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1. SISSEJUHATUS 

 

Hiiumaa ruumiline analüüs ja maakonnaplaneeringu lähteseisukohad on andnud sisendi 

maakonnaplaneeringu koostamise protsessi ning seletuskirja koostamiseks. Olulisemad Hiiu maakonna 

kohta koostatud strateegilised dokumendid ning uuringud, mis on andnud sisendi 

maakonnaplaneeringusse on alljärgnevad: 

� Hiiumaa arengustrateegia 2020+ (Kärdla, 2014); 

� Hiiu maakonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava 2014-2020 (Kärdla, 2014); 

� Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring 
(Elering, 2014); 

� Hiiumaa 2020: taastuvenergeetika tegevuskava (Kärdla, 2012); 

� Hiiu maakonna transpordiuuring (Inseneribüroo Stratum, 2014); 

� Hiiumaa ühistranspordi mudeli väljatöötamine (Inseneribüroo Stratum, 2015). 

 

Hiiu maakonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava koostamise raames on läbi viidud ka SWOT 

analüüs, mis on omakorda andnud sisendi maakonnaplaneeringusse. Olulisemad teemad, mida SWOT 

analüüs on mõjutanud on: tootmisalad, sadamad, energeetika, väärtuslikud põllumajandusmaad ning 

maastikud, looduskaitse, teedevõrk sh kergliiklus. 

Hiiumaa arengu jaoks olulised dokumendid on veel Biosfääri programmiala säästliku arengu programm 

2014-2020 ja rohemajanduse kava (koostamisel) arvestades asjaolu, et Hiiumaa on üheks eemärgiks 

seadnud rohemajandus arendamise ning säästva arengu põhimõtted. 

Maakonnaplaneeringu koostamisel on arvestatud varem kehtestatud maakonnaplaneeringutega. Olulise 

sisendi on andnud maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“. 
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2. ASEND JA RAHVASTIK 

2.1 ASEND 

Hiiumaa on Eesti rannikumere ja Moonsundi saarestiku suuruselt teine saar. 

Administratiivselt moodustab Hiiumaa koos Kassari saare ja veel umbes 200 väikesaarega Hiiu 

maakonna, mille pindala on 1023 km2. Hiiumaa ulatus linnulennult Sarvelt Ristnani on 60 km ja 

Tahkunast Rannakülla 45 km ning rannajoone pikkus on ligikaudu 326 km. Võrreldes naabersaartega on 

Hiiumaa 2,6 korda väiksem kui Saaremaa, 5,1 korda suurem kui Muhumaa ja 11,1 korda suurem kui 

Vormsi. Teiste Läänemere saartega võrreldes on Hiiumaa väiksem Ahvenamaast (1,4), Gotlandist (2,9), 

Ölandist (1,3) ja suurem Rügenist (1,1) ja Bornholmist (1,7). 

Hiiumaa asub mandri-Eestist 22 km läänes ja naabersaarest Saaremaast 5,5 km põhjas. Saaremaast  

eraldab teda 5,5 km laiune Soela väin, kirdes Vormsi saarest Hari kurk (väina laius ca 12 km), lühim 

vahemaa mandrini – 22 km – on Heltermaa ja Rohuküla vahel. Üle 320 kilomeetrine rannajoon on 

väheliigestatud. Läände ulatub ca 20 km pikkune Kõpu poolsaar ja põhja poole Tahkuna poolsaar.  

Väikesi poolsaari on rohkesti Hiiumaa loode- ja kagurannikul. 

Rootsi rannikuni läänes on ligikaudu 250 km ning Soome rannikuni põhjas 120 km. Lähimad linnad on 

Haapsalu (45 km), Kuressaare (83 km) ja Tallinn (120 km). 

Hiiumaa on geoloogiliselt suhteliselt noor ja madal saar, keskmine kõrgus üle merepinna on ligikaudu 10 

m. Hiiumaa ja Lääne-Eesti kõrgeim punkt Tornimägi, mis kerkis Balti jääpaisjärve vetest 11000 aastat 

tagasi, ulatub 68 meetrit üle merepinna. Samas kerkis saare madal keskosa üle merepinna alles 5000 

aastat tagasi. 

2.2 RAHVASTIK 

Elu- ja töökohtade paiknemist mõjutab maakonna asustuse struktuur. Statistikaameti andmetel elab Hiiu 

maakonnas 8 589 elanikku (05.05.2014). Sealjuures elab Kärdla linnas 3 017 elanikku, mis moodustab 

maakonna elanikest 35,1%. 

2011. aasta rahva- ja eluruumide loenduse andmetel elas Hiiu maakonnas 3 524 töötavat inimest. Neist 

940 töökoha asukoht ei ole teada või oli kindla asukohata. Samuti kuulusid nende hulka inimesed, kes 

töötasid mõnes teises maakonnas.  Lähtuvalt rahvastiku paiknemisest, elab Kärdla linnas suur osa 

maakonna töötavatest inimestest ning sinna on koondunud ka suur osa töökohtadest. Rahvaloenduse 

andmetel elab Kärdlas ligikaudu 40% töötavatest elanikest. Samas asuvad Kärdla linnas ligikaudu pooled 

Hiiumaa töökohtadest. Teistes kohalikes omavalitsustes on oluliselt vähem töökohti.1 

Hiiu maakonna kõige suuremaks kitsaskohaks on elanike arvu kahanemine (Joonised 1 ja 2). Kui seisuga 

1. jaanuar 2000 elas Hiiumaal 11 496 inimest, siis seisuga 1. jaanuar 2015 elas Hiiumaal 8 582 elanikku 

(Statistikaamet 2015). 

                                                        
1
 Hiiu maakonna transpordiuuring (Tallinn 2014) lk 4 
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Joonis 1. Rahvaarvu muutus perioodil 2000-2011 (Statistikaamet 2014) 

 

 

Joonis 2. Hiiumaa rahvastikupüramiid võrdluses Eesti keskmisega (Statistikaamet, 2014) 

Hiiumaa 2020+ seab eesmärgiks, et aastal 2020 on Hiiumaa elanike arv vähemalt 7500 elanikku. 

Statistikaameti pikaajalise prognoosi järgi on aastal 2020 Hiiumaal 7694 elanikku ja aastal 2025 vaid 



Hiiumaa  maakonnaplaneeringu  

ruumiline analüüs   

 

7 
 

7090 elanikku. Statistikaameti pikaajalise rahvastikuprognoosi kohaselt väheneb Hiiu maakonna 

rahvaarv aastaks 2040 üle 30% (Tammur 2014).  

2015. aastal koostatud (Alis Tammur ja Ene-Margit Tiit) klasteranalüüsis jaotati kõik varem esitatud 

kohaliku omavalitsuseüksused rahvastiku koosseisu proportsioonide ja põhilisemate protsesside järgi 

kaheksasse klastrisse (Joonis 3). Jaotuse eesmärgiks oli leida rahvastikuprotsessidelt kõige sarnasemad 

KOV-id, et neile koostada ühine rahvastikuprognoos. Hiiumaa omavalitsused jaotuvad kolme klastri  

vahel – klaster 3, klaster 6 ja klaster 7.  Paraku väheneb prognoosi alusel Hiiumaa lääneosa 2030. aasta 

perspektiivis ca viiendiku võrra. 

 

 

Joonis 3. Klastriüksuste paiknemine 

Klaster nr 3 on rahvastikunäitajate poolest kõige lähedasem Eesti keskmisele. Sama näitab ka tema 

paiknemine suuresti Eesti keskel – eemal äärealadest. Siia kuulub suurem osa väiksemaid ja keskmise 

suurusega linnu koos oma ümbrusega, sh enamik maakonnakeskusi. Tööealiste meeste ja naiste arvud 

on hästi kooskõlas. Siiski näitab prognoos, et niihästi negatiivse loomuliku iibe kui ka rände tulemusena 

kaotab klaster 2030-ndaks aastaks vähemalt kuuendiku oma rahvastikust. Ka sealse elanikkonna 

osatähtsus langeb 15 aastaga 29%-lt 25%-ni. 

Suhteliselt heas seisus on rahvastik klastris nr 6. See klaster on rahvaarvult suurim (44% kogu 

rahvastikust), sest siia kuulub Tallinna linn, kuid lisaks veel mitu väikelinna Harjumaalt, aga ka Kuressaare 

ja Põlva. Sellesse klastrisse kuuluvad vallad moodustavad kaardil teise ringi ümber  linnalähivaldade. See 
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tähendab enamasti, et tegemist on enam-vähem tüüpiliste küladega, kuid need paiknevad keskustele 

piisavalt lähedal. Selle klastri rahvaarvu struktuur on Eesti keskmisest pisut parem ja rahvastik ka 

keskmisest veidi noorem. Niihästi loomulik kui ka rändeiive on praktiliselt nullseisus, rahvaarvu muutus 

kuni 2030. aastani on minimaalne, piirdudes kokku 3-4%-lise vähenemisega. 

Klaster nr 7 on võrdlemisi sarnane Eesti keskmiste näitajatega. Sellesse kuulub palju asustusüksusi, kuid 

need on valdavalt maavallad ja pisilinnad. Sellesse klastrisse kuuluvad vallad paiknevad pigem riigi 

äärealadel. Prognoos on võrdlemisi nukker – 15 aasta pärast on selle klastri elanikkond vähenenud ligi 

viiendiku võrra. Kokku elab sellistes omavalitsusüksustes umbes 8% rahvastikust.2  

Elanike arvu vähenemist Hiiumaal toetab ulatuslik väljaränne, mis on tingitud vabade töökohtade 

vähesusest.3 

  

                                                        
2 Rahvastikuprognoos kohaliku omavalitsusüksuste rühmades (Tallinn 2015), lk 7-8 
3
 Hiiu maakonna konkurentsivõimetu tugevdamise tegevuskava 2014-2020 (Kärdla 2014), lk 4 
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3. ASUSTUS JA ÜHENDUSED 

3.1 KESKUSED 

Kärdla kujunemisele saare administratiivse ja teeninduskeskusena pani aluse 1829 asutatud ja alates 

1830. aastast Kärdlas tegutsenud Hiiu-Kärdla Kalevivabrik, mis enam kui järgneva sajandi jooksul oli linna 

peamine tööandja. 

Pärast II Maailmasõda saab Kärdlast Hiiumaa rajooni administratiivne keskus. Kärdla elanikkonna kiire 

kasv toimub 70-ndate teisel poolel ja 80ndatel aastatel, mil kasvab Kärdla roll Hiiumaa 

teeninduskeskusena. Kärdla ja Hiiumaa olulisimaks ja suurimaks tööandjaks on kalurikolhoos Hiiu Kalur. 

Lisaks Läänemere ranna- ja merepüügile püüavad Hiiu Kaluri laevad kala Atlandil ja Aafrika rannikul. 

Eesti iseseisvumise järel toimub Hiiumaa ja Kärdla ettevõtlusmaastikul ulatuslikke muutusi. Kalandus 

hääbub, endisena säilitab oma positsiooni tööandjana Hiiu Tarbijate Ühistu. Lisanduvad plastitooteid ja 

elektriseadmeid valmistavad ettevõtted ning tekstiiliettevõtted. Kärdla roll saare administratiivse ja 

teeninduskeskusena on jätkuvalt oluline. Siin asuvad haigla, gümnaasium, maavalitsus, enamus 

ministeeriumite hallatavatest asutustest, pangakontorid, suurimad kauplused. 

Viimased kümmekonna aasta jooksul on vähenenud Kärdla roll administratiivse keskusena. Seda nii 

ministeeriumite hallatavate asutuste arvu ja avaliku sektori töötajate arvu vähenemise tulemusena – 

nõudlus büroopindade järele Kärdlas väheneb aasta aastalt. 

Elanike arvu, ettevõtete ja töökohtade arvu vähenemisest hoolimata on Kärdla Hiiumaa keskse 

igapäevase pendelrände keskpunktiks. Kärdlas töötas 2011. aasta Rahva- ja eluruumide loenduse 

andmetel 414 inimest, neist Emmaste vallast 30, Kõrgessaare vallast 93, Käina vallast 96 ja Pühalepa 

vallast 195 (Statistikaamet 2013). Neile lisanduvad õpilased ja igapäevaselt Kärdlas pakutavaid teenuseid 

tarbivad väljaspool Kärdlat elavad inimesed. 

Struktuursed muutused linnades on pikaajalised ning nende muutuste mõjutamine nõuab pikaajalist ja 

selget visiooni. Valdavaks arengutendentsiks linnades on oluliste kaubandus-, teenindus- ja 

meelelahutuskeskuste koondumine äärelinna. Protsess, mis soodustab ajalooliste linnakeskuste 

marginaliseerumist ja moraalset vananemist. Kärdla on väike linn ning seda enam mõjutab iga uus 

elanikele igapäevaselt vajalik objekt ruumikasutust linnas. 

Kärdlas, kui saare tõmbekeskusel, puudub kaasaegselt funktsioneeriv linnasüda, mis toetaks ettevõtlust 

ja meelitaks elanikke ning külastajaid selles aega veetma. 20. sajandi teisel poolel kujunes Kärdla 

peamiseks kaubandus- ja teeninduskeskuseks Keskväljak. Väljakul ja selle vahetus naabruses asusid 

enamik kauplustest, turg, keskkool, kultuurikeskus, postkontor, haigla. 

Vastvalminud Kärdla sadama piirkonda on kavandatud Hiiumaa turunduskeskus, millega luuakse uus ja 

arenev linnakeskus. Viimane vähendab omakorda Keskväljaku rolli linnasüdamena ja toetab olemasoleva 

linnakeskuse jätkuvat marginaliseerumist. Sadamapiirkonna ja atraktiivsete mereäärsete piirkondade 

väljaarendamine ei tohi kahjustada väljakujunenud linnasüdame rolli.  

Kärdla linna vahetusse lähedusse rajatud elamud (perioodil 2000-2015 kuus elamut) ei ole toonud kaasa 

täiendavat sundliikumist ning elanikud kasutavad Kärdla linna teenuseid. Alade (elamute kaugus linnast 
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ning hõlvatud pindala) ulatus on marginaalne ning nad on funktsionaalselt ja tehnilise taristuga seotud 

linnaga. Seega metoodika4 kohaseid linnalisi arengualasid Hiiu maakonnaplaneeringuga ei ole vajalik 

määrata ja valglinnastumist  Hiiumaal ei esine. 

Tartu Ülikooli poolt on läbi viidud 2014-2015 Eesti keskuste analüüs sh olemasolevate teenuste 

kaardistamine. Selle baasil on jaotatud Hiiumaa keskused maakonna, piirkonna, kohalikuks ja 

lähikeskusteks. 

Tabel 1. Kärdla teenuste analüüs tulenevalt RAKE uuringust5 (2015) 

Piirkonna-
keskus 

Gümnaa-
sium 

Kutsekool 

Regionaal- 

ja 
maakonna-

haigla 

Pangakon-
tor 

Maakonna-
raamatukogu 

Võistlus-
staadion 

Tervisespordi-
keskus 

Kärdla linn jah Suuremõisa jah jah jah jah Paluküla 

 

Keskus 

EMTA 

teenindus

-büroo 

PPA 

teenin-

dus 

Maantee-

ameti 

liiklus-

registri 

büroo 

Töötu-

kassa 

osakond 

SKA 
kliendi-

teenin-

dus 

Haigekas-
sa kliendi-

teenidus-

büroo 

Keskkon-

naameti 

kontor 

PRIA 
teenin-

dus-

büroo 

Põllu-
majan-

dusameti 

keskus 

Kärdla linn jah jah jah jah jah 
 

jah jah jah 

 

Keskus Gümnaasium 
Kultuuri-

keskus 
Ujula 

Esma-

tasandi 

tervishoiu-

keskus 

(perearst) 

Hambaravi-

kabinet 
Apteek 

Hooldekodu 

eakatele 

Ehitus-

kaupade 

kauplus 

Kärdla linn jah jah Käinas jah jah jah jah jah 

 

Keskus 
Kiirabijaam (brigaadi 

asukoht) 

Riiklik pääste-

komando 

Politsei- või 

konstaablijaoskond 
Töötukassa büroo 

Kärdla linn jah jah jah jah 

 

Teised olulisemad keskused maakonnas on Käina, Kõrgessaare, Emmaste ja Suuremõisa. 

                                                        
4 Uuring: „Asustuse arengu suunamise ülesande lahendamise võimalused maakonnaplaneeringus“ (Tallinn, 2014) 
5 Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest 

maakonnaplaneeringutes (2015). Uuringus määratud keskused on siseministeeriumi poolt ümber nimetatud järgnevalt: IV 

tasandi teenuskeskus – maakondlik keskus; III tasandi teenuskeskus – piirkondlik keskus, II tasandi teenuskeskus – kohalik 
keskus; I tasandi teenuskeskus – lähikeskus. 
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Tabel 2. Käina  teenuste analüüs tulenevalt RAKE uuringust (2015) 

Keskus Lasteaed Põhikool 
Noorte-
keskus 

Rahvamaja 
Raamatu-

kogu 
Välispordi

-väljak 
Tervisera-

da 
Spordi-

saal 

Käina jah jah jah jah jah jah jah jah 

 

Keskus 

Toidu- ja 

esmatarbe-

kaupade 

kauplus 

Auto-

kütuse 

müügi-

koht 

Sula-

raha 

auto-

maat 

Posti-

punkt 

või post-

kontor 

Sotsiaal-

töötaja 

vastuvõ-

tukoht 

Päeva-

keskus 

Politsei-

ametniku 

vastuvõtu 

asukoht 

Vaba-

tahtlik 

pääste-
mees-

kond 

Valla- ja 

linna-
valitsus 

Käina jah jah jah jah jah jah 
 

riiklik jah 

 

Tabel 3. Emmaste, Kõrgessaare ja Suuremõisa teenuste analüüs tulenevalt RAKE uuringust (2015) 

Keskus 

Toidu- ja 

esmatarbe

-kaupade 

kauplus 

Lasteaed Põhikool 

Noorte-

keskus või 

noorte-

tuba 

Rahvamaja 
Raamatu

-kogu 

Välispordi-

väljak 

Spordi-

saal 

Emmaste jah jah jah jah 
 

jah jah jah 

Kõrgessaare jah jah jah jah jah jah jah jah 

Suuremõisa jah jah jah jah 
 

jah jah jah 

 

3.2 ÜHENDUSED 

Hiiumaa on ülejäänud Eestiga ühendatud lennuliini ja kahe parvlaevaliiniga. Hiiumaa jaoks on eluliselt 

tähtis mandri ja Hiiumaa vaheline parvlaevaühendus. Pidevalt kasvav parvlaeva kasutavate reisijate  ja 

sõidukite hulk tuleneb inimeste suurenenud mobiilsusest. 

“Rohuküla-Heltermaa liini jaoks oli aasta rekordiline, mandri ja Hiiumaa vahelisel liinil teenindati 2013. 

aastal esmakordselt üle 500 000 reisija ja 200 000 sõiduki – täpsemalt 505 192 reisijat ning 201 957 

sõidukit, mida on vastavalt 4,9% ning 6,2% rohkem kui 2012. aastal.” (Saaremaa Laevakompanii 2014). 

Samas on nõudlus suurem suvehooajal, nädalalõppudel ja seonduvalt sündmustega või pühadega 

(Sihtasutus Tuuru jt 2013, 40). 

Erinevate transpordiviiside omavaheline koordineerimine ja kohandamine vastavalt muutuvale 

nõudlusele on ühtviisi tõsine väljakutse ühistranspordi korraldajatele ja vedajatele. 

Hiiumaa asustus ja teedevõrk jälgib rannikut. Hiiumaal on kaks ajaloolist põhimaanteed: Heltermaa – 

Kärdla – Luidja – Ristna ja Heltermaa – Käina – Emmaste – Luidja – Õngu. Uusi ühendusi lisasid ajaliselt 

hiljem valminud Käina – Kärdla maantee ja loode ja edelasuunalised saare keskosa läbivad Hüti – Käina 

ja Valgu – Lelu – Leemeti teed. 
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Hiiu maakonna teedevõrk ja teede seisukord on head, kuid hajaasustus, asustatud punktide vahelised 

pikad vahemaad muudavad transpordi Hiiumaal kallimaks ja aeganõudvamaks. Hiiumaa asustustihedus 

on 8,4 elanikku km2 kohta (Kärdla linna elanikke arvestades), samal ajal kui Eesti keskmine 

asustustihedus 29,8 elanikku km2 kohta (Statistikaamet 2012). 

Pikad vahemaad ning väike nõudlus ei võimalda pakkuda ühistranspordi ühenduse soovitud tihedusega 

ja kõikjale, mistõttu hiidlased eelistatavad isiklikke transpordivahendeid. 2005.aastal oli Hiiumaal 1000 

elaniku kohta 531 sõiduautot (Keskkonnainfo 2014). 

3.3 ÜHISTRANSPORT 

Bussiliikluse kitsaskohad tulenevad Hiiumaa hõredast asustusest. See puudutab eelkõige 1800 

regulaarset kasutajat. Bussiliinide kasutatavust mõjutab ühenduse olemasolu sihtkoha ja soovitud 

lähtekoha vahel ning ajaline sobivus. Viimane tähendab, et buss peab jõudma sihtkohta töö- ja 

koolipäeva alguseks ning lahkuma sobival ajal. Töö- ja koolipäevad algused kattuvad ning need algavad 

enamasti kell 8:00-9:00. Loomulikult leidub erandeid. 

Stratum OÜ kaardistas 2014. aastal Hiiumaa elanike regulaarsed liikumised. Tööga seotud liikumiste 

puhul lähtuti 2011. aasta rahva- ja eluruumide loenduse andmetest. Õpilaste liikumiste kaardistamisel 

kasutati Eesti hariduse infosüsteemi andmeid. Töötajaid ja õpilasi on koondatud andmete kohaselt Hiiu 

maakonnas kokku 3 789. Erinevate asulate vahel liiguvad igapäevaselt töö ja õppimisega seonduvalt 

1 800 inimest. Ülejäänud õpivad ja töötavad elukohajärgses asulas.  

Kohalike omavalitsuste vahelises liikumises domineerib Kärdla suunaline liikumine. Kärdla linnas õpib ja 

töötab ligikaudu 500 teistes asulates ja kohalikes omavalitsustes elavat inimest. Teine tugev keskus on 

Käina alevik. Käinas töötab ja õpib ligikaudu 300 inimest teistest maakonna asulatest. 

Käina aleviku ja Kärdla linna vaheline liikumine on Hiiu maakonna suurima mahuline regulaarne töö- ja 

õpiränne (Joonis 4). Kärdlas õpib ja töötab rahvaloenduse ja Eesti hariduse infosüsteemi andmetel 50 

Käina aleviku elanikku. Samuti õpib ja töötab Käinas 19 Kärdla linna elanikku.6 

                                                        
6 Hiiumaa ühistranspordi mudeli väljatöötamine (Stratum, 2015), lk 8 
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Joonis 4. Asulatevaheline töö- ja õpilasränne 

Enamik kohalike omavalitsuste vahelisest liikumisest on Kärdla linna suunaline. Suurim liikumine toimub 

Kärdla linna ja Pühalepa valla vahel. Käina valla elanikest oli töökoht Kärdla linnas 96 inimesel ning Hiiu 

valla elanikest 93 inimesel. Kõige nõrgem seos Kärdlaga on Emmaste vallal, kust käis Kärdlas tööl 30 

inimest.  

Valdade omavahelised seosed on nõrgemad. Suurim liikumine toimub Käina ja Emmaste valla vahel. 

Emmaste vallas töötas 45 Käina valla elanikku ning Käina vallas 21 Emmaste valla elanikku. Käina valla 

elanikest oli töökoht Kärdla linnas 96 inimesel ning Hiiu valla elanikest 93 inimesel. 7 

Teenuste kättesaadavuse saab Hiiumaal jagada üldistatult kaheks. Olulisim keskus on Kärdla, mis toimib 

toimepiirkonna teenuskeskusena, mis osutab lisaks kohalikele teenustele ka regionaalseid teenuseid. 

Regionaalsetele teenustele juurdepääsu kriteeriumina on määratletud 60 minutit, millest 

ühistranspordiga sõiduaeg on 48 minutit. Toimepiirkonna teenuskeskusele on juurdepääs tagatud 

määratletud kriteeriumite alusel ühistranspordiga suurel osal Hiiumaast, sh kõikidest  teenuskeskustes. 

Katmata jääb suur osa Kõpu poolsaarest ning Emmaste valla läänepoolsest osast.8 

Kohalikele teenuskeskustele ei ole ühistranspordiga piisava ajaga juurdepääsu suurel osal Hiiu vallast. 

Teenuskeskus Kõrgessaares katab üksnes osa Heltermaa - Kärdla – Luidja maantee ääres paiknevatest 

                                                        
7
 Hiiu maakonna transpordiuuring, (Stratum 2014) lk 9 

8 Hiiumaa ühistranspordi mudeli väljatöötamine (Stratum, 2015), lk 13 
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asulatest Reigi külast kuni Nõmme külani, sh Lauka küla. Samas Kõpu poolsaare ühendusaeg ei võimalda 

määratletud ajaga juurdepääsu kohalikele teenustele. 9 

Osaliselt ei ole piisavat juurdepääsu teenustele ühistranspordiga ka Emmaste piirkonna ja Käina 

piirkonna elanikel. Siiski moodustab see valla asustusest väga väikese osakaalu ning hõredalt asustatud 

piirkonnad. Käina asula katab teenuskeskusena ära ka Suuremõisa küla ning Pühalepa piirkonna asulad, 

mis jäävad Suuremõisast Käina poole.  

 

Joonis 5.  Puuduvad asulatevahelised otseühendused 

Puuduvad ühendused (hommikul, õhtul või hooajalisusest tulenevalt) sunnivad inimesi kasutama 

isiklikke sõiduvahendeid (Joonised 5-7). Reisijad toovad probleemiks, et õhtusel ajal ei ole sobivaid 

väljumisi koju suundumiseks – kui bussiga “maalt” tulles jõuad Kärdlasse hommikul liiga vara ja õhtul 

peale tööd pead bussi liiga kaua ootama, siis pigem valid isiklikku transpordivahendi. Samas on liiga vähe 

reisijaid, et lisaliinid end majanduslikult õigustaksid. 

Päeva lõikes eristub selgelt kaks „tipp-perioodi“. Tipp-perioodide liikumisi mõjutavad enim regulaarsed 

reisijad – inimesed, kes suunduvad hommikul kooli ja tööle ning õhtul koju tagasi. Hommikusel perioodil 

on suurim ühistranspordi kasutatavus 7:15-8:30. Sisenemiste puhul kestab tipptund ajavahemikul 7:15-

8:15 ning väljumiste puhul 7:30-8:30. Sisenemiste ja väljumiste tipptunni erinevus iseloomustab 

keskmist sõiduaega. Enamik reisidest kestavad seega kuni 30 minutit.  

Teine ühistranspordikasutuse tipp-periood kestab ajavahemikult kell 15:00-16:00. Sisemiste tipuhetk 

kestab 15:00-15:30 ning väljumiste puhul 15:15-16:00.  

Reisijate arvu varieeruvus päeva lõikes iseloomustab peamist ühistranspordikasutajat. Valdavalt 

kasutatakse maakonnaliine õpilaste poolt hommikul kooli ja õhtul koolist koju suundumiseks. Töötajate 

                                                        
9
 Hiiumaa ühistranspordi mudeli väljatöötamine (Stratum, 2015), lk 14 
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tööpäev lõppeb enamasti kell 17:00. Pärast tööpäeva lõppu ühistransporti sisenejad moodustavad 

kõikidest reisijatest võrreldes varasema perioodiga oluliselt väiksema osakaalu. 

Käina, Kärdla ja Emmaste on piirkondlikud tõmbekeskused, mistõttu toimub hommikusel perioodil neis 

peatustes valdavalt väljumised ja sisenejate arv on väike. Eriti ilmekalt tuleb välja Emmaste kool, kus pea 

90% väljumistest toimub hommikul ajavahemikul kell 7:00-9:00 ning hiljem sinna ei suunduta. Pärast 

lõunat ja õhtusel ajal liigutakse keskustest koju ning reisijakäibest moodustavad valdava enamuse 

sisenejad. 10 

 

 

Joonis 6. Hommikusel perioodil otseühenduste puudumine 

                                                        
10 Hiiumaa ühistranspordi mudeli väljatöötamine (Stratum, 2015), lk 28 
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Joonis  7. Õhtusel perioodil otseühenduste puudumine 

Bussipeatused paiknevad Hiiu maakonna hoonetele valdavalt piisavalt lähedal, et teekonna pikkus 

bussipeatusesse probleemiks ei ole. 

 

Joonis 8. Hiiu maakonna bussipeatused ning 1 km tsoon nende ümber. 
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Enamikul asustusest jääb lähim peatus kuni ühe kilomeetri kaugusele (Joonis 8). Mõningates hõredamalt 

asustatud piirkondades võib jalgsikäigu teekond osutuda pikemaks. Samas jäävad need piirkonnad 

ühistranspordiliinidest kaugele ning vähese nõudluse tõttu ei ole otstarbekas täiendavaid peatuseid 

rajada.11 

 

  

                                                        
11

 Hiiumaa ühistranspordi mudeli väljatöötamine (Stratum, 2015), lk 17 
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4. MAJANDUS 

4.1 TÖÖHÕIVE 

Alates 2001. aastast on vanuses 16 kuni 

pensioniiga inimeste arv Hiiumaal 

järkjärgult vähenenud (Joonis 9), 6 

tuhandest kuni 4,8 tuhandeni 

(Statistikaamet 2014).  

Kiireim oli vähenemine vahetult peale 

globaalsele finantskriisile järgnenud 

majanduskriisi. Hoolimata lühiajalisest 

taastumisest 2011. aastal jätkab tööealiste 

inimeste arv saarel vähenemist. 

Hiiumaa majanduse tundlikkusest 

välismõjude suhtes annab tunnustust 

kiiresti muutuv töötuse määr.  

Olulise jälje töötuse määra muutumisse 

jätsid AS Dagotar kalatehase pankrott 

2002. aastal ning globaalsele finantskriisile 

järgnenud majanduskriis.  

Hetkel mõjutavad tööealiste inimeste arvu 

muutumist enim Eesti ja Hiiumaa 

majanduse kasvuraskused. Tööealiste 

inimeste lahkumine saarelt on oluline 

töötuse määra mõjutav tegur.  

     

  

 

Joonis 10. Hõivatud (Statistikaamet, 2014) 

Vaadeldavas ajavahemikus, 2000 – 2013, on Hiiumaal hõivatute arv, vanuses 15 – 74, vähenenud 

ligikaudu tuhande võrra (Statistikaamet 2014). Sealjuures on 15 – 24 aastaste noorte hõivatute arv 

jätkuvalt madalseisus. Võrreldes aastaga 2000 on kasvanud 50 – 74 aasta vanuste inimeste hõive 1,5 

tuhat (2013), mis samas jääb alla 2,2 tuhandele hõivatule 2008. aastal (Joonis 10). 

Vanuserühmas 25 – 49 aastat püsis hõive enam vähem stabiilsena, vahemikus 2,6 – 3,1 tuhat, kuni 2007. 

aastani, mille järel langes kiiresti, et muutuda vahemikus 1,9 – 2,2 tuhat hõivatut. 

Statistikaamet ei paku avalikult andmeid mitteaktiivsete inimeste jaotumise kohta mitteaktiivsuse 

põhjuste järgi maakondade lõikes. Mitteaktiivsete inimeste arv Hiiumaal on muutunud koos 

Joonis 9. 16 eluaastat kuni pensioniiga hõiveseisund.   

(Statistikaamet 2014) 
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majanduslike olude muutumisega. Mitteaktiivsete inimeste arv vähenes püsivalt alates 2003. aastast 

kuni 2008. aastani. Globaalse finantskriisi ja sellele järgnenud majanduskriisi järgselt, alates 2011. 

aastast, on mitteaktiivsete inimeste arv taas vähenemas.  

Alates 2000. aastast on vähenenud õpilaste arv ja sellega kaasnevalt nende inimeste arv, kelle 

mitteaktiivsuse põhjuseks on õppimine. Lähtudes sellest võib eeldada, et 2013. aastal moodustasid 

heitunud, eelpensionil ja tervislikel põhjustel mitteaktiivsed inimesed senisest suurema osa 

mitteaktiivsetest inimestest vanuses 16 – kuni pensioniiga kui 2000. aastal. Pikaajaline trend on 

vanemaealiste mitteaktiivsete inimeste arvu aeglasele kasvule.12 

Suurim on tööjõu pakkumine madalat kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade osas. Esmane töötuse kiire 

vähenemine on võimalik ennekõike madalama kvalifikatsiooniga töökohtade pakkumise suurendamise 

läbi. 

Hiiumaa tööjõuturgu kirjeldades tuleb arvestada, et suur osa mandri-Eestis töötavatest hiidlastest on 

sobiva tööpakkumise korral nõus Hiiumaale tagasi pöörduma. Käina aleviku ja Kärdla linna vahel toimub 

Hiiu maakonna suurima regulaarne tööränne (Joonis 11). 

 

Joonis 11. Hiiumaa elanike töörändevood, kus osaleb vähemalt 10 hõivatut (Statistikaamet, 2014) 

See tähendab, et kogemustega tööjõu pakkumine on tegelikkuses mitmekesisem. Samas tuleb 

arvestada, et niisugune tööjõu värbamise protsess on ajamahukas.13 

4.2 MAJANDUSHARUD 

Peamised Hiiumaa majandusharud on metsandus, tööstus, ehitus, kaubandus, transport ja turism. 

Maakonna SKP jooksevhindades oli 2012. aastal 71,3 mln eurot, mis moodustas 0,4% riigi SKPst ning on 

olnud läbi aastate 56-59% Eesti keskmisest SKP-st elaniku kohta. Sektorite osatähtsus lisandväärtuses on 

                                                        
12

 Hiiu maakonna konkurentsivõimetu tugevdamise tegevuskava 2014-2020 (Kärdla 2014), lk 18-19 
13

 Hiiu maakonna konkurentsivõimetu tugevdamise tegevuskava 2014-2020 (Kärdla 2014), lk 22 
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(2012): primaarsektor 15,5%; sekundaarsektor 34,1%; tertsiaarsektor 50,4%. Hiiumaad iseloomustab 

kõrge väikeettevõtete ja füüsilisest isikust ettevõtjate määr (2013): kokku 1284 registreeritud objekti, 

neist 551 FIEt ja 733 äriühingut.  

Tööstustoodangu maht (2012) oli 25,3 mln eurot. Ülekaalukalt suurema käibega on kaubandus ja 

plastitööstus, neile järgnevad transport, ehitus ja metsandus.14 

Hiiu maakonna majandust on kujundanud saarelisest asendist tulenev eraldatus, väike territoorium 

(1023 km²) ja rahvaarv. Saare majandust on kujundanud pikaajalised tööstusliku tootmise traditsioonid. 

Viimase põhjuseks on Hiiumaa metsad, kus kasvav väheväärtuslik puit leidis ja leiab tänapäeval 

kasutamist energiaallikana. 

Hiiu maakonnast oli 2014. aasta alguse seisuga registreeritud 729 äriühingut või selle filiaali ja 553 

füüsilisest isikust ettevõtjat. 2004. aasta lõpu seisuga olid registreeritud äriühingute arv ja füüsilisest 

isikust ettevõtjate arv vastavalt: 391 ja 521. Viimase kümne aasta jooksul suurenes Hiiu maakonnas 

registreeritud äriühingute ja filiaalide arv 338 võrra ning füüsilisest isikust ettevõtjate arv 32 võrra 

(Äriregister 2014).  

Tänapäevase Hiiumaa majanduse keskmes on kaasaegne plasti- ja koostetööstus, mis annavad 65% 

Hiiumaa tööstusettevõtete käibest. Tööstuslik tootmine on Hiiumaa majanduse suurim 

tegevusvaldkond, seda nii müügitulult kui lisandväärtuselt. Suuruselt järgnevad tegevusvaldkonnad on 

kaubandus, ehitus ja maanteetransport (Sihtasutus Tuuru jt 2013) 

Sekundaarsektori hõivatute osakaal 36,4% on Hiiumaal kõrgem kui Eestis keskmisena, 30,2%. Samas 

iseloomustab Hiiumaa majandust keskmisest oluliselt kõrgem hõive primaarsektoris 12,8% (4,3%) ja 

madalam hõive tertsiaarsektoris 51,0% (65,5%) (Statistikaamet 2014). 

Statistikaamet kajastab andmeid Hiiumaal aktiivselt tegutsevate ettevõtete arvu kohta tegevusalade 

lõikes ajavahemikus 2004 – 2012. Vaadeldava 9 aasta jooksul kasvas Hiiumaal aktiivselt tegutsevate 

ettevõtete arv 126 ettevõtte võrra (49%), 361 aktiivselt tegutseva ettevõtteni (Statistikaamet 2014).15 

Tänapäeva Hiiumaa majanduses on jätkuvalt olulisel kohal plastitoodete ja elektriseadmete 

valmistamine. Hiiumaa Tarbijate Ühistu tütarettevõte HTÜ Tootmine tegevuse läbi on säilinud 

toidutoodete tööstusliku tootmisega seotud oskused. 

Hiiumaa on loomeinimeste jaoks jätkuvalt atraktiivne elukoht. Siin on endale kodu või teise kodu 

soetanud/ehitanud Eestis ja maailmas tuntud kunsti- ja kultuuritegelased. 

Hiiumaa tuntuimad turismiatraktsioonid on Kõpu tuletorn ja Suuremõisa loss. Hiiumaa vanim teadaolev 

asulakoht 4500 eKr on Kõpu I asulakoht.  

Hiiumaa külastuskeskkond on oluline osa Eesti kui reisisihi külastuskeskkonnast. Sise- ja välisturistidele 

on Läänerannik oma saartega sarnaselt atraktiivne. Saare külalised on huvitatud kultuuripärandist, 

eriilmelisest loodusest, eristuvast elulaadist, kohalikust toidust ja omanäolistest sündmustest ning üha 

enam tervist edendavatest puhkevõimalustest: alates spordist ja lõpetades wellness teenustega. 

                                                        
14

 Hiiumaa rohemajanduse lähteülesanne (Kärdla 2014), lk 3-4 
15

 Hiiu maakonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava 2014-2020 (Kärdla 2014), lk 12-13 
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Joonis 12. Kärdla ja Hiiu maakonna ühe- ja mitmepäevased külastused aastaringselt. 

 

Nõudlus turismiteenuste järele on tugevalt hooajaline, seda nii sise- kui välisturistide osas (Joonis 12). 

2014 – 2020 peab külastuskeskkonna areng aitama kaasa turismiteenuste nõudluse hooajalisuse 

vähenemisele. 

Külastuskeskkonda mõjutavad asustuse paiknemine ja ajalooline teedevõrk, mis on ajalooliselt jaganud 

Hiiumaa kaheks funktsionaalseks piirkonnaks: Lõuna – Hiiumaa ajaloolise keskusega Käinas ja Põhja – 

Hiiumaa, alates 1830 a., keskusega Kärdlas. Arendustegevuse planeerimisel ja elluviimisel on oluline 

arvestada mõlema piirkonna vajadustega. 

Hiiumaa puhkajate klientide segmendid on: loodusturistid, linnuvaatlejad, ajaloohuvilised, pereturistid, 

jalgrattaturistid); samuti soome, rootsi, läti, saksa ja vene turistid (Sihtasutus Tuuru 2013). Enam kui 

poole külastajatest moodustavad siseturistid. 

Vanemaealiste osakaalu kasv Hiiumaa külastajate hulgas tingib vajaduse vanemaealistele suunatud 

tervise-, aktiiv- ja rekreatsiooniteenuste arendamiseks. Võrreldes eelneva põlvkonnaga on olulisemaks 

muutunud just vanemaealistele suunatud tervise- ja aktiivturismi teenuste arendamine (Arengufond 

2012, 19). 

Viimastel aastatel on Hiiumaal investeeritud külalissadamate võrgustiku väljaarendamisse. Valminud on 

Orjaku, Sõru, Heltermaa, Roograhu, Kärdla sadamad ning jätkub teiste külalissadamate aktiivne 

arendamine. Külalissadamate areng loob eeldused jahi- ja mereturismi arenguks ning nendega seotud 

teenuste väljaarendamiseks. Koos sadamate võrgustiku arenguga on kasvanud ootused jahi- ja merelise 

aktiivturismiga tegelevate turistide arvu kasvule. 

Hiiumaa majandus- ja külastuskeskkonna arengu ja kvaliteedi seisukohalt on oluline kliendisegment nn 

„teise kodu hiidlased”. Need on mandrihiidlased või saarel teist kodu omavad inimesed, kes enamasti 

töötavad Tallinnas või Helsingis ning sõidavad Hiiumaale nädalavahetusteks. Hoolimata Hiiumaa 

püsielanikkonna vähenemisest on nõudlus parvlaevaühenduse järele ka hooajaväliselt püsinud 
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stabiilsena (Sihtasutus Tuuru jt 2013, 44). Hooajavälise nõudluse püsimine transpordi ja 

teenindussektoris eeldab, et Hiiumaa säilitab oma atraktiivsuse „teise kodu hiidlase” jaoks. 
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5. KESKKOND 

Hiiumaad ümbritsev rannikumeri, koos pika, liigendatud ja mitmekesise rannajoonega, ja traditsiooniline 

maakasutus loovad vahelduvaid maastikke. Mitmekesine maastik ja taimestik on atraktiivsed 

loodusesõbrale, aktiivsele puhkajale ja neile, kes soovivad endale mere äärde teist kodu 

soetada/ehitada (pakkudes hõivet Hiiumaa ehitajatele). Hiiumaa territooriumist ca 70% on kaetud 

metsaga, 24% territooriumist on kaetud looduskaitseobjektidega.  

5.1 METS 

Hiiumaa on tasandikulise pinnamoega saar, mida suures osas katavad metsad. Saare maksimaalne 

kõrgus merepinnast on kõigest 68 m. Hiiumaa on Eesti metsaseim maakond, ligi 70% (1023 km2) saare 

pindalast on kaetud erinevas arengujärgus – võsast kuni põlismetsani – puudega.  

Sood moodustavad 7% saare pindalast ja on arenguastmest sõltuvalt väga erinevad: lubjarikkad 

allikasood, kujunemisjärgus siirdesood ja rabad.  

Hiiumaa paikneb piirkonnas, kus toimub üleminek okasmetsadelt laialehistele metsadele. Hiiumaa 

loodusmaastikes valdavad männimetsad, soostunud lehtmetsad, kuuse-segametsad ja kadastikud, 

rannaniidud ja luited, rabad ja madalsood. Väärtuslikud on Hiiumaa loopealsed ehk alvarid, kus õhuke 

mullakiht katab paekivitasandikke. Hiiumaal asuvad lookaasikud on haruldased kogu 

Baltikumis.(Vikipeedia 2014)  

Hiiumaad iseloomustab ulatuslik biomassi ressurss metsade näol, mille puit on puidutoodete 

valmistamise seisukohalt väheväärtuslik. Ajalooliselt on seda puitu kasutatud energiamahukate 

tootmisprotsesside käigus hoidmiseks (klaasi puhumine, soola aurutamine, telliste põletamine). Hiiumaa 

metsadest toodetud hakkepuitu kasutatakse kütteks kohapeal ja eksporditakse Rootsi. Tulevikus võib 

biomass kasutamist leida kütusena transpordivahendites. Teisteks arvestatavateks taastuvateks 

energiaallikateks on päikese- ja tuuleenergia. 

5.2 KLIIMA 

Hiiumaa ilmastikku mõjutab tema mereline asend. Võrreldes mandri-Eestiga iseloomustab Põhja – 

Hiiumaad pikk, külm ja hiline kevad ning pikem ja suhteliselt soojem sügis. Lõuna-Hiiumaale saabub 

kevad keskmiselt nädal aega varem, sest metsad kaitsevad külmade põhjatuulte eest ning madal ja 

suletud Väinameri soojeneb kevadel kiiremini.  

Seni kuni meri on jäävaba, on saare sügistalvine ilmastik leebem kui Eestis tervikuna. Püsiva jääkatte 

teke vähendab Hiiumaa ja mandri-Eesti vahelisi ilmastikulisi erinevusi.  

Keskmisest pikem vegetatsiooniperiood loob eeldused loomakasvatuse arenguks. Ajalooliselt on 

Hiiumaal kasvatatud lambaid. Viimastel aastatel on pidevalt kasvanud lihaveiste arv  (Statistikaamet 

2014). 

Kliimamuutused ja sellega kaasnevad võimalikud riskid. 
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Tormide põhjustatud veetõusud ja sellest tingitud rannikualade üleujutused on globaalne probleem ning 

kliimamuutused, eelkõige meretaseme tõus ja tormide sagenemine, süvendavad probleeme tulevikus. 

Arvestades maakerke kiirustega Eesti alal ja maailmamere taseme tõusu prognoosidega, võib 

kliimamuutuste tõttu asenduda pikaajaline suhteline meretaseme languse trend tõusutrendiga, mis 

omakorda võib avaldada mõju kuhje- ja kulutusprotsessidele Eesti rannikul. Maailmamere taseme tõusu, 

läänetormide sagenemise ja talvise jääkatte vähenemise koosmõjul võib üleujutusalade ulatus ning 

randade erosioon Eesti rannikualadel tulevikus suureneda. 

Lääne-Eesti vesikonna üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava koostamise raames määratleti 

esialgse hindamise tulemusena Lääne-Eesti vesikonnas olulised üleujutusohuga seotud tiheasustusalal 

asuvad riskipiirkonnad. Hiiu maakonnas on selliseks alaks Kärdla linn.16 

Pikaajaliste vaatluste alusel on kindlaks tehtud veetaseme piirväärtused, mille puhul tekivad Eesti 

suuremates mereäärsetes linnades eriti ohtlikud üleujutused. Eriti ohtliku kõrgusega veetaset on Eestis 

harva, tõenäosus selleks on kõige suurem Pärnu lahes. Ohustatud alad on Tõstamaa-Audru ja 

Häädemeeste-Võiste rannikuala ning Pärnu linn. Suuremas üleujutusohus on ka Haapsalu lahe ranniku 

alad ja Haapsalu linn, Hiiumaa lääne- ja lõunarannik ning Saaremaa lõunarannik Nasvast Kudjapeni. 17 

Olulistes riskipiirkondades on esineb valdavalt rannikumere üleujutus ja sujuvalt kulgev üleujutus 

(siseveekogude veetaseme tõusust tingitud). 

Ilm ja kliima mängivad väga olulist rolli inimeste terviseseisundi kujunemisel. Kliimamuutused mõjutavad 

tavapäraseid ilmastikutingimusi, millega me antud piirkonnas harjunud oleme. Kõrgemad temperatuurid 

suurendavad näiteks kuumapäevade ja kuumalainete arvu, mis omakorda viib kuumaga seotud 

haigestumiste ja surmade sagenemisele (Joonis 13).18 

                                                        
16

 Lääne-Eesti vesikonna üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava (Tallinn 2014), lk 9  
17

 2013. aasta hädaolukordade riskianalüüside kokkuvõte (Siseministeerium 2013), lk 34 
18

 Kliimakohanemine – asustus ja inimene (Tartu 2015) 
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Joonis 13. Elanikegruppide 0-4 aastat ja 65+ aastat haavatavus kuumapäevade suhtes (Tartu Ülikool 

2015) 

Maakondade tuleohu arvutamisel arvestatakse metsatulekahjude esinemissagedust ja metsa 

tuleohuklassi. Keskmise tuleohuga maakondade puhul oli metsatulekahjude arv viis kuni kümme ja 

väikese tuleohuga maakondades alla viie. Keskmise tuleohuga maakonnad on Tartumaa, Läänemaa, 

Hiiumaa, Järvamaa, Raplamaa, Saaremaa ja Viljandimaa.19 

5.3 VESI 

Hiiumaa suurim järv on Tihu Suurjärv. Põhja-Hiiumaal leidub arvukalt laide. Hiiumaa vooluveekogud on 

lühikesed ja väikesed. Ulatuslike maaparandustööde tulemusena on jõgede ja ojade voolumahtude 

hooajalisus oluliselt kasvanud – kevadine suurveeaegne veeseis on kõrgem ja suvine vooluveekogude 

veeseis on madalam kui maaparandustöödele eelnenud perioodil. 

Hiiumaal on arvestatavad põhjaveevarud, mille tarbimine on mõõdukas, 2013. aastal tarbiti Hiiumaal 

279 tuhat kuupmeetrit põhjavett (Statistikaamet 2013). 

Tootmise planeerimisel tuleb arvestada, et Hiiumaal on arvukalt piirkondi, kus põhjavesi on halvasti 

kaitstud (karst ja kurisud). 

                                                        
19

 2013. aasta hädaolukordade riskianalüüside kokkuvõte (Siseministeerium 2013), lk 13 
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5.4 MAAVARAD 

Maavaradest leidub Hiiumaal ehitusliiva ja –kruusa, lubjakivi, savi, turvast ning meremuda. 

Tabel 4. Maavarade varu Hiiu maakonnas 

Maavara Varu 

Vähelagunenud turvas, tuhat tonni 1195,8 

Hästilagunenud turvas, tuhat tonni 6693,6 

Ehitusliiv, tuhat m³ 45468,3 

Tsemendi- ja keraamikasavi, tuhat m³ 4268 

Ehituslubjakivi, tuhat m³ 277,5 

Tsemendi- ja tehnoloogiline lubjakivi, tuhat m³ 4517 

Ehituskruus, tuhat m³ 26278,5 

Meremuda, tuhat tonni 1819,8 

 

Maavarade poolest ei erine Hiiumaa ülejäänud Eestist: turvas, kruus-liiv, savi, lubjakivi ja põhjavesi. 

Lisaks järve- ja meremuda, muuhulgas nn ravimuda (alljärgnev info K. Suuroja järgi). Lubjakivi leiukohti 

on Hiiumaal mitmeid, kust on varem murtud paasi nii lubja põletamiseks kui ehituskiviks. Käeoleval ajal 

lubjakivi kaevandamist ei toimu. Perspektiivalad on välja eraldatud Ninametsas, Palukülas, Sarve-

Suuremõisa-Kallaste piirkonnas ja Hillestes. Savi on Hiiumaa pinnakattes palju ja selle hulgas on 

küllaldaselt ka sellist, mis kõlbab ehituskeraamiliste toodete (katusekivide, telliste jne) valmistamiseks. 

Liiva ja kruusa on Hiiumaal piisavalt, olulisemad leiukohad on Partsi, Määvli (Kapasto), Muda-Prassi ja 

Malvaste. Sapropeeli ehk järvemuda, mida saab kasutada nii põllumajanduses (väetisena, 

söödalisandina) kui meditsiinis, arvestatavaid leiukohti on Tihu järves, kus selle varuks on arvutatud üle 

800 tuh. m3. Käina lahe ravimuda varu, mis levib hobuserauakujuliselt ümber Vasikalaiu 183 ha-l ja on 

keskmiselt 0,42 m paksuse kihina, hinnatakse ligi 800 tuh. m3). Käina lahe ravimuda kasutusvõimalusi ja 

raviomadusi on põhjalikult uurinud dr. Endel Türi, kelle andmetel on Hiiumaa ladestus oma 

raviomadustelt üks väärtuslikemaid Eestis (Lääne Eesti Saarestiku Biosfäärikaitseala Hiiumaa keskus 

1996). 20 

Turvast jagub oma tarbeks: tööstusliku lasundi pindala on üle 4000 ha ja arvele võetud varudena ligi 15 

000 tuh. tonni.  

                                                        
20

 Hiiu maakonna konkurentsivõimetu tugevdamise tegevuskava 2014-2020 (Kärdla 2014) 
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Mets (67 000 ha) hõlmab üle poole Hiiumaa alast, millest ca 43% kuulub riigile. Puistute keskmine vanus 

läheneb 60-le aastale, keskmine puidutagavara180 tm/ha. Põllumaa moodustab ca 3,3% maakonna 

kogupindalast.  

5.5 LOODUSKAITSE  

Hiiu maakonna pindalast on ligi veerand (24%) erinevate looduskaitse objektide all (looduskaitseseaduse 

tähenduses). Vaid Läänemaal on see suurem, moodustades koguni 32% pindalast. Hiiumaa on osa 

Lääne-Eesti saarestiku biosfäärialast, mis on UNESCO programmiala. 

Vastavalt EELISe (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister: Keskkonnaagentuur, 2015)21 ja 

keskkonnaregistri22 andmetele asub Hiiu maakonnas osaliselt või tervenisti maismaal 26 kaitseala (sh 4 

parki ja 3 puistut) ja 17 hoiuala. Lisaks eelnevale asub Hiiumaal 3 Natura 2000 linnu- ja 27 loodusala, 

mille piirid kattuvad kaitse- ja hoiualade piiridega. Samuti jäävad piirkonda mitmed projekteeritavad 

kaitsealad, mis osaliselt on olemasolevate kaitsealade laiendused ja piiride täpsustused. Lisaks jäävad 

piirkonda paljud püsielupaigad, kaitsealuste taime- ja loomaliikide kasvu- ja elupaigad ning kaitsealused 

üksikobjektid. Samuti mitmed ürglooduseobjektid. Lisaks: 

� arvukalt allikaid;  

� kaks kohalikku kaitstavat objekti – Käina koolipargi arboreetum (KLO5000020) ja Taterma 
kadakad (KLO5000021);  

� arvukalt vääriselupaiku.  

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni andmetel paiknevad Hiiumaal ka karstialad.  

Lisaks paiknevad EELIS-e (mai 2015) andmetel Hiiu maakonnas 3 jääkreostusobjekti – Kapasto ABT 

(JRA0000044), Ümarmäe katlamaja (JRA0000011) ja Kärdla naftabaas (JRA0000043). 

5.6 MAARESSURSS JA -KASUTUS 

Põllumajandusmaade ja looduslike rohumaade all on ligikaudu 20% saare pindalast. Hiiumaa 

põllumajandus on madala intensiivsusega. Olulisel kohal on mahepõllumajandus. 

Hiiumaa mullad on noored ja madala viljakusega. Saare viljakamad maad asuvad Käina ja Kõrgessaare 

ümbruses.23 Maakasutusest Hiiumaal sihtotstarbe järgi annab 2013. aasta seisuga ülevaate alljärgnev 

Tabel 5 (Statistikaamet 2014). 

Tabel 5. Hiiumaa maakasutus sihtotstarbe järgi 

Sihtotstarve ha 

Elamumaa 2 478.3 

                                                        
21

 EELISe andmebaas http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/ 
22

 Keskkonnaregistri andmebaas register.keskkonnainfo.ee 
23

 Hiiu maakonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava 2014-2020 (Kärdla 2015) lk 15-17 
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Ärimaa 125.1 

Tootmismaa  370.9 

Mäetööstusmaa  360.6 

Sotsiaalmaa  334.9 

Veekogudemaa  21.5 

Transpordimaa  987.2 

Jäätmehoidlamaa 22.3 

Riigikaitsemaa 41.9 

Kaitsealune maa  2 047.2 

Maatulundusmaa  90 113.4 

Sihtotstarbeta maa  51.8 

Sihtotstarve määramata  0.0 

Kokku  96 955.1 

 

5.7 VÄÄRTUSLIKUD MAASTIKUD 

Hiiumaa väärtuslikud maastikud on määratud varasemalt maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu 

“Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” raames. Kuna analüüs on olnud põhjalik - 

analüüsitud on looduslike, maastikuliste jm väärtuste ruumilist paiknemist ja omavahelisi suhteid, ning 

kavandatud meetmeid nende säilitamiseks - ning on endiselt asjakohane. Üheks arengueelduseks  on 

peetud maakonnas puhast ja mitmekesist loodust turismi- ja elukeskkonnana. Strateegiliselt oluline on 

ka kohaliku atraktiivse asulastiku, hoonestuse ja kultuurmaastiku säilitamine. Turismi peetakse oluliseks 

arendatavaks majandusharuks. 

Väärtuslike maastike hindamisel järgiti üldiselt Viljandimaa metoodikat. Kuna põllumajanduslik 

maakasutus on Hiiumaal madalseisus, siis ei pandud hindamisel erilist rõhku põldude ja rohumaade 

seisundile (kasutuses või mitte). Nii mõnegi söötis külamaastiku puhul on seega tegemist eelkõige 

potentsiaalse esteetilise või ajaloolise väärtusega. 

Maakonnaplaneeringusse on üle kantud teemaplaneeringust väärtuslikud maastikud, roheline võrgustik 

ja puhkealad.  
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5.8 LÄÄNE-EESTI SAARTE BIOSFÄÄRI PROGRAMMIALA 

Hiiumaa paikneb Lääne-Eesti biosfääri programmalal (Joonis 14).  

Biosfääri programmiala (edaspidi BPA) – maismaa- ja mere- või rannikuökosüsteemide või nende 

kombinatsiooni piirkond, mida tunnustab rahvusvaheliselt UNESCO programm MAB. Alad määratakse 

riikide valitsuste poolt. Iga ala peab vastama miinimumkriteeriumidele ja rahuldama teatud tingimusi, et 

õigustada selle arvamist biosfäärialade maailmavõrgustikku. Iga ala peab täitma kolme funktsiooni: 

loodusliku mitmekesisuse säilitamise, sotsiaalmajandusliku arengu ja logistilist tugifunktsiooni 

(teadusuuringud, haridus ja teavitus). Eestis on säästva arengu seaduse (RT I 1995, 31, 384) järgi 

kasutusele võetud biosfääri kaitseala asemel nimetus biosfääri programmiala, mis väljendab nende 

alade käsitluse muutust, kus varasemast enam tähtsustatakse looduskaitse kõrval säästliku 

looduskasutuse edendamist.  

BPA säästva arengu programmi elluviimist korraldab Keskkonnaamet, mille tegevusvaldkonda kuulub 

vastavalt põhimäärusele mh riigi keskkonnakasutamise poliitika ja programmide ning tegevuskavade 

elluviimine. 

Biosfääri programmiala tsoneerimine – iga biosfääri programmiala peab hõlmama kolme tsooni või 

vööndit: tuumala, kus on lubatud vaid nõrga ja mittekahjustava mõjuga looduskasutus (uuringud, 

hariduslik tegevus); puhverala, kus on lubatud ökoloogiliselt sobivad piiratud inimmõjuga tegevused; 

üleminekuala, kus toimub mitmekesine looduskasutus. Tsoneerimine võib põhineda siseriiklikul 

kaitsekorraldusel või olla eraldi kehtestatud.24 

Tuumaladeks on kõige rangemate looduskaitseliste piirangutega alad – reservaadid ja sihtkaitsevööndid. 

Tuumalasid on 365,27 km2. Puhveraladeks on kaitsealuste objektide piiranguvööndid, hoiualad ning 

püsielupaigad. Puhveralasid on 4 498 km2. Üleminekuala moodustab BPA territoorium ja akvatoorium 

väljaspool tuum- ja puhveralasid. Üleminekualasid on 10 737,73 km2.  

Taotledes oma eesmärke toimib BPA programm kõigis kolmes tsoonis. Seejuures järgib ta tuumaladel, 

puhveraladel ja üleminekualal seaduse alusel kehtestatud looduskaitselisi jm inimtegevuse piiranguid. 25 

 

                                                        
24 Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala säästliku arengu programm 2014–2020, lk 3 
25

 Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala säästliku arengu programm 2014–2020, lk 12-13 
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Joonis 14. Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala tsoneering 
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5.9 JÄÄTMEMAJANDUS 

Vastavalt Hiiumaa jäätmehoolduseeskirjale on Hiiu maakond, kuhu kuuluvad kõik Hiiumaa 

omavalitsused, üks jäätmeveo piirkond, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik ja kõik 

jäätmevaldajad on kohustatud andma korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed üle eeskirjas 

sätestatud tingimustel. 

2009. aastal suleti jäätmete vastuvõtuks Käina prügila. 

Kogu maakonda teenindab täna Hiiumaa jäätmejaam, mis asub Käina vallas Ristivälja külas (Kreiandi 

Jäätmekäitluskeskuse kinnistu, KÜ tunnus 36802:001:0426, 100% jäätmehoidla maa). Jäätmejaam valmis 

2009. aastal maakonna omavalitsuste koostööna ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

kaasfinantseerimisel. Jäätmejaama haldab ja opereerib Hiiumaa omavalitsuste poolt moodustatud 

äriühing Hiiumaa Prügila OÜ. Jäätmejaamas toimub nii jäätmete kogumine, taaskasutamine kui -käitlus. 

Jäätmejaamas võetakse tasuta vastu segapakendeid ja vanarehve ning hinnakirja alusel järgmisi 

jäätmeliike:26  

� sorteeritud ja sorteerimata segaolmejäätmed;  

� biolagunevad aia- ja pargijäätmed; 

� suurjäätmed; 

� ehitus- ja lammutusjäätmed, betoon ja tellised, saepuru ja puidutöötlemisjäätmed; 

� asbesti sisaldavaid ehitusmaterjalid, asfaldijäätmed, ohtlikke aineid sisaldav puit, 
immutatud ja värvitud puit; 

� süvenduspinnas; 

� toiduõli ja rasv. 

Paber ja kartong tuleb koguda eraldi olmejäätmetest ning viia pakendijäätmete kogumiskohta, paberi-

papi konteinerisse. Elektri- ja elektroonikaseadmed (sh külmkapid, elektripliidid, pesumasinad ja telerid) 

ning neist tekkinud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning viia kogumispunkti. 

Kasutuskõlbmatuks muutunud patareid ja akumulaatorid tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning 

viia kogumispunkti või jäätmejaama või müügikohta kooskõlas jäätmeseadusega.27 

Olmejäätmed pressitakse jäätmejaamas kokku ning viiakse kinnistes konteinerites Tallinna Prügilasse. 

Elanikelt kokku kogutud ohtlikud jäätmed sorteeritakse, pakendatakse ja transporditakse mandrile. 

Kogutud ohtlike jäätmete edasist käitlemist Hiiumaal ei toimu, v.a pilsivee separeerimine Suursadamas 

ja reostunud pinnase kompostimine Hiiumaa jäätmejaamas. Kohapeal toimub ka biolagunevate 

jäätmete ja ehitus-lammutusjäätmete käitlemine, vastavalt kompostimisega ja sortimisega-

                                                        
26

 Hiiumaa Prügila OÜ koduleht, www.hiiuprygila.ee/avaleht  
27

 Hiiumaa jäätmekäitluseeskiri (Kärdla Linnavolikogu 19.09.2013 määrus nr 52  

www.riigiteataja.ee/akt/402102013027 
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purustamisega.28 Jäätmejaama kodulehe andmetel leiab purustatud puit Hiiumaal uuesti kasutust 

hakkepuiduna kütteks ning purustatud kivi ja betooni kasutatakse täitematerjalidena. 

Hiiumaal on aastast 2012 olemas loomsete jäätmete matmispaik, mis asub Pühalepa vallas Nõmba külas 

(Matmiskoha kinnistu, katastriüksuse nr 63901:003:0396).  

                                                        
28

 Hiiumaa jäätmekava. OÜ Hendrikson&Ko. Tartu, 2011  
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6. TEHNILINE TARISTU 

6.1 TEED 

Teedevõrgu arengu seisukohalt on oluline hinnata tolmuvabade katete väljaehitamise vajadust (Artes 

Terrae OÜ 2014, 8). 

Hiiumaa maakonna maakonnaplaneeringu lähteseisukohad toovad välja kergliikluse arendamise ja 

suunamise lähtekohad: 

„Kaaluda olemasolevate ratta- ja matkamarsruutide täiendamiseks vajalike jalgratta- ja jalgteede 

tegemise vajalikkust. Jalgratta- ja jalgteede planeerimisel lähtuda erinevast kasutusiseloomust: kodu-

kool-töö ja turism. Turismimarsruudid siduda oluliste puhkealadega. Kodu-kool-töö marsruutide puhul 

tuleb tagada võimalikult lühike ühendus sihtpunktide vahel.” (Artes Terrae OÜ 2014, 8) 

Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu lähteseisukohad rõhutavad vajadust modelleerida Hiiumaa 

siseseid ja väliseid reisijatevooge, et leida parimad reisijate vajadusi rahuldavad lahendused 

ühistranspordi korraldamiseks (Artes Terrae OÜ 2014, 7). 

6.2 ELEKTER 

Elektrienergiavarustatus Hiiumaale tagatakse praegu kaabliühenduse kaudu Saaremaaga. Hiiumaal 

puudub elektrienergia tootmine tööstuslikus mastaabis.  Kaheksa aastaga (2005-2013) on elektrienergia 

tarbimine suurenenud 21%. 

Selgitamaks elektrivõrgu arenguvõimalusi ning  elektrivarustuskindluse tõstmist Hiiumaal, on koostatud 

“Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring”. Selle 

raames on läbi viidud sotsiaalmajandusliku mõju hindamine, keskkonnamõju eelhinnang ning tehniliste 

lahenduste eeluuring. Uuringu tellijaks on olnud Elering AS ning selle on läbi viinud Civitta Eesti AS.  

Töö koostamise raames on kaardistatud peamised probleemid, mida seoses elektrivõrguga on 

defineerinud ettevõtjad ning omavalitsused. Katkestuste ja rikete seisukohalt on kõige suurem ja 

tunnetatavam probleem 10 kV ja 0,4 kV võrkudes: lühiajalised katkestused, mikrokatkestused, pinge 

kõikumine, faaside kadumine. Pinge kõikumine ja mõne faasi ajutine puudumine rikub elektriseadmeid 

nt plastitööstuses tähendab isegi väike katkestus, et masinate taaskäivitamiseks kulub mitmeid tunde.  

Üle 3 MW liitumist pole võimalik teha, sest saarel kokku rohkem vaba võimsust pole. Kõige suurem ja 

tunnetatavam võimsuste puudujääk on Kärdlas ja Käinas. Keskpinge liinid asuvad mõnedest 

potentsiaalsetest arendustest liiga kaugel, mis teeb liitumise ettevõtjatele väga kulukaks. Kui Kärdlasse 

soovitaks teha üle 1 MW liitumist, tuleks liini hakata vedama Emmastest. Käinasse ja Kärdlasse oleks vaja 

vähemalt 110 kV liini.  

Ebakvaliteetne elektritoide takistab uute tehnoloogiliselt keerukamate seadmete kasutuselevõtmist: on 

suur oht tehnikat rikkuda. Ettevõtted on ebavõrdses olukorras, kuna liitumiste väljaehitamine ja piisava 

energiaressursi kohaletoomine on kulukam kui mandril. See kõik omakorda pidurdab automatiseerimist 

ja innovatsiooni. Ebapiisava elektrivõimsuse tõttu on lähiaastail jäänud ära paar suuremat arendust: 

Norra ettevõtte Aquavit tootmisüksuse rajamine ning Dagöplasti laiendus.  
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Ringtoite puudumine muudab ebakindlaks võimalike suurte arenduste läbiviimise. Näiteks kaaluti ka 

Haapsallu kavandatava suure andmekeskuse puhul Hiiumaad, sest Kärdlas asub rahvusvaheline interneti 

sõlmpunkt, mida läbib merealune andmesidekaabel, kuid arenduseks vajalikku elektrivarustust polnud 

võimalik tagada. 29 

2014. aastal  oli maakonna keskmine aastane katkestuste kogukestus ca 80 minutit kliendi kohta (SAIDI), 

mis on oluliselt parem kui Eesti keskmine näitaja, mis ei pruugi edaspidi nii heaks jääda. 

Pikas perspektiivis, aastani 2030, olenevalt koormuste kasvu stsenaariumist, on elektrivõrgu arenguks 

Hiiumaal Elering AS visiooni kohaselt kolm varianti:  

� Elektrilevi OÜ tugevdab olemasolevat keskpingevõrku Hiiumaal, sh paigaldatakse pinge-
reguleerimisseadmed;  

� Saaremaa ja Hiiumaa vahele ehitatakse lisaks olemasolevatele 35 kV kaabelliinidele ka 110 kV 
elektriülekandeliin Leisi–Põhjata(Käina)-Kärdla;  

� mandri ja Hiiumaa vahele ehitatakse üks 110 kV kaabel, algusega kas Aulepa või Haapsalu 
alajaamast, koos ühe 110 kV alajaamaga (Kärdla või Käina). Ehitamisega on võimalik alustada 
peale Lääne-Eesti elektrivõrgu tugevdusi, mille orienteeruv valmimine on 2025. 30 

 

Nendest omakorda kasvavad välja alternatiivsed variandid (Joonis 15) on31:  

Variant 1 - Elektrilevi OÜ tugevdab olemasolevat keskpingevõrku Hiiumaal, sh paigaldatakse 

pingereguleerimisseadmed. Variant 1 kulgeb mööda punkte 1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-5; 

Variant 2 - Saaremaa ja Hiiumaa vahele ehitatakse lisaks olemasolevatele 35 kV kaabelliinidele ka 110 kV 

elektriülekandeliin Leisi-Põhjata(Käina)-Kärdla. Variandil 2 on kolm alamvarianti, mis kulgevad mööda 

punkte 1-2-3-4-5-6-7-8-10;  

Variant 3 - mandri ja Hiiumaa vahele ehitatakse üks 110 kV kaabel. Variandil 3 on neli alamvarianti, 

milledest esimene 3a ja kolmas 3c kulgeb mööda punkte 6-13-15-16-17-18-14 ning teine 3b ja neljas 3d 

mööda punkte 7-11-19-20-21-12. 

Selle variandi puhul ehitatakse mandri ja Hiiumaa vahele uus 110 kV liin, mis on alternatiiviks 110 kV 

toite toomisele Saaremaa kaudu. Ehitamisega on võimalik alustada peale Lääne-Eesti elektrivõrgu 

tugevdusi, mille orienteeruv valmimisaeg on aastal 2025. Tugevdused sisaldavad Keila-Rummu-Nõva-

Aulepa-Haapsalu-Martna-Lihula 110 kV õhuliini täielikku uuendamist.  

 

                                                        
29

 Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring (2014), lk 26-27 
30

 Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring (2014), lk 3 
31

 Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring (2014), lk 42 
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Joonis 15. Trassikoridorid ja trasse iseloomustavad punktid 

 

Leisi-Käina-Kärdla uue 110 kV liini ehitamine kokku (variant 2c) on Hiiumaa tarbimist arvestades kõige 

optimaalsem ja kasulikum variant. See tähendab, et ehitatakse välja täiendav 110 kV liin Käinani, sh uus 

Pammana-Emmaste 35(110) kV merekaabelliin, olemasolev Käina-Kärdla 35 kV liin ehitatakse 110 kV 

pingele ning Kärdlasse paigaldatakse üks 110/35/10 kV trafo 16 MVA võimsusega. 

Sellise süsteemi väljaehitamisel saavutatakse 110 kV olemasolu Hiiumaal kõige tihedamalt asustatud 

ning kõige kiiremini kasvava koormusega piirkonnas. Kuna 110 kV põhitoide viiakse Kärdla alajaama, 

paraneb oluliselt piirkonna pingekvaliteet ja vähenevad energiakaod. Samuti on selle variandi puhul 

tagatud suurem läbilaskevõime läbi 110 kV elektriliini kuni Hiiumaa suurima koormusega ning kiiremini 

kasvava piirkonnani välja, kus tarbitakse täna veidi üle poole kogu Hiiumaa tarbitavast võimsusest.32  

Kõige suurem positiivne efekt katkestuskahjude kokkuhoiust tekibki investeeringuvariantide 2b ja 2c 

ning kolmanda variandi kõikide alamvariantide korral. Variandi 2c eelisena tuleb märkida, et 110 kV 

alajaam asub suurele tarbimiskeskusele lähemal (ligi pooled majanduslikult aktiivsed ettevõtted olid 

registreeritud Kärdla linnas) ja see vähendab oluliselt energiakadusid. Nii variandi 2b kui 2c korral piisab 

ühest 110 kV alajaamast. 33  

                                                        
32

 Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring (2014), lk 6 
33

 Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring (2014), lk 5 
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Hiiumaa elektrivõrgu arengu seisukohalt on mõistlik  teha vajalikud tööd ära minimaalselt kuni 

variandini 2b või 2c, mille hinnavahe ei ole väga suur. Peale nende tööde tegemist on Hiiumaa areng 

võimalik samas rütmis või isegi edumeelsemalt kui Eesti keskmine. Täna on Hiiumaal mitmeid piiranguid 

elektrienergia kättesaamisel ning puudub täpsem arusaam, kui palju tegelikult nende piirangute 

kõrvaldamine kasu juurde annaks. Kindlasti suurenevad sellega aga võimalused.  

Uuringu käigus viidi esmalt läbi kavandatava tegevusega (variandid 2 ja 3) kaasneva mõju Natura 

eelhindamine eesmärgiga selgitada välja, kas esinevad asjaolud, mis välistavad mõne kavandatud 

variandi elluviimise. Natura eelhindamise tulemusena jõuti järeldusele, et variantide 2 ja 3 asukohta 

trassi kavandamine on põhimõtteliselt võimalik, kuid projekteerimise etapis tuleb läbi viia 

keskkonnamõju hindamine, kuna eelhindamise tulemusena ei ole võimalik olulist negatiivset mõju 

looduskeskkonnale täielikult välistada. KMH tuleb läbi viia ka olukorras, kui variant 2 realiseerub vaid 

osaliselt.  

Variantide võrdluse osas on keskkonnaaspekte arvestades eelistatum variandi 2 realiseerumine, kuna 

tegevus toimuks olemasoleva 35 kV liini kaitsevööndis ning looduskeskkonna mõjutused oleksid seetõttu 

väiksemad. 34 

Kõikide investeeringuvariantide sotsiaalmajanduslik tasuvusmäär (ERR) on kõrgem kui 

sotsiaalmajanduslik diskontomäär 5,5%. Positiivne sotsiaalmajanduslik nüüdispuhasväärtus näitab, et 

investeeringutel on positiivne mõju ühiskonnale, ja tõendab, et projekt on väärt rahastamist.35 

Hiiumaal on neli piirkonna alajaama. Suurima koormusega piirkonna alajaamad paiknevad Käinas ja 

Kärdlas ning väikeste koormuste on Emmaste ja Lauka piirkonna alajaamad. Elektrilevi 2030 aasta 

koormusprognoosi järgi on oodata 6-7 % koormuse kasvu Käinas ja Kärdlas. Teistes piirkonna 

alajaamades olulist koormuse kasvu antud hetkel ette näha ei ole. 

6.3 KÄRDLA LENNUVÄLI 

Kärdla Lennuväli on sertifitseeritud ICAO (Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Konventsioon) järgi, 

lennuvälja- (sh pääste, julgestus, ohutusjuhtimise süsteem) ning aeronavigatsiooniteenust sätestavad EL 

ulatuslikud nõuded. Lisaks sellele on lennuväljal võimekus piirikontrolli kiireloomuliseks korraldamiseks 

väljaspool Schengeni ruumi. Kõik teenused on kaetud Bureau Veritase poolt väljastatud sertifikaatidega 

ISO 9001/2008 ja 14001/2004. 

Lennuvälja planeerimist lihtsustavat asjakohast suundumust riiklikul tasandil, ka mitte üldistaval 

tasandil, ükski dokument paraku ei reguleeri – Eesti lennunduse arengukava lõppes ära 2013, 

regionaalsete lennujaamade arengukava veelgi varem, transpordi arengukava aastani 2020 on 

lennunduse osas deklaratiivse iseloomuga. 

Liinilennud on põhiline teenus, mida Kärdla lennujaam pakub. Kui selle sagedused vähenevad, on 

sunnitud ka lennujaam läbi vaatama oma investeeringuplaane – kindlasti ei lähe lennurajad pikemaks, 

löögi alla satuvad ka seadmete, hooldetehnika ning personali pädevusuuenduse küsimused.36 

                                                        
34

 Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring (2014),  
35

 Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring (2014), lk 64-65 ja  

tabel 30 
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7. HIIUMAA ARENGUVÕIMALUSTE SWOT ANALÜÜS 

 

Kuna 2014. aastal oli Hiiumaa arengustrateegia raames koostatud SWOT analüüs, siis dubleerivat 

protsessi ei olnud otstarbekas läbi viia maakonnaplaneeringu koostamise käigus. Arengustrateegia 

juurde kuuluv analüüs on koostatud käsikäes uue EL eelarveperioodi Leader strateegia koostamisega, 

millega alustati 2013. aastal, arvestatud on töörühmadest saadud sisendit ja eelmise perioodi Leader 6 

rakendamise kogemusi.  

Analüüsi koostamist alustati väliste võimaluste kaardistamisest. Analüüsi koostas konsultant Matti Lüsi.37 

Koostatud analüüsi põhjal on Hiiu maakonna võimalused, tugevused, nõrkused ja ohud alljärgnevad: 

� VÕIMALUSED  

1. Linnastumisest väsinud inimeste arvu kasv. Üha enam inimesi eelistab puhata, elada ja kasvatada lapsi 

rahulikumas, turvalisemas ja puhtamas keskkonnas. Populaarne on Hiiumaal omada „teist kodu” ja 

veeta selles võimalikult rohkem aega. Töö iseloomu muutumine ja andmesideteenuste areng on 

vähendanud töökohtade seotust konkreetse asukohaga. Hiiumaa on kaetud neljanda põlvkonna 

mobiilside teenusega (EMT, 2013). Huvi maale elama asumise vastu kinnitas 26. aprillil 2014 Tartus 

toimunud mess „Maale Elama”, Hiiumaa esindus sai 70 kontakti. Arvukas mandri-hiidlaste kogukond, 

1989. aasta rahvaloenduse andmetel elas saarel 11 097 elanikku (Statistikaamet, 1995), on soodsa 

arengu korral rahvaarvu kiire taastumise eelduseks.  

2. Kasvav nõudlus traditsiooniliste toodete ja materjalide järele. Inimeste kasvav keskkonna ja 

materjaliteadlikkus on kasvatanud nõudlust looduslähedaste materjalide ja toodete järele. Valdavalt 

kasutatakse niisuguste materjalide ja toodete valmistamiseks kogukonna tehnoloogilisse pärandisse 

kuuluvaid töövõtteid ja materjale. Eelduste kohaselt kasvab nõudlus traditsiooniliste ehitusmaterjalide 

järele maailmas 116 miljardilt dollarilt 2013 aastal enam kui 254 miljardi dollarini aastaks 2020 (Navigant 

Research, 2013). Trendi toetavad vabatahtlik sertifitseerimine ja kasvanud nõuded hoonete 

energiatõhususele (ibid).  

3. Kasvav nõudlus omanäoliste ja kõrge esteetilise väärtusega toodete ja teenuste järele. Aasta aastalt 

kasvavad ootused esteetilistele väärtustele, mis kaasnevad toodetega ja teenustega. Nõudlus kasvab 

ühtemoodi kallite ja kõrge kunstiväärtusega ning vastupidi ja odavate toodete osas. Keskmise 

kvaliteedikategooriasse kuuluvate toodete nõudlus püsib stabiilsena. Kasvanud on internetikaubanduse 

roll. Nõudluse kasvu toetab keskklassi kiire kasv, seda ennekõike Hiinas ja Indias (USAID, 2006).  

4. Kohaliku ja mahetoidu nõudluse kasv. Kiiresti kasvav toiduteadlikkus kasvatab nõudlust kohaliku, 

traditsioonilise ja mahetoidu järele Eestis ja Euroopas. Trendi osaks on kohaliku toidu kui turismielamuse 

komponendi tähtsuse jätkuv kasv. Kliendid on senisest enam huvitatud toiduainete päritolust ja tahavad 

teha valikuid lähtudes isiklikest väärtustest (Carberry, 2014). Hiiumaal toodetavate 

                                                                                                                                                                                   
36 Lennujaama esindaja (A. Mäll) ettekanne maavalitsuses 01.10.2015 
37

 Majanduse, ettevõtluse ja liikuvuse analüüs (Kärdla, 2014)  
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põllumajandussaaduste osas ületab põllumajandusettevõtete toodang mitmekordselt saare 

omavarustuse taseme. Niisuguste põllumajandus- ja aiandussaaduste tootmine, mida Hiiumaal täna veel 

ei toodeta, on võimaluseks mitmekesistada põllumajandus- ja aiandussaaduste pakkumist. See 

omakorda võimaldab laiendada hiiumaist päritolu toidutoodete valikut ja pakkumist. Võimalust täiendab 

seni Eestis veel katmata sisemaine nõudlus värskete marjade ja puuviljade järele (Lemetti, 2014). 

Hiiumaa kui kaubamärgi kasutamine ja toiduahelate sihtturgude standarditest lähtuv sertifitseerimine 

on eelduseks saarel toodetud toidutoodete turustamiseks Skandinaavias.  

5. Energia ja energiakandjate kallinemine (Arengufond, 2012) ja kohalike ressursside rikkus on 

võimaluseks kasutada kohalikke ressursse (puit, tuul, päike) energia ja/või kütuste tootmiseks saarel. 

Tootmise suurem energiatõhusus ning energia tarbimise ja tootmise sidumine on Hiiumaa 

tööstusettevõtjate konkurentsieeliseks kõrgema lisandväärtusega ja/või suurema energiamahukusega 

toodete valmistamisel. Biogaasi ja tselluloosil põhinevate biokütuste tootmisega seotud tehnoloogiate 

areng loob eeldused biokütuse tootmiseks madala väärtusega puidust ja rohemassist.  

6. Välis- ja siseturismi kasv. Jätkuvalt kasvab inimeste huvi reisimise ja aktiivsete puhkamisvõimaluste 

vastu, Maailma Turismiorganisatsioon (UNWTO) prognoosib järgneva 20 aasta jooksul välissaabujate 

arvu kahekordistumist. Sihtturgude mitmekesistumine suurendab nõudlust erinevate teenuste järele 

(Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2013). Väärtushinnangute ja elulaadi muutumisest 

tulenevalt on puhkuse veetmine üha enam aktiivne ja loomingukeskne. Arvestades maailma 

elanikkonnas toimuvaid ealisi muutusi peavad puhkajatele suunatud teenused üha enam arvestama 

külastajate vanusest tulenevate iseärasustega – aktiivturismi ja hooldusraviteenuste nõudlus kasvab 

jätkuvalt. Kärdla sadama valmimine 2013. aastal ja teiste väikesadamate areng on loonud eeldused 

mereturismi kasvuks ja arenguks saarel. Riigimetsa Majandamise Keskuse loodusturismialane 

arendustegevus on aidanud kaasa külastajate arvu ja teenuste mitmekesisuse kasvule saarel (Riigimetsa 

Majandamise Keskus, 2014). Hiiumaa võimalus kasvavast nõudlusest osa saada peitub ennekõike 

tootearenduses ja turunduses.  

7. Detailide ja toodete allhange. Hiiumaa võtmekompetentside: erinevate plastide töötlemine (survevalu 

ja ekstrudeerimine), elektriseadmete kooste/tootmine, tootmise organiseerimine ja logistika. 

Tootmisprotsessi ja teenuste jätkuv arendamine ning IT võimaluste ulatuslikum rakendamine on 

Hiiumaa tööstusettevõtete võimaluseks liikuda allhanke väärtusahelas suurema lisandväärtusega 

allhanke suunas (Arengufond, 2013). Võimaluse kasutamist toetavad maailma innovaatilisemate 

majanduste: Rootsi (3), Soome (4) ja Taani (8) naabrus (World Intellectual Property Organization, 2014).  

� OHUD  

1. Ebapiisavad investeeringud taristu ja teenuste arengusse. Tarbijate/elanike arvust lähtuv avaliku 

sektori investeerimispoliitika, mille tulemustena väheneb teenuste arengutempo ja pakutavate teenuste 

stabiilsus ja kvaliteet, jääb ajale jalgu. Alarahastusega kaasneb siseturvalisuse vähenemine.  

2. Hiiumaa atraktiivsuse vähenemine sihtkohana. Võimalik korduv negatiivne külastuskogemus 

(üleveojärjekorrad, teenuste ootustele mittevastavus, halb kättesaadavus ja kvaliteet ning teenindajate 

ebapiisavad oskused), negatiivse sisuga sündmuste meediakajastused on aluseks Hiiumaa kui 
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turismisihtkoha atraktiivsuse vähenemisele. Atraktiivsuse vähenemine ja selle võimendumine meedia 

vahendusel avaldavad pikaajalist negatiivset mõju Hiiumaa majanduse ja kogukonna käekäigule.  

3. Keskkonnareostus. Ulatuslik keskkonnareostus on ohuks Hiiumaa atraktiivsusele nii elu- kui 

sihtkohana. Keskkonnareostusest tuleneva negatiivse mõju ulatus ja kestvus sõltuvad reostuse tüübist ja 

iseloomust. Bonaire ja Barbadose näitel loobuvad 80% saare külastajatest sama hinnataseme juures 

korduvkülastusest, kui külastuselamus väheneb merepinna ja merevee keskmise temperatuuri tõusust 

tingitud randade seisukorra halvenemise tõttu (Maria C. Uyarra, 3/2005).  

4. Hiiumaa ettevõtete konkurentsivõime vähenemine. Kohaliku tööstuse sh. elektriseadmete- ja 

plastitööstuse konkurentsivõime hääbumine väliste negatiivsete tegurite toimel toob kaasa olulise 

töökohtade arvu ja kohaliku tarbimise vähenemise, mis omakorda suurendab hooajalisusest tulenevaid 

negatiivseid efekte.  

5. Nõudluse hooajalisus. Turismi kõrghooaeg Hiiumaal algab juuni teisest poolest ja kestab augusti 

keskpaigani. Kolme suvekuu: juuni, juuli ja augusti jooksul veetakse Heltermaa – Rohuküla liinil põhiosa 

parvlaeva reisijatest. Statistikaameti andmetel toimus 2013. aasta kolme kuu: juuni, juuli ja augusti 

jooksul 70%, sealjuures juulis 29%, aasta majutatute koguarvust, juuli ja novembri majutatute arv erines 

15,3 korda (Statistikaamet, 2014). Muutuv nõudlus mõjutab negatiivselt teenuse osutamise efektiivsust, 

valikuvõimalusi, kvaliteeti ja paindlikkust.  

� TUGEVUSED  

1. Turvalisus ja vabadus. Hiiumaa elukeskkonda iseloomustavad hõre asustus ja tugev sotsiaalne 

kontroll. Eelnevatest teguritest tulenevalt on õnnetuste ja kuritegude arv suhteliselt madalam kui Eestis 

keskmiselt. Piisava personaalse ruumi olemasolu loob indiviidile mõtlemis- ja tegutsemisvabaduse. 

Hiiumaa on tasakaalus, maakonnakeskus Kärdla ei domineeri teise asurkondade üle vaid rikastab neid 

võimaluste pakkumisega.  

2. Puhas ja avatud loodus. 70% saarest on kaetud metsadega. Hiiumaal on kaitse all kokku enam kui 

24300 ha (Keskkonnaagentuur, 2014). Hiiumaa looduskaitsealad on valdavalt huvilistele avatud, tagades 

juurdepääsu merele ja loodusväärtustele. Hiiumaa kuulub Lääne-Eesti saarestiku biosfääriala koosseisu. 

Hiiumaa üld- ja huviharidust iseloomustab heal tasemel loodusharidus.  

3. Põhitaristu ja väljakujunenud logistika. Hiiumaal on arenenud ja suhteliselt heas korras teedevõrk. 

Elektrivarustus vastab tarbimisele. Hiiumaad iseloomustavad töötavad transpordiühendused ja 

väljakujunenud logistika. Sadamad ja laevaühendused võimaldavad ettevõtetel tagada klientidele 

ootuspärase tarnekindluse. Lennuühendus võimaldab 25-30 minutiga jõuda Tallinna, olenevalt hooajast, 

vähemalt viiel päeval nädalas, reeglina 12 reisi nädalas. Väljakujunenud tööstusalad ja nendega seotud 

taristu võimaldavad väiketööstustel areneda elukeskkonna kvaliteeti parandades. Hiiumaad läbib 

rahvusvaheline andmesidekaabel ja valguskaabliga on ühendatud kõik saare suuremad keskused. 4G 

mobiilside tagab piisava kiirusega andmeside kättesaadavuse enamusel saare territooriumist (EMT, 

2013). Hiiumaa koolid, lasteaiad ja spordiobjektid on heas või rahuldavas korras.  

4. Tööstusliku tootmise ja väikeettevõtluse traditsioonid. Tänane saarel olev ettevõtlus on sobiv ja 

ajakohane. Hiiumaa plastitooteid ja elektriseadmeid valmistavates ettevõtetes töötas 448 töötajat. 

(Sihtasutus Tuuru jt, 2013). Hiiumaa majanduses domineerivad mikroettevõtted. 2012. aastal valminud 
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Vaemla tootearenduskeskus toetab toiduainetetööstuse ja loomakasvatuse arengut saarel. Hiiumaa 

majanduses on olnud olulisel kohal meri ja merelised tegevused. Ettevõtjad on saarel hinnatud ja 

omavalitsused on huvitatud ettevõtluse arengust saarel.  

5. Eristuv positiivne kuvand. Saareelanikud on kõikjal tuntud, kui töökad, toimetulevad ja iseseisvad 

inimesed. Hiidlasena on end hea ja uhke tunda, sest Hiiumaa kui kaubamärk on hästi tuntud, hea 

mainega. Tuginedes omanäolisele kultuurile loob saar tugeva identiteedi. Saarel elamine kujundab 

eristuvad hoiakud: huumorimeele, hoolivuse ja kogukonnatunde. Hiiumaa noored on säilitanud 

ühtekuuluvustunde ja tugeva identiteedi säilitades sidemed eakaaslastega ja kogukonnaga. Hiidlased 

elavad aktiivset seltsielu. Väljastpoolt Hiiumaad on huvi siia tööle ja elama tulla (Hiiumaa.ee, 2014). 

Hiiumaa suveüritused on tuntud, atraktiivsed ja neid külastatakse meelsasti.  

6. Keskne asend Läänemeres. Lähendus Mandri-Eestile ja Saaremaale võimaldavad aega kokku hoida. 

Hiiumaa asub Läänemere keskosas, suurte turgude: Stockholm, Peterburg, Helsingi ja Lõuna-Soome ning 

Riia naabruses. Hiiumaa naabruses asuvad maailma innovaatilisemad majandused (World Intellectual 

Property Organization, 2014). Hiiumaal on väljakujunenud rahvusvahelised koostöösidemed ja 25-

aastane rahvusvaheline koostöökogemus Läänemere saartega ühenduses B7. Asend ja meri on 

arvestatavaks ressursiks uute teenuste väljaarendamisel ning sinimajanduses.  

7. Esmased teenused on kättesaadavad. Hiiumaa on Eesti väikseim maakond, kus on neli omavalitsust 

(varem oli 5 KOV, 2013 ühinesid Kärdla ja Kõrgessaare). Hiiumaal on piisavalt lasteaiakohti, 

kodulähedased põhikoolid ja mitmekesine huvitegevus. Hiiumaa Ametikool on saare ainus 

kutseõppeasutus. SA Hiiumaa Haigla ja perearstide vahendusel on kättesaadavad esma- ja teise tasandi 

meditsiiniteenused. Hiiumaa transpordiühendused (lennu- bussi- ja laeva-) toimivad tõrgeteta, 

riigimaanteed on heas korras ja hooldus vastab vajadusele.  

8. Loodusvarad. Hiiumaal on arvestatavas koguses savi, liiva, kruusa, lubjakivi ja ravimuda 

(Statistikaamet, 2010). Hiiumaal on oluline taastuvenergia tootmise potentsiaal biomassi (valdavalt 

väheväärtuslik puit), tuule ja päikese näol. Hiiumaa kliima ja madala väärtusega maad sobivad 

suurepäraselt loomakasvatuseks. Lõuna-Hiiumaa lubjarikkad mullad ja keskmisest kõrgem 

päikesepaisteliste päevade arv on heaks eelduseks marjade ja puuviljade kasvatamiseks.  

� NÕRKUSED  

1. Süvenev sõltuvus toetustest. Toetustest sõltuvuse (tuntud MIRAB sündroomina) süvenemise 

tunnusteks on rahvastiku väljaränne, sõltuvus mandril elavate suvehiidlaste maksudest ja mandril 

töötavate perekonnaliikmete palga- või ettevõtlustuludest, sõltuvus toetustest, bürokraatia, 

keskendumine abi otsimisele, madal finants- ja ressursijuhtimise tase, madal transpordi juhtimise tase, 

põllumajanduses keskendumine väikese töömahukusega toodetele. Sõltuvus kasvab koos 

tööstusettevõtete rolli vähenemisega saare majanduses (Baldacchino, 2010).  

2. Keskkonnakaitselised piirangud. Hiiumaal on enam kui 24 300 ha (Keskkonnaagentuur, 2014) 

kaitstavaid maid. Looduskaitseseadus näeb ette ranna ja kalda ehituskeeluvööndi (200 m). Samas 

piirangud välistavad just positiivses mõttes jätkusuutmatu majandustegevuse ja kahjulike 

arenguplaanide teostamise. Hiiumaa omavalitsused saavad keskmisest paremini hakkama (Rivo 

Noorkõiv, 2013) ja seetõttu ei kompenseeri tasandusfondi maksed keskkonnakaitselistest piirangutest 
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tulenevat tulu vähenemist. Vabariigi Valitsus ei hüvita saamatajäänud tulu KOV-dele otse, vaid 

tasandusfondi kaudu, mis aga pole piirangutest tulenev nõrkus, vaid tuleneb seadusandlusest. 

Maaomanike ja ettevõtjate nõustamine ning keskkonnakaitseliste piirangutega alade uute 

majandamismeetodite/mudelite väljatöötamisega seotud uurimistegevus on ebapiisav.  

3. Väikesest rahvaarvust ja hõredast asustusest tulenev ebaühtlane põhiteenuste kättesaadavus. 

Vähenev nõudlus on pikemas perspektiivis ohustamas teenusepakkumise jätkusuutlikkust. See avaldub 

paratamatult saarel erasektori poolt pakutavate teenuste mitmekesisuses ja kvaliteedis. Madal nõudlus 

ei võimalda Hiiumaal teenust pakkuvatel ettevõtetel piisavalt spetsialiseeruda ning mahust ja ulatusest 

tulenev suurem efektiivsus jääb saavutamata. Teenuse kättesaadavuse tagamiseks on üha enam vajalik 

avaliku sektori sekkumine (näiteks poebuss, vajadus taastada Emmaste ja Lauka tanklad). Avalikus 

sektoris üha ulatuslikumalt rakendatavad teeninduspiirkonna inimeste või teenuse kasutajate arvust 

lähtuvad teenusestandardid on vähendamas ka avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Kokkuhoiu 

tingimustes vähendatakse teenusepakkumist (või selle kvaliteeti) esmalt seal, kus selle mõju on 

väikseim. Niisuguste valikute tulemusena tekivad piirkonnad, kus teenusepakkumine ei vasta 

standarditele, ei ole funktsionaalne või puudub sootuks.  

4. Ebapiisav tänapäevaste tehnoloogiaalaste teadmiste ja oskuste omandamise kiirus. Hiiumaal on 

keeruline leida vajalike teadmiste ja oskustega töötajaid. Samavõrd keeruline on leida rakendust 

kohapealsete inimeste olemasolevatele teadmistele ja oskustele. Hiiumaa kogukond akumuleerib 

teadmisi ja oskusi aeglaselt, napib ressursse ning sageli ei pöörata sellele protsessile piisavalt 

tähelepanu. Samas on tagajärjed ilmselged – ennekõike vajaliku kvalifikatsiooni ja oskustega inimeste 

nappusest tulenevalt on takerdunud ettevõtluse mitmekesistumine ja areng. Alates turismiettevõtjate 

tootearendusest kuni uute tööstus- ja tehnoloogiaettevõtete tekkeni. Viimast piirab oluliselt ettevõtte 

tegevuse alustamiseks vajaliku sobiva tootmispinna olemasolu (inkubatsioonivõimaluste puudumine). 

Ennekõike vajalike teadmiste ja oskustega inimeste puudus on teguriks, mis mõjutab negatiivselt 

potentsiaalsete investeerimisprojektide arvu.  

5. Vähe atraktiivseid ja mitmekesist hõivet pakkuvaid töökohti. Hiiumaal töötamise võimalused on 

piiratud. Hiiumaal tehtav töö on Eesti keskmisest madalama tootlikkusega, 62% (Sihtasutus Tuuru jt, 

2013). Töökohal loodav madal lisandväärtus on teguriks, mis piirab Hiiumaa sisest tööjõu liikuvust ja 

koos sellega saare tööjõupotentsiaali täielikku rakendamist. Aastatel 2009 – 2011 vähenes töökohtade 

arv Hiiumaal 400 töökoha võrra (ibid). Samuti lihtsustus Hiiumaa majandusstruktuur (väljendatuna 

saarel tegutsevate ettevõtete majandusaasta aruannetes deklareeritud erinevate EMTAK koodide arvus, 

ibid). Masujärgselt on hooajaväliste töökohtade juurdekasv jäänud tagasihoidlikuks. Väike atraktiivsete 

töökohtade arv ja mitmekesisus on põhjuseks, mis saar ei ole töökohana Hiiumaa noorte jaoks 

atraktiivne ning teguriks, mis piirab väikeettevõtluse arengut ja mitmekesistumist.  

6. Ebapiisav turundusvõimekus. Maakonna turundustegevus on ebapiisav. Süstemaatilise, 

eesmärgipärase ja koordineeritud turunduse puudumine piirab edasist arengut.  
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SWOT analüüsi tulemusi arvestatakse maakonnaplaneeringu koostamisel järgmistes valdkondade ja 

teemade käsitluses: 

 

1. Ettevõtlus ja tootmine. Maakonnaplaneeringus nähakse ette tootmisalade arenguks vajalikud alad, 

mis tulenevad peamiselt üldplaneeringutest. Suurte tootmisalade määramise järele puudub maakonnas 

otsene vajadus. Mikro- ja väikeettevõtete arenguks on üldplaneeringutega määratud tootmisalad 

piisavad. Tootmisaladele seatakse planeeringuga kasutustingimused, arvestades ka keskkonnatingimusi. 

2. Sadamate arenguks nähakse ette funktsioonide mitmekesistamist, maakonnaplaneeringuga 

määratakse sadamate kasutustingimused. 

3. Turismi arenguks on vajalik praeguse suhteliselt hea teedevõrgu kvaliteedi parendamine teede 

tolmuvabaks muutmise näol ning kergliikluse võimaluste sh kergliiklusteede arendamine. Tolmuvabade 

teede teemat käsitletakse maakonnaplaneeringus. Samuti on turismi seisukohalt oluline puhkealade 

arendamine, avaldamata keskkonnale olulist survet ning ühildades loodushoiu ning puhkeotstarbelise 

funktsioonid. 

Kestliku turismi arendamist peab ülesandeks ka Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala säästliku 

arengu programm. 

4. Keskustevõrgu arengu kavandamisel tuleb arvestada saare eripära. Teenuste kättesaadavus on oluline 

kogu Hiiumaa ulatuses ning sellest tulenevalt tuleb näha planeeringus olulisemate keskuste vaheliste 

ühenduste tagamine. 

5. Maakonnaplaneeringuga määratakse väärtusliku põllumaad, mis soodustab mahepõllumajanduse 

arengut maakonnas. Maakonnaplaneeringuga määratakse ka väärtuslikud maastikud, mis on olulise nii 

maakonna identiteedi kui puhkeväärtuse seisukohalt. Sageli on tegemist ka ajalooliste põllumaadega. 

Mahepõllumajanduse arengut seab ülesandeks ka Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala säästliku 

arengu programm. 

6. Maakonnaplaneeringu käsitletakse energeetika valdkonna arengusuundumusi sh energiasääst, 

taastuvenergeetika, varustuskindlus. Maakonnaplaneeringus käsitletakse tuuleenergeetika 

arengutingimusi, elektrivõrgu arengusuundumusi ning perspektiivsed trassikoridore. 

Kestliku energeetika arendamise seab ülesandeks ka Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala säästliku 

arengu programm. 
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8. STRATEEGILISED DOKUMENDID 

Käesolevaga on nimetatud peamised strateegilised dokumendid, mis on andnud otsese sisendi Hiiu 

maakonnaplaneeringu koostamisse. 

8.1 RIIGI TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID 

8.1.1 ÜLERIIGILINE PLANEERING  „EESTI 2030+“ 

Üleriigilises planeeringus Eesti 2030+38 on sätestatud, et energiajulgeoleku kindlustamiseks tasub Eestil – 

lisaks põlevkivienergeetikale – keskenduda senisest rohkem hajutatumale piirkondlikule 

energiatootmisele. See parandab üldist energiajulgeolekut ja võimaldab paremini ära kasutada kohalikke 

energeetilisi ressursse (päike, tuul, biomass, maasoojus). Samuti loob hajutatum energiatootmine ja 

kohalike varude kasutuselevõtt pikaajalisi töökohti väikelinnades ja maapiirkondades. Kuna see on 

suhteliselt kallis, tuleb leida mõistlik tasakaal hajutatud energiatootmise ja kontsentreeritud 

suurtootmise vahel 

8.1.2 TRANSPORDI ARENGUKAVA 2014-2020 

Transpordi arengukavas 2014-202039 sätestatakse, et praeguse teenuse kvaliteedi säilitamiseks 

jätkatakse parv- ja väikelaevaliiklust senises mahus (pidades silmas ühenduste arvu). Lennuühendused 

saartega täiendavad laevaühendusi. Seetõttu on nad väiksema tähtsusega ning nii nende 

ühendussagedus kui ka mugavus on seitsme aasta perspektiivis piisavad. Et tagada teenusstandardi 

saavutamine (maakonnakeskuste ühendusaeg Tallinnaga maksimaalselt 3 tundi), jätkatakse 

alternatiivina lennuühenduse pakkumist Tallinna ja Kärdla vahel, samuti väikesaartega ühenduse 

tagamiseks. 

8.2 HIIUMAA STRATEEGILISED DOKUMENDID 

8.2.1 HIIU ARENGUSTRATEEGIA 2020+ 

Hiiu maakonna arengustrateegia „Hiiumaa 2020+“40 on avaliku-, era- ja kolmanda sektori partnerluslepe 

saare ühisest tulevikupildist ja liikumisest selle suunas. Strateegia lähtub Hiiumaa eripärast ja 

saareelanike heaolust, põhineb hiidlaste ühistel väärtustel ja selle elluviijate vabatahtlikul 

koordineeritud tegevustel. Hiiumaa 2020+ on saare kogukonna eneseuuendusprotsess, milles eri 

osapoolte koostöös soovitakse kasvatada kogukonna majanduslikku, sotsiaalset ja ökoloogilist elujõudu 

ning Hiiumaa rahvusvahelist konkurentsivõimet. Strateegia lähtub kogukondade (külad ja külade 

rühmad), kohalike omavalitsusüksuste, maakonna ning riiklikest arengu- ja tegevuskavadest, 

üleriigilisest planeeringust „Eesti 2030“, samuti Euroopa Liidu ja muu maailma arengu võimalike tulevike 

kohta enim välja käidud ideedest ja lahendustest. Strateegia periood (2014 – 2020) ühtib Euroopa Liidu 

järgmise eelarveperioodiga. Strateegia teenib Hiiumaa kestlikku ja tasakaalustatud arengut. „Hiiumaa 

                                                        
38

 https://eesti2030.files.wordpress.com/2014/07/eesti2030.pdf 
39

 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3210/2201/4001/arengukava.pdf 
40

 http://hol.hiiumaa.ee/wp-content/uploads/2013/06/Hiiumaa-2020+17062013.pdf 
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2020+“ eesmärgid on ajakohased ja nendega seotud tegevusi jätkatakse ka pärast 2020 aastat, mida 

rõhutab „+“- märk aastaarvu järel.  

Strateegia koostamise algatajateks olid Hiiumaa Omavalitsuste Liit (HOL), Hiiumaa Ettevõtjate Liit (HEL) 

ja Hiiu Maavalitsus (HMV).  

8.2.2 HIIUMAA 2020: TAASTUVENERGEETIKA TEGEVUSKAVA 

Hiiumaa 2020 taastuvenergeetika tegevuskava41 kohaselt on Hiiumaa kogukond võtnud Saarte Paktiga 

(Pact of Islands) vabatahtliku kohustuse vähendada võrreldes 2005. aastaga 20% ulatuses 

süsinikdioksiidi emissiooni ning tegevuskava elluviimine tagab selle kohustuse täitmise. Tegevuskavas 

nenditakse, et tulevikule orienteerituna keskendub energiapoliitika energiajulgeolekule, energeetika 

majanduslikule jätkusuutlikkusele ja kvaliteetse energiavarustuse tagamisele, toetades seeläbi uute 

töökohtade loomist ja lisandväärtuse kasvu, mis tulenevad piirkonna suurenenud konkurentsivõimest. 

Energeetika on Hiiumaa arengu strateegiliseks valdkonnaks, sest see mõjutab kõiki kogukonna 

majandusliku ja sotsiaalse elu aspekte, omades sealjuures olulist mõju impordiekspordi saldole ning selle 

vahendusel konkurentsivõimele, tööhõivele ja elukvaliteedile. Saare eraldatus ja väiksus tingib 

energiavarustuse suuremad kulud. Viimased tulenevad transpordist, turu suurusest ja taristust. 

Täiendavad kulud tingivad suurema majandusliku huvi taastuvenergeetika arendamise ja taastuvenergia 

kandjate väärtustamise vastu. Taastuvenergeetika arendamise majanduslikele hüvedele lisanduvad 

keskkonna ja sotsiaalsed hüved.42 

Hiiumaa taastuvenergia tegevuskava eesmärgid on: energiaturvalisuse ja varustuskindluse 

suurendamine; sõltuvuse vähendamine välistest energiakandjatest; SKP energiamahukuse 

vähendamine; CO2 emissiooni vähendamine. 

8.2.3 BIOSFÄÄRI PROGRAMMIALA SÄÄSTLIKU ARENGU PROGRAMM 2014-2020 

Biosfääri programmiala programmis on sätestatu viis strateegilist eesmärki ning neid on täpsustatud 

ülesannete kaudu.43 

Eesmärk 1: BPA on kujunenud kestliku majanduse ja looduskasutuse pilootpiirkonnaks 

- Ülesanded: 

1.1: kestliku energeetika arendamine 
1.2: kestliku põllumajanduse arendamine 
1.3: kestliku metsanduse arendamine 
1.4: kestliku kalanduse arendamine 
1.5: kestliku turismi arendamine 
1.6: kestliku planeerimise ja ehitamise arendamine 

                                                        
41

https://hiiu.maavalitsus.ee/documents/180835/1011719/Hiiumaa+taastuvenergia+tegevuskava+2020%2B.pdf/5

14e78da-efc5-42bd-af6e-4068c5a2bcce;jsessionid=8A8628AB6F16C31B93A205A3BB8FC102?version=1.0 

 
43

Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala säästliku arengu programm 2014–2020, lk 16-21 
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Keskkonnaamet koos partneritega algatab ja toetab projekte biosfäärialade kontseptsiooni ja laiemalt 

ökosüsteemse lähenemise lõimimiseks planeerimisse ja ehitiste projekteerimisse, sh biosfäärialade 

kontseptsiooni lõimimiseks maakonna ja omavalitsuste arengukavadesse ning planeeringutesse, 

programmiala maastike eripära ja pärandkultuuri arvestavate soovituslike planeerimis- ja 

projekteerimissuuniste koostamiseks ja kasutusele võtmiseks, maastikuplaneerimise ja –arhitektuuri 

alase kompetentsi loomiseks, kohalikke ja/või looduslikke ehitusmaterjale kasutavate tänapäevaste 

ehitisetüüpide väljatöötamiseks, planeerijate ning arhitektide ja vastava ala omavalitsusametnike 

täiendkoolitamiseks. 

Eesmärk 2: looduslik mitmekesisus on säilitatud 

- Ülesanne: 

2.1: kohalike kogukondade kaasamine elurikkuse säilitamisse 

Eesmärk 3: BPA on hoidnud ja eksponeerinud saarte kultuuripärandit 

- Ülesanne: 

3.1: kultuuripärandi hoidmine 

Eesmärk 4: BPA on rohemajandust toetav uuringu-, seire- ja koolituskeskus 

- Ülesanded: 

4.1: kestliku arenguga seotud teadustööde algatamine 
4.2: koolitus- ja kommunikatsiooniprogrammi täitmine 

Eesmärk 5: BPA eesmärkide saavutamisel toimib aktiivne koostöö   

- Ülesanded: 

5.1: kohalike kogukondade kaasamine BPA tegevuskava koostamisse  
5.2: BPA eesmärkide lõimimine kohalike omavalitsuste ja maakondlikesse arengudokumentidesse  
5.3: rahvusvahelise võrgustiku koostöös osalemine  
 

8.2.4  HIIU MAAKONNA OMAVALITSUSTE ÜLDPLANEERINGUD 

Hiiu maakonnas on kehtestatud üldplaneeringud praktiliselt kõikide omavalitsustes. Erandiks on 

Pühalepa vald, kus üldplaneeringud on koostatud valla osa planeeringutena arengusurvet omavates 

piirkondades. 

Tabel 6. Hiiu maakonnas kehtivad üldplaneeringud seisuga 01.01.2016 

Nr Omavalitsus Planeering Kehtestatud (aasta) 

1.  Emmaste Emmaste valla üldplaneering 2005 

2. Hiiu Kõrgessaare valla üldplaneering 2003 

Kärdla linna üldplaneering 2012 
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3. Käina Käina valla üldplaneering 2006 

4. Pühalepa Pühalepa valla osa Hellamaa - Värssu - Puliste 
üldplaneering 

2002 

Pühalepa valla osa Kuri - Tähva – Sääre 
üldplaneering 

2002 

Pühalepa valla osa Suuresadama - Kärdla 
piirkonna üldplaneering 

2003 

Pühalepa valla osa Hagaste - Heltermaa 
piirkonna üldplaneering 

2005 

Pühalepa valla keskosa üldplaneering 2010 

Heltermaa-Sarve-Salinõmme piirkonna 
osaüldplaneering 

2008 

 

Hiiu maakonna omavalitsustes on olemas kehtivad üldplaneeringud, kus on määratud detailplaneeringu 

kohustusega alad ja juhud ning tiheasutusalad. Eelnevast tulenevalt ei määrata maakonnaplaneeringus 

detailplaneeringuga kohustusega juhtusid ja alasid ega tiheasustustalasid. 
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