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Mis see on ja miks seda vaja on

 Raplamaa arengustrateegia 2035+

 Tegevuskava 2019-2022

 Investeeringute kava 2019-2022

 Haldus-territoriaalne reform

 Regionaaltasandi reform



Maakonna arengustrateegia roll

 Kohalikul tasandil

 Aluseks üldplaneeringute koostamisel

 Kooskõlas KOV arengukava ja eelarvestrateegiaga

 Teatud tegevused ja investeeringud KOV eelarves

 Maakonna tasandil

 Tegevuskava

 Riigitasandil (ootused)

 Arvestatakse valdkondlike arengute kavandamisel

 Arvestatakse riigi osutatavate teenuste muutmisel

 Arvestatakse investeeringute tegemisel

 Arvestatakse toetuste eraldamisel



Strateegiaprotsess



Vastuolulised kaalutlused

 Mis on erilist

 Mis on olulist

 Mis on motiveeriv

 Mis on teostatav

 Tuleviku ennustamatus ja paindlikkus

 Kindel plaan ja järjekindlus



Milles kokku on lepitud?

Väljakutsed

Eesmärgid

Tegevussuunad



35 000 õnnelikku ja kodukohta 
hindavat elanikku



Tugevused ja väljakutsed

 Aeglane kahanemine (alla 1%)

 Noor rahvastik (3.)

 Pikk eluiga (78)

 Ühtlane asustus

 Vananemine

 Noorte lahkumine

 Hõre asustus (12 in/km2)

 Väikesed keskused



Eesmärgid ja tegevussuunad

 Kasvav elanikkond ja tugev keskuste 
võrgustik

 Positiivne loomulik ja mehaaniline iive

 Keskuste võrgustiku tugevdamine, sh Rapla 
kui maakonna- ja toimepiirkonna keskuse 
arendamine



Kõige puhtam ja turvalisem 
elukeskkond Eestis



Tugevused ja väljakutsed

 Puhas loodus

 Turvaline keskkond

 Osaline kinnisvaraturg

 Jäätmekäitlussüsteem

 Elamispindade vähesus

 Planeeringutest kinnipidamatus

 Suvilapiirkondade ümberkujunemine

 Turvastruktuuride vähendamine



Eesmärgid ja tegevussuunad

 Hästi planeeritud ja planeeringu alusel välja 
arendatud elukeskkond

 Planeeritud areng

 Piisavas valikus ja mahus elamispindasid

 Kiire ja kvaliteetne andmeside kõikjal maakonnas

 Teenuse viimine lõppkasutajani

 Targad lahendused ja tehniline areng

 Tugevad ja sidusad paikkondlikud kogukonnad 
ning tugevad vabaühendused

 Kogukondade ja vabaühenduste toetamine



Eesmärgid ja tegevussuunad

 Hajutatum taastuvatel ressurssidel põhinev 
energiatootmise süsteem ja tark elektrivõrk

 Piisava võimsusega ja vastuvõetava hinnaga elektrivõrk

 Taastuvenergeetika ja kohalikud ressursid

 Energiatõhusus

 Kompetentsed, tõhusad ja finantsiliselt võimekad 
vallad teevad tihedat koostööd maakonna 
tasakaalustatud arenguks

 Toimivad koostöövormid maakonnas

 Kohalike omavalitsuste parem finantsvõimekus

 KOV kompetentsi ja tõhususe kasv



Positiivselt tuntud piirkond



Positiivselt tuntud piirkond



Tugevused ja väljakutsed

 Maakonna meediakanalid (raadio, ajalehed)

 Vähene tuntus

 Kuvand ja märgid vähetuntud

 Kohaturundus nõrk

 Infoliikumine ei ole koordineeritud

 Turundus- ja kommunikatsioonistrateegia ei 
toimi



Eesmärgid ja tegevussuunad

 Raplamaa on eristuv, tuntud ja hea 
mainega

 Mainekujundus, kohaturundus ja 
kommunikatsioon



Sagedased ja head ühendused 
Tallinnaga



Tugevused ja väljakutsed

 Raudtee olemas

 Rail Baltic kiirraudtee

 Via Baltica jt teetrassid

 Pargi ja reisi raudteel

 Kuusiku lennuväli

 Peamiste teetrasside turvalisus

 Raudtee läbilaskevõime

 Lennuvälja potentsiaal kasutamata



Eesmärgid ja tegevussuunad

 Maakonna hea ligipääsetavus ja aeg-
ruumiliste vahemaade vähenemine läbi 
heatasemelise transporditaristu ja kiirete 
välisühenduste

 Kaasaegse ja piisava läbilaskevõimega 
transporditaristu väljaarendamine

 Väikelennundus kaasaegsel tasemel



Tolmuvaba kattega tee igasse 
asulasse



Tugevused ja väljakutsed

 Tihe teedevõrk

 Teed vananevad

 Suur rekonstrueerimisvajadus

 Pidev teedeehituse alarahastamine

 Kergliiklusteid ebaühtlaselt



Eesmärgid ja tegevussuunad

 Hea kvaliteediga teedevõrk maakonnas

 Kaasaegne ja ohutu teedevõrk

 Vajadustele vastav ja ohutu kergliiklusteede 
võrgustik



Hea ühistranspordikorraldus 
maakonnas



Tugevused ja väljakutsed

 Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

 Pargi ja reisi

 Vananenud ühistranspordiskeem ja 
sõiduplaanid



Eesmärgid ja tegevussuunad

 Nõudlusele vastav ühistransport 
maakonnas

 Vajadustele vastav ja hästi toimiv 
ühistranspordikorraldus



Kvaliteetsed ja kõigile 
kättesaadavad avalikud teenused



Tugevused ja väljakutsed

 Teenused kättesaadavad

 Kahanev elanikkond

 Vähene koostöö

 Liigsed ootused vabaühendustele



Eesmärgid ja tegevussuunad

 Kättesaadavad ja kvaliteetsed teenused

 Teenuste pakkumise toetamine ja uued 
lahendused teenustes



Loovusest pakatav 
kultuuriruum



Tugevused ja väljakutsed

 Traditsioonilised üritused

 Tugevad spordiklubid

 Huvikoolid igas vallas

 Huvikoolide õppurite arv kasvab

 Kultuuri- ja spordirajatiste olukord



Eesmärgid ja tegevussuunad

 Mitmekesine ja kättesaadav huviharidus

 Huvihariduse võrgustiku ülesehitus ja sisu

 Spordiakadeemia

 Kättesaadavad ja kvaliteetsed teenused

 Heal tasemel spordi-, kultuuri- ja vabaaja-
taristu

 Kultuuritegevuse toetamine

 Noorsootöö ja huvitegevuse toetamine



Maakonna haridusasutuste 
koostöövõrgustik, mis kaasab 
ettevõtjaid ja kõrgkoole



Tugevused ja väljakutsed

 Koolivõrk paigas

 Erivajadustega laste haridus

 Kutseharidus (Kehtna ja Vigala)

 Laste arv koolis langeb

 Madal haridustase (72%, tagant 4.)

 Kõrgkooli ei ole

 Koostööd vähe

 Vananevad õpetajad (3-6% alla 30)

 Vähe tugispetsialiste

 Täiskasvanute koolist väljalangevus



Eesmärgid ja tegevussuunad

 Maakonna haridusasutuste koostöö tagab 
suuremad valikuvõimalused õppijatele ja 
parima ressursikasutuse koolidele

 Maakonna haridusasutuste koostöövõrgustik

 Kõigis koolides head õppimisvõimalused

 Kaasaegne füüsiline õpikeskkond

 Õpetajate ja tugispetsialistide motiveeritus

 Toimiv laiapõhjaline nõustamisteenuste 
süsteem maakonnas

 Täiskasvanute nõustamis- ja koolitussüsteem



Igale Raplamaa lapsele on taga-
tud kodulähedane lasteaiakoht



Tugevused ja väljakutsed

 Noor rahvastik (3.)

 Palju lapsi

 Laste arv lasteaedades kasvab (12 a/+300)

 Lasteaiakohti on

 Kohtade puudus kasvavates piirkondades



Eesmärgid ja tegevussuunad

 Igale lapsele on tagatud talle sobiv 
lasteaia või -hoiu koht (sh erivajadustega 
lapsed)

 Tagatud kvaliteetne lasteaiateenus kõigile



Raplamaa on atraktiivne 
turismipiirkond



Tugevused ja väljakutsed

 Rikkalikult kultuuri- ja loodusväärtusi (nt 
mõisad)

 „Säravaid“ objekte pole

 Ööbimiskohtade vähesus



Eesmärgid ja tegevussuunad

 Raplamaa on atraktiivne loodus-, 
kultuuri- ja elamusturismi sihtkoht ning 
oluline puhkusepiirkond

 Puhke- ja turismitaristu ja -tooted ning 
teenindus



Neli kaasaegset tööstusala 40 
minuti kaugusel Tallinnast



Tugevused ja väljakutsed

 Mitmekesine ettevõtlus

 Tootlik primaarsektor (11% SKP-st)

 Geograafiline asend Tallinna läheduses

 Tipptegijaist ettevõtted

 Ettevõtlusalad

 Tööturg ei taastooda (0,87, aga 3.)

 Väike majandus (1,4% Eestist)

 Tööjõu madal tootlikkus

 Ettevõtlus väheinnovatiivne



Eesmärgid ja tegevussuunad

 Mitmekesine ettevõtluskeskkond, kus 
toimetavad kõrget lisandväärtust tootvad 
ettevõtted

 Ettevõtjatele järelkasvu ja tööjõu tagamine

 Maakondlike ja piirkondlike ettevõtlusalade 
väljaarendamine

 Ettevõtjate tugisüsteemide väljakujundamine 
maakonnas

 Heal tasemel ja mitmekesine toidusektor

 Kohalik toit



Kehtna Rasketehnika 
Kompetentsikeskus



Tugevused ja väljakutsed

 Kehtna Kutsehariduskeskuse raskemasinate 
õppesuund

 Huvi ettevõtjate poolt

 Riigi ja EL toetuse puudumine



Eesmärgid ja tegevussuunad

 Enam nutikat ettevõtlust

 Ettevõtjate ja haridusasutuste 
koostöövõrgustikud

 Nutikate ettevõtlusideede edendamine 



Rapla tervishoiulinnak



Tugevused ja väljakutsed

 Tugev hoolekandevõrgustik

 Toimiv maakonnahaigla

 Riskirühmad väikesed

 Vähene koostöö ja tööjaotus

 Tervishoiuteenuste kokkutõmbamine



Eesmärgid ja tegevussuunad

 Kättesaadavad ja kvaliteetsed teenused

 Heatasemeline sotsiaal- ja terviseteenuste 
võrgustik



Kohila Keskkonnahariduse 
Keskus



Tugevused ja väljakutsed

 Palju loodusväärtusi

 Üldine keskkonnateadlikkus kasvab

 Kohila Keskkonnahariduse Keskus tegutseb

 Järgmine samm: haare, mõju, partnerid



Eesmärgid ja tegevussuunad

 Puhas looduskeskkond ja säästlik 
loodusressursside kasutamine

 Loodusressursside säästlik kasutamine

 Keskkonnateadlikkuse kasvatamine
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Raplamaa arengustrateegia

 Ei ole imerohi, mis ravib kõiki haigusi

 Ei muuda kohe ja kogu maailma

 Tegemist on dokumendiga, mis peaks 
olema kogukonna kokkulepe, emalaev, 
katus ja kompass, mis koondab ja 
suunab maakonna arengut ning 
käimasolevaid protsesse.



 Strateegia ja tegevuskava veebilehel

 Ettepanekuid saab esitada 21. novembrini

 Laiem arutelu jätkub 2019



Tänan!

Tavo Kikas
ROL arendusjuht
tavo.kikas@raplamaa.ee
5114321
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