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Kokkuvõte.
Toimus neljas MAK2030 algatamise ökoloogia alamtöörühma koosolek. Alamtöörühm
arutas liikmete uusi ettepanekuid, samuti avalikust küsitlusest ja arvamusfestivalilt
laekunud ettepanekuid ja nende lisamist probleemikaardistusse. Kokkuvõttes lisati kaks
uut probleemi, millega saab tutvuda protokolli lisas 1. Uute probleemide esitamise
valguses vaadati üle ka valdkonna kolm prioriteetset probleemi, kuid prioriteetsust ei
muudetud.
Seejärel parandati MAK2030 algatamise ettepaneku esimeses versioonis töörühma
prioriteetsete probleemide kirjeldusi, ühe kirjelduse parandamine jäi töörühma liikmele
kodutööks. Liikmetel oli võimalus esitada kommentaare ka ettepanekule üldiselt.
Alamtöörühm tegi mitu ettepanekut, sh lisada kõik probleemid ettepanekusse ning ka
sünopsis erinevate komponentide vahel seose loomiseks. Kirjalikke kommentaare
MAK2030 algatamise ettepanekule saab töörühm teha kuni 4. septembrini.

Tehti ka mõned kommentaarid teiste valdkondade probleemidele,
lisaks edastati ühe töörühma liikme üldised kommentaarid majanduse alamtöörühmale
kirjalikult.
Järgmine töörühma kohtumine toimub 13. septembril. Töörühm soovis, et sellel
tutvustaks KeM seda, millised töörühmad moodustatakse MAK2030 koostamise etapis
järgmisel aastal.
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.
Ettepanekuid laekus vaid ühelt töörühma liikmelt, T. Tüürilt, sh kolm täidetud kaardiga
probleemi, lisaks üheksa ettepanekut võimalikest probleemide sõnastustest ja veel kuus
ettepanekut avaliku küsitluse tulemuste põhjal. Alamtöörühm otsustas ökoloogia valdkonna
probleemikaardistusse lisada kaks probleemi. Veel kahe probleemi korral tehti ettepanek neid
arutada sotsiaalvaldkonna alamtöörühmas ning ühe korral kultuuri alamtöörühmas. Lisaks
kohendati ka ühe juba eelnevalt sõnastatud probleemi sõnastust ning täiendati ühe probleemi
kaarti. Kõigi lisatud probleemidega, samuti otsustega ülejäänud probleemide mittelisamise
kohta ning muude muudatustega probleemikaardistuses saab tutvuda protokolli lisas 1.
Valdkonna prioriteete uute lisade valguses ei muudetud. Mõned töörühma liikmed tõid välja,
et neile ei ole prioriseerimise ülesanne olnud arusaadav.
Kaasamisküsitluses tõstatatud probleemide arutelu
Töörühmale saadeti ette KeMi süntees avaliku küsitluse vastustest, kus oli välja toodud 39 seni
töörühmas käsitlemata probleemi. Lisaks eelmises punktis tõstatatud teemadele alamtöörühm
ühtegi probleemi esile ei tõstnud ja probleemikaardistusse ei lisanud. Seega lisatugi
probleemikaardistusse vaid üks probleem kaasamisküsitluse tulemustest (vt protokolli lisa 1).
Arvamusfestivalil tõstatatud probleemide arutelu
Töörühmale saadeti ette ka arvamusfestivalil publiku poolt tõstatatud probleemsed teemad.
Alamtöörühm ei tõstnud ühtegi neist esile.
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 parandas sõnastusi. Ühe probleemi
tausta kirjelduse parandamine jäi töörühma liikme V. Uri kodutööks, misjärel alamtöörühm
kooskõlastab selle meili teel. Tehtud muudatustega saab tutvuda protokolli lisas 2 (selguse
mõttes on eelnevalt saadetud KeMi parandusettepanekud sisse viidud ning nähtavad on vaid
töörühma poolt tehtud täiendused).
Alamtöörühmal oli võimalus teha kommentaare ka MAK2030 algatamise ettepanekule
terviklikult. Tehti kommentaar, et MAK2030 algatamise ettepanekusse tuleks lisana esitada
kõigi kaardistatud probleemide nimestik ning ettepaneku põhitekstis peaks olema nii nende
sisukokkuvõte (sünopsis) kui ka selgitus, kuidas on ettepanekus arvestatud erinevaid
lähtematerjale (alusuuring, probleemikaardistus, aruanne eelmise arengukava täitmise kohta).
Alamtöörühm tegi ka ettepaneku lisada kolm valdkondade ülest teemat, sh informeerituse,
riigimetsa rolli, ruumilise planeerimise ja ökosüsteemi teenuste turu teemadel. Kirjalike
kommentaaride esitamise tähtaeg on 4. september.
Lisaks sooviti, et suure töörühma kohtumisel 13. septembril esitaks KeM nägemuse, millised
töörühmad moodustatakse MAK2030 koostamise etapis järgmisel aastal.
Muud küsimused (valdkondade vahelised kommentaarid)
KeMi ettepanekul vaadati üle ka teiste valdkondade probleemikaardistused ning tehti kaks uut
kommentaari.
- Kultuuri valdkonna probleemile „Füüsilisest isikust erametsaomanike (edaspidi
talumetsaomanike) arvu ja nende omandis oleva metsamaa jätkuv vähenemine ning
juriidilisest isikust metsaomanike (edaspidi firmametsaomanike) metsamaa pindala
intensiivne suurenemine“ ökoloogia alamtöörühma kommentaar: metsaomandi
koondumine on olulise mõjuga ka ökoloogilisest aspektist.
- Majandusvaldkonna probleemile „Puudub ülevaade puiduenergeetika majanduslikest
mõjudest“ ökoloogia alamtöörühma kommentaar: puiduenergeetika tulevikku ei saa
käsitleda ilma keskkonnamõju arvestamata.
Lisaks eeltoodule edastas töörühma liige A. Lõhmus kirjalikult töörühma juhile üldise
kommentaari majandusvaldkonna alamtöörühmale edastamiseks.

