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Piirkondade arengu erisused on suured
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Regionaalne Gini indeks

Allikas: Eesti Statistikaamet

Allikas: OECD Regions at a Glance 2016

EESTI



Tõmbekeskused ja muu Eesti

Allikas: Eesti Statistikaamet

Kõrget palka teenitakse kahes keskuses

Allikas: Eesti Statistikaamet

Rahvastik kasvab eelkõige kahe keskuse ümber 



Allikas: Statistikaamet

Mida näitab prognoos ehk seniste trendide jätkumine?



Regionaalse majanduse stsenaariumid 2035

Uurimissuuna eesmärk: selgitada regionaalse 

majanduse stsenaariumeid Eestis aastaks 2035

Uurimisküsimused:

• Mis on Eesti regionaalset majandust enim mõjutavad 

välised trendid?

• Mis on nende mõju erinevatele piirkondadele?

• Mis võiksid olla piirkondliku spetsialiseerumise 

alternatiivid Eestis?

Stsenaariumid on:

 narratiivid tuleviku kohta

 üksteisest eristuvad, sisemise loogikaga

 teadlikult võimendatud

 tööriist poliitikate töökindluse testimiseks
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Kas Eesti majandus muutub keskkonnasäästlikumaks järk-järgult karmistuvate nõuete toimel ja 

võrdlemisi aeglases tempos või toimub kiire suunavõtt majandusmudeli põhimõttelisele 

muutusele?



Kas tehnoloogiline areng toetab majandustegevuse kontsentreerumist või hajutatust?
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Suur-Tallinn

Suurtesse keskustesse koonduv (majandus)areng senise elulaadi ja 

majandusmudeli aeglase muutumise tingimustes

• Tarbimine kui hea elu tunnus, mugavusteenused ja meelelahutus

• Uued tehnoloogiad jätkuvalt kallid ja erioskusi nõudvad, võetakse

esmalt kasutusele keskustes – sünergia, mastaap

• Tehnoloogia- ja teadmistepõhise majanduse koondumine, linnastumine, 

Harjumaa kasvab üha, veidi ka Tartu ümbrus

• Märksa rohkem on vaja kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid, eelkõige IT 

spetsialiste, keda maapiirkondades ja väikelinnades napib

• Maapiirkonnad tühjenevad – muutuvad maardlateks ja 

suvilapiirkondadeks, kus paikneb lihtsam töö, hakkama saavad 

ettevõtjad/ettevõtlikud
Tootmises ja elukorralduses toetutakse suurt

tegevusmahtu nõudvatele tehnoloogiatele ning

kohanemine ökoloogilise survega on aeglane



Piirkondlikud arengud

IDA-VIRUMAA

➜ Jätkub tööstuse ja 

energeetika taandumine

➜ Elanikkond vananeb

➜ Väljaränne

HARJUMAA

➜ Harjumaal elab üle poole 

Eesti elanikkonnast

➜ Elukallidus, ebavõrdsus, 

liiklusummikud

LÄÄNE-EESTI

➜ Rail-Baltic annab uue tõuke

➜ Eliidil suvemaja saartel 

➜ Jätkub ressursside väljavedu, 

kohapealset väärindamist vähe

LÕUNA-EESTI

➜ Areng keerleb ümber Tartu

➜ Tarkvara, haridus, tervishoid

➜ Juurdepääs jätkuvalt kehv, 

tagamaad tühjenevad

KESK-EESTI

➜ Muutub osaliselt 

Tallinna eeslinnaks

➜ Maakondade 

äärealad tühjenevad







Kasvukeskuste Eesti
Spetsialiseerunud piirkondlike keskuste põhine arengumudel 

aeglase ökoloogilise kohanemise tingimustes

• Uued tehnoloogiad muudavad asukoha ja mastaabi vähem 

oluliseks, laieneb paindlik väiketootmine nii töötlevas 

tööstustes kui ka hajusenergeetikas

• Koondumine linnadesse väiksemate areaalide sees: kuni 10 

atraktiivsete elu- ja töökohtadega erinäolist regiooni, toetav 

kohalik tehnoloogiaõpe ning seosed vastava valdkonna 

globaalsete tippkeskustega, piirkondlikud ühendused 

kasvukeskustega

• Pealinnas kõrge lisandväärtusega teenused, elukeskkond 

paraneb

• Senisest jõulisem regionaalpoliitika ja piirkondlike 

arengueelduste väljaarendamise toetamine, sh baastaristu

Majanduses ja elukorralduses toetutakse 

hajutatud paiknemist ja väikest tegevusmahtu 

võimaldavatele tehnoloogiatele ning 

kohanemine ökoloogilise survega on aeglane



Piirkondlikud arengud

IDA-VIRUMAA

➜ Keemiatööstus kestab edasi, 

lisandunud on uute maavarade 

kaevandamine

➜ Narva-Jõesuu kui Põhjala-

Riviera

HARJUMAA

➜ Tallinn kui finants-, äriteenuste 

ja peakontorite keskpunkt

➜ Leevenevad linnastumisega 

kaasnevad probleemid

LÄÄNE-EESTI

➜ Aastal 2035 ei veeta enam

peaaegu midagi välja töötlemata

➜ Hästi läheb laevaehitusel

➜ Regionaalne lennujaam ja RB 

toob turiste

LÕUNA-EESTI

➜ IT firmade, ülikoolide ja 

teadusparkide sümbioos

➜ Puidumajandus uuel 

lisandväärtuse tasemel

KESK-EESTI

➜ Biomajandus pakub 

tööd ja leiba

➜ Soodne keskkond 

tööstustootjatele







Ökokapitalistlik Eesti

Looduskeskkonna taluvusvõimet arvestav, kuid 

kontsentreeritud tootmisega ekspordikeskne arengumudel

• Säästlikud tehnoloogiad vajavad suurt mastaapi → 

majandustegevuse kontsentreerumine oskustööjõu ja 

ressursside juurde

• Väliskapitali tähtsuse kasv → riigil peab olema tarkust

välisinvesteeringutest kasu saada 

• Maapiirkonnas ettevõtluseks ebasoodne keskkond, 

keskkonnareeglitele vint peale keeratud → muutuvad 

maardlateks → inimeste väljavool

• Nii tootmislik kui elukondlik infrastruktuur, sh energeetika on 

kohandatud vastavaks karmidele ökoloogilistele nõuetele

• Eelistatuim elukoht suure tõhususega linnades, kus on säästlik 

ühistransport ning toimivad jäätmete ringmajanduse mudelid

Majanduses ja ja elukorralduses toetutakse 

endiselt suurt tegevusmahtu nõudvatele 

tehnoloogiatele ning tugevat ökoloogist survet 

võetakse eelkõige ärivõimalusena



Piirkondlikud arengud

IDA-VIRUMAA

➜ Regioon kasvab, välismaise 

oskustööjõu sissevool

➜ Kerkib mitu kummi-, tuha- ja 

prügitöötlemistehast

HARJUMAA

➜ Hästi elavad ametnikud ja 

projektikonsultandid

➜ Paldiskis käivitub

biokütuste miljarditehas

LÄÄNE-EESTI

➜ Saarte olukord on nukker –

ringmajanduse jaoks on mastaap 

liiga väike

➜ Hiiu plastiklaster kaob

LÕUNA-EESTI

➜ Tartust lõuna poole on rajatud

tselluloositehased

➜ Väliskapital ostab kokku metsamaad, 

kuhu istutatakse geenmuundatud kaske

KESK-EESTI

➜ Linnade külje all 

uued hiidfarmid koos 

biomassi töötlevate 

gaasigeneraatoritega 







Ökokogukondade Eesti

Ökoloogilisema ja sotsiaalsema elulaadiga senisest

kohalikum ja hajutatum elamisviis

• Elulaadipööre, säästlikud väärtused, väiksem tarbimine, 

kogukondlik elulaad

• Süsinikuheite ning transpordi oluliselt kõrgem maksustamine 

– lokaalsem majandusmudel, isevarustamise ja 

jagamismajanduse kasv

• Hajalinnastumine, piirkondlikult tasakaalustatum 

asustussüsteem – ca 50 teenuseid pakkuvat keskuskohta ja 

üle 500 aktiivse küla-väikelinna-linnaosa kogukonna

• Lokaalne ringmajandus, jagamismajandus platvormidel, 

digitaalne teenusmajandus, mahetootmine, hajus 

taastuvenergeetika

• Suurt eksporti pole, allhankemajandus kaob

• Bioressursside põhjal luuakse uusi ärimudeleid ja töökohti, 

mikrotootmine, nišitootmise ja ökoenergeetika sümbioos

Majanduses ja elukorralduses toetutakse 

väiketootmist ja hajutatult elamist soosivatele 

tehnoloogiatele. See võimaldab senisest oluliselt 

säästlikumat ja loodusega kooskõlalist eluviisi.
Foto: inhabitat.com



Piirkondlikud arengud

IDA-VIRUMAA

➜ Linnade ja datšade

võrgustikust kujuneb

omamoodi Euroopa näidisala

➜ Uus nišš on Peterburi turgude

varustamine maheköögiviljaga

HARJUMAA

➜ Suvila-alad kohendatakse 

tagasi toidukasvatuse rolli 

➜ Hästi läheb ökolahenduste

iduettevõtlusel

LÄÄNE-EESTI

➜ Mahetootmine ja vesiviljelus

uues vormis

➜ Lisandub uue tehnoloogia 

põhist energiatootmist ja

puidumajandust

LÕUNA-EESTI

➜ Traditsioonilisest eluviisist 

inspireeritud uued ärimudelid –

nt piimapukkidest pakirobotite 

tehnoloogia

KESK-EESTI

➜ Suuragrofirmade

kasv seiskub ning tekib 

juurde pere- ja 

elulaaditalusid 









Kasvukeskused ei ole loodetud määral tuult 

tiibadesse saanud

Üheks valikuks on leppida kontsentreeritud 

majandusmudeliga ja leevendada selle 

negatiivseid külgi

Teiseks valikuks on tehnoloogilise arengu ja 

kasvava keskkonnameelsuse tuules ajada 

senisest jõulisemat regionaalpoliitikat jõudmaks 

ruumiliselt hajutatuma majandusmudelini

Järeldused



Uurimissuuna kokkuvõte

• Jaanuar 2019 – november 2019

• Avaldatud/avaldamisel tööd:

– Eesti regionaalse majanduse stsenaariumid 2035 (ASK)

– Eesti regioonide majandusarengut mõjutavate uuenduste ja 
trendide analüüs (Veiko Sepp)

– Regionaalse majanduskasvu teooriate ja tulutasemete 
ühtlustumist suunavate tegurite ülevaade (Kadri Kuusk, 
ilmumas)

– Riiklike ja maakondlike arengustrateegiate võrdlevanalüüs 
(Veiko Sepp, ilmumas)

– Eesti piirkondlike ettevõtlusvõrgustike analüüs 
käibemaksutehingute andmetel (Irina Martyanova, ilmumas)

• 4 stsenaariumi loodud ekspertkogu põhimõttel

• 17 inimest juhtkomisjonis, 16 eksperti kaasatud



Aitäh!

Uku.Varblane@riigikogu.ee

riigikogu.ee/arenguseire Arenguseire Keskus


