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Kokkuvõte.
Toimus neljas MAK2030 algatamise kultuuri alamtöörühma koosolek. Arutati töörühma
liikmete uusi ettepanekuid ning töörühmale edastatud ökoloogia alamtöörühma
ettepanekut. Samuti parandati ühe olemasoleva probleemi sõnastust ja kirjeldust. Lisaks
vaadati avalikust küsitlusest ja arvamusfestivalilt laekunud ettepanekuid. Kokku
sõnastati kaks uut probleemi. Valdkonna kolme prioriteetsemat probleemi ei muudetud.
Kõigi muudatustega probleemikaardistuses ning MAK2030 algatamise ettepanekus
toodud prioriteetsete probleemide kirjelduste parandustega saab tutvuda protokolli
lisades, kus need on esitatud nähtavate muudatustena.
MAK2030 algatamise ettepanekule üldiselt tehti kohtumisel paar kommentaari.
Kirjalikke kommentaare on töörühmal võimalik esitada veel kuni 4. septembrini.

Päevakorrapunktide kaupa:
Sissejuhatus
Töörühma juht tutvustas kohtumise päevakava, töökorraldust ning edasisi samme (sissejuhatav
ettekanne). Töörühma juht tegi ettepaneku muude küsimuste all vaadata üle teiste valdkondade
probleemikaardistused ning vajadusel teha sinna ka kommentaare. Järgmine kohtumine toimub
suures töörühmas 13. septembril 2018, kus vaadatakse ettepanekut uuesti, sõnastatakse taas
eesmärke ning tutvutakse alusuuringu tulemustega.
Töörühmas tõstatatud uued valdkondlikud probleemid
Töörühma liikmetel paluti ette saata probleemikaardid, mida nad soovivad kaardistusse lisada.
Uusi probleeme ette ei saadetud, kuid esitati kohapeal. Kokku lisati kultuuri valdkonna
probleemikaardistusse kaks uut probleemi „Eesti nüüdisarhitektuuris kasutatakse puitmaterjali
liiga vähe“ ja „Metsanduslikud teabematerjalid (teadustööd, uuringud ja muud infomaterjalid)
ei ole avalikkusele lihtsasti kättesaadavad“.
Töörühm arutas ka ökoloogia alamtöörühma poolt kultuuri valdkonna alamtöörühma esitatud
ühte probleemi ning leidis, et esitatud probleem „Metsa raiumisel ei järgita
maastikuplaneerimise põhimõtteid“ on juba juba sõnastatud probleemi „Raielankide suuruse,
kuju ja maastikulise paigutuse kontrollimatus“ all. Lisaks rõhutati, et teema on oluline, kuid
täiendava probleemi kaardistust ei pidanud töörühm vajalikuks.
Kõigi otsustega, muudatustega probleemikaardistuses ja uute sõnastustega saab tutvuda
protokolli lisas 1.
Kaasamisküsitluses tõstatatud probleemide arutelu
Töörühmale saadeti ette KeMi süntees avaliku küsitluse vastustest, kus oli välja toodud 39 seni
töörühmas käsitlemata probleemi. Töörühm ei tõstnud esile ega kaardistanud ühtegi uut
probleemi.
Arvamusfestivalil tõstatatud probleemide arutelu
Töörühmale saadeti ette ka arvamusfestivalil publiku poolt tõstatatud probleemsed teemad.
Töörühm ei kaardistanud ühtegi uut probleemi.
MAK2030 ettepaneku tutvustus
Töörühmale tutvustati lühidalt ettepaneku struktuuri. Töörühma sisendit oodatakse eelkõige
eesmärkide sõnastamise juures (arutelu 13. septembri töörühmas) ning oma valdkonna
prioriteetsete probleemide kirjelduste juures. Alamtöörühm vaatas läbi oma valdkonna
prioriteetsete probleemide kirjeldused ning viis sisse täiendavad parandused. Kõigi
muudatustega saab tutvuda protokolli lisas 2 (selguse mõttes on eelnevalt saadetud KeMi
parandusettepanekud sisse viidud ning nähtavad on vaid töörühma poolt tehtud täiendused).

Alamtöörühm tegi ettepaneku, et järgmises etapis on vaja kaasata MAK2030 koostamise
töörühma probleemide lahendamisele vajalikke eksperte. Arhitektuuri käsitleva probleemi
juurde arhitekt. Toodi välja, et MAK2030 koostamise juhtrühmas peavad olema mõlema suure
metsaomanike rühma (füüsilisest isikust metsaomanike ja juriidilisest isikust metsaomanike)
esindajad. Samuti tegi alamtöörühm ettepaneku lisada MAK2030 ettepanekusse täpsustus, et
mis saab valdkondlikest töörühmade kaardistustest edasi.
Ettepanekuid saab esitata 4.septemrbrini.
Kristel Järve andis teada, et 27.augustil toimunud ökoloogia alamtöörühmas tehti ettepanek
lisada MAK2030 algatamise ettepanekusse kolm valdkonnaülest prioriteetsemat probleemi.
Alamtöörühm oli sellega sisuliselt nõus ja pidas üheks oluliseks valdkonnaüleseks probleemiks
elukeskkonna ruumilise planeerimise teemat.
Muud küsimused (valdkondade vahelised kommentaarid)
KeMi ettepanekul vaadati üle ka teiste valdkondade probleemikaardistused, kuid alamtöörühm
uusi kommentaare ei teinud.

