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as ex. a demonstration building in Põlva, Estonia, 2013
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from 2020...







Tavamaja liginullenergiahoonena





Põlva Riigigümnaasium, esimene liginullenergia 
koolimaja Eestis, 2016



Turistile pole liginulli vaja



Kagu-Eesti maakondade Arengustrateegiate 
2035+ 

ettevõtluse osa võrdlused



Põlvamaa – Rohelisem elu

• Kohalik looduslik ressurss – puit ja toit

• Ettevõtjate koostöövõrgustikud

• Noorte ettevõtlikkus

• Nutikad lahendused

• Ebapiisavalt on kasutatud koostööd Venemaaga, Lätiga ja 
Tartuga

• Põlvamaa on väikseim eksportija Eestis



Võrumaa

• Kohalik looduslik ressurss – puit ja toit

• Tööstusalad

• Kaitseväega koostöö

• Kaugtöökeskused

• Vanem põlvkond annab ettevõtluse noortele üle

• Era- ja avaliku sektori koostöö

• Pangad ei toeta investeerimist



Valgamaa

• Kohalik looduslik ressurss – puit ja toit

• Turism, loomemajandus

• Ettevõtlusõpe, noorte ettevõtlusse suunamine

• Maksuerisused

• Hõbemajandus

• Tartu suund

• 3 keskust igaüks ruulib

• Kaugtöökeskused

• Munitsipaal üürimajad



Mis tu hädä om?

Eesti on nr 1 puitmajade eksportija Euroopas
AGA

See ilu on mööduv, sest:

1. Me ei oska optimaalselt liginulli nõudeid täita

2. Me ei suuda võidelda odavamate idaeurooplastega

3. Siseturu jätsime unarusse



Mis siis edasi saab?

Ükskord saabub aeg, kus: 
• roheline

• vaikne

• ummikuvaba

„maaelu“ läheb taas hinda



Mis see planeerijaid puudutab?

• Planeerime Eesti ilusaks (väljaspool „kuldset ringi“)

• Kolm maanteed neljarealiseks

• Raudteed kiireks

• Linnasüdamed elama (äärelinnade kaubakeskuste 
asemel)

• Internet, tolmuvaba tee

• Tegelikult muu infra enam-vähem olemas



Mis on tulemus 1?

KAGU-EESTI ON KAUGTÖÖPARADIIS

2020 – koostöövõrgustik toimib ja kaugtööpesad on 
loodud

2025 – rahvaarvu vähenemine on peatunud

2030 – kaugtöö on Kagu-Eesti suurim tööandja



Mis on tulemus 2?

KAGU-EESTI ON MAKSUJÕULISTE LÄÄNE-EUROOPA 
ÜLEKESKEALISTE SUVEKODU (JA PÄRISKODU)

Kliima- ja lärmipagulased tulevad meie rohelust, 
rahu ja infrat nautima



Mõlema tulemuse saavutamiseks peavad planeerijad
mõjuka rolli võtma ja meiesuguseid ussikesi kaasama



Jõudu tööle!

kuldar.leis@arenduskeskused.ee

5048123
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