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Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu üldkoosoleku protokoll 
03.11.2022 

 
Koht:, Tallinn, Mektory 
Aeg: 03.11.2022, kell 14.00 – 17.00 
 
Osalesid: 42 liiget 71-st. Üldkogu on vastavalt põhikorra punktile 4.4.6 pädev vastu võtma 
otsuseid sõltumata osavõtvate liikmete arvust. 
 
Juhatuse esimehe kõne 
Kahe aasta jooksul on tekkinud palju mõtteid ja ideid. Minu jaoks on see väga huvitav 
aeg olnud. Räägin mida teinud oleme, mida veel tegema peaks ja mõned mõtted 
järeltulijale kaasa. Metsa ja Puidutööstuse sektor on meeletu avaliku surve all nii Eestis 
kui ka Euroopa tasemel. Eriala inimesena on sellest raske aru saada, aga paraku on see 
reaalsus. Enda vaatenurgast vaadates on ühelpool argumendid ja teiselt poolt on 
sloganid. Kuna teema on keeruline, siis mulle tundub et peame palju rohkem tööd 
tegema selles vallas kuidas seda tavalisele inimesele selgitada. Oleme kindlasti 
muutunud osavamaks ja enesekindlamaks, aga päris tihti istume nurgas kaitses. Ühtegi 
linna ei ehitata ühe päevaga, seda maja oleme ladunud pikka aega, tellis tellise haaval. 
Vahel mõni müür küll variseb, kuid ehitame edasi. Mul on hästi hea meel, et tegime 
meediakoolituste sarja, see oli populaarne ja sellest on meedias esinemisel olnud 
kindlasti palju kasu. Edasi minnes peame sektori kõneisikutele tegema praktilise 
koolituse, kuidas rääkida oma sõnumit veenvalt üks ühele hästi erinevates formaatides.  
2 aastat tagasi juhatuse esimehe kohapeale astudes seadsin eesmärgiks arendada nelja 
olulist teemat: kommunikatsioon, valitsussuhted, liikmete kaasamine, suhted..?. soovin 
tänada Kerlit ja Erikut. Juba homme toimub puidukonverents mis kannab sektori 
positiivset programmi. Kaks aastat tagasi oli kõige ägedama tule all Tõnu Ehrpais eesti 
metsanduse arengukava koostamisega. Usun et parem on elada arengukavata kui 
taandarengugavaga. Tõnu aitäh! Mait Kaup võttis vedada andmeaida teema, sellega on 
olnud erinevaid muresid, aga kodutöö on tegelikult tehtud ja nüüd oleks vaja liikmetele 
teha koolitus, kuidas seda kasutama hakata. Kõiki võimalusi enda kasuks tööle panna. 
Tänud Maidule. Suur ja tugev täiendus meeskonnale on Jaani tööle võtmine. 
Kommunikatsiooni vallas suurendasime oluliselt Akkadiani mahtu ja tore on kuulda ja 
näha, et see on toonud tiitli Parim kommunikatsioonibüroo, suur aitäh Kadri ja Gea, kes 
on aidanud meil ehitada ja koos hoida vajalikke koalitsioone, vahepeal rahustanud ja 
vahepeal tagant kihutanud. Kindlasti tänud ka Juliale, kes meie teemadega aegajalt 
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tegelenud on. Üks teemavaldkond mille ellu oleme kutsunud oli innovatsiooni töögrupp, 
mille juhiks oli Ivar Dembovski, kes koos Pillega on seda gruppi vedanud. See on ka 
kindlasti kõige rohkem koos käinud töögrupp, aitäh Ivarile ja Pillele. Suur tänu Ivarile, kes 
viimase poole aasta jooksul on peaaegu poole kohaga EMPL asjadega tegelenud. 
Kindlasti on olnud suur abi teadlastest, nii Tehnikaülikooli kui ka maaülikooli teadlastest. 
Muidugi Henrik, kes on vankumatult tuule ja lörtsi käes meie sõnumeid edastanud. 
Teinud suurel määral ka nähtamatut tööd, brändiloomine, koduleht ja palju muud. Mul 
on hea meel, et meil on noor selge sõna ja julge pealehakkamisega juht liidus. Loodan et 
sul jätkub indu. Täname kõiki liikmeid, kes on panustanud palju rohkem kui kohustused 
ette näinud. Oleme teinud ka nö mütsiringe, et raha koguda. On vastavalt võimalustele ja 
ilma suure veenmiseta panustatud 
Palju jäi ka tegemata. Raputan tuhka pähe et jäime natuke uinuma sellega mis toimub 
Euroopas. Jaan tegi meeletult tööd, et Eesti LULUCF seisukohad oleks asjakohased, aga 
paraku diplomaadid jätsid seisukohad lihtsalt esitamata. Ettepanek uuele juhatuse 
esimehele on luua Jaani kõrvale ka Euroopa Liidu õigusloomega tegelev positsioon. Teine 
temaatika kuhu rohkem süvitsi vaja süveneda on keskkonna teemad. Seal on meil vaja 
tugevat ja väga heade erialateadmistega spetsialiste. Kindlasti saab alati teha paremini, 
ka liidu ja liikmete vahelist suhtlemist, oleme seda ka teinud, aga kindlasti ka 
paranemisruumi, siin vaja sisendit ka liikmetelt. Olen ise suur õhukese organisatsiooni 
austaja, aga kõik asjad mida me ei suuda kvaliteetselt katta tulevad bumerangina tagasi. 
Saan aru et ajad on paljude liikmete jaoks keerulised, aga iga liitu pühendatud euro toob 
palju rohkem tagasi. Loodan et uus liikmemaksu ettepanek leiab ka kõikide poolehoidu 
ja üheskoos panustatud aeg läheb asjaette.  
Liikmetele veel üks ettepanek. Kohe hakkame valima uut juhatust. Kindlasti on neid kes 
jääb sisse ja kes jääb välja. Olen palunud kandideerida mõnedel uutel kandidaatidel, 
kelle poolt palun hääletada. Juhatuses on vaja uusi inimesi, uusi ideid ja mõtteid. Soovin 
vahvat üldkogu, häid arutelusid. Ja loodan teid kõiki näha ka järgmisel nädalal jahil. 
 
H. Välja: Täname Rauli, kes on väga palju oma aega panustanud liidu tegemiste heaks. 
 
Kinnitada koosoleku läbi viimise kord. Koosoleku juhataja on Henrik Välja, protokollija Kerli 
Alliksaar ja häälte lugejad Jaan Lindmäe ja Pille Meier 
 
Hääletamine:   42 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 
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Päevakord: 

1. Juhatuse valimised 

2. Tegevuste ülevaade 

3. 2023 Liikmemaksusüsteemi kinnitamine 

4. Kohapeal algatatud küsimused 

5. Juhatuse valimiste tulemuste välja kuulutamine 

Henrik: Kas keegi soovib lisada päevakorrapunkti? Kui täiendusettepanekuid ei tule, 
palun kinnitada päevakord 
Hääletamine, kinnitada päevakord: 42 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

 
 
 

1. Juhatuse valimised 

EMPL põhikiri: 
Juhatus valitakse 2 aastaks ja ei tohi olla väiksem kui 5 liikmeline 
 
EMPL juhatuse valimise kord: 

• Üldkogu otsustab juhatuse liikmete arvu 
• Igal EMPL liikmel on õigus esitada juhatuse liikmekandidaate. 

Ülesseatavate kandidaatide arv ei ole piiratud. Kandidaatide nimekiri 
suletakse üldkogu otsusega 

• Igale EMPL liikme esindajale antakse mandaadi alusel bülletään 
liikmekandidaatide nimedega 

• Valija teeb selge märke nende nimede juurde keda ta soovib juhatuses 
näha, valija ei tohi märkida rohkem nimesid kui on  p.1. kohaselt otsustatud 
juhatuse liikmete arv 

• Kui on märgitud rohkem nimesid loetakse hääletussedel kehtetuks. Vähem 
nimesid võib märkida 

• Kandidaatide poolt antud hääled loetakse ning kandidaadid reastatakse 
vastavalt saadud häälte arvule. Valituks osutuvad need kandidaadid kes 
reastuses mahuvad üldkogu poolt otsustatud juhatuse liikmete arvu sisse 
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• Juhul kui kandidaadid saavad võrdse arvu hääli asetatakse nimekirjas 
ettepoole kandidaat, kes tähestikulises järjekorras perekonnanime järgi 
asub tagapool 

 
Hääletus juhatuse valimise korra kinnitamiseks: 
Poolt: 42, vastu 0, erapooletu 0 
Juhatuse valimiste kord kinnitatud. 
 
Traditsiooniliselt on EMPL juhatuses 15 liiget, eelmisel perioodil oli 16 liiget kuna oli 
16 kandidaati. Sel korral on kandidaate üles seatud rohkem ja vaja on läbi viia 
salajane hääletus. Juhul kui ei ole teistsuguseid ettepanekuid paneme 
hääletusele seada juhatuse liikmete arvuks 15 
 
Hääletus: Kinnitada juhatuse liikmete arvuks 15 
Poolt: 42, vastu,0 erapooletu:0 
EMPL juhatuse liikmete arv on kinnitatud 15 juhatuse liiget 
 
Juhatuse kandidaadid: 
Ando Jukk – Estonian Plywood AS 
Ivar Dembovski – Rait AS 
Jaan Kers – TALTECH 
Jaano Haidla – Graanul Invest AS 
Jaak Nigul – Tarmeko Spoon AS 
Jüri Külvik – Lemeks AS 
Lauri Raid – Viru Keemia Grupp AS 
Linnar Pärn – Eesti Maaülikool 
Mait Kaup – Warmeston 
Margus Kohava – Combimill OÜ 
Marko Kajandu – Thermory AS 
Martti Kork – Barrus AS 
Mati Polli 
Meelis Kall – Luua Metsanduskool 
Rain Pärn – Estonian Cell AS 
Raul Kirjanen – Graanul Invest AS 
Silver Rõõmussaar  - UPM Kymmene Otepää OÜ 
Tõnu Saaber – Stora Enso Eesti AS 
Virko Lepmets – Combiwood OÜ  
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Hääletus, sulgeda kandidaatide nimekiri: poolt 42, vastu 0, erapooletu 0 
Juhatuse valimised viiakse läbi salajase hääletusena.  
 

2. Tegevuste ülevaade 

Käsitleme sektori 4 EMTAK koodi põhiselt: metsamajandus, puidutööstus, paberitööstus, 
mööblitööstus mis kõik on metsast algava väärtusahela osad. Kuna statistikaametis 
sektorit selliselt ei presenteerita viime läbi koostöös Ernst&Young Balticuga 
sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi. 2019 aasta andmete põhjal on sektoris 3900e 
ettevõtet kelle lisandväärtus on üle 2,2, miljardi € ning kellega on seotud 57 000 töökohta. 
2020 ja 2021 aasta andmetel põhinev uus sotsiaalmajandusliku mõju uuring valmib 
detsembris.   
Liidu esinduslikkus: Kokku on meil 67 ettevõtet + 4 haridusasutust. Peale viimast 
üldkogu ei ole uusi liikmeid kahjuks liitunud kui ettevõtetega on kohtutud ja neid 
kutsutud. 67 ettevõtte majandusaastaaruande järgi on liidu liikmete kombineeritud 
müügitulu (2021) 2,6 miljardit €, maksueelne kasum 410 miljonit € ja liikmete juures on 
6600 töökohta keskmise brutopalgaga 1911€ (arvestusest on välja jäetud Eesti Energia ja 
Viru Keemia Grupp kelle põhitegevus ei ole seotud puidutööstusega). 
Kliimamuutused ja keskkonnapoliitikad on üks peamisi teemasid millega viimasel ajal 
tegeleme. Metsa ja puidusektor juba annab panuse co2 sidumisse. Kevadel valminud 
AFRY uuring on väga kasulik ja näitab, et sektori positiivne kliimamõju on suurusjärgus 
9,8 miljonit t CO2ekv, võrdluses Eesti koguemissiooniga mis on suurusjärgus 14 miljonit 
t CO2ekv on tegemist olulise numbriga. Kahjuks ei näe kõik puidusektor potentsiaali 
selliselt nagu meie. Ka AFRY uuring ei ole ideaalne ja teame selle nõrkasid kohtasid, 
peaksime selle teema arendamisega kindlasti jätkama ja kvaliteeti tõstma. LULUCF 
poliitika on olnud meie liidule väga ameerikamägesid pakkunud teema. Ivar on sellega 
tugevalt olnud seotud rohepöörde komisjoni töö raames. Fossiilsete kütuste emissioon 
on see mida on vaja saada väiksemaks, puit mis pakub alternatiivi pea kõikides 
fossiilsetel ressurssidel põhinevates väärtusahelates, pakub laugemat üleminekut 
ühiskonnale. 
I. Dembovski: kõige olulisem slaid mis on rahvusvahelise kliimaraporti ülevaatest pärit. 
Kust tekkivad inimtekkelised kasvuhoonegaasid. Eesti on täna saanud viis korda 
suurema kohustuse siduda kui seni olnud. Tegelikkus on 0,5 ja eesmärk 2,5 MtCO2ekv. 
aidake meid sellega et rääkides sellest kõigile, see on avalik slaid.  
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H. Välja: Teine tuline aruteludebatt, Eesti erinevad raiemahu stsenaariumid LULUCF 
eesmärgi täitmiseks. Stsenaariumid ei võta arvesse looduslikke häiringuid ja igaüks kes 
mõistab, et ühiskond vajab endiselt toimimiseks ressursse näeb, et arvestuslang (~13 
mln tm raie) on mõistlikum kui 5 mln tm uuendusraiemaht mille puhul väheneb puidust 
toodete pakutavad võimalused asendada suurema jalajäljega materjale ning suurenevad 
planeerimata looduslike häiringute riskid. 
EMPL meeskond ja partnerid: 
Tegevjuht Henrik Välja  
Teadusarendusjuht Pille Meier  
Õigusloome teemajuht Jaan Lindmäe 
Büroojuht Kerli Alliksaar 
Puuinfo konsultant Erik Konze  
Kommunikatsioonipartner Akkadian - Kadri Lainas, Gea Otsa 
Õigusloome partner Sorainen advokaadibüroo help@veoseleht.ee taga on inimesed 
Deskisest. Hetkel on veel ka ATEA, aga nende roll väheneb, Agileworks on endiselt 
arenduspartner. 
Klaar.me on EMPL uus raamatupidamise partner.  
Sidusorganisatsioonide tegevused: 
Henrik on Metsaseltsi ja Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu juhatuses. 
Eesti Metsaseltsi tegevus: Visioonikonverents, Raievõistlused, Otsustajate Metsakool, 
Metsarahva päev, Metsanduse podcastid, Teaduskommunikatsiooni korraldamine 
Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu hoiab PEFC Eesti sertifikaati. 
Seadusloome ja huvikaitse tegevused: 
Regulaarsed kohtumised ministritega, ametnikega ja osalemine Riigikogu komisjonide 
kaasamistel. Endiselt käivad kevadise raierahu teemalised kohtuvaidlused. Jaan on 
koondanud infot ja andnud nõu sektori ettevõtetele. Tegeletud on erakondade 
programmidega. Euroopa seadusloomes on viimane poolaasta on olnud pigem vaiksem 
kuna mitmed algatused on jõudnud faasi, kus oluline on liikmesriikide seisukohtadega 
tegelemine. Teeme regulaarselt koostööd Soome-Rootsi kolleegidega EL-i õigusloome 
analüüsimiseks ning tagasiside koostamiseks.  
Puuinfo tegevused: 

• Puitarhitektuuri õppereis toimus septembris, kaasasime RKAS, Päästeamet, 
arhitekte, insenere jne.  

• Jätkusuutliku ehituse seminar Ehitusmessil toimus kevadel 
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• Homme toimub Puitarhitektuuri konverents, kus kuulutatakse välja ka aasta 
puitehitise võitjad. 

• KIK taotlused Puuinfo tegevusteks, näeme, et rahastuse saamine muutub iga 
aastaga keerukamaks ja toetuse määr on vähenevas trendis kuid seni oleme 
Puuinfo tegevustele toetust saanud 

Üldised liidu tegevused: 
• Uus visuaalne identiteet on kasutusele võetud 
• Uus koduleht 
• Kliimamõju uuring valmis kevadel, oleme selle kasutusele võtnud ning 

palunud mõnedel teadlastel retsenseerida, saanud teada uuringu nõrgad 
kohad ja täiendamise vajadused. Uue juhatusega arutada, kas ja kuidas 
jätkata. 

• EMPL andmeladu 
o Eesmärk oli automatiseerida väliskaubandusstatistika töötlemist mis 

vanasti tehti Keskkonnaagentuuri poolt, kui Keskkonnaagentuur 
lõpetas asusime seda ise tegema kuid on väga tööjõumahukas. Lisaks 
oleme loonud põhja uute väärtuste loomiseks ja soovime kindlasti 
andmeladu edasi arendada. Esimene samm on tehtud osa kasutusele 
võtmine ja kasutama õppimine, selleks oleme plaaninud webinari 
liikmetele 15.11.2022, kell 14.00 

o Väliskaubanduse töölaud: https://tabsoft.co/3DsCEvD 
 

Koostöö koolide, ülikoolide ja erinevate organisatsioonidega: 
Pille Meier jätkab väljakujunenud koostööd ülikoolide ja kutsekoolidega osaledes 
õppenõukogudes ja õppekavade koostamisel. Viime läbi metsatöösuse õppeainet 
Maaülikoolis, premeerime parimaid lõputöid. EMPL on sektori kutseandja, osaleme 
Kutsenõukoja töös. Koos I. Dembovskiga teadus ja arendus ning innovatsiooni töörühma 
töö korraldamine mille tulemusena on toimumas koostööpäevad ülikoolidega. Juhatus 
arutas ka, et hakata välja andma stipendiume, aga juhatusega leidsime, et parem kui 
ettevõtted ise stipendiume välja paneks.  
EMPL kommunikatsioon: 
K. Lainas: Suuremad teemablokid - kõige rohkem tooks esile koalitsioonide loomine – 
LULUCF pöördumisega tuli kaasa 10 väga mõjusat organisatsiooni. Oleme saanud ka teisi 
rääkima meile olulistel teemadel. 
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Oleme palju teinud erinevaid projekte, millel on olnud mõju. Võime rahule jääda 
metsarahva päevaga. Suur aitäh kõikidele ettevõtetele, kes kaasa tulid. Üks äge projekt 
on Souli Expo – mul on hea meel, et Eesti riik on saanud osades ministeeriumites ja 
ringkondades aru, et biomajandus on see mida Eesti ekspordib. Plaan teha 
valimiskompass, nii nagu oli 4 aastat tagasi. 
Palju oleme tegelenud meedia ja poliitikutega.  
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse nähtavus on päris suur. Oleme selle aasta 10 kuuga olnud 
meedias 346 korda EMPL nime alt. Samas kõik ilmunud artiklid alati meie nime 
mainimist ei sisalda. Kui vaadata kui pinnal aga on metsateema, siis käesoleva aasta 
oktoobrikuu jooksul on meedias 11 500 korda mainitud sõna raiemaht.  
Metsarahvapäev – 51 üritust, proovisime keskenduda kvantiteedi asemel kvaliteedile. 
Tore oli see, et väga erinevad organisatsioonid tulevad kaasa.  
LULUCF ühispöördumine – sai üsna kena meediakajastuse, aga isegi huvitavam on see et 
sellele on järgmenud üsna valuline reaktsioon riigiametite poolt.  
Mis on hästi ja mis on halvasti? Olen teiega koostööd teinud 5 aastat. Huvitav kuidas on 
tekkinud nii tugev vastandus sektorile. Hästi on see, et oleme loonud tugeva koalitsiooni. 
Oleme lõpuks ometi olukorras kus Maaülikool räägib. Tänaseks on nad otse-eetris valmis 
oma seisukohti teadlastena kaitsma. Vastaspool teeb vigu, on mindud rohkem närvi ja 
tehakse kummalisi lükkeid. Vastaspoole retoorika on muutunud või muutumas.  
Ei saa ära hoida seda et metsandus on saanud valimiste üks teemasid.  
Meie sõnumid on keerulisemad, sest peale olema faktitäpsemad.  
Kogu metsakisa on tohutu intensiivsus tegevmeeskonnale. 
Teeme õiget asja ja usun et metsa ja puidutööstus on lahendus ja kui laseme 
kliimadebati viltu minna jätame lastele ja lapselastele halvema maailma.  
Ametnikel ja looduskaitsjatel on päris tugev ringkaitse metsateemal.  
Olukord ei ole kindlasti lihtne aga see areng, mis EMPL surve tulemusel on 5 aastaga 
teinud on tohutu.  
Põhisõnumid 
- Eesti metsa ja Puidutööstuse globaalne konkurentsivõime on langemas 
- Poliitikud ja ametnikud ei seisa inimeste huvide eest 
- Kaugkütte hinnatõus on seotud puidu kättesaadavuse vähendamisega 

Jätkame sektorile suunatud koolitussarjaga 
9.12 toimub esimene – kohtumine erakondadega.  
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I. Dembovski – soovitan osaleda, see loob palju väärtust ja aitab sektoris sõnumeid 
seada. 
 
H: Välja: EMPL Eelarve 2023 mustand 
Oleme koostanud eelarve lähtuvalt liikmemaksu muudatuse ettepanekust millega 
suureneks liidu liikmemaksu laekumine 50%. Soovime seda raha kasutada, et 
meeskonda kahe inimese võrra suurendada: Euroopa Liidu asjades pädeva õigusloome 
eksperdi ning keskkonnaeksperdiga. Uuele juhatusele jääb võimalus eelarve projekti 
soovitud suunas muuta. 
 

3. 2023 liikmemaksusüsteemi kinnitamine 
 

Kevadel tekkis juhatuses arusaamine, et jõudu oleks tegevmeeskonda juurde vaja. 
Augustis jõudis juhatus otsuseni, et liikmemaksu tuleb tõsta ja kuna liikmemaksu 
tõstmine on alati valus protsess siis otsustasime seda teha järsumalt, et oleks 
pikemaks ajaks piisav. Uue liikmemaksu graafik, kus ühel teljel on müügitulu ja teisel 
teljel liikmemaks on loodud selliselt, et tõusu oleme suunanud rohkem suurte ettevõtete 
suunas. Mõne ettevõtte jaoks on tõus järsum kui teisele, juhul kui käive on järsult 
tõusnud. Eesmärk oli suurendada liikmemaksu laekumist 50%. 

 

Ettepanek kinnitada liikmemaksude arvestussüsteem aastaks 2023 
Poolt 37, vastu 2, erapooletu 3 
Liikmemaksu arvestussüsteem vastu võetud.  
Mõistame, et keerulisel ajal tulnud ettepanek, kuid loodame, et toetate meie eesmärki ja 
tegevust. 

 
4. Kohapeal algatatud küsimused 

 
5. Juhatuse tulemuste välja kuulutamine 

 
Juhatusesse valiti: 

1. Tõnu Saaber (Stora Enso Eesti AS)  
2. Jaak Nigul (Tarmeko Spoon AS) 
3. Rain Pärn (AS Estonian Cell) 
4. Silver Rõõmussaar (UPM-Kymmene Otepää OÜ) 
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5. Martti Kork (Barrus AS) 
6. Margus Kohava (Combimill OÜ 
7. Jüri Külvik (Lemeks AS) 
8. Ando Jukk (Estonian Plywood AS) 
9. Ivar Dembovski (Rait AS) 
10.   Linnar Pärn (Eesti Maaülikool) 
11.   Marko Kajandu (Thermory AS) 
12.   Lauri Raid (VKG) 
13.   Mait Kaup (Warmeston OÜ) 
14.   Raul Kirjanen (Graanul Invest AS) 
15.   Jaan Kers (TalTech) 

 

 
 


