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Sissejuhatus 
 
Põlvamaa tunnuslause „Rohelisem elu“ ajalugu ulatub ligi 20 aasta tagusesse aega, maakonna 
ametlik tunnuslause on see aastast 2007. Tunnuslausel on olnud kuus tugisammast:  

§ looduslähedaste (ehitus)materjalide kasutus ja energiasäästlike lahenduste rakendamine; 
§ nutikas ettevõtlus;  
§ energia loodusest;  
§ puhas ja värske toit;  
§ maalähedane elulaad 
§ arenevad kultuuritraditsioonid. 

 
„Rohelise“ maakonna põhimõtete elluviimisega on seega tihedalt seotud kohalike 
põllumajandussaaduste ja toiduainete tootmine, kvaliteetsete turismiteenuste osutamine, 
kohalike loodusressursside kasutus ettevõtluses ja energiatõhususe saavutamine. Tänaseks võib 
öelda, et mainitud suunad koosmõjus puhta ja turvalise elukeskkonnaga on olnud aluseks 
Põlvamaa identiteedile. 
 
Aastate jooksul on „rohelisema elu“ kontseptsiooni raames läbiviidud erinevaid tegevusi, nt 
Põlvamaa rohelise märgi väljaandmine, erinevate sündmuste korraldamine jms. Samas on 
asjaosalised eesotsas SA Põlvamaa Arenduskeskusega jõudnud tõdemuseni, et mõtteviisi 
levitamine ja tugisammaste kasutamine ja arendamine maakonnas on jäänud viimastel aastatel 
soiku. „Rohelisema elu“ kontseptsiooni edukaks rakendamiseks on vajalik selge ja süsteemne 
tegevusplaan, mis hõlmab erinevaid sihtgruppe ja algatusi, ning loomulikult ka selle järjepidev 
elluviimine. 
 
Samal ajal on seoses kliimaneutraalsuse eesmärgiga rohelisema elu mõtteviis nii Eestis kui kogu 
maailmas muutunud aktuaalsemaks kui kunagi varem. Euroopa roheline kokkulepe (Green 
Deal)1hõlmab nii bioloogilise mitmekesisuse säilitamise, energiatõhusa renoveerimise, tervisliku 
toidu, säästliku transpordi, taaskasutamise, innovaatilise ja puhta tööstuse kui laiemalt ka 
konkurentsivõimelise majanduse tagamise eesmärke. Kogu kontseptsioon on oluliselt laiem kui 
keskkonnahoid, tegu on uue globaalse majandusmudeli poole liikumisega. Eelnev tähendab, et 
rohemajanduse valdkonda suunatakse lähiaastatel nii läbi toetusmeetmete kui ka erasektori 
investeeringute miljardeid eurosid ning võimekusest seda kaasata saab regioonide 
konkurentsivõime küsimus.  
 
Kokkuvõtvalt on käesoleva Põlvamaa rohemajanduse analüüsi eesmärgiks anda uus hoog 
maakonna tunnuslausele, sisustades selle uute maakonna rohemajandust arendavate ja elanike 
heaolu tõstvate suundade ja tegevustega. Analüüsi lõpptulemusena koostatud teekonnakaart on 
mõeldud otseselt sisendiks maakonna arengustrateegiale, mida uuendatakse 2022. aastal. 
 
Analüüsi on koostanud SA Põlvamaa Arenduskeskus tellimusel OÜ Cumulus Consulting, 
lõppraporti autoriteks on Mihkel Laan, Jari Kukkonen ja Demis Voss. Koostajad avaldavad siirast 
tänu kõigile kaasamõtlejatele ja panustajatele! 
 
  

 
1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et  
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1. Analüüsi metoodiline raamistik 
 
Analüüs jaotati lähteülesandest tulenevalt kolme põhietappi:  

§ hetkeolukorra uuring,  
§ prioriteetsete valdkondade analüüs, 
§ väljavalitud suundade eesmärgistamine ja tegevustega sisustamine. 

   
Hetkeolukorra uuringu raames teostati maakonna ettevõtlusvaldkonna analüüs toetudes 
äriregistri andmetele (perioodi 2017-2019 majandusaasta aruanded). Tegevuse tulemusena 
saadi ülevaade maakonna ettevõtluse olukorrast, sh müügitulu, ekspordi, töötajate arvu, 
palkade ja lisandväärtuse info olulisemate sektorite kaupa. Andmeid täiendati avalikest 
allikatest saadava infoga, mis võimaldas saada paremat arusaama piirkonnast tegutsevatest 
ettevõtetest ja teistest organisatsioonidest, k.a. nendest organisatsioonidest, mis äriregistri järgi 
polnud Põlvamaal registreeritud. Analüüsi tulemusena määratleti peamised sektorid, kus 
hetkeseisuga peitub maakonna rohemajanduse potentsiaal. Sellest lähtuvalt koostati valim 
ettevõtetest, kellega viidi analüüsi teises etapis läbi süvaintervjuud. Tulemusi arutati projekti 
juhtrühmaga, kuhu kuulusid Põlvamaa Arenduskeskuse, kõigi omavalitsuste ja omavalitsuste liidu 
esindajad. 
 
Analüüsi teises etapis toimus maakonna rohemajanduse prioriteetsete valdkondade analüüs, 
mille keskmes viidi läbi ligi paarkümmend intervjuud maakonna olulisemate ettevõtete ja 
organisatsioonidega ning kolm fookusgrupi intervjuud avaliku sektori ja tugistruktuuride 
esindajatega. Intervjuu küsimustik baseerus SITRA 2  kirjeldatud rohemajanduse 
ärimudelitele, sinise majanduse (blue economy) kontseptsioonile3 ning Triple Helix mudelile, 
mille raames teevad ettevõtjad, haridusasutused ja avalik sektor (kohalikud omavalitsused) 
koostööd piirkonna jätkusuutliku arengu tagamisel. 
 

1) SITRA kogemus ja parim praktika metoodika sisendina 
 
Soome riiklik innovatsioonifond SITRA on määratlenud ja hinnanud sektorite kaupa suurimad 
ringmajanduse (rohemajanduse) potentsiaali omavavad ärimudelid. Tüpoloogiliselt olulisimad 
ringmajandusega seonduvad ärimudelid on järgmised: 
ÄRIMUDEL LÄHENEMISVIISID KASUD ETTEVÕTELE 
Taastuvad materjalivalikud 
ja energia allikad 

Kestlikud valikud tarneahelas Tootmiskulude vähenemine 
Turuosa kasv 
Energiakulude vähenemine 

Jagamisplatvormid Ressursside jagamine Ladustamiskulude 
vähenemine 

Toodete ja masinate elutsükli 
pikendamine 

Süsteemne hooldus 
Kasutatud vara edasimüük 
Masinate renoveerimine  

Tegevuskulude vähenemine 
Osalemine järelturul 
Brutomarginali kasv 

Ringluse juhtimine Taaskasutus või vanade asjade 
innovaatiline uuskasutus 
Tagastamine/kasutatud asjade 
vastuvõtmine 

Käibe kasv 
Toormaterjalikulude 
vähenemine 

Teenustamine Toote asemel müüakse teenust Käibe kasv 

 
2 Soome riiklik innovatsioonifond, vt www.sitra.fi  
3 Gunter Pauli poolt loodud jätkusuutliku majanduse kontseptsioon, mille keskmes on looduse toimimisest 
inspireeritud tehnoloogiate ja ärimudelite rakendamine majanduses mis võimaldab katta inimeste põhivajadusi 
kohapeal olemasolevate ressursside abil, minimeerides heitmeid. Sinise majanduse kohaselt käsitletakse piirkonda 
ühise tervikuna kui ettevõttetest koosnevat koostoimelist „ökosüsteemi“, kus omavahelise võrgustumise tulemusel 
luuakse innovatsiooni, mida poleks võimalik luua vaid ühe ettevõtte piires. 
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SITRA  on oma lähenemistes kasutanud triple helix mudelit, võimaldades oskusteabe ülekannet 
nii omavalitsustele, ettevõtjatele kui ka kõikide tasemete õppeasutustele.  
 
SITRA on rahvusvahelises koostöös teiste organisatsioonidega arendanud rohe- ja 
ringmajanduse analüüsimiseks sobivaid platvorme, mis on kasutajale tasuta. Näiteks koos 
WBCSD-ga (World Business Council for Sustainable Development) on hiljuti avaldatud 
ringmajandusele ülemineku tööriist CTI (Circular Transition Indicators)4. Platvorm, kus ettevõtted 
saavad analüüsida ringmajanduse võimalusi, on välja arendatud ka nt Ellen MacArthur’i fondi 
poolt5. 
 
Nii SITRA näitel Soome kui ka teistes Põhjamaades on riigil suur roll rohe- ja ringmajanduse 
käivitamisel, näiteks erinevate toetuste jagamiste näol. Kavandades rohemajanduse arengut 
Põlvamaa tuleb silmas pidada, et „õhukese riigi“ strateegiat rakendav Eesti ei saa nii mahukalt 
osaleda valdkonna rahalise toetajana, mis tähendab, et piirkondadel ja kogukondadel on 
endal väga oluline roll. Rohemajanduse edendamiseks on lähitulevikus võimalik kasutada 
Euroopa liidu toetusi, mis on kriitilise tähtsusega. Oluliseks muudatuse veduriks on seejuures 
ettevõtjad, kes peavad omama oskusi ja teadmisi, kuidas rohepööre ettevõtte konkurentsivõimet 
ja innovatsiooni suutlikkust kasvatab. 
 

2) Sinise majanduse lähenemisviisi põhjendatus meie metoodikana 
 
Gunter Pauli poolt arendatud sinine majandus analüüsib süsteemselt piirkonna ettevõtete 
koostööpotentsiaali tervikuna. See on looduse ökosüsteemi analoog, kus ei teki jäätmeid, vaid 
kõik tekkiv on tarvilik kellegi jaoks. Sinine majandus ei keskendu vaid materiaalse heaolu 
kasvatamisele vaid arvestab lisaks ettevõtete sotsiaalse tulu ja kuluga ehk vaatleb tervikuna 
piirkonna sotsiaalmajandusliku suutlikkuse kasvatamise võimalusi. Vastavat lähenemist on 
võimalik kasutada ka Põlvamaal, selleks lisati intervjuude küsimustikku ka sinise majanduse 
põhimõtteid puudutavaid küsimusi. Alloleval pildil on tuntud Osterwalderi ärimudel täiustatuna 
sinise majanduse aspektidega (punane tekst). 

 
 

4 https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Factor-10/Metrics-Measurement/Circular-transition-
indicators  
5 https://ellenmacarthurfoundation.org/resources/circulytics/overview  

Väärtus-
pakkumine

Hinnastamine ja 
teenimisviis

Kliendisuhete 
juhtimine

Kliendi-
segmendid

Tulude struktuurKulude struktuur

Võtmepartnerid

Võtmeressursid

Võtmetegevused

Ärimudel (Osterwalder+ Kiss + Sinine Majandus + ringmajandus)

Kasu loojad:

Valu 
leevendajad:

Kõrval produktid 
teistelt

Kõrval produktid 
teistele

Kasutamata jäätmed

Sotsiaalsed kulud:
Keskkonna kulud:

Sotsiaalsed tulud:

Kasu keskkonnale:
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3) Triple helix lähenemise põhjendatus meie metoodikana  
 
Triple helix mudel käsitleb süsteemselt avaliku sektori, ettevõtjate ja haridusasutuste 
sünergilise koostöö juhtimist. 
 
Rohemajanduse laiem kasutusele võtmine eeldab ettevõtete ärimudelitega seonduvat 
innovatsiooni. Seega on ettevõtjad rohemajanduse veduriks ning sellest tulenevalt ka SITRA 
viies ringmajanduse ärimudeli tüpoloogias on kasud määratletud ettevõtja jaoks, et nad oleksid 
uusi innovaatilisi lähenemisviise valmis rakendama. Kohalikud omavalitsused ja avalik sektor 
peavad soodustama rohemajandust pakkudes ettevõtjatele ja kodanikele keskkonda ja taristut, 
kus rohemajandus saab edukalt toimida. Iga taseme õppeasutuste roll on kasvatada 
rohemajandust toetavaid hoiakuid, teadmisi ja oskusi nii laste, noorte kui ka täiskasvanute 
hulgas. Ülikoolide roll on toetada rohemajandusega seonduvat teadus- ja arendustööd. 
 
Kokkuvõttes käsitleb meie metoodiline lähenemine rohemajandust terviklikult lähtudes 
kaasaegsest rohemajanduse käsitlusest, mis hõlmab innovatsiooni, mille eesmärgiks on  
kogukondliku sotsiaalmajandusliku heaolu jätkusuutlik kasv. 
 
Analüüsi kolmas etapp sisaldas väljavalitud suundade eesmärgistamist ja tegevustega 
sisustamist. Etapi raames viidi läbi kaks seminari, kus osalesid maakonna ettevõtjad, avaliku 
ning kolmanda sektori esindajad. Seminaride raames määratleti maakonna peamised 
takistused ja tugevused rohemajanduse arendamisel ning koostati rohemajanduse 
teekonnakaart, sh visioon, peamised tegevused ning prioriteetsed sammud. Etapi tulemusena 
valmis analüüsi lõppraport, mida arutati projekti juhtrühmaga ning mida tutvustati kohalikele 
omavalitsustele. 
 
Rohemajanduse analüüsi metoodika ja teostatud tegevused on kokkuvõtvalt välja toodud 
järgnevas tabelis.  
Analüüsi etapp Tegevused 
Hetkeolukorra uuring § Maakonna ettevõtluse analüüs äriregistri andmetest 

lähtuvalt 
§ Valdkonna trendide analüüs, välisriikide kogemuse ja 

metoodikate analüüs 
§ Peamiste rohemajanduse sektorite määratlemine  
§ Tulemuste arutelu projekti juhtrühmaga 

Prioriteetsete valdkondade 
analüüs 

§ Ettevõtete valimi koostamine ning intervjuude 
küsimustiku koostamine, vastava metoodika 
täpsustamine  

§ Süvaintervjuude läbiviimine maakonna suuremate 
ettevõtete jt organisatsioonidega (18) 

§ Fookusgrupi intervjuude läbiviimine avaliku sektori ja 
tugistruktuuride esindajatega (3) 

Väljavalitud suundade 
eesmärgistamine, maakonna 
teekonnakaardi kaardi 
koostamine  

§ Põlvamaa rohemajanduse suveseminari läbiviimine, sh 
vahetulemuste tutvustamine ning töötoa läbiviimine 
hetkeolukorra ja tulevikupildi määratlemiseks 

§ Rohemajanduse tegevuskava seminari läbiviimine 
teekonnakaardi visiooni, eesmärkide ja tegevuste 
täpsustamiseks   

Lõpparuande koostamine ja 
tutvustamine 

§ Lõpparuande tööversiooni koostamine ja arutamine 
projekti juhtrühmaga 

§ Lõpparuande tutvustamine kohalikele omavalitsustele 
ja partneritele 
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2. Rohemajanduse kontseptsioon, trendid ja praktikad 
 
2.1. Mis on rohemajandus? 
 
Rohemajandus terminina on aastate jooksul omanud üha laiema tähenduse. Algselt hõlmas see 
vaid looduslike lahendusi efektiivsemaks ressursside kasutuseks. Kuna looduslike lahenduste 
alla hakati üha enam lugema ka lahendusi, mis hoiavad kokku loodusressursse hakkasid 
segunema omavahel mõisted rohemajandus ja ringmajandus. Antud töö kontekstis käsitletakse 
rohemajandust ja ringmajandust laiemas mõistes sünonüümina, mõlema kontseptsiooni keskmes 
on efektiivne ressursside kasutus (joonis 1). Vastav lähenemine on rakendatav nii 
tootmissektorile, teenindusele kui ka primaarsektorile.  

 
Joonis 1. Ringmajandus ja rohemajandus 
 
Ressursside efektiivse kasutuse kõrvale on tasakaalustamiseks välja toodud ka inimeste heaolu, 
kuna indiviidid ilmselt pole motiveeritud keskkonna osas  säästlikult käituma loobudes selle arvelt 
oma heaolust. Kontspetsiooni täiendamisel tulid Roberts, Cohen ja Emerson välja lähenemisega, 
mis võimaldas vaadelda jätkusuutlikkust terviklikumalt arvestades nii loodusvarade kestvuse, 
majanduse vajaduste kui ka inimese heaoluga. Meeldejäävalt hakati rääkima kolmest P-st: 
Planet (Maa), Profit (kasum), People (inimesed). Seega on rohemajanduse kestlikuks 
rakendamiseks vajalik leida keskkonnasäästlikud lahendused, mis võimaldavad ettevõtetel 
rakendada kasumlikke ärimudeleid ning samas tagada ka elanike sotsiaalse heaolu (joonis 2). 

 
Joonis 2. Rohemajanduse jätkusuutlikkuse kolm aspekti 

Rohemajandus
- Looduslikud 
lahendused

Ringmajandus
- Pidev ringlus

Efektiivne 
ressursside 

kasutus 
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Tänapäevases kõige laimeas tähenduses on rohemajandus on majandus, mille tagajärjel 
paraneb inimeste heaolu ja sotsiaalne õiglus, mis ei põhjusta keskkonnariske ja survet 
loodusvaradele ja on seega vähese CO₂-heitega, ressursitõhus ja ühiskonda kaasav 
majandus (joonis 3).  
 
 

 
 
Joonis 3. Rohemajanduse terviklik kontspetsioon 
 
2.2. Rohemajanduse trendid ja praktikad 
 
Rohemajanduse fookusvaldkonnad 
 
Euroopa Liit näeb ringmajanduse arengukavas prioriteetse järgnevaid valdkondi6: 

§ elektroonika/ info-kommunikatsioonitehnoloogia; 
§ akud ja sõidukid; 
§ pakkematerjalid; 
§ plast; 
§ tekstiil; 
§ ehitus ja hooned; 
§ toit, vesi, toitahelad. 

 
Rohemajanduse laiema kontseptsiooni kohaselt võib kuueks põhivaldkonnaks Karl Burkarti 
kontseptsioonist tulenevalt pidada taastuvenergiat, ökoehitust, säästvat transporti, 
veemajandust, jäätmemajandust ja maamajandust. 
 
Eelnevat jaotust vaadates võib eeldada, et Põlvamaa jaoks asjakohaseid toetusskeeme on 
tulemas, kuna ka praegu on Põlvamaa ettevõtluses esindatud enam kui pooled prioriteetsetest 
valdkondadest. Põlvamaa tänast ettevõtluse jaotumist sektoritesse arvestades võib analüüsida 
juba käimasolevaid trende, mida ettevõtluse arendamiseks võiks arvesse võtta. Eelkõige tuleks 
tähelepanu pöörata puidusektorile, põllumajandusele ja toiduvaldkonnale (vt ka raporti osa 3). 

 
6 https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en#ecl-inpage-878  

Inimese heaolu

Looduse taluvus/ 
taastootmine

Ressurssi-
efektiivsus

Jäätmete 
mitte 

tekitamine

Jäätme-
käitlus

ROHE-
MAJANDUS 

RING-
MAJANDUS 
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Kohalikku ressurssi väärindav puidusektor on kõigis Kagu-Eesti maakondades üks olulisemaid 
ettevõtlusvaldkondi, seda nii tööhõive, müügitulu kui ka ekspordi osas7. Tulevikutrendina puidu 
kasutamine mitmekesistub, nt kasutatakse tselluloosi üha enam rõivatööstuse toormaterjalina. 
Selline areng võimaldab puitu rohkem väärindada ja annab mõtteainet, kuidas edukamalt oma 
ärimudeliga uutes tarneahelates paigutuda, kus vastas pole enam suured ja vertikaalselt 
integreerunud paberitööstused vaid innovaatilised ja uudseid lahendusi otsivad tekstiilitööstused.  
Samuti on puidu nõudlus keskkonnasõbraliku ehitusmaterjalina selgelt kasvutrendis. 
Liimpuittalad asendavad edukalt betooni ja terast, mis võimaldab ehitada nt puidust kortermaju. 
Põlva maakonnas on mitmeid edukaid valdkonna ettevõtteid, kes juba täna vastavate 
arendustegevustega tegelevad (nt Peetri Puit). 
 
Põllumajanduses on võimalik süsiniku jalajälge vähendada kasutades väetisi, mis seovad CO2-
te, nt ettevõte Soilfood Soomes. Põllumehed saavad tänud CO2 sidumisele uue võimalusena 
kaubelda süsinikkvootidega ja teenida sellega lisatulu. 
 
Toiduvaldkonnas on juba praktikas toimivad lahendused, mis hoiavad kokku vett kuni 90% ja 
võimaldavad viia toidu värskena tarbijateni. Lisaks on nt taimse liha asendajatele leitud mitmeid 
lahendusi, näitena on putukatest saadava proteiini tarbimine maailmas hoogsas kasvutrendis.  
Putukast saadud proteiinikilo tootmiseks kulub viis korda vähem sööta kui lehmast saadava 
proteiinikilo saamiseks. Tänaseks on ka Eestis putukate kasvatamise näited olemas (vt ettevõtte 
Bugbox lahendused).   
 
Ka pakkematerjalides otsitakse keskkonnasõbralikke alternatiive, mis võib avada uusi võimalusi 
ka Põlvamaal tegutsevatele ettevõtetele (nt AS Räpina Paberivabrik, AS Cista). 
 
Kodulehel citra.fi on välja toodud kümneid näiteid konkreetsetest ettevõtetest, kes on edukalt 
rakendanud rohemajanduse võimalusi oma ärimudelites. Mõned näited nendest, mis on 
asjakohased ka Põlvamaa kontekstis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rohemajanduse juhtimise head praktikad 
 
Põlvamaa ja meie laiuskraadide jaoks asjakohaseid rohemajanduse näiteid on võimalik leida 
kümnete kaupa sitra.fi kodulehelt. Soome Iseseisvuse Teadusrahastuse Fond (SITRA) on olnud 
veduriks Soome rohemajanduse arengul. Soomel valmis esimese riigina maailmas riiklik 
ringmajanduse teekonnakaart aastal 2016. SITRA kodulehelt leiab linke tasuta 
hindamistööriistadele nagu Circulytics (Ellen MacArthur Foundation) ja Circular Transition 
Indicators, CTI (World Business Council for Sustainable Development). 
 

 
7 Kagu-Eesti tööstusalade uuring, https://www.rahandusministeerium.ee/et/uuringud-ja-analuusid  

§ Jarmat oy valmistab puidust biodiisli tootmise kõrvalproduktina tekkivast glütseroolist 
määrdeaine, mis asendab naftast pärinevaid määrdeaineid. Puit toormaterjalina on 
Põlvamaal kättesaadav, kuid sellest biodiisli toomine nõuab rohkem investeeringuid ja 
teadusarendustööd. 

Suhteliselt vähese teadusmahukusega nutikaid lahendusi, mis võiksid toimida ka Põlvamaal: 
§ Naava valmistab kontoritesse rohelisi vaheseinu, mis summutavad häält ja on väiksema 

keskkonna jalajäljega kui enamus turul olevatest vaheseinadest. 
§ Silmusalaatti valmistab salateid pungadest ja võrsetest, mis on toitaine rikkad ja 

säilivad jaekaubanduses pikemalt värskena. Vertikaalne põllumajandus hoiab ruumi 
kokku. seda on võimalik mahutada asulatesse ja see hoiab vett kokku 90 %. 
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SITRA käsitluses jõutakse ringmajanduse arendamise kaudu rohemajanduseni juhul, kui 
ringmajanduse arendamisel on arvesse võetud laiemalt kõik rohemajanduse aspektid ehk lisaks 
ressursiefektiivsusele ka looduskeskkond ja inimese heaolu. Soomes on palju näiteid juhtumitest, 
kus on õnnestunud kaasata ühiskonda ja kogukonda laiemalt. On olemas ka näiteid triple helix 
mudeli rakendamisest, mis tähendab sünergilist koostööd avaliku sektori (nt. KOV, kogukond), 
haridusasutuste ja ettevõtjate vahel. 
 
Süsteemne plaan, kuidas toetada rohe- ja ringmajandust, on välja töötatud Soome ülikoolide 
ühisprojektis CICAT258. Uuringu raames töötati välja tegevuskava, kuidas ringmajandusega 
süsteemselt edasi liikuda. Tegevuskava nn katsepolügoniks on valitud Tampere linna 
Hiedanranta linnaosa. Sarnase loogikaga saab läheneda ka rohemajanduse arendamisele 
Põlvamaal, kus esmalt luuakse koostöövõrgustikud (platvormid) kaasates erinevaid osapooli, 
seejärel analüüsitakse detailsemalt rohemajanduse arendamise potentsiaali ning viiakse ellu 
sellest lähtuvad tegevused koostöös teadus- ja arendusasutustega. 
 
Näide: ringmajanduse arendamise sammud Soomes CICAT25 projekti tulemusena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembris 2021 anti Soomes välja maailma esimene ringmajanduse juhtimise auhind, mille võitis 
Metsä Board. Ringmajanduse juhtimise hindamisel kasutati esmakordselt Soomes (Suomen 
Laatukeskus) arendatud EFQM (European Foundation for Quality Management) ringmajanduse 
hindamise tööriista Circular Economy Lens, mida Eestis hakkab esindama Eesti Kvaliteediühing, 
kes on EFQM partnerorganisatsioon. 
 
Näide, kuidas kohalik omavalitsus toetab rohemajandust: 
 
 
 
 
 
 
 
Eestis on oluline sarnaselt Soomele saada käima kohalike omavalitsuste vaheline 
rohemajanduse teemaline teabevahetus, et vältida „ratta uuesti leiutamisi“ ja kiirendada 
innovatsiooni. Näitena veab Soome Keskkonna Arendamise Keskus (SYKE) eest Soomes KOV-
ide omavahelist infovahetust, mis on organiseerunud teemade kaupa: ringlus (CIRCWASTE), 
kliimaneutraalsus (HINKU) ja maakera ressursside piires elamine (FISU).  
 
Ettevõtte tasandil on rohemajanduse juhtimise heaks näiteks ka Põlvamaal tegutseb TERE 
piimatööstus (Nordic Milk). Nimelt viis Nordic Milk läbi oma jalajälje tervikliku mõõtmise, mille 
tulemusel sündis jalajälje vähendamise teekonnakaart, mis hõlmab lisaks kohapealsele 
tööstusele kogu tarneahelat pakendi- ja energia tootjatest ja logistikast „lehmadeni välja“. 
Vastava lähenemise süsteemne rakendamine ka teistes Põlvamaal tegutsevates ettevõtetes on 
üks võimalik tulevikusuund (vt ka raport osa 4.3, teekonnakaart). 
  

 
8 https://cicat2025.turkuamk.fi/en/what-is-cicat2025/  

Espoo linn ostab ringmajandusega seonduvaid innovaatilisi tooteid ja teenuseid kohalike 
ettevõtjate käest, andes sedasi uutele algatustele laienemiseks vajalike esimesi referentse. 
Innovaatilised tooted ja teenused on arendatud koostöös kõrgkoolidega ning nende 
väljatöötamist on toetatud avaliku rahaga ehk piirkondliku arengu fond KERA varadest. 

 

1) Kohalike ringmajandusplatvormide loomine 
2) Piirkondliku ringmajanduspotentsiaali välja selgitamine ja rakendamine. 
3) Jätkusuutliku ringmajanduse toetamine. 
4) Teadus- ja arendustöö toetamine investeeringutega  
5) Digitaalsete võrguplatvormide loomine (ühisareenid) 
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3. Hetkeolukord ja rohemajanduse arendamise perspektiivid 
Põlvamaal 

 
3.1. Maakonna majanduse ülevaade 
 
Seisuga 31.12.2019.a oli Põlva maakonda registreeritud 2334 äriühingut (1% kõigist 
äriühingutest Eestis) ja 523 mittetulundusühendust. Põlva maakonna majanduse analüüsis kasutati 
Äriregistri päringuna saadud juriidiliste isikute majandusnäitajaid ajavahemikus 2017-2019. 
2019. a tegutses9 maakonnas 1468 äriühingut (2% kogu Eesti tegutsevatest äriühingutest) ja 
269 mittetulundusühendust (tabel 1).  
 
Tabel 1. Põlvamaa äriühingud ja mittetulundusühendused Äriregistri päringufailis 22.03.2021 

 
2019. tegutses Eestis üle 21 tuhande füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), Põlva maakonnas oli neid 
66310. 30% Eesti FIEde tegevusala oli seotud primaarsektoriga.  Põlva maakonnas oli 56% 
FIEde tegevusala põllumajandus, metsandus, kalapüük, 15% kunst, meelelahutus ja muu 
teenindus, 13% tegeles hulgi- ja jaekaubanduse valdkonnas. FIEde poolt Eestis loodud 
ettevõtlustulu oli 415 miljonit eurot, Põlva maakonnas 25,2 miljonit eurot. 87% müügitulust loodi 
primaarsektoris (Eestis 60%), 4% hulgi- ja jaekaubanduses ning mujal juba vähem. FIE-del 
puudub majandusaasta aruande esitamise kohustus, mistõttu käesolevas töös neid täpsemalt ei 
käsitleta.  
 
Mittetulundusühendused võivad osaleda majandustegevuses, antud töö kontekstis ei oma 
juriidiline vorm tähtsust. 2019. a. tegutses maakonnas 268 MTÜ/SAd (ettevõtlustulu suurem kui 
0) töötajate koguarvuga 233 ning ettevõtlustulu loodi 14,7 miljonit eurot. 78% MTÜde 
tegevusala oli kunst, meelelahutus, vaba aeg või muu teenindus (piirkondlikku ja kohalikku elu 
edendavad ja toetavad ühendused). Arvestades, et paljud MTÜd on  rahaliselt toetatud avaliku 
sektori poolt ning nende mõju majandustegevusele võrreldes äriühingutega on vähene, siis 
MTÜsid käesolevas töös eraldi ei käsitleta. 
 
Erinevaid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi tegutses 2019. a maakonnas 79 pakkudes 
tööhõivet 1549 inimesele 11  (lisaks veel avaliku sektori mõju all olevad äriühingud ja 
mittetulundusühendused). Detailsemalt avaliku sektori asutusi majandusvaldkonna analüüsis ei 

 
9 Tegutsev ettevõte/mittetulundusühendus antud töö kontekstis on juriidiline isik, mille majandusaasta aruandes on 
määratletav tegevusala (EMTAK kood) ning müügitulu ja/või töötajate arv ja/või tööjõukulud on suurem kui 0. 
10 https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__ettevetete-majandusnaitajad__fie-majandusnaitajad/EM82  
11 https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/avaandmed-maksulaekumine-statistika/tasutud-maksud-kaive-
ja-tootajate-arv  

Äriühingud 2017 2018 2019 
Kanepi vald 287 299 296 
Põlva vald 790 831 822 
Räpina vald 315 337 350 
Äriühinguid kokku 1392 1467 1468 
        
Mittetulundusühendused 2017 2018 2019 
Kanepi vald 64 69 44 
Põlva vald 223 212 158 
Räpina vald 86 92 67 
Mittetulundusühendused kokku 373 373 269 
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käsitleta, kuid rohemajanduse arendamise seisukohast olulisem info on välja toodud töö punktis 
3.2. 
 
Ettevõtete analüüsimiseks äriühingud rühmitati. Selle aluseks on võetud Euroopa Komisjoni 
määruse definitsioon ning suurus määratakse kas töötajate arvu või aastakäibe järgi12 (tabel 
2). Eraldi on mõistlik seada teatav nn ettevõtluse aktiivsuse piir, millest alates on ettevõtte valimis 
kajastamine oluline – antud töös on selleks piiriks aastane müügitulu suurem kui 10 000 eurot 
ja töötajate arv vähemalt 113. 
 
Tabel 2. Ettevõtete klassifitseerimise metoodika 

 
Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) moodustas 2019. aastal kokku 28,1 miljardit eurot, 
sellest Harju maakonnas loodi 65%, Tartu maakonnas 10,5%, Ida-Viru maakonnas 5,8%, Pärnu 
maakonnas 4,2% ja mujal juba vähem. Põlva maakonnas loodud SKP moodustas 204,1 
miljonit eurot ehk 0,7% Eesti kogu SKPst. Kogu Eesti SKP sektorite vaheline jaotus oli 71,8% 
teenusmajandus, 25,3% tööstus ja 2,9% primaarsektor. Põlva maakonnas oli põllumajandus-
metsamajanduse osakaal 14,5%, tööstusel 24% ja teenusmajandusel 61,5%.  
 
Eesti keskmine SKP elaniku kohta 2019. a. oli 21 186 eurot (jooksevhindades), Harjumaal 
moodustas see 143% keskmisest ja Tartu maakonnas 92%. Teistes maakondades jäi see alla 
70%. Põlva maakonna SKP elaniku kohta oli 8 212 eurot, mis moodustas 39% Eesti 
keskmisest näitajast olles seega kõige madalam.  
 
Vaadates tagasi 20 aasta trendi, tuleb paratamatult tõdeda, et kõikide maakondade 
regionaalse SKP osatähtsus on vähenenud eelkõige Harju maakonna, vähesel määral ka Tartu 
maakonna kasuks. Põlva maakonna puhul on see vähenenud 1,3%-lt 0,7%-ni. Suuresti on 
see seostatav rahva arvu vähenemisega. 

 
Joonis 1. Regionaalse SKP dünaamika 1999-2019, Statistikaamet. 

 
12 https://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/vke-definitsiooni-selgitus.pdf  
13 Arvestades seadusega kehtivat töötasu alammäära on 1 inimese aastane palgafond 9376,68 eurot. 
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Aastakäive € Töötajate arv 

Ettevõte kategooria Alampiir € Ülempiir € Alampiir Ülempiir 
Suurettevõte 50 000 000 -  250 -  
Keskmise suurusega 
ettevõte 

10 000 000 50 000 000 50 250 

Väikeettevõte 2 000 000 10 000 000 10 50 
Mikroettevõte 10 000 2 000 000 1 10 
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Põlva maakonna ettevõtete kogu müügitulu 2019. a Äriregistrile esitatud majandusaasta 
aruannete andmetel oli 417,5 miljonit eurot14, millest eksporditulu moodustas 73 miljonit eurot, 
mis oli peaaegu 17,5% müügitulust. Ettevõtetes oli tööga hõivatud 4,4 tuhat inimest 15 .  
Maakonda mitteregistreeritud oluliste ettevõtete mõju kohalikule majandusele regionaalse 
töötajate jagunemise meetodi põhjal oli müügitulu ca 60, 7 miljonit eurot, sh ekspordi tulu 19,5 
miljonit eurot ning töötajate arv 340. 
 
Detailsemast analüüsist on välja jäetud ettevõtted, mis filtrikriteeriumitele ei vastanud.  Nende 
ettevõtete arv moodustas kogu ettevõtete arvust 43%, nende ettevõtete müügitulu moodustas 
kogu piirkonna ettevõtete müügitulust alla 2% (sh eksporditulust 0,2%) ja töötajate arv 
moodustas 2% kogu töötajaskonnast. Kokkuvõttes nn passiivsete ettevõtete tulemused suurt pilti 
analüüsis ei mõjuta. Analüüsi valimi ettevõtete müügitulu oli 410,5 miljonit eurot, eksporditulu 
72,9 miljonit eurot ning hõivatute arv 4,3 tuhat inimest (tabel 3). 
 
Tabel 3. Põlva maakonna ettevõtted. 

  Kõik ettevõtted 
Filtreeritud ettevõtted 
(müügitulu vähemalt 
10000 eurot ja 1 töötaja) 

„nn passiivsed 
ettevõtted“ 

Ettevõtete arv 1 471 839 632 

Müügitulu (EUR) 417 551 404 410 471 787 7 079 617 

Eksportivate ettevõtete arv 132 122 10 
Eksporditulu (EUR) 73 074 657 72 951 170 123 487 

Töötajate arv 4 446 4 349 97 
 
Müügitulu põhjal annab maakonna majandusstruktuuris tooni töötlev tööstus, just nn väliste 
ettevõtete osas (AS Tere jt), teisel kohal on hulgi- ja jaekaubandus ning tähtsuselt kolmandal 
kohal primaarsektor (joonis 2). Nende kolme sektori osakaal kogu müügis oli 2019. aastal 
77%.  
 
Seitse valdkonda (lisaks veel ehitus, veondus ja laondus, tervishoid, kutse ja tehnikaalane 
tegevus) andsid kokku 96% müügitulust, ülejäänud valdkondade osatähtsus jäi alla 1%.  
 
Eesti ettevõtete müügitulu tegevusalade TOP 2019. a oli hulgi- ja jaekaubandus 42%, töötlev 
tööstus 19%, ehitus 9%, veondus-laondus 8%, info ja side 4%, põllumajandus-metsandus oli 6-
10 kohal 3% osakaaluga (Statistikaamet). Maapiirkondade struktuuris on suurem osakaal 
töötleval tööstusel ja põllumajandusel.  
 
  

 
14 Regionaalse jagunemise meetodil on andmestikku lisatud olulised ettevõtted, mis ei ole maakonda 
registreeritud, kuid tegutsevad maakonnas ning omavad olulist mõju kohalikule majandusele. Sellised ettevõtted 
on: AS TERE (2019. a müügitulu 67,4 miljonit eurot, 347 töötajat, Põlva maakonnas hinnanguliselt 150 töötajat); 
AS Pinest (2019. a müügitulu 19,7 miljonit eurot, 80 töötajat, Põlva maakonnas hinnanguliselt 80 töötajat);  AS 
Arke Lihatööstus (2019. a müügitulu 11,8 miljonit eurot, 110 töötajat, Põlva maakonnas hinnanguliselt 110 
töötajat). AS Arke Lihatööstuse ja AS Pinest puhul on kajastatud kõik olulised näitajad, AS TERE puhul ei ole 
usaldusväärsuse kaalutlusel kajastatud tööjõukulusid ega hinnangulist töötasu. 
15 Maksu- ja Tolliameti andmetel oli 2019. a IV kvartali seisuga kogu töötajate arv maakonnas 7033, millest 
äriühingutes oli 4901, avalikus sektoris 1549 ja mujal 583 töötajat (FIE, MTÜ). Peamine erisus Äriregistri ja MTA 
andmetest tuleneb üldisest aruannete esitamise kvaliteedist registrile, töötaja ja tööaja arvestuse metoodikast 
ning äriühingu juriidilisest asukohast.   
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Joonis 2. Põlva maakonna ettevõtluse struktuur müügitulu põhjal 2019. Allikas: Äriregister 
 
Kõige enam ettevõtteid tegutses põllu- ja metsamajanduses (159), ehituses (154), hulgi- ja 
jaekaubanduses (119) ning töötlevas tööstuses (99). Töötajate hõives on suurem osatähtsus 
töötleval sektoril ja ka tervishoius (haiglad) (joonis 3). 
 

Joonis 3. Põlva maakonna ettevõtete ja töötajate osakaal tegevusalade lõikes 2019. Allikas: 
Äriregister 
 
Tegevusvaldkondade lõikes oli kõikides valdades müügitulu osas esikohal töötlev tööstus. Kanepi 
vallas järgnes põllumajandus, kolmandal kohal oli hulgi- ja jaekaubandus, teistes valdades oli 
järjestus teistpidi. Kanepi vallas lõpetas olulisemate sektorite nimistu haldus- ja abitegevused, 
Räpina vallas energeetika (legendil märgitud punasega). 
 

     
Joonis 4. Valdade majandusstruktuur ettevõtete müügitulu põhjal. Legend joonisel 2. Allikas: 
Äriregister 
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Maakonna võrdluses tegutses peaaegu 60% ettevõtetest Põlva vallas, mis andsid 65% 
maakonna ettevõtlustulust ja tööhõivet 60% töötajatele (joonis 5). 
 
 

 
 
Joonis 5. Ettevõtete müügitulu omavalitsuste lõikes. Allikas: Äriregister 
 
Suuruselt jagunesid ettevõtted 90% mikro ja 8% väikesed ettevõtted. Põlva vallas tegutses üks 
suurettevõte (Coop Põlva Tarbijate Ühistu). 14 keskmist ettevõtet jagunesid omavalitsuste lõikes 
järgnevalt: 9 Põlva vald, 4 Räpina vald, üks Kanepi vald. Väikestest ettevõtetest pooled 
tegutsesid Põlva vallas, ülejäänud jagunesid võrdselt Kanepi ja Räpina valdade vahel (joonis 
6).  
 

 
Joonis 6. Ettevõtete arv, müügitulu ja töötajate osakaal kategooriate lõikes. Allikas: Äriregister 
 
Perioodil  2017 – 2019 on maakonna ettevõtete müügitulu suurenenud 12% võrra ja 
tegutsevate ettevõtete arv 11% võrra. Olulisematest sektoritest suurenes müügitulu ehitus, jae-
hulgikaubanduse ning tervishoiu valdkondades. Ettevõtete arv kasvas enam ehitussektoris16 
(joonis 7). 
 
 
 
 

 
16 Siinkohal ei saa teha otsest järeldust ettevõtete loomuliku iibe kohta, sest arvestada tuleb majandusaasta 
aruannete esitamise kõikuvat kvaliteeti. 
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Joonis 7. Maakonna oluliste sektorite ettevõtete müügitulu ja ettevõtete arvu dünaamika 2017-
2019. Allikas: Äriregister 
 
Müügitulu töötaja kohta erines sektorite lõikes kordades. Suurim müügitulu töötaja kohta 2019.a 
oli ülekaalukalt jae- ja hulgikaubanduse ettevõtetes (175 tuhat eurot),  järgnesid põllumajandus-, 
finants-, veondus- ja töötleva tööstuse valdkonnad. Keskmine müügitulu töötaja kohta oli 75,7 
tuhat eurot. Jättes kõrvale väikese esindatusega sektorite anomaalsed muutused (nt finants- ja 
kindlustus 137%), siis olulisemates sektorites kasvas kolme aasta muutusena müügitulu töötaja 
kohta enim tervishoius (33%) ja jae-hulgikaubanduses (16%). Veondus-laonduses (3%), 
põllumajanduses (2%) ja töötlevas tööstuses (1%) olid kasvud tagasihoidlikumad. 
Ehitusvaldkonnas langes müügitulu töötaja kohta 4% võrra (joonis 8). 
 

 
Joonis 8. Maakonna ettevõtete müügitulu töötaja kohta tegevusalade lõikes. Allikas: Äriregister 
 
Maakonnas tegutsevate ettevõtete eksporditulu oli 2019. a 72,9 miljonit eurot, mis loodi 122 
ettevõtte poolt. Eksporti panustasid statistiliselt 9 valdkonda, kuid 89% ekspordimahust andis 
töötlev tööstus (34 ettevõtet) ning hulgi- ja jaekaubandus  (23 ettevõtet). Ehitus, 
põllumajandus, veondus-laondus panustasid eksporti 3-5% (joonis 9).  Ekspordi geograafia 
hõlmas 30 riiki, 87% eksporditi Euroopa Liidu riikidesse ja 13 % mujale. Olulisemad sihtriigid 
olid Läti (16%), Leedu (14%), Soome (14%), teised juba väiksema osakaaluga. 
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Joonis 9. Eksporditulu peamiste sektorite lõikes 2019. Allikas: Äriregister 
 
Eksporditulu kolme aasta dünaamika näitab, et võrreldes 2017. a. on ekspordimaht veidi 
vähenenud, 3% võrra. Eelkõige mõjutab seda oluliste üksikute ettevõtete käekäik 
eksportturgudel. Eksport kasvas 2% võrra 2018. a võrreldes 2017. a, 2019.a vähenes 5% 
võrra võrreldes 2018.a. Eksportivate ettevõtete arv perioodil jäi samaks. Kolme aasta võrdluses 
kasvas olulisemates sektorites ekspordimaht põllumajanduses 28% võrra, töötlevas tööstuses 7% 
võrra, veondus-laonduses 6% võrra. Jae- ja hulgikaubanduse ekspordi maht vähenes 13% 
võrra ning ehituse eksport 42% võrra.  Võrreldes müügitulu ja ekspordi tulu muutust olulisemates 
sektorites, siis eksport kasvas enam võrreldes müügituluga põllumajanduses (28% ja 17%)  
ja töötlevas tööstuses kasvas (7% ja 3%), mis on uute arengueelduste loomise suhtes 
positiivne. Vastupidine trend oli hulgi- ja jaekaubanduses (müügitulu kasv 24%, eksport -13%) 
ja ehitusvaldkonnas (müügitulu kasv 30%, eksport -42%).  
 
Ettevõtete poolt loodud lisandväärtus17 2019. a oli 117,2 miljonit eurot, sellest enim loodi 
töötleva tööstuse, põllu- ja metsamajanduse, ehitussektori, hulgi- ja jaekaubanduse ettevõtete 
poolt (joonis 10). Kõrgeim lisandväärtus töötaja kohta loodi veemajanduses (vähe töötajaid, 
suured investeeringud), kuid sektori osakaal müügitulus oli marginaalne. 2017 – 2019 perioodi 
tervikuna vaates suurenes ettevõtete poolt loodud lisandväärtus 17% võrra. 
 
 

 
 
Joonis 10. Ettevõtete poolt loodud lisandväärtuse osatähtsus tegevusalade lõikes. Allikas: 
Äriregister 

 
17 Analüüsis on lisandväärtus arvutatud lihtsustatud meetodil. Lisandväärtus =Ärikasum (kahjum) + tööjõukulud + 
põhivarade kulum ja väärtuse langus. 
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Maakonnale oluliste sektorite vaates oli lisandväärtus töötaja kohta põllumajandusettevõtetes 
keskmiselt 38,6 tuhat eurot, teistes 20 tuhat eurot ja alla selle. Väikseim oli see teeninduses ning 
mäetööstuses (ca 10 tuhat eurot). Perioodil 2017-2019 on lisandväärtus töötaja kohta on 
suurenenud 10% võrra. Eesti keskmine lisandväärtus töötaja kohta 2019.a oli 35,3 tuhat ja 
Põlva maakonnas 27,3 tuhat eurot. 18  
 
Olulisemate tegevusalade võrdluses moodustavad Põlva maakonna näitajad Eesti 
keskmistest 58% tööstuses ja hulgikaubanduses, 60% ehituses ja 74% 
põllumajandussektoris. Perioodil 2017-2019 näitas lisandväärtus töötaja kohta väiksemates 
sektorites anomaalseid kasve (mäetööstus, veevarustus, kindlustus), olulisemates sektorites 
suurenes näitaja veonduses 18%, põllumajanduses 16% võrra, hulgi-jaekaubanduses 10%, 
töötlevas sektoris 4% võrra ning langes ehituses 5% võrra (joonis 11). 
 

 
 
Joonis 11. Lisandväärtus töötaja kohta 2019 Põlva maakonna ja Eesti keskmise võrdlusena, 
maakonna lisandväärtuse muutus töötaja kohta 2017-2019. Allikas: Äriregister, Statistikaamet. 
 
Töötasude osas tuleb arvestada, et Äriregistrile esitatavate andmete puhul esineb suuri 
äärmuseid ning kuna andmete üldine kvaliteet jätab soovida19, siis suure tõenäosusega osa 
näitajaid ei vasta reaalsusele. Volatiilsus on väga suur just mikroettevõtete andmetes, seetõttu 
on töötasu vaadeldud kolmes kategoorias: Äriregistrile esitatud majandusaasta aruannete info, 
Maksu- ja Tolliameti kohaliku ettevõtluse statistika20 ning Statistikaameti info21.  
 
Jooniselt 12 on näha, et Eesti keskmised näitajad 2019.a suures osas kattuvad. Erinevused, 
kohati drastilised (nt finantsvaldkond), esinevad kohaliku tasandi palgastatistika osas. 
Adekvaatsem on MTA info, mis põhineb esitatud tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonidele. 
MTA andmete kohaselt oli Põlva maakonnas keskmine brutopalk 970 eurot, majandusaasta 
aruannete alusel 883 eurot. Kõrgemat töötasu maksti info ja side valdkonnas, hariduses ja 
tervishoius. Eesti tegevusalade keskmine töötasu Statistikaameti kohaselt oli 1407 eurot ja MTA 
andmete järgi 1395 eurot, seega Põlva maakonna keskmine moodustab Eesti keskmisest 
sõltuvalt andmeallikast ca 70%. Majandusaasta aruannete alusel on keskmine töötasu kolme 
aasta jooksul tõusnud 11% võrra. 
 

 
18 https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__ettevetete-majandusnaitajad__ettevetete-tulud-kulud-
kasum__aastastatistika/EM001  
19 Majandusaasta aruannete mitte esitamise mõjuanalüüs Rahandusministeeriumile 
https://www.rahandusministeerium.ee/et/uuringud-ja-analuusid  
20 https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/avaandmed-maksulaekumine-statistika/ettevotluse-statistika-
kohalike  
21 https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__palk-ja-toojeukulu__palk__aastastatistika/PA001  
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Joonis 12. Töötasu maakonna ettevõtetes võrrelduna Eesti keskmise töötasuga tegevusalade 
lõikes. Allikas: Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet, Äriregister. 
 
Ettevõtte tasandil vaadatakse, et tulude kasvutempo oleks suurem kulude kasvust – üldiselt oli 
maakonna ettevõtete müügitulu kasv napilt suurem palgakasvust (12% võrreldes 11%), kuid 
sektorite lõikes on erisusi. Maakonna jaoks olulisemate sektorite osas (hulgi- ja 
jaekaubandus, põllumajandus, tervishoid, ehitus) oli müügitulu-palgakulu suhe pigem 
positiivne, töötlevas sektoris ning veondus-laonduses veidi negatiivne (joonis 13). 
 

 
Joonis 13. Sektorite müügitulu ja töötasu muutus 2017-2019. 
 
Kokkuvõttes annavad ettevõtlussektoritest maakonnas enam tooni selgelt kolm valdkonda: 
töötlev tööstus, jae- ja hulgikaubandus ning põllumajandus-metsandus. Järgnevas osas on 
olulisemate sektorite näitajaid analüüsitud detailsemalt. 
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3.2. Olulisemate sektorite näitajad 
 
3.2.1. Töötlev tööstus 
 
Põlva maakonna töötlevas sektoris tegutses kokku 100 ettevõtet. Töötleva sektori müügikäive 
2019. a oli 143,2 miljonit eurot, mis moodustas 35% kogukäibest. Sektori ekspordi 
osatähtsus oli 57%, tööd andis sektor 1361 inimesele (31%), vt tabel 4. 
 
Tabel 4. Töötleva tööstuse näitajad Põlva maakonna omavalitsustes 2019. a. 
KOV Ettevõtete 

arv 
Müügitulu (EUR) Eksporditulu 

(EUR) 
Töötajate 
arv 

Lisandväärtus 
töötaja kohta 

Kanepi vald 26 23 778 276 2 646 220 293 17 308 
Põlva vald 56 91 233 767 27 247 294 739 18 383 
Räpina vald 18 28 222 571 12 035 290 329 19 145 
Üldkokkuvõte 100 143 234 614 41 928 804 1 361 18 241 

 
Allharude lõikes ja ettevõtete arvu järgi eristub viis valdkonda: puidutöötlemine, metalltoodete 
tootmine, toiduainete tootmine, mööblitootmine ja muu tööstus. Puidu kui toorme 
töötlemisega seotud ettevõtteid tegutses sektoris 47 (47%).  Puidutöötlemise ettevõtete käibe 
osatähtsus oli 41%, toiduainetetööstusel 35%, paberitootmisel 9%. Metallivaldkonna ettevõtete 
arv oli suhteliselt suur, kuid osakaal müügikäibes alla 3%. Ekspordi osas puidutöötlemise 
ettevõtete panus oli 39%, paberitootmisel 21% ja toiduainetetööstusel 20% (tabel 5). 
 
Tabel 5. Töötleva tööstuse harud 2019. a. 
Tegevusala Ev. 

Arv 
Müügitulu Eksporditulu Töötajate 

arv 
Lisandväärtus 
töötaja kohta 

Joogitootmine 1 197 646 11 747 3 31 083 
Kummi- ja plasttoodete tootmine 1 849 641 364 267 12 27 547 
Masinate ja seadmete remont ja 
paigaldus 

4 628 684   7 22 789 

Metalltoodete tootmine, v.a 
masinad ja seadmed 

18 2 481 081 322 984 52 17 091 

Mootorsõidukite, haagiste ja 
poolhaagiste tootmine 

2 1 650 855 381 435 30 24 530 

Mujal liigitamata masinate ja 
seadmete tootmine 

2 2 617 649 998 908 25 35 416 

Muu tootmine 1 506 238 504 189 13 21 064 
Muude mittemetalsetest 
mineraalidest toodete tootmine 

2 29 776   3 5 463 

Muude transpordivahendite 
tootmine 

2 209 216 153 583 5 23 576 

Mööblitootmine 10 3 812 561 1 352 855 76 13 891 
Paberi ja pabertoodete tootmine 3 13 495 425 9 021 036 143 23 721 
Puidutöötlemine ning puit- ja 
korktoodete tootmine, v.a mööbel 

34 59 206 230 16 527 976 490 18 142 

Põhifarmaatsiatoodete ja 
ravimpreparaatide tootmine 

1 6 952 000 3 988 000 64 49 531 

Rõivatootmine 1 91 965   4 14 024 
Tekstiilitootmine 3 491 135   14 14 044 
Toiduainete tootmine 15 50 014 512 8 301 824 420 15 668 
Üldkokkuvõte 100 143 234 614 41 928 804 1 361 18 240 
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2019. a. tegutses maakonna töötleva tööstuse sektoris 20 ettevõtet, mille müügitulu ületas miljoni 
euro piiri. Ettevõtteid, kus töötajaid oli enam kui 50, on kümmekond. Suurimate ettevõtete 
nimekirjas on peamiselt puidu, mööbli ja toiduainetetööstuse ettevõtted, kellest suurem osa on 
ka olulised eksportijad (tabel 6). 
 
Tabel 6. Töötleva tööstuse TOP, üle 1 MEUR müügikäibega ettevõtted 201922 
Ettevõte Tegevusala Müügitulu Töötajate 

arv 
Eksporditulu Lisandväärtus 

töötaja kohta 
AS TERE Värske piima töötlemine, rõõsa 

koore tootmine, juustu- ja 
kohupiima tootmine  

29 158 998 150 7 289 749   

AS Pinest Presspuidust plokkide, plaatide, 
prusside või profiilvormide 
tootmine 

19 667 527 80 7 074 539 70 470 

osaühing PEETRI 
PUIT 

Muude puitplaatide tootmine 12 898 407 74 5 159 362 37 759 

Arke 
Lihatööstus AS 

Liha- ja linnulihatoodete tootmine 11 883 907 110 273 634 28 424 

Aktsiaselts 
Räpina 
Paberivabrik 

Muude paber- ja papptoodete 
tootmine 

10 473 419 94 8 675 685 37 031 

MPK Teenused 
OÜ 

Kokkupandavate puitehitiste 
(saunad, suvilad, majad) ja nende 
elementide tootmine  

7 129 764 51 69 687 16 814 

Acino Estonia 
OÜ 

Põhifarmaatsiatoodete tootmine 6 952 000 64 3 988 000 49 531 

osaühing 
HOBBITON 

Kokkupandavate puitehitiste 
(saunad, suvilad, majad) ja nende 
elementide tootmine 

3 874 085 45  39 978 

aktsiaselts 
LÕUNA 
PAGARID 

Leiva- ja saiatootmine; 
säilitusaineteta pagaritoodete 
tootmine 

3 501 734 69 371 19 557 

osaühing 
Varola 

Kokkupandavate puitehitiste 
(saunad, suvilad, majad) ja nende 
elementide tootmine  

3 344 689 53 2 032 834 19 989 

aktsiaselts 
Liimpuit 

Muude puitplaatide tootmine 3 143 831 36 993 258 22 942 

Liivimaa 
Lihasaaduste 
Wabrik OÜ 

Liha töötlemine ja säilitamine, k.a 
tapamajade tegevus 

2 452 751 28 678 430 -9 602 

ECO OIL OÜ Kokkupandavate puitehitiste 
(saunad, suvilad, majad) ja nende 
elementide tootmine  

2 250 081 21   15 507 

aktsiaselts 
CISTA 

Lainepaberi ja -papi ning paber- 
ja papptaara tootmine 

2 107 346 41 333 365 23 179 

Estopuit OÜ Mujal liigitamata mööbli tootmine 2 028 716 37 1 347 631 12 534 

Põlva Tehnika 
Metallitööd OÜ 

Haagiste, poolhaagiste ning 
konteinerite tootmine 

1 598 573 29 329 153 16 939 

OÜ PÕLVA-
TERM 

Tööstuslike külmutus- ja 
ventilatsiooniseadmete tootmine 

1 422 401 13 531 844 41 981 

Ecosauna 
Project OÜ 

Kokkupandavate puitehitiste 
(saunad, suvilad, majad) ja nende 
elementide tootmine  

1 196 141 8   17 889 

Snow & 
Wakeboard 
Solutions OÜ 

Mujal liigitamata erimasinate 
tootmine 

1 195 248 12 467 064 28 851 

Osaühing 
Starter ST 

Valmissööda tootmine 
loomakasvatusele 

1 010 864 5   35 864 

 
22 Konsolideeritud andmete tõttu on AS TERE näitajad hinnangulised. 
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3.2.2. Hulgi- ja jaekaubandus 
 
Põlva maakonda registreeritud hulgi- ja jaekaubandusettevõtetes tegutses 2019. a 119 
ettevõtet (48 jaekaubanduses, 39 hulgikaubanduses ja 32 mootorsõidukite müügi valdkonnas), 
kus töötas kokku 609 inimest. Valdkonna osatähtsus müügitulus 2019.a  oli 27% ja ekspordis 
31% (tabel 7 ja 8). Olulise piiranguna peab välja tooma asjaolu, et suurte kaubanduskettide 
(nt Selver, Rimi) müügitulu ja töötajate andmed infos ei kajastu, kuna ettevõtted on registreeritud 
mujal ning maakondlikku infot eristatult ei esitata. 
 
Tabel 7. Hulgi- ja jaekaubanduse ettevõtete näitajad Põlva maakonna omavalitsustes 2019. a. 

 
Tabel 8. Hulgi- ja jaekaubanduse harud 2019. a. 

Tegevusala Ev. Arv Müügitulu Eksporditulu Töötajate arv Lisandväärtus 
töötaja kohta 

Hulgikaubandus 39 56 737 933 22 350 024 101 29 171 
Jaekaubandus 48 51 583 122 18 581 444 14 418 
Mootorsõidukite ja 
mootorrataste hulgi- ja 
jaemüük ning remont 

32 4 096 666 228 021 64 11 743 

Üldkokkuvõte 119 112 417 721 22 596 626 609 18 156 
 
Valdkonna müügitulu loomises andsid suure panuse Coop Põlva Tarbijate Ühistu, Takeda 
Pharma AS (ravimite hulgimüük) ja Astel Est OÜ (puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine), kokku 
67,5%. Takeda Pharma 23  põhineb Šveitsi kapitalil ja kuulub rahvusvahelisse 
farmaatsiakontserni panustas valdkonna eksporti 76% (tabel 9). 
 
Tabel 9. Hulgi- ja jaekaubanduse TOP, üle 1 MEUR käibega ettevõtted 2019 
Ettevõte Tegevusala Müügitulu Ekspordi 

tulu 
Töötajate 
arv 

Lisandväärtus 
töötaja kohta 

Coop Põlva 
Tarbijate Ühistu 

Jaemüük 
spetsialiseerimata 
kauplustes 

38 594 153 11 059 301 21406 

Takeda Pharma AS 
(vt joonealune 
märkus) 

Ravimite ja muude 
apteegikaupade 
hulgimüük 

23 497 000 17 328 
000 

9 157889 

Astel Est OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide 
vahendamine 

13 852 192   6 67210 

EKSO Calves 
Trading OÜ 

Elusloomade hulgimüük 3 169 150 2 977 420 10 39037 

OÜ Leveron Trade Spetsialiseerimata 
hulgikaubandus 

2 633 561  1 34999 

Põllumajandusühistu 
Muhepiim 

Põllumajandustoorme, 
elusloomade 
vahendamine 

2 222 074  6 22387 

 
23 Alates 2020. aastast ei tegutse Takeda Pharma AS enam Põlvamaal, vaid Tallinnas. Seega ei ole hulgi- ja 
jaekaubanduse eksport Põlvamaal enam 2020. aastast märkimisväärne. 

KOV Ev. Arv Müügitulu Eksporditulu Töötajate arv Lisandväärtus 
töötaja kohta 

Kanepi vald 24 10 105 486 3 501 067 48 17 341 
Põlva vald 70 83 318 715 18 200 597 495 19 081 
Räpina vald 25 18 993 520 894 962 66 16 168 

Üldkokkuvõte 119 112 417 721 22 596 626 609 18 156 
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Talu Toidab OÜ Jaemüük 
spetsialiseerimata 
kauplustes 

1 755 056  7 21498 

osaühing PÕLVA 
APTEEK 

Apteekide tegevus 1 603 763  9 32577 

osaühing 
LINAARUS 

Muude ehitusmaterjalide 
ja -tarvete jaemüük 

1 429 780  11 17469 

Hedera OÜ Lillede ja taimede 
hulgimüük 

1 073 911  1 36871 

    
3.2.3. Primaarsektor 
 
Primaarsektor on maakonna majanduses tähtsuselt kolmandal kohal. Valdkonnas tegutses 
2019.a 159 ettevõtet. Primaarsektori müügikäive 2019. a oli 63,9 miljonit eurot, mis 
moodustas 15,6% kogukäibest, andes tööhõivet 16% inimestele. Sektori ekspordi osatähtsus 
oli 3,3% (tabel 10). Oluline on märkida FIEde tähtsus sektoris, valdkonnas tegutses 371 FIEt, 
kelle summaarne müügitulu 2019.a oli 22 miljonit eurot. Põlva maakonnas oli mahetootmise all 
5907 ha maad (13% kogu põllumajandusmaast), erinevaid mahetootjaid tegutses 89 
(Põllumajandus- ja Toiduamet, aprill 2021). 
 
Tabel 10. Primaarsektori ettevõtete näitajad Põlva maakonna omavalitsustes 2019. a. 

KOV 
Ettevõtete 
arv Müügitulu Eksporditulu 

Töötajate 
arv 

Lisandväärtus 
töötaja kohta 

Kanepi vald 34 16 820 891 32 699 199 38 851 
Põlva vald 75 35 309 463 78 929 347 38 859 

Räpina vald 50 11 835 281 2 275 625 160 37 924 
Üldkokkuvõte 159 63 965 635 2 387 253 706 38 566 

 
Valdkonna ettevõtetest 62 (39%) tegelesid taimekasvatusega (teravili, köögivili, juurvili, puuvili), 
25 looma- või linnukasvatusega (valdavalt piimakarjakasvatus), 26 metsavarumise ja 
kasvatamisega, 29 metsamajandamist abistavate tegevustega, ülejäänud muu 
põllumajandusliku tegevusega (tabel 11).  
 
Tabel 11. Primaarsektori harud 2019. a. 
Tegevusala Ettevõtete 

arv 
Müügitulu Eksporditulu Töötajate 

arv 
Lisandväärtus 
töötaja kohta 

Kalapüük ja 
vesiviljelus 

4 314 100   11 14 357 

Metsavarumine 57 19 513 907 2 166 356 179 20 329 
Taime- ja 
loomakasvatus, 
jahindus 

98 44 137 628 220 897 516 50 460 

Üldkokkuvõte 159 63 965 635 2 387 253 706 38 566 
 
Enam kui miljoni eurose müügituluga primaarsektori ettevõtteid oli 2019. a. Põlvamaal 13. 
Suuremateks tööandjateks olid Põlva Agro (66 töötajat), Peri Põllumajanduslik Osaühing (51 
töötajat) ja KASKA-LUIGA OÜ (44 töötajat), vt tabel 11. 
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Tabel 11. Põllumajandus-metsanduse TOP, üle 1 MEUR müügikäibega ettevõtted 2019 
Ettevõte Tegevusala Müügitulu Töötajate 

arv 
Eksporditulu Lisandväärtus 

töötaja kohta 
Keskühistu Eramets Metsakasvatus ja muud 

metsamajanduse 
tegevusalad 

8 109 109 2 19 527 58 297 

Peri 
Põllumajanduslik 
Osaühing 

Piimakarjakasvatus 5 767 855 51   41 009 

osaühing Põlva 
Agro 

Piimakarjakasvatus 5 390 558 66   46 583 

KASKA-LUIGA OÜ Piimakarjakasvatus 3 902 531 44 21 766 46 636 
Kanniku OÜ Metsamajandust 

abistavad tegevused 
2 469 846 21   78 780 

Aktsiaselts Krootuse 
Agro 

Piimakarjakasvatus 2 435 517 29   61 295 

EKSO FARM OÜ Piimakarjakasvatus 1 773 383 23   31 372 
OÜ Hurmi Agro Piimakarjakasvatus 1 389 934 18 8 432 48 167 
Vardja 
Masinaühistu 

Teravilja- (v.a riis), 
kaunvilja- ja 
õlitaimeseemnete 
kasvatus 

1 325 246 26   29 803 

osaühing Almar 
Puit 

Küttepuude tootmine 1 252 895 30 1 016 584 15 054 

osaühing Figuraata Looduslike materjalide 
kogumine, v.a puit 

1 193 435 10 1 040 307 29 783 

Lõuna-Eesti 
Talumuna OÜ 

Kodulinnukasvatus 1 122 129 15 27 199 137 737 

EKSO AGRO OÜ Teravilja- (v.a riis) ja 
kaunviljakasvatus; 
õlitaimeseemnete 
kasvatus 

1 050 443 13   38 781 

osaühing TANI 
METS 

Metsavarumine 1 021 805 7   22 992 

  
Kokkuvõttes oli 2019. a. üle 1 miljoni euro käibega ettevõtteid Põlva maakonnas 62, mille 
müügitulu kokku moodustas 71% kogu ettevõtete müügikäibest ja 86% ekspordist. 0,5 -1 
MEUR käibega ettevõtteid oli 61, 100-500 tuhande eurose käibega ettevõtteid oli 248, alla 
100 tuhande euro müügituluga ettevõtteid 468.   
 
Üle 1 MEUR TOPis olid suurema esindatusega töötleva tööstuse (19), põllumajanduse (14), 
ehituse (10) ning hulgi- ja jaekaubanduse ettevõtted (10). Esindatud olid ka avaliku sektori 
valitseva mõju all tegutsevad haiglad (AS Põlva Haigla, AS Räpina Haigla), sooja- ja 
veemajandusettevõtted (AS REVEKOR, AS Põlva Soojus). 
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3.3. Avalik sektor ja tugistruktuurid 
 
Kohalikud omavalitsused ja haridusasutused 
 
Rohemajanduse raames maksimaalse positiivse mõju saavutamiseks on eelkõige oluline 
keskenduda suurematele ettevõttetele ning avalikule sektorile kui poliitikakujundajale. Avalik 
sektor on Põlva maakonnas oluline tööandja, millel on suur mõju ka ettevõtlusele läbi teenuste 
tellimise ja asjade ostmise, aga ka jäätmemajanduse ja transpordi korraldamise, kinnisvara 
haldamise jms. Kuigi käesoleva analüüsi kontekstis on fookuses eelkõige ettevõtted ning nende 
areng ja ärimudelite uuendamine rohemajanduse printsiipe silmas pidades, on oluline välja tuua 
ka avaliku sektori roll ja võimalused. Avaliku sektori asutused saavad olla olulised mh 
rohemajanduse süsteemsete eestvedajatena. Näiteid, kus (poliitiliste) juhtimisotsuste elluviimine 
võib olla suure mõjuga leiab ka naabermaakondadest (nt Võrumaa mahetoidu programm 
lasteaedades ja koolides).    
 
Kokkuvõtvalt oli 2019. a. kohaliku omavalitsuse hallatavate asutuste ja riigiasutuste töötajaid 
Põlva maakonnas kokku 1549 (MTA IV kvartali maksudeklaratsioonide alusel). Kui lisada 
avaliku sektori mõju all tegutsevate äriühingute töötajate arv (haiglad 341 töötajat, sooja-
veemajanduse ettevõtted 40) ja SA/MTÜd, ulatub töötajate arv ligi 2000 inimeseni 
moodustades 26-28% kogu maakonna töötajate arvust. 
 
Põlva halduskoostöö analüüs24 toob välja, et maakonna kolmel omavalitsusel (Põlva, Räpina ja 
Kanepi vallal) oli 2019. aastal kokku ligi 80 hallatavat asutust, sh 31 haridusasutust. Lisaks on 
omavalitsustel osalused kommunaalettevõtetes. Põlvamaal on 13 munitsipaalomandisse kuuluvat 
lasteaeda ja üks lastehoid. Kokku käib maakonna lasteaedades ligi 1000 last, kes on 
rohemajanduse seisukohast väga oluline sihtgrupp pidades silmas tulevikku suunatud hoiakute 
kujundamist. Eraldi tähelepanu tuleb kindlasti pöörata ka maakonna üldhariduskoolidele 
(kokku 16 asutust), kus õpib kokku ligi 2500 last ja noort. Teadlikkuse kasvatamine 
rohemajanduse valdkonnast on suund, mida saavad kohalikud omavalitsused läbi 
haridusasutuste otseselt juhtida.  
 
Eraldi on maakonna haridusvaldkonnas oluline välja tuua Räpina Aianduskool, kus on ligi 800 
õppijat ning mille mitmed valdkonnad on otseselt seotud rohemajandusega (aednikud, 
keskkonnaspetsialistid, maastikuehitajad jt). Tasemeõppe kõrval on aianduskoolil oluline roll ka 
täiendkoolitajana ning koostööpartnerina paljudele organisatsioonidele. Maakonna ettevõtluse 
toetamisel, sh kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamisel, on oluline roll ka ligi 500 õppuriga 
Võrumaa Kutsehariduskeskusel, mis jääb küll naabermaakonda, kui on vaid 20 km kaugusel 
Põlva linnast. 
 
Teadus-arendustegevuste seisukohast on Põlva maakonna eeliseks ka Tartu ning sealsete 
ülikoolide ja teadusasutuste lähedus. Rohemajandusega seonduvaid spetsiifilisi väljakutseid on 
võimalik lahendada kaasates nii Eesti Maaülikooli kui ka Tartu Ülikooli. Maakonnas on ka täna 
mitmeid ettevõtteid, kes koostöös ülikoolidega rohemajanduse arendusprojekte ellu viivad (nt 
Hobbiton OÜ koostöö Eesti Maaülikooliga). 
 
Tugistruktuurid 
 
Rohemajanduse seisukohast on Põlvamaal mitmeid tugistruktuure, kes on strateegiate ja 
tegevuste kaudu saavad otseselt toetada valdkonna arengut. Maakonna arendustegevuse ja 
rohemajanduse valdkonna eestvedamise rolli on võtnud kohalike omavalitsuste poolt asutatud 
SA Põlvamaa Arenduskeskus, kes ettevõtete, vabaühenduste ja kohalike omavalitsuste 

 
24 https://www.polvamaa.ee/halduskoostoo-projekt  
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nõustamise kõrvalt korraldab ühtlasi ka maakonna turundus- ja kommunikatsioonitegevusi, millel 
on oluline roll rohemajanduse võimaluste ja perspektiivide tutvustamiseks. Teiseks 
ettevõtlusvaldkonna tugistruktuuriks on SA Räpina Inkubatsioonikeskus, mis 
inkubatsiooniteenuste ja nõustamise kõrval arendab ka Räpina loomemaja ning saab olla ka 
rohemajanduse valdkonna toetaja eelkõige Räpina piirkonnas.  
 
Maakondlikeks katusorganisatsioonideks on veel MTÜ Põlvamaa Liikumine Kodukant, MTÜ 
Põlvamaa Metsaühistu ja MTÜ Põlvamaa Põllumeeste Liit, kes oma tegevuse kaudu toetavad 
vastavalt maaelu arengut ning metsandus- ja põllumajandusvaldkonna ühistegevusi. Vastavate 
organisatsioonide rolliks saab mh olla info- ja teabe edastamine rohemajandusvaldkonna 
arengutest ja võimalustest oma liikmetele. 
 
Spetsiifilisteks tugistruktuurideks, kes saavad rohemajanduse arengut otseselt toetada 
ehitusvaldkonnas, on MTÜ Eestimaaehitus ja MTÜ Vanaajamaja. MTÜ Eestimaaehitus on 
Moostes tegutsev ökoloogilise ehituse kompetentsikeskus, kes mh korraldab säästva 
renoveerimise alaseid koolitusi (savihoonete renoveerimine, kivihoone renoveerimine, vana 
palkhoone hooldamine jms), pakub vastav nõustamist jms. MTÜ Vanaajamaja tegeleb alates 
1998. aastast Eesti taluarhitektuuri ja traditsiooniliste ehitusvõtete uurimise, õpetamise ja 
tutvustamisega.  
 
Leader-tegevusgrupid (MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu, MTÜ Piiriveere Liider) on olulised nii 
ettevõtete, vabaühenduste kui ka kohalike omavalitsuste arendusprojektide rahastajatena. 
Mõlema tegevusgrupi strateegiad ja meetmed väärtustavad mh looduskeskkonda, kohaliku 
ressursi väärindamist, ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arendamist piirkonnas ning muid 
keskkonnasäästlikke algatusi. Läbi uute Leader-strateegiate, mida hakatakse koostama 2022. 
aastal, saavad Leader-tegevusgrupid veelgi enam pöörata tähelepanu rohemajanduse 
toetamisele. 
 
Piirkonna (Põlva ja Võru maakonnad) ühistranspordi korraldajaks on MTÜ Kagu 
Ühistranspordikeskus, kelle  kaudu on võimalik tulevikus liikuda ka säästlikuma 
transpordikorralduse suunas. 
 
Eelnevalt välja toodud tugistruktuuride loetelu ei ole ammendav ning võib täieneda. 
Rohemajanduse süsteemseks arendamiseks maakonnas on oluline nii avaliku sektori kui ka 
tugistruktuuride kaasamin ühtsesse infovälja eesmärgiga laiendada rohemajanduse alast 
mõttevahetust ning käivitada uusi spetsiifilisi algatusi.  
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3.4. Rohemajanduse printsiipide rakendamine maakonna ettevõtetes 
 
Mõistmaks rohemajanduse rakendamise hetkeseisu ja tulevikuväljavaateid Põlvamaal viidi 
analüüsi raames läbi 18 süvaintervjuud maakonna suuremate ettevõtete ja organisatsioonidega. 
Intervjueeritute hulka kuulusid nii töötleva tööstuste ettevõtted, turisektori esindajad, 
primaarsektoris tegutsejad, maakonnas tegutsevad haiglad kui ka kolmanda sektori esindajad 
(vt ka lisa 1). Intervjuude küsimustik oli üles ehitatud lähtuvalt peatükis 1 kirjeldatud metoodikast, 
võttes aluseks SITRA lähenemise. Intervjueeritavaks oli reeglina ettevõtte juhatuse 
liige/tegevjuht. Intervjuu küsimused puudutasid nii energiakasutust, taaskasutatud materjalide 
kasutamist, kõrvalproduktide ja jäätmete kasutamist aga ka seadmete hoolduse, keskkonna- ja 
sotsiaalsete mõjude ning koostöö temaatikat (vt lisa 2, küsimustik). 
 
Taastuvatest allikatest pärineva energia kasutus 
 
Põlvamaa ettevõtted jt intervjueeritud organisatsioonid on oma energiakasutust optimeerinud 
eelkõige eesmärgiga vähendada (energia)kulusid. Enamus intervjueeritutest on vastavaid 
võimalusi süsteemselt analüüsinud ja vastavalt rahalistele võimalustele ka rakendanud, mõnel 
juhul ka täielikult, nt Arke Lihatööstus AS, kellel on oma päikesepark. Tavapärane (soovitud) 
lahendus on päikesepaneelide kasutamine (või oma päikesepargi rajamine), mida kasutavad 
nii tootmis- kui ka teenindusettevõtted. Näiteks võib tuua Pesa hotelli (OÜ Kagureisid), kes on 
paigaldanud hotellile päikesepaneelid, mis katavad minispa energiakulud. Ettevõttel on olemas 
ka projekt täiendavate päikesepaneelide paigaldamist lamekatusele, mis võimaldaks katta 
suure osa kogu energiatarbest. Plaane päikesepanelide paigaldamiseks on paljudel, nt võib 
veel tuua maakonna ühe suurema tootmisettevõtte OÜ Peetri Puit või ühe suurima tööandja 
COOP Põlva, kes soovib viie aasta perspektiivis kõigi kaupluste katustele päikesepaneelid 
paigaldada. Mõned ettevõtted kasutavad ka tootmisprotsessis tekkivat jääksoojust.  
 
Väiksemad organisatsioonid tõid välja, et kuigi taastuvatest allikatest pärineva elektri 
kasutamine on eesmärk, on vastava investeeringu maksumus suur ja tasuvusaeg siiski liiga pikk, 
mistõttu on selge ootus toetusmeetmetele, et energiakasutuse osas reaalseid lahendusi ka 
praktikasse oleks võimalik rakendada. Tuuleenergia kasutust jt teisi alternatiivseid võimalusi 
päikeseenergia kõrval Põlvamaa ettevõtted tõsiselt kaalunud ei ole. Kokkuvõtvalt võib hinnata, 
et taastuvatest allikatest pärineva energia kasutust on reeglina analüüsitud ning osaliselt on 
plaanid ka ellu viidu, kuid kogupotentsiaal on märkimisväärselt veel kasutamata. 
 
Soovitus: võimalusel toetada (ühiseid) taastuvenergia lahenduste kasutuselevõtmist ning 
energiatõhususe suurendamist, kuna praktikas on energiatarbimine paljudele ettevõtetel arvestatav 
püsikulu. Oluline on toetusvõimaluste (Kredex, PRIA jt) võimaluste tutvustamne nii ettevõtetele kui 
ka nt korteriühistutele. 
 
Taaskasutatud materjalide kasutus 
 
Intervjueeritud ettevõtete seas oli mitmeid suuri eksportijaid, kelle tootmisprotsessi sisendiks on 
100% taaskasutatud materjalid. Ligi 120 töötajaga Räpina Paberivabrik AS, kes on on 
Skandinaaviamaade suurim pakkenurkade tootja, kasutab oma tootmise sisendina 100%liselt 
vanapaberit. Samuti kasutab Kanepi vallas tegutsev 50 töötajaga pakendiettevõte AS Cista 
lainepapi tootmiseks ainult korduvkasutavaid materjale ning samas on ka ettevõtte kogu 
toodang taaskasutatav. Ka maakonna üks edukamaid ettevõtteid OÜ Peetri Puit kasutab oma 
toodete pakendamisel taaskasutatud kilet ning plastnurkade asemel Räpina pabervabriku 
tooteid. 
 
Üldine lähenemine, kus võimalikult palju soetatakse kasutatud mööblit, remonditakse ise oma 
jõududega olemasolevat, taaskasutatakse ehitusmaterjale, kasutatakse nn teise ringi sisseseadet 
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(nt TÜ Kliinikumi aparatuur) jne on omane nt nii Põlva ja Räpina haiglale kui ka turismisektorile 
(nt Taevaskoja Puhke- ja Turismikeskus OÜ).  
 
Eraldi edumeelseks näiteks võib pidada Maarja küla, kes on kogu oma tegevusloogika üles 
ehitanud materjalide taaskasutusele ning ring- ja rohemajanduse tegevuspõhimõtetele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soovitus: taaskasutatud materjali kasutamise häid näiteid Põlvamaalt tasuks süsteemsemalt koguda 
ja ka reklaamida nn edulugudena. Tihti on „roheline mõtteviis“ juba eos organisatsiooni juhtide 
lähenemisviis, kuid seda ei teadvustata ega reklaamita ka välja. 
 
Kõrvalproduktide ja jäätmete taaskasutusse suunamine 
 
Enamasti toimub intervjueeritud ettevõtetes ja organisatsioonidest tavapärane jäätmete 
sorteerimine, teatud juhtudel on selleks selgelt seaduses ette nähtud lahendused (nt ohtlikud 
jäätmed haiglates või ravimitega tegelevas Acino Estonia OÜ-s). Väiksemates ettevõtetes (nt 
toitlbustus) on praktikas välja kujunenud toimiv süsteem, kus jäätmeid praktiliselt ei teki, nt viivad 
talunikud biojäätmed regulaarselt sigadele või kanalasse, mistõttu biolagunevat jäädet ei tekigi. 
Näiteid, kus ühe ettevõtte kõrvalproduktid ja jäätmed on teise ettevõtte otseseks sisendiks on 
vähe. Välja võib tuua nt AS Cista kartongijäätmed, mis lähevad Räpina Paberivabrikusse.  
 
Mõned suuremad ettevõtted on käivitanud spetsiifilisi analüüse, kuidas kõrvalprodukte ja 
jäätmeid täiendavalt kasutada. Näiteks võib tuua idee teha reoveest biogaasi ning leida 
lahendus teipide ja kilede taaskasutamiseks. 
 
Heaks näiteks, kuidas tootmisettevõtte kõik kõrvalproduktid ja jäätmed on taaskasutatud on 
Räpinas tegutseb käsitöö palkmajasid tootev OÜ Hobbiton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA Maarja küla on erihoolekandeteenuse pakkuja,  mis on suurepärane näide 
taaskasutamisest, kogukondlikust sünergilisest koostööst ja laiemalt rohemajanduse 
printsiipide rakendamisest praktikas. Erihoolekandeasutuse töökodades (nt savikoda, 
puidukoja, vaibakoda) kasutatakse ligi 100%liselt isetoodetud või taaskasutatud 
materjali, mis saadakse nt Tartu uuskasutuskeskusest, RMK-lt, Otepää vineeritehasest 
(jäägid),  ehituspoodidest (nt tapeedijäägid), eraisikutelt jne. Olemasolev materjal 
kasutatakse viimase võimaluseni ära, kõik tooted, mida turustatakse nt Lõunakeskuses on 
tähistatud Põlvamaa rohelise märgiga. Organisatsioon teeb igapäevaselt tihedat 
koostööd nii kohaliku kogukonnaga kui ka paljude erasektori ettevõtete ja võrgustikega 
olles nii sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku liige kui ka nt tervist edendavate töökohtade 
võrgustiku liige. Koostöös toimib nt kaupade transport, majutusvõimaluste pakkumine, 
töötamise võimaluste pakkumine, ürituste korraldamine jms.  
 

Enam kui 40 töötajaga OÜ Hobbiton on 90% ulatuses eksportiv ettevõte, mis on hea 
näide ettevõttest, millel on nii lühike tarneahel, kõrvalproduktide ja jäätmete 100%line 
taaskasutamine, sünergilise koostöö haridusasutustega aga ka  rohemajanduse 
printsiipe otseselt toetav, pärandit väärtustav ja kohalikku ressurssi väärindav 
ärimudel. Käsitööpalkmajade tootmisel tekkivad puidujäätmed (hake) kasutatakse 
100%liselt oma tarbeks (soojatootmiseks), puidukoor müüakse aianduses multšiks, 
sisendmaterjalina valitud puit valitakse hoolikalt kas ise piirkonna erametsaomanikelt 
ostes võis siis RMKlt. Ettevõte teeb koostööd nii kutsekoolide kui kõrgkoolidega, olles nt 
praktikabaasiks Hiiiumaa Ametikoolile ja tehes tootearendusprojekte koostöös Eesti 
Maaülikooliga. Ettevõte on rohemajanduse printsiibid rakendanud ka strateegilise 
konkurentsieelisena, tuues selgelt välja oma toodete looduslikkuse, tervislikkuse ja 
säästlikkuse ning positiivse mõju süsiniku jalajäljele. Ettevõtte juhatuse liikmel on visioon 
tuua aastal 2024. esimesed palkmajade ehitamise maailmameistrivõistlused Räpinasse.  
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Soovitus: koostada piirkonna ettevõtete detailne kaardistus, mille tulemusel selgub, milliseid 
omavahelisi sünergilisi mõjusid ettevõtetel kõrvaproduktide ja jäätmete taaskasutamise osas on. 
Kaardistuse tulemuseks oleks kogukondlik ringmajanduse võimaluste kaart. 
 
Keskkonnamõjude hindamine ja vähendamine 
 
Kuigi mitmel suuremal intervjueeritud ettevõttel on kasutusel keskkonnajuhtimise süsteem ISO 
14001 (nt Arke Lihatööstus AS, AS Räpina Paberivabrik), pole suurem osa ettevõtetest 
reeglina süsteemselt oma keskkonnamõjusid hinnanud. Keskkonnamõjude vähendamisega on 
praktikas tegeletud läbi kulude optimeerimise (eelkõige energiakulud), võttes kasutusele nt 
päikesepaneelid, automaatika jm säästlikud lahendused. Intervjueeritud ettevõtetest väärib 
eraldi välja toomist piimatööstuse OÜ Nordik Milk süsteemne tegevus on süsiniku jalajälje 
mõõtmisel, mis teostati 2021. aastal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mõnel suuremal ettevõtte  

• Mõnedel ettevõtetel ISO; Pesa hotellil Green Key 
 
 
 
 
 
Näide väikesemast Põlvamaa ettevõttest, kes tegeleb keskkonnaküsimustega süsteemselt juba 
vähemalt 2008. aastast, on OÜ Kagureisid (Pesa hotell). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soovitus: toetada maakonna suuremaid ettevõtteid ja organisatsioone süsiniku jalajälje mõõtmisel 
ning jalajälje vähendamiseks vajalike muudatuste elluviimisel. Antud kontekstis on Põlva maakonna 
eelis suhteline väiksus – juba paarikümne suurema ettevõtte ja avaliku sektori süsteemse jalajälje 
mõõtmise ja sellest lähtuva tegevusplaani elluviimisel on võimalik kaasa tuua oluline muudatus 
piirkonnas. 
 
 
 

Pesa hotell (OÜ Kagureisid) on juba alates 2008. aastast rohelise võtme (Green Key) 
tunnusmärgi omanik. Roheline Võti on rahvusvaheline ökotunnusmärk, mis antakse 
majutusasutustele, kes järgivad oma tegevuses jätkusuutliku arengu põhimõtteid. Märgi 
teenivad välja ainult need asutused, mis täidavad rangelt kehtestatud reegleid, mida 
kontrollitakse regulaarselt. Vastav tegevus eeldab säästlikku majandamist nii elektri, 
soojuse, vee kui ka jäätmekäitluse osas, aga samas ka kohaliku toidu eelistamist (ei tohi 
olla kaugemalt kui 50 km). Ettevõte on rohemajanduse mõtteviisi valinud oma 
strateegiliseks konkurentsieeliseks, mida kasutatakse ka turundustegevuses. Rohelisest 
võtmest on huvitatud ka teised maakonna turismiettevõtjad (nt Taevaskoja Puhke- ja 
Turismikeskus, OÜ Kagureisi pikaajaline kogemus võiks siinkohal olla teisi toetav ja 
innustav. 
 

OÜ Nordic Milk (ühendab varasemaid ettevõtteid TERE AS ja AS Farmi Piimatööstus) on 
üks Põlvamaa suuremaid tööandjaid, ettevõtte Põlva tootmisüksus annab tööd u 150 
inimesele. 2021. aastal viis ettevõtte koostöös konsultatsioonifirmaga OÜ Sustinere läbi 
oma süsiniku jalajälje süsteemse ja põhjaliku mõõtmise, millest lähtuvalt koostati ka 
pikaajaline tegevuskava jalajälje vähendamiseks. Tegevuskava hõlmab kogu 
piimatootmise tsüklit, lisaks ettevõtte põhitegevusele (töötlemine) ka logistikat ning 
toorpiima tootmist, aga ka säästlikku tarbimist (nt asendati eksitav „kõlblik kuni“ silt 
„parim enne“ märgistusega, et vähendada toiduraiskamist). Süsiniku jalajälje mõõtmise 
kõrval on ettevõte järjepidevalt tegelemas ka nt keskkonnasäästlike pakendite 
arendamisega, kogukonna toetamisega läbi sponsorluse jms. Ettevõtte kestliku arengu 
juhi Katrin Tamme sõnul ootavad sellist lähenemist järjest enam nii ekspordipartnerid kui 
ka tarbijad, kelle teadlikkus ning hoiakud on järjest enam keskkonnasäästliku 
mõtteviisiga soetud. 
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Sotsiaalsete mõjude teadlik juhtimine 
 
Praktiliselt kõik intervjueeritud ettevõtted panustavad järjepidevalt kogukonna toetamisse, nt 
spordivõistluste või muude sündmuste kaudu, seltsitegevust toetades jne. Maapiirkondades 
asuvad ettevõtted toetavad sageli ka oma töötajaid kas transpordi kulude osas või 
korraldavad seda osaliselt ise, samuti toetatakse töötajate sportimisharrastusi jms. On näiteid, 
kus toetataks ka erivajadustega inimeste töötamist luues neile vastavad võimalused. Samuti on 
spetsiifilisi näiteid, kus organisatsioon panustab oma valdkonna populariseerimisse, nt 
aianduskogukonna arengu toetamine Räpina Aianduskooli poolt läbi iga-aastase 
taimeprojekti, kus on tuhandeid osalejaid (sh lasteaiad ja koolid üle Eesti) või palkmajade 
kutsevõistluse korraldamine OÜ Hobbitoni poolt. 
 
Eraldi toodi intervjueeritavate poolt varasem algatus Põlva Patrioot (MTÜ Põlva Patrioot), mis 
ühendas Põlvamaa ettevõtjaid, kelle eesmärk oli toetada maakonna arengut, tutvustades nt 
haridusasutustes ettevõtjate tegevusi ning võimalusi maakonnas. Kuigi algatust peeti positiivseks, 
on vastav tegevus praeguseks jäänud soiku.  
 
Organisatsiooniks, kes juba oma vormist tulenevalt on sotsiaalsete mõjude osas maakonna jaoks 
märkimisväärne, on Coop Põlva Tarbijate Ühistu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strateegiline konkurentsieelis rohemajandusest 
 
Intervjueeritud ettevõtjate seas oli mitmeid, kes on oma strateegilise konkurentsieelise juba 
mõtestanud rohemajanduse mõtteviisist lähtuvalt. Vastvateks näideteks on Pesa hotell (Green 
Key), AS Räpina Paberivabrik (uuestisündinud paber), OÜ Hobbiton (keskkonnasõbralik ehitus), 
rohelise kuvandi on fookusesse võtnud veel ka nt COOP Põlva. Samas on mitmeid ettevõtteid, 
kelle tegevus on väga tugevalt rohe- ja ringmajandusega seotud, kuid kes saaks seda veelgi 
aktiivsemalt turundada (nt AS Cista, SA Maarja küla). Enamus intervjueeritutest pole 
rohemajandust strateegilise konkurentsieelisena siiski mõtestanud, kuigi potentsiaali võiks olla. 
 
Sünergiline koostöö ettevõtte, avalikud sektori ja koolidega 
 
Intervjueeritute hulgas oli mitmeid organisatsioone, kes on mitmekülgse sünergilise koostöö 
headeks näideteks (nt SA Maarja küla, OÜ Hobbiton), st kellel on toimivad koostöösidemed nii 
kohaliku kogukonna, kohalike omavalitsuse, haridusasutuste ja teiste ettevõtetega. Samas tuleb 
välja tuua, et koostöösidemed haridusasutustega on pigem harvad, tootmisettevõtete puhul on 
need pigem kutseõppeasutustega kui kõrgkoolidega. Mitmed ettevõtted pakuvad võimalusi 
õpilasgruppidel oma tegevusega tutvuda (nt Räpina Paberivabrik), kuid see on selgelt 
kõrvaltegevus.  
 

COOP Põlva Tarbijate Ühistu on enam kui 300 töötajaga ettevõte, mis on töötajate arvu 
poolest koos AS-ga Põlva Haigla maakonna kõige suurem tööandja. Ettevõtte jaoks on 
kohalikku kogukonda panustamine igapäevane ülesanne ning seda väga erinevates 
valdkondades. Näiteks toetatakse sporti erinevatel tasemetel alates meistriliigas 
mängivast käsipallimeeskonnast kuni väiksemate sündmusteni, erinevaid külaseltse jne. 
Kokku on ettevõttel u 100 erinevat projekti, mida toetatakse. Rohemajanduse seisukohast 
on COOP tegevuse puhul eraldi tähtis ka võimaluste loomine kohalikele tootjate oma 
kaupade turustamiseks enam kui kümnes kaupluses, mis Põlva Coop’ile kuuluvad. 
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Mitmete ettevõtete juhid tõid välja, et sooviksid oluliselt tihedamat koostööd kohaliku 
omavalitsusega, seda kasvõi regulaarse infovahetuse mõttes. Nii mõned suuremad tööandjad 
kui ka nt turismiettevõtjad tõid välja, et koostöö kohaliku omavalitsusega praktiliselt puudub.  
 
Ausa kaubanduse põhimõtete järgimine tarnijate valikul toimub väiksematel ettevõtetel 
lähtuvalt varasemast koostöökogemusest ja baseerub usaldusel, reeglina tuntakse oma 
koostööpartnereid ning teatakse nende toodete tausta. Suuremad ettevõtted jälgivad ka 
tarnijate sertifikaate, nii on nt Peetri Puit OÜ-l FSC sertifikaat, mis tagab selle, et puittoode 
pärineb hästi majandatud metsast, mis pakub keskkondlikke, ühiskondlikke ja majanduslikke 
hüvesid. 
 
Intervjuude kokkuvõttes tuleb tõdeda, et kuigi maakonna ettevõtetes ja organisatsioonide on 
palju praktilisi ja häid näiteid rohemajanduse printsiipide rakendamisest, on üldine teadlikkus 
valdkonnast pigem madal. Reeglina ei ole organisatsioonid oma tegevust rohemajandusest 
lähtuvalt süsteemselt analüüsinud, mis on samas ka mõistetav, kuna kontseptsioon ise jääb tihti 
ebaselgeks. Nii pole teatud teemadele, mida küsimustikes küsiti, nagu taaskasutamine toote 
disainis, teenustamise võimalused ja ressursside ühiskasutus tarneahelas enamus intervjueeritutest 
süsteemselt mõelnud, mis tähendab, et teadlikkuse tõstmisega, sh uute ärimudelite tutvustamise 
jms-ga on mõistlik järjepidevalt tegeleda.  
 
3.5. Rohemajanduse arendamise fookused Põlvamaal 
 
Analüüsi lähteülesandes oli määratletud eesmärk tuua välja Põlva maakonna jaoks olulised ja 
kõrge majanduslikud potentsiaaliga rohemajanduse arendusvaldkonnad. Lähtuvalt maakonna 
ettevõtluse analüüsist on maakonna jaoks olulised valdkonnad: 

1. hulgi- ja jaekaubandus, 
2. töötlev tööstus, 
3. põllu- ja metsamajandus. 

 
Töötleva tööstuse sektoris on suurem osakaal puiduga seotud ettevõtlusel – puidutöötlemine ja 
puittooted, paberi tootmine, mööbli tootmine. Need ettevõtted on ka suuremad tööandjad 
(kokku enam kui 700 töökohta) ja eksportijad. Puidusektori kõrval on rohemajanduse seisukohast 
oluline ka toiduvaldkond (enam kui 400 töökohta), mis tegeleb kohalik ressursi väärindamisega. 
Kolmandaks olulisemaks töötleva tööstuse sektoriks on metalltoodete tootmine, mille osatähtsus 
on kahe eelneva võrreldes siiski oluliselt väiksem. Põllu- ja metsamajanduses annab töökohtade 
vaates tooni piimakarjakasvatus, millele järgneb teravilja- ja kaunviljakasvatus, metsakasvatus 
ja -majandamine ning metsaraie. 
 
Eraldi perspektiivseks sektoriks on ehitusvaldkond, sh nii ökoehitus kui ka puit- ja palkmajade 
ehitus. Maakonnas on kaks tugistruktuuri, MTÜ Eestimaaehitus ja MTÜ Vanaajamaja, kes 
propageerivad säästvat ja traditsioonilist ehitusviisi ning mitmeid puitehitiste valmistajaid, kes 
annavad tööd u 200 inimesele. 
 
Rohemajanduse seisukohast oluline sektor on ka (loodus)turism, valdkonna osatähtusus 
maakonna ettevõtete müügitulus pole küll suur, kuid osati on tegu ka nn elustiili ettevõtlusega, 
mis kujundab mh ka  piirkonna kuvandit. 
 
Üheks perspektiivseks valdkonnaks, mille ulatust ja potentsiaali on keeruline mõõta, on lisaks 
eelnevalt kaugtöö, mis tähendab, et eelkõige teenuste sektoris tegutsevad (väike)firmad (ja ka 
eraisikud), kes ei pea igapäevaselt olema kontoris, saavad endale leida looduskauni võimaluse 
Põlvamaal.   
 



 32 

Pea kõiki ettevõtlusvaldkondi rohkemal või vähemal määral mõjutavad läbivad teemad, mis 
rohemajanduse seisukohast on olulised, on energiatootmine, transpordikorraldus ja 
jäätmemajandus. Neist kahte viimast on mõistlik arendada maakondlikul või regionaalsel 
tasandil koostööd tehes. 

4. Rohemajanduse arendamise strateegia Põlvamaal 
 
4.1. Rohemajanduse tugevused ja nõrkused 
 
Analüüsi raames viidi läbi kolm fookusgruppi avaliku sektori esindajate ja tugistruktuuridega, 
mille raames käsitleti mh ka rohemajanduse hetkeolukorda maakonnas. Täiendavalt arutati 
valdkonna tugevusi ja väljakutseid ka rohemajanduse suveseminaril. Kokkuvõtvalt on peamised 
tugevused ja nõrkused välja toodud tabelis 12. 
 
Tabel 12. Rohemajanduse tugevused ja nõrkused Põlvamaal 
Tugevused Nõrkused 
 
§ Rohemajandust soosiv elukeskkond, sh 

puhas loodus, elurikkus 
§ Senised piirkondlikud algatused, tugev 

identiteet ja kuvand, mis seostub 
rohemajandusega („Rohelisem elu) 

§ Täpselt paraja suurusega maakond, 
olulisi osapooli ei ole väga palju 

§ Teemaga tegelevad 
kutseõppeasutused (Räpina, Väimela) 

§ Juba rohelised mõtted ja teod 
ettevõtetel, head näited ka eraisikute 
tasandil (nt Eesti esimene passiivmaja) 

§ Geograafiline asukoht, Tartu lähedus 
§ Kogukondlik tegutsemine, tahe ja soov 

hoida elukeskkonda  
 

 
§ Vähene teadlikkus rohemajandusest 
§ Selge ja inspireeriva eestvedaja 

puudumine 
§ Vananev elanikkond (teen nii nagu seni) 
§ Väikesed ettevõtted, kes ei jõua mõelda 

rohemajandusele 
§ Mugavustsoon ja mõtteviis, väike 

motivatsioon (esikohal on argumendid 
miks ei saa teha) 

§ Vähe ressursse (raha, inimesed) 
§ Visioonide puudumine, ebakindlus ja 

teadmatus  
§ Senine bränd ja selle kasutamine on 

veidi soiku jäänud 
 

 
Eelnevast tulenevalt on rohemajanduse arendamisel esmaseks suureks tegevusülesandeks 
teadlikkuse tõstmine ning laiemalt ja pikemas perspektiivis ka hoiakute kujundamise. Nagu 
ühes fookusgrupis välja toodi – täna on veel laialt levinud arusaam, et rohemajandus tähendab 
igasuguse tööstuse vältimist, mis ei jäta ruumi ettevõtlusele ja majandustegevusele. Selleks, et 
arusaam muutuks (eduka rohemajanduse lahutamatu komponent on ka kasumlikult tegutsevad 
ettevõtted!) ning ka teadmised rohemajandusega kaasnevatest uutest võimalustest paraneksid, 
tuleb tegeleda teadlikkuse tõstmisega süsteemselt ja erinevatel tasanditel. Majanduslikus vaates 
on kõige olulisem juba tegutsevate ettevõtete teadlikkuse ja innovatsioonivõimekuse 
kasvatamine, pikaajalise ja laiapõhjalise mõju saavutamiseks tuleb paralleelselt tõsta ka kogu 
elanikkonna teadlikkust alates alusharidusest.  
 
Põlvamaa üheks olulisemaks tugevuseks on piisavalt väike kogukond, kus „Rohelisema 
elu“ identiteet on juba pikalt kujunenud. Rohemajanduse edukaks rakendamiseks on vajalik 
kokku siduda head kohapealsed näited, teemast huvitatud ettevõtjad, kohapealsed 
haridusasutused ning avalik sektor ja koosloomes luua järjepidevalt uut nägemust. Selleks on 
vajalik koostöised algatused, mis loovad uusi teadmisi ning tekitavad ärivõimalusi ning 
ideid ka vabaühenduste ja avaliku sektori jaoks.  
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4.2. Rohemajanduse arendamise stsenaariumid ja visioon  
 
Hetkeolukorra analüüsist tulenevalt on Põlvamaa rohemajanduse arendamisel kaks strateegilist 
eesmärki:  

1. Teadlikkuse ja innovatsioonivõimekuse kasv  
2. Koostöö ja kogukondlikkuse25 arendamine  

 
Pannes kaks eesmärki teljestikule, saame rohemajanduse neli arengustsenaariumit, millest 
eelistatud suunaks on kõrge teadlikkuse ja innovatsioonivõimekuse ning tugeva koostöö ja 
kogukondlikkuse suund (tabel 13).  
 
Tabel 13. 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, NIMBY26 
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“ 
§ Ettevõtluses madal lisandväärtus 

ja ekspordivõimekus, vanad 
tegijad väsivad 

§ Koostöö osapoolte vahel vähene, 
igaüks proovib ise ellu jääda 

§ Süvenev ääremaistumine, sh 
elanikkonna vähenemine ja 
vananemine ning noorte 
väljaränne 

  

IV „TRADITSIOONILINE KÜLAÜHISKOND“ 
§ Passiivne hoiak uuenduste suhtes, 

rohepöörde tunnetamine väljast peale 
surutud kohustusena 

§ Tugev kogukondlik tegevus, 
traditsioonid ja senised tegutsemisviisid 
on au sees 

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

  KÕRGE INDIVIDUALISEERITUS                       à                         TUGEV  KOGUKONDLIKKUS 

   KOOSTÖÖ JA KOGUKONDLIKKUS 

 
Eelnevast tulenevalt on püstitatud Põlvamaa rohemajanduse visioon:  
„PÕLVAMAA ON 21. SAJANDI ROHEMAAKOND“ 
 
Visioon baseerub kolmel komponendil: 
-> 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. 
 

 
25 NB! Kogukond on käesoleva analüüsi kontekstis piiritletud maakonnaga (Põlvamaa kogukond)  
26 Not in My Backyard (NIMBY) ehk mitte minu tagaõues  
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Visiooni realiseerumisel on aastaks 2035 Põlvamaal saavutatud järgmine olukord: 
 

• KOGUKOND: muutunud on kogukondlik mõtteviis, säästev mõtteviis on omane kogu 
elanikkonnale;  

• ETTEVÕTLUS: kasutusel on uued rohemajanduslikud ärimudelid, loodud on uusi ja 
eksportivaid ettevõtteid ja töökohti, maakonda tuntakse kui suurepärast kaugtöö 
tegemise paika;  

• AVALIKUD TEENUSED: avalikud teenused on kujundatud keskkonnasõbralikult, 
efektiivselt ja väärtuspõhiselt; 

• TARISTU: maakonnas on taastuvenergial baseeruv säästev taristu ning 
ühistranspordikorraldus. 

 
4.3. Rohemajanduse teekonnakaart 
 
Rohemajanduse süsteemseks arendamiseks Põlvamaal on koostatud teekonnakaart. Selle 
loomise teoreetiline raamistik ja põhjendused valitud lähenemisviisideks on järgmised: 
 

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 
kogukondlikku mõju. 

 
Teekonnakaardi sisu kujundamisel on aluseks võetud ka Soome ülikoolide ühisprojekti CICAT25 
raames väljatoodud sammud rohemajanduse arendamisel, milleks olid: 
 

1) Kohalike ringmajandusplatvormide loomine. 
2) Piirkondliku ringmajanduspotentsiaali välja selgitamine ja rakendamine. 
3) Jätkusuutliku ringmajanduse toetamine. 
4) Teadus- ja arendustöö toetamine investeeringutega.  
5) Digitaalsete võrguplatvormide loomine (ühisareenid). 

 
Teekonnakaardi prioriteetsete algatuste määratlemise aluseks on kaks peamist strateegilist 
prioriteeti, teadlikkuse ja innovatsioonivõimekuse kasv ning kogukondlik mõju. 
Eelisrakendatavad peaksid olema tegevused, mis toetavad mõlemat prioriteeti (vt joonis 14). 
 



 35 

 
Joonis 14. Rohemajanduse arendamise strateegilised valikud 
 
Järgnevalt on lähtuvalt välisriikide kogemusest, hetkeolukorra analüüsist ning projekti raames 
toimunud aruteludest välja toodud võimalikud rohemajanduse algatused kolmel eelkirjeldatud 
tasandil (vt ka joonis 15). 
 
1. tase: võimalikud algatused, mis lisavad teadlikkust ja toetavad rakendusi, mis on 
kogukondliku mõjuga. 

§ Sinise majanduse (Gunter Pauli) kontseptiooniga kooskõlas olev lähenemine on piirkonna 
ringmajandusvõimaluste terviklik kaardistus, mille tulemusel selgub, milliseid 
omavahelisi sünergilisi mõjusid ettevõtetel on. KIK rahastab sarnast algatust Hiiumaal. 
Tulemuseks on kogukondlik ringmajanduse võimaluste kaart. 

§ Maakonna suuremad ettevõtted võiksid sarnaselt Nordic Milk OÜ näitele investeerida 
oma jalajälje mõõtmisse, mille tulemusel sünnib mõõdetav arenguteekonna kaart. 

§ Väiksemad ettevõtted võivad mõõta enda hetkeolukorda toetudes turul olevatele tasuta 
rakendustele, näiteks CTI või Ellen Mac Arthur. 

 
2. tase: võimalikud algatused, mis lisavad teadlikkust. 

§ Ühisprojektid erinevate astmetega õppeasutustega. Haridusasutuste esimestes astmetes 
kujundatakse tuleviku tarbijakäitumist. Põhikooli järgsed õppeasutused saavad osaleda 
Põlvamaal eriprojektides (sh tootearendus, vajalike oskuste ja teadmiste ülekanne jms) . 

§ Regulaarsed kogemuse jagamise töötoad, seminarid ja koolitused. 
§ Informatsiooni kogumine ja jagamine sellisel moel, et see on igale inimesele ajast ja 

kohast sõltumatult (erinevad ühisareenid): 
• taskuhäälingud – kohalikud ja välised.   
• vebinarilingid; 
• sotsiaalmeedia grupid. 

 
3. tase: võimalikud algatused, mis suurendavad kogukondlikku mõju. 

§ Rohemajanduse teemadega selge arvestamine omavalitsuste arengukavades.  
§ Kolmanda sektori aktiveerimine, nt. Põlvamaa patrioot ühenduse taaselustamine 

rohemajanduse rakendamiseks kogukonnas.  
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Joonis 15. Põlvamaa rohemajanduse teekonnakaart27

 
27 Teekonnakaart peaks olema ajas pidevalt täienev ja muutuv, tegu on algversiooniga, millest lähtuvalt saab esimesed tegevused käivitada. 

VISIOON

ISIKUD, JURIIDILISED ISIKUD

ALGATUSED

ARENGUPRIORITEEDID

„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

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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4.4. Tegevusplaan 2022-2023 
 
Rohemajanduse arendamise järgmisi samme arutati koostöös huvigruppidega projekti raames 
toimunud tegevuskava seminaril. Tegevused grupeeriti lähtuvalt teekonnakaardist neljaks: 

1. Teadlikkus ja innovatsioonivõimekus  
2. Ettevõtjate algatused 
3. Rohemajandus kohalikes omavalitsustes  
4. Koostöö õppeasutustega 

 
Peale esmast ideekorjet valitud iga valdkonna raames välja esmased sammud (4-5), mis on 
prioriteetsed ning mille osas oleks võimalik tegevus käivitada 2022. aastal (tabel 14). 
 
Tabel 14. Rohemajanduse tegevusplaan (esimesed algatused) 
 
Nr Valdkond/tegevus Aeg Vastutaja Ressurss 
1. Teadlikkus ja innovatsioonivõimekus  
1.1. Rohemajanduse maakondliku projektijuhti 

värbamine28 
Alates 01.2022 SA Põlvamaa 

Arenduskeskus 
SA Põlvamaa 
Arenduskeskus 
eelarve 

1.2. Maakonna brändi „Rohelisem Põlvamaa“ 
edasiarendamine ja laiendamine, 
mainekujundus (kodulehekülg jms) 

2022 I 
poolaasta 

SA Põlvamaa 
Arenduskeskus 

PATEE, fondid 

1.3. Koostööseminarid, koolituste sündmuste 
korraldamine rohemajanduse võimaluste 
tutvustamiseks ja aruteluks 

Regulaarsusega 
1 kord koos, 
alates 01.2022 

SA Põlvamaa 
Arenduskeskus 

PATEE, muud 
fondid 

1.4. Rohepiibli29 koostamine kogukonnale ja 
ettevõtjatele 

2022 I 
poolaasta 

SA Põlvamaa 
Arenduskeskus 

PATEE 

2. Ettevõtjate algatused  
2.1. Piirkonna ringmajanduse võimaluste 

terviklik detailne kaardistamine 
Lõpptähtaeg 
12.2022 

SA Põlvamaa 
Arenduskeskus 

PATEE, muud 
fondid, nt KIK 

2.2. Ettevõtjate jalajälje mõõtmine Pilootettevõtted 
(nt 5) 2022 
jooksul 

SA Põlvamaa 
Arenduskeskus, 
osalevad ettevõtted 

PATEE 

2.3. Keskkonnasõbraliku ehitamise töögrupi ja 
ühistegevuste käivitamine (eesmärk: kõik 
uued ehitised on keskkonnasõbralikud) 

2022 I 
poolaasta 

SA Põlvamaa 
Arenduskeskus, OÜ 
Peetri Puit, teised 
sektoris tegutsevad 
ettevõtted 

Täiendavat 
eelarvet ei vaja 

2.4. Ettevõte külastused, kogemuste ja heade 
praktikate jagamine 

Planeerida 
koos 
tegevusega 1.3 

 Vt p 1.3 

3. Rohemajandus kohalikes omavalitsustes  
3.1. Maakonna arendusrahade jaotuses 

kokkuleppe sõlmimine, milline osakaal 
läheb rohemajanduse toetamiseks,  

2022 a. jooksul Põlvamaa KOVid Täiendavat 
ressurssi ei vaja 

3.2. Hanketingimustesse 
rohemajandusprintsiipide sisseviimine 

2022 a. jooksul Põlvamaa KOVid 
KOVid 

Täiendavat 
ressurssi ei vaja 

3.3. Piirkonna (KOVide) jalajälje mõõtmine 2022-2023 KOVid, toetab SA 
Põlvamaa 
Arenduskeskus 

KOV eelarved, 
fondid 

3.4. Jäätmemajanduse korrastamine, sh 
taaskasutavate (biojäätmete) kogumise 
süsteemi käivitamine 

2022. a jooksul KOVid KOV eelarved 

 
28 Maakonna rohemajanduse projektijuhi ülesandeks saab käesoleva tegevusplaani elluviimise koordineerimine 
29 Lühike kokkuvõte, mis ja miks on rohemajandus; nn rohemajanduse 10 käsku 
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3.5.  KOVide rohefondi loomine 
rohemajanduse valdkonna algatuste 
toetamiseks (konkurss) 

Alates 2022 Põlva vald, 
osalevad teised 
KOVid 

Kokkulepitud 
summa, nt 
10 000 eurot 
KOVi kohta 
aastas 

4. Koostöö õppeasutustega  
4.1. Ettevõtliku kooli programmi sidumine 

rohemajanduse valdkonnaga 
2022. a jooksul KOVid Täiendavat 

ressurssi 
planeerimisfaasis 
ei vaja 

4.2. Ettevõtete konkreetse probleemide 
lahendada andmine õppeasutustele 
(piloot) 

Piloottegevus 
2022 

Ettevõtted, toetab 
SA Põlvamaa 
Arenduskeskus 

 

4.3. Teadlikkuse tõstmine alusharidusest 
alates: rohemajanduse pilootprojekti 
käivitamine 

Piloottegevus 
2022 

KOVid, toetab SA 
Põlvamaa 
Arenduskeskus 

KOV eelarved, 
fondid 

 
Mõõdikud, mida rohemajanduse esimese aasta tegevusplaani juures hinnata: 
 
1) Võrgustiku „Rohelisem Põlvamaa“ liikmete arv.  

Siht: suurem osa maakonna olulistest ettevõtetest ja organisatsioonidest on võrgustikuga 
liitunud. 

2) Regulaarsed koostööseminarid, ühisüritused, kogemustevahetused. 
Siht: sagedusega kord kuus toimub erinevaid huvigruppe kaasav rohemajanduse sündmus 
(nt koolitus, ettevõtte külastus, töötuba konkreetsel teemal vms) 

3) Ettevõtete arv, kes on süsteemselt oma jalajälje mõõtnud ning tulemustest lähtuvalt 
tegevusplaani koostanud. 
Siht: pilootperioodil vähemalt 5 ettevõtet. 

4) KOVide ühised algatused rohemajanduse valdkonnas. 
Siht: aasta jooksul vähemalt 3 maakonna KOVide ühist algatust (nt kokkuleppimine 
arendusrahades, rohefondi loomine, KOVide jalajälje mõõtmine, hanketingimustes 
rohemajandusega arvestamine). 

 
Tegevuskava seire ja uuendamise eest vastutab SA Põlvamaa Arenduskeskus. Tegevuskava 
uuendatakse vähemalt kord aastas, kaasates sellesse vähemalt maakonna kohalike 
omavalitsuste esindajad.  
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4.5. Rohemajanduse juhtimise mudel 
 
Rohemajanduse arendustegevuste koordinaatoriks maakonnas on SA Põlvamaa Arenduskeskus, 
kuhu planeeritakse alates 2022. aasta algusest luua rohemajanduse projektijuhi ametikoht. 
Kuigi tegevuste kavandamisel saab lähtuda eelnevates punktides väljatoodud teekonnakaardist 
ja tegevusplaanist peaks rohemajanduse juhtimisel maakonnas olema suund nn 
platvormipõhisele koostöömudelile, mille raames toimub pidev info- ja mõttevahetus ning mille 
tegevuskava muutub vastavalt väliskeskkonnale, saadud kogemustele ning asjaosaliste huvidele 
ja ideedele. Osapoolte koondamist ja koosloomet taotlevale mudel on vajalik, kuna ühelt poolt 
muutub rohemajanduse valdkond väga kiiresti ning pole võimalik ega mõistlik koostada 
detailset viie aasta tegevuskava. Teisalt võimaldab nn õppiva organisatsiooni mudel ka 
erinevatel huvipooltel endal (nt ettevõtjad, KOVid, tugistruktuurid) võtta initsiatiivi mõned 
tegevussuuna või tegevuse eestvedamisel. Seda tüüpi kooslus on võrgustikupõhine, oluline on 
iga osapoole huvi (motivatsioon) osaleda ja panustada ning juhtimise ülesandeks on 
koordineerituse tagamine võrgustikus.  
 
Põlvamaa rohemajanduse koostöövõrgustiku kontekstis tähendab see dünaamilise keskkonna 
loomist, kus „üks osapool ei õpeta teist“, vaid toimub pidev suhtlus ning areng lähtuvalt osapoolte 
ideedest, huvidest ja valmisolekust. Rohemajanduse juhtimiseks tuleb seega: 
1) Korraldada erinevaid üritusi, kokkusaamisi ja töötubasid, kus osalejad saavad välja 

pakkuda oma ideid ning võtta vastutust ka mõned tegevussuuna eestvedamisel. 
2) Luua virtuaalsed keskkonnad (nt FG grupp) Põlvamaa rohemajanduse arendamisega 

seonduvaks infovahetuseks. 
 
Ettevõtete ja organisatsioonide tasandil tähendab vastav lähenemine nn avatud innovatsiooni 
(open innovation) rakendamist, mis vastandub traditsioonilisele nn suletud innovatsiooni 
lähenemisele, kus uuendused sünnivad ettevõtete uurimislaborites, mis on välistele osapooltele 
suletud. Avatud innovatsiooni kohaselt saavad ettevõtted jt organisatsioonid oma arenguks 
kasutada nii ettevõtte siseseid kui ka väliseid ideid. See hõlmab ka tarbijaid ja teisi sihtrühmi. 
Piirid ettevõtte ja teiste organisatsioonide vahel on muutunud läbilaskvamaks, uuendused 
saavad hõlpsalt sisse- ja väljapoole liikuda, tuues kaasa mõju tarbija, ettevõtte, tööstuse ja 
ühiskonna tasandil.  

 
Joonis 16. Põlvamaa rohemajanduse koostöömudel 

SA Põlvamaa 
Arenduskeskus

Ettevõtjad

Tugistruktuurid (vt p 
3.3)

Haridusasutused
(lasteaiad, 

üldhariduskoolid, 
kutseõppeasutused, 

kõrgkoolid)

KOVid (Kanepi, 
Põlva, Räpina)

Muud huvitatud 
osapooled (nt 

muuseumid vms)
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Kokkuvõte 
 
Põlvamaa tunnuslause „Rohelisem elu“ ajalugu ulatub ligi 20 aasta tagusesse aega, maakonna 
ametlik tunnuslause on see aastast 2007. Põlvamaa rohemajanduse analüüsi eesmärk anda 
maakonna tunnuslausele uus hoog, sisustades selle uute maakonna rohemajandust arendavate 
ja elanike heaolu tõstvate suundade ja tegevustega. 
 
Seoses kliimaneutraalsuse eesmärgiga on rohelisema elu mõtteviis nii Eestis kui kogu maailmas 
muutunud aktuaalsemaks kui kunagi varem. Euroopa roheline kokkulepe (Green Deal) hõlmab nii 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise, energiatõhusa renoveerimise, tervisliku toidu, säästliku 
transpordi, taaskasutamise, innovaatilise ja puhta tööstuse kui laiemalt ka konkurentsivõimelise 
majanduse tagamise eesmärke. Kogu kontseptsioon on oluliselt laiem kui keskkonnahoid, tegu 
on uue globaalse majandusmudeli poole liikumisega. Eelnev tähendab, et rohemajanduse 
valdkonda suunatakse lähiaastatel nii läbi toetusmeetmete kui ka erasektori investeeringute 
miljardeid eurosid ning võimekusest seda kaasata saab regioonide konkurentsivõime küsimus.  
 
Rohemajandus terminina on aastate jooksul omanud üha laiema tähenduse. Antud töö kontekstis 
käsitletakse rohemajandust ja ringmajandust laiemas mõistes sünonüümina, mõlema 
kontseptsiooni keskmes on efektiivne ressursside kasutus. Ressursside efektiivse ja säästliku 
kasutuse kõrvale on tasakaalustamiseks välja toodud ka inimeste heaolu, kuna indiviidid pole 
alati motiveeritud keskkonna osas säästlikult käituma loobudes selle arvelt oma heaolust. 
Rohemajanduse mõtestamiseks kasutatakse 3P mudelit (Planet, Profit, People), mis tähendab, et 
kestlikuks arenguks on vajalik leida keskkonnasäästlikud lahendused, mis võimaldavad 
ettevõtetel rakendada kasumlikke ärimudeleid ning samas tagada ka elanike sotsiaalse heaolu. 
 
Põlva maakonnas oli 2019. a. majandusaasta aruannete alusel üle 1 miljoni euro käibega 
ettevõtteid 62. Vastavad ettevõtted andsid 71% maakonna ettevõtete müügikäibest ja 86% 
ekspordist. Esindatud olid ka avaliku sektori valitseva mõju all tegutsevad haiglad (AS Põlva 
Haigla, AS Räpina Haigla) ning sooja- ja veemajandusettevõtted (AS REVEKOR, AS Põlva 
Soojus). Lähtuvalt maakonna ettevõtluse analüüsist on maakonna jaoks olulised valdkonnad 
eelkõige hulgi- ja jaekaubandus, töötlev tööstus ning põllu- ja metsamajandus. 
 
Töötleva tööstuse sektoris on kõige suurem osakaal puiduga seotud ettevõtlusel – 
puidutöötlemine ja puittooted, paberi tootmine, mööbli tootmine. Need ettevõtted on ka 
suuremad tööandjad (kokku enam kui 700 töökohta) ja eksportijad. Puidusektori kõrval on 
rohemajanduse seisukohast oluline ka toiduvaldkond (enam kui 400 töökohta), mis tegeleb 
kohaliku ressursi väärindamisega. Kolmandaks olulisemaks töötleva tööstuse sektoriks on 
metalltoodete tootmine, mille osatähtsus on kahe eelneva võrreldes siiski oluliselt väiksem. Põllu- 
ja metsamajanduses annab töökohtade vaates tooni piimakarjakasvatus, millele järgneb 
teravilja- ja kaunviljakasvatus, metsakasvatus ja -majandamine ning metsaraie. Eraldi 
perspektiivseks sektoriks on ka ehitusvaldkond, sh nii ökoehitus kui ka puit- ja palkmajade 
ehitus. Maakonnas on kaks tugistruktuuri, MTÜ Eestimaaehitus ja MTÜ Vanaajamaja, kes 
propageerivad säästvat ja traditsioonilist ehitusviisi ning mitmeid puitehitiste valmistajaid, kes 
annavad tööd u 200 inimesele. 
 
Lisaks on rohemajanduse seisukohast oluline sektor on ka (loodus)turism, valdkonna osatähtusus 
maakonna ettevõtete müügitulus pole küll suur, kuid osati on tegu ka nn elustiili ettevõtlusega, 
mis kujundab mh ka  piirkonna kuvandit. Perspektiivseks valdkonnaks, mille ulatust ja potentsiaali 
on keeruline mõõta, on lisaks eelnevalt kaugtöö, mis tähendab, et eelkõige teenuste sektoris 
tegutsevad (väike)firmad (ja ka eraisikud), kes ei pea igapäevaselt olema kontoris, saavad 
endale leida looduskauni võimaluse Põlvamaal.   
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Kuigi rohemajanduse raames maksimaalse positiivse mõju saavutamiseks on eelkõige oluline 
keskenduda suurematele ettevõttetele, on väga oluline roll ka avalikul sektoril kui 
poliitikakujundajal. Avalik sektor on Põlva maakonnas oluline tööandja, millel on suur mõju ka 
ettevõtlusele läbi teenuste tellimise ja asjade ostmise, aga ka jäätmemajanduse ja transpordi 
korraldamise, kinnisvara haldamise jms. 2019. a. kohaliku omavalitsuse hallatavate asutuste ja 
riigiasutuste töötajaid Põlva maakonnas enam kui 1500, koos avaliku sektori mõju all 
tegutsevate äriühingute ja SA/MTÜdega, ulatub töötajate arv ligi 2000ni. 
 
Analüüsi raames läbi viidud seminaridest, fookusgruppidest ja intervjuudest lähtuvalt on 
rohemajanduse arendamisel esmaseks suureks tegevusülesandeks teadlikkuse tõstmine ning 
laiemalt ja pikemas perspektiivis ka hoiakute kujundamise. Täna on veel laialt levinud 
arusaam, et rohemajandus tähendab igasuguse tööstuse vältimist, mis ei jäta ruumi ettevõtlusele 
ja majandustegevusele. Selleks, et arusaam muutuks ning ka teadmised rohemajandusega 
kaasnevatest uutest võimalustest paraneksid, tuleb tegeleda teadlikkuse tõstmisega süsteemselt 
ja erinevatel tasanditel. Majanduslikus vaates on kõige olulisem juba tegutsevate ettevõtete 
teadlikkuse ja innovatsioonivõimekuse kasvatamine, pikaajalise ja laiapõhjalise mõju 
saavutamiseks tuleb paralleelselt tõsta ka kogu elanikkonna teadlikkust alates alusharidusest.  
 
Põlvamaa üheks olulisemaks tugevuseks on piisavalt väike kogukond, kus „Rohelisema 
elu“ identiteet on juba pikalt kujunenud. Rohemajanduse edukaks rakendamiseks on vajalik 
kokku siduda head kohapealsed näited, teemast huvitatud ettevõtjad, kohapealsed 
haridusasutused ning avalik sektor ja koosloomes luua järjepidevalt uut nägemust. Selleks on 
vajalik koostöised algatused, mis loovad uusi teadmisi ning tekitavad ärivõimalusi ning 
ideid ka vabaühenduste ja avaliku sektori jaoks.  
 
Töö raames püstitati Põlvamaa rohemajanduse visioon: „Põlvamaa on 21. sajandi 
rohemaakond“. Visiooni realiseerimiseks on vajalik panustada uute ärimudelite, tehnoloogiate 
ja innovatsiooni rakendamisse kõigis sektorites ning koostöise ja üksteiselt õppiva ning pidavalt 
uusi algatusi prooviva kogukonna kujundamisse. Visiooni elluviimine aitab maakonnast 
kujundada atraktiivse ettevõtlus- ja elukeskkonna olemasolevatele ja uutele, keskkonda ning 
innovatsiooni väärtustavatele elanikele. 
 
Maakonna rohemajanduse visiooni elluviimiseks on koostatud teekonnakaart, mille raames on 
määratletud esimesed sammud neljas valdkonnad: 1) teadlikkus ja innovatsioonivõimekus; 2) 
ettevõtjate algatused; 3) rohemajandus kohalikes omavalitsustes; 4) koostöö õppeasutustega. 
 
Esimesteks tegevusteks teekonnakaardil on mh: 

§ rohemajanduse maakondliku projektijuhti värbamine; 
§ maakonna brändi „Rohelisem Põlvamaa“ edasiarendamine ja laiendamine, 

mainekujundus;  
§ koostööseminaride, koolituste ja  sündmuste korraldamine rohemajanduse võimaluste 

tutvustamiseks ja aruteluks; 
§ piirkonna ringmajanduse võimaluste terviklik detailne kaardistamine; 
§ ettevõtjate jalajälje mõõtmine. 

 
Kuigi vastavate tegevuste korraldamine on SA Põlvamaa Arenduskeskuse ja rohemajanduse 
projektijuhi käivitada, on reaalseteks muudatusteks vajalik arendada nn platvormipõhist 
koostöömudelit, mille raames toimub pidev info- ja mõttevahetus ning mille tegevuskava 
muutub vastavalt väliskeskkonnale, saadud kogemustele ning asjaosaliste huvidele ja ideedele. 
Oluline on, et erinevatel huvipooltel endal (nt ettevõtjad, KOVid, tugistruktuurid) tekiks 
valmisolek võtta initsiatiiv mõne tegevussuuna või tegevuse eestvedamisel, kuna vaid koosloomes 
on võimalik kogu maakonna areng edukaks 21. sajandi rohemajanduspiirkonnaks.  
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Lisa 1: protsessis osalenute nimekiri 
 
Osapool Intervjuudel ja seminaridel osalejad 
SA Põlvamaa Arenduskeskus 
 

1. Aivo Ülper 
2. Evelyn Grzinich 
3. Kristi Kahu 
4. Kristel Koddala  
5. Kuldar Leis 
6. Lennart Liba 
7. Sander Silm 

Ettevõtted 
 

8. Aron Trumm, Arke Lihatööstus OÜ 
9. Indrek Zvirblis, Põlva Haigla AS 
10. Katrin Tamm, Nordik Milk OÜ 
11. Kristo Anderson, COOP Põlva 
12. Margot Bergmann, Põlva Haigla AS 
13. Lily Lind, OÜ Kagureisid 
14. Mihkel Peedimaa, AS Räpina Paberivabrik 
15. Peeter Peedomaa, Peetri Puit OÜ 
16. Peeter Sibul, AS Räpina Haigla 
17. Ragner Lõbu, Hobbiton OÜ 
18. Reet Rosenberg, Acino Estonia OÜ 
19. Tarmo Kirotar, Põlva Soojus OÜ  
20. Toomas Heering, OÜ Varola 
21. Triinu Vähi, OÜ Taevaskoja Turismi- ja 

Puhkekeskus OÜ 
22. Uno Kaldmäe, AS Lõuna Pagarid 
23. Vahur Käärik, AS Cista 

Kohalike omavalitsuste 
esindajad 
 

24. Peep Potter, Kanepi vald 
25. Piret Rammul, Kanepi vald 
26. Ülar Kõrge, Kanepi vald 
27. Georg Pelisaar, Põlva vald 
28. Janika Usin, Põlva vald 
29. Kaire Hääl, Põlva vald  
30. Kaire Kalk, Põlva vald 
31. Egle Jakin, Räpina vald 
32. Enel Liin, Räpina vald 
33. Ester Lemats, Räpina vald 
34. Teet Helm, Räpina vald 

Tugistruktuuride esindajad 
 

35. Gerda Raig, Piiriveere Liider 
36. Endla Mitt, Piiriveere Liider 
37. Eve Neemsalu, Põlvamaa Omavalitsuste Liit 
38. Mikk Luht, MTÜ Eestimaaehitus  
39. Sander Saar, Kagu Ühistranspordikeskus 
40. Tarmo Lees, Keskühistu Eramets 
41. Tiiu Rüütle, Põlvamaa Partnerluskogu 

Muud organisatsioonid 
 

42. Aini Proos, Transpordiamet 
43. Kadri Valner, Maanteemuuseum 
44. Kalle Tooma, Räpina Aianduskool 
45. Ly Mikheim, SA Maarja küla 
46. Natalja Alp, SA Maarja küla 
47. Jari Kukkonen, Vita Longa OÜ 
48. Mihkel Laan, OÜ Cumulus Consulting 
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Lisa 2: intervjuude küsimustik 
 
Küsimustik rohemajanduse rakendamise hetkeseisu ja potentsiaali välja selgitamiseks  
  
Kvalitatiivne kirjeldus ja hinnang valdkondadele. 
 
1. Taastuvallikatest pärineva energia kasutus kogu potentsiaalist 

a) pole süsteemselt analüüsitud, vähene teadlikus asjast 
b) on analüüsitud kuid pole tehtud vastavaid samme 
c) osaliselt teostatud kuid potentsiaali märkimisväärselt veel kasutamata 
d) täies mahus kasutatud  

 
2. Ausa kaubanduse põhimõtete järgimine tarnijate valikul kogu potentsiaalist 

a) pole süsteemselt analüüsitud, vähene teadlikus asjast 
b) on analüüsitud kuid pole tehtud vastavaid samme 
c) osaliselt teostatud kuid potentsiaali märkimisväärselt veel kasutamata 
d) täies mahus kasutatud  

 
3. Taaskasutatud materjalide kasutus kogu potentsiaalist  

a) pole süsteemselt analüüsitud, vähene teadlikus asjast 
b) on analüüsitud kuid pole tehtud vastavaid samme 
c) osaliselt teostatud kuid potentsiaali märkimisväärselt veel kasutamata 
d) täies mahus kasutatud  

 
4 . Kõrvalproduktide ja jäätmete taaskasutusse suunamine kogu potentsiaalist 

a) pole süsteemselt analüüsitud, vähene teadlikus asjast 
b) on analüüsitud kuid pole tehtud vastavaid samme 
c) osaliselt teostatud kuid potentsiaali märkimisväärselt veel kasutamata 
d) täies mahus kasutatud  

 
5. Ressursside ühiskasutus tarneahelas kogu potentsiaalist 

a) pole süsteemselt analüüsitud, vähene teadlikus asjast 
b) on analüüsitud kuid pole tehtud vastavaid samme 
c) osaliselt teostatud kuid potentsiaali märkimisväärselt veel kasutamata 
d) täies mahus kasutatud  

 
6. Mis mahus toote disainis on võetud arvesse taaskasutamise võimalust  

a) pole süsteemselt analüüsitud, vähene teadlikus asjast 
b) on analüüsitud kuid pole tehtud vastavaid samme 
c) osaliselt teostatud kuid potentsiaali märkimisväärselt veel kasutamata 
d) täies mahus kasutatud  

 
7. Süsteemne seadmete hooldus – kas on püstitatud eesmärke ning kuidas eesmärgid on 
saavutatud? 

a) pole süsteemselt analüüsitud, vähene teadlikus asjast 
b) on analüüsitud kuid pole tehtud vastavaid samme 
c) osaliselt teostatud kuid potentsiaali märkimisväärselt veel kasutamata 
d) täies mahus kasutatud  

 
8. Teenustamise võimaluste kasutamine 

a) pole süsteemselt analüüsitud, vähene teadlikus asjast 
b) on analüüsitud kuid pole tehtud vastavaid samme 
c) osaliselt teostatud kuid potentsiaali märkimisväärselt veel kasutamata 
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d) täies mahus kasutatud  
 

9. Oma tegevuse keskkonna mõjude hindamine ja vähendamine 
a) pole süsteemselt analüüsitud, vähene teadlikus asjast 
b) on analüüsitud kuid pole tehtud vastavaid samme 
c) osaliselt teostatud kuid potentsiaali märkimisväärselt veel kasutamata 
d) täies mahus kasutatud  

 
10. Oma tegevuse sotsiaalsete mõjude teadlik juhtimine 

a) pole süsteemselt analüüsitud, vähene teadlikus asjast 
b) on analüüsitud kuid pole tehtud vastavaid samme 
c) osaliselt teostatud kuid potentsiaali märkimisväärselt veel kasutamata 
d) täies mahus kasutatud  

 
11. Strateegiline konkurentsieelis ringmajandusest 

a) pole süsteemselt analüüsitud, vähene teadlikus asjast 
b) on analüüsitud kuid pole tehtud vastavaid samme 
c) osaliselt teostatud kuid potentsiaali märkimisväärselt veel kasutamata 
d) täies mahus kasutatud – ringmajandus on strateegiliseks nurgakiviks PPP 

(Planet, People, Profit)põhimõttest lähtuvalt 
 

12. Sünergiline koostöö ettevõtte, avaliku sektori ja koolidega ringmajanduse võimaluste 
realiseerimisel 

a) pole süsteemselt analüüsitud, vähene teadlikus asjast 
b) on analüüsitud kuid pole tehtud vastavaid samme 
c) osaliselt teostatud kuid potentsiaali märkimisväärselt veel kasutamata 
d) täies mahus kasutatud  

 
 
 

 
 
 

 


