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Sõda lume pärast

M

õelge nüüd korra kainelt: toota
kunstlund, talvel ... See on ju absurd!
See on väikeste inimeste meeleheitlik püüd kujundada oma minimaailma jonnakalt enda tahtmise järgi, kui maailma suured
loodusjõud on otsustanud teisiti. Tark oleks
uute, loodusliku lumeta oludega pigem kohaneda. Sest, kui suureliselt öelda, ei jää ellu mitte
tugevaimad – ehk need, kes vägisi veest kahuritega lund jahvatavad –, vaid need, kes suudavad muutunud oludega paremini kohaneda.
Liiati, nagu elu näitab, viib loodusele jäärapäine vastupunnimine suurte tülideni. Nagu
on võitlused loodusvarade pärast viinud
varemgi ajaloos lahinguteni. Lumi, nagu isegi
näete, on muutunud kahanevaks ressursiks.
Sel nädalal astusid lume pärast sõnasõtta Mati
Alaver ja Indrek Kelk, kaks meest, kes on Eesti
suusatamise heaks teinud viimasel kahel kümnendil rohkem kui keegi teine.
Alaver, siiani Eesti suusatamise kaadritagune niiditõmbaja, süüdistas Õhtulehes Kelku,
et tema korraldatud mullune Tartu maraton,
mida Alaver nimetas sõuvõistluseks, röövis
ära tolle lume, mida võinuks hoida üle suve, et
nüüd, musta maa ajal, teha Tehvandile suusatajatele treenimiseks korralik rada.
Kelk vastas Postimehes terava vastuküsimusega: «Mis on olnud Eesti suusatamise
jaoks läbi aastakümnete oluline? Kas kolm
nädalat suusatamine läbivettinud 700–1000meetrisel kunstlumeringil või kümneid tuhandeid inimesi sütitava Tartu maratoni leegi üleval hoidmine?»

Loodusele jäärapäine
vastupunnimine viib suurte
tülideni, viib lume pärast sõnasõtta.
Võitlus lume eest ja lume nimel ei käi
ainult Tehvandil. Käib igal pool Eestis, kus leidub lumekahureid. Ka Tähtvere spordipargis.
Selle juhataja Marti Viilu prognoosib, et ideaalsetes tingimustes, õhutemperatuuriga –7 kuni
–10 kraadi, kulub kahe kahuriga 10–12 päeva,
et nullseisust saaks suusatatavaks spordipargi
ovaal. Ovaali pikkus: kõigest 850 meetrit.

M

ille nimel loodusele vastu punnida? Eelmine talv näitas, et olud on
kapitaalselt muutunud. Dendropargis suusatada ei saanudki – looduslikku lund ei
jagunud. Estoloppeti sarjas jäi kolm maratoni
pidamata ning kolm toimusid lühendatud distantsil, noist Tartu maraton kuuekilomeetrisel
ringil. Viimasel neljal aastal on põhirajal peetud vaid üks Tartu maraton, kahel korral on
see sootuks ära jäänud.
Aga vaat mille nimel punnida: lume tootmine käib suuresti selleks, et hoida, maksku
mis maksab, elus rahvaüritust, Eesti üht kaubamärki, mida loodusjõud enam elus hoida ei
soovi või jaksa. Sest kui inimesed kas või paar
nädalat väikestel kunstlumeringidel tiirutada ei saa, kaob enamikul soov ja julgus Tartu
maratonist üldse osa võtta. Muidugi juhul, kui
maraton üldse toimuda saab.
Seni on Tartu maraton olnud paljudele üritus, kus kinnitada endale oma tugevust. Aga
tulevikku lähevad edukamalt need, kes paremini kohanevad. Möödunud nädalavahetusel
soosisid olud üle Eesti uisutamist. Tõenäoliselt
on targem hakata kohanema selle alaga.

Omavalitsus peab suutma
investeeringuid meelitada

A

asta 2017 tõi
metsa- ja puidutööstuse ettevõtete
investeeringuplaanidega mitmeid positiivseid majandusuudiseid mitmele Eesti maakonnale.
Jõgevamaa ootab suure
huviga ASi Lemeks tütarettevõtte ASi Estonian Plywood
rajatava kasespooni ja vineeritehase ning OÜ Baltania plaanitava biosöetehase valmimist.
Pärnumaale rajab Metsä Wood
kasevineeri tootvat tehast ning
Est-For Invest uurib puidurafineerimistehase rajamise võimalikkust Tartumaal.
Kõik need investeeringud elavdavad maapiirkondade majandust, loovad sadu
uusi töökohti ning aitavad
luua säästvamat ja ökoloogilist tulevikku. Ekspordiettevõtetel on väga oluline roll kogu
Eesti majanduses.
Meil pole võimalik luua
maapiirkondades hüppeliselt
kõrgemat lisandväärtust teenuste abil – IKT-sektor, advokaadibürood ja teised nõustamisettevõtted –, need paiknevad keskustes nii praegu kui ka
tulevikus.
Eesti presidendi majandusnõunik Heido Vitsur pööras hiljuti tähelepanu sellele, et väikeriik saab majanduse suunamisel loota vaid enda tarkusele
ning arukaid tulevikku vaatavaid muudatusi saab teha kõige
paremini majandusbuumi tingimustes.

M

eie maapiirkonnad
kiratsevad. Kui sisemajanduse kogutoodang (SKT) elaniku kohta Tallinnas ja Harjumaal on enamvähem samal tasemel kui Hispaanias tervikuna, Tallinnas
isegi kõrgem, siis näiteks Jõgevamaal on SKT elaniku kohta
väiksem kui Rumeenias.
Sisuliselt võib öelda, et Eesti rikkaim piirkond on LääneEuroopa tasemel, kuid vaesemad piirkonnad Ida-Euroopa tasemel. Jõgevamaal on
SKT elaniku kohta 72 protsenti väiksem kui Tallinnas ning
näiteks Põlvamaal on seis veelgi halvem.
Loomulikult võib öelda, et
keskustes luuaksegi rohkem
kasu, seal on kõrgemad palgad

ning ka suurem elukallidus.
Pole ju võimalik võrrelda pealinna kinnisvarahindu Jõgevamaa hindadega.
Osalt vastab see tõele, kuid
ei tähenda, et vahed peaksid
olema mitmekordsed. Näiteks
Soomes on kõige vähem tootlik maakond Kainuu, mille SKT
elaniku kohta jääb kõige rikkama maakonna, Uusimaa omale
alla 45 protsendiga. Vahe pole
neljakordne, vaid vähem kui
kahekordne.
Elanike arvu poolest pole
Kainuu suur, seal on rohkem
elanikke kui Viljandimaal, kuid
vähem kui Pärnumaal. Samas
tegelevad nad investeeringute
püüdmisega küllalt sihipäraselt.
Kainuu maakonnal on eraldi veebileht Invest in Kainuu,
mis on nii soome-, inglis-, hiina- kui ka venekeelne. Nagu
Eesti maapiirkonnad, on ka
Kainuu orienteeritud suuresti
metsa- ja puidutööstusele.

E

namik omavalitsusi
tahab viia Eesti elu edasi
ning on avatud investeeringute otsimisele. See on tähtis. Uute omavalitsuste ametnikest peavad saama oma piirkonna parimad müügimehed.
Kohalikud omavalitsused
saavad tutvustada ettevõtete
rajamise võimalusi oma piirkonnas, võimaldada investoritel planeeringuprotsessiga kiiresti edasi liikuda, tehes vajalikud kooskõlastused korrektselt ja operatiivselt.
Oluline on koos ettevõtjatega tutvustada investeeringuid piirkonna elanikele, vajaduse korral kaasa aidata taristu väljaehitamisel. Kindlasti
pole vähem oluline uute töökohtade tekkimise tulemusena ka elamispindade, lasteaiaja koolikohtade vajaduste ettenägemine.
Aga kas meie omavalitsustel on pikaajaline vaade, milliseid investeeringuid soovitakse oma õuele tuua?
Poliitiline mandaat pole
tihti sõltuvuses investeeringute, vaid töökohtade meelitamise soovi ja võimekusega.
Vahel võib tunduda, et kohalikule omavalitsusele on lihtsam,
arukam ja kasulikum kaubelda
oma piirkonda riigiasutus, kui
näha vaeva lisaväärtust pakkuva investeeringu meelitamisel.
Äri- ja elukeskkond moo-
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Valitsus on jõudnud sundseisu
, kus ka selget lollust õigustata
lõpuni, kodanike ja ettevõtjat
kse
e hääl ei loe justkui midagi.

Aitab! Kolime maale ja
käime jala

P

raegune valit- Andrus
Ansipi ja valveõigustasus on jõudnud ja
minister
vaid ühe aasta- liigivahetus Kadri Simsoni repmajandusest ja heaga saavutada sel- olust
Eestis. Simson ei võta
kuile, kuhu reformi- dagi
omaks, et ka teised oskaerakondlik valit- vad
mõelda ja muretseda
sus jõudis kümne aastaga.
EesMa ti käekäigu pärast.
ei kiida Reformierako
Minister
nda. Mõt- vastab vaid,
et opositsiooni
len siin sundseisu, mille
valit- töö ongi kritiseerida
susparteid on saavutanud
ja kuidas
oma küll nemad on
otsuste ja nende õigustamisega
aastaga maail.
ma
parandanud. Seejärel
Seisu, kus isegi iga selget
loeb
lollust ta ühe hingetõmbega
õigustatakse lõpuni.
Ja kõige tegu, mis justnagu ette kolm
hullem, et lõppu sel ei
paistagi. nud kõik mured. on lahendaEndised valitsuspartn
erid
«Tule, taevas, appi!» on
sotsid ja IRL kiitsid heaks
siin
targa asjakohane. Kaua
ja eksimatu Reformierako
saab
nna lusi peita matusetoetus rumavalitsemise all ülbust
e, tuluja ainuõi- maksuvaba
miinimumi tõusu,
gust. Reformierakond
pole opo- põllumajand
ustoetuste väljasitsiooniski oma hoiakut
muut- maksmise ja
tasuta
nud. Küll aga on uues
valitsu- pordi viigilehega? ühistransses nüüd vaat et kõik
hulluks
Seda enam, et need
läinud.
loetIgaüks hoiab oma agendast letud algatused on osutunud
suurteks sõnadeks, mitte
kinni ja kõik kiidavad
käeüksteise gakatsutava
teks lihtsateks
rumalusi takka. Nii ei
ole enam
oluline Eesti elanik, majandus lahendustek s. Ei oska keegi
ega tulevik, vaid erakonna enam oma maksumäära arvestada, ühistranspordikeskused
programm.
Suureks võiduks peetakse ei mõista, mida neilt oodatakse,
ning muud maksulisad
seda, kui suudeti istuda
võtavad
ühi- selle vähesegi,
mis
selt asju arutama või
tervest kotti alles jääma. peaks raharumalast tehtest tehakse
ära
vaid pool rumalust.

davad, ehk ka tasuta,
kuid sõit- meelsust,
kuid miks siis nüüd
jaid pole.
see enam ministrile ei
Eestimaal välja surnud.
Kadri Simson ütles 12.
sobi?
Matumai
setoetuse taastamine
2015 Postimehe kommentaari
ehk kiis:
rendab seda? Kui nii,
äikepoodnikud on juba
«Kütuse kallinemine
siis vajamõjutab
me ka tasuta ühistranspor
ilma sissetulekust
otseselt ka kõiki teisi
ja
ti
valdkonvähendatud mahus, kuna
peavad hakkama mõtledi ning toob kaasa märgatava
pole
ju sõitjaid, ja nii hoiab
hinnatõusu. /…/ Keskerakond ma maalt ära kolimisele. Alkoka sellelt
kõvasti kokku.
on seisukohal, et kütuseaktsii- holiaktsiisi laekub riigieelarvesse
kümneid
Eriti
karmidest
miljoneid
si tõstmine on lubamatu
aegadest
eurosid
ning vähem, vähem
pärit ütlus: pole inimest, on
kutsume kõiki inimesi
laekub ka käipole
üles sel- bemaksu
probleemi.
ning tööjõumakse.
le vastu oma allkirja
andma.» Valitsus on
lubanud tervishoiu
Keskerakond koguski
pea küm- paremat
kättesaadavust, kuid
is on siis juhtume tuhat allkirja.
mille arvelt? Aktsiisid
nud aastaga, mis on
Aga nüüd rääkida, et
laekuvad
Keskmöödunud valitsuse
erakond hoidis ära diislikütu- naaberriigi eelarvesse, alkoholi juuakse endiselt
vahetusest? Ma ei taha
se suurema hinnatõusu
kuulda
– kütu- hoiukulud jäävad ning tervisvalvevastaja ministri
sehinnad on tõusnud
meie kanda.
kommenja punkt. Lätis arsti
taari, kuis nad on aastaga
juures ei käida,
Kaks nädalat hiljem,
rän28. aga riideid ja ehituskaupu küll
ka tööd teinud ja rohkem
mai Postimehes sõnas
ostkui
Simson, mas ning puhkuserada
Reformierakond. Vaja
et demokraatlik riigikord
del.
on tegenäeb
likke lahendusi Eestimaa
ette, et valitsus võtab
iniarvesse
meste muredele, millega
ettevõtjate muret ja
Väikepoodnikud on juba
nad
ka rahva
ilma on oma valitsuse poole pöörmeelsust, mis toona oli
sissetulekust ja peavad
maksudunud.
Valitsus peab teenima
hakkama
paketi jõustumise vastu.
mõtlema maalt ära kolimisele rahvast.
Paraku on taas rakenda.
Maaelu
kokku tõmbamisest
tud teerullipoliitikat.
«Rääkivõidab enim Tallinn,
Segamini on pandipakend
des Eestist kui uuest
kes
iPõhja- süsteem, välisturistide
tasuta ühistranspordiga on
maast, võiks peaministri
ostureimeie
mõte sid üle Soome
elanikke linnastuma
lahe kahanevad.
peatuda ka sellel, miks
meelitaikkagi See omakorda
nud. Ka väikeettevõtl
tähendab sadaon Reformierakonna targal
use väljuh- maala poodidelegi
jasuretamine maal suurendab
timisel juhtunud nii,
katsumuet küm- si. Keerulistes
linnastumist.
oludes sulgevad
ned ja kümned tuhanded
Meie valitsus püüab küll
Ees- Lõuna-Eesti väikepoed
Võin mõista Keskerakonterve ti inimesed on olnud
uksi,
alitsus räägib statissunnitud ent uksi
asemel pool rehkendu
na soovi pidada tallinnastuvõivad hakata sulgekas püsivalt või siis viieks
st
teha,
tikast ja rahva tervitöö- ma ka Tallinna
mist töövõiduks, tõenduseks,
kuid õiget vastust siit
päevaks nädalas Põhjamaades
poed.
se paranemisest, kuna
ei saa, se
et kõik tahavad kolida
Kõik kadunud töökohad
ümber asuma?» küsis
hästi
alkoholi ostmine on
ja
hindeks
too- märgivad riigile
on ikka kaks. nane opositsiooni
juhitud pealinna. Aga
Eestis
ei taha ju
vähenenud. Kas siis, kui
fraktsioo- jõumaksusid laekumata töökolida, poliitika sunnib
katad
. Kui Tallink ka
ni juht. «Kas põhjus
ogutud on juba 31 000
selleks!
kätega silmad kinni ja
pole just laevad Läti
ise midaAitab küll, koligem
lipu alla viib, saab
nimelt Reformierakonna
allkirja väikepoodni
kõik
gi ei näe, on põhjust arvata,
juh- siitki arvutada
maale! Eestis pole regionaalpoet
saamata maksutimisel aetud majanduspol
ke kaitseks. Piirialade
ei näe teised ka? Võtke
ii- tulu. Meie valitsus
liitikat peaaegu kunagi
käed
tikal, mis on hinnad
püüab küll
olnud,
me eest, seadke sammud sil- väikepoed panevad uksed kintõstnud terve asemel
kuid teeme selle ise.
piiri- ni. Inimesed peavad
pool rehkendust
Lääne-Euroopa jõukamate
Kolime
aladele, vaadake ringi
hakkama
maale, käime jala, ostame
– rääkige käima leiva-piima
kide tasemele, kuid palgad rii- teha, kuid õiget vastust siit ei
kauoma rahvaga. Valitsemiseks
järel kümnepa talupidajalt ning kogukonna
ankurdatud Ida-Euroopa on saa, ja hindeks on ikka kaks.
mandaat, ja otsused tuleb on te kilomeetrite kaugusel. Kütutasepeale saame kõik eluks
Minister Simsoni mantteha seaktsiisi tõusu
mele?»
vajaliku
nende inimeste heaks,
tõttu on autorana korrutatud matusetoejagatud ja tehtud.
kes Ees- ga poeskäik
Mina küsin: mis siin
kallimaks läinud.
timaal elavad. Otsuseid
pildil tuse taastamine,
Ise
ei ole Lubatud tasuta
hakkama
ei
klapi?
tasuta
saavate
Kui asendada Reformiühiskoguvaja teha kinnistes kabinettides
ühistransport
transport ja rohkem-rahakondadena pole meil
aga neisse küladesse,
erakond neis lausetes
muret,
kätte
ja poliitikutele praalimiseks.
kus just
Keskera- ongi ehk pigem
maksulaekumised vähenevad et
on rohkem tuge vaja,
konnaga, siis kõlbab see
suunatud tegeja
Viimane näide sellest,
ei ulatu.
seisu- vus Eestis elu
et valitsusel pole midagi
kui- Valida on, kas
koht ministri suust väga
väljasuretamiümber
parem liinivõrk
das pada sõimab katelt,
hästi seks. Nende kolme
jagada.
oli või senine ja tasuta.
ka aastasse 2017. Ettevõtjad
koosmõjus
Bussid sõiVaatame, kas see on
väljendanud muret, rahvas on raha rohkem kättesaajaid pole,
reaaloma sest nad on kas
sus või ulme tänapäeva
ära kolinud või
maailmas?
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VEEBIKOMMENTAARID
•
«ANNELINNAS ÜHE FOORI
JUURES
JALAKÄIJAD LIDUVAD
, TEISE JUURES
AUTOJUHID VENIVAD
» (TPM, 30.11)
Mis foorid, Tartule on
kombeks
igale poole ringteesid ehitada.

gennadi poroškov

No lollikari see transpordiosakond. Seal on hommikuti
niigi
ummikud, siis teeme aga
takistusi
juurde. Foor ja künnis korraga,
kolm autot ühe tsükliga,
oinamütsid!!
Mõisavahe tänavas sõideti
ülekäigurajal inimene surnuks,
muu-

ümber ehitada. Ilmselt
on seal ka
mingid standardid, kui
suur kalle
tohib jalakäijate teel sõidutee
suunas olla. Et talvel libedaga
sõiduteele ei libiseks näiteks.
Aga päris mõttetu too
künnis
vast ka hetkel pole. Foor
töötab
ainult
õhtul
kella
datusi ette ei võetud, see
9ni.
ainuke
Kui künnis täiesti ära võtta,
ülekäigurada on siiani
siis
hämaras.
ma arvan, et meil on küllalt
Aga Kaunase puiesteele
sellipannakseid, kes arvavad, et kollase
se kaks valgusfoori koos
vilkukünnise- va tulega võib
ta sealt lihtsalt üle
ga saja meetri peale.
kihutada.
willi pluss
Ja tõesti Mõisavahes eile
pimedas millegipärast autod
Seda Kaunase puiestee
krigistakünnist ei
sid jah seal alumise ülekäiguraja
saa sealt lihtsalt niisama
maha ka
juures pidureid. Ma ei
freesida, sest siis jääks
tea miks,
jalgrattaaga arvan, et mingid rumalad,
teele kõrge äärekivi. Tuleks
ka
võibolla mitte päris kohalikud,
jalgratta- ja jalakäijate
latee uuesti
sid seal lihtsalt hoo liiga
suureks

ja ülekäigurada tuli üllatusena.
Aga tegelikult on seal tõesti
mõnikord olnud natuke hirmutav
pimedas üle tee minna küll.

hardi bakamaru

Kas see on avalik info ja
kuskilt
leitav, mis on selle inimese
nimi,
kes arvas, et künnis neljarealisel
magistraaltänaval on okei
lahendus? Kas künnise projekteerijad
ja heakskiitjad olid teadlikud,
et
sinna kohe-kohe ka foor
tuleb?
Lisaks sellele, et see lahendus
on
(mul ei ole siinkohal ühtegi
viisakat sõna öelda, mis olukorda
hästi iseloomustaks), ütleme
siis veider, on selle alla tubli ports
maksumaksja raha maetud.

ülikooli 2a, tartu
e-post: jyri.saar@post 51003
imees.ee
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KIRJUTAGE MEILE

priit pullerits

Kas meie omavalitsustel on pikaajaline vaade, milliseid
investeeringuid soovitakse oma õuele tuua? Vahel võib
tunduda, et kohalikule omavalitsusele on lihtsam, arukam
ja kasulikum kaubelda oma piirkonda riigiasutus, kui näha
vaeva lisaväärtust pakkuva investeeringu meelitamisel.

max dunanin

Märt Meesak kirjutas
elu võimalikkusest
maal 7. detsembril.

dustab terviku. Kohalikud
omavalitsused teenivad ju põhiosa tulust omavalitsuses elavate inimeste üksikisiku tulumaksult.
Piltlikult öeldes tähendab
see seda, et näiteks Viimsi
elanik võib küll töötada ning
tegutseda põhiliselt Tallinnas,
kuid olles registreerunud Viimsi elanikuks, siis kuigi ta tarbib infrastruktuuri teistes omavalitsustes, teenib suurima tulu
see omavalitsus, kus maksumaksja ööbib, ehk Viimsi.
Praegune süsteem pole
läbinisti halb – see motiveerib
omavalitsusi pakkuma parimat
elukeskkonda.
Teisalt peaksid omavalitsused olema motiveeritud pakkuma ka parimat ärikeskkonda.
Viimsi ja Tallinna dünaamikale omane paralleel võib eriti kontrastselt mõjutada kohalikke omavalitsusi uute tööstusinvesteeringute kontekstis.
Omavalitsused võivad teha tublit tööd ning aidata leida ettevõtjatel parimad lahendused.
Aga kes saab tulu?
Tulu saab ikkagi see omava-

litsus, kus tööstusettevõtte töötajad elavad ja just seepärast on
oluline, et omavalitsuses oleks
head elamistingimused, lasteaiakohad ning head haridust
pakkuvad koolid.

T

ööstus kasvatab jõukust. Jõgevamaa kogutoodang 2016. aastal oli
230 miljonit eurot. Kui biosöetehase ja vineeritehase aastane müügitulu oleks kokku 50
miljonit eurot, suureneks piirkonna kogutootlikkus võrreldes 2016. aastaga 20 protsenti.
Tegu on hüppelise muutusega. Ühegi IT-ettevõtte harukontor Tallinnast väljapool ei tooks
eales nii suurt mõju piirkonna
majanduskasvule.
Innovatiivseid ja keskkonnasäästlikke tehaseid on Eestile väga vaja. Tööstusinvesteeringutest peab saama selge
regionaalne huvi, sest sellest
võidaksid nii kohalikud inimesed, omavalitsused kui ka terviklikult kogu riik.

Sisuliselt võib öelda, et
Eesti rikkaim piirkond on
Lääne-Euroopa tasemel,
kuid vaesemad piirkonnad
Ida-Euroopa tasemel.
Jõgevamaal on SKT
elaniku kohta 72 protsenti
väiksem kui Tallinnas
ning näiteks Põlvamaal
on seis veelgi halvem.

Innovatiivseid ja
keskkonnasäästlikke
tehaseid on Eestile väga vaja.
Tööstusinvesteeringutest
peab saama selge regionaalne
huvi, sest sellest võidaksid
nii kohalikud inimesed,
omavalitsused kui ka
terviklikult kogu riik.

Riigi huvi peaks olema see,
et Eesti kohalike omavalitsuste
ametnikud tahaksid käia tööstusele orienteeritud erakapitali investeerimisettevõtete ustele koputamas – otsima raha
nii maa alt kui ka maa pealt,
Euroopa Liidust kui ka mujalt
maailmast. Nii oleks kohaliku ametkonna parim mõõdupuu investeeringute meelitamise võime.
Tädi Maali peab saama oma
silmaga näha, et investeeringud
toovad kasu tema õuele. Siis
antakse investeeringute meelitamiseks ka poliitiline mandaat ning on motiveeritud ka
kohalik ametnik.
See kõik eeldab laiemat
debatti kohalike omavalitsuste rolli üle. Loodan, et tegin
otsa lahti.

