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16. juuni juhatuse koosolek Pärnumaal 

 

Juhatus kogunes 16. juunil Pärnumaal Lähkma külas. 

MTÜ Ühinenud Metsaomanikud tegevustest rääkis EEML-i juhatuse liige ja MTÜ Ühinenud Metsaomanikud juhatuse esimees Kadri-

Aija Viik. Eesti Puidumüügikeskuse (edaspidi EPMK) arenguid tutvustas EPMK-i juhatuse liige Taavi Raadik. Seejärel vaadati üle 

vahepeal toimunud kohtumised ning arutati päevakorralisi küsimusi.  

 

Juhatuse koosoleku protokolli ja selle lisadega saab tutvuda EEML-i kodulehel liikmete keskkonnas: 

http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/ 

 

 

 

Parimate metsamajandjate konkurss ja metsamajandajate kokkutulek 

 

Parimate metsamajandajate konkurss (endise nimega talumetsamajandajate konkurss) on pikkade traditsioonidega konkurss mida Eesti 

Erametsaliit on korraldanud alates 1994. aastast. Konkursi ideeks on tunnustada häid metsamajandajaid, kes on teistele metsaomanikele 

oma tegevusega eeskujuks ning jätkata traditsioone, mis aitavad kaasa nii metsaomanike, kui metsaühistute ühistegevusele  

 

Sel aastal esitas oma kanditatuuri kaheksa metsaomanikku üle Eesti.  

 

Parimate metsamajandajate kokkutulek toimub 29.-30.augustil Lääne-Virumaal Baruto Puhkemajas.  

Lisainfo: Kristel Arukask kristel.arukask@erametsaliit.ee tel: 53 468 109 

 

 

 

Osalemine Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil - Biomassi (puidu) põletamise toetamisest Narva Elektrijaamades 

 

Eesti Erametsaliit võttis 16.04.2015 üldkoosolekul vastu avaliku pöördumise, milles rõhutasime, et Eesti Erametsaliidu liikmed peavad 

oluliseks, et Narva Elektrijaamades alustataks koheselt taastuva tooraine, sh küttepuu, kasutamist.  

 

Riigikogu majanduskomisjon toetab Erametsaliidu ettepanekut suurendada põlevkivi kõrval küttepuude kasutamist energiatootmises 

http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee


(07.05.2015 RK majanduskomisjoni pressiteade), kuid möönab, et selle eelduseks on taastuvenergia tasude muutmine elektrituru 

seaduses. Majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi tõdes 07.05.2015 pressiteates, et puidu ulatuslikum kasutamine 

elektrienergia tootmiseks näiteks Narva Elektrijaamades, on põhistatud ennekõike asjaoluga, et viimastel aastatel on raiemaht olnud 

oluliselt alla soovituslikku. Tema sõnul ei ole väheväärtuslikul puidul täna ostjat ja see jääb suuresti metsa mädanema, mis ei ole 

loodusressurssi majanduslikult efektiivse kasutamise seisukohalt mõistlik. „Sisuliselt tuleks tekitada täiendavat nõudlust, et me ei 

käituks loodusressurssiga ebamajanduslikult. Ent selle vältimatu eeldus on elektrituruseaduse muutmine, ennekõike taastuvenergia 

toetuse määra oluline langetamine, et elektri lõpphind ei muutuks tarbijale liialt koormavaks,“ lausus Kivimägi. 

 

Majandus- ja taristuminister on oma 06.06.2015 vastuskirjas Erametsaliidu pöördumisele nentinud, et Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium toetab koostöömehhanismide kasutamist ning jätkusuutlikult kogutud biomassi kasutamist tõhusalt 

energia tootmiseks ning kindlasti otsib võimalusi koostöömehhanismide realiseerimiseks taastuvenergiatootjate kaasabil. 

 

Eesti Erametsaliidu avaliku pöördumise järgsele Riigikogu majanduskomisjoni 07.05.2015 pressiavaldusele 11.05.2015 kirjaga 

reageerinud Eesti Jõujaamade ja Kaugkütteühing on palunud Riigikogu majanduskomisjonil oma seisukoht ümber vaadata. Eesti 

Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on seisukohal, et puidu masspõletamise asemel peaks panustama uutele koostootmisvõimsustele, mis 

lisavad regionaalset elektrienergia varustuskindlust, looks töökohti ja võtaks kasutusele kohaliku puitkütuse. Ühing on seisukohal, et 

vältida tuleks puidu ebaefektiivset kasutamist, mis koormaks tarbijaid, ettevõtlust ja keskkonda.  

 

Elektrituruseadus näeb ette energiaallikate tasakaalustatud, keskkonnahoidliku ja pikaajalise kasutamise. Tulenevalt EEML-i 

üldkoosoleku pöördumisest ja Riigikogu majanduskomisjoni, majandus- ja taristuministri ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütteühingu 

vastustest, arutati ettepanekut suurendada põlevkivi kõrval biomassi (puidu) kasutamist energiatootmises Erametsaliidu poolt 

rõhutasime 8. juuni istungil, kui oluline on kasutada riigi üht kõige olulisemat vara – maad – heaperemehelikult, efektiivselt ja 

säästlikult. Mets vajab hooldamist, küps mets raiet ja seda nii, et maaomanikule midagi kätte ka jääb. Eestis on täna vähemalt 80 000 

eraisikust metsaomanikku, kelle huvides on toimiv konkurentsitihe puiduturg. Metsakasutus on üks elualadest, kus on võimalik väga 

kiiresti luua töökohti vastavalt sellele kui soodus on turg. Eesti Vabariik on teinud maksumaksja rahadega ülisuured investeeringud, 

mis võimaldavad puiduressursi märkimisväärse kasutuselevõtu kaudu säilitada ja luua juurde hulgaliselt töökohti, eriti maapiirkonades. 

Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 täitmine nõuaks võrreldes eelmise aastaga olulist raiemahu tõusu, hetkel aga ei suudeta 

hoida isegi mitte eelmise aasta taset. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi uuringus „Eesti eraomandi struktuur ja kasutamine 2010. 

aastal“ toodud järeldustele annab 1 miljoni tihumeetri puidu raie tööd ligi 2350 inimesele, mistõttu turusituatsioonist tingituna võime 

Eestis kaotada tänavu kuni 5000 töökohta. Kui turgu pole, siis maaomanikud ei raiu. 

 

 

 

Euroopa metsaomanikud kutsuvad toetama biomajandust ja omandiõigusi 
 

EEML-i juhatuse liige Kadri-Aija Viik ja tegevjuht Liina Laineveer osalesid 10.-12. juunil Zagrebis toimunud Euroopa Metsaomanike 

Konföderatsiooni (edaspidi CEPF) Peaassambleel. Erametsaomanikud 15 riigist kogunesid, et arutada Euroopa Liidu (edaspidi EL) 

tegevust, kuidas edasi arendada Euroopa metsasektorit. Peaassambleel võtsid liikmesriikide metsaomanikud kokku eelmise aasta 



tulemused ja hindasid eelmiste aastate prioriteetseid valdkondi. Pakuti välja valdkonnad, millega CEPF võiks järgmise aasta jooksul 

süvendatult tegeleda. 10.-12. juunini 2015 Zagrebis toimunud CEPF-i Peaassambleel toodi biomajandus ja metsaomanike 

omandiõigused esile kui kaks kõige olulisemat valdkonda. Ka Euroopa Komisjoni plaanib lähiajal suunata ligi 50 miljonit 

eurot biomajanduse arendamiseks. Euroopa metsaomanikud näevad biomajanduse arendamises suurt potensiaali ja võtmeküsimust, 

et sobivalt reageerida tööhõive, majanduskasvu ning kliimamuutuste leevendamiseks, edendades veelgi ja investeerides puitu ja 

puidupõhistesse toodetesse ja tööstusharudesse sh bioenergiasse. Samal ajal luues Euroopa biomajandust, on äärmiselt oluline kaasata 

ja toetada erametsaomanikke, sest neil on otsustav roll puidu kui säästva ja kliimasõbraliku toormaterjali mobiliseerimisel. Lisaks 

tagavad nad rakendusliku iseloomuga ja muude asjakohaste maa-kasutuse poliitikate edasiarendamise maapiirakondades. Mis puudutab 

metsandust, maaelusektorit ja biomajandust, siis on CEPF-i poolt antud tugev sõnum, et EL peaks looma rohkem väärtust ja vähem 

määrusi. 

 

Olles külas Horvaatia metsaomanikel, juhtisid CEPF-i liikmed veelkord tähelepanu asjaolule, et erametsaomandiga seotud õigusi ei 

tunnistata kogu ulatuses kõigis EL-i riikides. Eriti mitmes Ida-Euroopa riigis, mis läbisid viimase kahe aastakümne jooksul intensiivse 

ülemineku, seisavad erametsaomanikud endiselt silmitsi märkimisväärsete piirangutega seoses oma metsamaa kasutamisega. Lisaks 

näevad Eruroopa erametsaomanikud Natura 2000 rakendamise kontekstis veel mitmeid kriitilisi elemente, kuna paljude piirkondade 

erametsaomanikud on sellest protsessist kas välja jäetud või ei ole neid piisavalt kaasatud. 

 

CEPF-i president Hubert de Schorlemer rõhutas, et EL-i poliitika kujundajad peaksid meeles pidama, et üha kasvav dendents ühendada 

metsandus siseriikliku keskkonnapoliitikaga, võib rahvusvahelisel tasandil kaas tuua soovimatuid turu mõjusid sellisel kujul, et EL-i 

metsade ja puidu kasutamist piiratakse veelgi. „Nõudlus puidu järele kasvab sellistes riikides nagu Hiina ja iga kuupmeeter, mis ei ole 

toodetud Euroopas asendatakse tarbepuidutoodanguga Amazonase ja Aafrika metsadest, kus säästlikkus ei ole alati tagatud.“Hoiatas hr.  

Schorlemer oma avakõnes. 

 

Esitades Peaassambleele kinnitamiseks 2014. aasta majandusaasta aruande, CEPF peasekretär Aljoscha Requardt märkis, et CEPF on 

edukalt osalenud sellistes erinevates EL-i poliitilistes protsessides, nagu uue EL-i metsanduse strateegia, säästva metsamajanduse 

kriteeriumite, puidu kaskaadkasutuse põhimõtte, biomajanduse ja Natura 2000 arutelud. Aruanne näitab edusamme mõningatel lobitöö 

suundadel ja kaugemale vaadates viitab kasvavale keerukusele just metsadega seotud EL-i poliitikas.  

 

Pooleliolevate oluliste tegevussuundade jätkamiseks valis CEPF-i Peaassamblee perioodiks 2015-2017 üksmeelselt juhatuse liikmeteks 

tagasi hr Juha Marttila (MTK, Soome) ja hr Felix Montecuccoli (Land & Forst Betriebe Österreich, Austria). Veelgi enam, 

Peaassamblee tervitas uute juhatuse liikmetena hr Michael Podstatzky-Lichtensteini (SVOL, Tšehhi Vabariik) ja Mr. Arnis Muižnieksit 

(MIB, Läti). CEPF-i President ja Peaassambleel osalejad tänasid hr Josef Barton-Dobenínit (SVOL, Tšehhi Vabariik) ja hr Algis 

Gaizutist (Leedu), kes mõlemad astusid juhatuse kohtadelt tagasi, nende väärtusliku panuse ja pühendumise eest CEPF-is, viimastel 

aastatel. 

 

CEPF Peaassambleed võõrustas Horvaatia Erametsaomanike Liit, mis sai CEPF-i liikmeks 2013. aastal. Neid toodi esile, kui 

inspireerivat näidet noorest metsaomanike organisatsioonist, millele läheb korda erametsanduse edasine areng. Näiteks on neil 



õnnestunud koostöös kohaliku valitsusega väljatöötada tugev maaelu arengu programm, mis hõlmab metsanduse jaoks mitmeid olulisi 

meetmeid ja aitab Horvaatias lähiaastatel erametsaomanikel ja metsandussektorit edasi areneda. 

 

 

 

Ettepanekud metsamaterjali veoeeskirja muutmiseks 

 

29. juunil saatsime keskkonnaministrile Eesti Erametsaliidu ettepanekud keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 84 

„Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta 

Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm” muutmiseks. 

Põhjendused muudatusettepanekuteks on alljärgnevad: 

1. Hetkel kehtiva määruse alusel metsaomanikele kehtestatud kohustus esitada metsamaterjali müügiteatis kvartalile järgneva kuu 10. 

kuupäevaks ei too arvestatavat lisaväärtust turu korrastamise ja maksude laekumise eesmärgil. Samas suurendab see nii erasektori kui 

riigisektori koormust. Antud olukorras oleks konstruktiivne, kui Eesti Maksu- ja Tolliamet (edaspidi EMTA) analüüsiks objektiivselt 

kogutava info lisaväärtust ja halduskoormust, ning võrdleks seda üldlevinud tavapraktikaga, kus tulude deklareerimine toimub kord 

aastas.  

2. Täiendav halduskoormus metsaomanikele ja metsandusettevõtetele vähendab paratamatult Eestis toodetava puidu ja puidutoodete 

konkurentsivõimet. Seda enam, kui analoogne aruandlussüsteem pole "koormaks" meie naaberriikide ettevõtetele.  

3. Administratiivse koormuse ja lisanduva bürokraatia aspekte on metsanduses analüüsinud ka CEPF oma 2015 aasta raportis "Survey 

among private forest owners on the European Union Timber Regulation (EUTR) implementation" ja jõutud tõdemusele, et 

erametsaomanike käsitlemine tavalise turuoperaatorina on valdavalt problemaatiline ja regulatsiooniga kaasnevad puiduturule vähest 

lisaväärtust loovad administratiivsed kulud. Eelnimetatud uuring on koostatud puiduregulatsiooni 995/2010 ülevaatamise kontekstis, 

mille avalik konsultatsioon algab 05.07.2015. Eesti Erametsaliit peab vajalikuks, et nimetatud protsessi raames vaadatakse laiemalt läbi 

ka Eesti regulatsioonid ja lihtsustatakse neid kus võimalik (teadmispõhiselt riske hinnates). 

 

Ettepanekuga metsamaterjali veoeeskirja muutmiseks saab tutvuda SIIT 

 

 

 

Eesti Erametsaliidu ettepanekud looduskaitseseaduse muutmiseks 

 

Eesti Erametsaliit, mille liikmete omandis on ligi veerand Eesti erametsamaast, võttis 16.04.2015 üldkoosolekul Tartus vastu avaliku 

pöördumise, milles rõhutati, et kõige prioriteetsemaks peavad metsaomanikud seda, et kiiresti lahendataks probleem, kus piiranguid 

maaomandile kehtestatakse ilma põhiseaduses ettenähtud õiglase ja kohese hüvitiseta. 

 

Ettepanekud on ajendatud vajadusest viia looduskaitseseadus kooskõlla põhiseadusega - täpsemalt selle § 32-ga, mis sätestab, et 

omandit võib omaniku nõusolekuta võõrandada ainult seaduses ettenähtud juhtudel ja üldistes huvides õiglase ja kohese hüvituse eest. 

Tegime ettepaneku muuta kehtiva looduskaitseseaduse sätteid selliselt, et see toetaks järgmisi eesmärke:  

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122013013
http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/07/eeml-ettepanekud-keskkonnaministri-21-12-2006-maaruse-nr-84-muutmiseks.pdf


a) maaomanik oleks senisest paremini kaasatud loodukaitseliste piirangute kavandamisse,  

b) toimiks piirangute õiglane ja efektiivne hüvitamine,  

c) mittevajalikud piirangud kaotataks kiirelt ja läbipaistva protsessi alusel.  

 

Ettepanekutega looduskaitseseaduse muutmiseks saab tutvuda SIIT 

 

 

 

Pöördumine õiguskantsleri poole 

 

Erametsaliidu poole on pöördunud mitmed maaomanikud seoses looduskaitsealadel ja püsielupaikades riigi poolt kehtestatud 

piirangute hüvitamise praktikaga, mis meie liikmete hinnangul ei ole kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega (edaspidi PS), täpsemalt 

põhiseaduse § 32-ga. Seetõttu esitasime 3. juulil oma seisukohad ja faktilise info õiguskantslerile, ning palusime võimalusel kontrollida 

kehtiva looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) ja selle alusel läbiviidava piirangute hüvitamise praktika kooskõla põhiseadusega.  

 

Palusime õiguskantsleril välja selgitada kas looduskaitseliste piirangute kompenseerimine ja seda reguleerivad looduskaitseseaduse 

sätted on kooskõlas põhiseadusega. Ebaseadusliku olukorra tuvastamisel oleme õiguskantsleril palunud  astuda samme sellise olukorra 

likvideerimiseks.  

 

Pöördumisega õiguskantsleri poole saab tutvuda SIIT 

 

 

 

Puidumõõtmise ümarlaud 

 

Puidumõõtmise ümarlaual  http://puidumootmine.emu.ee/  moodustati 4. juunil seoses puidumõõtmise määruse  

muutmise ja täiendamise vajadusega  töörühm, kuhu Eesti Erametsaliidu esindajana kuulub Taavi Raadik. 

 

Peale 4. juuni kohtumist, oodatakse kõigi koostöökogu osapoolte käest septembriks muudatusttepanekuid. Järgmine kohtumine toimub 

septembris.  

 

Kehtiva määruse leiate Riigi Teatajast:  

https://www.riigiteataja.ee/akt/12752944?leiaKehtiv  

 

Puidumõõtmise ümarlaud on koostöökogu, mille eesmärgiks on puidumõõtmisalase ühise tegutsemise põhimõtete kindlaksmääramine, 

et aidata kaasa puidu mõõtmispraktika parandamisele ühtsete mõõtmispõhimõtete kehtestamise, avalikkuse ulatuslikuma 

informeerimise ja muude asjakohaste tegevuste kaudu. Koostöökogu liikmed on Eesti Erametsaliit, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, 

Luua Metsanduskool, Riigimetsa Majandamise Keskus, Eesti Maaülikool, Keskkonnaministeerium ja VMF Estonia OÜ. 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/07/eesti-erametsaliidu-ettepanekud-looduskaitseseaduse-muutmiseks.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/07/eesti-erametsaliidu-poordumine-oiguskantsleri-poole.pdf
http://puidumootmine.emu.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/12752944?leiaKehtiv


 

 

Metsanduse kutsevõistlused 

 

Metsateenijate ühingu ja RMK ühisel korraldusel toimusid Lepaninal 47. metsameeste kutsevõistlused. 

Mõõtu sai võtta kaheksal alal – metsakasvataja , noorendike hooldaja ja  metsameistri mitmevõistlus, stendivõistlus, mälumäng, 

jahimehe, harvesterijuhi ja forvarderi juhi võistlus. 

 

Kokku osales 27 võistkonda. Mõistetavalt oli kõige suurema esindusega RMK, kus kõik metskonnad olid välja tulnud oma 

võistkonnaga. 

 

Eesti Erametsaliit võistles koosseisus Ray Raiesmaa, Erik Rist, Raigo Rõõmussar, Urmas Isand, Viljar Nurk, Vilve Tammearu, Kadri-

Aija Viik, Risto Kaljund, Erki kosenkranius, Aivo Kandroo, Kardo Saaliste ja Karel Soosaar. 

 

Võistlused algasid juba kell 9.30 rivistuse ja tervitustega ning kestsid pika päeva erinevate alade kaupa. Kui metsakasvatajad, 

metsameistrid ja jahimehed jooksid  metsa orjenteeruma ja igas punktis teadmisi kontrollima, siis pealtvaatajatele jäi nautida 

stendivõistlust  ja noorendike hooldaja saeketta vahetust. Peagi hakkasid mürisema traktorid ja harvesteri ja forvarderijuhi võistlust oli 

võimalik samuti ohutust kaugusest jälgida. Vajalik oli nii hea närv kui oskused ja kindlus tegutsemisel. Võistluse päeva lõpetas 

mälumäng. Heiki Hepneri küsimused olid laiapõhjalised ja loomingulised. 

 

Eesti erametsaliidu võistkond tuli kokkuvõttes 20-nendale kohale. Kõik osalejad andsid oma parima, said kogemuse võrra rikkamaks ja 

valmistuvad juba tõsiselt järgmiseks aastaks. 

Võistluste koondtabeli leiate SIIT 

 

Aitäh korraldajatele hea töö ja kutse eest osalema. 

 

Kadri-Aija Viik 

 

 

 

Eesti Erametsaliit koostöös Hiiumaa Metsaseltsiga korraldab koolituse  “Looduskaitsest eramaadel” 

 

Koolitus toimub 31. juulil algusega kell 11.00 Kassari rahvamajas 

Lektor Riina Martverk Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja 

 

Lisainfo ja registreerimine Aira Toss 

tel: 56 488 601  

e-post: aira.toss@erametsaliit.ee  

 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/07/kutsevoistlused_koond.pdf
mailto:aira.toss@erametsaliit.ee


Koolituse läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

 

 

 

Ülemaailmse Peremetsaomanike Organisatsiooni IFFA juunikuu infokirja leiate SIIT 

 

 

PRIA infokiri – juuni 2015 Infokirja leiate SIIT 

 

 

 

Puhkused 

 

Projektijuht Kristel Arukask viibib puhkusel 13.07.-26.07.2015. 

Tegevdirektor Liina Laineveer viivib puhkusel 06.07.-19.07.2015 ja 27.07.-09.08.2015 

13.-19. juuli on EEML kontor Tallinnas Mustamäe tee 50 suletud. 

 

 

 

Järgmised juhatuse koosolekud 

 

11. augustil Kullamaa külas Kullamaa vallas Läänemaal  

 

Ootame teie küllakutseid.  

Lisainfo: Kristel Arukask 

kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

 

 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 

 

Vaata lisaks: EEML Facebookis 

 

http://www.familyforestry.net/newsletter_view.cfm?epost=erametsaliit@erametsaliit.ee
http://www.pria.ee/uudiskiri/vaade/pria_infokiri___juuni_2015
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
http://www.erametsaliit.ee/
https://www.facebook.com/pages/Eesti-Erametsaliit/354663447900151


 

MTÜ Eesti Erametsaliit 

Mustamäe tee 50 (III korrus) 

10621 Tallinn 

 

Telefon: 65 25 888 

e-post: erametsaliit@erametsaliit.ee 

 

 

mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee

