	kliimamõju	uuring.		

	

Võiksime	nõustada	liikmeid	meediaga	suhtlemises:	alati	anda	kommentaare,	kuidas	enda	huve	kaitsta	

jne	

	

8. Eelarve	tulem	ja	prognoos	

Tulud	laekunud	valdavas	enamuses	vastavalt	plaanitule.	KIK	rahastus	on	laekunud,	e-veoselehe	osas	

tulud	on	vähenenud.	Mitmed	kulud	on	ootel	(E&Y	uuring,	konverentsid)	ja	toimuvad	aasta	teises	

pooles.	Saime	KIK-ist	rohkematele	projektidele	toetust	kui	oskasime	ette	näha,	mistõttu	muutub	aasta	

eelarve	võrreldes	algselt	plaanituga.	

	

9. Puitarhitektuuri	telesaatele	raha	eraldamine	

Laupäeva	hommikuti	ERR-s,	8	saadet,	KIK-st	saime	50	000,	EMPL	peab	panema	10	000.	Võtame	kampa	

Puitmajaliidu.	Saame	kokku	120	000.	EMPL	osa	saame	katta	ära	jäänud	reiside	arvelt.		

	

10. 	Konfidentsiaalsus	ja	konkurentsilepe	EMPL-i	liikmetele	

EMPL	peaks	vormistama	deklaratsiooni/dokumendi	ärisaladuste	ja	konkurentsitingimuste	kaitse	

kohta.	Uurime	parimat	võimalikku	vormi.	

	

11. Sektori	ettepanekud	keskkonnaministrile	ja	Peaministrile	

Vajalik	korraldada	kohtumine	peaministri	ja	keskkonnaministriga.		

Nigul:	Kaupmeeste	liit	andis	teada,	et	igapäevaselt	trükitakse	poodides	liiga	palju	tšekke,	mida	ei	

kasuta	keegi.	Võiks	muuta	seadusandlust,	et	selline	paberi	raiskamine	on	mõttetu.	See	võiks	olla	

teema,	mis	tooks	keskkonnaministrile	profitit.	Kas	see	on	teema,	millega	välja	tulla?	

Kase:	See	on	päris	hea	teema,	mis	välja	tuua.	

Välja:	Prof.	Kersil	oli	hea	mõte	seoses	puidujäätmetega.	See	oleks	hea	teema,	millega	edasi	tegeleda.	

Kirjanen:	Rohelepe	võiks	olla	üks	teema,	kus	meie	sektor	saab	end	positiivsest	küljest	näidata.	Peame	

kiiresti	tegutsema,	et	keegi	meie	ideed	ära	ei	kaaperdaks.	Peame	rahvale	ära	selgitama,	mis	on	

asendusefekt	ja	süsiniku	sidumine,	tavainimesed	ei	mõista	seda.	On	olemas	metoodika,	kuidas	

arvutada	süsiniku	jalajälge.	Peaksime	leidma	rahvusvahelise	uuringu	organisatsiooniga,	kes	koostaks	

sektori	uuringu.	



	

	

12. Muud	teemad	

o Ettevõtetes	on	ette	tulnud	koroona	nakatumisi.	Terviseamet	käsib	viirusekandjaga	

kontaktis	olnud	inimestel	kodus	isolatsioonis	püsida.	Kui	inimesel	ei	ole	sümptomeid	

siis	perearst	ei	väljasta	haiguslehte	ja	küsimus	on,	mis	saab	inimeste	palgast.	

OTSUS:	Tööandjate	keskliidu	kaudu	teha	ettepanek	karantiini	määratud	aga	ilma	

viirusnähtudeta	töötajate	palga	kompenseerimiseks	riigi	poolt.	

o Kasvab	surve	kohalike	omavalitsuste	üldplaneerigute	kaudu	maakasutust	piirata,	

teema	vajab	tähelepanu	ja	tegelemist.		

	

	

	

	

 



EMPL juhatuse koosolek 

09.09.2020 kell 14.00 – 17.00 

Tallinn EMPL kontor + veeb 
 
Kohal:Ivar Dembovski(veeb), Silver Rõõmussaar (veeb), Jüri Külvik (veeb), Marek Kase (veeb), Ando 
Jukk, Jaan Kers, Mati Polli (veeb), Tiit Nilson (veeb), Margus Kohva (veeb), Linnar Pärn (veeb), Jaano 
Haidla, Raul Kirjanen 
Tegevtiim: H. Välja, P. Meier (veeb),  K. Lainas 

 

Päevakord: 

1. Infod 

2. FSC Eesti metsamajanduse standardi protsess 

3. CEI-Bois üldkoosoleku ülevaade 

4. Sektori kliimamõju analüüs 

5. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

6. NCS Estonia liikmeksastumise avaldus 

 

 

Arutelud: 

1. Infod 
o E-veoselehe uus süsteem EVR 

▪ Infopäev toimus, huvi oli suur 
▪ Selge nõudlus kasutajaliidese osas 
▪ EVR Kasutuselevõtmise eelduseks maanteeameti ja politsei poolne kinnitus 

andmete vahetusest, vajalikud lisad arenduses  
▪ Kasutusesse võtmine septembri jooksul 

 
Välja: Infopäeval osalejaid oli üle 100, paljud mitte EMPL liikmeid, huvi suur. 
 
 

o Uute liikmete kaasamine 
▪ Kohtutud Metsä Wood – kohtutud, saadame ametliku kutse 
▪ Uuendatud kutse Nason Davies – neil on läinud kriisis hästi, nädala pärast 

otsustavad 
▪ Edasi lükkub Puidukoda – juhtkond muutus, ootame uue juhi ära 
▪ Vaja uuesti kontakti võtta Puit-Profiil  
▪ Laesti Eesti – vist vahetub juht, siis tuleb uuesti ühendust võtta 

 
 

• Toetasime EKA arhitektuuritudengite installatsiooni püstitamist Tallinnasse, linnahalli 
kõrvale – meid esindas Erik Konze 

 
• Puitarhitektuuri telesaate hange läbi viidud, ERR eetris planeeritud kevad 2021 

 
 
 



• 17.09 Rooma klubi metsasümpoosion Keskkonnaministeeriumis  
– Korraldab Annela Anger-Kraavi 
– EMPL toetab toitlustuskuluga ~600€ 
– Teeme ettekande puidu väärtusahelatest, mis aitavad kliimamuutuste vastu 

võidelda 
 

• Suhtlesime Tööandjate Keskliiduga karantiininõudega inimeste töötasu hüvitise osas – TKL 
suhtles sotsiaalministeeriumiga, kuid seal tahetakse see kohustus panna ikkagi tööandjale. 

 
Muud teemad: 
Dembovski: Homme on Kanal2-s eetris saade „Kirves pea kohal“ 
Lainas: Seal on palju erinevaid osalejaid, metsanduse poolt esindavad Kristel Järve Keskkonnaministeeriumi 
metsaosakonnast ja Andres Talijärv Erametsaliidust 
 
 

2. FSC Eesti metsamajanduse standardi protsess 

• Majanduskoda taandas ennast protsessist erimeelsuste tõttu põlisrahvaste küsimuses 

• FSC Eesti proovib leida sobivaid uusi töörühma liikmeid kellega standard kinnitada, seni 
ebaõnnestunult 

• Läti standardi koostamine samuti põlisrahvaste käsitluse tõttu lõhki 
 
Välja: Jäi ära kohtumine Eesti FSC juhiga, toimub järgmisel nädalal. Endiselt otsitakse uusi töörühma 
liikmeid, kes kvalifitseeruksid majanduskoda esindama ja kellega oleks võimalik standard ära kinnitada. Meil 
on RMK ja EEML-ga selged arusaamad põliselanike küsimuses, me sellest ei tagane. Juhul kui uus standard 
kinnitatakse tänasel kujul, pöördume rahvusvahelise FSC poole. Uue standardi tänasel kujul kinnitamine 
suure tõenäosusega vähendab FSC puidu pakkumist turul, ilmselt ei saa sellisel juhul standardi pakkumist 
jätkata RMK. Meie liikmetest on kõige suuremas hädas Estonian Cell. Jätkame PEFC tugevdamist. Küsimus 
on selles, kas ettevõtted on nõus kaasa tulema PEFC hinnatõusuga, mis on vajalik selle organisatsiooni 
jätkusuutlikuks toimimiseks. Tänane rahastusmudel ei kata isegi ühte täistöökohta ja oleme organisatsiooni 
saanud toimima tänu toetusfondidele, aga nendele ei saa jääda lootma.   
Kirjanen: Ühte sertifikaati peame kindlasti tugevalt elus hoidma ja samuti ka rahastama. Kui FSC ära kaob, 
siis on meie ainus võimalus PEFC, peame seda ka roheliste eest kaitsma. 
 

3. CEI-Bois üldkoosoleku ülevaade 
 

• Peamine vaidluspunkt ühise tegevjuhi palkamine koos European Organisation of Sawmill Industryga 
• Eesmärgiks suurendada organisatsioonide võimekust ja vähendada dubleerimist. EU 

poliitikaloomise kiirus kasvab, lobby ei jõua järgi. Konkurentide lobby surve kasvab, on märgatud 
puidukasutuse potentsiaali rohepöördes ja sellele töötatakse vastu. 

• Senise kahe tegevjuhi asemel üks ja palgatakse juurde senior lobbyist 
• Jätkab senine EOS tegevjuht, Cei-Bois juht Patrizio Antonicoli lahkub 
• Osade liikmete poolt kartus EOS-i mõju suurenemise üle 
• Tugev vastuseis L-Euroopa riikidest, küsimuse üle hääletati, 15 poolt ja 6 vastu 

 
Välja: Eile oli CEI-Bois veebikoosolek . On tekkinud suur lõhe erinevate Euroopa regiooni riikide vahel. 
Vaidlused olid emotsionaalsed. Kardetakse saetööstuse liidu ülemvõimu kogu CEI-Bois üle. Otsustati edasi 
minna ühise juhiga. Võib juhtuda, et seetõttu lahkub mõni liige. 
 
 
 
 
 



4. Sektori kliimamõju analüüs 
 

• Suheldud PwC ja KPMG 

• Mõlemal olemas kompetents, mõlemal koostöökogemus ja referentsid Soome puidutööstustega 

• PwC on valmis aitama lähteülesandega. Käsitlus laiahaardelisem, soovitus pidada silmas poliitilist 
keskkonda, turuolukorda, kohalikku konteksti jne. Soovitus kaasata juba lähteülesande koostamise 
faasis nii EMPL liikmesettevõtted kui ka võimalikud pakkujad.  

• Koostöös kaardistada, mis on ettevõtete ootused, millised pakkujate võimekused 
• Kahe nädala jooksul saame mõlemalt visiooni, kuidas edasi 
• KPMG lähenemine praktilisem, rohkem maksundust ja sotsiaalset vastutustundlikkust. Valdav 

enamus kompetentsi Tallinnas olemas, kaasaksid eksperdi Soomest 
• KPMG sõnul lihtsalt CO2 bilansi arvutus on lihtne 
• Meie eesmärgid? 

• Sihtgrupp: poliitikud, avalikkus, EMPL ettevõtted 
• Eesmärk: kinnitus sektori positiivsele kliimamõjule, sisend poliitikakujundamiseks 

(stsenaariumid, argumendid), näidata sektorit innovaatilisena, tõsta teadlikkust sektori 
ettevõtete seas 

 
Välja:  PwC teeks lähteülesande, KPMG on nõus seda tegema. PwC soovitas uuringut teha laiapõhjaliselt, 
juba lähteülesande faasis tuleks kaasata liikmeid. Sihtgrupp on poliitikud, avalikkus, EMPL liikmed. 2 nädala 
pärast saame mõlemalt osapoolelt oma visiooni. Lähteülesande peaksime kokku saama aasta lõpuks. 
Kirjanen: Meil on oluline, et uuringu teeks rahvusvaheline firma, mis annaks meie uuringule usutavuse. 
Mõlemad partnerid täidavad seda kriteeriumi. Las saadavad oma visioonid, siis saame omavahel arutada, 
parandada, täpsustada. Meil on segadus metsa juurdekasvuga, KAURi arvutustes on kuskil viga sees. Me 
peaksime seda teemat uurima ja laskma kellelgi seda teemat põhjalikult uurida. 
 
 

5. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

 
• Looduslike pühapaikade teemal kohtusime Muinsuskaitseameti peadirektori Siim Raiega – 

kohtumine seoses National Geographicu artikliga, Muinsuskaitseamet viitas, et probleeme 
looduslike pühapaikade kaitsega esineb, kuid siiski on kaitse all 500 pühapaika ja toimub uute 
kaardistamine. Viimane küll rahapuuduse tõttu võtab väga kaua aega. EMPL rõhutas kvaliteetsete 
andmete ja kaardikihtide olemasolu vajalikkust, kui eeldust, et looduslikke pühapaikasid on 
võimalik kaitsta ja hoida.  
 

• Koos Maaülikooliga koostatud seisukoha kiri Taani ministritele – vastuseks Eesti kultuuritegelaste, 
looduskaitsjate ja aktivistide pöördumisele seoses biomassi kasutamisega elektritootmiseks Taanis.   

 
• Osalesime Arvamusfestivalil Eesti Teadusagentuuri korraldatud arutelul “Mullast kullaks – Puidu ja 

toidu nutikast väärindamisest” – kokkuvõttes läks hästi, saime oma sõnumid edastada. Sektori 
probleemiks on see, et meie tooted ei kõneta lihtinimest, ei suuda suhestuda. 

 
Muud teemad: 
Lainas: Hetkel on vastased veidi aktiveerunud, kuid suhteliselt vaikne, sest on olulisemaid tegemisi. 
Süstemaatiliselt on hakatud kasutama välismeediat. 
Jukk: Kuidas kommenteerida TA presidendi Soomere artikleid meie sektori vastu? 
Pärn: Soomere artikkel tekitab ka EMÜ teadlaste seas hämmingut 
Lainas: Soomerega ei ole mõistlik avalikult piike murda, ilmselt on Lõhmuse lobitöö. 
Jukk: Artikkel on nii kitsa vaatega, et ei pane kokku suuremat pilti 
Dembovski: Me peame omalt poolt andma laiema vaate kogu teemale 



Lainas: Avalikkuses on suur lünk, sest avalikkus ei saa aru, et on olemas erinevad puu sortimendid. 
Pärn: Nii meil kui välismeedias kasutatakse valesid termineid. Rääkimata sellest, et tehta vahet erinevate 
puidusortimentide osas vaid ka erinevate metsamajandusviiside (raie) osas. 
Lainas: Kas peaksime midagi kirjutama või tegema pressika erinevate puidusortimentide selgituseks? 
Kirjanen: Tule alla on energiatööstus, sellest räägitakse palju ka välismeedias. Tuleks laiemalt seletada, 
kuidas puitu kasutatakse erineval viisil, erinevaks otstarbeks. Selgitustöö peab olema laiem. 
Lainas: Kas mõned teadlased võiksid teha ühispöördumise, et valefaktidega tehakse välismeedias kahju 
Eestile? 
Lainas: Peaksime kaasama ka KOV-d, tegema rohkem koostööd. Lõuna-Eestis kohtuvad M. Arula ja A.Olesk 
kohalike omavalitsustega. Kaardistasime RMK ja EEML-ga erinevad sidusrühmad, saime kokku 250. Hetkel 
on üleval CO2-teema, aga seda ei saa hetkel veel meediale anda. Praegu on aeg meile hea, olukord läheb 
sügisel hullemaks, töökohti jääb vähemaks. Kas peaksime tulema esile teemaga, et minna kiiremas korras 
üle süsinikneutraalsusele 
Kirjanen: Süsinikneutraalsus on avalikkusele liiga kauge, rohelepe ehk oleks arusaadavam. Inimestele on 
arusaadavam näiteks töökohtade olemasolu. 
Välja: Rohelepe on väga hägune teema 
Lainas: Rohetiigri liikumine on hoo sisse saanud 
Kirjanen: Ettevõtted, kes tahavad Rohetiigris osaleda, siis see on hea võimalus 
Lainas: Jätkame intervjuude ja arvamusartiklitega. Hetkel on fookuses rohelepe ja majandus. Tuleb leida 
majandusspetsialiste, kes räägiks ja kirjutaks sektorist. SEB analüütik? Või siis LHV-st.  Riho Terras on 
viimasel ajal energiajulgeoleku teemadel sõna võtnud, tal on koostöö EEML-ga. Terras otsis kontakti ka 
puidusektorist, kellelt saaks teemade käsitlemisel. 
Kase: Kooliõpilastele peaks rohkem lisama õpikutesse infot sektori, puidu kasutamise, energeetika kohta. 
Statistikat võiks olla rohkem ja statistika peaks olema EMPL kodulehel, et oleksid kohaselt kätte saadavad. 
Ametnikke peame ka rohkem koolitama. 
Lainas: Hariduse valdkonnas on ehk veidi abi uutest videoklippidest, mis nüüd valmivad KIK-i projekti 
raames. Peaksime ette võtma ka bioloogia õpikud. 
Kirjanen: Peaksime toetama loodusvaldkonna erinevaid koolitusi. 
Kers: Soome on selles osas palju ära teinud, sealt saaks palju üle võtta. Koolide õppekavadesse sisse viimine 
on HTM-i töö. 
Dembovski: Paraku on bioloogia ja loodusõpetuse õpetajad EMA-meelsed. Meelsus on selline, et tööstuse 
esindajad on kohe alguses pahad. 
Polli: EEML on neutraalsem ja seega peaks hariduse arendamine peaks olema rohkem nende eest vedada. 
Töösturid on liiga agressiivsed koolide jaoks. Aga EMPL peaks olema kindlasti koostööpartner. Toetan 
ettepanekut, et EMPL kodulehel peab olema vajalik ja kaasajastatud statistika. 
 

 
6. NCS Estonia liikmeksastumise avaldus 

 
Jätkusuutlikkuse sertifikaatide audiitorfirma. 
 
Poolt: 12;  Vastu: 0; erapooletu 0 
Otsus: Vastu võtta NCS Estonia EMPL liikmeks 

 
7. EL-i väliskaubanduse valge raamatu tagasiside 

 
MKM küsib tagasisidet EL-i väliskaubanduse valgele raamatule, mille eesmärk on välistada välisriikide 
subsiidiumite turgu moonutavad mõju EL-i siseturul. Kolm mehhanismi välissubsiidiumite mõjude 
takistamiseks: turu järelevalve, omandi ja osaluste piiramine, riigihangete osalemise piiramine.  
Välja: Mis on EMPL-i seisukoht, kas siinkohal peaksime välja tooma Venemaa päritolu vineeri hinnasurve 
mõju meie sektorile? 
Arutelu: pigem ei ole otseselt tõestatavate subsiidiumitega teemasid sektoris, mida EMPL peaks tõstatama 



EMPL juhatuse koosolek 

14.10.2020 kell 14.00 – 17.00 

Tallinn EMPL kontor + veeb 
 
Kohal: Jaak Nigul, Ivar Dembovski, (veeb) Linnar Pärn (veeb), Silver Rõõmussaar (veeb), Jüri Külvik, 
Jaano Haidla, Ando Jukk (veeb), Anna-Greta Tsahkna (veeb), Tiit Nilson (veeb), Ando Jukk (veeb), Tõnu 
Ehrpais (veeb), Jaan Kers (veeb), Margus Kohava (veeb), Mati Polli (veeb) 
 
Tegevtiim: H. Välja, P. Meier, K. Lainas 

 

Päevakord: 

1. Infod (konverentside seis, FSC, 60t veod jne) 
2. Eelarve tulem 9 kuud ja prognoos 
3. 2021 esialgne eelarve 
4. Üldkoosoleku korraldus 
5. Kommunikatsioonitegevused 
5.1 Rohepöörde arutelud liikmetega 
5.2 Sektori eesmärkide seadmine 
5.3 Muud kommunikatsioonitegevused 
6. PEFC hinnastamine 
7. Sektori kliimauuringu seis 
8. Thermory AS liikmeksastumise avaldus 
 

Arutelud: 

1. Infod  
• E-veoselehe uus süsteem, EVR 

Programmi lansseerimine võtab planeeritust kauem. Käesoleva nädala reedel saame 
loodetavasti test keskkonnas info liikuma läbi x-tee. Seejärel on vajalik saada Maanteeametiga 
kooskõlastatud, et neile sobib. Lisaks probleemid TARA autentimissüsteemiga. Alustame live 
süsteemi kasutamist testkasutajatega. 
 

• Konverentsid, aasta puitehitise võistlus 
Puitehituse võistlus läks käima, kokku 41 objekti. Puitarhitektuuri konverents on „Made in 
Estonia“ põhimõttel – räägime Eesti asjadest. Veebiülekanne ja saalis on kutsutud isikud. 
Ekspressiga koos „Mets“. Esinevad Emma Marris, Michael Green, Ivar Sibul., Tarmo Soomere, 
Allar Jõks. Paneelis arutakse MAK arenguid. Modereerib Eva Esse. 
 

• FSC Eesti põlisrahvaste küsimus 
Toimus teine koosolek, edasi liikumist ei ole. Majanduskoja ettepanek on kas põlisrahvaste 
punk metsamajanduse standardist välja jätta või käsitleda sõnastuses, et Eestis puuduvad 
põlisrahvad keda metsandus puudutaks. Sotsiaalkoda pole nõus. Majanduskoda esitanud 
argumenteeritud seisukoha, miks Eestis ei ole põlisrahvaid, ootame samaväärset 
argumentatsiooni sotsiaalkojalt, seni pole saanud. Plaanis kohtumine Setode esindajatega. 
Protsess venib, aga me ei tagane oma seisukohtadest. Kuni standardit kokku lepitud ei saada 
kehtib vana. 
 
 



• 60t veod 
Autovedajate Liit on teema üles võtnud. 25,25m 60t autorong ilmselt lubatakse 
põhimaateedele terminalide vaheliseks liiklemiseks, tuleneb Euroopa standardist. 
Metsaveokite puhul soovime 20,75 pikkusega 60t, et välistada võimalus sõita ülekaalus. 
Maanteeamet on nõus tänasel 52t täismassiga teedevõrgul 60t lubama. Hetkel oodatakse 
MKM-i nõusolekut. Eesti on maas transpordisektori heitmete vähendamisega ja ministeerium 
peab sellega tegelema, mis soodustab meie eesmärki. 
 
 

2. Eelarve tulem 9 kuud ja prognoos 
Koroonakriis on mõjutanud liidu tegevusi, ei ole saanud korraldada reise ja muid planeeritud 
tegevusi. Seetõttu on tulem 3 kv. seisuga planeeritust suuremas plussis. 4. kv-s tulevad 
suuremad kulutused, kuid näeme ette siiski aasta lõpu seisuga planeeritust suurema 
ülejäägiga tulemit.  
 

3. 2021 esialgne eelarve 
2021 eelarves liikmemaksude laekumine oluliselt ei kasva, seda hoolimata lisandunud 
liikmetest, kuna arvutuse aluseks olev 2019 aasta oli paljudele ettevõtetele raske ja käibed 
olid võrreldes 2018 aastaga languses. Jätkame ettevõtete liitu kutsumisega, et toetada 
eelarvet: Nason Davis Eesti, Laesti, Puidukoda, Eesti Höövelliist, Puit Profiil, Metsä Wood jne. 
Liikmemaksudest laekub hinnanguliselt 350 000€, lisaks on ilmselt KIK taotlusvoor, jätkub 
teadusarendusnõuniku toetus ning ootame, et suudame teenida ka lisatulu. Hetkel eelarve 
tulupool hinnanguliselt 500 000€. Kulupoolel näeme ette traditsiooniliste tegevuste 
jätkumist, vaba teemajuhi positsiooni täitmist, kommunikatsioonitegevuste jätkumist, 
lisandunud maht juriidilisele nõustamisele seadusloome jälgimiseks jne.  
Eelarve ja tegevuse prioriteedid täpsustatakse pärast uue juhatuse valimist. 
 
 

4. Üldkoosoleku korraldus 
21.10 Tallinnas Metsamajas, Toompuiestee 24 
Osaleda saab nii kohale tulles või jälgida üle veebi.  
 
Kell 10 – 12 Seminar (kohapeal ja üle veebi. Küsimusi saab esitada ainult kohapeal) 
Ettevõtete-teadusasutuste koostöö ja toetusmeetmete infoseminar 

• Roheleppe (Green Deal) võimalused sektorile – Kaupo Heinma, KEM asekantsler 
• Horisont 2020 Roheleppe taotlusvooru tingimused – Katrin Saar, Eesti 

Teadusagentuuri konsultant 
• Riiklikud (MKM ja EAS) toetusmeetmed – Relika Alliksaar Williams, EASi ekspert 
• Adapteri võimalused partnerite otsingul – Anneli Saaroja, TÜ Adapteri projektijuht 
• Koostöö Tartu Ülikooliga – Mart Loog, TÜ professor 
• Koostöö Eesti Maaülikooliga – Ahto Kangur, EMÜ dotsent 
• Koostöö Tallinna Tehnikaülikooliga – Heikko Kallakas, TalTechi teadur 

 
 
Kell 13 – 16 Üldkoosolek (kohapeal ja veebi ülekanne, aga hääletada saab ainult kohapeal) 
1. Juhatuse esimehe pöördumine 
2. 2019 aasta majandusaasta aruande kinnitamine 
3. 2020 aasta majandusaasta aruande audiitori valimine 
4. Ülevaade liidu 2020 aasta tegevustest 



5. Juhatuse valimised 
6. Esialgse tegevuskava ja eelarve 2021 tutvustus 
7. 2021 a liikmemaksusüsteemi kinnitamine 
8. Kohapeal algatatud küsimused 
9. Juhatuse valimise tulemuste välja kuulutamine 
 
 

5. Kommunikatsioonitegevused 
Rohepöörde olulisus, Kaardistatud on valdkonnad: digitaliseerimine, ringbiomajandus, teadus 
ja puidu väärindamine, töökohad maapiirkondades, maakasutus, puidu sidumine 
pikaajalistesse toodetesse. Tuleks luua töörühmad erievate teemadega tegelemiseks. Peame 
paika panema sihid järgmiseks 10-ks aastaks, mida saab sektor ise teha, millist tuge on vaja 
riigilt. Pärast seda alles poliitiline kaasamine. Ekspertide kaasamine ja kommunikatsioon 
avalikkusele. Puidu sidumine pikaealistesse toodetesse peaks olema meie põhiteema ja 
sellega peab jõuliselt edasi minema. Tuleb leida tegevusvaldkonnad, millega Rohepöördes 
kaasa rääkida ja kaasata rohkem liikmeid. Saadame liikmetele kirja ning küsime tagasisidet, 
millest huvi tuntakse ja kus soovitakse kaasa rääkida. Kindlasti peame kohe alguses kaasama 
eksperte.  
 

6. PEFC hinnastamine 
Tänane Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu tulubaas – 48 800€ PEFC sertifikaatide tasud ja 
25 000€ toetused, tänane kulubaas – 21 000€ PEFC liikmemaks, 30 000€ personal, 22 800€ 
muud kulud.  
Oleme plaaninud sertifikaaditasude tõusu, et tagada EMSN-i elujõulisus. Organisatsiooni juhib 
Eve Rebane, kes kaasab rahasid ka mitmetest fondidest, kuid sellest ei piisa. Hinnatõus kohati 
järsk, kuid vajalik. Tulu metsamaa sertifikaatidest kasvab 3x ja tarneahela sertifikaatidest 
2,5x. Plaanitav kogutulu 115 000€ mis on vajalik, et hoida tööl vajalikku personali (1,5 kohta), 
kontorit ning tasuda PEFC liikmemaksu (eeldatav peatne hinnatõus, arvutuse aluseks 
raiemaht, väga vanadel andmetel). 
 
 

7. Sektori kliimauuringu seis 
Suheldud PwC ja KPMG, mõlemal olemas kompetents, mõlemal koostöökogemus ja 
referentsid Soome puidutööstustega. 
PwC on valmis aitama lähteülesandega. Käsitlus laiahaardelisem, soovitus pidada silmas 
poliitilist keskkonda, turuolukorda, kohalikku konteksti jne. Soovitus kaasata juba 
lähteülesande koostamise faasis nii EMPL liikmesettevõtted kui ka võimalikud pakkujad 

• Koostöös kaardistada, mis on ettevõtete ootused, millised pakkujate võimekused 
• Kahe nädala jooksul saame mõlemalt visiooni, kuidas edasi 
• KPMG lähenemine praktilisem, rohkem maksundust ja sotsiaalset vastutustundlikkust. 

Valdav enamus kompetentsi Tallinnas olemas, kaasaksid eksperdi Soomest 
• KPMG sõnul lihtsalt CO2 bilansi arvutus on lihtne 
• Meie eesmärgid? 

• Sihtgrupp: poliitikud, avalikkus, EMPL ettevõtte 
• Eesmärk: kinnitus sektori positiivsele kliimamõjule, sisend 

poliitikakujundamiseks (stsenaariumid, argumendid), näidata sektorit 
innovaatilisena, tõsta teadlikkust sektori ettevõtete seas 

Kohtumine reedel KPMG-ga, et uurida, mida nad pakuvad.  
 



 
8. Thermory AS liikmeksastumise avaldus 

 
Laekus avaldus Thermory AS-lt EMPL-i liikmeks astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt 14, vastu 0, erapooletud 0 
 
Otsus: Võtta vastu Thermory AS EMPL liikmeks. 
 
 



EMPL juhatuse koosolek 

21.10.2020 kell 14.30 – 15.00 

Tallinn EMPL kontor + veeb 
 
Kohal:  

Silver Rõõmussaar, Linnar Pärn, Jaak Nigul, Tiit Nilson, Jüri Külvik, Mati Polli, Ivar Dembovski (veeb), 
Tõnu Ehrpais, Jaano Haidla, Lauri Raid, Margus Kohava, Ando Jukk, Raul Kirjanen (veeb) 

 
Tegevtiim: H. Välja, P. Meier, K. Lainas, K. Alliksaar 

 

Päevakord: 

1. Juhatuse esimehe valimine 

Arutelud: 

 
1. Juhatuse esimehe valimine 

 
Juhatuse liikmed 

1. Silver Rõõmussaar – UPM-Kymmene Otepää OÜ 
2. Argo Aavik – Stora Enso Eesti AS 
3. Linnar Pärn – Eesti Maaülikool 
4. Jaak Nigul – AS Tarmeko Spoon 
5. Tiit Nilson – AS Woodwell 
6. Jüri Külvik – AS Lemeks 
7. Mati Polli 
8. Ivar Dembovski – Rait AS 
9. Tõnu Ehrpais – Viiratsi Saeveski AS 
10. Jaano Haidla – Graanul Invest AS 
11. Lauri Raid – AS Estonian Cell 
12. Mait Kaup – AS Warmeston OÜ 
13. Jaan Kers – TalTech 
14. Margus Kohava – Combimill OÜ 
15. Ando Jukk – Estonian Plywood AS 
16. Raul Kirjanen – Graanul Invest AS 

 
Mati Polli: Tava kohaselt on juhatuse esimeheks valitud uus inimene, kes on varaseamalt juhatuses olnud 
kuid ei ole varem juhatuse esimees olnud. Teen ettepaneku valida juhatuse esimeheks Raul Kirjanen. Olen 
sellest Raul Kirjaneniga rääkinud ja ta oli nõus kandideerima.  
 
Juhatus: Kas on teisi kandidaate?  
Raul Kirjanen toob välja kaks suurt teemat, mis on olulised: 1) teda tuntakse hetkel kui pelletitootjat, mida 
tõstetakse tema vastu. 2) nende ettevõte on aktiivne nii tööstuses kui ka energeetikas, aga Raulil puudub 
metsandusalane taust. Kui hoolimata nendest puudustest juhatus leiab, et Raul võiks sektorit esindada, siis 
on ta selleks valmis. Loodab, et kogu juhatus ja ka laiemalt liikmed löövad aktiivselt kaasa.  
 
Mati: hea kui tuleb EMPL-i juhtima keegi, kes ei ole metsandusinimene, vaid mõtleb rohkem tööstuse ja 
ettevõtluse kategoorias.  
 
Ettepanek: Juhatuse esimeheks Raul Kirjanen 
Poolt: 11, erapooletu 1, vastu 0 



Otsus: Juhatuse esimeheks valida Raul Kirjanen.  
 
Uuele juhatusele kodutöö: saata Henrikule või Raulile 3 soovi, mida Raulilt kui juhatuse esimehelt ootavad. 
Kasu oleks neist soovidest, mida jõuaks kahe aasta jooksul ära teha. Raul Kirjanen tänab usalduse eest.  
 
Raul: Liiduna peaks endast palju rääkima ja avaliku arvamuse kujundamine on põhiline tegevus ja seda 
peaks mõõtma. Kas oleme selles vallas edukad või ei ole. Tagasiside andmestikku on väga vaja.  
 
 
Juhatus otsustab jätkata juhatuse koosolekutega 1 kord kuus, kuu teisel kolmapäeval.  



EMPL juhatuse koosolek 

11.11.2020 kell 17.00 – 19.00 

Veebikoosolek 

 

Kohal 15 juhatuse liiget:  

Silver Rõõmussaar, Linnar Pärn, Jaak Nigul, Tiit Nilson, Jüri Külvik, Mati Polli, Ivar 

Dembovski, Tõnu Ehrpais, Jaano Haidla, Lauri Raid, Margus Kohava, Ando Jukk, Raul 

Kirjanen, Mait Kaup, Jaan Kers 

 

EMPL Liikmed: Meelis Kajandu (Thermory AS), Tarmo Tamm (Peetri Puit OÜ) 

Tegevtiim: H. Välja, P. Meier, K. Lainas 

 

 

Päevakord: 

1. Infod 

a. Konverents Mets oli edukas, kohapeal 150 osalejat, üle 300 veebis vaatamise. 

Järelvaatamise võimalus: https://parksepp.eu/v/20201105_metsakonverents/ 

b. Puitarhitektuuri konverents toimus ainult veebi vahendusel, seni tagasiside 

positiivne. Ürituse ajal ülekande jälgijaid ~300, tänaseks vaatamiste arv 

kasvanud. Järelvaatamise võimalus, lisame videole ka inglise keelsed subtiitrid, et 

seda saaks kasutada Eesti puitarhitektuuri turundamiseks: 

https://www.youtube.com/watch?v=bk0E0rDIBfs&t=204s  

c. Raul osales välisministeeriumi kokku kutsutud arutelul. Välisministeeriumile on 

eraldatud 40 miljonit € äridiplomaatia edendamiseks. Kaasatud on teotahtelised 

inimesed, vajalik ettevõtete sisend. Kellel on soov, huvi või abivajadus 

https://parksepp.eu/v/20201105_metsakonverents/
https://www.youtube.com/watch?v=bk0E0rDIBfs&t=204s


välisturgudel äridiplomaatias tasub pöörduda Välisministeeriumi Äridiplomaatia 

büroo poole: aridiplomaatia@mfa.ee. 

2. CEI-Bois liikmemaksu tõus 

Euroopa puidutööstuste katusorganisatsioonis toimusid plaanitud muudatused: ühine 

tegevjuht Euroopa Saetööstuste Liiduga ja kaasati uus senior lobbyist kelleks on endine 

Euroopa Parlamendi liige Suurbritanniast, kes on olnud aktiivne puidutööstuste liitlane. 

Kuna pärast juhi vahetust tuli välja, et organisatsiooni finantsseis on presenteeritust 

kehvem on vaja uue töötaja kaasamiseks lisavahendeid. Suured liikmed: Soome, Rootsi, 

Austria on tõstnud enda rahalist panust 50%. Eesti maksab täna 11 000€, peaksime 

arvestama järgmise aasta eelarves liikmemaksu tõusuga tasemele 13-14 tuhat eurot. 

Juhatus leiab, et Euroopa tasandi töö on vajalik ja leiame lisaraha.  

3. EMPL tegevuskava 

Raul Kirjanen sai juhatuse liikmetelt tagasisidet ootuste kohta liidu töö kujundamisel 

järgneva kahe aasta jooksul ja tutvustas enda visiooni. Juhatus annab visioonile 

tagasisidet ja arutelu jätkub detsembri juhatuse koosolekul 

 

 
 
 

mailto:aridiplomaatia@mfa.ee


EMPL juhatuse koosolek 

09.12.2020 14.00 – 17.00 

Veebikoosolek 

 

Kohal 15 juhatuse liiget: 

Osalejad: Raul Kirjanen, Lauri Raid, Ando Jukk, Argo Aavik, Ivar Dembovski, Jaak Nigul, 

Jaano Haidla, Jüri Külvik, Linnar Pärn, Mait Kaup, Margus Kohava, Mati Polli, Silver 

Rõõmussaar, Tiit Nilson, Tõnu Ehrpais 

Tegevtiim: Pille Meier, Kerli Alliksaar, Henrik Välja, Kadri Lainas 

Liikmed: Tarmo Tamm (Peetri Puit OÜ) 

Päevakord: 

1. EMPL strateegia ja tegevuskava 2021  

2. Sektori süsinikubilansi uuring - KPMG  

3. Kommunikatsiooniteemad 

4. Sektori statistika parendamine 

5. Looduskaitseseaduse muudatus ja sotsiaalmajandusliku mõju arvestamine (manuses 

ülevaade) 

6. Infod 

 

1. EMPL strateegia ja tegevuskava 2021 

Eesmärgid: 

• Tagada sektorile riiklik tunnustus ning parandada sektori avalikku kuvandit 

• Saada MAK 2030 joone alla meile kasulikus vaates 

• Innovatsioon ja koostöö teiste organisatsioonide ja ülikoolidega 

• Rohkem rõhku tööstusele 

• Statistika loomine korda 

• Peaksime olema kaasatud riiklikesse protsessidesse 

• Rohelepe 

• Rõhutada puidu positiivseid väärtusi nt. puidust ehitamine 

• Liikmete suurem kaasamine ja organisatsiooni tugevdamine 



• Peaks leidma ühisosa ja olema kommunikatsioonis aus 

Raul Kirjanen: Paljuski jätkame sellega, mida siiamaani oleme teinud. Tegeleme ka 

organisatsiooni tugevdamisega, millega oleme ka peale hakanud.  

Suur teema on innovatsioon ja mõelda kuidas sinna ühiselt panustada. Kas meil on ühiseid asju, 

mida tahame, et ülikoolid uuriks Puidutööstuse vallas? Kui ei ole kuidas saaksime liikmetele 

kasulikud olla ja nö juhtida õigete meetmete juurde, et sellest rahast osa saada.  

Kommunikatsioon – võiksime mõelda, et tegelikult on meil palju sektoreid, kellega palju ühist 

ja kes tegelikult oleks meie eest valmis välja astuma ja ootaksid ka meie tuge. Liitlaste leidmine 

on hästi oluline.  

• Infotehnoloogia sektor – suhtuvad meisse suure austusega, oleme nende suur klient ja 

nad on valmis koostööks.  

• Põllumajandus ja maaelu. Piirangud ja regulatsioonid on ühine suur teema. Kohaliku 

omavalitsuse tasandil  - töökohad maal. Poliitika mõjutamine alt üles 

• Masinatööstus – oleme neile suur klient. 

• Logistika transpordikeskus – suur tööandja.  

• Energeetika – liikmed kokku suured kliendid energeetikale. Taastuvenergia sektor on 

oluline.  

• Suured ehitajad sihiteadlikult tegelevad sellega, et oma jalajälge rohelisemaks teha.  

Otsesed valeväited tuleb ümber lükata, et need ei jääks mõjutama meie tegevust. 

Kommunikatsioon võiks olla hästi tegevuspõhine, näidata mis olme juba ära teinud.  

Kohtumiste koormus vaja jagada liikmete vahel ära, sest tööplaan eeldab rohkemat kui väga 

väikse ringi panust. Kohalike omavalitsuste strateegia vaja saada kiirelt nii kaugele, et saaks 

kirja, kes peaks kohalikus omavalitsuses nendega rääkima.  

Olulised kaks teemad: leida võtmeametnikud kellega peaksime suhtlema ja kes meist aru 

saaksid ning oleksid meie liitlased. Osaleme erinevates töögruppides.  

Innovatsiooni teemale tuleks mõelda. Välja selgitada, kes on sellest huvitatud ja kes ei ole. 

Sektor võiks innovaatilisi ideid toetada.  

 



Liikmete kaasamine – statistika. Peame kaardistama, mis on liikmete huvid. Ka nende, kes 

juhatuses ei ole. Millist infot nad sooviksid liidult saada, et oleksime oma liikmetele kasulikud 

ja atraktiivsed. 

Juhatuse töö –uuel aastal jätkuvad juhatuse koosolekud kord kuus iga kuu teisel kolmapäeval. 

Vaadates tööplaani peab töö oleme natuke aktiivsem. Töö gruppides on oluline, et saaks 

asjadega edasi liikuda.  

Kas olema valmis tegema oma arengukava või pikka plaani mida saaksime riigile ja 

avalikkusele tutvustada? Kuidas ja mis vormis seda teha? 

Töögrupid:  

1) Puuinfo 

2) Metsanduse töögrupp 

3) Kommunikatsiooni töögrupp 

4) Juriidika töögrupp 

5) Tööohutuse töögrupp – olemas. Kas tahame midagi edasi sellega teha… 

6) Sertifitseerimise töögrupp – olemas 

7) E-veoseleht  

8) Innovatsiooni töögrupp 

9) Haridus 

 

✓ EMPL-le uue visuaalse identiteedi tellimine on plaanis lisada järgmise aasta kavva 

✓ Oleme välja kuulutanud konkursi juristi/õigusloome teemajuhi ametikohale. Kaks 

suunda, milles vajaksime kompetentsi suurendamist – keskkonna alane ja teine 

seadusloome alane. Hetkel valisime seadusloome suuna ja otsime õigusloome 

spetsialisti, soovitatavalt keskkonnapoliitikate kogemusega 

✓ Tegeleme massikoormusega. Autovedajad on pannud kokku tulu-kulu analüüsi ja 

sektorile oleks kokkuhoid 120 miljonit € 10 aasta jooksul. Hädasti on vaja esimesel 

võimalusel kokku saada transpordiameti uue juhiga et edendada 60t teemat ja EVR 

seisab ka hetkel Maanteeameti taga ja liigub liiga aeglaselt.  

Hääletus: Kinnitada strateegia ja tegevuskava 

Poolt: 15  Vastu: 0 Erapooletu: 0 

Otsus: Strateegia ja tegevuskava 2021 kinnitatud 



2. Sektori süsinikubilansi uuring – KPMG 

Ülevaade KPMG esindaja poolt uuringu ettepanekust. Peamised uurimisküsimused: 

1) Milline on puittoodete positiivne kliimamõju sh. Asendusefekt 

2) Millised on tööstusprotsesside heitmed ja kust need tulevad  

3) Millised on tööstustes juba täna praktiseeritavad lahendused, mis aitavad kliimamõju 

vähendada võrreldes täna tavapärase tasemega tööstustes laiemalt 

4) Millised on n.ö. madalal rippuvad õunad kuidas tööstuse heitmeid veelgi vähendada 

On valmis alustama selle projektiga kui EMPL on valmis tellima. 6 kuud kulub sellisele 

analüüsile.  

Raul: mis mõtteid tekitas 

Ivar: arvan et sellise asja tegemine on vajalik. Rahanumbrid on ilmselt suuremad kui meie 

meeldiks.  

Henrik: põlevkivi elekter on sektori jaoks riskikoht.  

Lauri Raid: EMPL peaks defineerima lahti millistes kohtades selline uuring PR seisukohast 

annab väärtust.  

Ivar: see raport on vaja teha, et oleks võimalik neid numbreid kasutada/näidata 

Raul: Selle uuringu raha eelarves ei ole planeeritud.  

Lauri: Kas teame millega uuring lõppeb? Kas numbriga, võrdlus presentatsiooni?   

Henrik: raport koosneb kirjeldavast osast ja andmetest. Toorandmeid raportites üldiselt ei ole.  

Lauri: vaadata üle kaasrahastuse võimalus. 

Raul: proovime saada näidise raportist ja otsustame jaanuari juhatuse koosolekul.  

 

3. Kommunikatsioonitegevused 

✓ Hetkel on olnud üks peamisi teemasid Ernst & Young ja sellega seotud 

kommunikatsiooni tegevused. Plaanime sellel teemal teha detsembri jooksul 

pressiteated ja jaanuaris pressikonverentsi 

✓ MAK teemad – hommikul Andres Talijärv oli Terevisioonis.  

✓ Maaülikooliga käib tihe suhtlus. Oxfordi tasandil on olnud uuring. Bioenergia ja 

elurikkuse teemad.  

✓ EMPL aastaraamat, konverentsid… 

 



4. Sektori statistika parendamine 

✓ Igakuine statistika 

– tootmismahud - Statistikaameti juhtimislaud 

– tootmis- ja mahuindeksid - Statistikaameti juhtimislaud 

– väliskaubanduse ülevaade - EMPL koostab statistikaameti andmete alusel. 

✓ Kvartaalne statistika (sektori ülevaade koos üldisemate majandusnäitajatega ja 

kommentaariga - EMPL või väline tunnustatud organisatsioon (mõni pank?) 

Kvartaalselt võiks koondada raportiks.  

✓ Aasta sektori ülevaade 

 

Ettepanekud: 

– Tööhõive maakonniti korra kuus või kvartalis . Statistikaameti tellimus 

– Raiemaht jooksvalt iga kuu 

– Haridusvaldkonna ülevaade – aastastatistika juurde 

– Maksud, lisandväärtus töötaja kohta, käive töötaja kohta, keskmine palk 

võrreldes teiste tööstusharudega 

– Puidubilanss operatiivseks – Suhelda Keskkonnaagentuuriga 

– Graafikud ja visuaalne keel parandada 

 

Selle kavaga hakkame tööle. Esimene asi on Statistikaametiga rääkida, milliseid 

võimalusi on.  

Kvartaalsed ja aastased ülevaated – kas juhatusel on selgeid suuniseid kui otsime 

partnerit?  

Jüri Külvik: EAS-i poolt.  

Margus: mida paremad ja ilusamad statistilised andmed on meie kodulehel saadavad, 

seda rohkem neid kasutatakse.  

Räägime MKM-ga, et kas EAS tahab võtta seda enda teemaks.  

 

 

5. Looduskaitseseaduse muudatus ja sotsiaalmajandusliku mõju arvestamine  

Looduskaitse seaduse muudatuse analüüs – töö tellisime Sorainenist. Raul: saadaks selle 

välja. Kas meil on kommentaare? Juhatus tegi mõned sõnalised parandused ja 

konsulteerib veel Soraineniga.  

 



6. Infod 

 

✓ Kohtusime keskkonnaministriga, tutvustasime sektorit ja andsime ülevaate enda 

ettepanekutest, mida riik peaks tegema, et sektor saaks areneda. Peame oluliseks, et 

metsa- ja puidutööstuse eest seisaks ka MKM mis vähendaks konflikti 

Keskkonnaministeeriumis. Leppisime kokku, et aasta alguses külastame koos ministriga 

mõnda tööstust. 

✓ LULUCF tagasiside – seoses EU kliimaeesmärkide karmistamisega vaadatakse üle ka 

LULUCF sektori eesmärgid, andsime sisendi Keskkonnaministeeriumi 

kaasamisvoorus. Euroopa Komisjoni kaasamisvoor tuleb veebruaris.  

✓ Metsaseltsi töö – Jaanuari keskel algab kampaania "Metsas on tulevik", tutvustame 

metsandust läbi metsanduses töötavate inimeste ja nende ametite. 10 ametit, 10 videot, 

10 infograafikut + meediakampaania + koostöö Tagasi Kooli algatusega. Vaja tööstuse 

poolseid kõneisikuid. Kampaaniat veab Agenda PR Rasmus Kaggega. Otsustajate 

metsakool traditsioonilises vormis ei tööta, otsime appi professionaalset partnerit kes 

oskaks ürituse muuta osalejatele atraktiivseks nii, et meie sõnumid siiski kohale 

jõuaksid. Metsainfo koduleht läheb uuendamisele ja hakkab sisaldama värskemat 

metsandusinfot. 

✓ EVR kasutusele võtmine ootab Maanteeameti taga. Tuleks kohtuda uue juhiga.  

 

Kes mis komisjonides/töörühmades sooviks osaleda või vedada? Ootame aktiivset osavõttu!  

 

 

 

_______________       ________________ 

Raul Kirjanen       Kerli Alliksaar 

Koosoleku juhataja       Protokollija 


