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1. Infod 

• Uus koduleht on valmis, tegeleme sisuga ja ootame ka andmeaida valmimist.  

• Andmeait on valmis, tegeleme kasutuselevõtmisega.  

• AFRY uuring – tõlkisime eesti keelde ja oleme hakanud kommunikatsioonis 

juba kasutama. Läbi analüüsitud ja kaardistatud kohad mille osas edaspidi 

uuringu kvaliteeti parandada ning mida teadustada nõrkade kohtadena 

võimaliku kriitika osas. 

• Muud suured projektid: 

o EY uuring 2020-2021andmete baasil töös ja planeeritud valmima 2022a 

lõpus. Tehakse kaks raportit: 2020 andmetel koondraport (kokkuvõte) ja 

2021 andmetel täisraport 

• PUUINFO 



o Aasta puitehitis ja puitarhitektuuri konverents töös 

(www.puidukonverents.ee, 4. november 2022) 

• Teadus/Haridus/Innovatsioon 

o TALTECH ja EMÜ koostööpäevad – palume huvilistel kindlasti 

registreerida 

• Jooksvad olulisemad tegevused ja teemad: 

o Eesti päevalehe rohepöörde konverents – EMPL poolt organiseeritud üks 

blokk ettekandega + üks ettekanne Henriku poolt.  

o Toimus kohtumine Reformierakonna delegatsiooniga metsas 

(Erametsaliidu initsiatiiv) Taavi Ehrpaisi juures. Arutelu oli väga vaba. 

o Kohtumine Reformierakonna delegatsiooniga Imaveres 14.10 (EMPL 

initsiatiiv) – Raul eestkõnelejaks. Reformierakonnast hetkel osalemas 6 

inimest. Huvilistel võimalusel osaleda. 

o Õigusteadlaste päevad Tartus – 4. oktoobril sai alguse, toimus Riigikohtu 

majas. EMPL-st osales Jaan Lindmäe. Valdavalt olid sinna kutsutud 

Tartu Ülikooli professorid. Sõnavõtud ja arutelud olid küllaltki 

tasakaalukad ja pigem kaldusid sinnapoole, et õigusmõistjad on hakanud 

rohkem aru saama, mis masskaebuste taga on ja suudavad vahet teha, 

kuidas filtreerida pahatahtlikke kaebusi. 7. oktoobril Jaan Lindmäe 

ettekanne Õigusteadlaste päeval. Jaani ettekanne käsitles teemat 1) 

Millised on kliimamuutuste ja kliimaõigusega seotud riskid Eesti ettevõtjate 

jaoks? 2) Kuidas saaks õigussüsteemi abiga rohepöörde riske leevendada 

või maandada? 

o Kohtumine Riho Terrasega – lubas teemadesse sekkuda ja on valmis 

ajakirjanduse vahendusel oma mõtteid vahendama. EMPL 

kommunikatsioon võiks võtta Terrasega ühendust. 

• Jooksvad olulisemad tegevused ja teemad: 

o RMK kestvuslepingute muudatus – RMK on välja kuulutanud uue 

kestvuslepingute hanke ja otsustasid, et ei hakata lepingutingimustesse 

sisse kirjutama konfidentsiaalsus punkti.  

http://www.puidukonverents.ee/


o Maksuametiga koostöö sanktsioonidest kõrvale hiilimiste avastamiseks 

– läbi Hiina üritatakse vineeri osas teha justkui vineeri asemel müüdaks 

muid varuosasid. Maksuameti tasemel on info saadetud. Hetkel meil 

rohkem teha ei ole.  

o Tööinspektsiooniga koostöö sektori tööturvalisuse ning maine osas – 

septembri alguses toimus kohtumine Tööinspektsioonis, nad olid meie 

palvel teinud analüüsi sellest, kui palju on probleeme olnud sihtkontrolli 

käigus liidu liikmetel. Liidu liikmetest kontrolliti 7 ettevõtet. Kõigil 

tuvastati kokku 34 puudust, kõik puudused likvideeriti. Üldjoontes olid 

väga rahul, et ise initsiatiivi näitasime ja tegid ka ettepaneku suuremal 

kohtumisel soovi korral tuleksid jagama oma teadmisi. 

o Rohepöörde ekspertrühma töö 

o Rohetiigri maakasutuse teekaardi teema – hetkel liiduna ei näe, et 

saaksime selles protsessis midagi teha. 

o Ukraina delegatsiooni külastus 13.10 kell 15, Riigikogu hoone 

▪ EMPL liikmetest osalemas Barrus 

▪ Ukraina poolelt Rada liikmed, riigimetsa ettevõtte esindajad, 

Zhytomyri oblasti esindajad jne.  

▪ Kas EMPL juhatuses on keegi huvitatud osalemast ja EMPL 

esindamisest? – EMPL poolt osaleb Jaan 

 

2. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

Koostöö: LULUCF pöördumise ja Rohepöörde konverentsi ettevalmistus. Valmistame 

ette metsanduse arengukava pöördumist.  

Metsarahvapäev – üle 50 ürituse ja üle 1500 külalise. Peamine sõnum oli koostöö, 

tagasiside väga positiivne, oli väga palju korduvkülastajaid. Rohkem tähelepanu ja 

külastusi said meelelahutusliku aspektiga kohad.  



Rohekonverents – peakorraldaja oli Alexela. Sisustasime ühe bloki. Terviklikult ei 

jäänud rahul ürituse korraldusliku poolega ja meediakajastusega. Ekspressgrupp on 

väljendanud huvi koostööd jätkata, samas teema sisu ei suutnud nad välja kanda.  

Puitehitise konkursi välja kuulutamine 

Meedias oleme aktiivsed, võtame sõna. Kui keegi on valmis oma ettevõttest ja 

olukorrast rääkima, siis võtta ühendust Gea-ga.  

3. 2023 EMPL liikmemaks – viimati tõstsime liikmemaksu 2019 eesmärgiga 

süsteemsemalt hakata kommunikatsiooniga tegelema. Toonane mure oli selles, et 

meedias ei jõua meie lugu pilti. 3-4 aastat on mööda läinud ja saame Kadri ja Gea-d 

tunnustada, käesoleval aastal oleme meie meedias sõnumeid suunanud ja kontrollinud, 

oponendid reageerivad. Kuigi meediamaastikul on asjad läinud paremaks siis samal ajal 

on nii poliitilisel maastikul kui ka EL-i algatuste osas läinud väliskeskkond 

keerulisemaks. Kvaliteedihüppes ja liidu võimekuse parandamiseks selles valdkonnas 

peame suurendama meeskonda, et jõuaksime kõiki sektorit puudutavate oluliste 

algatustega kaasas käia ja neid mõjutada. Selle tarbeks peame tõstma liikmemaksu, 

oleme teinud uue arvutusmudeli, suurem koormus jääb suuremate ettevõtete kanda.  

Juhatus poolt. Henrik võtab ühendust ka suuremate ettevõtetega, et informeerida enne 

üldkogu. 

4. Meeskonna laiendamine 

Keda lisada meeskonda et tõsta tulemuslikkust? Keskkonnaekspert ja õigusloome 

ekspert.  

1. Valitsussuhete juht 

1. Eesmärk 1: metsapoliitika liigutada MKM-i alla. Ideaalis RMK rahmin 

alla 

2. Eesmärk 2: Eesti riik kaitseb siseriiklikke metsapoliitika huve EL-i 

seadusloome läbirääkimistel  

3. Eesmärk 3: RMK tegevus on stabiilne ja sektorit toetav 

2. Jätkusuutlikkuse valdkonna juht 

1. Eesmärk 1: Sektori süsinikneutraalsuse teekaardi loomine 



2. Eesmärk 2: Sektori elurikkuse teekaardi loomine 

3. Lisategevused: sektori rohelise kaardi projekt, sertifitseerimissüsteemide 

töös osalemine, sektori seisukohtade koostamine debattides 

keskkonnaorganisatsioonidega 

Kaasasime FONTESe konkursside läbi viimiseks 

 

5. LIGNA mess 2023 15-19 mai Hannover 

• Ettepanek korraldada ühisreis sektorina 

Juhatus -  pigem ei 

 

Henrik: Tegemist oli viimase juhatuse koosolekuga selles koosseisus, suur tänu kõigile juhatuse 

liikmetele, kes on tegevmeeskonnale vimase kahe aasta jooksul toeks olnud.  

Ivar: suur tänu Raulile, kes on palju aega panustanud 

Raul: Suur tänu kõigile juhatuse liikmetele. 

 

Henrik Välja         Kerli Alliksaar 

Koosoleku juhataja        Protokollija 


