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Eesti Puidumüügi Keskus annetas liidule 5800 eurot! 

 

Eesti Puidumüügikeskus on nelja metsaühistu poolt asutatud tulundusühing ja nende eesmärk on olla metsaühistutele ja 

seltsidele ühtseks müügikanaliks, et läbi suuremate koguste ja pikaajalisemate lepingute saada ülestöötatud puidule kõrgem 

hind. 

 

Eesti Puidumüügikeskuse asutamisel loodi fond, kuhu igalt müüdud tihumeetrilt kogutakse raha, et toetada tegevusi 

erametsaomanike huvide kaitsel.  12.11.2013 otsustas Eesti Puidumüügikeskuse nõukogu annetada 5833 € Eesti 

Erametsaliidule erametsaomanike huvide kaitse korraldamiseks. 

 

Käesoleval esimesel tegevusaastal on EPMK realiseerinud liikmete poolt ülestöötatud ümarmetsamaterjali 300 000 

tihumeetrit. Eesti Puidumüügikeskusele on väljastatud PEFC tarneahela sertifikaat ja nad on taotlemas FSC tarneahela 

sertifikaati, mis kinnitab, et edendatakse ja rakendatakse säästlikku metsamajandamist. 

 

Loe ja uuri lähemalt: timbertrade.ee 

http://timbertrade.ee/
timbertrade.ee


 

 

Üldkoosolek 
 

Üldkoosolekule tuli kokku umbes 35 inimest eri ühistutest ning ka mõned külalised nagu näiteks Jaanus Aun (SA EMK) 

ning Maret Parv (Keskkonnaministeerium). Ühiselt vaadati tagasi 2013. aastale, arutati liikmemaksudega ja järgmise aasta 

eelarvega seonduvaid probleeme ning arutleti kuidas liikuda edasi talumetsamajandajate kokkutulekuga. Ühtlasi kinnitati ka 

2014-2020 arengukava, mis on olnud üks viimase aasta prioriteetidest ning valiti kaks uut juhatuse liiget. Arengukava leiab 

siit. 

 

Protokoll jõuab liikmete keskkonda peatselt. 

 

Üldkoosolek võttis vastu ka ühispöördumise Põllumajandusministri poole. Pöördumist saab lugeda siit. 

 

 

Juhatuse koosolek Nelijärvel 
 

Juhatuse liikmed ja mitmed külalised kogunesid Nelijärvele, et maha pidada aasta viimane koosolek. Arutati vahepeal 

toimunud üritusi, jahindusnõukogude töökorra loomist ja planeerimist, tutvustati uut tegevjuhti ning arutati edasist 

töökorraldust. Protokoll on peatselt leitav EEML-i kodulehe liikmete keskkonnast. 

 

 

 

PEFC seminar oli igati edukas 

 

6. detsembril toimus metsasertifitseerimise alane koolitus-seminar, kus ettekannetega esinesid Allan Sims (Eesti Maaülikool) 

ning Enn Sapp (Metsä Forest Eesti). Räägiti uuest PEFC metsamajandamise standardist ning kuuldi millised on 

tööstussektori ootused ja lootused seoses metsade sertifitseerimisega. Ettekanded leiad siit. EEML-i rühmasertifikaadiga 

ühinejaid tuleb aina juurde. Tänaseks on rühm paisunud 95 000 ha peale! Liitunute nimekiri täieneb pidevalt.  

 

Rühmasertifikaadiga liitumiseks pole vaja teha muud, kui täita avaldus ja saata see kristel.arukask@erametsaliit.ee 

http://www.erametsaliit.ee/tutvustus/arengukava/
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/12/09/eesti-erametsaliidu-uldkoosoleku-poordumine-pollumajandusministri-poole/
http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/
http://www.erametsaliit.ee/et/dokumendid-ja-viited/
http://www.erametsaliit.ee/et/sertifitseerimine-2/liitunud/
http://www.erametsaliit.ee/et/dokumendid-ja-viited/
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee


 

 

Jaanuaris alustab tegevjuhina Liina Laineveer 
Liina on õppinud õigusteadust. Varasemas elus on ta töötanud 11 aastast Harju Maakohtus, millest neli aastat 

registriosakonnas erinevatel ametikohtadel ja seitse aastat kinnistusosakonnas kohtunikuabina. Aastatel 2010-2011 töötas ta 

Eesti Arhitektide Liidu direktorina. 2011. aasta novembrist kuni käesoleva ajani on viibinud lapsehoolduspuhkusel. 

Motivatsiooni töötada Eesti Erametsaliidus (edaspidi EEML) põhjendab Liina Laineveer alljärgnevalt: „Erametsa 

majandamine eeldab läbi elukaare kolme põlvkonna koostööd. Ühelt poolt ressursside efektiivne kasutamine ja teiselt poolt 

säästlikkus - et saavutada nende kahe vahel tasakaal ja seda hoida, nõuab häid seadusi ja suurema enamuse 

erametsaomanike koostööd ühtse eesmärgi nimel. Selle koostöö edendamine ja kasvatamine ning erametsaomanikest 

koosneva ühtse koostöövõrgustiku arendamine, toetamine ja organisatsiooni kooshoidmine ning täiendavate 

koostööperspektiivide otsimine on lähima aja suurim eesmärk. Näen seejuures koostööpartneritena kõiki erametsaomanikke, 

ka neid, kes täna EEML-i ei kuulu. Täpsemalt oleks vaja sõnastada ja kommunikeerida, mida erametsaomanikele EEML-i 

näol pakume. Üheskoos tegutsedes on erametsaomanikud jõulisemad oma huvide esindamisel ja ka riigile parem partner, 

kellega edasisi eesmärke ja tegevusi asjatundlikult läbi arutada. Koostööd on väga vaja, et luua tingimused kestlikuks, 

kasumlikuks ja isemajandavaks erametsanduseks. 6. detsembril Nelijärvel peetud EEML-i üldkoosolekul sai vastu võetud 

EEML-i arengukava 2014-2020, mida tuleb hakata ellu viima ja pidevalt täiendama. Kuna elu ei ole seisev vesi vaid on 

pidevalt arenev ja muutuv, siis kindlasti peaks EEML homme olema tugev partner riigile, kohalikele omavalitsustele, kuid 

eelkõige erametsaomanikele.“ 

 

Liinaga saab ühendust võtta e-postiga: liina.laineveer@erametsaliit.ee 

 

 

Kohtumine Eestimaa Looduse Fondiga 
 

Koos EMK partneritega kohtuti 12. detsembril ELF-i esindajatega - Mariliis Tago (teabejuht), Indrek Sell (metsaprogrammi 

koordinaator) ning Silvia Lotman (juhatuse esimees). Vahetati mõtteid kuidas osapoolte vahelist koostööd edasi arendada. 

Räägiti võimalikest koolitustest looduskaitse teemadel (EMK koolitusprogrammi), arutati ühise koostöö võimalusi seoses 

sihtkaitsevööndi toetusega, VEP-de kontseptsiooni sõnastamisega jpm. Vahetati mõtteid ka uue jahiseaduse ja 

jahindusnõukogude teemadel. Lähitulevikus jätkatakse koostööd, et väljaspool Natura võrgustikku asuvad piirangud saaksid 

maaomanikele kompenseeritud. 

mailto:liina.laineveer@erametsaliit.ee


 

 

President kuulutas välja metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse 

 

20. novembril Riigikogus vastu võetud metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus sai 3. detsembril kinnitatud 

ka Vabariigi Presidendi poolt. 11. detsembril ilmus see ka Riigi Teatajas. 

 

Juhime tähelepanu, et "sildistamise" küsimus sai õnneks oluliselt lihtsamaks ja leebemaks, kui see algselt eelnõus oli. Küll 

aga peab sellele veel tähelepanu juhtima. Nimelt on uue seaduse järgi (so. alates 1.1.2014) omaniku kohustuseks, et 

uuendusraie korral oleks raiekohas nähtaval kohal (kogu raietööde tegemise ajal) teave raietööde tegija kohta. Raietööde 

tegijatega lepingut sõlmides oleks mõistlik see kohustus raietööde tegijatele delegeerida (kel on tavaliselt kõik vajalik 

nagunii olemas). 

 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 

Tarbepuidu varumisest rahvapärimuses 

Puiduomanikust saab energiatootja 

Eesti Erametsaliit sai kaks uut juhatuse liiget 

Euroopa metsanädal 

Riigil inimestele kahju hüvitamine läbi mõtlemata 

MKM tellib raudteetrassi kruntide hüvitusvajaduse uuringu 

Kristel Arukask: Raieid tuleks rohkem teha 

Kuidas erametsaliidul läks? 

 

https://www.riigiteataja.ee/
http://www.erametsaliit.ee/
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/12/04/tarbepuidu-varumisest-rahvaparimuses/
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/12/05/puiduomanikust-saab-energiatootja/
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/12/10/eesti-erametsaliit-sai-kaks-uut-juhatuse-liiget/
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/12/10/euroopa-metsanadal/
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/12/12/riigil-inimestele-kahju-huvitamine-labi-motlemata/
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/12/13/mkm-tellib-raudteetrassi-kruntide-huvitusvajaduse-uuringu/
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/12/13/kristel-arukask-raieid-tuleks-rohkem-teha/
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/12/13/kuidas-erametsaliidul-laks/

