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SISSEJUHATUS 

Põlva maakonna ruumilise arengu analüüs on koostatud Põlva 

maakonnaplaneeringu koostamise algetapis, kaardistamaks lähteolukorda. Analüüs 

on toeks maakonnaplaneeringu lahenduse väljatöötamisel ning argumenteerimisel, 

eeskätt maakonna ruumilise arengu eesmärkide seadmisel ja visiooni koostamisel. 

Maakonna ruumilise arengu analüüs on eraldiseisev, see esitatakse planeeringu 

lisana ega kuulu kehtestatava planeeringulahenduse hulka. 

Ülevaade Põlva maakonnaplaneeringu juurde kuuluvatest materjalidest:  

 Planeeringu seletuskiri ja joonised – kehtestatav planeeringulahendus; 

 Maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne; 

 Maakonna ruumilise arengu analüüs; 

 Planeeringu menetlusdokumendid;  

 Planeeringu tegevuskava.  

Maakonna ruumilise arengu analüüs koosneb kolmest osast, mis omakorda on 

jaotatud väiksemateks alateemadeks. Esimeses osas käsitletakse maakonna 

asendi-geograafilist eripära paiknemisel Eestis ja lähiriikide suhtes, samuti Eesti 

tugevamate linnaregioonide suhtes. Teises osas antakse hinnang maakonna 

sotsiaalsele struktuurile laiemalt asustuse kujunemise faktorina. Eraldi 

alapeatükkidena käsitletakse antud osas maakonna rahvastikusuundumusi, 

asustuse olemasolevat ruumistruktuuri ja sotsiaalse infrastruktuuri olukorda. 

Kolmandas osas analüüsitakse maakonna majanduskeskkonda asustuse arengu 

mõjutajana ning selle kujunemist laiemalt üle-Eestilise ruumilise planeerimise 

kontekstis. Hinnatakse kohaliku ettevõtluse, tööhõive ja maamajanduse 

arengutrende asustuse kujunemisel ning analüüsitakse maakonna ühistranspordi 

funktsionaalsust. Iga alapeatüki lõpus on toodud kokkuvõtvad järeldused, milles 

esitatakse olulisemad ruumilise arengu suundumused antud kontekstis. 
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1. MAAKONNA ASENDI-GEOGRAAFILINE ERIPÄRA 

Põlva maakond paikneb Lõuna-Eestis, piirnedes põhjas ja loodes Tartu 

maakonnaga, idas ja kagus Pihkva oblastiga Venemaal, lõunas ja edelas Võru 

maakonnaga, idas Valga maakonnaga ning omab kirdes veepiiri Venemaaga, mis 

kulgeb Lämmi- ja Pihkva järvel (vt skeem 1.1). Maakonna pindala kokku on 2165 

km2. 

 

Skeem 1.1: Põlva maakonna asend Eestis  

Järgnevalt on antud lühike ülevaade Põlvamaad iseloomustavatest asendi-

geograafilistest näitajatest rahvusvahelises, Eesti ning Kagu-Eesti kontekstis. 

Seejuures on arvestatud, vastavalt konkreetsele kontekstile, kultuurilis-ajaloolise 

pärandi, haldusjaotuse, riigipiiride, olulisemate taristutega ning maastikulis-

looduslike teguritega. 

Rahvusvaheline kontekst  Tegemist on maakonnaga Eesti riigi kagupiiril, 

Venemaa Föderatsiooni naabruses. Hetkeseisuga, nii Eesti Vabariigi iseseisvumise 

järgselt kujunenud välispoliitilises olukorras kui ka tulenevalt rahvusvahelisest 

poliitikast laiemalt, on Eesti ja Venemaa Föderatsiooni vaheline riigipiir1 oluliseks 

lahkmejooneks. Seoses Eesti kuulumisega Euroopa Liitu on tegemist ühtlasi 

Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piiriga, mis tähistab ka olulist 

maailmavaatelist piiri.  

                                           
1 Ametlikult siiski veel ajutine kontrolljoon, kuivõrd veebruaris 2014 sõlmitud Eesti-Vene piirileping ootab 
jätkuvalt ratifitseerimist Vene Riigiduumas. 
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Kuigi Põlvamaal kulgev riigipiir on rahvusvaheliselt oluline, on piiriäärsed alad nii 

Eesti kui Venemaa kontekstis ääremaalise asetusega, suurematest 

(majandus)keskustest eemale jäävad ning üldiselt tagasihoidliku staatusega. 

Piirkond omab siiski logistilist tähtsust tänu piiriületusvõimalustele Koidulas, kust 

Petseri ja Pihkva kaudu on nii maantee- kui ka raudteeühendus Venemaa 

olulisimate keskuste Moskva ja Peterburiga. Samas, arvestades Eesti 

majanduskeskme paiknemist põhjarannikul (Tallinn ning suuremad sadamad 

Paldiskis, Muugal, Sillamäel), on otsemaks ja olulisemaks ühenduseks Venemaa 

suurkeskustega Tallinnast itta kulgev suund läbi Narva. Koidula piiripunkt omab 

siiski eeliseid raudteevedude osas tänu 2011. aastal valminud jaamale, mis 

võimaldab Eesti ja Venemaa vahel liikuvate raudteeveoste tollimist ning loob 

lisavõimalusi ka Riia-Peterburi suunal. Kuigi Koidulasse rajati ka reisijate jaam, mis 

omab kohalikul tasandil olulist rolli (reisijate arv on, sarnaselt rongireisijate arvule 

kogu Eestis, kasvuteel), ei ole siiani käivitatud Koidula jaama läbivat rahvusvahelist 

reisirongiliiklust. Kokkuvõttes ei ole Koidula jaama kogu potentsiaal siiani paraku 

kasutust leidnud ning selle kui logistilise punkti olulisuse ja kasutatavuse kasv on 

seotud Eesti siseriiklike, kuid ka välispoliitiliste ja samuti rahvusvahelise tasandi 

otsustega.  

Sõltuvalt muutustest rahvusvahelises poliitikas on viimase aasta jooksul 

varasemast teravamaks kerkinud kaitsevõimekuse tagamise küsimus Eesti-Vene 

piiril2. Teema kriitilisus võib küll ajas väheneda, kuid tõenäoline on 

maailmavaateliste erisuste säilimine Venemaa piiriga kattuvalt, mistõttu omab ka 

Põlvamaa kui Venemaa piirinaaber Eestis jätkuvalt riigikaitseliselt olulist positsiooni 

ning vajadus vastava taristu järele praeguse poliitilise kuuluvuse jätkumise korral ei 

kao. 

Tulenevalt logistilisest potentsiaalist ja riigikaitselistest vajadustest võib eeldada nii 

Põlvamaad läbivate riiklikult oluliste teede kui ka raudteetaristu riigipoolset 

korrashoidu. Ooteaegade reguleerimine piiril ja selleks otstarbeks rajatud ootealad 

(antud juhul Koidula piiripunkti vahetus läheduses) on kohalikul tasandil 

lisateenuste pakkumise võimaluseks ning on kaotanud varasemad, liiklust seganud 

pikad teeäärsed järjekorrad. Samas on oluline teadvustada, et maakonna ja 

kohalikul tasandil, kus näiteks piiripunkti kasutusmahtude suurenemine pakuks 

lisavõimalusi, puuduvad paraku võimalused vastavate otsuste mõjutamiseks. 

Teadaolevalt kavandab Venemaa raudteeveoste veterinaarkontrolli üle viimist 

Petserist Ivangorodi, mis vähendaks Koidula piirijaama eeliseid, samuti on nii 

Koidula kui ka Luhamaa (Võrumaal) maanteepiiripunktide materiaalne baas 

riigikontrolli hinnangul piisav praeguse ja ka praegusest kuni kaks korda suurema 

veoste mahu teenindamiseks3. Eelnev tähendab, et suuremahulisi riigipoolseid 

edasiarendusi logistika vallas Eesti kagupiiril lähiajal ilmselt ette ei võeta.  

                                           
2 Sh toimuvad, seoses Eesti-Vene piirileppe sõlmimisega, hetkel ühekordse ettevõtmisena 
suuremahulised piirikoridori puhastamise ning piiri maha märkimise tööd. Edaspidiste regulaarsete 
hooldustööde maht jääb eeldatavalt väiksemaks. 

3 http://uudised.err.ee/v/majandus/e5163101-3e42-4449-952c-89880e499fdd, Riigikontrolli vastav 
audit: http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2234/Area/4/language/et-EE/Default.aspx 

http://uudised.err.ee/v/majandus/e5163101-3e42-4449-952c-89880e499fdd
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Piiriäärne paiknemine on tänu Eesti kuulumisele Euroopa Liitu (EL) andnud 

kohalikul tasandil olulise eelise finantsabi saamisel piirkonna arendamiseks, kuivõrd 

kättesaadavaks muutusid EL piiriülest koostööd soosivad rahastusmehhanismid. 

Põlva maakond kuulub oma asukoha järgi Eesti-Läti piiriülese koostöö ja Eesti-Läti-

Vene piiriülese koostöö piirkonda.4 Programmid toetavad  rahaliselt ühiseid 

arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks ning võimaldavad Põlva 

maakonnal leida rahastust nt turisminduse, aga ka avaliku sektori teenuste ja 

ettevõtluse arendamiseks. Piiriülese koostöö arendamise võimaluste ja olulisuse ära 

kasutamisele tuginevad ka piirkonna kohalikud arenguplaanid. Piiriülese koostöö 

olulisust just kohalikul tasandil tõstab Põlva maakonna kaguosas paiknev setode 

kultuuripiirkond, mis praeguse Eesti-Vene piiri sisse seadmisega on jäänud 

poolitatuks kahe riigi vahel ning mille elanike harjumuspärased käigud on häiritud. 

Lisaks setodele on Eesti-Vene piiriüleseks kultuuriliseks ühenduslüliks vene 

vanausuliste kogukonnad Beresje ja Lüübnitsa külades. Nende aktiivsus ja arvukus 

jääb siiski oluliselt tagasihoidlikumaks, võrreldes setodega. 

Põlvamaal paiknevate turismisihtpunktide olulisus jääb alla Valgamaal paikneva 

Otepää piirkonna positsioonile5, kuid väiksema mastaabiga tuntus on välisturistide 

seas näiteks Värska SPA-l ja sanatooriumil, millel on pikaajalised traditsioonid 

loodusliku mineraalvee ning järvemuda kasutamisel ravivahendina. Sealjuures 

paistab Värska maakonna lõikes silma erisusena, kuivõrd üldiselt on turismindus 

koondunud pigem maakonna lääneosasse (Postitee ja Otepää kõrgustiku 

piirkonda). Tuginedes Statistikaameti andmetele majutatud välisturistide arvude 

kohta, kuulub Põlvamaa tervikuna, sarnaselt Valga- ja Võrumaale, siiski vähem 

külastatavate maakondade hulka (enam külastatavatena eristuvad Harjumaa, 

Läänemaa, Saaremaa, Pärnumaa).  

Eesti ja Kagu-Eesti kontekst Põlvamaa näol on tegemist suhteliselt uue 

maakonnaga, mis ei ole ajalooliselt välja kujunenud ning etniliste (nt 

keelemurdeliste) piiridega kokku langev – Põlva maakond on moodustatud 

varasemate Tartumaa, Võrumaa ning Petserimaa alla kuulunud alade ühendamisel. 

Kagu-Eesti kontekstis on selles mõttes sarnases seisus Valga- ja Põlvamaa, 

võrreldes ajaloolise piirkonna põhjal kujunenud/säilinud Võrumaaga. Erinevalt 

Valgamaast on aga Põlvamaal praeguse maakonnakeskuse Põlva linna näol 

tegemist suurema asulana suhteliselt hiljutise ning väga noore linnaga (sai 

linnaõigused alles 1993). Eeltoodut võib osaliselt pidada ka praeguste ruumiliste 

seoste põhjustajaks, kus nii Võrul kui Tartul on Põlvamaa aladel keskustena 

märgatav mõju, tuginedes Statistikaameti poolt koostatud toimepiirkondade 

määramise raportile, maakondade sotsiaalse infrastruktuuri analüüsile ning 

pendelrände andmetele. Tartu mõjukust Põlvamaal tõstavad lisaks ajaloolis-

kultuurilisele tegurile geograafilise läheduse – Põlva on Kagu-Eesti 

maakonnakeskustest Tartule kõige lähemal – ning eriti Tartu kui Eesti kontekstis 

suure linna ja Lõuna-Eesti regioonikeskuse faktorid. Regioonikeskusena on Tartu 

kohalike keskustega võrreldes laialdasemate võimaluste pakkujaks nii teenuste kui 

                                           
4 Euroopa territoriaalse koostöö programmid Eestis 2007-2013. Siseministeerium. 
https://www.siseministeerium.ee/public/ETK_SiM_est.pdf 

5 Statistikaameti piirkondlik portaal, http://www.stat.ee/ppe-46951 
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töökohtade osas. Ühtlasi kompenseerib Tartu lähedus Kagu-Eesti piirkonna kaugust 

Tallinnast kui Eesti majanduselu keskmest ja peamisest väravast. Tartu mõju 

Põlvamaal avaldub eelkõige maakonna põhjaosas, muuhulgas igapäevases, nii 

tööalases kui ka õpilaste pendelrändes. Seda soodustavad head ühendused – lisaks 

teedevõrgule ja bussitranspordile ka reisirongiliiklus (mille võimalused jäävad küll 

alla Tartu-Valga suunale). 

 

Skeem 1.2: Põlva maakonna regionaalarengut kujundavad tegurid. 

Üheks olulisemaks majandusarengu võimalusi mõjutavaks puuduseks Lõuna-Eesti 

piirkonnas on paiknemine eemal piisavate regulaarühendustega rahvusvahelisest 

sadamast ja lennujaamast. Regionaalselt on seeläbi keerulisem võistelda 

rahvusvaheliste investeeringute ja välisturistide pärast tingimustes, kus Lõuna-Eesti 

piirkonda jõudmine on ajamahukam, arvestades lisaks Eesti üldist ajalist kaugust 
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Euroopa majanduskeskmetest. Põlvamaa olulisimaks logistiliseks võimaluste loojaks 

on Koidula piiripunkt, mille positsiooni on kirjeldatud eespool. Lisaks maantee- ja 

raudteeühendustele, mis koonduvad Koidula piiripunkti, läbib Põlvamaad ka Tallinn-

Tartu-Luhamaa põhimaantee, mis on Eestis oluliseks liikumissuunaks ning ühendab 

Tallinna ja Tartuga Võrumaal Vene piiril paiknevat Luhamaa piiripunkti (vt skeem 

1.2). Üleriigiline planeering Eesti 2030+ määratleb rahvusvahelise ühendusena 

siiski Tallinn-Tartu-Koidula suuna.  

Maavaradest on Põlvamaal olulisimateks liiv ja ravimuda, sh Piusa liivamaardla ning 

Värska järvemuda maardla on üleriigilise tähtsusega. Lisaks kaevandatakse 

Põlvamaal kruusa ja turvast, olemas on ka savivarud. Suurem osa Põlvamaal 

kaevandatavast maavarast kasutatakse siiski maakonnasiseselt, tulenevalt 

muuhulgas logistilisest otstarbekusest (tooraine kaugus objektist). Piisavad 

kruusavarud ja samas lubjakivi puudumine on põhjustanud näiteks kruusateede 

suhtelise rohkuse Põlva maakonnas.6 Maavarade leidumise poolest on olukord 

Põlvamaal üldistatult, väikeste erinevustega, sarnane naabermaakondadega ning 

maakonna positsioon riigis ressursside allikana oluliselt ei eristu. Maakonnale 

mainet loovaks ressursiks võib pidada Värskas leiduvat looduslikku mineraalvett. 

Nagu Kagu-Eestis üldiselt, leidub ka Põlvamaal hulgaliselt atraktiivseid looduslikke 

alasid. Maakonna nii-öelda tuntud visiitkaardid siiski erinevad Valga- ja Võrumaast, 

kus eripäraks on kõrgustikele omased kuppelmaastikud. Otepää kõrgustiku idaosa 

ulatub küll ka Põlvamaale, kuid vaatamisväärsustena on pigem tuntud liivakivisse 

lõikunud jõeorud, sh paljandid Taevaskojas, Meenikunno rabamaastik ning 

maakonna kaguosa liivasel pinnal kasvavad männimetsad. Ahja ja Võhandu, samuti 

Piusa jõgi on kevadise suurvee perioodil populaarsed veematkateed. Maastikuliselt 

on Põlvamaa väga mitmekesine ning looduskaitseliselt väärtustatud alasid on 

samuti rohkelt, kuid ükski neist ei ole ulatuselt võrreldav Valga- (Otepää 

looduspark, Karula rahvuspark) või Võrumaal (Haanja looduspark) asuvatega. 

Tuntuse ja vastavate traditsioonide pikkuse poolest ületavad Põlvamaad 

(Mammaste) ka Valgamaa (Otepää) ja Võrumaa (Haanja) reljeefsetel maastikel 

pakutavad talispordivõimalused, mida üldiselt võib lugeda üheks Kagu-Eesti 

visiitkaardiks. Looduslike eelduste põhjal on Põlvamaal kujunenud siiski kaks olulist, 

Eestis tervikuna ja ka väljaspool tuntud sihtkohta: Piusa liivakivikoopad (endine 

kaevandus) ning Värska sanatoorium, kus kasutatakse ravivahendina nii 

looduslikku mineraalvett kui ka järvemuda. Kultuurilis-ajaloolise pärandi 

väärtustamise näitena on sihtkohana populaarne eelnevalt nimetatute kõrval ka 

Maanteemuuseum ja Postitee piirkond. 

Põlvamaa selgeks eripäraks Eesti kontekstis on eristuva kultuurilise identiteediga 

Setomaa, mis hõlmab lisaks Põlvamaale jäävatele aladele Mikitamäe ja Värska 

vallas ka osa Võrumaast (Meremäe ja Misso vallas) ning Pihkva oblastist Venemaal. 

Setomaa eristub ülejäänud Eesti kultuuriruumist religiooniliselt ja keeleliselt, 

omades tugevaid vene mõjutusi. Ajalooliselt on Setomaa keskuseks olnud Petseri 

linn koos seal paikneva õigeusukloostriga, mis praegu jääb Venemaa Föderatsiooni 

                                           
6 
http://www.ene.ttu.ee/maeinstituut/artiklid/2011/Kukk_Karu_Polvamaa_maavarade_varu_jatkusuutlikk
us.pdf 
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koosseisu. Vaatamata nüüdsele lõhestatusele mitme riigi vahel moodustab Setomaa 

Petseriga endiselt omanäolise piirülese kultuuriruumi, mis kannab endas nii eesti 

kui vene kultuurile iseloomulikke jooni.7 Eesti aladel elavad setod on viimastel 

aastakümnetel olnud agarad oma kultuuripärandi hoidjad ja propageerijad, mille 

tulemusena setode (seto keeles „setode“) keel, rahvariided, traditsioonilised 

üritused (nt kuningriigi päevad) on saavutanud tuntuse nii Eestis kui väljaspool ning 

on ühtlasi olnud kuvandiloojaks kogu Põlva maakonnale.8 Tuntust aitab koguda 

muuhulgas ka seto leelo kuulumine UNESCO vaimse pärandi nimekirja. 

Maakonna asendi-geograafiline eripära – kokkuvõte: 

 Paiknemine Eesti-Vene piiril kui rahvusvaheliselt olulisel lahkmejoonel, 

sellest tulenev riigikaitseline positsioon. 

 Piiriülene Setomaa kultuuripiirkond, mis ühendab Eesti ja Vene poolele 

jäävaid alasid ning on olnud identiteediloojaks kogu Põlvamaale, samuti 

Võrumaale. 

 Euroopa liidu regionaalpoliitikast tulenevad eelised kohalikul tasandil 

piiriülese koostöö arendamiseks, mille annab piiriäärne paiknemine. 

 Logistiline positsioon maanteede ja raudteede suhtes. Vastav potentsiaal 

küll hetkel täielikult ei rakendu ning on sõltuv poliitilistest kurssidest ja 

kokkulepetest. 

 Asukoht Tartu kui Lõuna-Eesti regiooni suurima tõmbekeskuse läheduses 

ning mõjuväljas, mis osaliselt võib hinnanguliselt toimida kohaliku 

maakonnakeskuse võimalikku positsiooni nõrgestavana. 

 Kuigi Põlvamaal asuvad mõned üleriigilise tähtsusega maardlad, katavad 

maakonnas kaevandatavad maavarad peamiselt kohalikke vajadusi. 

 Looduslikult ja kultuuriliselt atraktiivsete alade olemasolu ja 

mitmekesisus, mis annab aluse turisminduse arenguks, eeldades samas 

erinevate piirkondade vahelist koostööd.  

 

 

  

                                           
7 Petseri: http://www.pechory.biz/petseri-ajalugu/petseri-ajalugu 

8 Lõuna-Eesti turismi arengukava aastani 2020: 
http://southestonia.ee/uploads/dokumendid/LE%20Turismi%20arengukava.pdf 

http://www.pechory.biz/petseri-ajalugu/petseri-ajalugu
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2. MAAKONNA SOTSIAALNE STRUKTUUR ASUSTUSE 

KUJUNEMISE FAKTORINA 

2.1. RAHVASTIKU SUUNDUMUSED  

Rahvastiku suundumusi Põlvamaal on järgnevalt vaadeldud viimaste rahvastiku- ja 

eluruumide loenduste (edaspidi: rahvaloenduste) tulemuste, Statistikaameti poolt 

koondatud jooksva statistika, Statistikaameti poolt aastani 2040 koostatud 

rahvastikuprognoosi ning maakonna sotsiaalse infrastruktuuri analüüsi vastavate 

osade põhjal. Järgnev ülevaade rahvastiku suundumustest on esitatud võrdluses 

ülejäänud Eesti ning kitsamalt Kagu-Eestiga, eraldi on käsitletud erinevusi 

maakonna sees. 

Põlvamaa rahvastik Eesti ja Kagu-Eesti kontekstis  Eestit iseloomustab 

sarnaselt muule Euroopale siseränne suurematesse linnaregioonidesse (Tallinn, 

Tartu, Pärnu), mis mõjutab kogu riigi sotsiaal-majanduslikku arengut. Loomuliku 

iibe ja rahvastiku vähenemise mõju annab kõige enam tunda suurematest 

keskustest eemale jäävates piirkondades, sh Põlvamaal. Elanike koondumine suurte 

linnade ümber muudab ülejäänud piirkondade konkurentsivõime nõrgemaks, mille 

tulemusel jätkub elanikkonna vähenemine, millest olulise osa moodustab 

nooremaealise elanikkonna väljaränne.9 

Põlva maakonnas elab 2014. aasta 1. jaanuari seisuga 27 641 elanikku ehk 2,1 % 

Eesti elanikest, samas moodustab maakond pindalaliselt 5 % Eestist. Põlvamaa 

kuulub Eesti kontekstis rahvaarvu osakaalult väikeste maakondade hulka, sarnaselt 

teiste Kagu-, Kesk- ja Lääne-Eesti maakondadega (vt skeem 2.1.1).  

Rahvaarvu suhteline kahanemine Põlvamaal on rahvaloenduse vaheliste perioodide 

võrdluses kiirenenud – võrdlusena vahemikus 1989-2000 kahanes maakonna 

elanikkond 8,7 %, vahemikus 2000-2011 aga 16 %. Sarnane trend on märgatav ka 

valdavas osas ülejäänud Eesti kahaneva rahvaarvuga piirkondades ning markeerib 

eespool viidatud suurematesse keskustesse koondumise suhtelist intensiivistumist. 

Võrreldes teiste väheneva rahvaarvuga maakondadega, kuulub Põlva maakond 

pigem nende maakondade hulka, kus rahvaarv teisel perioodil hüppelisemalt on 

kahanenud. Rahvaarvu muutusi rahvaloenduste vahelistel perioodidel maakondades 

illustreerib skeem 2.1.2. 

                                           
9 Eesti regionaalarengu strateegia 2020 lähteolukorra analüüs 
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Skeem 2.1.1: Ülevaade Eesti rahvastiku suhtelisest paiknemisest Statistikaameti 

andmetel. 

 

Skeem 2.1.2: Maakondade rahvaarvu suhteline muutus aastatel 1989-2000 ja 

2000-2011 (Statistikaameti põhjal). 
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Rahvastikuprognoosi kohaselt senine trend jätkub ja elanike arv Põlva maakonnas 

väheneb järgneva 25 aasta jooksul veel ligi 25,6 % ning aastal 2040 elab 

maakonnas ennustatavalt 20 421 inimest.10 Sarnaselt kahaneb rahvaarv järgmise 

25 aasta jooksul Eesti kõikides maakondades, vaid Harju ja Tartu maakonnas võib 

eeldada veel mõningast kasvu. Rahvastiku vähenemine üle Eesti on põhjustatud 

madalast loomulikust iibest, väljarändest ning sünnitavate naiste keskmise vanuse 

tõusust (mis pikemas perspektiivis tähendab väiksemat arvu põlvkondi). Kõigis 

Kagu-Eesti maakondades kahaneb rahvaarv rahvastikuprognoosi kohaselt aastaks 

2040 rohkem kui neljandiku võrra, siiski on prognoositav langus Põlvamaal 

mõnevõrra väiksem Valga- ja Võrumaast. 

Põlva maakonnas on iive olnud negatiivne juba viimased 20 aastat (keskmine iive -

185 el/a). Samuti on Põlvamaale omane noorte (15-24-aastaste) lahkumine. 

Lahkutakse nii suurematesse linnadesse Eestis kui ka välismaale, põhjuseks suures 

osas kõrget kvalifikatsiooni ja motiveerivat tasu pakkuvate töökohtade vähesus 

koha peal. Maakonna rahvastikuprofiili kujunemisele avaldab lisasurvet asjaolu, et 

naiste kui potentsiaalsete sünnitajate väljaränne on üldjuhul aktiivsem. 

Noorte väljaränne Põlvamaalt on, sarnaselt kogu Kagu-Eestile, kestnud juba 

pikemat aega ning põhjustanud koos madala iibega vanemaealise elanikkonna 

suhteliselt suurema osakaalu (vt skeem 2.1.3). Põlva maakonna elanike keskmine 

vanus on 43,2 aastat, mis on mõnevõrra kõrgem riigi keskmisest (40,8 a), sh 

kuulub Põlvamaa koos Valgamaaga kõrgeima elanikkonna keskmise vanusega 

maakondade hulka (neist kõrgem on vastav näitaja vaid Ida-Virumaal). Rahvastiku 

vananemine on siiski kogu Eestis valdav trend: vanemaealiste osakaalu kasv 

rahvastikus on suhteliselt väiksem vaid Tallinnas, Tartus ja Pärnus, kus 

sisserändajate hulgas on ülekaalus nooremaealine elanikkond.11 Samuti on 

rahvastiku vananemise trend Eestis rahvastikuprognooside kohaselt jätkuv, 

kasvatades sotsiaalset survet seoses ülalpeetavate osakaalu suurenemisega, 

võrreldes tööealiste osakaaluga.  

Rahvastiku kahanemise ja vananemise taustal, mis toimub suurematest 

keskuslinnadest eemale jäävates maakondades, sh Põlvamaal, on tekkinud 

absoluut- ja suhtarvudes küll vähemärgatav ja valdavate trendide varju jääv, kuid 

siiski tajutav suund – maaelu kui sellise väärtustamine ning maapiirkonda, kas oma 

esivanemate koju või soetatud tallu elama asumine. Nimetatud suund on ära 

märgitud ka üleriigilises planeeringus Eesti 2030+. Üldjuhul on maale kolijate näol 

tegemist pigem linnastunud mõtteviisiga inimestega, kelle elustiil (tööelu, 

tarbimine) jääb vähemal või rohkemal määral (suuremate) linna(de)ga seotuks. 

Samas on nn uus-maakad sageli aktiivsed kohaliku elu hoidjad ja edendajad oma 

elupaigas. Põlvamaal on tugevad kogukonnad kujunenud näiteks Mooste ja Värska 

valdades. Värska vald on olnud ka aktiivne vastavate võimaluste turundaja „Maale 

elama“ liikumise raames (vt www.maale-elama.ee). 

                                           
10 Statistikaamet: Prognoositav rahvaarv (aluseks . jaanuari 2012. aasta rahvaarv) 

11 Üleriigiline planeering 2030+  
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Skeem 2.1.3: Põlva maakonna rahvastikupüramiid 1. jaanuari 2014. aasta 

seisuga, võrrelduna Eesti samade näitajatega (Statistikaameti põhjal). 

Lisaks rahvastiku kahanemisele ja vananemisele on Põlvamaale valdava trendina 

omane ka kõrge töötuse määr. Statistikaameti andmetel kuulub Põlva maakond 

koos Ida-Viru, Valga ja Võru maakondadega Eesti kõrge tööpuudusega piirkondade 

hulka. Peamiseks tööandjaks on Põlvamaal olnud primaarsektor, milles on aga 

viimastel kümnenditel toimunud olulised ümberkorraldused, vähendades kasutatava 

tööjõu mahtu ning nõudes ka senisest erinevaid oskusi. Teiste majandussektorite 

areng ei ole Põlvamaal kompenseerinud primaarsektoris kaotatud töökohti; valdav 

on väikeettevõtlus, kus lisatööjõu kasutamine on vähene. Töötusemäära suurendab 

lisaks nooremaealiste elanike väljaränne ja seeläbi kvalifitseeritud tööjõu puuduse 

kasv.12 Tööhõive temaatikat on käsitletud ka ptk 3.3. 

Rahvastiku paiknemise poolest liigitub Põlvamaa vähelinnastunud maakondade 

hulka – linlaste osakaal elanikkonnas on napilt 30 %. See näitaja on Eesti 

kontekstis äärmuslik (linlaste osakaal kogu Eesti elanikkonnas keskmiselt13 on 

                                           
12 Põlva maakonnaplaneeringu eeltööd. Maamajandus ning riiklikud huvid. 2013, Hendrikson & Ko, 
2013.  

13 Tuleb arvestada, et Eesti keskmist mõjutavad olulisel määral suure rahvaarvu ning kõrge 
linnastumise tasemega maakonnad, nt Harjumaa ja Ida-Virumaa. 
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ligikaudu 70 %), eriti arvestades Põlva linna kui maakonnakeskuse elanikkonna 

väikest osakaalu kogu maakonna elanike arvust (vaid 21 %), vt ka eespool skeem 

2.1.1. Kagu-Eesti maakondadest Valga-, Võru- ja Põlvamaast on Põlvamaa selgelt 

kõige vähem linnastunud (vastavad näitajad Võru maakonnas 41,6 % ja Valga 

maakonnas 56,4 %). Linnaliste asulatena on käsitletud linnu, sh vallasiseseid linnu 

ja aleveid. Väikese maakonnana nii pindalalt kui ka elanike arvult, on rahvastiku 

tihedus (12,7 in/km2) Põlvamaal Eesti kontekstis keskmisest veidi madalam, 

arvestades tihedust teistes suuremate linnadeta maakondades. Eesti keskmisele 

rahvastiku tihedusele (29,8 in/km2, mida mõjutavad oluliselt suuremate linnadega 

maakondade nagu Harjumaa, Tartumaa ja Ida-Virumaa näitajad, jääb Põlvamaa 

muidugi, sarnaselt teiste Kagu-Eesti maakondadega, omajagu alla. 

Maakonnasisesed erinevused Rahvaarvu kahanemine on Põlvamaal olnud 

suhteliselt suurem maapiirkondades ning veidi tagasihoidlikum Põlva linnas: kahe 

rahvaloenduse vahelisel perioodil (2000-2011) on Põlva maakond kaotanud 16 % ja 

Põlva linn 10 % oma elanikkonnast. Samas on maakonna teise linna Räpina 

elanikkond kahanenud maapiirkondade omast enam, 17,3 %. Maapiirkondade 

kahanemine jaguneb omavalitsuste vahel suhteliselt ühtlaselt, siiski paistab 

suhteliselt suuremate kadudega silma maakonna kagunurk (Mikitamäe, Värska, 

Orava vallad) ning suhteliselt paremini on läinud Põlva14 ja Kõlleste valdadel, vt ka 

skeem 2.1.4. Ka pikemas perspektiivis tagasi vaadates on elanike arv maakonnas 

tervikuna kahanenud, paraku puudub Põlva maakonna puhul varasemal perioodil 

linnades toimunut eristav statistika (tabel 2.1.1).  

 

Skeem 2.1.4: Põlva maakonna omavalitsuste rahvaarv 2000 ja 2011. aasta 

rahvaloenduse järgi. (Statistikaameti põhjal) 

  

                                           
14 Praeguseks on Põlva linn ja seda rõngasvallana ümbritsenud Põlva vald liitunud üheks 
omavalitsuseks. Liitumine toimus 2013. aastal, st peale rahvaloenduse toimumist. 
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Rahvastikuprognoosi kohaselt jätkub rahvastiku kahanemine. Statistikaameti poolt 

koostatud toimepiirkondade põhise prognoosi põhjal võib rahvaarvu kahanemist 

Põlvamaal pidada ruumiliselt ühtlaseks, olulisi erinevusi Põlva toimepiirkonna ja 

Räpina toimepiirkonna vahel esile ei kerki (vt ka skeem 2.1.5). 

Tabel 2.1.1. Rahvaarvu muutused kahe rahvaloenduse perioodil Põlva maakonnas 

ja linnades15 

 1989-2000 2000-2011 1989-2011 

Põlva maakond -8,7% -16% -24,3% 

Põlva linn - -10,8% 
- 

Räpina linn - -17,3% 
- 

Põlva vald - -10,1% 
- 

  

Skeem 2.1.5: elanike arvu muutus Põlvamaa toimepiirkondades ning 

toimepiirkondade paiknemine maakonnas vastavalt rahvastikuprognoosile 

(Statistikaameti toimepiirkondade raporti põhjal; skeemil on esitatud praegune 

rahvaarv toimepiirkondades). 

Elanikkonna suhtelist vananemist maakonna erinevates piirkondades illustreerib 

tööturusurve indeksi väärtus, mis näitab lähikümnendil prognoosi kohaselt 

tööturule sisenevate ning sealt vanuse tõttu välja jäävate elanike arvu suhet. Kui 

tööturusurve indeks on suurem kui 1, võib prognoosida tööjõu pakkumise 

suurenemist ning vastupidi: 1-st väiksem indeks prognoosib tööjõupuuduse 

tekkimise võimalust. Põlvamaal jääb tööturusurve indeksi väärtus kõikjal alla ühe, 

                                           
15 Statistikaamet: Rahvaloendus 1989, 2000 ja 2011 
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olles kõrgeim – 0.8 – Laheda vallas. Ka Eesti keskmine tööturusurve indeks jääb 

alla ühe (0.72), Põlva maakonna oma sellest veel punkti võrra allapoole (0.71). 

Lisaks Laheda vallale on olukord tööturul sinna sisenejate ja sealt välja langejate 

omavahelise suhte osas veidi parem Põlva vallas ja Värska vallas (0.75). Kõige 

ebasoodsam on olukord Kanepi ja Mikitamäe vallas. Suhteliselt suurema tööturult 

välja langejate osakaaluga piirkondades võib eeldada ühtlasi ülalpeetavate osakaalu 

kiiremat suurenemist (pensionäride arvel) ning vastavalt kasvavat survet kohaliku 

omavalitsuse eelarvele. 

Eesti kontekstis niigi keskmiselt kõrge töötuse määraga Põlvamaal eristuvad 

suurema töötuse määra poolest omakorda Ahja ja Mooste vallad. 

Vaatamata Põlva linna ja seda ümbritseva Põlva valla märgatavalt 

tagasihoidlikumale positsioonile elanikkonna koondajana maakonnas, võrreldes 

Eestiga üldiselt ja ka ülejäänud Kagu-Eestiga (vt eespool), on maakonnakeskuse 

lähiümbruse näol tegemist siiski rahvastiku suhtelise koondumiskohaga. Maakonna 

teine linn Räpina koos seda ümbritseva vallaga samaväärselt esile ei kerki: kui 

Põlva valda on koondunud veidi üle kolmandiku maakonna elanikest, siis Räpina 

vallas elab vaid 6 % maakonna elanikest. Tuleb arvestada, et nii Põlva kui Räpina 

puhul on tegemist vallasiseste linnadega, st puhtalt  linnade elanikkonna osakaal on 

vastavalt väiksem. Maakonna elanike arvu omavalitsusüksuste kaupa toob välja 

skeem 2.1.6. 

 

Skeem 2.1.6: Põlva maakonna rahvaarv omavalitsusüksuste järgi 1. jaanuari 

seisuga 2014. aastal (Statistikaameti põhjal). 
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Rahvastikusuundumused – kokkuvõte 

 Elanike arv Põlvamaal jätkab kahanemist suhteliselt kiirenevas tempos, 

sarnaselt enamiku teiste Eesti maakondadega, sh Kagu-Eesti 

maakondadega. Prognoosi kohaselt võib eeldada kahanemise suhteliselt 

ühtlast ruumilist jaotumist maakonnas eristuvate toimepiirkondade 

vahel. 

 Samuti sarnaselt valdava osaga ülejäänud Eestist ning Kagu-Eestiga 

elanikkond Põlvamaal vananeb ning probleemiks on noorte väljaränne 

suurematesse keskustesse. Põlvamaale on omane pikaajaline negatiivne 

iive ning riigi vastavast näitajast kõrgem elanike keskmine vanus. 

 Põlva maakonda, nagu ka Võru- ja Valgamaad, iseloomustab keskmisest 

kõrgem töötuse määr. Probleemiks on samas nii kvalifitseeritud tööjõu 

kui ka kõrge kvalifikatsiooniga töökohtade puudus.  

 Põlvamaal on erandlikult madal linnalistes asulates elavate elanike 

osakaal, seda nii Eesti kui ka Kagu-Eesti kontekstis. Sealjuures on 

peamiseks rahvastiku koondajaks elanike arvu mõistes siiski 

maakonnakeskus Põlva, Räpina osatähtsus jääb märgatavalt 

tagasihoidlikumaks. 

 Positiivsena eristuvaks suunaks, kuigi valdavate trendide taustal 

vähemärgatavaks, on maale (tagasi) elama kolimine maaelu kui sellise 

väärtustamise pärast. Nimetatud suund annab tuge kogukondade tekkele 

ja tugevnemisele maapiirkondades ning toetab maa-asustuse säilimist. 

 

2.2. ASUSTUSE OLEMASOLEV RUUMISTRUKTUUR 

Põlva maakonnas on kokku 13 omavalitsust. Põlva ja Räpina valla koosseisu 

kuuluvad ka maakonna kaks linna Põlva ja Räpina. Põlva linn oli kuni 2013. aastani 

iseseisev omavalitsusüksus, kuid ühines seejärel samanimelise rõngasvallaga. 

Asustusüksuste järgi on maakonnas 2 linna, 7 alevikku ja 255 küla. Põlva  

maakond, koos Valga- ja Võrumaaga, kuulub Eesti väikseimate maakondade hulka; 

Kagu-Eesti maakondadest väiksem on vaid Hiiumaa.  

Skeem 2.2.1 illustreerib rahvastiku paiknemist Põlva maakonnas. Võrreldes teiste 

Kagu-Eesti maakondadega on Põlvamaal elanike jaotus ruumis ühtlasem, 

asustuseta piirkonnad suhteliselt väiksemad ja maakonnas laiali jaotunud. Hõredalt 

asustatud ja asustuseta alade Põlvamaa kontekstis ulatuslikuma koondumise 

piirkonnaks on maakonna kaguosas paiknevad metsad ja sood. Tuleb siiski 

mainida, et Eesti kontekstis üldiselt on Lõuna-Eestis rahvastik ruumis kõige 

ühtlasemalt jaotunud. 

Asustustiheduse poolest jääb Põlva maakond riigi keskmisest allapoole, st on 

hõredalt asustatud. Vastavalt on Eesti keskmine asustustihedus 30,3 in/km2 ning 
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Põlva maakonnas 12,7 in/km2. Väljaspool linnasid on Põlvamaa asustus veelgi 

hõredam: keskmiselt 8,9 in/km2 ning kõige hõredamalt asustatud valdades 

vastavalt Orava vallas 3,9 in/km2, Kõlleste vallas 6,7 in/km2 ja Värska vallas 

6,3 in/km2.16 Võrreldes Kagu-Eesti kontekstis nt Valgamaaga, on Põlvamaal 

asustustihedus kõrgem väljaspool linnasid ning ka kõige hõredamalt asustatud 

omavalitsustes. Eesti kontekstis tasub silmas pidada, et suuremate linnadeta 

maakondade seas (st kui mitte arvestada Harjumaad, Ida-Virumaad ja Tartumaad) 

on Valga- ja Võrumaa keskmine asustustihedus üle keskmise ning Põlvamaa oma 

jääb vaid napilt keskmisest allapoole.  

 

Skeem 2.2.1: Rahvastikutihedus Põlva maakonnas km2 kohta (31.12.2011 

seisuga)17 

Kuigi maakonnas on üheks peamiseks majandusharuks põllumajandus, on 

looduslikud olud selleks pigem ebasoodsad. Vähese viljakusega ning nõlvade kalde 

tõttu sageli erosiooniohtlikud mullad on põhjustanud eelkõige väikemajapidamistel 

põhineva asustusmustri. Sama on omane ka teistele Kagu-Eesti maakondadele. 18 

Põlva maakonna toimimist keskuste ja tagamaa süsteemis on analüüsitud 

maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringu analüüsis19 ning 

Statistikaameti poolt maakonnaplaneeringute sisendina koostatud üle-Eestilises 

toimepiirkondade raportis. Järgnevalt on esitatud lühikokkuvõte kahest mainitud 

tööst. 

                                           
16 Statistikaamet, rahvaloenduse 2011 ja 2013. aasta rahvastiku andmed.  

17 Rahva ja eluruumide loendus 2011. Ülevaade Eesti maakondade rahvastikust. Eesti Statistika.  

18 Eesti maastik. Eesti Entsüklopeedia.  

19 P. Kamenjuk, 2014, http://polva.maavalitsus.ee/algatatud-maakonnaplaneering 
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Põlvamaal on kaks peamist keskust: Põlva ja Räpina linnad. Neist mõjukam on 

maakonnakeskus Põlva, mille toimepiirkond on ulatuslikum. Põlva maakonna 

keskuslinnade maakonnapiiri ülene mõju on väga tagasihoidlik – Räpina joonistub 

peamise keskusena välja ka Tartumaal asuvate Peipsiäärsete, vähese rahvastikuga 

alade jaoks. See-eest võib Kagu-Eesti maakondade võrdluses pidada teistes 

maakondades paiknevate keskuste mõju kõige tugevamaks just Põlvamaal: olulist 

osa Põlva maakonna põhja- ja lääneosast mõjutab keskusena tugevalt Tartu linn, 

lõunaosa elanike jaoks on oluliseks keskuseks Võru, maakonna lääneservas asuvate 

alade elanike jaoks toimib keskuslinnana ka Otepää. Lisaks, tulenevalt ajalooliselt 

välja kujunenud seostele (vt ptk 1) võib eeldada ka Petseri mõjukust Põlvamaa 

kagunurga elanike jaoks; võimalikku liikumissagedust piirab sel puhul 

piiriületusvajadus. Põlvamaa kaguosa eristubki nõrga seotuse poolest Eestis 

asuvate keskuslinnadega; sealjuures on pigem märgatav seos Tartuga kui et 

lähemal asuvate Põlva või Räpinaga. Kohapealne keskusasula Värska 

Statistikaameti raportis kasutatud metoodika alusel aga esile ei kerki20.  

Kolme Kagu-Eesti maakonna võrdluses ongi Põlvamaa eripäraks kohalike 

keskuslinnade suhteliselt väiksem mõjuulatus maakonnas. Samas on maakonna 

kahe keskuslinna roll Põlvamaal võrdsem kui näiteks Võrumaal, kus ülekaalukalt 

domineerib maakonnakeskus. Valga maakonnas on toimivaid keskuslinnasid aga 

rohkem – kolm, ning maakonna alad jagunevad nende mõjupiirkondade vahel. 

Ääremaalised alad, mille seotus keskustega jääb tagasihoidlikuks, moodustavad 

üldistatult ida-lääne suunalise vööndi maakonnakeskusest Põlvast lõuna pool, 

hõlmates ulatuslikuma piirkonna maakonna lääne- ja kaguosas (sh eelpool viidatud 

Värska ümbrus; vt ka skeem 2.2.2). Statistikaameti toimepiirkondade raport, milles 

on eristatud ääremaalised alad, käsitleb toimepiirkondade kujunemist üle-

Eestiliselt, Põlva maakonna siseste liikumiste põhjal eristuvad ka väiksemad, 

kohalikul tasandil toimivad keskused (vt skeemid 2.2.3 ja 2.2.4). 

 

                                           
20 Raportis on analüüsitud linnaliste asulate, st linnade ja alevite, rolli. Samuti on Värska puhul piiravaks 
teguriks elanike arv. 
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Skeem 2.2.2: Keskused, nende mõjualad ja mõjualade vööndid Põlva maakonna 

aladel (Allikas: Statistikaameti poolt koostatud toimepiirkondade määramise raport) 

 

Skeem 2.2.3: Põlva maakonna sisene tööränne (allikas: Põlva maakonna 

sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringu analüüs) 

 

Skeem 2.2.4: Põlva maakonna sisene õpiränne (allikas: Põlva maakonna sotsiaalse 

infrastruktuuri teemaplaneeringu analüüs) 
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Asustuse olemasolev ruumistruktuur – kokkuvõte 

 Elanikkonna ruumiline paiknemine on mõnevõrra ühtlasem, võrreldes 

teiste Kagu-Eesti maakondadega. Kagu-Eesti maakonnad tervikuna 

eristuvad Eestis asustuse ühtlase paiknemise poolest. 

 Põlvamaa asustustihedus Eesti keskmisega võrreldes on madal, 

suuremate linnadeta maakondade seas siiski vaid veidi alla keskmise.  

 Põlvamaa eristub Kagu-Eestis kohalike keskuslinnade suhteliselt 

nõrgema mõju poolest maakonna aladel, oluline roll on väljaspool 

maakonda paiknevatel Tartul, vähemal määral Võrul ning mõnevõrra 

Otepääl. 

 Ääremaaliste alade vöönd, mille elanike seotus keskuslinnadega on 

ebaühtlane või nõrk, kulgeb Põlvamaal ida-lääne suunalisena Põlvast 

lõuna pool. 

 

2.3. HINNANG SOTSIAALSELE TARISTULE 

Teenuste kättesaadavuse olukorda maakonnas on analüüsitud ning selles vallas 

edasised vajadused ja tegevused kavandatud maakonna sotsiaalse infrastruktuuri 

teemaplaneeringus (kehtestatud 2009. a.). Käesoleva maakonnaplaneeringu 

koostamise eeltööna viidi läbi täiendav sotsiaalse taristu analüüs21, milles hinnati 

toimunud muutusi, võrreldes eelpool viidatud teemaplaneeringuga ning kaardistati 

olemasolev olukord. Järgnevalt on kahe viidatud allika põhjal antud kokkuvõttev 

hinnang Põlvamaa sotsiaalsele taristule allikates käsitletud teenuste põhjal. 

Allikates toodud skeeme siinkohal ei korrata. 

Vastavalt maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringu käsitlusele on 

teenuste puhul välja toodud, kas tegemist on esmatasandi teenusega, mille osas 

eeldatakse igapäevast hõlpsat kättesaadavust, või tugiteenusega, mis on olulised, 

kuid mille kasutusvajadus on väiksem. 

Osade esmatasandi teenuste puhul, nagu gümnaasiumiharidus ja ravimimüük 

(vähemal määral), võib täheldada nende koondumist eelkõige linnadesse, 

suhteliselt kehvemini on samad teenused kättesaadavad ka teistes piirkondades (nt 

alevikes). Tulenevalt paiknemisest tugineb nende esmatasandi teenuste 

kättesaadavus valdavalt ühistranspordikorraldusele. Praxise mõttekoja poolt 

koostatud prognoosi22 kohaselt võib ees oodata gümnaasiumiharduse koondumine 

ühte keskmise suurusega (õpilaste arvuga 252-479) gümnaasiumi kogu Põlva 

                                           
21 P. Kamenjuk, 2014, „Põlva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne 
infrastruktuur 2009–2015“ analüüs“, kättesaadav maavalitsuse kodulehelt 

22 http://mottehommik.praxis.ee/koolivork/ (vaadatud 12.01.2015) 

http://mottehommik.praxis.ee/koolivork/
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maakonna peale aastaks 2020, mis tähendab, et gümnaasiumihariduse 

kättesaadavus on veelgi enam sõltuv transpordist ning olemasolev õpilasveo 

korraldus vajab täiendamist. Tuginedes riiklikule hariduspoliitikale, mille suunad on 

kooskõlas eelmainitud prognoosiga, ei ole hinnanguliselt kohane käsitleda 

gümnaasiumiharidust jätkuvalt esmatasandi teenusena, kuivõrd selle 

kättesaadavust võimalikult kodukoha lähedal ei saa pidada realistlikuks 

lähtepunktiks. Seda vaatamata asjaolule, et Põlvamaa eripärasid arvestades võib 

osutuda otstarbekamaks kahe, PRAXISe prognoosis pakutust väiksema 

gümnaasiumi säilitamine maakonnas. 

Kohati jätab soovida ka perearstiteenuse kui esmatasandi teenuse kättesaadavus – 

sageli on vastuvõtu ajad piiratud, isegi kui teenus on põhimõtteliselt olemas. 

Perearstiteenuse kättesaadavust on regulaarse ühistranspordi põhiselt ka suhteliselt 

keerulisem tagada, võrreldes nt gümnaasiumiharidusega, kuivõrd vastuvõttude 

ajad on muutlikud.  

Samas on osade tugiteenuste kättesaadavus vastavate asutuste arvu põhjal 

võrreldav esmatasandi teenuste omaga, st on parem, kui ehk võiks tugiteenuse 

puhul eeldada. Näiteks raamatukogusid, mis liigituvad tugiteenuseks, on Põlvamaal 

arvukalt. Vastuolu põhjuseks võib antud juhul pidada asjaolu, et tugiteenuse 

olemuse määratlemisel sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringus ei ole 

arvestatud õigusaktidest tulenevate nõuetega, millest tulenevalt on raamatukogude 

rohkus ootuspärane ning asjakohane. Raamatukogudega on seotud ka avaliku 

Interneti kasutamise võimalused. Raamatute laenutuspunktid on avatud ka osade 

külakeskuste juures. Külakeskuste ja seltsimajade roll kerkib üldiselt esile 

erinevatele ühiskonnagruppidele tegevuse pakkujana, sh nt ka 

sportimisvõimalused. Ühtlasi on nende arv viimastel aastatel kasvanud. 

Probleemseks trendiks, millega tuleb teenuste kättesaadavuse käsitlemisel 

paratamatult arvestada, on õpilaste arvu üldine vähenemine. Nimetatud trendi 

põhjal on kujundatud ka riiklik poliitika, mis samuti survestab koolide arvu 

vähendama. Põlvamaal on juba täielikult või osaliselt suletud mitmeid koole; siiski 

saab alus- ja põhihariduse kättesaadavust praeguses olukorras lugeda veel heaks. 

Koolide arvu jätkuval vähenemisel on põhjust eeldada teenuse kättesaadavuse 

senisest olulisemat tuginemist transpordile ka põhihariduse osas, lisaks 

gümnaasiumiharidusele. Tartu mõju Põlvamaa elanike liikumismustritele on juba 

niigi tuntav, kohaliku koolivõrgu kesisemaks muutumisel võib eeldada Tartu-suuna 

jätkuvat tugevnemist. Tartu kui Eesti kontekstis oluline hariduskeskus pakub lisaks 

paljude poolt hinnatud võimalustele põhi- ja gümnaasiumihariduse vallas (nn. 

tuntud ja tunnustatud eliitkoolid) laialdasi võimalusi ka edasi õppimiseks, mis on 

tõenäoliselt valikuid mõjutavaks faktoriks. Tartu maine hariduskeskusena on 

täiendavaks väljakutseks Põlvamaa õpilaste valikute suunamisel kohalike koolide 

kasuks olukorras, mil kooli jõudmiseks tuleb igal juhul läbida arvestatav vahemaa 

(kohalike koolide arvu vähenemise korral). 

Koolide olemasoluga on paljuski seotud ka sportimisvõimalused, mis tähendab, et 

koolide arvu vähenemisel võib eeldada ka sportimisvõimaluste kesistumist või selle 
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ärahoidmiseks eraldiseisvalt sporditaristu hoolduse korraldamise ja finantseerimise 

vajaduse teket. 

Esmatarbekaupade kättesaadavuse puhul on oluline teadvustada klientide 

hinnatundlikkust – hinnad on väikepoodides ja kauplusautodes sageli kõrgemad, 

mistõttu teenuse põhimõtteline olemasolu koha peal ei kaota täielikult teenuse 

tarbimise sõltuvust transpordist. 

Teenuse kättesaadavuses on täheldatav halvenemise trend, mis puudutab panga- 

ja postiteenuseid, sh on postiteenus käsitletav esmatasandi teenusena. Selle 

igapäevase tarbimise tegelikku vajadust võib siiski pidada küsitavaks.  

Üldistatult saab välja tuua, et teenustega varustatuse poolest on ootuspäraselt 

suhteliselt paremas seisus maakonna linnad, milles kõigis on olemas sisuliselt kõik 

sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringus käsitletud teenused (sh nt eriarstiabi). 

Samas on Põlvamaal teenuste jaotumine ruumis üldiselt ühtlasem kui näiteks 

Valgamaal. Tõenäoline on siinkohal seos elanikkonna ruumilise paiknemisega, vt 

ptk 2.2. Põlvamaa puhul eristub mõnevõrra ka külakeskuste ja seltsimajade teke 

ning mitmekesine roll teenuste pakkujana. Arvestades elanikkonna vähenemise ja 

vananemise trende (vt ptk 2.1) võib eeldada, et teenuste kättesaadavuse tagamine 

maapiirkondades nende praeguses valikus ja soovitavas kvaliteedis muutub järjest 

keerulisemaks. Sellega seoses võib, lisaks ühistranspordikorralduse olulisuse 

tõusule, eeldada ka suurenevat vajadust paindlike ja integreeritud 

teenusepakkumise võimaluste järele, sh Interneti leviku ja kvaliteedi olulisuse 

kasvu. Lisaks on tõenäoline, arvestades noorte suhtelise hulga vähenemist ning 

eakate suhtelise hulga suurenemist, haridusteenuste mahu kahanemise arvelt 

eakatele suunatud, sh hoolekandeteenuste nõudluse ja mahu kasv. Teenuste 

pakkumise ja kättesaadavuse seisukohalt võib oluliseks pidada ka kogukondade 

tekke trendi (vt ptk 2.1), mis on üheks võimalikuks platvormiks maapiirkondades 

teenuste säilimisel (nagu on juba täheldatav ka külakeskuste ja seltsimajade 

näitel). 

Hinnang sotsiaalsele taristule – kokkuvõte 

 Trendiks on õpilaste arvu vähenemine, mis viib eeldatavalt ka koolide 

arvu vähenemiseni ja haridusteenuse kättesaadavuse senisest tugevama 

sõltumiseni ühistranspordikorraldusest, sh gümnaasiumihariduse 

omandamisel. 

 Prognoosi kohaselt võib gümnaasiumiharidus Põlva maakonnas koonduda 

ühte või kahte gümnaasiumisse, mis eeldab täiendusi õpilasveo 

korralduses ning võib kaasa tuua Tartu-suuna senisest tugevama esile 

kerkimise õpilasrändes.  

 Teenuste kättesaadavuses esineb lahknevusi nende sotsiaalse 

infrastruktuuri teemaplaneeringus määratletud olulisuse põhjal – 

osaliselt on esmatarbeteenused rohkem keskustesse koondunud kui 

nende igapäevase tarbimise vajadus eeldaks, samas on tugiteenuseid, 

mille kättesaadavus on esmatarbeteenuste tasemel. 

 Põlvamaal on teenuste paiknemine suhteliselt hajutatum (st tugineb 
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vähem linnadele), võrreldes nt Valga maakonnaga, nagu ka elanikkonna 

paiknemine. 

 Külakeskuste, seltsimajade jmt asutuste levikut ning tegevust teenuste 

pakkujana saab käsitleda näitena kogukonnapõhisest teenuste 

korraldusest. 

 Tulevikusuundumuste seisukohalt on olulised seosed 

rahvastikutrendidega, mis tõenäoliselt mõjutavad teenuste säilimist ja 

valikut (nt rõhuasetuse nihkumine eakatele suunatud teenustele) 

maapiirkondades. Rahvastiku kahanemise taustal tõuseb tõenäoliselt 

ühistranspordikorralduse tähtsus, kuid samuti paindlike ja integreeritud 

teenusepakkumise võimaluste ära kasutamise olulisus ning Interneti 

kättesaadavuse olulisus. Eeldada võib nn kogukonnateenuste tähtsuse ja 

osakaalu kasvu. 
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3. MAAKONNA MAJANDUSKESKKOND ASUSTUSE 

KUJUNEMISE FAKTORINA 

3.1. MAAKONNA MAJANDUSKESKKONNA ÜLDHINNANG 

RUUMIPLANEERIMISE SEISUKOHALT 

Töökohtade olemasolu ja aktiivne ettevõtluskeskkond on asustuse püsimisel 

määrava tähtsusega. Põlva maakonna majanduskeskkonda iseloomustab suhteliselt 

madal tööhõive määr23 – 49,6% ja primaarsektori (põllumajanduse, 

metsamajanduse ja kalapüügi) ettevõtete suur osatähtsus, lõviosa ettevõtetest 

(95%) on mikroettevõtted alla 10 töötajaga. Siinkohal on oluline rõhutada, et just 

väikeettevõtlus seob ettevõtlikke inimesi oma elukohaga, pakkudes 

teenimisvõimalusi kodukohas või selle vahetus läheduses. Töökohti pakub enim 

teenindussfäär (tertsiaarsektoris leiab tööd ligi 65% hõivatutest) ja ka tööstus ning 

tootmine (sekundaarsfääris töötab ligi kolmandik tööealisest elanikkonnast) (vt 

pikemalt ptk 3.3). 

Võrreldes teiste Kagu-Eesti maakondadega iseloomustab Põlvamaad tugevaim 

tööalane seotus Lõuna-Eesti keskuse Tartuga. Mobiilpositsioneeritud pendelrände 

alusel eiole võimalik Põlvamaal välja tuua linnaregiooni, ka puudub ulatuslik ränne 

Põlvasse ja Räpinasse lähitagamaalt (vt skeem 3.1.1). Majanduskeskkonda mõjutab 

ka äärmiselt madal linnastunud rahvastiku osatähtsus (erinevatel andmetel 30 % - 

51 %, Eesti keskmine statistikaameti andmetel 69 %) (vt skeem 3.1.2, samuti ptk 

2.1), mis muudab teenindussektori “ülevalpidamise” keeruliseks.  

Väljatoodud põhinäitajad lubavad eeldada, et Põlvamaa majanduslikult aktiivsed 

inimesed koonduvad valdavalt suurematesse keskustesse, kus paiknevad 

teenindus- ja tööstussektori tööandjad; samuti toimib aktiivselt tööalane ränne 

Tartu suunal. Samas saab ka maalises piirkonnas majanduskeskkonda põllu- ja 

metsamajandusettevõtjate arvukuse tõttu ning loomemajanduse suure 

arengupotentsiaali tõttu (vt ptk 3.4 ) pidada üldjoontes toimivaks. Hõivatus 

lisandväärtust loovas majandussektoris on eelduseks uute töökohtade tekkele 

teenindavas sektoris.  

                                           
23 Töötavate inimeste osatähtsus vanuserühmas 15–74, Statistikaameti andmed 2013 
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Skeem 3.1.1: Mobiilpositsioneerimise elukoha ja tööaja ankurpunktide põhjal 

leitud keskused, linnapiirkonnad ja keskuste tagamaad. (Üleriigiline planeering 

Eesti 2030+, Tartu Ülikool). 

 

Skeem 3.1.2: Linnalise asustuse osatähtsus Eesti maakondades 
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Põllumajanduse ja metsanduse valdkonna ettevõtete suhteline rohkus Põlvamaal 

omab positiivset mõju maakonna maakasutusele. Põllumajandustraditsioonid on 

suunanud asustuse arengu ruumimustreid aastasadu, Põlvamaal on seosed 

asustuse ja traditsioonilise maamajanduse vahel hästi jälgitavad. Põlluharimine ja 

metsamajandamine loob siin maapiirkonnale omase ruumistruktuuri, kus hooldatud 

põllu- ja metsamaad tasakaalustavad looduslikke piirkondi ja asustusalasid. 

Haritavate põllumaade paiknemine maakonna piires on suhteliselt ühtlane (vt 

maakonnaplaneeringu eeltööde raames valminud Põlva maakonna tootmismaade 

teemakaart, Hendrikson&Ko märts 2013). Põllumajandusest puutumatud on 

valdavalt vaid suuremad soo- ja metsamassiivid, eriti maakonna kaguosas. 

Maakonna majanduskeskkonna üldhinnang ruumiplaneerimise 

seisukohalt – kokkuvõte 

 Peamiseks töökohtade pakkujaks on teenindussfäär ning tööstus ja 

tootmine.  

 Ettevõtete hulgas domineerib primaarsektor, ülekaalus on 

mikroettevõtted. 

 Kagu-Eesti kontekstis on Põlvamaa tööalane seotus Tartuga suhteliselt 

tugevam. 

 Põllu- ja metsamajandusliku tegevuse poolt kujundatud ja jätkuvalt 

mõjutatav ruumimuster maapiirkondades. 

 

3.2. MAAKONNA MAJANDUSKESKKOND ÜLERIIGILISE PLANEERINGU 

„EESTI 2030+” KONTEKSTIS 

Üleriigiline planeering Eesti 2030+ annab pikaajalise tervikpildi Eesti ruumilisest 

arengust, tuginedes muuhulgas üleilmsetele tuleviksuundumustele. 

Majanduskeskkonna osas välja toodud suundumustest on Põlvamaa kontekstis 

asjakohased eelkõige taastuvenergeetika (eriti väiketehnoloogilise 

taastuvenergeetika) eelisarendamine ja uuelaadilised tulevikumajanduse 

valdkonnad nagu rohe- ja hõbemajandus, ka meditsiiniteenused. Näiteks asub 

Põlvas edukalt tegutsev Eesti suurimaid ravimifirmasid, Nycomed SEFA AS; Põlva 

haigla poolt pakutavad teenused on populaarsed kaugemal kui vahetu tagamaa.  

Ohuna tuuakse üleriigilises planeeringus välja maakonnakeskuste ja väikelinnade 

madal- ja kesktehnoloogiline tööstusbaas, mis jääb üleilmse, eeskätt Aasiast 

pärineva konkurentsisurve alla. Maa-asustuse hoidmisel loodetakse Euroopa Liidu 

ühisele põllumajanduspoliitikale ja rohelise majanduse kasvule, seda eelkõige 

korrastatud ruumi hoidjana, mitte töökohtade loojana. Väärtustatakse 

maapiirkondade looduslähedust, mida koos privaatsuse ja välistest oludest 

sõltumatu toimetulekuna nähakse nii Eestist kui kaugemalt pärit nn ökoinimeste 

maale elama meelitajana. 
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Eesti 2030+ tulevikuvisiooni järgi pakuvad ökoloogiliselt puhtale tootmisele 

keskenduv põllumajandus ja metsandus traditsioonilisemaid töökohti ning 

kindlustavad – koos hästi korraldatud kultuuri- ja loodusturismiga – Eesti 

kultuurmaastike ja rohevõrgustiku säilimise ning kestliku kasutamise. Ligipääs 

keskustes paiknevaile töökohtadele, teenustele ja haridusasutustele ning 

kvaliteetne andmeside tagavad head võimalused ka u ̈ha kasvavale linnastunud 

osale maaelanikest. Üleriigilise planeeringu visioon rõhutab, et elujõulise asustuse 

pu ̈simine maal võimaldab paremini ära kasutada riigi erinevaid ressursse. 

Eesti majanduse arenguteid on analüüsitud mitmete erinevate ametkondade ja 

organisatsioonide poolt . Näiteks on professor Urmas Varblase juhtimisel ning MKM, 

EAS ja Eesti Teadusagentuuri toel leitud kaheksa valdkonda, kus tänane Eesti 

majanduslik potentsiaal on kõrgem (vt alljärgnev tabel 3.2.1). Nn nutika 

spetsialiseerumise käigus välja valitud kasvualad on 2014-2020 perioodi 

rahastamisel prioriteetsed. 

Tabel 3.2.1: Eesti majanduse potentsiaalsed kasvuvaldkonnad. Allikas: EAS et al. 

2012 

 

Üleriigilist planeeringut ja erinevaid riiklikke majandusvaldkonna 

strateegiadokumente silmas pidades võib Põlvamaal perspektiivikamateks 

majandusvaldkondadeks pidada järgnevaid tegevusharusid: 

 taastuvenergeetika (biomass, päikese- ja tuuleenergia), mis aitab kaasa nii 

keskkonnaeesmärkide saavutamisele kui energeetilise julgeoleku 

parandamisele; 

 hõbemajandus – rahvastiku vananemise tulemusel arenevad eakatele 

inimestele suunatud spetsiifiliste tooted ja teenused, sh Põlvamaal eriti 

tervisetehnoloogiad ja –teenused; 
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 rohemajandus, elektri- ja soojusmajanduse, transpordisektori, 

elamumajanduse ja bioenergia tootmise ja maakasutuse muutmisega 

seonduvad pikaajalised jätkusuutlikud strateegiad; 

 teadmistepõhine ehitus; 

 (mahe)põllu- ja metsamajandus ning kalapüük; 

 puhkemajandus; 

 loomemajandus (kultuur ja käsitöö, muuseumid). 

Ülalloetletu näol ei ole tegemist pingereaga üksikute valdkondade lõikes, 

majanduskeskkonna jätkusuutlikkuse tagab eelkõige tegevusharude 

kombineerumine ja sünergia. Maakonna tasandil on strateegilisi ettevõtlussuundi 

täpsustatud maakonna arengukavas aastateks 2015-2020, seades esiplaanile 

ehitusmaterjalid ja ehituse (rõhuga looduslikel materjalidel ja energiatõhususel), 

turismi (rõhuga mitmekesisusel), põllumajanduse (rõhuga mahetootmisel ning 

saaduste kohapealsel väärindamisel) ning tervishoiu- ja 

sotsiaalhoolekandeteenused.  

Sõltumata valdkonnast on majanduskeskkonna aktiivseks toimimiseks vajalik 

tööjõupotentsiaali ja tarbijaskonna olemasolu maakonnas. Hajaasustatud Kagu-

Eestis tähendab see paratamatult tööstus-teenindussfääri koondumist keskustesse 

ja nende vahetusse lähedusse. Põlva maakonna suuremates keskustes elab alla 

poole maakonna elanikest. Nii võib öelda, et Põlvamaa majanduslik edukus sõltub 

suures osas maamajanduse mitmekesisusest ja toimivusest (vt ptk 3.4). 

Maakonna majanduskeskkond üleriigilise planeeringu kontekstis – 

kokkuvõte 

 Maapiirkondade edasist arengut nähakse tuginemas 

keskkonnasõbralikule arengule, kus traditsioonilistele põllu- ja 

metsamajanduse suundadele lisandub senisest tugevamalt loodus- ja 

kultuuriturism ning puhkemajandus. Maakonna ja Eesti iseseisva 

jätkusuutlikkuse mõttes võib ohtliku trendina välja tuua jätkuva lootmise 

Euroopa Liidu toele, mis puudutab maapiirkondade ruumilise 

korrastatuse jätkuvust tagavaid valdkondi nagu põllumajandus ja 

rohemajandus laiemalt. 

 Perspektiivikaks on hinnatud maakonna majanduskeskkonna 

mitmekesistumise trendi, sh lisaks olemasolevate tegevusalade 

keskkonnasõbralikumaks ja teadmistepõhisemaks muutumisele võiks 

majandustegevus täieneda loome- ja hõbemajanduse ning 

taastuvenergeetika võrra. 
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3.3. ETTEVÕTLUS JA TÖÖHÕIVE 

Majandusliku võimekuse mõõtmiseks kasutatakse tavapäraselt sisemajanduse 

koguprodukti24 (SKP). Põlvamaal oli 2010. a. SKP elaniku kohta 5 111 eurot, mis on 

kolm korda väiksem näitaja kui Harjumaal (15 487 eurot) ja pea kaks korda 

väiksem kui Tartumaal (9 977 eurot). Maakondliku SKP näitaja jääb alla ka 

Valgamaale (5 504 eurot) ja Võrumaale (6 060 eurot). 

Põlvamaa tööhõive olukord näitab ääremaalisele piirkonnale omaseid tunnusjooni. 

Siin on Eesti üks madalamaid tööhõive määrasid (töötavate inimeste osatähtsus 

vanuseru ̈hmas 15–74) - 49,6 %, sarnaselt ülejäänud Kagu-Eestile (sh nt Valgamaal 

on vastav näitaja veelgi madalam – Eesti madalaim). Samuti kuulub Põlvamaa koos 

teiste Kagu-Eesti maakondade ja Ida-Virumaaga Eesti kõige kõrgema töötuse 

määraga (ehk töötute osatähtsusega tööjõus, milleks on 6,5 %25) maakondade 

hulka, olles Kagu-Eesti kontekstis siiski kõige paremal positsioonil. Need näitajad 

viitavad struktuursele tööpuudusele, kus tööealise elanikkonna ettevalmistus ei 

vasta tööturu ootustele. 

Enamus (2011. aastal 95,5 %) majanduslikult aktiivsetest ettevõtetest Põlvamaal 

on mikroettevõtted alla 10 töötajaga. Selles osas ei erine Põlvamaa Eesti 

üldnäitajatest.  Keskmise suurusega ettevõtete (50-249 töötajat) arv on alates 

2007 langenud (18-lt 13-le). Ka siin järgib Põlvamaa Eesti trendi, kus eriti 

primaarsektorist väljapoole jäävate ettevõtjate arv väheneb, põhjustatuna viimasel 

ajal eelkõige välisettevõtjate huvi vähenemisest. Ettevõtete tegevusvaldkondadest 

oli Põlvamaal enam esindatud põllumajandus, metsandus ja kalapüük (2013. a 

seisuga 716 ettevõtet kokku 1931 Põlvamaal registreeritud ettevõttest ehk 37 %), 

mis on Eesti keskmist primaarsektori ettevõtete osatähtsust (12,3% 2011. a.) 

arvestades väga kõrge osakaal. Järgnesid hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite 

ja mootorrataste remont (218 ehk 11 %), töötlev tööstus (165 ehk 8 %) ja ehitus 

(161 ehk 8 %). 

Kõige enam töökohti pakub Põlvamaal, sarnaselt ülejäänud Eestiga, 

teenindussektor, kus leiab tööd ligi 65 % tööealisest elanikkonnast. Teenindussfääri 

tegevusvaldkonnad jae- ja hulgikaubandus on ka edukaimad käibe osas (Maksu- ja 

Tolliameti andmetel 2012. a käive vastavalt 46 ja 52 mln eurot). Tööstussfääris 

töötab üle kolmandiku töötajatest. Töökohtade arv primaarsektoris on sarnaselt 

üleilmsete trendidega pidevalt kahanenud, jäädes alla 5 %. Ettevõtlusaktiivuselt 

kerkivad esile lisaks Põlvale ja lähiümbrusele ka teised tihedama asustusega alad – 

Räpina (puiduettevõtlus), Värska (puhkemajandus), ka Tartu mõjupiirkonda jäävad 

Vastse-Kuuste ja Ahja. Mõnevõrra madalam on ettevõtlusaktiivsus maakonna 

lääneosas, Tartu-Luhamaa maantee ümbruses. 

                                           
24 SKP väärtus võrdub toodetud kaupade ja teenuste väärtuse ning nende tootmiseks kasutatud 
kaupade ja teenuste väärtuse vahega. Üldjuhul tähendab suurem SKP ka kogu elanikkonna suuremat 
heaolu. Allikas: Statistikaamet 

25 Tuginedes töötukassa registreeritud töötute andmetele, mida on uuendatud 20.11.2014, vt 
https://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood/tooturuseis 
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Farmaatsiatoodete ja ka mööblitööstuse olulisus Põlvamaal tuleb hästi välja 

maakonna mahukamatest eksportvaldkondadest (vt skeem 3.3.1). 

 

Skeem 3.3.1: Maakondade eksport kolme suurema kaubagrupi järgi, 2013 

(Allikas: Statistikaamet) 

Statistikaameti hinnangul annab maakonna ettevõtlusaktiivsusest ettevõtete 

koondarvu asemel selgema pildi ettevõtjate osatähtsus majanduslikult aktiivsete 

inimeste seas. Selles osas on Eesti maakonnad suhteliselt võrdsed, osatähtsus on 

5-7 %. Küll aga eristub Põlva maakond Eesti kontekstis üksikettevõtjate suure 

osakaalu osas – üle 65 % ettevõtjatest pakuvad tööd vaid iseendale. See näitaja on 

tõenäoliselt otseselt seotud põllumajandussektori suhtelise aktiivsusega, samuti 

maakonna madala linnarahvastiku osakaaluga. 

Võib eeldada, et Põlvamaal jääb ka tulevikus oluliseks põllumajanduslik 

väiketootmine. Põllumajandustootmise mitmekesist struktuuri, sh peretalusid, 

soosib vähemalt avalikes sõnavõttudes ka Eesti riiklik põllumajanduspoliitika. Uue 

rahastusperioodi EL finantstoetuste jagamisel on muuhulgas rõhutatud, et 

toetustega soovitakse kaasa aidata sellele, et igas peretalus oleks vähemalt üks 

tasustatud töökoht.26 

                                           
26 Põllumajandusminister I.Padari ettekanne 
http://www.agri.ee/sites/default/files/content/arengukavad/mak-2014/infopaevad-2014-
otsetoetused.pdf 

http://www.agri.ee/sites/default/files/content/arengukavad/mak-2014/infopaevad-2014-otsetoetused.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/content/arengukavad/mak-2014/infopaevad-2014-otsetoetused.pdf
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Sarnaselt teiste Eesti maapiirkondadega on Põlvamaa tööhõives oluline roll avalikul 

sektoril, kuis 2013. a leidis töökoha 28% töötajatest. Avaliku sektori töökohad on 

üheks oluliseks teguriks hajusa asustus- ja tööhõivemustri säilitamisel. 

Ettevõtlus ja tööhõive – kokkuvõte 

 Põlvamaa panus Eesti majanduskasvu on, SKP näitajate põhjal hinnates, 

madal, sarnaselt kogu Kagu-Eestiga. Sealjuures paistab Põlvamaa Kagu-

Eesti kontekstis silma omakorda madalaima SKP poolest. 

 Primaarsektori osakaal ettevõtete seas on Põlvamaal Eesti kontekstis 

väga kõrge (37% ettevõtetest), olles suurem ka teiste Kagu-Eesti 

maakondade vastavast näitajast. Samas pakub primaarsektor vaid 

väikese osa (alla 5 %) töökohtadest. 

 Ekspordis domineerivad ravimi- ja mööblitööstus. Ekspordi osakaal 

Põlvamaal on pigem madal, analoogiliselt teiste Kagu-Eesti 

maakondadega (nii Põlva-, Valga- kui Võrumaal paikneb igaühes 1% 

Eesti eksportivatest ettevõtjatest). Ekspordi vähese mahukuse tõttu ei 

ole Põlvamaa ettevõtluses oodata suuremahulist kasvu. 

 Ettevõtjate seas on ülekaalus üksikettevõtjad – nende osakaal on 

Põlvamaal Eesti kontekstis eristuvalt kõrge. 

 Perspektiivis võib eeldada väiketalunduse olulise rolli jätkumist, kuid 

arvestades Põlvamaa eripäraselt madalat linnarahvastiku osatähtsust 

koostoimes tavapäraselt ülekaaluka hõivatusega teenindus- ja 

tööstussfääris, jääb jätkuvalt oluliseks ka tööalane seotus Tartu kui 

Lõuna-Eesti keskusega. 

 Käibe poolest on edukamaks tegevusvaldkonnaks Põlvamaal hulgi- ja 

jaekaubandus. 

 Kagu-Eesti kontekstis eristub Põlvamaa mitmekesisema 

ettevõtluskeskkonna poolest, kus potentsiaali omavad näiteks ka 

mahepõllumajandus ja loomemajandusega seostatud puhkemajandus. 

 Ettevõtlusaktiivsus maakonnas on koondunud maakonnakeskuse 

ümbrusesse ja teistele tihedamalt asustatud aladele, väiksema 

aktiivsusega paistab silma maakonna lääneosa.  

 Tööhõive määr on Põlvamaal madal, samas töötuse määr suhteliselt 

kõrge, mis viitab maakonna ääremaalisest asendist tulenevatele 

probleemidele tööhõives, sh struktuursele tööpuudusele.  

 Avalik sektor pakub töökohti enam kui neljandikule hõivatutest, olles 

tööandjana oluline just maapiirkondades. 

 Arvestades Põlvamaa eripäraselt madalat linnarahvastiku osatähtsust 

koostoimes ülekaaluka hõivatusega teenindus- ja tööstussfääris jääb 

jätkuvalt oluliseks tööalane seotus Tartu kui Lõuna-Eesti keskusega. 
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3.4. MAAMAJANDUS (PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS) 

Arvestades Põlvamaa rahvastiku paiknemise eripära maarahvastiku suure 

osatähtsuse näol, on maamajandusel majanduskeskkonna kujundamisel oluline 

tähtsus. Nagu näitasid maakonnaplaneeringu eeltööd (Hendrikson & Ko 2012), 

eristub Põlvamaa teistest Kagu-Eesti maakondadest põllumajandusmaa soodsa 

kasutusstruktuuri poolest - üle 80% põllumaast on kasutusel suuremat efektiivsust 

võimaldava põllumaa ja püsikultuuride alana (Valga ja Võru maakonnas jäävad 

need näitajad 50-70% vahele). Kõige enam on aktiivses kasutuses olevat 

põllumaad Põlva linna lähiümbruses (vt alljärgnev skeem 3.4.1). Põlvamaa (koos 

Hiiumaaga) teistest maakondadest oluliselt suuremat primaarsektori tootlikkust 

mainib ka 2009. Tartu Ülikooli poolt koostatud uuring “Eesti regioonide 

majandusstruktuuri muutuste prognoos”. Siiski märgib nimetatud uuring, et 

“Põllumajanduses on kujunemas suurtalude ja väikeste „ellujäämistalude” kooslus, 

kus peamise kaubatoodangu annavad tuhatkond suurettevõtet ning kus keskmiste 

ja väikeste talude arv väheneb kiiresti: maad renditakse suurtele ja majad 

müüakse suvitajatele. Vastav protsess toob kaasa maapiirkondade püsielanikkonna 

kahanemise ning nii era- kui ka avalike teenindusettevõtete kumulatiivse 

kahanemise”. 

 

Skeem 3.4.1: Kasutatav põllumajandusmaa27 aastal 2010. Allikas: 

Põllumajandusloendus 2010 

                                           
27 kasvatatavate-koristatavate kultuuride all olev maa (põllumaa, püsirohumaa, püsikultuurid). 
Kasutatava põllumajandusmaa hulka loetakse ka maa, kus põllumajandussaadusi ei toodeta, kuid mida 
hoitakse heas põllumajanduslikus ja keskkondlikus korras  
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Siiski on ligi 20% põllumaast on aktiivsest kasutusest väljas. Maade  

kasutuselevõttu takistavad omandisuhted ja maatükkide killustatud paiknemine.  

Keskmiselt aktiivne on põllumajandusloenduse andmetel Põlvamaal loomakasvatus, 

nii veise-, lamba- kui seakasvatuse osas on Põlvamaa Eesti keskmisel tasemel, vaid 

linnukasvatuselt on Põlva maakond kolmandal kohal.  

Maamajanduse ja sellega seotud ruumistruktuuri arengul on võtmesõnaks 

mitmekesistumine. Primaarsektori töökohtade vähenemisel on vaja leida uusi 

elatusallikaid pakkuvaid tegevusvaldkondi. Põllumajanduse kõrvalt muude 

tegevustega tegelevate majapidamiste osakaal on 2010.a põllumajandusloenduse 

andmetel Eestis keskmiselt 13% koguarvust. Täiendavate tegevusharude leidmine 

on oluline just väikemajapidamiste puhul, seega eriti aktuaalne Kagu-Eestis, kus on 

alla 10 ha väikemajapidamiste osatähtsus kõige suurem. Põlva maakonnas 

moodustasid väikemajapidamised põllumajanduslike majapidamiste üldarvust 65%. 

Põhjuseks võib siinkohal olla nii põllumaade looduslik liigendatus kui ka 

maarahvastiku suur osatähtsus. 

Eeltoodut arvestades tuleb oluliseks tuleviku alustalaks pidada väikemajapidamiste 

jätkusuutlikkuse tagamist, sh võimaldades maamajanduslike tegevuste 

mitmekesisust. Mitmekesisus, st samaaegselt erinevate tegevusharude viljelemine, 

on oluliseks väikemajapidamiste jätkusuutlikkuse tagatiseks olukorras, kus 

üheainsa tegevusharu põhjal on suuremaid tegevusmahtusid saavutamata 

keeruline konkurentsivõimelisena püsida ja toime tulla. 

Mitmekesist, nö klasterduvat maamajandust näeb lisaks töise mobiiluse 

suurendamisele ja kohalike linnaliste keskuste ettevõtluse arendamisele 

maakonnakeskusest kaugemate piirkondade arenguvõimalusena ka Eesti Inimvara 

Raport (Eesti Koostöö Kogu 2010). Raport rõhutab, et olulisim probleem Eesti 

inimvara võtmes ongi ääremaa tööjõu, aga ka loodus- ja ajalooliskultuuriliste 

ressursside (elukeskkonna) alarakendus – paljudel maapiirkondadel on ka suur 

kultuuriline ja puhkemajanduslik väärtus. Ääremaa elanike kaasamisel saab 

rakendada võrgustikmajanduse (klasterdumise) põhimõtteid, toetades regioonis 

oluliste perspektiivsete majandusharude sisest ja vahelist koostööd innovatsiooni ja 

uute ettevõtete tekkeks, soodustada konkurentsivõimeliste harude väikeettevõtlust, 

mahepõllundust jm maakasutust. 

Üleriigilise kultuurilise ja puhkemajandusliku väärtusega on mitmed Põlvamaa 

piirkonnad – Taevaskoja, ajalooline Postitee, Setomaa jt; aktiivselt tegutsevad 

arvukad muuseumid (vt skeem 3.4.2). Põlvamaa eristub teistest maakondadest ka 

kultuurisektori tulude suurelt osatähtsuselt kogu teenindussektori tuludes -  2012. 

aastal oli see näitaja  Eesti maakondadest kõige suurem just Põlva maakonnas 

(12,5%), järgnesid Harju (11,9%) ja Hiiu (11,4%) maakond.  
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Skeem 3.4.2: Põlvamaa eristub Kagu-Eesti maakondadest suure 

muuseumikülastajate arvu poolest (aastal 2013 kokku 67 700 külastust Põlvamaal 

ning sellest ligikaudu vaid kolmandik Valga- ja Võrumaal). 

Kultuuri- ja puhkemajanduslike väärtustega seostatakse sageli ka 

loomemajanduse28, kaasaegse infoühiskonna võtmeteguri, arengupotentsiaali. 

2011. aastal oli Eesti loomemajanduses hõivatud 4,8% tööealisest elanikkonnast, 

ettevõtjate arv on vähem kui kümne aastaga sellest valdkonnas tõusnud enam kui 

kolmekordselt. Kultuuriline kompetents ja sellest võrsunud individuaalne ja 

organisatsiooniline loovus on kujunenud oluliseks majanduskasvu tõukejõuks lääne 

ühiskondades
29

. Loomemajanduse tegevuspaikadeks peetakse tavapäraselt 

mitmekesise kultuurieluga “vaimselt avatud” suurlinnu30, kus mängivad tähtsat rolli 

kontaktid ja sageli juhuslikud kohtumised. Siiski saab loomemajandusvaldkondade 

tegevusruumina vaadelda ka kultuuriliselt väärtuslikku ja looduslikku atraktiivsust 

pakkuvat maapiirkonda, eriti linnalähedastes piirkondades. Põlvamaal võib pidada 

maalähedast, loodus- ja kultuuriväärtustest toituvat loomemajandust 

arengupotentsiaaliga maamajanduse valdkonnaks. Asjakohasteks 

tegevusvaldkondadeks võib pidada nii kunsti ja käsitööd kui ka näiteks 

väikeettevõtlust toiduainetetööstuse vallas, nagu taruvaiku ja õietolmu kasutav 

Kõlleste Kommimeistrid OÜ. Loomemajanduse tegevusalad sobivad hästi täiendama 

traditsioonilist põlluharimist ja metsamajandust ning aitavad üleval hoida hajusat 

asustusstruktuuri. Sellist arengusuunda on ette näinud ka Eesti loomemajanduse 

                                           
28 defineeritud nt Suurbritannias: “need majanduse osad, millel on individuaalse loovuse, oskuste ja 
talendi alge ja mis omavad potentsiaali, et luua rikkust ja töökohti intellektuaalse omandiloomise ja 
kasutamise kaudu”, kitsamalt ka loovmajandus (ETI, EHI 2009) 

29 Kultuuriministeeriumi poolt tellitud uuring „Eesti loomemajanduse potentsiaal ja arenguks vajalikud 
riiklikud toetusmeetmed” (Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut 
2009) 

30 Florida, Richard (2002). The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, 
Leisure,Community, and Everyday Life. New York: Basic Books 
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potentsiaali uuringus (ETI, EHI 2009), kus tuuakse välja, et vajalik on 

loomemajanduse seostamine teiste majandussektoritega. Samuti peetakse oluliseks 

kvaliteetse avaliku ruumi arendamist, mis tõstab elukohtade atraktiivsust 

loovisikute jaoks. Põlvamaa kontekstis on loomemajanduse arengu soodustamiseks 

tähtis ka ühenduste parandamine Tartu kui regioonikeskusega, seda nii 

koostöösidemete kui liikuvuse osas.  

Maamajandus – kokkuvõte 

 Põlvamaa eripäraks Kagu-Eesti kontekstis on põllumajandusmaade 

soodne kasutusstruktuur ning põllumajandussektori kõrge tootlikkus, mis 

paistab silma ka üle-Eestiliselt. 

 Maamajanduslikus tööhõives on kandev roll väiketalundusel, sarnaselt 

ülejäänud Kagu-Eestiga, mille jätkusuutlikkust ähvardab aga ebavõrdne 

konkurents suurtootjatega. Väikeettevõtjate ellujäämisel on olulise 

tähtsusega toetav põllumajanduspoliitika, tegevusvaldkondade 

mitmekesisus ning omavaheline võrgustumine (klasterdumine, koostöö). 

 Põlvamaa eripärana paistab Eestis silma kultuurisektori suur osakaal 

kogu teenindussektori tuludest, millele aitab kaasa üle-Eestiliselt tuntud 

kultuuri- ja puhkeväärtuste olemasolu, sh muuseumide rohkus. 

 Maamajanduse mitmekesistamise potentsiaali kannab endas muuhulgas 

maalähedase loomemajanduse võimalik areng, mille edukuse üheks 

eelduseks on head koostöö- ja liikuvusühendused Tartuga. 

 

3.5. HINNANG ÜHISTRANSPORDIVÕRGU FUNKTSIONAALSUSELE 

Põlvamaa ühistranspordivõrgu moodustavad busside maakonnaliinid, üksikud 

vallaliinid (õpilasveol), kaugliinid ja vähesed rahvusvahelised liinid ning rongiliiklus. 

Valdavalt on kohalike omavalitsuste poolt korraldatud liinid liidetud maakondlikku 

liinivõrku, osaliselt kasutatakse vallabusse õpilasliinidel vaid Põlva, Laheda ja 

Veriora valdades. Põlvamaal toimivad õpilasliinid liikumisvõimalusena ka kõigile 

teistele elanikele. Lisaks regulaarliinidele on Põlva maakonnas käigus mitmed, 

erinevate põhimõtete alusel toimivad nõudeliinid. 

Maakonna bussiliinide võrku on uuendatud, tuginedes vastavale, küll juba 2007. 

aastal koostatud optimeerimise kavale31 ning jooksvalt esitatud ettepanekutele 

(kohalike omavalitsuste poolt; elanikkonna küsitluste kaudu). Põlvamaal on olulisel 

määral liigutud ühtse ühistranspordikorralduse suunas, tehes koostööd ka 

naabermaakondadega. Siiski ei ole kogu ühistranspordikorraldus maakonna tasandil 

otsustatav – kaugbussiliinide ning rongiliikluse korraldamisel jääb maavalitsustele 

nõuandev roll, otsused tehakse üleriigilisel tasandil. Seega ei saa lugeda tarbija 

seisukohalt maksimaalselt mugava ja sujuva ühistranspordikorralduse tagamist 

                                           
31 AS Regio, 2007, kättesaadav maavalitsuse kodulehel 
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sajaprotsendiliselt piirkondlikuks vastutuseks ehk maavalitsuste ja kohalike 

omavalitsuste koostööl põhinevaks. 

Rahvusvahelisel tasandil toimib Põlvamaal bussiühendus Petseri ja Pihkva 

linnaga Venemaal. Tegemist on kaugliinidega, mille alguspunktiks on Tartu, Tallinn 

või Narva ning mis valdavalt peatuvad ka Põlva maakonda, nö tee peale jäävates 

suuremates asulates (nt Ahja, Mooste, Räpina, Võõpsu, Värska, Koidula). Nii 

Venemaa suunas kui tagasi on võimalik sõita igapäevaselt, nädala teises pooles 

liigub üks lisaliin. Need liinid ei täida siiski otseselt Põlva maakonna sisese 

ühistranspordivajaduse katmise eesmärki. 

Riigisisesed kaugliinid ja ühendused naabermaakondadega  Põlvamaa 

elanike jaoks olulisel Tartu suunal liikumise võimalust pakuvad, lisaks 

maakonnaliinidele ning Tartu ja Põlva vahel liikuvatele kaugliinidele, maakonda 

läbivad kaugliinid, nt läbi Põlva Võrumaalt Tallinnasse sõitvad bussid või 

samasuunalised liinid, mis peatuvad Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee äärde 

jäävates Põlvamaa asulates (Kanepi, Saverna, Maaritsa). Otseühendus Tallinnasse 

(riigi pealinna ning mõjukaimasse keskusesse) ongi, lisaks rongiühendusele, 

võimalik peamiselt kas Põlva kaudu või siis Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ääres 

paiknevatest asulatest. Väiksemal hulgal on väljumisi Räpinast Tallinna (ühtlasi läbi 

Tartu) ning kahel korral nädalas ka Värskast Tallinna (samuti läbi Tartu). 

Kokkuvõttes võib olulisimaks sihtpunktiks pidada Tartut, millega on kaug- ja 

maakonnaliinide kombinatsioonina tihe ühistranspordiühendus nii Põlvast, Räpinast 

kui ka piki Tallinn-Tartu-Luhamaa maanteed. Väiksema tihedusega ühendused on 

olemas ka Põlvamaa kagunurgast (Värskast, Koidulast, Saatsest). Oluliseks 

väljaspool maakonda asuvaks keskuseks on ka Võru linn. Toimivad erinevatel 

marsruutidel Põlva ja Võru linna vahel liikuvad bussiliinid, väiksemas mahus Räpina 

ja Võru vahelised ühendused. Võru maakonna suunalise liikluse korraldamist on 

hõlbustanud, erinevalt nt Tartu-suunast, mõlemapoolne huvi. Tartumaa elanike 

vajadus Põlvamaa-suunaliseks liikumiseks väljendub märgatavalt vaid Meeksi 

vallas, mis on funktsionaalselt seotud Räpina linnaga. Valga maakonna suunal on 

ühendus Otepääga Saverna kandist (Valgjärve vald). 

Põlva maakonna ühistranspordivõrgule pakub tuge rongiliiklus Tartu-Koidula liinil, 

mis Tartus ümberistumise korral võimaldab ühendust kuni Tallinnani (nii Tallinnasse 

kui tagasi suunal on rongide väljumisajad ühildatud selliselt, et ümber istumine 

Koidula-Tartu suunalt on mugav – saabumise-väljumise vahe on 10 minutit). 

Maakonnasisene bussiliinide võrk on korraldatud 2007. aastal koostatud 

optimeerimiskava põhjal, nagu eespool viidatud. Jooksvalt toimub liinivõrgu 

kohendamine, vastavalt vajadusele ja nõudlusele. Maakonna bussiliinide 

sõidugraafikud on valdavalt korraldatud, pidades silmas kooli ja tööle liikujate 

vajadusi. Seoses õpilasliinide liitmisega maakonna liinivõrku, toimivad õpilasliinide-

põhised liinid osaliselt hooajalistena, vastavalt koolide tööle. 
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Ühistranspordikorralduses jätkub tõenäoliselt, tuginedes muuhulgas riiklikus 

transpordi arengukavas32 seatud teenusstandarditele, baasteenuse pakkumine 

võimalikult suurele hulgale elanikkonnast, st liikumisvõimaluse tagamine neile, kel 

puudub isiklik sõiduvahend. Hõreda ja hajusalt paikneva rahvastiku tingimustes on 

keeruline regulaarliinide-põhiselt tagada häid, isikliku sõiduki kasutamise 

mugavusega võrreldavaid ühistranspordiühendusi. Järjest olulisemaks võib selles 

osas kujuneda paindlik nõudetransport. Kohalike väikevedajatel põhineva 

nõudeliinide teenuse puhul, nagu seda Põlvamaal juba ka rakendatakse, kaasneb 

lisandväärtus väikeettevõtjatele töö lisandumise näol.   

Arvestades riiklikus transpordi arengukavas määratletud piirarve 

konkurentsiteenusele, saab isikliku sõidukiga liikumisele konkurentsi pakkuvast 

ühistranspordikorraldusest Põlvamaa kontekstis rääkida eelkõige Põlva linna 

ühendamisel teiste suuremate keskustega. Transpordi arengukava mõistes on 

konkurentsiteenus autokasutuse vähendamisele suunatud ühistransporditeenus, 

mida on otstarbekas pakkuda rohkem kui 3000 elanikuga asulate ja selle jaoks 

olulisemate toimepiirkonna keskuste vahelistel liinidel. Põlva maakonnas seega nt 

Põlva-Tartu vahelistel liinidel, samuti Põlva-Võru vahelistel liinidel. Regionaalse 

pendelrände kordusuuringu33 põhjal ei saa Tallinna pidada Põlva jaoks nii oluliseks 

suunaks, et oleks mõtet kavandada ühistransporditeenuse arendamist 

konkurentsiteenusena. Eeldatavalt katavad olemasolevad võimalused selles osas 

esmase vajaduse. Arvestades elanikkonna ja ka teenuste pigem hajutatud 

paiknemist Põlvamaal ning samal liinil sõitjate suhteliselt väikesi võimalikke 

hulkasid, oleks konkurentsiteenuse pakkumine maakonna siseselt tõenäoliselt 

keerukas. Tuleb aga silmas pidada trende, mis viitavad rahvaarvu vähenemisele ja 

teenuste ning ka töökohtade koondumisele ning võivad viia vajaduseni pakkuda ka 

maakonnasisest, keskus-tagamaa põhist konkurentsiteenust. 

Hinnang ühistranspordivõrgu funktsionaalsusele – kokkuvõte 

 Põlvamaal on võetud suund tarbija jaoks mugavale ja paindlikule 

ühistranspordikorraldusele – erinevad ühistranspordikorralduse tasandid 

on valdavalt omavahel integreeritud, toimivad ka nõudeliinid. 

Paindlikkuse ja integreerituse taseme poolest võib Põlvamaa 

ühistransporti pidada Kagu-Eesti kontekstis üksjagu eristuvaks. 

 Olulisimaks maakonna-väliseks suunaks on Põlvamaa elanike jaoks 

ühendus Tartu linnaga, mida võib praegustes oludes pidada kokkuvõttes 

heaks, vaatamata valdavalt ühepoolsele huvile. 

 Tulenevalt rahvastiku jätkuvast kahanemisest ning sellega seoses 

teenuste ja töökohtade tõenäolisest koondumisest senisest olulisemal 

määral, muutub veelgi olulisemaks ühistranspordi kui teenuste 

kättesaadavuse tagaja roll. 

 

                                           
32 Transpordi arengukava 2014-2020, vastu võetud Riigikogu otsusega 19.02.2014 

33 R. Ahas, S. Silm, 2013 (Siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala tellimusel koostatud uuring) 


