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Projekti tegevused

• Juhtgrupi arutelud (märts-november)
• Maakonna ettevõtluse analüüs äriregistri andmetest lähtuvalt
• Ligi 20 süvaintervjuud maakonna suuremate organisatsioonidega rohemajanduse 

hetkeseisu kaardistamiseks
• 3 fookusgrupi intervjuud rohemajanduse kitsaskohtade ja võimaluste 

mõtestamiseks
• Rohemajanduse suveseminar (12.08)
• Rohemajanduse visioon ja teekonnakaardi alus
• Teekonnakaardi ja tegevusplaani täpsustamine – tööseminar 8.10
• Lõppraporti tööversioon ja selle täiendused – oktoober-november
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Tänane lähtepunkt ehk miks uuringutest ja analüüsidest
on pahatihti vähe kasu J

• Me ei tea mida me ei tea
• Tuhande miili pikkune teekond algab esimesest sammust
• Just do things
• Tegu loeb
• …
• Ehk – konkreetsed tegevused on vajalik käivitada!
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Töötoa kava

9.00–10.45 Töötoa I osa
• Millises suunas võiks liikuda rohemajandus Põlvamaal? Rohemajanduse esmane 

visioon ja teekaart 
• Millised on head näited praktilistest sammudest rohemajanduses?
• Grupiarutelu: rohemajanduse teekonnakaardi täiendamine

10.45–11.00 Värskenduspaus
11.00–12.30 Seminari II osa
• Grupiarutelud: 

• Millised võiksid olla rohemajanduse arendamise konkreetsed sammud erinevate 
huvigruppide lõikes? 

• Milline võiks olla „Põlvamaa rohemajanduse aastakalender 2022“?
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KORDAMINE ON.... J
Jätkusuutlikkuse kolm tahku ((Roberts &Cohen ning Emerson (ja Arrak))



Inimese heaolu

Looduse taluvus/ 
taastootmine

Ressurssiefektiivsus

Jäätmete mitte 
tekitamine

Jäätmekäitlus

RING-
MAJANDUS

ROHE-
MAJANDUS
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Kust “otsida rohemajandust”?
1. Taastuvallikatest pärineva energia kasutus 
2. Ausa kaubanduse põhimõtete järgimine
3. Taaskasutatud materjalide kasutus  
4. Kõrvalproduktide ja jäätmete taaskasutusse suunamine 
5. Ressursside ühiskasutus tarneahelas 
6. Taaskasutamine toote disainis
7. Süsteemne seadmete hooldus 
8. Teenustamise võimalused
9. Keskkonna mõjude hindamine ja vähendamine
10. Sotsiaalsete mõjude teadlik juhtimine
11. Strateegiline konkurentsieelis rohemajandusest
12. Sünergiline koostöö ettevõtte, avaliku sektori ja koolidega 
13. ...
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Rohemajanduse 2 strateelist eesmärki Põlvamaal

1. TEADLIKKUSE JA INNOVATSIOONIVÕIMEKUSE KASV
2. KOOSTÖÖ JA KOGUKONDLIKKUSE ARENDAMINE
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Põlvamaa rohemajanduse stsenaariumid
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I „EFEKTIIVNE JA ARMUTU ROHEKAPITALISM“
§ Uusi rohemajanduse algatusi on mitmeid, kuid 

need on sageli väljast tulnud ressursi baasil 
tehtud 

§ Kogukond on passiivne, NIMBY suhtumine 
uutesse algatustesse

§ Kohapeal genereeritud väärtus investeeritakse 
mujale, uusi töökohti ja lisandväärtust 
maakonda ei teki 

II „21. SAJANDI ROHEMAAKOND“
§ Uute ärimudelite, tehnoloogiate ja 

innovatsiooni kiire ülekanne kõigis sektorites
§ Koostöine ja üksteiselt õppiv ning pidavalt 

uusi algatusi prooviv kogukond
§ Atraktiivne ettevõtlus- ja elukeskkond 

olemasolevatele ja uutele, keskkonda ning 
uuenduslikkust väärtustavatele elanikele

III „DEPRESIIVNE ÄÄREMAA“
§ Süvenev ääremaistumine, sh elanikkonna 

vähenemine ja vananemine ning noorte 
väljaränne

§ Ettevõtluses madal lisandväärtus ja 
ekspordivõimekus, vanad tegijad väsivad

§ Koostöö osapoolte vahel vähene, igaüks 
proovib ise ellu jääda

IV „TRADITSIOONILINE KÜLAÜHISKOND“
§ Tugev kogukondlik tegevus, traditsioonid ja 

senised tegutsemisviisid on au sees
§ Passiivne hoiak uuenduste suhtes, rohepöörde 

tunnetamine väljast peale surutud 
kohustusena

§ Traditsiooniliste ettevõtluse järk-järguline
hääbumine väheneva konkurentsivõime ja 
ressursside üle-ekspluateerimise tõttu

KÕRGE INDIVIDUALISEERITUS                                  à TUGEV  KOGUKONDLIKKUS 
KOOSTÖÖ JA KOGUKONDLIKKUS
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VISIOON

PÕLVAMAA ON 21. SAJANDI ROHEMAAKOND

-> Uute ärimudelite, tehnoloogiate ja innovatsiooni kiire ülekanne kõigis sektorites
-> Koostöine ja üksteiselt õppiv ning pidavalt uusi algatusi prooviv kogukond
-> Atraktiivne ettevõtlus- ja elukeskkond olemasolevatele ja uutele, keskkonda ning innovatsiooni 
väärtustavatele elanikele

Soovitud pikaajalised mõjud:
• KOGUKOND: muutunud kogukondlik mõtteviis
• ETTEVÕTLUS: uued ärimudelid, ettevõtted, töökohad
• AVALIKUD TEENUSED: keskkonnasõbralikult, efektiivselt ja väärtuspõhiselt kujundatud avalikud teenused
• TARISTU: taastuvenergial baseeruv säästev taristu
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Eeldused rohemajanduse edukaks rakendamiseks Põlvamaal
ehk strateegiliste prioriteetide peamised põhjendused

1. „Õhukesel“ riigisektoril ei saa Eestis olla nii olulist rolli rohemajanduse 
eestvedajana kui Põhjamaades, vaid selleks peab olema ettevõtjate ja 
kogukonna ühine motivatsioon rakendada ärimudeli innovatsiooni.

2. Põlvamaa ei erine teadlikkuse osas ülejäänud Eestist ehk ka teadlikkus 
rohemajanduse võimalustest on maakonnas madal (vt. Annika Arrase
uuring 2021)

3. Põlvamaa tugevuseks on juba ligi 20 aastat rohemajandusega seonduv 
identiteet (“rohelisem elu“), millele saab laiapõhjaliselt toetuda 

4. Maakonnas tuleb toetada rohemajanduse praktilist rakendamist nii, et see 
omab kogukondliku mõju
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Teadlikkuse ja innovatsiooni võimekuse kasv

Mõju kogukonna arengule

Strateegiliselt number 2  eesmärk

NENDE 
INITSIATIIVIDEGA EDASI

VÕIMALIK 
PRIORITEET

KAS ON 
VAJA?

HÜLGA

= 1. tase

= 2. tase

= 3. tase
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1. tase: Võimalikud algatused, mis lisavad teadlikkust ja
toetavad rakendusi ning on kogukondliku mõjuga

• Sinise majanduse (Gunter Pauli) kontseptiooniga kooskõlas olev lähenemine 
on piirkonna terviklik kaardistus, mille tulemusel selgub, milliseid 
omavahelisi sünergilisi mõjusid ettevõtetel on. KIK rahastab sarnast algatust 
Hiiumaal. Tulemuseks on kogukondlik ringmajanduse/rohemajanduse 
võimaluste kaart
• Suuremad ettevõtted võivad sarnaselt Nordic Milk näitele investeerida oma 

jalajälje mõõtmisse, mille tulemusel sünnib mõõdetav arenguteekonna 
kaart
• Väiksemad ettevõtted võivad mõõta enda hetke olukorda toetudes turul 

olevatele tasuta rakendustele, näiteks CTI või Ellen Mac Arthur

https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Factor-10/Metrics-Measurement/Circular-transition-indicators
https://ellenmacarthurfoundation.org/resources/circulytics/overview
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2. tase: Võimalikud algatused, mis lisavad teadlikkust

• Ühisprojektid erinevate astmetega õppeasutustega. Esimeste astmetega 
haridusasutustes kujuneb tarbijakäitumine. Põhikooli järgsed õppeasutused 
osalevad Põlvamaal eriprojektides (seal hulgas tootearendus, vajalike oskuste ja 
teadmiste ülekanne) 
• Regulaarsed kogemuse jagamise töötoad, seminarid ja koolitused
• Informatsiooni kogumine ja jagamine sellisel moel, et see on igale inimesele ajast 

ja kohast sõltumatult kättesaadav (asünkroonsed ühisareenid):
• Taskuhäälingud – kohalikud ja väljas poolt  
• Vebinarilingid
• Sotsiaalmeedia gruppide loomine ja haldamine
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3. tase: Võimalikud algatused, mis lisavad kogukondliku
mõjuga rakendamist

• Rohemajanduse teemadega selge arvestamine omavalitsuste 
arengukavades ja arendustegevustes. 
• Kolmanda sektori aktiveerimine, nt. Põlvamaa patrioot ühenduse 

taaselustamine rohemajanduse rakendamiseks kogukonnas 
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VISIOON

ISIKUD, JURIIDILISED ISIKUD

ALGATUSED

ARENGUPRIORITEEDID

„21. SAJANDI ROHEMAAKOND“
§ Uute ärimudelite, tehnoloogiate ja innovatsiooni kiire ülekanne kõigis sektorites

§ Koostöine ja üksteiselt õppiv ning pidavalt uusi algatusi prooviv kogukond
§ Atraktiivne ettevõtlus- ja elukeskkond olemasolevatele ja uutele, keskkonda ning innovatsiooni väärtustavatele elanikele

Sünergiavõimaluste kaart
Ja selle rakendamine

Erinevad ühisareenid

ROHEMAJANDUSEGA 
SEONDUVA INNOVATSIOONI

RAKENDAMISE VOIMEKUSE KASV

1. Teadlikkuse ja innovatsiooni-
võimekuse kasvatamine

Oma jalajälje mõõtmine
Piirkonna terviklik 
detailne kaardistus

2. Koostöö ja 
kogukondade võimestamine

Koostöö õppeasutustega

Kogemuse jagamise üritused
Rohemajandus KOVide

arendustegevustesse Kolmanda sektori 
aktiveerimine
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ARUTELU gruppides

•Mida võiks täiendada rohemajanduse teekonnakaardi?
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Rohemajanduse praktilised näited



Inspiratsiooniks

• Liimpuittalad, mis asendavad 
betooni ja terast
• Puidust kortermajade ehitamine
• Seob CO2 ning taastuv lodusvara



Inspiratsiooniks

• Vertikaalne kasvuhoone
• 50 % suurem saagikus
• Vee kokkuhoid 95%
• Spetsiaalsed led lambid



Inspiratsiooniks

• Salat pungadest ja võrsetest
• Võimaldab vertikaalset linna 

põllumajandust
• Toiteaine rikkam
• Säilib, kuna võimalik aeglustada 

kasvu
• Mahe
• Vee kulutus 10 % tavapärasest



Inspiratsiooniks

• Kaerast, hernest ja ubadest 
valmistatud liha asendaja
• Kulutab vähem vett kui liha 

kasvatamine



Inspiratsiooniks

• Putukakasvatus
• Putukakilo tootmiseks kulub 2 

kilo sööta (lehmal 10 kilo)



Inspiratsiooniks

• Roheline vahesein kontoritesse
• Samblik / sammal



Inspiratsiooniks

• Puidust määrdeaine, mis 
asendab naftast pärinevaid 
määrdeaineid
• Biodiisli tootmise 

kõrvalproduktina tekkivast 
glütseroolist



Inspiratsiooniks

• Kotkamills – paberi valmistamine 
saeveskite kõrvalproduktist, 
saepurust
• Kartong, mis asendab plastmassi 

kasutamist ja on kerge saata 
ringlusesse
• Kartongitooteid 

mööblitööstustele

25



Inspiratsiooniks

• Soilfood – tööstuste jääkidest 
väetiseid – võidvad tööstused ja 
põllumehed
• 50 tehast tarnivad kõrvalprodukte 

Soomest, Eestist ja Rootsist
• Lehma sõnniku tasakaalustamine 

(segatakse) toiduainetööstuste 
kiudaineid sisaldavate jääkidega
• Põllumehed võivad kaubelda 

süsinik-kvootidega puro-earth
turul, kuna põletamise asemel 
kasutatakse toiduainetööstuse 
jäägid põllumajanduses väetisena

26



Inspiratsiooniks

• Honkajoki – lihatööstuse mitte 
söödavate kõrvalproduktide 
kasutamine
• Biokütus ja lemmikloomade toit
• Ravimitööstusele toormaterjale
• Rasva ja proteiini tooteet
• Töötleb 75 % Soome loomsetest 

jääkidest
• Tehnoloogia eksport arenevate 

riikidesse, kus liha söömine 
kasvutrendis

27



Inspiratsiooniks

• Espoo linn koostöös piirkondliku 
rahastuskeskusega annab 
ettevõttetele võimalusi saada 
ringmajanduse katsetamisel 
esimesed referentsid, millega 
maailma vallutada
• Toetusmeetmeid kasutatakse 

linna tellitud piloot projektide 
tegemiseks

28



Inspiratsiooniks

• Koppány Valley, Ungari
• Maapiirkonna mitmekesise 

kasutamise arendamine
• Elu kvaliteet
• Säästlik põllumajandus
• Bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamine
• Loodusturism
• Kooskõlaline arendamine
• Veel taristu arendamise näiteid

29

https://oppla.eu/case-study-keywords/106


Inspiratsiooniks

• KOV-ide omavaheline 
ringmajanduse teemaline 
infovahetus Soomes
• Soome keskkonna arendamise 

keskus veab (SYKE)
• Teemade kaupa ettevõtmised
• CIRCWASTE – ringlus
• HINKU – kliimaneutraalsus
• FISU – maakera ressursside piires 

elamine

30
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ARUTELU II: arendustegevuste pikk nimekiri

Millised võiksid olla konkreetsed sammud (arendustegevused) 
järgmiseks aastaks? 

1. TEADLIKKUS JA INNOVATSIOONIVÕIMEKUS 
2. ETTEVÕTJATE ALGATUSED
3. ROHEMAJANDUS KOVides JA KOLMANDAS SEKTORIS
4. KOOSTÖÖ ÕPPEASUTUSTEGA 
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ARUTELU III: esimesed sammud ja rakendajad

§Millised on väljapakutud tegevustest need, mida võiks lisada 2022 
aastakalendrisse? 

1. TEADLIKKUS JA INNOVATSIOONIVÕIMEKUS 
2. ETTEVÕTJATE ALGATUSED
3. ROHEMAJANDUS KOVides JA KOLMANDAS SEKTORIS
4. KOOSTÖÖ ÕPPEASUTUSTEGA 
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´

• Kus olen mina valmis olema eestvedaja/ kaasamõtleja?
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Edasine kava

• Raporti tööversiooni koostamine ja täiendamine – okt-nov
• Lõppraporti tutvustus ja arutelu – lepitakse täiendavalt kokku
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Kontakt

Mihkel Laan
OÜ Cumulus Consulting

Tel: +372 52 97984
E-mail: info@cumulus.ee


