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Ruum muutub kapitalismis 
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Tehnoloogia- ja struktuurimuutus 
• Tehnoloogia abil on paljude eluvaldkondade 

tootlikkus kasvanud kümnetes kordades 

– Esma- ja ka teisese sektori hõive langeb  

• Esma- ja teisene sektori ruumivajadus töötaja 

suhtes on kasvanud kordades, näiteks täna   

– Metsanduses Eestis u 350 ha töötaja kohta 

• Torsten Hägersrtand 1964: mootorsaag hävitas Põhja-

Rootsi töökohad. 

– Ja siis tulid veel harvesterid.  

– Põllumajanduses u 50 ha töötaja kohta 

– Saetööstuses u 20 töötajat ha kohta 

– Äriteenustes kuni 20000 töötajat ha kohta 



- Lugu õnnelikust kanast  

- Võtmeks on elamuste ja 

emotsioonide tootmine ja 

tarbimine 
- Käivitavaks jõuks on 

reklaamitööstus, mis vajab 

kauba müümiseks head lugu 

- Turismitööstus ja ruumide 

tarbimine  ruum on luksus 

 Kütt-korilane 

Põllumees 

Tööstur 

IT-mees 

Jutuvestja 

Unelmate ühiskond Rolf Jensen) 
https://www.youtube.com/watch?v=__HrHGOMlno 

https://www.youtube.com/watch?v=__HrHGOMlno






Elamustööstus 



Elamustööstus 



Ruumi kokkutõmbumine ja  

võrgustumine 
• Uued tehnoloogiad IT & TC  

– Füüsilise kauguse kadu 

– Võrgustumine ja paindlikkuse kasv  

– Võrgu rakenduste ning raskelt mõõdetavate 

majandustegurite mõju majandusele 

– Info kui toore ja kaup. Infoplahvatus 

• Sotsiaalse ja tunderuumi tähtsuse suurenemine 

• Kasv keskustes, aga võimalused ka mujal 

perifeerias, aga vaid siis kui olemas ühendus 

globaalse võrguga 
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 Netistatud  
(merekaablite maht 

ja interneti 

kasutajate arv 

(miljonites) 

2017-  3885 miljonit! 





Võrgumajanduse eripära 
• Info kui toore ja kaup 

• Eksponentsiaalne kasv ja sarnasus 

bioloogilistele süsteemidele 

• Pakkumise suurenemine hindade langedes ja 

tasuta kopeeritavad põhiversioonid 

• Füüsilise ruumi asendumine virtuaalsega, just 

in time ja elektronkaubandus  

• Tarkade tarbijate kriitiline mass 

– tarbijate koolitamine, personaalsuhtlus ja 

ühiskondlik innovatsioon 

– hobikogukondade (à la facebook) moodustamine  



Uued arengutegurid maailmas 

ja Euroopas 

Tehnoloogiamuutus 

Kliimamuutus 

Aasia tõus 

Euroopa vananemine 



6nda Kondratjevi laine algus – nüüd! 



Restrutureerimisvajadus 

Manchester 
II-III laine regioon 



V laine regioon – California  



Kuuenda laine regioon – Lõuna-Eesti?? 



Nafta inimkonna ajaloos 







Kliimamuutus  

• 20ndal sajandil + 0,7 kraadi   

• Aastaks 2100 +2 kuni +6 kraadi 

• Vähemalt 50 cm maailmamere veetõusu 
2100 

• Troopikaalade ja Lõuna-Euroopa 
ülekuumenemine ja veepuudus juba nüüd 

• Äärmuslikud ilmastikuolud sagenevad: 
– Valmisoleku tugevdamine katastroofideks  

– Niisutussüsteemide rajamine  

– Talved kus mets enam ei kanna 



2005. jaanuari üleujutus Pärnus 



Sademete ja temperatuuri 

muutuse prognoos 2071-2100 

 

  



 





Kliimamuutuse mõju: keskkonnale ja majandusele 



Roheenergia- ja (öko)toit 

• Maal on täna 7,4 miljardit inimest, sajandi 

lõpuks 10-12 miljardit 

• Suureneb taastuvate energiaallikate osakaal 

– Positiivse energiabilansiga regioonid võidavad  

• Energia ja toidu hinna tõus Aasia survel jätkub 

– Maa hind saab ainult kasvada! 

– Rikkas maailmas kasvab ka ökotoidu populaarsus 

• Kasvavad võimalused Eesti tavaressursside 

väärindamiseks: 

– Palju vett, maad, metsa ja raba toidu ja roheenergia 

tootmiseks 

 



 





Euroopa 

pelletiturg  

(miljonit tonni) 
 





Mis on pildil? 



 

Almeeria kasvuhooned  
Lõuna-Hispaanias 



Põllusaagikuse muutus 2080 
võrreldes 1961-1990 HadCM3/HIRHAM & ECHAM4/RCA3 mudelitega  

Allikas: PESETA project 



 

Globaalne 

rahvastiku 

kasv 



Euroopa vanussõltuvuskordaja 2060 

Eestis praegu – 25%  55% 



Hõbemajandus 
• Eakate (65+) osakaal Euroopa rahvastikus 

2000. aastal oli 16,1 protsenti. Aastal 2050 on 
see ligikaudu 27 protsenti elik + 55 miljonit! 

• Suurenevad ühiskondlikud kulud, aga tekivad 
ka uued võimalused: 

– Kasvama saavad terviseteenindus ja -haridus, 
meelelahutus ja kultuurimajandus 

• Eesti ja terve Läänemere regiooni eeldused: 

– Tasemel tervishoiu- ja hooldusteenused 

– Spaa-traditsioon (Baltimaades ja Soomes) 

– Hõre ja roheline elamiskeskkond  

– Paranev kliima 

 

 



Tervise- ja hooldusäri kasvab! 



Allikas: Statistikaamet 2016, REL 2011 

Noorte (15-29) rändesaldokordaja 2000-11 



Allikas: Statistikaamet  REL 2011 

50-69-aastaste rändesaldokordaja 2000-11 

Statistikaamet 2016 



Linnastumiseast maastumisikka 

Statistikaamet 2015 



Tallinna kinnisvarabuumile tuleb ots 
Keskmise palga eest 

korteriruutmeetreid 

2014 

Vanalinn: 2638 €/m2 

Kadriorg: 2215 €/m2 

So. alla 0,5 m2 

 

Statistikaamet 2016 



2044?? 



Geopoliitika on tagasi! 
Kas sellest on juba aru saadud? 

„The year 2014 has been a tumultuous one, as geopolitical 
rivalries have stormed back to center stage. Whether it is 
Russian forces seizing Crimea, China making aggressive claims 
in its coastal waters /…/, old-fashioned power plays are back 
in international relations.“ (Walter Russell Mead, 2014) 

 
 

 

"Who rules East 

Europe commands the 

Heartland;  who rules 

the Heartland 

commands the World-

Island; who rules the 

World-Island 

commands the world.“ 

(Mackinder, 1919) 



„…poliitikate kujundamise ja koordineerimise 

süsteem on osalt veel vanade heade aegade 

oma.  

Suuri kriise ei saa hallata haruministeeriumi 

poolt või ilma lisaressursita või põhimõttel 

«lauaülemad kirjutavad, ministeerium kopib-

peistib, valitsus koputab kobisemata ära».“  

„…me ei adu ikka veel päriselt, 

mil määral olukord on 

muutunud.  

Seda, et enam ei saa me ainult 

nautida Ajaloo Lõpu vilju, mis 

meile 2004. aastal sellesamase 

läände jõudmisega saabusid.“ 

Matti 

Maasikas, 

Postimees 

2016 



 

Kuidas jääda ellu, kui elekter 

linnadest kaob, tankerid 

enam naftat ei too ja 

supermarketi uksed jäävad 

suletuks? 
 

Globaalse kriisi puhul  

pole küsimus selles,  

kas see tuleb, vaid 

millal see tuleb 

 

Kaido Kama, Maaleht/Delfi 2015 



Aasia tõus 
• Euroopa kaotab maailmas majanduslikku 

tähtsust  

• Uued globaalsed majandus- ja ka poliitilised 
jõud on Hiina ja India  

• Paarikümne aasta perspektiivis kiiresti 
rikastuv, aga ka vananev Hiina elanikkond 

• Eesti võimalus: 

– Asukoht teel Aasiast Euroopasse 

– Kõrgelt väärindatud puidu ja toidu eksport 
• Hiinlased on hullud Euroopa kaupade järgi 

– Konteiner Aasiasse on odav 

 



Šanghai 

Pudongi 

ärila  



 



 





Globaliseerumine! 

 Mida see tegelikult  

tähendab? 

Globaliseerumine ei toimu Kuu peal, 

vaid kindlates kohtades 

Mis on regionaliseerumine? 



Vertikaalne ja horisontaalne maailm 



Vertikaalse 

maailma seni 

suurim ikoon - 

Burj Khalifa 



Globaalne maailm ikkagi kohalik 

• Tööjaotuse globaalses majanduses määrab  

– tehnoloogiline tase,  

– juurdepääs ja asend turgude suhtes,  

– tootmiskulud (mastaap), 

– institutsionaalne võimekus (riigi kvaliteet). 

• Uuenduste loomiseks vajalik miljöö ja 

ressursid 

– Räniorg, Route 128, Cambridge jt. –

kombinatsioon teadusest-teadlastest, ettevõtetest 

ja kvalifitseeritud töötajaist. 

• INNOVATSIOONISÜSTEEM (riiklik-regionaalne) 



Mis on regionaalne 

innovatsioonisüsteem 

RIS? 

RIS on era- ja avalike organisatsioonide 

läbipõimunud kooslus, mis loob ja levitab 

uusi teadmisi ja oskusi 



Regionaalne innovatsioonisüsteem 

(RIS) 
• See on sotsiaalne süsteem, mille keskne tegevus on 

inimeste interaktsioonil põhinev õppimine 

• RISi moodustavad teadmise  

– kasutajate, ennekõike ettevõtete ja avaliku võimu,  

– Loojate-levitajate (ülikoolid, arendus- ja koolitusorganisatsioonid, 

tehnosiirde asutused) koostöö ning  

– kogu piirkonnas innovatsiooni toetav kultuur. 

 

• Klassikaline näide: Silicon Valley   

• NB! mittekopeeritav    

      (Doloreux ja Parto 2004) 



RIS I alusteooria: tootjate kooslus 

KOOSTOIME, ÕPPIMINE ja 

SPETSIALISEERUMINE 
• Alfred Marshalli Principles of 

Economics (1890) 

• Põhimõiste: Industrial District 

– Aglomeratsioonimajandus 

– Ettevõtete klasterdumine 

• Juurdepääs tööjõule 

• Taristu 

• Mastaabisääst 

– Õppimine üksteiselt 

– Spetsialiseerumine 



RIS teooria 2: Konkurentsieelise loomine  
PORTERI ROMB  KOOSTÖÖ ja VALITSUSE ROLL 

 
Ettevõtete 

konkurents ja 

strateegiad 

Nõudlus 

(turg) 

Teguri-

tingimused 

Tegurite olemasolu  

ja hind: 
 loodusressursid 

 inimressursid 

 kapital 

 taristu 

 sobiv juhtimistiil 
 teadmusinfrastruktuur 

 KVALITEET 

 SPETSIALISEERUMINE 

 

 Nõudlikud kohalikud 

tarbijad 

 Kohaliku nõudluse 

kandumine kaugemale 

 

 Tingimused, mis soodus-

tavad investeeringuid ja 

tootmise uuenemist 

 Jätkuv uuenemisele 

sundiv konkurents  

Seotud 

ettevõtted ja 

koostöö 

 Aglomeratsiooniefekt 

 Koostöö ettevõtjate (ka 

konkurentide) vahel 
(Allikas: Porter 2000)  

Valitsus 

Juhus 



RIS teooria 3 – kolmikheeliks  

ERI OSALISTE KOOSTÖÖ 

(ÜLI)KOOLIDE ROLL 

  • Teadmuspõhise innovatsiooni allikaks on üha 

enam kõrgkoolid 

• (Kõrg)koolide, ettevõtete ja valitsuse koostöö 

• Üha enam ülikoolile kuulutab end ettevõtlikeks 

- MIT, Twente,  

TTÜ … 

(Etzkowitz 1997) 



RIS ja eri tüüpi regioonid 

• ‘Sama suurus ei passi kõigile“  (Tödtling & Tripple 2005) 

• Tödtling jagas regioonid innovatsiooni-

võimekuse ja probleemide poolest järgmiselt: 

– keskus 

• liigne fragmenteeritus ja konkurents 

– ääremaa 

• nõrgad institutsioonid ja väike turg 

– vanad tööstusregioonid  

• uusi arenguid takistav rajasõltuvus  

 



Teaduspõhine innovatsioon ei sobi 

95% Euroopa territooriumist 
STI (Science, Technology, Innovation)  

• Kõrgtehnoloogia, teadus- ja nõudluspõhine 

 “Suur teadus” & transnatsionaalsed korporatsioonid 

DUI (Doing, Using, Interacting)  

• Oskuste arendamine, organisatsiooni uuendamine, sotsiaalne 

innovatsioon 

 Turu: nõudluse ja kasutajapõhine laiapõhjaline innovatsioonipoliitika 

CCI (Complex Combined Innovation)  

• Püüe kasvatada tavatootmise tehnoloogilist võimekust  Lorenz  

 Regionaalsed kõrgkoolid ja spetsiaalsed arenduskeskused 

à la Centar  Lorenz & Lundvall 2006, Isaksen & Karlsen 2012, Cooke 2014 



Õppimine toimub ruumis 
• Praktiline teadmine ei ole valdavalt 

kodeeritav, vaid on ruumiliselt „kleepuv“ 

(sticky) 

– Inimesed ka, kui nad on kohaga seotud 

– Ka pool tundi võib olla juba liiga kaugel 

• Õpivad inimesed, mitte institutsioonid 

– Õppimine toimub inimeste informaalsel 

läbikäimisel erinevates geograafilistes ruumides 
(Rutten and Boekema 2012, Hassink & Klärding 2012) 

• Vaja on „kokku saada“ ja „asja arutada“ 

• Klubides, trennis, koolis… 

– omavahel sobivate inimeste vahel 

 



Kohalik sumin ja torud maailma 

(Bathelt jt. 2004) 



Näide 1: Ulsteinvik’i 

varustuslaevade tööstus 



Näide 2: Saaremaa 

väikelaevade tööstus 



Suure ja väikese koha firma 

võimekus ja vajadused erinevad 
• „… suurfirmade teadmusvajaduse rahuldavad 

ülikoolide teaduskonnad või välisülikoolid,  

• väikefirmasid teenindavad regioonis kolledžid, 

kusjuures väikefirmaga peab oskama rääkida, 

et välja selgitada, mida tal tegelikult vaja on.  

• Kui vajadus on suurem kui kolledži võimekus, 

siis oskab kolledž firmat juba ülikoolis õige leti 

juurde juhatada.“   

   (Kolledži direktor, TIPS intervjuu 2013) 



Miks RIS peaks kedagi üldse 

huvitama? 

 Eestis on väga suured regionaalsed erisused 

Ääremaastumise jätkumine päädib väljarände 

ja julgeolekuohu kasvuga 

Inimesed tulevad tagasi kui ettevõtted 

tõusevad globaalses väärtusahelas ja 

suudavad maksta kõrgemat palka 

Eksport kasvab Harjust väljaspool kiiremini 
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Allikas: OECD 2013 



Maakondade SKP € elaniku kohta  

1995-2014 

Statistikaamet 2016 



Registreeritud 

töötus 2016 

Statistikaamet 2017 



Välismaal 

töötab 

25000 ja  

väljaspool 

oma  

maakonda 

29000 
inimest  
Allikas: 

Statistikaamet, 

REL 2011 

Väljaspool kodu 

hõivatud 2011 



Anti Puusepp, Palmse küla  
„Ei tahtnud minna Soome tööle“ 



 

Tänase Eesti RIS  

ehk miks kolmikheeliks ja nutikas 

spetsialiseerumine poliitika-

meetmetena päris ikka ei tööta? 

 
T&A statistiline pilt oli uinutavalt ilus 

Poliitika ja meedia fookus idufirmadel 

RIS põhiosalised killustunud 



T&A kulutused % SKPst 



Kulutused T&A-le Eestis 

 
Ettevõtetes alanemine pärast 

õlitehaste valmimist 2X 



Teadus- ja arendustegevusele 

tehtud kulutused – RIIK RUULIB! 



Põnevad trollid 

Estonia 

Startups 
413 firms 

2154 jobs 

Sleeping giant, excited goblins & 

hungry dwarfs 
           (Dominique Foray 2012) 

Suurfirmad 

kui uinuvad 

hiiglased 
 

Pisifirmad 

kui  
näljased 

päkapikud 
 



Tööstushõive 2014 

Tavatööstuse 

hõive on 50X 

suurem kui 

idufirmades  



Eksport piirkonniti ja Tallinn-Tartus 

2004 = 100% 



Eesti RISi osalised –  

täiesti normaalne pilt! 

Regionaalne 
kõrgkool, 

kompetentsikeskus 

 

Ülikoolid  

Eestis  

Riigiasutused 

EAS  

Välispartnerid (ülikoolid, 
agentuurid, teamusfirmad 

jt.) 

 

Arenduskeskused 
KOV, MV 

 

Ettevõtted 
Kutsekoolid 

 

Gümnaasumid 

MTÜd 

RIS 

(G L O B A L S E D) T O R U D   

 

 

Kohalik sumin / suhtlus 

(living lab) 

 



Olulised RIS-teemad ja küsimused 
• Teadmusasutus(t)e huvi innovatsiooniga tegeleda 

on seni väike – publikatsioonide „tootmine“ valdab 

• Poliitikategijate ja meedia poolt üles haibitud 

idufirmad, samas kui ekspordis valdab tavatööstus  

• Regionaalsed teadmusstruktuurid on killustatud ja 

alakriitilised  

• Ettevõtjate koostöökogukonnad veel väikesed 

– Minimaalset kriitilist massi pole küll keegi defineerinud 

• Valitsusasutuste omavaheline partnerlus napp ja 

motiiv panustada ettevõtluse arengusse väike 

– Mitmetandiline valitsemine VS „silo’d“ 

– KOV dilemma: kergliiklusteed VS kohalike kõrg- ja 

kutsekoolide areng 

 



TALLINN 

Pärnu   
Spaa-turism, 

sotsiaalteenused, 
elektroonika, 

tööstusallhange 

Kuressaare   
Saaremaa 

Väikelaevaehitus 
Turism 
 
 
 

 

Kohtla-Järve 
Põlevkivi-

keemia 

 

Narva 
Põlevkivi-

energia 

TARTU 

Võru - WTC  
Puidutöötlemine, 
maaturism 

 

Valga:   

Puit ja toit, turism  

Viljandi   
Rahvakultuur ja 

käsitöö, toit ja puit 

 

Kalandus, sanatooriumid 

Kaevandamine, energeetika 

Põllu- ja metsamajandus 

 

 

 

Hiiumaa:   

Plastitööstus 

 

Puhkemajandus, tervise- ja 

sotsiaalteenused, merendus, 

töötlev tööstus ja allhange 

Puidu- ja toidutööstus 

mahepõllundus, 

rekreatsioon 

Põlevkivi kaevandamine, 

keemia- ja metalli- 

tööstus 

Toit, ehitusmaterjalid, 

puhkemajandus 
Läänemaa: 

Tervis, ehitusmaterjalid 

Haapsalu  

 

  
 

Paide/Türi:   
Põllumajandus 

 

Regionaalne spetsialiseerumine ja 
teadmusasutused 
 
Peamine maakondlik  
spetsiliseerumine 
Regionaalsed kõrgkoolid  
ja   kompetentsikeskused 

Rapla:   

Elamime 

Ehitusmaterjalid 

 

 
Jõgeva:   

Elamime, 

põllumajandus  

 

Põlva:   

Elamine, 

puidutöötlemine 

 

Vana  ja praegune regionaalne spetsialiseerumine 

Lääne-Virumaa 

Ehitusmaterjalid, 

toit  

 Rakvere 
 

Põllumajandus 



Kuidas peaks Eesti RISi 

muutma?  

• Regionaalse/kohaliku võimekuse 

suurendamine 

• Olemasolevate teadmusstruktuuride 

rakendamine  

• Geograafia ja finktsionaalsuse arvestamine 

•  Toime- ja halduspiiride ühendamine 



RIS põhiosaliste head ja vead 
• Ettevõtlus- ja arenduskeskused 

+ Omavahel võrgustunud, PATEE ja PKT rakendamine   

– Alakriitilised, vähemotiveeritud „omanikud“  

• KOVid ja maavalitsused reformiprotsessis 

• Kutsehariduskeskused 

+ Uued hooned ja õppebaasid 

+ Ettevõtetele enim vajalikud 

– Napib võimekaid õpetajaid ja rahvusvahelist suhtlust  

• Ülikoolide kolledžid 

+ Rahvusvahelised, võrgustuvad, veavad 

kompetentsikeskusi  

– Ebakindlad ja kahanevad pärast rahastamissüsteemi 

muutust, alakriitilised 



Millised on Eesti ettevõtlusruumid? 
• Nn. vanad maakonnalinnad on peamised 

keskused, milles toimub ettevõtjate suhtlus ja 

(üksteiselt) õppimine: 

– sõpruskonnad, klubid, koolid… 

• Neid ruume ei ole võimalik tekitada või ümber 

kujundada ka 50 aastaga! 

– Vt. uusmaakondade keskusi ja tagamaid! 

• Küll saab ajaloolisi keskusi tugevdada 

teadmusinstitutsioonide abil, koondades 

– kutsekoolid, kolledžid ja kompetentsikeskused 

• Klastripõhisteks MAKide, KOV- ja riigiasutustega 

ühtsesse süsteemi   

 



1. Täislinn; 2. Väikelinnad; 3. Maalinn; 4. Alev     

2. Tagamaad: I – Täislinna teenuste kaugeim piir, II & III 

linnateenuste välis- ja vahepiir 

 

 

Eesti keskuskohad Eesti 
keskuskohad 

1934 

(Kant 1934) 



 

Eesti 

tööjõuareaalid 

31.12.2011 



(Ahas jt. 2013) 

Eesti keskused ja tagamaad 2013 



Soovitusi RISi tõhustamiseks   
• Tugevdada maakondlikke/piirkondlikke 

arendus/kompetentsikeskusi kui RISi tuumikut 

– 10-12 inimest on arvestatava võimekusega meeskond 

• Liita KOV liitude ja restruktureeritavate MV tiimid 

– Juhtida neid üleriigilise spetsialiseerunud võrgustikuna 

– Sünkroniseerida RISiga kutse- ja kõrgkoolide ning 

gümnaasiumite tegevus  

• Tugevdada funktsionaalsete linnaregioonide haldust 

(KOV liit) ja ettevõtluse arenduse funktsioone 

• Riigiasutuste Tallinnast väljapoole paigutamisel 

arvestada kohapealse spetsialiseerumisega  

• Klastrimeede võiks olla kordades suurem ja 

arvestama regionaalse dimensiooniga 



Peris kena keskkond 

innovatsiooniks 

Kas pole? 


