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toodang kasvab ja efektiivsus 
ka. Piim läheb aga pulbrina ja 
vili kuivatist otse laeva – koha-
pealset väärindamist on vähe. 
Suured põllumajandustootjad 
on end põlvkonnavahetuse käi-
gus välismaa kapitalile maha 
müünud. 

Kohalikke ettevõtteid kipu-
takse üha enam juhtima Tallin-
nast. Suurtootjad sõidavad sõna 
otseses mõttes perefarmidest 
üle. Maad ostetakse kokku ja 
senise bioloogilise mitmekesi-
suse taganud koduaiad, hekid, 
kivihunnikud, kraavinurgad 
ja isegi teeperved küntakse 
suurteks põllumassiivideks, mis 
kohati meenutavad Ukraina 
steppe – teist serva ei ole näha. 
Tühjaks jäänud talud on kokku 
lükatud, et saaks masinatega 
vabalt toimetada. Et farmides 
töötavad peamiselt Ukraina 
renditöölised, on neil siin üha 
kodusem. 

„Kasvukeskuste Eesti“ alu-
seks on väikeettevõtetele uue 
võimaluse andev tehnoloogiline 
areng koos ülemaailmse res-
sursi-, ennekõike energianap-
pusega. Stsenaariumi üheks 
eelduseks on väikeettevõtlust 
soosiva pärituule võimenda-
mine ELi ja riiklike poliitikate 
abil nii vastavate tehnoloogiliste 
lahenduste soosimise kui ka 
teadmustaristu üleriigiliselt 
kättesaadavaks muutmise abil, 
mis loob võimalused ettevõtete 
toodete-teenuste innovatsioo-
niks ja lisandväärtuse kasvata-
miseks. 

Kogu maailma suurlinnades 
muutub elamine üha kallimaks. 
Loodusvarade rikkas Eestis saa-
vad inimesed lõpuks aru, et ilma 
uute farmide, tehaste ja kae-
vandusteta on heaolu kasvuks 
vähe võimalusi. Lisanduvad 
investeeringud kasvatavad olu-
liselt töötleva tööstuse toodangu 
lisandväärtust ja pakuvad ää-
remaakondade inimestele uusi 
töökohti. 

Raplamaa biomajanduse 
investeeringud on kohapealset 
tööhõivet kasvatanud. Et Aasia 

turgudel oma kaupu müüvad 
kohalikud töösturid vajavad 
kvaliteetset ja üha spetsiifili-
semat tooret, on põllumajan-
dustootjate ja maaomanike 
tulud kasvanud ning piisavalt 
ressurssi jagub ka kohapeal-
sele tootearendustegevusele. 
Maakond on energiasõltumatu, 
suudab pakkuda head ja odavat 
elukeskkonda, nii et tööstus-
tootjatele on see esmane valik 
pagemaks Tallinna ja Harjumaa 
kõrgete kinnisvarahindade eest. 
Elanikke tuleb juurde ja Tallin-
nast välja kolimise tsoon nihkub 
üha kaugemale. Hästi läheb ka 
turismiteenuse pakkujail. 

„Ökokapitalistlik Eesti“ 
sünnib jätkuvalt tsentraalse 
juhtimise ja kasvavalt üleeu-
roopaliste keskkonnareeglite 
ruumipimedal rakendamisel. 
Formaaljuriidiliselt on Eesti 
üha ökoloogilisem. Keskkon-
nasääst tähtsustub, kuid et 
uued tootmistehnoloogiad ja 
säästulahendused on kulukad, 
rakendatakse neid vaid suure 
tegevusmahu korral üksnes 
suuremates linnades või loodus-
ressursside vahetus läheduses. 

Elu juhivad Brüsseli normide 
kõrval globaalsete suurvõimu-
dega seotud välisettevõtted, 
kelle esmane huvi on Eesti 
loodusvarad: magevesi, viljakas 
maa, puit, turvas, fosforiit jt 
maavarad oma kontrolli alla 
saada. Maapiirkonnad kahane-
vad ning ainuke kasvav keskus 
on Tallinn. 

Raplamaa maastikupilt muu-
tub: väiketalud, metsatukad ja 
kraavivõsa on kadunud. Keskus-
te külje alla on kerkinud uusi 
elamurajoone, aga ka hiidfarme 
koos läga ja muud biomassi 
töötlevate gaasigeneraatoritega. 
Elanikud kaebavad küll haisu 
üle, aga kui inspektorid seavad 
oma aparaadid mõõtma, on 
kõik korras: aknad kinni ja 
filtersüsteemid käigus. Valdava 
osa elanike nõusolek uutele 
arendustele saavutatakse tänu 
kohalikele omavalitsustele 
pakutavatele boonustele ja pi-

kaajalisele meediakampaaniale. 
Et aga töötajaid napib ja suur-
tööstusi käitavad välisfirmad, 
saab kortermajadesse lisanduma 
võõrtöölisi. 

„Ökokogukondlik Eesti“ 
teostub juhul, kui maailmas 
saavad valdama keskkonnaala-
sed väärtused, mis suunavad ka 
majandusotsuseid: vähendatakse 
globaalset inimeste ja kaupade 
liikuvust, arendatakse mikro-
energeetikat ja -tootmist ning 
levitatakse säästlikku kohalikku 
liikuvust ja tootmist võimalda-
vaid tehnoloogiad. Väliskauban-
dus on keskkonnatasude tõttu 
oluliselt vähenenud, majandus 
on kohalik, levivad jagamisma-
janduse ja koostegemise mudelid. 

Ökoloogilisus ja kohapõhisus 
saab normiks, mistõttu ühiskon-
na juhtimine kandub asustuse 
hierarhiat pidi allapoole ja teoks 

saab 21. sajandi külaühiskonna 
mudel, kus põhitasand on küll 
kohalik, kuid teadmus levib ja 
võrgustamine toimub globaalselt. 
Eestis on paarsada kohalikku 
teeninduskeskust.

Raplamaal käib mõnda aega 
võitlus suurfirmade ja vahe-
peal üsna väikesearvuliseks 
kahanenud väiketalude vahel. 
Ülemaailmsete suundumuste, 
uute euronormide ja riikliku 
põllumajanduspoliitika tulemu-
sel jääb suuragrofirmade kasv 
seisma ning tekib juurde pere- ja 
elulaaditalusid, kes leiavad niši 
varustamaks köögi- ja puuviljade 
mahetoodanguga kohalikke turge 
ja muidugi ka Tallinna, mis ei 
ole kaugel. Vägagi võimekaks 
saavad metsa- ja agroühistud, 
mis käivitavad koostöös kohalike 
suurtootjatega energia- ja töös-
tusparke, kus tekib arvestatavalt 
uusi töökohti. Vahepeal üsna 
hõredaks jäänud külaseltse tekib 
juurde. 

Mida kõrva taha panna? 

Raplamaa suuremad kes-
kused ja Tallinnale lähe-
mad alad kasvavad, aga 
äärealade elanikkond on 

kahanenud eriti kiiresti pärast 
Euroopa põllumajandustoetuste 
jagamise algust, mis on oluli-
selt parandanud suurtootjate 
konkurentsivõimet, samas kui 
väiketalud ei pruugi saada enam 
uutes oludes ja keerulise paberi-
majandusega hakkama. Suured 
agrofirmad investeerivad tehno-
loogiatesse nagu robotlaudad, 
millega töökohad kaovad. Löögi 
all on nii bioloogiline mitme-
kesisus kui ka kogukondade 
jätkusuutlikkus. 

Siin-seal küll kasvavad tööstu-
sed ei ole piisavat asendushõivet 
suutnud luua. Samas veetakse 
suur osa piirkonna biotoodangust 
- vili, puit ja isegi osa piimast - 
toormena või siis vähetöödelduna 
välja. Maavaradest ei julgeta 
rääkidagi. Seega on üks edasise 
arengu võtmeteema lisandväär-

tuse kohapealne kasvatamine, 
seda toidu-, puidu- ja ehitusma-
terjalide, aga ka masinaehituse 
jm tootmise vallas. Miks peavad 
töötajad hommikuti Harjumaale 
või nädalati Soome pendeldama, 
kulutama selleks aastas sadu 
tunde, kui nad saaksid edukalt 
sama tööd teha kodule lähemal? 
Piirkonna jätkuvalt üsna kil-
lustunud omavalitsused peaks 
tööstusarenduses märksa enam 
omavahel ja ka EAS-ga koostööd 
tegema, et enam investeeringuid 
Harjumaalt välja tuleks. 

Elanikel on seni tihti kergem 
tasuvat tööd saada Harjumaalt, 
mis ei ole küll kaugel, kuid kuhu 
iga päev sõita on ikkagi kulukas 
ja kurnav. Siin on ennekõike 
võidus raudteeasulad, mis kuju-
nevad Tallinna magalateks. Sa-
mas saaks rongi-bussiühendusi 
tihendades, sünkroniseerides ja 
ka väiksematesse raudteejaama-
desse parklaid rajades Tallinna 
tööturuala laiendada – rongis 
saavad ju arvutiinimesed juba 
osa tööd ära teha ja suur boonus 
oleks omakorda Tallinna ummi-
kute vähendamine.

Omaette suur võimalus on 
rekreatsioon: mida enam on 
Tallinnas korterirahvast, seda 
enam soovivad nad sealt puhke-
päeviti välja loodusesse saada. 
Maalilised kandid on saanud 
juba kordades enam matkajaid-
puhkajaid, siinsed turismitalud 
on teinud läbi tubli kasvu. Siin 
on aga ruumi investeeringuteks 
ja paremaks rongi-bussi-rattalo-
gistikaks, mida peaks jällegi kor-
raldama omavalitsused koostöös.

Pika aruande link
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-
content/uploads/2019/02/Eesti-regionaal-
se-majanduse-stsenaariumid-2035.pdf 

Uurimissuuna kõik materjalid, sh eeluu-
ringud on leitavad projekti kodulehelt
https://www.riigikogu.ee/arenguseire/
regionaalse-majanduse-arengud/ 
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