Metsanduse
arengukava
aastani
2030
algatamise
sotsiaalvaldkonna alamtöörühma IV kohtumise protokoll
Asukoht: Keskkonnaministeerium, Tallinn, Narva mnt 7a
Aeg: 30.08.2018, kell 10:30 – 15:30
Juhatas: Keskkonnaministeeriumi (KeM) metsaosakonna peaspetsialist Maret Parv
Protokollis: KeM metsaosakonna peaspetsialist Karli Ligi
Osalesid töörühma liikmed: Linda-Mari Väli, Kadri-Aija-Viik, Inga Kuus, Kristine
Hindriks, Joel Peetersoo, Jaan Aiaots, Marek Kase ning KeM metsaosakonna
peaspetsialist Kristel Järve
Päevakord:
1. Sissejuhatus
2. Töörühmas tõstatatud uued valdkondlikud probleemid
3. Kaasamisküsitluses tõstatatud probleemide arutelu
4. Arvamusfestivalil tõstatatud probleemide arutelu
5. MAK2030 algatamise ettepaneku tutvustus
6. Muud küsimused (valdkondade vahelised kommentaarid)
7. Kokkuvõte
Saadetud materjalid:
Päevakava, avaliku küsitluse probleemide süntees, arvamusfestivalil esitatud arvamuste
kokkuvõte, probleemide esitamise vorm, MAK2030 algatamise ettepaneku tööversioon,
abimaterjal ettepaneku juurde, info MAK2030 alusuuringu lisateemade kohta, MAK2030
alusuuringu esialgne lühikokkuvõte ja kõigi valdkondade probleemide loetelu.
Kokkuvõte.
Toimus neljas MAK2030 algatamise sotsiaalse alamtöörühma koosolek. Päeva esimeses
osas arutati alamtöörühmale tehtud ettepanekuid (kaks ettepanekut ökoloogia
alamtöörühmast), parandati olemasolevate probleemide kirjeldusi ja sõnastusi. Päeva
teises pooles vaadati üle avalikust küsitlusest ja arvamusfestivalilt laekunud ettepanekud
ning leiti, et nendest saab täiendada juba olemasolevaid probleeme ning sõnastati ka uus
maaomandi ja jahinduse probleem. Sellele järgnes MAK2030 algatamise ettepanekus
prioriteetsete probleemide kirjelduste parandamine, samuti täiendati ühe prioriteedi
sõnastust. Lisati ka kaks kommentaari kultuuri valdkonna probleemide juurde. 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 enne kohtumist üks kirjalik kommentaar
ning nõustuti ökoloogia alamtöörühma ettepanekuga lisada kolm prioriteetset

valdkondade ülest probleemi. Kirjalikke kommentaare on
töörühmal võimalik esitada veel kuni 4. septembrini. Järgmine ja viimane töörühma
kohtumine toimub täies koosseisus 13. septembril.
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.
Ühtegi ettepanekut ei saadetud. Arutati ka ökoloogia alamtöörühma poolt sotsiaali
alamtöörühma esitatud kahte probleemi ning enamus leidis, et riigimetsa rolli käsitlev probleem
on juba kajastatud erinevate töörühma probleemide all ning eraldi käsitlemist ei vaja. Probleemi
soovis siiski kaardistusse lisada üks töörühma liige (Linda-Mari Väli) ning erapooletuks jäi veel
üks (Kristine Hindriks), mistõttu probleem lisati kaardistusse erimeelsusena. Teise esitatud
probleemi „Metsa raiumisel ei järgita maastikuplaneerimise põhimõtteid“ korral hinnati, et
probleem on käsitletud kultuuri alamtöörühmas probleemide „Mets kui inimese elukeskkonna
osa ei ole ruumilise koostena arvel“ ja „Raielankide suuruse, kuju ja maastikulise paigutuse
kontrollimatus“ all ning sotsiaali alamtöörühm ei pidanud vajalikuks uue probleemi
sõnastamist.
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. Alamtöörühm otsustas, et täiendavad avaliku küsitluse
teemaga (korilusmetsade kadumine) oma probleemikaardistust nr. 1 „Kodanikel pole kohalikul
tasemel piisavalt võimalust kaasa rääkida riigimetsa majandamise planeerimisel“. Samuti
täiendati probleemi nr 6 „Piirangutest tulenevate saamata jäänud tulu kompenseerimine
metsaomanikele ja kohalikule omavalitsusele pole sageli piisav või puudub üldse“ viitega
toetuste maksustamisele ning elektriliinide madala taluvusmäärale. Avaliku küsitluse baasil
moodustati ka täiesti uus probleem „Maaomanikud ei saa piisavalt kaasa rääkida tema maal
toimuva jahikorralduse osas“.

Arvamusfestivalil tõstatatud probleemide arutelu
Töörühmale saadeti ette ka arvamusfestivalil publiku poolt tõstatatud probleemsed teemad.
Alamtöörühm otsustas, et need teemad on juba ühel või teisel moel käsitlemist leidnud ega vaja
eraldi esiletoomist.
MAK2030 algatamise 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 ja parandas oma
valdkonna prioriteetsete probleemide kirjeldused ning parandas ka ühe prioriteedi sõnastust.
Kõigi 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. Ametlik kirjalike kommentaaride esitamise tähtaeg on 4. september. Varasemalt
on juba saabunud töörühma liikme Jaan Aiaotsa ettepanek kajastada metsamajanduse tulu ja
kulu ülevaadet laiemalt haarates kogu sektori.
Kristel Järve andis teada, et kolm päeva tagasi toimunud ökoloogia alamtöörühmas tehti
ettepanek lisada MAK2030 algatamise ettepanekusse kolm valdkonnaülest prioriteetsemat
probleemi. Alamtöörühm oli sellega sisuliselt nõus.
Muud küsimused (valdkondade vahelised kommentaarid)
KeMi ettepanekul vaadati üle ka teiste valdkondade probleemikaardistused ning tehti kaks uut
kommentaari kultuuri valdkonna probleemidele:
- „Füüsilisest isikust erametsaomanike (edaspidi talumetsaomanike) arvu ja nende omandis
oleva metsamaa jätkuv vähenemine ning juriidilisest isikust metsaomanike (edaspidi
firmametsaomanike) metsamaa pindala intensiivne suurenemine“ juurde lisati Linda-Mari
Väli kommentaar, et probleemi all ei ole käsitletud kaasamisküsitluses tõstatatud teemat:
mets kuulub välismaistele ettevõtetele ning
- „Raielankide suuruse, kuju ja maastikulise paigutuse kontrollimatus“ juures sooviti välja
tuua ökoloogia ettepanekust laenatud viide: Muru, Toomas. 2004. Maastikuplaneerimise
põhimõtted metsakasutuse planeerimises. Metsamaastiku visuaalse kvaliteedi ja
kultuuripärandi hoiu kavandamine. Tartu: 81. Lisaks märgiti, et juhendit on võimalik
kasutada probleemi lahendamisel.

