
EMPL juhatuse koosolek 

13.01.2021 14.00 – 17.00 

Veebikoosolek 

 

Kohal 15 juhatuse liiget: 

Osalejad: Raul Kirjanen, Lauri Raid,  Margus Kohava, Argo Aavik, Ivar Dembovski, Jaak 

Nigul, Jaan Kers, Jaano Haidla, Jüri Külvik, Linnar Pärn,  Mait Kaup, Mati Polli, Tiit Nilson, 

Tõnu Ehrpais,  Silver Rõõmussaar 

 

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

Päevakord: 

1. Infod 

• Keskkonnaminister Rain Epler külastas Imavere Graanulit – suhtumine 

metsandusse oli ministril positiivne ja soov teemasid koos arutada oli olemas. 

Arutasime ka looduskaitse teemasid ja ideed piiritleda kaitsemetsade ja 

majandusmetsade osakaal, et tase ei liiguks üle 24-25%. Suhtus sellesse pigem 

positiivselt.  

• CEI-Bois uus juhatuse esimees on Sampsa Auvinen – meie jaoks on see 

positiivne, põhjamaade taustaga ja olnud ka Eesti ettevõtetega seotud. 

• Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri töös on seni osalenud Pille 

Meier ja esitasime uuesti Pille kõrghariduse hindamisnõukogu liikme kohale. 

• Uuendatud Metsa- ja Puidutööstuse sotsiaalmajandusliku mõju uuring on 

valmis. Uuring on kodulehel avalikult ja kes soovib trükitud versiooni võib võtta 

ühendust info@empl.ee. Reedel on koosolek Ernst & Youngiga kus arutame 

kuidas uuringu uuendamist jätkata, kas saame hinda paremaks jne.  

 

2. Kommunikatsiooniteemad 

Väga palju oleme keskendunud Ernst & Young uuringutulemuste meedias levitamisele. 

Oleme koostanud kokku 5 pressiteadet ja kokku ilmus 39 kajastust. Oleme keskendunud 

ka venekeelsele elanikonnale.  

Kadri: Tööstustes, kui teate inimesi, kellel oleks südikust ja sõnaosavust meedias sektori 

töötajana sõna võtta, siis palume kontakte, kellega teha artikleid. 

 

3. Tulem 2020  

Tegevustest jäid ära planeeritud Puuinfo välisreisid mistõttu on ka tulu poolel eelarves 

jäänud kaasamata raha nendeks tegevusteks. Lisaks kuna puitarhitektuuri konverents 

toimus digitaalselt jäi kaasamata konverentsi pileti ja reklaamitulu. KIK projektide ja 

teadusarendusnõuniku viimase kvartali toetus on arvestuslik tulu mis ei ole veel 

laekunud. Tegevuste poolel on suured planeeritud asjad toimunud, osad jäänud 2021 

aastasse või täielikult ära (reisid, uus koduleht, visuaalne identiteet). Võrreldes aasta 

alguses plaanituga sai aasta keskel suurendatud kommunikatsioonitegevuste mahtu, 

lisaks aitas Akkadian trükiste koostamisega. Aasta keskel sai lisatud ka juriidilise 

teenuse kulurida, mida algselt plaanis polnud kus on advokaadibüroo igakuiste 

ülevaadete kulu ning mõned juhtumianalüüsid mis oleme tellinud (pressinõukogu, 

looduskaitseseadus). 

mailto:info@empl.ee


 
 

4. Eelarve ja Tegevuskava 2021. 

Liikmemaksud on planeeritud vastavalt tänasele liikmeskonnale. Kutsete andmine on 

enamvähem samas mahus. KIK projekti läheme taotlema, veel ei ole rahastuse osas 

kindlust. Pillel on teadusarendusnõuniku toetus.  

Raul: Minu ettepanek oleks, et võiks sellel ja järgmisel aastal liikmete hulgast u 

100 000€ lisavahendeid koguda, et teha kliimauuring, jätkata sotsiaalmajandusliku 

mõju uuringuga ning kindlasti tuleb valimistega seoses teemasid, mille jaoks peaks 

vabasid vahendeid jääma.  

Metsaselts – äkki oleks mõistlik sinna raha juurde panna, et sinna võiks tekkida koht, 

kuhu koonduks kogu info ja tekiks ka diskussiooni võimalus, kus metsanduse ja 

tööstusega inimesed saavad anda adekvaatseid kommentaare ning pidada mõistlikku 

arutelu.   

Raul: ootame kõikide tuge, kellel see võimalus on. 80% summast on eelkokkulepetega 

ilmselt koos. 



 
Kinnitada eelarve ja tegevuskava 2021 

Poolt: 15, Erapooletu: 0, Vastu: 0 

 

5. EMPL juristi konkurss  

Laekus kokku 19 kandidaati. Valisime TOP 6, kellega on Henrik vestelnud. Tänaseks 

on jäänud sõelale 2 kandidaati, kellega vestleme koos Rauliga.  

Arutelu: kutsuda vestlusele ka kolmas kandidaat.  

 



6. Sektori kliimamõju uuring  

KPMG pakkumine u 80 000€ +km. Uuringu läbiviimise periood on 6 kuud. Kui otsime 

lisarahastust (KIK) pikeneb protsess minimaalselt 6 kuud.  

Kokkulepet veel ei sõlmi. Küsime veel pakkumisi ja otsime toetusrahastuse võimalusi.  

 

7. Metsaseltsi juhatuse volituste pikendamine 

Metsaseltsis jätkab EMPL poolt Henrik Välja 

Poolt: 15, Erapooletu: 0, Vastu: 0 

 

Metsaseltsil hakkab kommunikatsiooni kampaania, mis on suunatud noortele. 

Otsustajate metsakooli formaati proovime uuesti ellu äratada ja parandada.  

 

8. Kohalike omavalitsustega kohtumised 

Kadri on pannud kokku presentatsiooni põhja ja edastanud juhatusele. Täiendame 

omavalitsuste tabelit, kes kellega kohtuma saaks minna. Eelistada kohtumisi kohapeal, 

aga vajadusel ka virtuaalses vormis. Mõni juhatusse liige või Henrik võiks minna alati 

kohtumisele kaasa. Vaja kaasata aktiivselt EMPL liikmeid ka väljastpoolt juhatust. 

 

9. EMPL temaatilised töörühmad 

Toimivad töörühmad: 

• Sertifitseerimise töörühm 

• E-veoselehe juhtrühm ja töörühm 

• Puuinfo töörühm – (veebruari juhatuse koosolekuks mõtestada millega tegeleb, 

kui tihti koos käib ja mis ressursid on…). Ando: Puuinfo roll võiks olla selles, 

et näidata, kus puitu saab kasutada.  

• Tööohutuse töörühm 

• Hariduse töörühm  

Vaja luua: 

• Innovatsiooni ja T&A töörühm – meil on mõistlik luua tihedad kontaktid puidu kui 

ressursi väärindamise erinevate kohtadega. Raul: Selles töörühmas osaleks need 

juhatuse liikmed, kellele see huvi pakub ja kes näevad siin tulevikus 

investeerimisvõimalust oma ettevõtete jaoks. Samuti võiks osaleda 1 või mitu ülikooli 

esindajat. (Raul Kirjanen, Ivar Dembovski, Jaan Kers, Mait Kaup, Linnar Pärn, Margus 

Kohava, Pille Meier, Ando Jukk…).  

• Metsanduse töörühm (Tõnu Ehrpais, Mati Polli, Andres Olesk?, Ants Kaljund?, EMPL 

jurist, Linnar Pärn) 

• Statistika (Mait Kaup, Jaan Kers, Margus Kohava, Jaak Nigul?) Kaasata Enn Sapp? Kas 

on ettevõtete sees spetsialiste, kes võiks töörühma kuuluda? Juhatuse liige võiks 

töörühma vedada 

• Seadusandlus/konkurentsivõime (EMPL jurist, Raul Kirjanen, …) 

 

Juhatuse koosolekutel teeks töörühm ülevaate toimunust. Töörühma eesmärk filtreerida infot ja 

luua struktuur. Juhatuse liikmed teevad esmased töörühma koosolekud kus panevad paika 

eesmärgi ja seejärel pakume kõikidele liikmetele võimaluse neis kaasa lüüa.  

 

10. KIK taotlusvoor 1.03.2021 

• Puuinfo puidukasutamise edendamise projekt 

• Kliimamõju uuringu projekt 

• …. 



 

 

 

Ootame tagasisidet KOV-ga kohtumiste kohta, töörühmade teemal ja ettepanekuid KIK 

projektide teemal. 

Kui kellelgi toredaid töötajaid, kes sooviks meedias sõna võtta, siis ühendust võtta Kadriga.  

 

 

 

 

 

_______________       ________________ 

Raul Kirjanen       Kerli Alliksaar 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 



EMPL juhatuse koosolek 
10.02.2021 14.00 – 16.00 
Veebikoosolek 
 
Kohal 14 juhatuse liiget: 

Ando Jukk, Argo Aavik, Ivar Dembovski, Jaano Haidla, Jüri Külvik, Lauri Raid, Linnar 
Pärn, Mait Kaup, Margus Kohava, Mati Polli, Raul Kirjanen, Silver Rõõmussaar, Tiit 
Nilson, Tõnu Ehrpais,  

 
Tegevmeeskond: Henrik Välja, Kadri Lainas, Pille Meier, Kerli Alliksaar 
 
 Päevakord  
 
1) Infod 
2) Tööstuspoliitika 2030 
3) EL-i metsastrateegia sisendi andmine 
4) JRC biomassi kasutamise raporti arutelu 
5) Kohtumine uue keskkonnaministriga 
6) EMPL töörühmade töö 
7) KIK taotlusvoor 
8) Kommunikatsioonitegevused 
9) AS Viru-Nigula Saeveski liikmeksastumise avaldus 
 
 

1) Infod   

• Kohtumine RK keskkonnakomisjoni juhi Yoko Alendriga. Oleme teda puidu ja 
metsanduse teemadel kõvasti harinud ja on teemaga hästi kursis. On osalenud 
õppereisidel ja otsustajate metsakoolis. Tal on soov midagi ära teha puitehituse 
edendamiseks. Meil on võimalik sisendit anda. RMK ja puiduenergeetika osas 
pigem kriitiline. Hoiame regulaarset kontakti. 

• Kohtumine RK sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikme Riina Sikkutiga. Käisime 
temaga Taavi Ehrpaisi juures metsas. Teemad, mis teda kõnetasid: 
maapiirkonna töökohad ja kõrge palgatase, puidu Eestis väärindamine. Riina 
küsis mis MAK-iga teha ja kuhu kompromiss võiks tulla, väljendasime, et 
tööstus on juba täna kompromissis. Tal oli soov külastada ka mõnda tööstust ja 
kaasaks erakonnast veel huvilisi.  

• Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse 
hindamisnõukogu liikme nimetamine – Pille Meier, ei osutunud valituks. 
Sektorit esindab Paavo Kaimre. Valdkonnast mitu esindajat ei võeta. Pille jätkab 
kutsehariduse hindamisnõukogu liikmena.  

• Sektori kliimamõju uuring – kohtutud AFRY-ga, hange ette valmistamisel. 
Kavatsus on anda sisse käesolevasse KIK vooru taotlus ja seejärel teha hange.  

• EMPL õigusloome teemajuhi konkurss. Esimeses järgus valitud Tanel Terase 
kandidaat siiski loobus viimasel hetkel. Jätkame teise tugeva kandidaadi Jaan 
Lindmäega läbirääkimisi. 

• KOV-idega töö jätkub. 
 



2) Tööstuspoliitika 2030 (kaubandus-tööstuskojalt ettepanek tööstuserialaliitude 
üleselt kokku leppida tööstuspoliitika põhisuundades mida valitsusele edasi 
anda. mis on EMPL 4 strateegilist eesmärki tööstuspoliitika raames?)  

a. MKM-i juures tegutseb Tööstus2030 ekspertkogu 
i. EMPL esindajaks Raul Kirjanen ja Lauri Raid 

b. Erialaliidud on kriitilised MKM-i tööstuspoliitika tegevuse osas 
c. Kaubandus-Tööstuskoda tegi ettepaneku tööstuserialaliitude üleselt 

leppida kokku tööstuspoliitika üldised suunad.  
d. EMPL 4 kõige olulisemat strateegilist eesmärki tööstuspoliitika raames: 

i. Rohepöörde teema ja tööstuse roll rohepöörde vedamisel, 
bioringmajandus, puidu kaskaadkasutus 

ii. Toetused: ressursitõhusus, digitaliseerimine 
iii. Investeeringukindlus 
iv. Investeeringukindlus ja konkurentsivõime; monitoorimine ja 

parandamine – maksud, piirangud, infrastruktuur. 
v. Koolitustegevus – ümberõpe, täiendõpe. Tööjõu kvaliteet, vastavus 

vajadustele. 
vi. Nutikas spetsialiseerumine, teaduskoostöö – ülikoolide aktiivsus 

e. Keemiatööstuse Liit 
i. Ida-Virumaa õiglane üleminek (põlevkivitööstusega samaväärse 

lisandväärtusega tööstusinvesteeringute toomine) 
ii. EL rohelepe (kliimaneutraalsus, ETS, carbon border adjustment 

mechanism) 
iii. Ringmajandus (ühekordne plast, mikroplast) 
iv. Keskkonnapoliitika (tasud, tööstusheitmed) 

f. Toiduainetööstuse Liit 
i. EL rohelepe ja talust taldrikule nõuete kulude analüüs ja toetused 

ii. Investeeringutoetused automatiseerimiseks ja digitaliseerimiseks 
iii. Jäätmeseadus ja pakendid, plastistrateegia 
iv. Eksporditugi 
v. Tööjõupuuduse probleemi lahendamine 

 
3) EL-i metsastrateegia sisendi andmine  

• Tähtaeg 15.02 
• Esialgsed seisukohad kujundatud 
• Lõppdokumendi koostame 15.02 koos Mart Raamatuga 
• Kuni esmaspäevani ootame kommentaare või ettepanekuid.  

Tõnu Ehrpais: Võiks RMK-ga läbi rääkida.  
Raul: kaasaks ka Erametsa Keskuse, Erametsa Liidu ja ehk ka ministeeriumist kellegi.  
Lauri: tegeleda ainult tähtsamate punktidega. 
 

4) JRC biomassi kasutamise raporti arutelu – Euroopa komisjoni teaduskoja raport, mis 
käsitleb biomassi kasutust ja kas sellel on negatiivne mõju või mitte. Ettepanek, mis kõiki 
puudutab: säästlikuskriteeriumid tahetakse laiendada biomajandusele. Kirjeldab ära 
keskkonnale ja kliimale erinevad stsenaariumid.  Meil Eestis on asjad hästi korras, aga 
keegi peaks teaduslikult põhjendama, et kas on korras ja miks on korras. Kasutuseta 
jäänud rohumaade metsastamine - kõige suurem ja positiivsem tulemus. Ei anna otsest ja 



kiiret tulu aga pikaajaliselt on ressursi kasutusele positiivne. Raul: tänane puudutab 
eelkõige biomassi. Uuriks Maaülikoolist, kas Maaülikool oleks võimeline koostama raporti 
tõlke Eesti metsandusse. Võtta raporti suunised ja teadmised ja tagasisidestada, mis 
olukord Eestis on. Kas midagi peaks tegema teisiti ja kui siis mida. See võiks olla ka üks 
oluline sisend MAK jaoks.  Kadri: kas ministeerium võiks tellida Maaülikoolilt otse sellise 
analüüsi? 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109869/jrc109869_biomass_
report_final2pdf2.pdf   
 
5) Kohtumine uue keskkonnaministriga  

• 16.02 kell 16.00 
• Osalejad: Henrik, Raul 
• Sõnumid 

• JRC raporti Eesti oludesse tõlkimine.  
• Looduskaitse maksumus peab olema õiglaselt kajastatud 
• Looduskaitse kvantiteedist kvaliteeti 
• Kehtivate piirangute inventuur 
• Riiklikul tasandil metsamajanduse lahutamine looduskaitsest 
• Kaitsealuste maade majandusmetsade pindala suhte kokku leppimine 
• Innovaatilise rohemajanduse ehitamine 
• Mets ja puit kui majanduse oluline alustala – põlevkivi kinni, turism kinni 

 
6) EMPL töörühmade töö  

– Innovatsiooni ja T&A töörühm 
• Raul Kirjanen 
• Ivar Dembovski 
• Jaan Kers 
• Mait Kaup 
• Linnar Pärn 
• Margus Kohava 
• Pille Meier 

– Metsanduse töörühm 
• Tõnu Ehrpais 
• Mati Polli 
• Ants Kaljund? Metsaülemad?  
• EMPL jurist 

– Statistika 
• Mait Kaup 
• Enn Sapp 
• Jaan Kers 
• Margus Kohava 
• Jaano Haidla 

– Seadusandlus/konkurentsivõime 
• EMPL jurist 
• Raul Kirjanen 

– Innovatsiooni ja T&A töörühm 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109869/jrc109869_biomass_report_final2pdf2.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109869/jrc109869_biomass_report_final2pdf2.pdf


– Liikmetele suunatud tegevused: toetusvõimaluste info jagamine, 
innovatsiooniteadlikkuse tõstmine, liikmetelt innovatsiooni tegemiseks 
puuduste kohta info kogumine 

– Otsustajate ja avalikkuse suunalised tegevused: teadus- ja 
innovatsioonipoliitikas kaasa rääkimine, ülikoolide fookusvaldkondade 
mõjutamine, rahastusmeetmete suunamine, kommunikatsioon 

– Innovatsiooni idude soodustamine – sektori kiirendi, venture capital fond vms  
– Kaardistada Eesti teaduslikud ja tehnoloogilised võimekused.  
– Töögrupi ülesanne on käia läbi ülikoolid ja lasta erinevad ideed kokku panna.  

– Statistika 
– Andmete esitamise kvaliteedi parandamine 
– Andmete töötluse ja avaldamise automatiseerimine – kohtumine 

Statistikaametiga. Statistikaameti juhtimislaud.  
– Andmelao idee – Kas EMPL-l võiks olla ühine andmeladu? 
– Mis meil olemas on, mis meil vaja oleks… 

– Puuinfo töörühm 
– Soovime jätkata ja elus hoida põhitegevusi millel on kujunenud hea maine 
– Poliitiliselt ülimalt soodne aeg puitehituse edendamiseks, puitehituse 

positiivne mõju märgatud nii EL-i kui ka Eesti koalitsioonilepingu tasemel 
– Kuna rahalisi vahendeid lisaks kasutada hetkel pole saame soodsat olukorda 

kasutada eelkõige lobby tehes 
– Puitehituse vedamisega võiks laiemalt tegeleda kui ainult EMPL, aga ei ole 

leidnud kellega koostöös seda teha, kes oleks valmis ka rahaliselt panustama.  
– Kuidas soodustada puidust ehitamist… 

 
7) KIK taotlusvoor  

• EMPL 
– Puuinfo puidukasutamise edendamise projekt ~80 000€ 
– Kliimamõju uuringu projekt ~100 000€ 
– Rohepöörde konverents ~100 000€. Sügisene metsakonverents uues 

formaadis… 
– Andmeladu? 

• EEML 
– Kogupere metsapäev 

• Metsaselts 
– Otsustajate metsakool, raievõistlused, Noored Euroopa Metsades  
– Metsanduse podcastid koos Reigo Ahvenaga 
– 1 minuti loengud teadlastega 
– Fotokonkurss metsas on tulevik 
– Toolid & Koolid – uuesti teha seda projekti. 

 
8) Kommunikatsioonitegevused 

Otsustajad mõistavad üha paremini metsa ja puidusektori olulisust. Suurim probleem on 

häälekate aktivistide suundumine välismeediasse, seades sihikule GI ja RMK tümitamine 

kohalikus meedias.  



● Peamine rõhk majandussõnumitel seoses uue poliitilise olukorraga. Uue valitsuse 

pöördumisega olime pildis erinevates uudiskanalites. 

● Kontakti hoidmine ja sõnumite joondamine oluliste kontaktidega: 

✓ peatoimetajad ja ajakirjanikud 

✓ teadlased 

✓ poliitikud 

✓ sektoriülesed projektid 

● Suurte projektidega edasi liikumine: 

✓ EMPL brändi loomine 

✓ Metsakonverentsi suunad - laiendada konverentsi? Keda kaasata? Võimalikud 

koostööpartnerid ja esinejad? Üks eesmärk Eesti sees mainekuvandit teha. 

Kuidas edasi minna? Henrik: Hakkame visiooni kokku kirjutama. 

✓ KIK taotluste ettevalmistused koostöös Metsaseltsiga 

Lähiaja tegevussuunad 

● Luua süsteem väikesteks positiivseteks uudisteks 

✓ Eesmärk iga nädal üks positiivne uudis mõnes maakonnalehes 

● Mõjusad projektid 

✓ Metsarahva päev  

✓ Konverents Mets 

● Ehitada jätkuvalt narratiive: 

✓ Linn vs maa 

✓ Rohepöörde võimalused 

✓ Mets hoiab Eesti majandust vee peal 

 

9) AS Viru-Nigula Saeveski liikmeksastumine 

Poolt: 14 Vastu: 0 Erapooletu: 0 

Otsus: Võtta vastu AS Viru-Nigula Saeveski EMPL liikmeks. 

 

 



EMPL juhatuse koosolek 
10.03.2021 14.00 – 17.00 
Veebikoosolek 
 
Kohal 16 juhatuse liiget: 

Ando Jukk, Argo Aavik, Jüri Külvik, Mati Polli,  Silver Rõõmussaar,  Jaano Haidla, Jaan 
Kers,  Raul Kirjanen, Ivar Dembovski, Lauri Raid, Tõnu Ehrpais, Linnar Pärn, Mait Kaup, 
Silver Rõõmussaar, Tiit Nilson, Tõnu Ehrpais 
EMPL liige: Meelis Kuzma 
Tegevmeeskond: Henrik Välja, Kadri Lainas, Pille Meier, Kerli Alliksaar, Jaan Lindmäe 

 

Päevakord  

1. Infod 

2. Koroonakriisi mõjud tööstuses 

3. EMPL brändiloome protsessi ülevaade 

4. EY uuringu küsimused 

5. e-veoselehe registri EVR kasutuselevõtt 

6. Üldkoosoleku aeg ja koht 

7. Kommunikatsiooniteemade ülevaade 

8. KOV kohtumised 

 

 

1. Infod 

• Kohtumine peaministriga lükkus edasi ja uus kohtumine on planeeritud 22. 

märtsil. Osalemas Raul, Henrik ja Jüri. 

• Esitatud KIK projektid 

– Puuinfo 

– Kliimaneutraalsuse uuring 

– Sektori andmeaida loomine 

• Kohtumine keskkonnaministriga – toimus vabas vormis kohtumine. 

Ministrist oli küllalt raske aru saada. Tundub pigem mõistlik, aga samas on 

tegemist noorpoliitikaga, kelle karjäär on alguses. Küllalt keeruline oli 

aduda tema tegelikke plaane ja mõtet. Soovib Imaverre külla minna.  

• Töörühmade töö. Midagi põhjalikku hetkel juhatusele teavitada pole. 

Töörühmad on koos käinud ja on tekkinud teatud tööplaanid.  

• Andmelao peamine fookus oli jõuda nii kaugele, et jõuaks 1. märtsiks 

KIK-I esitada. Järgmine samm on oodata KIK vastust. Plaan B on 

Statistikaameti juhtimislauaga edasi liikuda.  

• Ivar: Kas teha teade ministeeriumidele, ülikoolidele, et EMPL-i on 

selline töörühm loodud ja soovime nendega ühendust võtta ja olla nende 

partner. 

• Puuinfo töörühm - Erik on kokku leppinud RK keskkonnakomisjoni 

esimehe Yoko Alenderiga… 

– Istung puidkasutuse teemadel ehituses, mh. koos RKAS-iga 

– Komisjoni istung metsas koos Ando Eelmaaga 



2. Koroonakriisi mõjud tööstuses 

• Mis on ettevõtete tänane seis - OK 

• Kas tööprotsessid on häiritud? 

• Kas müük ja turud on ok? 

• Sõnumeid valitsusele? Kui maakondade vahelist liikumist piiratakse, siis see 

mõjutaks ettevõtete tööd. Kiirtestid! Maapiirkondade ettevõtted on ka koroonaajal 

toiminud ja maksutulu laekunud. Sisemised piirangud on toiminud ja riigi piirangud 

ei tohiks seda rikkuda. Kui tahame, et tööstused tööle jääks tuleb ka endal pingutada. 

Tööstused tegelevad aktiivselt ohutuse tagamisega.  

3. EMPL brändiloome protsessi ülevaade 

 

Valisime Velveti brändi loomise peale. Peamine tulevikust ja innovatsioonist 

rääkimine, oluline ka puidu kasutamine ja kasvatamine. Brändi võiks lähikuudel 

lukku saada.  

 

4. EY uuringu küsimused 

• Uuringu aluseks võtame EMTAK 02, C16, C17 ja C31 ettevõtted 

– C17 all arvestasime seni ainult Horizon Pulp&paper ja Estonian Cell hinnates et nemad 

on seotud. Mis ettevõtted seal all veel võiksid olla, mis on seotud puidu väärindamisega? 

Räpina tehas?  

– Eelmistest uuringutest on tulnud välja arvestatav kaasnev mõju uuringu all olevatest 

ettevõtetest C17 sektorisse – välja on jäänud mõni paberitööstuse ettevõtte kellel on 

kokkupuude Eesti puidu väärindamisega 

– Lisaks kontrollime EMPL liikmete ja äripäeva top ettevõtete reg. ja vajadusel lisame 

• Stsenaariumianalüüs erinevate raiemahtude korral – kas samad? 

• 10 mln (alampiir), 12,5 mln, 14,3 mln, 15 mln, 19mln (teoreetiline juurdekasv) – 14,3 

kas on vaja? Võtame 19mln maha.  

• Sektori edulood ettevõtete taseme välja toomiseks, kelle valime? Eesmärk näidata 

lisandväärtust töötaja kohta. Praegu keskmiselt 31 000-32 000€ töötaja kohta. Valitud 

ettevõtetes oli see kõrgem. Sai valitud, et oleks esindatud erinevad väärindamise 

tehnoloogiad.  

• seni EstonianCell, Graanul Invest, UPM-Kymmene ja Nordwood 

o Thermory? Barrus?  Vineerist keegi? Ecobirch? Arcwood? Palmako? Lemeks? 

Warmeston? Toftan? Informeerida neid, keda valida. 

 

5. e-veoselehe registri EVR kasutuselevõtt 

• EMPL poolt vajalikud arendused tehtud: x-tee liides on arendatud, x-tee turvaserver 

seadistatud, järelvalveasutuste nõutud andmed on x-tee kaudu kättesaadavad 

• Saadame kõikidele järelvalveasutustele ametliku teavituse EVR kasutuselevõtust (PPA, 

Transpordiamet, EMTA, KKI) 



• Kasutajate üleminekuks korraldame EVR juhtrühma koosoleku, et arutada kuidas teeme 

ülemineku ELVIS-st EVR-i. Oluline, et vastuvõtjad lülituksid esimesena ümber. Teeme 

infopäeva.  

• Vajalik seada konkreetne tähtaeg. Ilmselt sügiseks peab olema kõik ümber kolitud. Uuel 

süsteemil ei ole kasutaja liidest, mis on väike ettevõtetele ebameeldiv ja võib pahameelt 

tekitada. Juhtrühmas arutame, kuidas sellega käituda.  

 

6. Üldkoosoleku aeg ja koht 

• Planeerime hetkel füüsilist või vähemalt hübriidkoosolekut 

• Ettepanek 9.06 või 10.06 2021 Tartus – hinnata aprillis-mais toimumise võimalikkust 

– Maamessi nädal 

– Visioonikonverents plaanitud 11.06.2021 

• Päevakord 

– 2020 maj. Aasta aruande kinnitamine 

– Tegevuste ülevaade 

– Audiitori valimine (peaksime leidma uue audiitori!). uurida ja küsida pakkumisi. E-

audit?  

27.11.2021 saab EMPL 25! 

 

7. Kommunikatsiooniteemade ülevaade 

Norstadi uuring 

• Küsimused rahvale: 

Kas teie hinnangul on puidust toodete kasutamine teistest materjalidest toodete asemel 

üks võimalustest kliimaprobleeme leevendada? 52% jah/pigem jah ning 24% ei. 

• Kas teie hinnangul metsa- ja puidutööstus on keskkonnasõbralik tööstusharu? 45% jah 

ja 34% ei.  

• Kas teie hinnangul on metsa- ja puidusektor Eesti majandusele oluline valdkond? 89% 

jah ning 4% pigem ei. 

• Kas teie hinnangul on Eesti metsade majandamine vajalik? 92% jah 

Järgmine kord võiks küsimusi uuringus muuta.  

Võrgustiku ehitamine ja hoidmine – Mihkel Nestoriga sai kontakt loodud. Kontakti hoidmine 

teadlastega. Pressinõukoguga kontakt loodud. Konverents Mets. Metsarahvapäev on mõistlik 

ilmselt edasi lükata. Jätkasime  põhisõnumite edastamist. Jätkub debatt bioenergia ja 

rohepöörde teemadel.  

Vene keelne kontingent on metsa teemadel kriitilisem, kui eestikeelne. Sellele peaks 

tähelepanu pöörama.  

Palve liikmetele, et kui nähakse välismeedias infot, mida võiks kajastada ka Eesti meedias, 

siis võiks märku anda EMPL-i. 

Väiksed positiivsed uudised! 



Metsa konverents koostöös Ekspress Meediaga.  

Ekspress meediaga korraldatud konverentsi tulemused.  

+ aidanud sektorit kokku tuua 

+  ühtlustanud sõnumeid sektoris sees 

+ viinud laiemat teadmist mitme olulise mõjuisikuni 

+ toonud kaasa meile oluliste sõnumite kajastamise Maalehes ja Metsalehes 

- kõnetanud vähe inimesi väljaspool metsadebatti 

- ei ole laiema avalikkuseni jõudnud 

Edasised kolm varianti: 

• Muuta konverents rahvalikumaks – jõuda laiema hulga inimesteni, lihtsustada sisu.  

• Muutuda sisus rahvusvaheliselt ambitsioonikamaks – kõnetada seeläbi rohkem 

otsustajaid ja näidata teemat suuremas pildis kui ainult Eesti. – Hetkel plaanime sellega 

edasi minna.  

• COP26 satelliit üritus Tallinnas – kasutada ära rahvusvaheliselt olulist sündmust ja 

siduda end tugevalt kliimateemaga 

Katusteema kliimaneutraalsuse teekond koos puiduga.  

Eesmärgid 

• Luua rahvusvahelist koalitsiooni 

• Viia infot otsustajateni 

• Näidata tasakaalustatud perspektiive rohetehnoloogiate eestkõnelejad. 

• Sektorisse sisse uute teadmiste toomine ja sõnumite ning narratiivide ühtlustamine 

8. Kohtumine Ettevõtlusministri Andres Sutt’iga 

Võiks korraldada kohtumisi iga kvartal.  

• 29.03 kell 11 veebis 

• EMPL poolsed osalejad: 

– Raul Kirjanen 

– Tõnu Ehrpais 

– Argo Aavik 

• EMPL sõnumid: 

– Metsaressursi kasutusvõimaluste ja piirangute ettenähtavus 

– Metsanduse teema jagamine erinevate ministeeriumite vahel. KKM, MKM 

– Metsasektori asekantsleri positsiooni vajadus  

– Vaatame üle kriisi alguse ettepanekud 

 

9. KOV kohtumised 

Kohtumiste tabelit on täiendatud.  

 



EMPL juhatuse koosolek 

14.04.2021 14.00 – 17.00 

Veebikoosolek 

 

Kohal 15 juhatuse liiget: 

Mait Kaup, Jaak Nigul, Tõnu Ehrpais, Ando Jukk, Ivar Dembovski, Jaan Kers, Jaano Haidla, 

Jüri Külvik, Lauri Raid, Linnar Pärn, Margus Kohava, Mati Polli, Raul Kirjanen, Silver  

 Rõõmussaar, Tiit Nilson 

 
EMPL liige: Tarmo Tamm 

Külalised: Velvet (Janno Siimar) 

Tegevmeeskond: Henrik Välja, Kadri Lainas, Kerli Alliksaar, Jaan Lindmäe 

 

 

Päevakord: 

1. Infod 

• Valmos OÜ liikmelisus 

• Metsaväljaveo autojuhi kutsestandard seis 

• RK Keskkonnakomisjoni istung 22.04 puitehituse teemal 

• Kütuseaktsiisi toetuskiri 

• Töörühmade töö 

2. Ministritega kohtumise tagasiside (Keskkonnaminister, Ettevõtlusminister, 

Peaminister, Majandusminister) 

3. 1 kv. Eelarve ja tegevuskava tulem 

4. Kevadise raierahu teema ülevaade 

5. EMPL konkurentsieeskiri 

6. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

7. Liikmeksastumise avaldus Woodpecker Software OÜ 

8. Liikmeksastumise avaldus Puidukoda OÜ 

9. Liikmeksastumise avaldus Laesti AS 

10. EMPL visuaalse identiteedi tutvustus - Velvet 

 

1. Infod 

a. Valmos OÜ liikmelisus – avaldas soovi liidust välja astuda. Henrik võttis 

nendega ühendust ja 15.04 toimub nendega arutelu.  

b. Kütuseaktsiisi mitte tõstmise toetuskiri saadetud Rahandusministrile 

Majandusministrile, Rahanduskomisjonile 

c. Töörühmade töö 

i. Teadus, arendus ja innovatsioon – töörühm on käinud mitmeid korda 

koos.  

ii. Statistika ja andmed. Kohtumine Statistikaametiga toimub järgmisel 

nädalal. Siis saame selgust, millises osas on nad valmis meile appi 

tulema.  



iii. Infotunnid liikmetele? 

d. Kutsestandardite seis: 

Eesmärk: kõik metsades tegutsevad töötajad peavad olema kutsetunnistusega 

• Raietööline, tase 2 ja 3 

• Metsur, tase 4 

• Harvesterioperaator, tase 4 

• Forvarderioperaator, tase 4 

• Metsatehnik, tase 4 

• Metsamajanduse spetsialist, tase 5 

• Metsaväljaveo autojuht, tase 4 – sektorite ülene, kaasatud ka 

Autoettevõette Liit (AEVL) 

e. 05.04 metsaväljaveo autojuhi kutsestandardi ümarlaud 

Osalesid: EMPL, RMK, EEML, AEVL, Luua MK, Kehtna KHK 

Põhjus: AEVL ei ole rahul sellega, et Eestis ei õpetata metsaväljaveo autojuhte 

(MVVA) 

Selgitus: EMPL on metsanduse kutseandja ja Luua MK-l on metsanduse 

valdkonna õpetamise õigus. Metsaväljaveo autojuhi õppe korraldamine kuulub 

transporditeenuste valdkonda ja siin on õppe läbi viimise õigus 3-l koolil: 

Kehtna KHK, Viljandi KÕK ja Rakvere AK. Ükski neist ei ole huvitatud õppe 

läbi viimisest ja HTM ei toeta ühisõppekava loomist koos Luua MK-ga. 

Otsus: Pall on AEVL-I käes ja nad peavad hiljemalt 19.04 kõigile osalejatele 

teada andma, kas nad käivitavad koos Kehtna KHK-ga MVVA kutseõppe 

Edaspidised tegevused: 

• AEVL eestvedamisel alustab Kehtna KHK-ga MVVA õppekava 

koostamist ja väljaõpet 

• Kui Kehtna KHK õpet läbi viia ei taha, siis Luua MK esitab HTM-le 

taotluse õppe läbi viimise õiguse saamiseks  

f. EMPL jätkab kutseeksamite läbi viimist juba tegutsevatele autojuhtidele. 

Kutseõppe käivitamine saab toimuda kutsekoolide eestvedamisel ja 

erialaliitude toetusel. 

 

Metsaväljaveo autojuhi kutsestandardi seis: 

g. Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus: Luua MK, 26 h 

h. Eksami osad: 

i. Valikvastustega teooriatest 

ii. Teekonna kavandamine, puidu laadimine, metsaveoauto korrashoid, 

ohutus (kirjeldav pilet)  

iii. Koorma parameetrite ja koguse hindamine (prakt. ül.) 

iv. Koorma laadimine ja manööverdamine (prakt. ül) 

i. 11 eksamit alates 08.09.2020 

j. Osalejaid 67 (11 ettevõttest) 

k. Positiivselt sooritanud 56 

l. Mittesooritamise põhjus: 



i. Osalejad ei tutvu eelnevalt kutsestandardiga ja eksami juhendiga 

 

Keskkonnakomisjoni istung 20.04 puitehituse teemal 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit esindab eesti ühte olulisemat tööstussektorit mille 

alustaladeks on keskkonnasäästlik ringmajandus ja innovatiivsus. Usume, et dialoog 

keskkonnakomisjoniga aitab selgitada, kuidas riik ja erasektor saavad üksteist aidata 

rohelisi eesmärke saavutada.  

1. Ivo Jaanisoo - MKM - ehitus ja elamuosakond. - kuidas riik seab purjed, et roheliseks 

hakata  

2. Anneli Oviir - hoonete olelusringi ekspert - ülevaade olelusringi mõõtmisest ja 

rakendused  

3. Peter Pääso - rahandusmin - raha - mis võimalik ja mis mitte 

4. Elar Vilt - Puitmajaliit - kuidas täna, homme ja aasta pärast - mis aitaks, mis ei aita. 

5. Tiia Ruben – Ehitusinseneride Liit - mida oleks vaja, et projekteerimist 

“rohelisemaks” reha  

6. Indrek Allmann - olukord põllupeal  

7. Margit Martinson - keskkonnamaja roheline teekond - ja olulisus riigile  

8. Henrik Välja, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit 

9. Erik Konze, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit  

10. Mihkel Mäger - Roheline RKAS  

 

Peamised teemad on:  

• Arusaam roheleppest  

• Rohehanked - kes ja kuidas  

• Co2 ja olelusring ehituses  

• kuidas oma valdkonnas / ministeeriumis / sektoris nähakse oma rolli ja võimalusi neis 

teemades  

• Millised on kitsaskohad, probleemid ja muu, mis vajaks tähelepanu  

• Riigipoolsed tegevused, mis aitaks tõhustada tegevusi  

• arutelu  

 

2. Ministritega kohtumise tagasiside (Keskkonnaminister, Ettevõtlusminister, 

Peaminister, Majandusminister) 

• 26.03 Keskkonnaminister Imaveres – näitasime Stora Enso tegevusi.   

• 29.03 Ettevõtlusminister Andres Sutt 

• 29.03 Peaminister Kaja Kallas 

Tulemas 

• 27.04 14:00 Riigihaldusminister Jaak Aab 

• 19.04 15:00 Majandusminister Taavi Aas 

• Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus – ootame vastust 

 

3. 1 kv. Eelarve ja tegevuskava tulem 

Projektitegevustest kõige suurema kuluga on hetkel Puuinfo all puitarhitektuuri 

telesaate valmistamine. Teine suurem kulu on seotud visuaalse identiteedi 



uuendamisega. Muus osas on jooksvad kulud. Liikmemaksud on laekunud 

korrapäraselt. Plaanitust kõrvalekaldeid ei ole. Tulude poolel on mõned asjad veel üles 

võtmata, mis laekuvad hiljem.  

Tegevused 2021 – Pille on tegelenud kutseandmisega ja teadus ja arendustegevusega. 

Ernst & Young uus uuring on käima lükatud. Uued KIK projektid said sisse antud. 

Visuaalne identiteet.  

 

4. Kevadise raierahu teema ülevaade 

Rootsi kohtulahend meid ei puuduta, seda ei saa keegi kasutada argumendina meie 

survestamiseks. Kriitiline küsimus on kuidas sõnastatakse tahtluse mõiste. 

Keskkonnaagentuuri seireandmete järgi nende lindude arvukus, kes kõige rohkem 

mõjutatud metsandusest, nende arvukus on kasvanud. Probleem on aga eetiline.  

Ernst & Young’i uuringu lisasse? 

 

5. EMPL konkurentsieeskiri 

Oleme koostamas.  

Meie seisukoht: EMPL toetab ausat ja avatud konkurentsi kõikidel turgudel. EMPL 

liikmete äritegevus, töötajad, juhid ega juhatuse liikmed ei riku ühelgi juhul ühtegi 

konkurentsieeskirja. Näiteks on konkurentsi käsitlevate õigusaktidega vastuolus 

ebaseaduslikud hinnakokkulepped, ebaseaduslik turu jagamine või muud tegevused, 

mis takistavad, piiravad või moonutavad konkurentsi.  

 

Eesti praktikas väga palju konkurentsi juhtumeid ei ole.  

 

6. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

Suurem vaade: 1) pärandame lastele terved ja tugevad metsad – prevaleerib sõnum, et 

mets saab otsa. Vaja, et riik ja teadlased oleks tugevamalt pildis, 2) teeme Eestist 

rohetiigri – turbulents, fakte ja toetajaid on vähe, vaja rohkem andmeid ja ehitada 

koalitsiooni 3) isemajandav Eesti – oleme heas seisus, sest olemas data, kõneisikud, 

lood ja välised validaatorid.  

Möödunud kuu olulisemad tegevused – võrgustiku ehitamine ja hoidmine, 

meediategevused, suured projektid.  

Möödunud kuu metsateemad: uus MAK juhtkogu, RMK on pideva rünnaku all, 

erametsaomanike hääl kuuldavamaks. 

Organisatsioonid ja inimesed, kes sektori kaitseks sõna võtsid: Mihkel Nestor, Kristen 

Michal, John A. Stanturf, Kätlin Ölluk.  

Sektorina oleme passiivsed oma positiivset lugu rääkima. Vajame kõneisikuid nii eesti 

kui vene keeles.  

 

7. Liikmeksastumise avaldus Woodpecker Software OÜ 

Hääletus: Poolt: 12 Erapooletu: 0 Vastu: 0  

Otsus: Võtta EMPL liikmeks vastu Woodpecker Software OÜ 

 

8. Liikmeksastumise avaldus Puidukoda OÜ 



Hääletus: Poolt: 12 Erapooletu: 0 Vastu: 0 

Otsus: Võtta EMPL liikmeks vastu Puidukoda OÜ 

 

9. Liikmeksastumise avaldus Laesti AS 

Hääletus: Poolt: 12 Erapooletu: 0 Vastu: 0 

Otsus: Võtta EMPL liikmeks vastu Laesti AS 

 

Kokku EMPL-s 67 ettevõtet 

 

10. EMPL visuaalse identiteedi tutvustus – Velvet tegeleb EMPL visuaalse 

identiteedi uuendamisega.  

 

 

 

 

_____________________    ______________________ 

Raul Kirjanen      Kerli Alliksaar   

Koosoleku juhataja     Protokollija 

 



EMPL juhatuse koosolek 

12.05.2021 14.00 – 17.00 

Veebikoosolek 

 

Kohal 16 juhatuse liiget 

Osalejad: Raul Kirjanen, Jaak Nigul, Jüri Külvik, Margus Kohava, Silver Rõõmussaar, Jaan 

Kers, Mait Kaup, Ando Jukk, Argo Aavik, Ivar Dembovski, Jaano Haidla, Lauri Raid, Linnar 

Pärn, Mati Polli, Tiit Nilson, Tõnu Ehrpais 

 

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

Külaline: Eve Rebane (EMSN) 

Päevakord: 

1. Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN) tegevus, Rohelise kaardi loomise 

ettepanek, Eve Rebane (EMSN) 

 

Metsasektori enese initsiatiivil ja laiapõhjalise osalusega koosolekul toimus ajurünnak, 

millest sündis Roheline Kaart. 

Rohelise kaardi sihtgrupid: metsatööde tegijad, metsaomanik, raieõiguse vahendaja.  

EMNS teeb taotluse esitamise järgselt ja valimi aluse ka hiljem kontrolle. 

Millal rakendub ja palju maksab: vajalik on teavitamine. Domeen on olemas.  

 

2. EMSN-i juurde metsasektori „vahekohtu“ loomise ettepanek ja tutvustus 

Metsamajanduse Arbitraaž. See võiks kaitsta nii metsaomanikku kui ka metsaettevõtjat.  

Arbitraaži otsusega saaks vaidlused lahendatud, et annaks hinnangu, selgitaks 

osapooltele õigusi ja kohustusi, proovib neid lepitada ja otsust on võimalik edaspidi 

kasutada edasistes vaidlustes. Meie eesmärk ei ole hakata metsaomanikku või 

metsaettevõtet õpetama, vaid soovime, et vaidlused leiaks kiire lahenduse. Eesmärk, et 

1 kuu jooksul lahendaks vaidluse. Arbitraaž tegeleb metsamajandusega seotud vaidluste 

ennetamise ja kohtuvälise lahendamisega. 

 

 

 



 

3. Kevadise raierahu nõude olukorra ülevaade ja arutelu. 

Surve teemale on kasvanud, esimesed neli ettevõtet on saanud ettekirjutuse raietööde 

peatamiseks. Info kohaselt reageerib Keskkonnaamet esitatud kaebustele. Kaebuse 

menetlemine ja ettekirjutuse väljastamine on võtnud ühe päeva, lähtutud on 

argumendist, et teadusuuringute kohaselt on metsas igal hektaril vähemalt üks 

linnupesa. 

Probleemi võib jagada neljaks osaks.  

1) Keskkonnaprobleem: Keskkonnaagentuuri seireandmed näitavad, et metsalindude 

arvukus on kasvutrendis või stabiilne. Paremat andmestikku ei ole, sõltumatud 

teadlast kes saaks hinnata teemat ei ole kuskilt võtta. 

2) Eetiline probleem: ühiskond on teema suhtes tundlik, samas nulltolerantsi 

kehtestamine ja selle pretsedendi laiendamine ka teistele elualadele halvaks 

majandustegevuse laiemalt ning ei ole mõeldav. 

3) Juriidiline probleem: linnustiku kaitset reguleerib Euroopa linnudirektiiv mille 

kohaselt on tahtlik lindude, pesade ning munade häirimine ja hävitamine keelatud. 

Tahtluse mõistet ei ole täpsustatud, kriminaalõiguses kasutatava mõiste kohaselt on 

ka kaudne tahtlus võrdsustatud tahtlusega, s.t. kui tead, et teole esineb tagajärg kuigi 

see pole teo otsene eesmärk on tegemist siiski tahtlusega. Eestis on linnudirektiiv 

üle võetud looduskaitseseadusega, mille §55 keelab samuti lindude ja pesade 

häirimise. Samas linnudirektiiv ütleb lisaks keeldudele, et arvestama peab ka 

majanduse vajadustega ning piiranguid peab kehtestama ulatuses mis on direktiivi 

eesmärkide saavutamiseks vajalikud. Vajalik on saavutada õigusselgus antud 

küsimuses aga poliitilist toetust on teemale raske saada.  

4) Sotsiaalmajanduslik mõju: tellime vastava uuringu koos EY koostatava sektori 

sotsiaalmajandusliku mõju uuringuga.  

 

 

4. Infod 

a. RK Keskkonnakomisjon 15 juuni metsas Erametsaliiduga  

b. Toimus RK Keskkonnakomisjoni istung puitehituse teemadel.  

c. Keskkonnaministeeriumi uus puidust hoone sai rahastuse 

d. Toimus kohtumine peaministribüroo juhataja Gerrit Mäesaluga.  

e. Toimus kohtumine regionaalminister Jaak Aabiga ja Majandusminister Taavi 

Aasaga. Mõlemad kulgesid positiivselt.  

f. Koostasime ja esitasime kommentaarid ja direktiivi punktide täpsustused 

Euroopa Parlamendile ja Komisjonile seoses REDII Artikli 29 suuniste 

projektiga, seonduvalt jätkusuutlikkuse kriteeriumite eelseisva kohaldamisega.  

g. Vastuse koostamine Keskkonnaministeeriumi määrusele  nr 73 20.12.2016 

muutmisega plaaniga seonduvalt (säästlikude kriteeriumid) 



5. Kohtumised ministritega 

a. Rahandusminister 25.05 kell 15.00 

i. Sõnumid: Metsamaa kasutustest välja viimise/RMK raiemahu 

vähendamise tegelik maksumus võttes arvesse väärtusahela mõju ning 

sektori panus majanduses. Alutaguse RP laiendamise majandusmõju 

näitena tuua. 

ii. Osalejad: Raul Kirjanen, Tõnu Ehrpais 

b. Maaeluminister, ootame aega 

6. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

Metsateema on teravalt pildis. Negatiivne fookus: lageraied, vastaspoolel väga lai ring 

võimsaid mõjuisikuid. Positiivne fookus: metsa istutamine on tähelepanu saanud. 

Looduskaitsealade sotsiaalmajanduslik mõju, puitehitiste teema.  

Jätkasime põhisõnumite edastamist. Rahvusvahelise ja kodumaise meedia vastulaused. 

Liigume edasi konverentsiga Mets. Tegeleme EMPL brändiga.  

Suuremad kajastused: Ringvaates, AK, ETV+ „Rahvale tähtis“, Delfi/EPL. 

Lähiaja tegevussuunad: Koalitsiooni ehitamine. Maapiirkondade tegevusalade 

esindusorganisatsioonidega. Aitäh, nendele, kes on valmis rääkima edulugusid! Vajame 

kõneisikuid nii eesti kui vene keeles.  

 

7. EMPL Konkurentsieeskirjade kinnitamine 

Kui reeglid kinnitatud ja kodulehel kättesaadavad, ei ole vaja ka mingeid allkirju 

koguda. 2 aasta pärast vaataks uuesti eeskirja üle.  

Kommentaarid ja ettepanekud saata Jaan Lindmäele ja võtame teema uuesti ette 

järgmisel juhatuse koosolekul.  

 

8. Üldkoosoleku korraldamine  

Variant 1.  

a) Otsuse vastu võtmine koosolekut kokku kutsumata (maj. Aasta aruanne) 

b) Infopäev liikmetele Zoomis 

Variant 2.  

a) 9.06 või 10.06 või 11.06 füüsiline koosolek 

b) Siseruumides või õues 

Otsus: uurida võimalusi Lõuna-Eestis füüsilise koosoleku läbiviimiseks.  

 



9. 2021 majandusaasta audiitori valimine üldkoosolekule ettepanekuks 

Esitada Ellen Tohvri 

 

10. Metsaväljaveo autojuhi (MVVA) kutseõpe ja kutse andmine 

Arengud viimase kuu jooksul. Autoettevõteteliit ja Kehtna KHK alustasid koostööd ja 

otsustati alustada taseme õppekava koostamist. Protsess on aeganõudev. Kaasati ka 

Luua MK. Luua MK-l on valmisolek täiendõppe läbi viimiseks. Paindlikum ja saab 

alustada varem.  

   

11. Ettepanek luua EMPL-i preemia parimale doktoritööle  

Praegu antavad preemiad: 

EMÜ Metsandus-ja Maaehitusinstituudi metsatööstuse magistritöö – 600€ 

EMÜ Metsandus-ja Maaehitusinstituudi puitkonstruktsioonide (ehitus) magistritöö – 

600€ 

EMÜ Puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrghariduse lõputöö – 600€ 

TalTech Inseneriteaduskonna puidutehnoloogia magistritöö – 600€ 

TalTech Inseneriteaduskonna puitkonstruktsioonide (ehitus) magistritöö – 600€ 

Luua MK metsandusvaldkonna parim lõpetaja (kutseõpe) – 400€ 

Ettepanek 

Parimale doktoritööle – 1 preemia aastas, kõik Eestis kaitstud puiduga (tööstusega?) 

seotud tööd, preemia suurus ??? Ülikoolide ja erialade ülene.  

 

 

 

 

_______________       ________________ 

Raul Kirjanen       Kerli Alliksaar 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 



EMPL juhatuse koosolek 

9.06.2021 kell 12.00 – 14.00 

Sangaste loss 

 

Osalejad: Raul Kirjanen, Jaak Nigul, Jüri Külvik, Margus Kohava, Silver Rõõmussaar, Jaan 

Kers, Ando Jukk, Ivar Dembovski, Jaano Haidla, Tiit Nilson, Tõnu Ehrpais (kohapeal) 

Mati Polli, Argo Aavik, Lauri Raid (veebis) 

Tegevtiim: Henrik Välja, Jaan Lindmäe, Pille Meier, Kadri Lainas, Julia Piilman 

Liikmed: Marti Piirimäe (Graanul Invest) 

Päevakord: 

1. Infod 

1.1 15.06 toimub Riigikogu Keskkonnakomisjoni metsakülastus EEML-i juhatuse 

esimehe Ando Eelmaa juures mille on organiseerinud EMPL koostöös 

erametsaliiduga. 

1.2 Kohtumine maaeluministri Urmas Kruusega toimus: esmane kohtumine, viisime 

ministri kurssi sektori probleemidega, peab kohtumisi jätkama 

1.3 Kohtumine rahandusministriga Keit Pentus-Rosimannusega: andsime ülevaate 

sektori olukorrast ja sealhulgas linnurahu teemat puudutavas teemas. Minister 

üldiselt toetas sektori seisukohti.  

1.4 Toimus RK metsanduse toetusrühma koosolek kevadise raierahu teemal: EEML tegi 

põhjaliku analüüsi linnustiku arvukuse ja keskkonnaküsimuse kohta, kus leiti et 

teemat peab veel uurima; lisasime sektori sotsiaalmajandusliku uuringu, mis näitab 

kahju sektorile. 

1.5 Telesaade puitarhitektuurist ERR-s, vaatajaid oli ligi 60 000, ERR oli väga rahul, 

tagasiside oli positiivne; Puitmajaliit võtab nüüd teatepulga üle ja plaanib toota 

järgmised 4 osa 

1.6 EMPL välja antavad lõputööde preemiad on saanud juhatuse poolt kinnituse 

2. EMPL konkurentsireeglite kinnitamine 

Reeglid on juhatuse liikmetele jagatud. Muudatus viidi sisse, kus öeldi, et iga ettevõte vastutab 

ise probleemi tekkimisel, mitte EMPL. 



Kui tekib küsimus, kes on konkurent, siis tasub pöörduda konkurentsiametisse, kes selle teema 

lahendab. Kindlat definitsiooni ei ole. 

EMPL vastutav isik kelle poole pöörduda konkurentsireegli rikkumise kahtluse või küsimuse 

osas on Jaan Lindmäe. 

Otsus: kinnitada EMPL konkurentsireeglid 

14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud 

3. Kevadise raierahu olukorra ülevaade 
 
7.06 seisuga on metsanduse alal 116 kaebust , 37 raietööde peatamist (4 lühiajalist). 

Praktika on regiooniti erinev ja sõltub inspektorist. EMPL-i poolt tõstatatud teemat 

ministritega,  Tööandjate Keskliidus, meedias. Keskkonnaministeerium on välja 

töötamas LKS  seadusmuudatuse ettepanekut. 

EMPL peaks ärgitama liikmeid vaidlustama inspektorite otsuseid. EEML juba tegi sellise 

üleskutse. 

ELVIS-e kaudu saaks teha kokkuvõtte, kuidas on muutunud mahud. 

Septembris-oktoobris peavad olema sektoril kaalukad argumendid sektori kaitseks. 

Tuleks rääkida ka põllumajandussektoriga, sest antud teema puhul on hetkel kogu 

raskus langenud metsandussektorile. 

Tuleb esile tõsta ka sektori konkurentsivõime võrreldes teiste riikidega, kus analoogset 

raierahu kohustust ei ole kehtestatud. 

Teema tuleks lahendada kohtutes, luues pretsedendid. 

Tuleb pingsalt jälgida rahvusvahelist praktikat (Soome, Rootsi, Läti) ning viia see info 

otsustajateni. 

Küsida RMK-lt kas neil on statistikat, kuidas teiste riikide analoogsed organisatsioonid 

on selle teemaga tegelenud. 

 

 

 

 
4. MAK 2030 EMPL seisukoht 
 



MAK 2030 ettepanekule oodatakse tagasisidet 10.06. Lähtume pigem põhimõtetest ja 

väldime konkreetsete numbrite välja toomist. Taotleme konkurentsivõimelist ja 

lähiriikidega võrreldavat ettevõtlus keskkonda.  

Arutelu: 

- Harvendus- ja valgustusraied ei peaks minema raiemahu sisse. Piirata võiks 

pikaajalist uuendusraide mahtu. Range kaitsega metsamaade hulk ei tohiks 

ületada 15% ja üldpiirangute maht ei tohiks ületada 25%, ideaalis viia regiooni 

keskmisele tasemele. Oma regulatsioonid ei tohi olla rangemad kui LULUCF on 

kehtestanud. Tuleb rõhutada raadamise kompenseerimist, tuleb toetada MAK-s 

positiivseid punkte. Vähe on käsitletud õiglast kompenseerimist (paljud ei taju, 

kui palju maksab looduskaitse). EMPL peaks rõhuma majanduslike mõjude 

õiglast hindamist mis võtaks arvesse ka väärtusahelas loomata jääva väärtuse. 

Raiemaht peaks olema informatiivne, mitte numbriline kohustus (kuidas seda 

hakatakse kontrollima?). Ei tohi raiemahtu siduda juurdekasvuga. Ei saa toetada 

püsimetsanduse mõistet MAK-is, peame rõhutama vajadust suurendada 

juurdekasvu. 

 

5. RMK kestvuslepingusse süsiniku sidumise kriteeriumi lisamine 

RMK ettepanek: puidumüügilepingutesse lisada ühe hinnatava kriteeriumina kliendi 

toote eluiga ehk kui pikaks ajaks jääb süsinik puitu seotuks. 

Tagasiside RMK-le: On arusaamatu, kuidas see punkt turgu reguleerib. Eesmärk ei ole 

selge, mõju puudub, tekitab lisaks hägusust. Tuleks aeg maha võtta, läbi mõelda ja siis 

otsustada. Pakume ise RMK-le lahenduse, kuidas pikaajaliste toodete eelistamist 

paremini reguleerida. 

 
 
6. Kommunikatsioonitegevused 
 

Kas EMPL on huvitatud Äripäeva raadio sisuturundusest (podcast)? Kulu oleks ca 1000€ kuus, 

mis võimaldab meil hoida kontrolli teemade ja sisu üle. Vastasel juhul teeb seda keegi teine ja 

siis ei saaks sisu kontrollida. Saame tõstatada teemasid mida muidu meedias ei taheta kajastada. 

 

Otsus: Proovime 6 kuud ja siis otsustame edasi. Tegutseme liiduna. 

 



Täpsemalt kommunikatsioonitegevustest samal päeval EMPL üldkogul. 

 

7. EVR kasutajaliidese arendus 

 

EVR juhtrühm on otsustanud, et lisaks e-veoselehe registrile „EVR“ on vajalik arendada ka 

lihtne kasutajaliides, mis võimaldaks e-veoselehte kasutada ka neil, kes igapäevaselt sektoris ei 

tegutse ning ei soovi liituda läbi professionaalsete tarkvarade kasutamise. Arendust on võimalik 

rahastada e-veoselehe tasust kogutavast arendusfondist. Pakkumised kasutajaliidese arenduseks 

on võetud ja varieeruvad 20 000€ ja 80 000€ vahel. Liidu tegevmeeskond vajaks tuge ja 

kompetentsi pakkumuste sisu hindamiseks ning arendustöö tellimiseks – töö juhtimiseks. Kas 

liidu liikmete seas on neid, kellel oleks võimalik toetada liitu oma eksperdi tööga?  

Ettepanek valida projekti juhtima Marti Piirimäe Graanul Investist.  

Ettepanek valida pakkujatest Almic 27 500 €, 4+1 kuud 

Otsus: Kasutajaliidese arendab Almic hinnaga 27 500€ graafikus 4+1 kuud; projektijuhiks 

Marti Piirimäe 

 

 

 

_______________       ________________ 

Henrik Välja        Pille Meier 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 



 

 

EMPL juhatuse koosolek 

11.08.2021 

EMPL kontor (Toompuiestee 24, Tallinn) ja veebis 

 

Osalejad: Raul Kirjanen (veebis), Jaak Nigul (veebis), Silver Rõõmussaar (veebis), Jaan Kers 

(kontoris), Ando Jukk (veebis), Ivar Dembovski (veebis), Jaano Haidla (veebis), Tõnu Ehrpais 

(kontoris), Mait Kaup (veebis), Argo Aavik (veebis), Lauri Raid (kontoris) 

Tegevtiim: Henrik Välja (kontoris), Jaan Lindmäe (kontoris), Pille Meier (veebis), Kadri Lainas 

(veebis) 

 

Päevakord: 
 

1. Info 
a. Riigikogu Keskkonnakomisjon 15.06 metsas Erametsaliiduga õnnestus, 

enamus liikmeid oli kohal. Komisjoni liikmed hea ülevaate tegelikest 
probleemidest metsas, erinevatest majandamise võtetest ning metsa 
ilmest erinevates etappides. 
 

b. Moodustati Riigikogu töötleva tööstuse toetusrühm, EMPL ja teised 
tööstuserialaliidud osalesid kohtumisel toetusrühma liikmetega. 
Tööstuserialaliitudel on ühtsed seisukohad ja probleemid, peamine ootus 
on konkurentsivõimelisele tegutsemiskeskkonnale. 

 
c. Saime KIK projektist toetused Puuinfo tegevustele summas 61 000€ ja 

sektori kliimauuringule summas 62 000€.  
 

d. Kliimauuringu hange välja kuulutatud, tähtaeg 23.08 
 

e. Sotsiaalmajandusliku mõju uuring uuendatud 
 
 

2. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 
Juulis kohtumised teadlaste ja ajakirjanikega, keskkonnaministriga. Suuremad teemad: 
metsarahvapäev ja konverents „Mets“. Meedias kliimameetmed, VKG tehas, Graanul 
Investi müük, looduskaitseseadus, linnurahu, puidu hind. Sellel suvel on vastaspool 
vaikne ja tagasihoidlik olnud. Warmeston (Mait Kaup) suurem artikkel 
süsinikujalajäljest ja jätkusuutlikkuse aruandest. Ärgitaks ettevõtteid tellima oma 
ettevõtte süsinikujalajälje uuringuid.   
Äripäeva raadioga koostöö alustatud, alustame saadetega: rohepööre ja 
kliimaneutraalsus, innovatsioon, metsa kaitsmine. Mets hoiab Eesti majandust vee peal. 
Sügisel võiks koostada ühiste jõududega petitsiooni (vähemalt 10 000 allkirja)kaasates 



erinevad osapooled, et tasakaalustada oma tegevused vastaspoolega. Näidata, et maal (ja 
metsas)elavad inimesed teavad, mida nad teevad. Õige aeg oleks ehk aeg, kui linnurahu 
teema jõuab riigikogusse. 
 

3. Eelarve tulem 7 kuud 
Hetkel on 6 kuu tulud, kolmanda kvartali liikmemaksuarved ei ole veel välja läinud. 
Liikmemaksud on hästi laekunud. Kutseeksamite läbi viimine on olnud plaanitust 
parem. Puuinfo reisid ei ole toimunud. KIK toetused varasemate tegevuste eest on 
laekunud. Arendusnõuniku rahastus tuleb viivitusega. Visuaalne identiteet on lõpetatud. 
EKA tudengite installatsioon on tehtud – meediakajastus on olnud aktiivne. E&Y uuring 
on uuendatud. Ise oleme tootnud puidukasutust energeetikas tutvustava trükise 
diplomaatidele, ametnikele jagamiseks mille eesmärk on abistada Eesti esindajaid kui 
sektorit rünnatakse välismeedias (peamine sihtmärk on pelletid). Juriidilise nõustamise 
kulud seotud peamiselt looduskaitseseaduse muudatusega. Tegevused toimuvad 
plaanitult. Lisakuludena võrreldes algse plaaniga on lisandunud Äripäeva podcast, 
Metsarahva päeva lisarahastus ja kliimauuringu omaosalus, mille täpne summa selgub 
hanke tulemusel. 
 

4. Metsarahva päeva korraldamine 18. september 2021 
Metsarahva päev on paigas. 30 ettevõtet on valmis osalema üle Eesti. Sihtrühmaks on 
lastega pered. Registreerimine avatud kuni 20. augustini. Reklaamid televisioonis, 
maakonnakeskustes, bännerid, Youtube, FB. Seoses koroonaga on eelregistreerimine ja 
vaktsineerimispass. Ettevõtted, kellel on metsa, võiksid osalejaid viia ka metsa. 
Ettevõtted ei pea töötama, lihtsalt näidata, millega on tegemist. Esimene video on tehtud, 
aga ei ole lõplikult veel valmis. Juurde on vaja selgitavaid tekste, lisaks jupikese tööstust 
(näiteks maja ehitamine). Videos rõhutame, et metsas toimetavad asjatundlikud ja 
metsast hoolivad inimesed. Visuaalis peaks näitame erineva vanusega (10, 20... aastat) 
metsa, tuleb näidata kui kiiresti mets kasvab. Lisada võiks teksti (hääl ja kiri). 
Vaja tööstuste aktiivset osalemist! 
 

5. Looduskaitseseaduse muutmise protsess 
Muudatusettepanekud: linnurahu kaitsealadel, raielangi vähendada 7ha kuni 5 ha, 
karistusmäärades suurendamine. Saatsime oma seisukohad 7. juulil (MKM, 
Maaeluministeerium, Rahandusministeerium, Keskkonnaministeerium, HTM-le). Allar 
Jõksi seisukoht sai edastatud õiguskantslerile, justiitsministrile ja keskkonnaministrile. 
MKM ei kooskõlastanud. Maaeluministeerium kooskõlastas (tingimuslik), kuid soovitas 
EMPL seisukohti arvestada. Hetkel läbi rääkimised justiitsministri nõunikuga. 
Edaspidine protsess sõltub keskkonnaministeeriumi seisukohtadest.  
 

6. EL Kliimapakett FIT55 
Tagasisidet oodatakse 10. septembriks. 14 strateegiat, 3500 lk. Meid puudutavad 
teemad: LULUCF, süsinikukaubandus, metsastrateegia, süsiniku piirmehhanism, 
taastuvenergiadirektiiv. Tegemist on suhteliselt toore materjaliga, Euroopa riigid on 
vastakal arvamusel. Tuleb jälgida, kuidas reageerivad Euroopa mõjukad riigid ja eriti 
mõjukad metsariigid. 
Oleme hakanud kirja panema EMPL seisukohti antud dokumendi osas: 2030 eesmärkide 
saavutamine ei tohi kahjustada 2050 ja edasi eesmärkide saavutamist: metsade aktiivne 
majandamine, asendusefekt, kohaliku tootmise konkurentsivõime kaitsmine.  
 



 
7. EMPL visuaalne identiteet 

Välja on töötatud uus EMPL visuaalne identiteet, mis on moodne ja edastab põhilisi 
väärtusi. Eesmärgid: kestlik puidukasutus, innovaatilised lahendused, rahvusvaheline 
konkurentsivõime. Väärtused: koostööle rajatud, vastutustundlikkus, tõhus, nutikas, 
fakti- ja teadmistepõhine. Uus logo. Värvid on sini-must-valged. Fotod. Graafika. Mustrid. 
Kujundus on õhuline ja rahulik. Piktogrammid. Graafikud. Presentatsioonid. 
 

 

 

 

_______________       ________________ 

Henrik Välja        Pille Meier 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 



EMPL juhatuse koosolek 

08.09.2021 14.00 – 16.00 

 

EMPL kontor (Toompuiestee 24, Tallinn) ja veebis 

 

Osalejad: Ando Jukk (veebis), Tõnu Ehrpais (veebis), Argo Aavik (veebis), Jaak Nigul (veebis), 

Jaan Kers (veebis), Jaano Haidla (veebis), Lauri Raid (veebis), Linnar Pärn(veebis), Raul 

Kirjanen (veebis), Jüri Külvik (veebis), Ivar Dembovski (veebis), Mait Kaup (veebis), Margus 

Kohava (veebis) 

 

Tegevtiim: Henrik Välja (veebis), Jaan Lindmäe (kontoris), Kadri Lainas (kontor), Julia 

Piilman (kontor), Kerli Alliksaar (veebis) 

 

Päevakord: 

1) Infod 

2) Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

3) Metsarahva päeva korraldamine 18.09.2021 

4) Looduskaitseseaduse muutmise protsess 

5) EU kliimastrateegia pakett 

6) Kliimauuringu hanke tulemused 

 

 

1. Infod 

a) Plaanitud konverentsid: 

21.10 konverents Mets Noblessneri saalis 

22.10 Puitarhitektuurikonverents Noblessneri saalis 

b) Aasta puitehitise võistlus. Varasemalt oleme taotlenud raha Kulkast, seekord 

küsisime 2500€, mis lükati tagasi, oldi kriitilised metsandussektori tegevuse suhtes. 

Ehk peaks Puitarhitektuuri konverentsil ka metsa teemasid kajastama, et müüte 

ümber lükata. Leida võimalused rahaliseks auhinnaks või leida võimaluseks 

asendada rahaline auhind au ja kuulsusega? Küsimus jääb e-maili teel aruteluks ja 

arvamuse avaldamiseks. 



 

b) EMPL 25 – Ootame ettepanekuid ja ideid kas ja kuidas tähistada. Järvselja jaht. 

c) COP26 puitinstallatsioon jääb ära. Tehakse tööd poliitikutega. Installatsiooni osas 

kaalutakse, kas seda teha Londonisse ja Brüsselisse või jätta täielikult ära.  

d) EMPL visuaalne identiteet – värvide küsimus. Usaldada kujundajaid ja jääda sinise 

juurde ning vahel kasutada eri kohtades teisi toone? Läheme antud variandiga edasi. 

 

2. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

Võrgustiku ehitamine – teadlaste suunal, et hoida neid meie tegevustega kursis. 

Meediategevustega oleme toimetanud, järjest rohkem leiavad kajastust Euroopa Liidust 

tulenevad regulatsioonid. Metsarahva päevaga seotult tuleb järgmised kaks nädalat 

artikleid. Äripäeva metsanduse saade on käima läinud. Meie kajastamine Äripäevas on 

läinud tihedamaks. Hetkel võtsime plaani saadet toetada 6 kuud. Huvi saate vastu oli 

Äripäeva hinnangul keskmisest kõrgem.  

 

Konverents Mets – esinejate osa on sisukas. Põhiliseks teemaks: Kuidas mets ja puit on 

lahendus kliima väljakutsetele.  

 

Mis on tulekul? Palgi täppislangetamise võistlus Ringvaates. Palkide sorteerimine 

Duublis, Uudis+ intervjuud Haana Zuba-Reinsaluga.  

 

Vastaspool kasutab väga palju petitsiooni. Üldiselt saavad sinna tuhatkond allkirja. 

Vaja oleks näidata, et metsa-puidusektor on oluliselt suurema kaaluga kui praegused 

petitsiooni kogujad, selleks vaja vähemalt 10 000 allkirja. Kas liikmed oleksid valmis 

sellega kaasa tulema? Maaelu püsimajäämise sõnumiga läheks, mitte minna kedagi 

ründama vaid pigem positiivse sõnumiga. Saadame juhatusele petitsiooni teksti 

täiendamiseks.  

 

3. Metsarahva päeva korraldamine 18.09.2021 

www.metsarahvapaev.ee hetkel on kampaania ja koduleht täielikult valmis. Pakume 

veidi üle 40 ürituse. Viljandimaa ja Läänemaa on nõrgalt esindatud. Reedel startis 

välibänneritega kampaania, lisaks televisioon, Facebook ja Youtube.  

 

 

http://www.metsarahvapaev.ee/


4. Looduskaitseseaduse muutmise protsess 

Täiendusettepanek:  

Täiendada looduskaitseseaduse § 55 uue lõikega 6
3
 järgmises sõnastuses: 

„(6
3
) Looduslikult esinevate lindude tahtlikuks häirimiseks, eriti pesitsemise ja poegade 

üleskasvatamise ajal, ei loeta metsasektori litsentseeritud ettevõtjate poolt teostatavaid 

metsatöid.“ 

 

Muuta eelnõu § 4 punkti 3 ja sõnastada metsaseaduse § 40 lõige 10 järgmiselt: 

„(10) Loomastiku kaitseks nende sigimisperioodil võib valdkonna eest vastutav minister 

määrusega piirata piiranguvööndites raie tegemist kuni kaheks kuuks. Vastavates 

metsatüüpides kohaldatavad piirangute ajad sõltuvad metsatüüpidest.“. 

  

Väärteokoosseisude määratlematus ja karistuste ebaproportsionaalsus 

Eelnõuga on kavandatud vastutust reguleerivate sätete juures trahvimäärade hüppeline 

tõus. Samuti soovitakse LKS-i lisada sisuliselt 20 uut väärteokoosseisu, sh tunnistatakse 

senisest laiemalt karistatavaks looduslikult esinevate linnuliikide igasugune häirimine. 

Kõigis uutes paragrahvides (LKS § 74
7
 kuni § 74

26
 ) on eraisikute karistusmäärad alates 

50 trahviühikust kuni 300 trahviühikuni ja juriidiliste isikute karistused alates 50 000 eurost 

kuni 400 000 euroni. Nii tõuseks tänaselt LKS §-s 74
4 

sätestatud tegude juriidilistele 

isikutele kohaldatav trahvimäära ülempiir LKS §-de 74
12

 ning 74
13

 puhul näiteks 153,85 

korda ning LKS § 74
17

 puhul 69,23 korda. 

Tahtluse üldmõiste tuleks kõnealustes väärteokoosseisudes asendada vähemalt otsese 

tahtluse mõistega, millele karistusõiguses viitab mõiste teadvalt, samuti täpsustada 

häirimise mõistet olulisuse kriteeriumiga. 

 

Ettepanekud on läinud Marku Lambile ja ministrile. Ootame ministeeriumi seisukohta. 

Eelnõu osas on kolm ministeeriumi oma seisukohta avaldanud.  

 

5. EU kliimastrateegia pakett 

Küige probleemsemad on metsastrateegia ja LULUCF 

Jaan: sooviks tänada Laurit, kes sisendi tõi ja tema täiendused viisime sisse.  

Kui on mahti, palume lugeda projekti ja lisada omapoolseid kommentaare ja täiendusi. 

Tagasiside esitamise tähtaeg on 10.09 

 

6. Kliimauuringu hanke tulemused 

Laekus üks pakkumine suurusjärgus 60 000€ (AFRY OY). Pakkumine vastab nõuetele ja 

tõenäoliselt on nad võimelised tähtajaks valmis saama. Küsimus on selles kui tugev on 

ettevõtte kaubamärk. Kõige töömahukam on andmete kogumine. Valdkonnas on nad siiski 

professionaalid. Vaja teha otsus, kas minna nendega edasi.  



Valikustsenaariumid 

1. Valida ainus laekunud pakkumine ja teostada töö 

2. Korraldada uus hange ja tagada suurem konkurents (PwC loobus ajaraami tõttu, 

KPMG hinnapõhise menetluse tõttu, Sustinere ei ole võimeline ajaraamis 

tegema) 

3. Kuulutada hange läbikukkunuks ja teha töö omavahenditest ning valida ise 

tegija ja kontrollida täpselt tööprotsessi 

 

• Küsida, kas neil on ka kõneisikut anda, kui uuring valmis!  

 

Ando: Võtta AFRY ja EY kokku?  

Ivar: Kui nad teeksid seda partnerluses?  

Henrik: Olemasoleva hanke raames ei näe, et saaks sisu muuta. Pigem AFRY teeb 

uuringu ja ise võtame selle hiljem aluseks, aga kas sellest oleks väärtust. Uut hanget ei 

tahaks korraldada, sest see kõige pikemaajalisem.  

Kadri: uuring oleks meile sisend paljudesse poliitikakujundamise dokumentidesse? 

Henrik: oluline sisend, et ehitada meie sisu edasi.  

 

Konsulteerime ja ootame PwC pakkumise ära ja vaatame, kas on valmis koostööle.  

 

 

_______________         ________________  

Henrik Välja          Kerli Alliksaar  

Koosoleku juhataja         Protokollija 



EMPL juhatuse koosolek 

08.09.2021 14.00 – 16.00 

Kohal 14 juhatuse liiget: 

Ivar Dembovski, Ando Jukk, Argo Aavik, Jaano Haidla, Jüri külvik, Lauri Raid, Linnar Pärn, 

Mait Kaup, Margus Kohava, Mati Polli, Margus Kohava, Silver Rõõmussaar, Tiit Nilson, Tõnu 

Ehrpais 

EMPL liige: Tarmo Tamm 

EMPL tegevmeeskond : Henrik Välja, Pille Meier, Jaan Lindmäe, Kerli Alliksaar, Kadri Lainas 

Päevakord: 

1) Infod 

2) Rohepöörde ekspertkomisjoni töö 

3) Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

4) Esindaja määramine Keskkonnaameti kliendinõukotta 

5) Energiamajanduse arengukava töös osalemise võimalus juhtrühma või ekspertrühma 

tasandil. 

6) 3 kv. Eelarve ja tegevuskava tulem. 

7) Üldkoosolek 2021 sügis 

 

 

1. Infod 

1. Konverents Mets 21.10 

2. Puitarhitektuuri konverents 22.10 

3. Novembris broneeritud Järvselja jaht juhatuse koosoleku ajale 

4. EMPL koduleht on planeeritud uuendada ning on võetud pakkumised ja liigume 

sellega edasi. 

5. Tsenter ja EL Komisjoni esindus Eestis korraldasid FIT55 teemalise seminari. 

EMPL poolt ettekanne ja debatt ELF-i ning Single.earth-iga. oli huvitav debatt. 

Meie poolt esindas Henrik, et puit on suure potentsiaaliga. Tõi välja ka 

regulatsioonide probleemikohad. EL Komisjoni esindaja Keit Kasemets ei 

tahtnud nõustuda meie seisukohaga, et metsandust ohustab teiste riikide ja 

sektorite heitme sidumisest tulenev ebaproportsionaalne majanduslike 

võimaluste vähenemine.  



6. RK EL asjade komisjoni istung. ELF ja Põllumajandus-Kaubanduskoda tegid 

ettekanded kliimapaketi teemadel. ELF seisukoht peamiselt põlevkivi 

kasutamise lõpetamine, kritiseerisid ka raiemahtusid mis nende hinnangul 

tänases mahus panustavad kliimamuutustesse. Põllumajandus-kaubanduskoda 

tõi välja põllumeeste vaate, investeeringuvõimekuse puudumise ning 

metsanduse vaate – väärtusahela potentsiaal kliimamuutuste leevendamisel läbi 

väiksema jalajäljega toodete. Järgnes arutelu, kus metsanduse detaile saime ka 

EMPL poolt selgitada rõhutades veel kord puidust toodete ja ka bioenergia kui 

kohalikul, taastuval ja süsinikku siduval toorainel põhineva väärtusahela rolli 

kliimamuutuste lahendamisel.  

7. Toimus külastus Poola masinatootja Pronar juurde. Poola masinatööstus kutsus 

külla EMPL juhatuse delegatsiooni, et tutvustada jäätmekäitluse seadmeid ja 

puiduhakkureid. Vajadus saada ülevaade puidujäätmete kasutusest on 

varasemalt juhatuses arutelu leidnud. Jäätmete teemaga edasi tegelemiseks 

võiksime külastada mõnda Eesti jäätmekäitlejat, näiteks Ragn Sells-i. Kas 

tegevus pakuks huvi, et sellele aega eraldada? Ivar: oluline teema, puujäätmete 

kogumine ja eraldi ladustamine kindlasti oluline. Henrik uurib võimalusi. 

Eesmärk kaardistada, kas puidujäätmed on kasutatav tooraine allikas.  

8. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2021-2027 

• EL-i, Eesti ja Vene Föderatsiooni eelarvetest rahastatav programm 

mahuga 34 miljonit € 

• kavas toetada väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengut ja 

konkurentsivõime kasvu, toetusi antakse liitudele ja ühendustele aga 

mitte ettevõtetele otse 

• Programmi piirkonnaks on Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti ja 

Harjumaa, Venemaalt Pihkva ja Leningradi oblast ning Peterburi linn. 

Investeeringud peavad jääma piiriregioonidesse, kuid Harjumaalt saab 

partnereid kaasata piiriregioonide arengu toetamiseks. 

• Uues programmis on oodatud ühisprojektid, kus projektipartnerid 

otsivad ühiselt lahendusi probleemidele/väljakutsetele. Projektides 

saavad osaleda katusorganisatsioonid, toetust ei saa anda konkreetsetele 

ettevõtetele, kuid ettevõtted saavad olla kaudsed kasusaajad ehk osaleda 



projektide kohtumistel, seminaridel, ühistes ettevõtmistes, uuringutes, 

arendustegevustes - olla projektide sihtrühmaks. 

• Projektidesse saab kaasata ülikoole jt õppeasutusi, kohalikke 

omavalitsusi, ministeeriume ja nende allasutusi, mittetulundusühinguid, 

sihtasutusi, avaliku sektoriga võrdsustatud asutusi. 

• millised võiksid olla koostöövõimalused partneritega Venemaalt. Kas on 

võimalik leida muid ühistegevusi lisaks kontaktide vahetamisele ja 

võrgustike loomisele nt. tehnoloogiate, materjalide, toodete arendamine, 

uuenduslike lahenduste otsimine jne?  

• Koosoleku käigus kaardistatud teemad: kliimamuutuste mõju metsade 

majandamisele, metsatööde teostamine aina märjemates tingimustes, 

vanade paneelelamute renoveerimine puidust tehaseliste elementidega, 

kolmandatele turgudele puidust toodete eksportimine, kus Venemaa 

mõju suurem kui EL-i oma. Eesti ametnikud viivad ideed Venemaa 

poolsete partnerite juurde läbirääkimistele. 

 

9. Kliimauuringu leping sõlmitud AFRY-ga. Tähtaeg 2022 jaanuari lõpp. Vajalik 

koguda andmeid ettevõtetelt. Nemad oleksid võimelised ka kiiremini tegema. 

Henrik saadab tabeli juhatusele ülevaatamiseks ja seejärel saadame ka 

liikmetele. Võimalikud kaks lähenemist uuringu alusandmete osas: 

• Case mill põhimõttel (üksikute ettevõtete andmete modelleerimine kogu 

sektorile) 

• Kõik täidavad, andmed taandatakse tegevusvaldkonna põhisele 

keskmisele 

 

10. Valmos lõpetas liikmelisuse. Eelmine aasta oli liikmelisus ajutiselt peatatud 

vastavalt põhikirja võimalustele 

 

2. Rohepöörde ekspertkomisjoni töö 

Ivar: esimene koosolek toimus neljapäeval. Kohal oli 18 inimest. Suur osa oli 

riigiametnike ülevaade Rohepöörde dokumentidele. Kogu Euroopa Liidu rohepoliitikas 

ei räägita üldse ehitamisest ja hoonete rajamise mõjust. Töö läheb edasi nii, et 4.11 ja 



25.11 tuleb järgmine koosolek. Kui püstitatakse teemasid, siis Ivar jagab, et juhatus 

saaks toetada.  

 

3. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

Lähiaja tegevussuunad: Metsainfo.ee kui harimise kanal (metsandusinfot koondav 

infokanal on lõpusirgel, metsanduse põhistatistika, teaduslike artiklite arhiivi loomine), 

terved ja tugevad metsad 2050 (kommunikatsiooni ja avalikkusega koostöö alus), 

Tähelepanu vajavad arengud (LULUF, looduskaitse seadus, energeetika ja biomass, UK 

ümarlaud – kas on juhatuse liikmeid, kellele UK turg on oluline?). EMPL ja 

Erametsaliidu koondgrupp sektori esindamiseks.  

Koondada kokku info, kus ümarlaudades või juhtgruppides EMPL juhatuse liikmed 

osalevad 

Möödunud meediategevused: 

a) Metsarahva päev – Huvilisi oleks võinud rohkem olla. Formaat on olemas ja jätkata 

ka järgmistel aastatel. Positiivne ja vajalik ettevõtmine, järgmine aasta saab ehk juba 

paremini. Lõuna-Eesti pool jäi ehk ka reklaamist puudu. Huvilisi peaks teoreetiliselt 

rohkem olema. Tallinna ümbruses olid mõned kohad täis. 

a. Ürituse eesmärgid: esmane taoline üritus. Kui suvel alustasime, siis rohkem 

proovisime sõnumit jagada sotsiaalmeedias ja seal levis väga hästi. Saime 

meediasse positiivse sõnumiga. Kõige populaarsemad olid 

meelelahutuslikku laadi metsamatkad. Tuleb mõelda kuidas tööstust 

atraktiivsemaks teha. Käesoleval aastal saime osa rahastust KIK-st, tuleb 

mõelda järgmise aasta rahastusele. 

b. Äripäeva Metsanduse TOP-id- koostöö jätkub 

c. Puitarhitektuur 

 

4. Esindaja määramine Keskkonnaameti kliendinõukotta 

Keskkonnaamet loob kolm valdkondlikku kliendinõukoda (eluslooduse, 

keskkonnakasutuse ja kalanduse valdkonnas), kuhu kaasame nende teemade 

katusorganisatsioonide esindajad, samuti teadusasutuste esindajaid.  

Kliendinõukodade eesmärk on tegeleda poliitika rakendamise küsimustega, nagu see on 

ka Keskkonnaameti kui rakendusasutuse eesmärk. Kohtumised hakkavad toimuma 

umbes kaks korda aastas ning kliendinõukodade tööd juhivad vastavalt nõukoja teemale 

Keskkonnaameti peadirektori asetäitjad Leelo Kukk ning Erik Kosenkranius.  



Esimene kohtumine toimub novembri alguses ja seal soovime teile tutvustada 

Keskkonnaameti uut strateegiat (strateegia kavand valmis 31. augustil 2021) ning läbi 

arutada kliendinõukodade töökorra.  

• Kas nõukotta suunata keegi juhatusest või tegevmeeskonnast? Metsandus 

taustaga inimene võiks olla. Tõnu? Marek? 

 

5. Energiamajanduse arengukava töös osalemise võimalus juhtrühma või 

ekspertrühma tasandil. 

• ENMAK 2035 juhtkomisjoni on kaasatud Gaasiliit ja Õliühing (need 

organisatsioonid on energeetikanõukogu liikmed)  

• kas puitkütuste poole pealt oleks EMPL-l huvi osaleda aktiivsemalt ENMAK 

2035 koostamise protsessis, kas siis juhtkomisjonis või pigem mõnes 

puitkütustega seonduvas töörühmas? Igal juhul peaks seal osalema. Linnar ja 

Raul on valmis panustama. 

• Oktoobri jooksul ENMAK 2035 koostamise ettepanek Vabariigi Valitsuses 

arengukava algatamise otsuse saamiseks 

• www.energiatalgud.ee 

 

6. 3 kv. Eelarve ja tegevuskava tulem. 

2021 prognoos on esialgne. Liikmemaksude tulus on hetkel väike puudujääk, kutsete 

andmine on olnud plaanitust aktiivsem. Puuinfo reisidega ei ole hetkel tegelenud. Aasta 

alguses on liitunud uusi liikmeid. Kulud vastavalt tegevuskavale, aasta plaanitud 

lõpetada eelarvepuudujäägiga mille katame varasemate aastate reservi arvelt. Aasta 

alguses kokku lepitud lisavahendite kaasamise vajadus juhul kui kõik projektid 

realiseeruvad käesoleva aasta lõpu jooksul. Kui lükkuvad järgmisesse aastasse saame 

arvestada järgmise aasta eelarves. 

 

7. Üldkoosolek 2021 sügis 

1. Päevakord 

1. Juhatuse esimehe pöördumine 

2. Ülevaade liidu tegevustest 

4. 2022a liikmemaksu süsteemi kinnitamine 

 



- 10.11 juhatuse koosolek Järvseljal + jaht – Raul on Eestist ära 

- 8.12 juhatuse koosoleku aeg – kas toimub UK turu bioenergia üritus? 

 

Otsus: EMPL üldkoosolek ja juhatuse koosolek toimub 10.11 Järvseljal koos jahiga.   

 

 

_______________       ________________ 

Henrik Välja        Kerli Alliksaar 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 



EMPL juhatuse koosolek 

10.11.2021 13.00-14.30 

 

Osales 13 juhatuse liiget: Tiit Nilson, Ivar Dembovski, Mati Polli, Margus Kohava, Tõnu 

Ehrpais, Lauri Raid, Linnar Pärn, Mait Kaup, Silver Rõõmussaar, Argo Aavik, Jüri Külvik, 

Jaak Nigul, Jaan Kers 

EMPL tegevmeeskond: Henrik Välja, Kadri Lainas, Pille Meier, Jaan Lindmäe, Kerli Alliksaar 

 

Päevakord: 

1. Infod 

2. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

3. Seadusloome tegevuste ülevaade 

4. Eelarve & Tegevuskava seis 

 

1) Infod 

• konverents Mets 21.10 

• Puitarhitektuuri konverents toimus 22.10 

• EMPL koduleht on uuendamisel, võetud on pakkumisi ja liigume sellega edasi.  

• Erik on korraldamas õppereisi Holzbau Forumile – kõige efektiivsem viis puidu 

teadlikkuse tõstmiseks 

• Biomajanduse ümarlaua arutelu UK Eesti saatkonnas 8.12 

• E-veoselehe ELVIS üleminek uuele süsteemile EVR 20.11 – kasutaja liidese 

testimisega tegeleme ja tutvustus tuleb järgmisel nädalal. Tundub, et saab tööle. 

Üleminek valmistab osadele ettevõtetele raskusi, sest pole liidesed valmis või 

on probleeme liidese loomisega. Juhtrühm on seisukohal, et üleviimine tuleb 

igal juhul nüüd siiski ära teha. 

• Kliimauuringu läbiviimine AFRY poolt – andmete tabel saadetud, mida nad 

vajavad uuringu läbiviimiseks.  

• TAI töörühma tegevus – novembris tahaks osade ettevõtetega teha intervjuusid, 

et nad annaksid omapoolse panuse sisendisse. Meie sisendi põhjal hakatakse 

järgmise perioodi rahasid jagama. Meile on oluline, et meile olulised 

valdkonnad saaksid rahastatud. 

  

2) Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

 

UK ümarlaud –eesmärk jõuda otsustajateni.  

Konverents mets – sisu oli väga hea ning see aasta oli sisu mõttes kõige sujuvam. Räägime ühel 

teemal ja lugu mida räägime esinejate plaanis on selgeks saanud. Ekspress Meediaga teeme 

koostööd seetõttu, et jõuda sektorist väljapoole. Konverents sisemiselt on hea ja vajalik, 

kaasame ka nt keskkonnaministri jt. Ekspressi kajastusega ei ole seekord rahul.  

Loomisel EMPL ja RMK ja Metsaseltsi ühendav kommunikatsiooni plaan.  

Puitarhitektuuri konkurss ja konverents on olnud tähelepanu all, väärt ettevõtmine. 

Energeetika sõnumite ühtlustamine – Taastuvenergia koja ja Kaugkütte ühinguga. Siiani on 

tehtud populistlike, mitte sisulisi otsuseid. Energeetika teemadega tegeleme aktiivselt.  



Oleme saatnud pakkumise Pealtnägijale, vaatame kas õnnestub saada positiivne lugu 

Pealtnägijasse.  

Erametsaliidu kampaania – üleskutse korraldada erametsades harvendustööd 

Juhatuse ja uute kõneisikute koolitus. Vajame värskeid kõneisikuid.  Paigas on läbirääkimiste 

koolitus. Jaanuaris jätkaks meedia treeninguga. Süsiniku ja metsade teemal annab ülevaate 

Veiko Uri.  

 

3) Seadusloome tegevuste ülevaade 

Üle hulga aja õnnestus lugeda sisukat Euroopa Liidu dokumenti, mis käsitles metsanduse 

strateegiat.  

 

Looduskaitse seadus 

Kõige rohkem aega on läinud looduskaitse seaduse eelnõu peale. Palju suheldud kuidas 

tõlgendada. Meile oluline, et pesitsuse perioodil häirimist häirimiseks lugeda, peab olema 

oluline, et pidada seda Linnudirektiivi järgi häirimiseks. Iga suvaline häiring, ei ole võimalik 

Keskkonnaametil ega kohtul tõlgendada looduskaitse seaduse kohaselt raiete peatamiseks. 

Millega võib kaasneda ka väärteomenetluses vastav karistus.  

 

Tahtlik häirimine. Tahtlus, ei saa olla nii laialt, nagu praegu soovitakse tõlgendada. Tegemist 

saaks olla ainult otsese tahtlusega. Võtab veel aega. 

Majandusministeeriumi hoiame kursis, et meie oma nõusolekut nendes punktides ei ole saanud  

 

 

Metsa seaduse ja planeerimisseaduse eelnõu. Tegemist on RMK initsiatiivil metsa ja 

planeerimisseaduse täiendamise eelnõuga. Üldplaneeringutes määrataks ära kõrgendatud 

avaliku huviga alad. Saime panna omad mõtted sisse, kui majandusmets kasutusest välja läheb 

tuleb arvesse võtta ka kogu metsa- ja puidutööstuse ahelat ja metsa majandamise kulusid. 

Eelnõud tuleks täiendada majandusliku mõju ulatusliku analüüsiga.  

 

Konkurentsiseaduse eeskiri ja juhend 

Soovitame lugeda juhendit ja kui on küsimust võtta ühendust Jaan Lindmäega.  

 

 

4) Eelarve & Tegevuskava seis 

3 kvartali seis.  

 

2021 prognoos – tulud peaksid laekuma korrapäraselt, sisse on planeeritud ka kliimauuringu 

tulu ja kulu, aga ilmselt lähevad järgmisse aastasse üle.  

Prognoos lõppeb suure miinusega, mis peaks olema võimalik katta eelmiste aastate kogunenud 

summade pealt. Miinus on suurenenud aasta jooksul lisandunud kulude tõttu, mida oleme 

otsustanud teha.  

2022 esialgne – liikmemaksude osas on näha kerget kasvu, sest õnnestus aasta jooksul saada 

mitu suurt liiget. Kutsete andmine jätkub. E-veoselehe mahtu on raske prognoosida, sest toimub 

üleminek EVR-i. KIK projektide kvaliteeti tuleb veel tõsta, et oleks suurem tõenäosus toetust 

saada, sest konkurents suurenenud. Murekoht, kas oleme valmis kulusid kärpima, kas oleme 

valmis liikmemaksu suurust muutma… 

 

_______________         ________________  

Henrik Välja          Kerli Alliksaar  

Koosoleku juhataja         Protokollija 



EMPL juhatuse koosolek 

08.12.2021, kell 14.00-17.00 

 

Osales 14 juhatuse liiget: Ivar Dembovski, Ando Jukk, Jaak Nigul, Jaano Haidla, Jüri Külvik, 

Lauri Raid, Linnar Pärn, Mait Kaup, Margus Kohava, Mati Polli, Raul Kirjanen, Tiit Nilson, 

Tõnu Ehrpais, Silver Rõõmussaar. 

 

EMPL liige: Tarmo tamm 

 

EMPL tegevmeeskond : Henrik Välja, Jaan Lindmäe, Kerli Alliksaar, Kadri Lainas 
 

Päevakord: 

 
1) VKG kliimaseaduse ettepanek. Viljar Kirikal, VKG  

2) FIT55 Eesti esialgsed seisukohad ja protsess  

3) MAK2030 tutvustus - Rein Drenkhan  

4) Kommunikatsioonitegevuste ülevaade  

5) Eelarve ja Tegevuskava 2021/2022  

6) EMPL kodulehe uuendamine  

7) Infod 
 

 

1) VKG kliimaseaduse ettepanek.  

Viljar Kirikal, VKG: Oleme proovinud luua ühtset infovälja ja informeerinud teisi 

osapooli. Ettepanekuna oleme teinud ühispöördumise ettepaneku, kus erialaliidud 

saaksid koostöös valitsusele oma ettepanekud esitada. Mõte on informeerida. Püüame 

olla konstruktiivsed ja pakkuda lahendusi.  

Rohepööre on riigielu oluline küsimus. Rohepööre tuleb riigielu olulise küsimusena 

lahendada PS kohaselt seadusega. Strateegiline arengudokument ei ole õigluslikult 

siduv.  

Eestil on teistelt kliimaseaduse loomisel õppida.  

Fit for 55 töö on juba alanud. Plaani kinnitamine hiljemalt 2023. Eesti pole fikseerinud 

oma positsiooni läbirääkimiste eel. Kui Eestil pole oma plaani, siis teeb ettepanekuid 

ja juhib Eesti suunda Euroopa komisjon ise. 

Kehtivat ühiskondlikku kokkulepet hetkel ei ole, puudub õigus ja 

investeerimiskindlus, see puudutab ka rolliselgust. Neid küsimusi saab lahendada vaid 

seadusega ning nende küsimuste lahendamist ei saa jätta vahele. Arengukavad ei 

asenda seadust.  

 

Henrik: Kas see suures pildis tooks meile pigem kasu või kahju... Kui toetame, siis 

terve sektorina. Kas oleme valmis tegema liidu nimel pöördumisi…  

 

Sõnum mis valitsusele läheks, küsimus on ka selles, et energia tuleb raha eest sisse 

osta. Ehk meie väliskaubanduse bilanss saaks hoobi ja raha hakkaks välja voolama.  

 

Kas kliimaseaduse loomist toetame, et saaks raamistik paika? Raamistiku loomine on 

vajalik.  

 

Võime ühineda VKG ja teiste erialaliitudega, kes on asunud VKG-d toetama.  

 



 

2) FIT55 Eesti esialgsed seisukohad ja protsess 

Seisukohta ei ole võimalik võtta kui uuringuid ei ole põhjalikult läbi viidud.  

Vaja oleks saata kiri esimesel võimalusel.  

Juhime tähelepanu riskikohale, mis on Venemaalt pärit saematerjal. Kui minna seda 

piiril konkurentsi tagamise teed, siis see võib takistada meie impordivõimalusi. Lisaks 

veel Valgevene, Ameerika Ühendriigid jne.  

 

3) MAK2030 tutvustus - Rein Drenkhan  

1. Puudub tõestatud seos raiemahu ja elurikkuse vahel 

2. Rangelt kaitstava metsa ala. Eesti on kolmandal kohal rangelt kaitstavate metsade 

osas.  

3. Majandatavate metsade pindala ei tohiks vähendada. 

4. On soovitus üle vaadata olemasolevad looduskaitsealad.  

5. Kõige parem on inimestele selgitada majanduslikke aspekte, mis toob riigi 

kassasse makse, tööhõive. Metsandus on oluline maapiirkondade toetaja.  

6. Arengukava ei ole veel lukus, keskkonnamõjude hindamine ootab veel ees. 

Kindlasti tuleb veel muutusi arengukavas.  

 

Küsida kohtumist juhtkoguga. Kohtuda keskkonnaministriga.  

 

4) Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

Töömahud on viimased paar kuud olnud väga suured. Vastaspoole mehitatus on olnud 

kordades suurem kui meil. UK ümarlaud lükkasime hetkel edasi. Peame ilmselt 

muutma ka kontseptsiooni. See, et sektor on majanduslikult oluline, peegeldatakse 

palju, kuid hirm, et raiutakse liiga palju on ikka olemas.  

Kõneisikute koolitustele huvi on olnud päris suur. Mõned vabad kohad veel on. 

Sektoriülene kommunikatsiooni kampaania, mida plaanib teha Metsaseltsi alt.  

 

5) Eelarve ja Tegevuskava 2021/2022 

Käesoleva aasta eelarvet on mõjutanud projektid, mida algselt ei olnud arvestanud. Nt 

Metsarahva päeva korraldamine, Äripäeva podcastid, kliimauuring, andmeaida 

koostamine. Need mõjutasid seda et 2021 prognoos on suurema puudujäägiga. 

Mitmed projektid 2021 valmis ei saa ja maksed jäävad 2022 aastasse. Aasta alguses 

rääkisime juhatusega lisarahastusest. Kui miinus tuleb suurem ja järgmine aasta samuti 

miinus tulem, siis tuleb teema uuesti üles tõsta. Seetõttu on ka 2022 aasta tegevusi 

pigem vähem planeeritud.  

 

Järgmise aasta eelarves: liikmemaksud, kutsete andmise jätkamine.  

 

Liikmemaksu kinnitamise otsus on hetkel veel liikmetele saatmata.  

 

6) EMPL kodulehe uuendamine alustati tööd kodulehe disainiga ja uus leht jaanuaris. 

Soovime muuta ka kodulehe inglise keelse osa ja viia empl.ee ja estoniantimberi ühele 

lehele. Selle käigus tahaks loobuda väga võõrate keelte haldamisest kodulehel. 

 

7) Infod 

• Toimus puitarhitektuuri õppereis  

• Puitmajaliit rahastas ja toodeti 4 puit arhitektuuris telesaate jätkuosa, soov projektiga 

jätkata 



• ERR välkloengute sari metsa- ja puidutööstuse teemadel. 15 min loeng + küsimused. 

Moderaator Joonas Hellermaa.  

• LKS muudatusega ei ole ministri vahetuse tõttu edasiminekut 

– Kohtumist ministriga ei ole õnnestunud kokku leppida 

• Toimus üleminek uuele e-veoselehe süsteemile EVR 

• Saatsime välja kriitika RMK raiemahu langetamise kohta asjassepuutuvatele 

ministritele ja meediale 

• Sektori kliimauuring ootab andmeid ettevõtetelt 

• Kohtumine kinnisvaraarendajaga Favorte Real Estate 

• Rohepöörde ekspertkomisjoni töö  

 
 
 

_______________         ________________  

Henrik Välja          Kerli Alliksaar  

Koosoleku juhataja         Protokollija 
 


