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Teema Nr Eesmärk Tegevused Aeg Koordineerija 

Asustus ja 
ühendused 
 

1 Keskustes teenuste olemasolu 
tagamine häid elamis- ja 
valikuvõimalusi pakkuva 
elukeskkonna 
kujundamiseks 

Haridus- ja tervishoiuvõrgu 
arendamine ja korrastamine 
 

2020 Haridus- ja Teadusministeerium, 
Sotsiaalministeerium, MV, KOV 

2 Ühenduste tagamine mandriga ja 
saarte vahel 

Kvaliteetse, ajakohase, regulaarse, 
piisava sagedusega, mugava 
praami- ja lennuühenduse 
tagamine 

Pidev MV, Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium 

3 Lennu- praami- ja bussiliikluse 
vahelise sidususe parandamine 

Bussi-, laeva- ja lennuliiklust 
siduva ühistranspordigraafiku 
kavandamine 

2018 MV, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium 

4 Töökohtade, 
haridusasutuste ja  
teenuste kättesaadavuse 
tagamine, keskuste  omavaheline 
sidustamine 
ühistranspordi korralduse ja 
ajakohastamise läbi 

Ühistranspordi ajakohastamine, sh 
olemasolevate liinide selgem 
jaotamine, vajadusel tükeldamine 
erinevateks liinideks 
lähtudes Hiiumaa teedevõrgust ja 
asustuse struktuurist 
 

2018 MV, Maanteeamet, KOV 

5 Rahvastiku kahanemisest tingitud 
nõudluse muutumisega 
arvestamine ühistranspordi 
korralduses 

Ühistranspordi 
ümberkorraldamine tulenevalt 
nõudlusest: 
1. Regulaarne 
ühistranspordiühendus suurema 
nõudlusega suundadel 
2. Nõudluspõhine veoteenus 
väikese nõudlusega suundadel  

2018 MV, Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium, KOV, 
kodanikeühendused 
 

6 Elamumajanduse arendamine Munitsipaalkorterite ja -
elamumaade fondi loomine ja 
arendamine noorte perede 
elamistingimuste parandamiseks 
ning väljarände vähendamiseks 

2030 KOV 
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Keskkond 7 Inventeerida objektid, mis on 
erinevatest registritest välja 
jäänud, ja liita need 
olemasolevate 
registritega/nimekirjadega, et 
tekiks ühine kultuuriväärtuste 
nimekiri. Eesmärk on säilitada 
Hiiumaa identiteediväärtust ning 
toetada kohalikku turismi 
 
 

Muinsuskaitseobjektide ja 
kultuuriväärtuste inventeerimine. 
Olemasolevad nimekirjad: 
- Muinsuskaitseameti 
kultuurimälestiste riiklik register 
- 20 sajandi arhitektuuri projekti 
maakondlik nimekiri; 
- Pärandkultuuri objektid; 
- Valdade üldplaneeringutes 
kajastatud kultuuriväärtusega 
objektide nimekirjad; 
- Militaarpärandi nimekiri. 

2025 Muinsuskaitseamet 

8 Pärandkultuuri ja 
muinsuskaitseobjektide 
sihipärane eksponeerimine, mis 
toetaks ettevõtlust ja 
majandusarengut 

Viitade või/ja infotahvlite 
korrastamine ja paigaldamine 

2030 Muinsuskaitseamet, MV, KOV, 
kodanikeühendused 

9 Väärtuslike maastike 
maastikuhoolduskavade 
koostamine ja uuendamine  

Juba koostatud 
maastikuhoolduskavade üle 
vaatamine, vajadusel uuendamine. 
Maastikuhoolduskavade 
koostamine 
- Reigi-Lauka; 
- Kärdla rannaniidud ja metsad;  
- Kagu-Hiiumaa; 
- Käina põllumaastik koos 
kihelkonnakeskusega; 
- Kaigutsi küla;  
- Viiri-Emmaste-Tilga; 
- Sõru-Hindu-Tohvri  
väärtuslikele maastikele. 

2030 Kodanikeühendused, KOV 

10 Sinivõrgustiku toimimise 
tagamine kalavarude 

Jõgede suudmealade 
puhastamiseks vajalike projektide 

2030 KOV, kodanikeühendused 



3 
 

taastootmise parendamiseks 
 

koostamine ja jõgede 
suudmealade puhastamine: 
- Õngu oja, Vanajõgi, Nuutri jõgi, 
Poama oja (peamiselt meriforelli 
taastootmiseks);  
- Suuremõisa jõgi, Vaemla jõgi, 
Luguse jõgi, Armioja, Käina lahe 
väljavoolud ehk Puulaiu kanal, 
Orjaku silm, Käina-Vaemla 
ühendus Laisna kanal, Jõeranna 
oja, Jausa oja, Prassi kraav. 

11 Jäätmemajanduse  paremaks 
korraldamiseks analüüsi 
koostamine 

- Analüüsida, kas tulenevalt 
saarelisest iseloomust on 
majanduslikult otstarbekam 
olmejäätmete vedu mandrile või 
kohapealne ladestamine ja soojuse 
tootmine; 
-  Erinevate variantide tasuvuse ja 
keskkonnamõju ning  võimalikke 
kombinatsioonide hindamine ja 
võrdlemine; 
-  Jäätmete korduskasutuseks 
ettevalmistamise, ringlussevõtu ja 
muul viisil taaskasutamise (lisaks 
energiakasutusele) võimaluste 
analüüsimine 

2020 MV, Keskkonnaamet, KOV 

12 Jäätmete kogumise ja 
sorteerimise korraldamine ning 
arendamine 

Optimaalse ehitus-
lammutusjäätmete ning 
probleemtoodetest tekkinud 
jäätmete kogumis- ja 
käitlusvõrgustiku tagamine 

2020 KOV, ettevõtted, kodanikeühendused 

13 Keskuste kortermajade 
biojäätmete sorteerimise 

2020 KOV, ettevõtted, kodanikeühendused 
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võimaldamine 

Tehniline taristu 14 Lennuliikluse parem 
korraldamine ning turvalisuse 
tagamine 

Navigatsiooniseadmete hankimine 
ning liini käitamiseks 
hanketingimuste sätestamine, 
arvestamaks 
navigatsiooniseadmete 
kasutamise nõuetega 

2017 Kärdla Lennujaam, MV, Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium 

15 Kergkatete ehitamine 
kruusateedele, et parandada 
elukeskkonda ning töö-, 
haridusrände ja teenuste 
kättesaadavust  

Viiakse tolmuvaba katte alla teed 
nr 12121 (Allika-Vaemla) ja nr 
12165 (Kärdla-Hausma-
Lennujaam) 

2016 Maanteeamet 

16 Viiakse tolmuvaba katte alla 1. 
prioriteedi riigimaanteed (Tabel nr 
3) 

2030 Maanteeamet 

17 Muudetakse tolmuvabaks kõik 
riigimaanteed  

2030+ Maanteeamet 

18 Sidusa ja turvalise 
kergliiklusteede võrgustiku 
rajamine, et 
vähendada inimeste sõltuvust 
ühistranspordist ja autodest, 
parandada inimeste elukvaliteeti 
ja tervist. 

Jalg- ja jalgrattateede ehitamine 
(Ptk 4.2; Joonis 18) 

2030 Maanteeamet, KOV 

19 Sadamate arendamine nende 
funktsioonide laiendamise ja 
ühenduse parendamise läbi 
regiooni toimepiirkondade 
paremaks omavahelise ning 
ülepiiri sidustamiseks Läänemere 
lähiriikidega turismi ja majanduse 
arengu eesmärgil  
 

Väikesadamate võrgustiku ja 
sadamate arendamine 

2020 Majandus- ja kommunikatsiooni 
ministeerium, KOV, ettevõtjad, 
kodanikeühendused  

20 Avalikus kasutuses olevatele 
sadamatele ning avaliku 
kasutusega lautri- ja 
puhkekohtadele 
juurdepääsuteede rajamine ja 
korrastamine 

2030 KOV, Maanteeamet 

21 Haldi sadama rekonstrueerimine 2030 KOV, kodanikeühendused, ettevõtjad 
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22 Vastavate viitade, infotahvlite vms 
korrastamine ja paigaldamine 

2030 KOV, kodanikeühendused, ettevõtjad 

23 Taastuvate energiaallikate 
osakaalu suurendamine, et 
-vähendada süsinikdioksiidi 
emissiooni;  
-hajutada energiatootmist;  
-vähendada energiatootmise 
mõju keskkonnale ja kliimale;  
-kasutada ära - kohalikke 
energeetilisi ressursse;  
-pakkuda tööd kohalikele 
inimestele ja luua uusi võimalusi 
majanduse arenguks 

Kohalike energeetiliste 
ressursside kasutamise 
mitmekesistamine (tuuleenergia, 
päikeseenergia, bioenergia). 
Koostootmisjaama(de) rajamine 
 

2030 Elering, Elektrilevi, Nelja Energia, MV, 
KOV 

24 Tõhusam elektri tootmine ja 
mõistlikum energia kasutamine 

Targa võrgu põhimõtete 
juurutamine, Hiiumaa Targa Võrgu 
väljaarendamine 

2030 Elektrilevi OÜ, Elering AS, ettevõtjad, 
kogukonnad, KOV 

25 Energeetilise sõltumatuse ja 
varustuskindluse suurendamine, 
elektrivõrkude kaasajastamine 

Elektrivõrgu analüüsi koostamine 
koormuskasvu hindamiseks 

2025 Elering AS, Elektrilevi OÜ 

26 Ringvõrgu väljaehitamine 2030 Elektrilevi OÜ, Elering AS, ettevõtjad 

Üldine 27 Uute töökohtade loomise 
toetamine ja 
ettevõtluskeskkonna arendamine 

Tööstusalade taristu arendamine 2030 KOV 

28 Maakonnaplaneeringus 
kavandatuga arvestamine 

Üldplaneeringute ülevaatamine ja 
uute üldplaneeringute koostamine 

2017-2022 KOV 

 


