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SISSEJUHATUS
Hiiu maakonna konkurentsivõime tugevdamise investeeringute tegevuskava (lühend: PKT) on
koostatud lähtudes Hiiumaa arengustrateegias 2020+ (edaspidi: Hiiumaa 2020+) tehtud valikutest
ja käesoleva tegevuskava koostamise käigus läbi viidud analüüsidest.
Käesoleva analüüsi põhjal koostatud PKT hõlmab niisuguseid Hiiumaa 2020+ (Hiiumaa
Omavalitsuste Liit, 2013) määratletud valdkondi ja tegevusi, mis on kooskõlas ettevõtluskeskkonna,
külastuskeskkonna, linnakeskkonna ja liikuvuse arendamisega.
PKT koostamise riiklikeks lähtedokumentideks on:
-

Eesti regionaalarengu strateegia 2020;

-

valdkondlikud riiklikud arengudokumendid: Ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020,
Transpordi arengukava 2014-2020, Turismi arengukava 2014-2020 jt.

Hiiu maakonna kõige suuremaks kitsaskohaks on elanike arvu kahanemine. 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 7090 elanikku.
Statistikaameti pikaajalise rahvastikuprognoosi kohaselt väheneb Hiiu maakonna rahvaarv aastaks
2040 üle 30% (Tammur, 2014).
Elanike arvu vähenemist toetab ulatuslik väljaränne, mis on tingitud vabade töökohtade
vähesusest.
Eelpool toodust lähtudes seab Hiiumaa 2020+ eesmärgiks, et aastaks 2030 on Hiiumaa elanike arvu
vähenemine pööranud taas tõusule. Elanike arvu kasvu toetavad vajadustele vastav taristu,
kvaliteetne elukeskkond ning suurenenud hõive, seda ennekõike tootmise laienemise ja teenuste
pakkumise laienemise tulemusena.
Hiiu maakonna võimalusteks on järgmised globaalsed kobartrendid:
-

hõbe- ja heaolumajandus, inimeste suurem terviseteadlikkus ning tervisetehnoloogiate
areng;

-

elukestev õpe, tööjõu liikuvuse suurenemine ja paindlike töövormide senisest ulatuslikum
omaksvõtt;

-

kasvav nõudlus toidu ja taastuvate energia allikate järele, keskkonnatehnoloogiate areng;

-

Euroopa, sh. vahetute naabrite Soome ja Rootsi vajadus leida uusi turge;

-

maailma polariseerumine ja Euroopa lõimumine (Arengufond, 2012, lk 3, 4).

Hiiu maakonna arengut järgmisel kümnendil iseloomustavad järgmised märksõnad: tark
spetsialiseerumine, ökoturism, kalandus, mereressursside kasutamine, tooraine väärindamine,
loodus- ja terviseturism, loomakasvatus, mahepõllumajandus (Hiiumaa Omavalitsuste Liit, 2013, lk
23), rohe- ja biomajandus, loomakasvatus ja mahepõllumajandus, merelisusega seonduv
ressurssidega ja kalandusega seonduv (ibid, 34).
Hiiumaa arendamisel tuleb arvestada hõreasustusega (ibid, 13) ja mobiilsuse kasvuga (ibid, 14).
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Kõrgema lisandväärtuse saavutamiseks on kaks võimalust, luua suurema lisandväärtusega töökohti
või parandada olemasolevate töökohtade kvaliteeti. Hiiumaa teenuste turuomapäraks on nõudluse
hooajalisus. Nõudlus (klientide arv) muutub kuude, nädalapäevade ja sündmuste/pühade lõikes,
piirates teenuse kättesaadavust ja muutes teenuse osutamise ebaefektiivseks. Hooajavälise
nõudluse kasv toetaks lisandväärtuse ja töökohtade kvaliteedi kasvu teenindussektoris.
PKT ettevalmistamise käigus läbiviidud maakonnale oluliste projektiideede hindamise tulemusena
leiti järgmise perioodi prioriteedid. Projektide valikul lähtuti ettevalmistuse astmest, ressursside
olemasolust, loodavate uute töökohtade arvust ja mõjust kogu maakonna arengule. Hiiu maakonna
konkurentsivõime suurendamise seisukohalt on eelnevat silmas pidades ülioluline ellu kutsuda
investeeringuprojektid, mis kasvatavad hooajavälist nõudlust, Hiiumaa kui sihtkoha atraktiivsust ja
külgetõmmet.
Teistest investeeringuvajadustest olulisemaks hinnati külastuskeskkonna
atraktiivsuse suurendamisele suunatud terviseturismi- ja puhkemajanduse arengut toetavaid
projekte, mis annavad võimaluse arenguhüppeks.
Prioriteetseteks projektideks on:
-

Käina vabaajakeskus (poolelioleva spordihoone ümberehitus ja teenuste väljaarendamine).
Luuakse 4-5 põhitöökohta, toetatakse 5 olemasoleva säilimist.

-

Tervise- ja loomekeskus Kärdla sadamaalale, sealhulgas kuni 300 kohalise konverentsi- ja
tervisekeskuse (ujula, muda, loometeraapia, taastusravi) väljaarendamine koos hotelliga
(ärisektor-investor). Luuakse 50+ uut töökohta.

-

Suuremõisa lossikompleksi endise juustukoja hoone rekonstrueerimine. Suuremõisa
lossikompleksi terviklik väljaarendamine aitab kaasa kogu Hiiumaa turismimajanduse
arengule, soodustab väikeettevõtlust luues uusi töökohti ja rikastab Eesti kultuurilugu ühe
rikkalikuma mõisakompleksiga. Luuakse kuni 9 uut töökohta.

-

Kaugemale tulevikule mõeldes on oluline ka Läänemere teadmuskeskuse rajamine, mis on
kui kaks ühes - teadusasutus ja atraktsioon, 10 uut kohta.

Kohalikud omavalitsused ja investorid on valmis eelpool loetletud projekte ellu viima. Nende
elluviimisega ei kaasne olulisi riske. Projektide elluviimine toetab Hiiumaa ja Lääne-Eesti
atraktiivsuse suurenemist sihtkohana, turismiteenuste pakkumise mitmekesistumist, töökohtade
arvu kasvu ja kvaliteedi paranemist (sh. tootlikkuse kasvu) ning Hiiumaa kogukonna tasakaalustatud
arengut.
Projektide tulemusena luuakse otseselt hinnanguliselt 55-65 uut töökohta ja kaasnevalt 50-65
töökohta seotud või teistes tegevusvaldkondades.

1. HIIUMAA ARENGUVÕIMALUSTE SWOT ANALÜÜS
Analüüs on koostatud käsikäes uue EL eelarveperioodi Leader strateegia koostamisega, millega
alustati 2013. aastal, arvestatud on töörühmadest saadud sisendit ja eelmise perioodi Leader
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rakendamise kogemusi. Analüüsi koostamist alustati väliste võimaluste kaardistamisest. Analüüsi
koostas konsultant Matti Lüsi.

1.1 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
(Hiiumaa.ee, 2014). 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 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.

6

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).

1.2 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 turismisihtkoha atraktiivsuse vähenemisele. Atraktiivsuse vähenemine ja selle
võimendumine meedia vahendusel avaldavad pikaajalist negatiivset mõju Hiiumaa majanduse ja
kogukonna käekäigule.
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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.

1.3 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
8

(Sihtasutus Tuuru jt, 2013). Hiiumaa majanduses domineerivad mikroettevõtted. 2012. aastal
valminud 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 LõunaSoome 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.

1.4 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 24300 ha (Keskkonnaagentuur, 2014)
kaitstavaid maid. Looduskaitseseadus näeb ette ranna ja kalda ehituskeeluvööndi (200 m). Samas
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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 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). Masu- järgselt 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. Hiiumaa
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Omavalitsuste Liidu toel on Sihtasutusest Tuuru kujunemas organisatsioon, millel on eeldused välja
kujundada võimekus turundustegevuste juhtimiseks ja elluviimiseks. Samas vajab maakonna
turundus jätkuvalt täiendavaid vahendeid, seda www.hiiumaa.ee arendamisel ja sisutootmisel,
turundusmaterjalide tootmisel ja turundustegevuste läbiviimisel. Sealjuures ületab nõudlus
paberkandjal turundusmaterjalide järele pakkumise (Turismiinfopunkt, 2014).

Tugevused

Võimalused

• Turvalisus ja vabadus
• Puhas ja avatud loodus
• Põhitaristu ja väljakujunenud logistika
• Tööstusliku tootmise ja väikeettevõtluse traditsioonid
• Eristuv positiivne kuvand
• Keskne asend Läänemeres
• Esmased teenused on kättesaadavad
• Loodusvarad

• Linnastumisest väsinud inimeste arvu
kasv
• Kasvav nõudlus traditsiooniliste toodete
ja materjalide järgi
• Kasvav nõudlus omanäoliste ja kõrge
esteetilise väärtusega toodete ja
teenuste järgi.
• Kohaliku ja mahetoidu nõudluse kasv
• Energia ja energiakandjate kallinemine
• Välis- ja siseturismi kasv
• Detailide ja toodete allhange

Nõrkused

Ohud

• Süvenev sõltuvus toetustest
• Looduskaitselised piirangud
• Väikesest rahvaarvust ja hõredast
asutusest tulenev ebaühtlane
põhiteenuste kättesaadavus
• Ebapiisav tänapäevaste
tehnoloogiaalaste teadmiste ja oskuste
omandamise kiirus ja arendustegevus
• Vähe atraktiivseid ja mitmekesist hõivet
pakkuvaid töökohti
• Ebapiisav turundusvõimekus
• Keskendumine hooajalisusest tingitud
ettevõtmistele

• Ebapiisavad investeeringud taristu ja
teenuste arengusse
• Negatiivne kuvandi kujunemine
Hiiumaast
• Keskkonnareostus
• Hiiumaa tööstuse konkurentsivõime
vähenemine
• Nõudluse hooajalisus

Joonis 1. SWOT analüüs

2. HIIU MAAKONNA ARENGUVAJADUSTE JA POTENTSIAALI ANALÜÜS
2.1 MAJANDUSE KASVUVALDKONNAD
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.
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Hiiu maakonnas oli 2014. aasta alguse seisuga registreeritud 729 äriühingut või selle filiaali(1) 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).
Hiiumaa majanduse koondnäitajad 2013 võrdluses 2012. aastaga (Harjak, 2014):
Müügitulu:

123mEUR, +4%

Lisandväärtus:

46mEUR, +6%

Töökohti:

2677 (-74)

Keskmine palk

777 EUR

Investeeringud:

6,0mEUR, -36%

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).
Tabel 1. Müügitulu 2012 olulisemate tegevusvaldkondade lõikes
Sektor

Müügitulu

Aastane
muutus

Töökohad

Aastane
muutus

Keskmine
palk EUR

Investeeringute
12ath/aastane
muutus

Põllumajandus

3,1 mEUR

+4%

41

+3

603

0,9 mEUR, -21%

Metsandus

6,2 mEUR

-11%

49

-3

569

0,3 mEUR, -62%

Kalandus

4,1 mEUR

+30%

63

-10

1504

0,4 mEUR, -39%

Toiduainetetööstus

1,2 mEUR

+20%

48

+6

518

0,4 mEUR; +2534%

6,5 mEUR

+4%

73

-5

562

0,6 mEUR, -15%

Plasti- ja koostetööstus

25,6 mEUR

+7%

448

-4

795

3,0 mEUR, +34%

Ehitus

14,7 mEUR

+13%

232

-10

786

0,4 mEUR, +3%

Kaubandus

28,5 mEUR

+6%

258

+7

596

0,2 mEUR, +80%

4,1 mEUR

+4%

102

-2

454

1,3 mEUR, +75%

-7%

278

-14

743

0,6 mEUR, -55%

+5%

808

-4

713

3,2 mEUR

Puidutööstus

Turism
Transport
Avaliku sektori
lisandväärtus: 9,3 milj
EUR

11,3 mEUR

Sekundaarsektori hõivatute osakaal 36.4% on Hiiumaal kõrgem kui Eestis keskmisena, 30,2%. Samas
iseloomustab Hiiumaa majandust keskmisest oluliselt kõrgem hõive primaatsektoris 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).
Enim panustas üldisesse ettevõtete arvu kasvu ettevõtete arvu kasv järgmistel tegevusaladel:
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-

ehitus1 32.0% (39 ettevõtet)

-

kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 21,3% (26 ettevõtet)

-

majutus ja toitlustus 13,1% (16 ettevõtet)

-

töötlev tööstus 12,3% (15 ettevõtet)

-

kinnisvara alane tegevus 7,4% (9 ettevõtet)

-

haldus- ja abitegevused 5,7% (7 ettevõtet)

-

kunst, meelelahutus ja vaba aeg 4,9% (6 ettevõtet)

-

info ja side 4,1% (5 ettevõtet)

-

muud teenindavad tegevused 1,64% (2 ettevõtet)

-

finants- ja kindlustustegevus 0,82% (1 ettevõte).

Hiiu maakonna ettevõtete statistilises profiilis (Statistikaamet, 2014) toimunud muutusi ettevõtete
suuruse järgi iseloomustab alljärgnev tabel.
Tabel 2. Hiiumaa ettevõtete statistilises profiilis 2004 – 2013 aset leidnud muutused ettevõtete suuruse järgi.
Töötajate arv

2004

2012

2013

Muutus 2004-12

250+

1

0

0

-1

50 – 249

5

8

6

+3

10 – 49

42

24

25

-18

<10

519

832

850

+313

Hiiumaa ettevõtete jaotus on vaatlusalusel perioodil muutunud halvemaks. Väiksemaid ettevõtteid
iseloomustavad madalam konkurentsi- ja investeerimisvõime ning töökohtade mitmekesisus ja
lisandväärtus. Mikroettevõtete arvu kasv ei ole suutnud kompenseerida suurte ja väikeste
ettevõtete arvu vähenemist ning sellega kaasnevat töökohtade arvu vähenemist.
Tuginedes ettevõtete arvule Hiiumaa ettevõtete statistilises profiilis (Statistikaamet, 2014), siis
ajavahemikus 2004 – 2012 kõige kiiremini kasvavad tegevusvaldkonnad olid:
-

kunst, meelelahutus ja vaba aeg;

-

info ja side;

-

haridus.

Hiiumaa ettevõtluse kasvuvaldkonnad ühtivad Eesti ettevõtluse kasvuvaldkondadega, samas on
uued ettevõtted liiga väikesed loomaks olulist mõju, mis kompenseeriks Hiiumaa majanduse
struktuuris toimunud suuremahulisi muutusi (kalapüügi, käitlemise ja kalatoodete valmistamise
hääbumine, töötajate arvu vähenemine väikeettevõtetes).

1

Viimase 10 aasta jooksul on turult lahkunud mitmed keskmise suurusega ehitusettevõ tted. Nende asemele on tekkinud
arvukalt mikroettevõ tteid. Seega, kuigi statistiliselt on tegemist ettevõ tluse kasvuvaldkonnaga (ettevõ tete arvu alusel), ei toimu
nimetatud valdkonnas olulist kasvu.
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2.2 PEAMISED RESSURSID
2.2.1 OMANÄOLINE KULTUUR
Saarelisus, sellest tulenev eraldatus ja eristuvad keskkonnatingimused on kujundanud Hiiumaast
omanäolise ja atraktiivse külastuskeskkonna. Kultuuri kujunemisel on olnud ja on jätkuvalt oluline
roll traditsioonilisel põllumajandusel ja rannikumerel kui igapäevase toimetuleku allikal.
Hiiumaa kogukonna kujunemist on mõjutanud tööstuslikud traditsioonid. Oluliselt on hiidlaste
valikuid mõjutanud odava ja kohaliku energiaressurssi (madala väärtusega metsad) olemasolu. Läbi
ajaloo on hiidlased põletanud lupja, keetnud soola, valmistanud telliseid, puhunud klaasi, ehitanud
laevu. Saare suurimaks tööstusettevõtteks oli 1829 aastal rajatud Hiiu-Kärdla Kalevivabrik. Vahetult
enne II MS valminud viskoositehas Kõrgessaares jõudis ainult katsetootmiseni.
Hiiumaa ühismajandeid ja ettevõtteid (KEK, EPT) iseloomustas Eesti keskmisest suurem
abitootmiste arv. Nendes abitootmistes valmistati suveniire, tekstiili- ja nahktooteid, plastitooteid,
elektriseadmeid sh. elektroonikatooteid.
Tänapäeva Hiiumaa majanduses on jätkuvalt olulisel kohal plastitoodete ja elektriseadmete
valmistamine. Hiiumaa Tarbijate Ühistu tütarettevõtte, 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. Kokku on Hiiumaal muinsuskaitse all 404 objekti
ja 1004 eset (Muinsuskaitseamet, 2009).

2.2.2 ELAMUFOND
2011. aastal loendati rahva- ja eluruumide loenduse käigus Hiiumaal 4938 eluruumi, neist
püsielanikega eluruume 3571, püsielaniketa eluruume 1266 ja asustus on teadmata 101 eluruumi
kohta (Statistikaamet, 2013). Hiiumaal elatakse valdavalt eramutes 3329, millest on püsivalt
asustatud 2313, umbes pooled eramutest on valminud enne 1945. aastat (ibid). Korterelamutes või
korteritega mitteeluhoonetes on Hiiumaal 1909 eluruumi, millest on püsivalt asustatud 1258
eluruumi (ibid). Kõige kiirem korterite ehitamise periood oli aastatel 1981 – 1990, mil valmis 721
korterit (ibid).

2.2.3 HOIUSED
2014. aasta alguse seisuga oli Hiiumaal registreeritud pangaklientidel hoiuseid kokku 32,9 miljonit
eurot, keskmine hoiuse suurus oli 2079,60 eurot (Eesti Pank, 2014)
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2.2.4 LOODUS
Väärtuslikud maastikud
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).
Mets
„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.
Ligikaudu 70% Hiiumaa territooriumist (1023 km2) on kaetud metsadega. Tulevikus võib biomass
kasutamist leida kütusena transpordivahendites. Teisteks arvestatavateks taastuvateks
energiaallikateks on päikese- ja tuuleenergia.
Kliima
Hiiumaa ilmastikku mõjutab tema mereline asend. Võrreldes Mandri-Eestiga iseloomustab PõhjaHiiumaad 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).
Vesi
Hiiumaa suurim järv on Tihu Suurjärv. 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).
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Maavarad
Maavaradest leidub Hiiumaal ehitusliiva ja –kruusa, lubjakivi, savi, turvast ning meremuda.
Maavara

Varu

Vähelagunenud turvas, tuhat tonni

1195,8

Hästilagunenud turvas, tuhat tonni

6693,6

Ehitusliiv, tuhat m³

45468,3

Tsemendi- ja keraamikasavi, tuhat m³

4268,0

Ehituslubjakivi, tuhat m³

277,5

Tsemendi- ja tehnoloogiline lubjakivi, tuhat m³

4517,0

Ehituskruus, tuhat m³

26278,5

Meremuda, tuhat tonni

1819,8

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). Kavandatav Kärdla Tervise- ja loomekeskus
võimaldab terviseteenuste osutamisel kasutada Hiiumaa ravimuda.
Maakasutus
Ligikaudu 70% Hiiumaast on kaetud metsadega. Põllumajandusmaade ja looduslike rohumaade all
on ligikaudu 20% saare pindalast. Põllumajandus on madala intensiivsusega, mullad on
väheviljakad. Saare viljakamad maad asuvad Käina ja Kõrgessaare ümbruses. Oluline on
mahepõllumajanduse arendamine.
Tabel 3. Maakasutus 2013. aastal sihtotstarbe järgi (Statistikaamet, 2014).
Sihtotstarve
Elamumaa

Hektar (ha)
2 478.3

Ärimaa

125.1

Tootmismaa

370.9

Mäetööstusmaa

360.6

Sotsiaalmaa

334.9

Veekogudemaa

21.5

Transpordimaa

987.2

Jäätmehoidlamaa

22.3

Riigikaitsemaa

41.9

Kaitsealunemaa

2 047.2

Maatulundusmaa

90 113.4

Sihtotstarbeta maa
Kokku

51.8
96 955.1
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Looduskaitse

Joonis 2. Hiiumaa loodusobjektid (Keskkonnainfo, 2014)

Hiiumaa on kaitstava territooriumi pindala 24220 ha, mis moodustab 24% Hiiumaa pindalast.
Tootmise planeerimisel tuleb arvestada, et Hiiumaal on arvukalt piirkondi, kus põhjavesi on halvasti
kaitstud (karst ja kurisud).

2.3 TÖÖTURU OLUKORD JA TRENDID
Alates 2001. aastast on vanuses 16 kuni
pensioniealiste inimeste arv Hiiumaal
järkjärgult vähenenud, 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.
Joonis 3. 16- a kuni pensioniealiste hõiveseisund. Statistikaamet
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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.
Vaadeldavas ajavahemikus, 2000 –
2013, on Hiiumaal hõivatute arv, vanu- Joonis 4. Hõivatud. Statistikaamet
ses 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 (ibid).
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 (ibid).
Statistikaamet ei paku avalikult andmeid mitteaktiivsete inimeste jaotumise kohta mitteaktiivsuse
põhjuste järgi maakondade lõikes. Mitteaktiivsete inimeste arv Hiiumaal on muutunud koos
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.
Registreeritud töötute arv on 1,5 aastaga vähenenud 45%. Peamine osa töötutest on pikaajalised
töötud (12 kuud ja enam) või siis inimesed, kes ei ole leidnud tööd vastavalt oma erialale ja
kvalifikatsioonile (Töötukassa, 2014). Registreeritud töötuse aasta keskmine määr oli Hiiu
maakonnas aastal 2011 – 8,5%; 2012 – 6,7%; 2013 – 5,8% ja 2014 II kvartal 4,7% (Töötukassa,
2014).
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Tabel 4. Registreeritud töötute arv Hiiu maakonnas
31.01.13

31.12.13

30.07.14

HIIU MAAKOND

329

280

Hiiu maakonna linnad

109

-

...Kärdla linn*

109

-

Hiiu maakonna vallad

220

280

182

43

35

12

-

135

102

...Kõrgessaare vald*

48

-

-

...Käina vald

71

49

29

...Pühalepa vald

58

61

39

...Emmaste vald
…Hiiu vald*

182

Oktoobris 2014 oli Hiiumaal registreeritud 165 töötut. Varasema töökogemusega olid neist 162.
Alljärgnev tabel annab ülevaate Hiiumaal registreeritud töötute jaotusest varasema töökogemuse
järgi (Töötukassa, 2014).
Tabel 5. Registreeritud töötud eelneva töökogemuse järgi 2014

Amet

Töötute arv

ajakirjandus, toimetamine, tõlkimine

1

dokumendihaldus, personalitöö, infotöö

1

ehitus

19

elektri- ja energiatootmine, elektrimehhaanika, elektroonika, automaatika

4

ettevõtte, organisatsiooni juhtimine, kvaliteedijuhtimine

2

finants, raamatupidamine, statistika

9

haridus: huviharidus, muu haridustöö

2

haridus: juhid ja pedagoogid

4

infotehnoloogia, telekommunikatsioon

2

kaitsevägi, päästeteenistus, korrakaitse

3

kaubandus, klienditeenindus, muu teenindus

24

keskkond, maamõõtmine, maakorraldus, keskkonnakaitse

1

kunst, fotograafia, muusika, disain

1

laevandus, lennundus

3

liigitamata lihttöö

10

logistika, varustamine, laondus (va sõiduki- ja tõstukijuhtimine)

2

loodus- või täppisteadus (sünoptik)

1

metalli- ja masinatööstus (sepp)

1

metsandus, jahindus, kalandus

1

muu tööstus, tootmine

8

muuseum, galerii, raamatukogu, arhiiv, raamatukogu

1

plasti-, kummi-, ravimi jm keemiatoodete tööstus

3

puhastusteenindus, majapidamine jms

9

puidu- ja paberitööstus

1

sotsiaaltöö, hooldus, lastehoid

1

sõidukijuhtimine, tõstukijuhtimine

6

19

Amet

Töötute arv

taimekasvatus, loomakasvatus, aiandus

19

tekstiili-, naha- ja jalatsitööstus

1

toiduainetetööstus

6

toitlustus, majutus, ürituste korraldus

12

turundus, avalikud suhted, müügikonsultatsioon

2

täppisriistade parandus, käsitöö (punutiste valmistaja)

1

Suurim on tööjõu pakkumine madalat kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade ja teenindussfääri
töötajate 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. See tähendab, et
kogemustega tööjõu pakkumine on tegelikkuses mitmekesisem. Samas tuleb arvestada, et
niisugune tööjõu värbamise protsess on ajamahukas.

2.4 TUUMKOMPETENTSID JA KOMPETENTSIKESKUSED
Hiiu maakonnas puuduvad valdkondlikud kompetentsikeskused. Samas on maakonna
majandusstruktuuri, konkurentsivõimet ja ettevõtteid arvestades välja kujunenud kompetentsid
järgmistes valdkondades:
-

plastide töötlemine: survevalu ja ekstrudeerimine;

-

elektriseadmete tootmine (koosteliinid ja hankimine);

-

maanteetransport (logistika ja transport);

-

turism ja turismiturundus sh maaturism;

-

käsitööesemete valmistamine (tekstiilitooted, keraamika, metallehistöö jms);

-

kujutav kunst ja fotograafia;

-

rannakalandus.

Kujunemisjärgus on kompetentsid, mis on seotud:
-

loomakasvatusega (lihaveised ja piimakarjakasvatus);

-

traditsiooniliste toidutoodete valmistamisega;

-

loomemajandusega.

Hiiumaal ei ole tegevusvaldkonda, mille maht (ettevõtete hulk, majanduskäive ja töötajate arv)
oleks piisav kompetentsikeskuse väljaarendamiseks. Samas vajab Hiiumaa aktiivset uurimus- ja
nõustamistegevust valdkondades, mille ühiseks jooneks on väikeettevõtete tootearenduse ja
innovatsiooni toetamine ning ettevõtete majandamine saarelistes tingimustes. Arvestades
ettevõtete väiksust ja sellest tulenevat piiratud juhtimisressurssi, aitab Hiiumaa ettevõtete arengule
kaasa võimalus tootearenduse ja turundusega seotud nõustamisteenuse pakkumine. Hiiumaa on
osa Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialast. Läänemere Teadmuskeskuse ja Biosfääriala
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keskuse loomine Hiiumaal aitaksid leevendada eelpool nimetatud kitsaskohti ja innovatsiooni
toomist ettevõtlusesse.
Olemasolevate tuumkompetentside arendamiseks ja uute kompetentside loomiseks on vaja leida
võimalused oma oskuste arendamisest huvitatud inimeste koostöö loomiseks ja senisest
ulatuslikumaks toetamiseks sh. tugiteenuste arendamiseks. Tänaseni on uute tehnoloogiliste võtete
ja oskuste absorbeerimine jäänud tagasihoidlikuks.

2.5 ETTEVÕTJATE KOOSTÖÖVÕRGUSTIKUD
Hiiumaa ettevõtjad teevad koostööd alljärgnevate organisatsioonide (tootjarühmade) raames:
Hiiumaa Ettevõtjate Liit, mis ühendades Hiiumaa ettevõtjaid esindab ettevõtjate huve, algatab ja
osaleb koostööprojektides ning sektoritevahelises koostöös.
MTÜ Hiiukala, on Hiiumaa rannakalurite ühendus, mille peamiseks ülesandeks on Euroopa Liidu
Kalanduspoliitika kalanduspiirkondade arengule suunatud meetme elluviimine.
MTÜ Hiiumaa Turismiliit, mis ühendab Hiiumaa turismiettevõtjaid ja esindab nende huve. Hiiumaa
Turismiliit toodab reklaammaterjale, korraldab messide ühiskülastusi ja teeb teisi turundustegevusi,
osaleb turismiteemalistel aruteludes ja viib läbi arendusprojekte.
Hiiumaa Metsaselts, on eraisikuid ja ettevõtjaid ühendav organisatsioon, mis liikmete huvides
korraldab metsade majandamist, nõustab liikmeid ja esindab metsaomanike huve.
Hiiumaa Reisijuhtide Selts, mis ühendab Hiiumaal tegutsevaid reisijuhte, tegeleb giidide
täiendkoolitusega.
Hiiumaa Käsitööselts on Hiiumaal tegutsevaid käsitööga tegelevaid ettevõtjaid ja eraisikuid kaasav
ühendus. Käsitööselts tegeleb ühisprojektide läbiviimisega, mis hõlmab laia tegevusspektrit alates
teadmiste ja oskuste arendamiseks kuni ühisturunduseni.
MTÜ Hiiu Veis ja Lammas on Hiiumaa veise ja lambakasvatajaid ühendav ühendus. Koos viiakse ellu
veise- ja lambakasvatuse arengut toetavaid projekte.
Hiiumaa plastitooteid ja elektriseadmeid tootvad ettevõtted ei ole loonud oma
koostööorganisatsiooni, kuid korraldavad materjalide ühishankeid ja messikülastusi ning on
üheskoos läbi teinud klastrialgatuse projekti Algis Perensi juhendamisel.
Lisaks eelpool nimetatud organisatsioonidele on ettevõtjad erineval määral kaasatud järgmiste
organisatsioonide tegevusse:
-

Hiiumaa Omavalitsuste Liit

-

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu

-

Ühendus Kodukant Hiiumaa

-

Sihtasutus Tuuru (osalemine maakondliku arenduskeskuse nõukogu koosseisus)

-

Hiiumaa Ametikool
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2.6 ETTEVÕTLUSKESKKOND
2.6.1 OOTUSED

ETTEVÕTLUSKESKKONNA ARENDAMISELE

Hiiumaa kogukonna ees seisva põhiprobleemide – rahvastiku vähenemine ja hooajalisusest
tulenevad
negatiivsed
mõjud
lahenduseks
on
mitmekesist
hõivet
pakkuvate,
teadmistemahukamate ja spetsiifilisi oskusi nõudvate töökohtade loomine saarel.
„Kõrget lisandväärtust ja sissetulekuid andvate töökohtade loomine, tootmise
väärtusahelate arendamine klastri põhimõttest lähtuvalt. Hiiumaa vajab kvaliteettöökohti ja
atraktiivset kuvandit, seda ka rahvusvahelises mastaabis, mida toetavad Lääne-Eesti saarte
biosfääri programmiala säästliku arengu programm 2013–2020 ja regionaalarengu
strateegia.” (Hiiumaa Omavalitsuste Liit, 2013, lk 40)
Hiiumaa 2020+ (Hiiumaa Omavalitsuste Liit, 2013, lk 30 - 31) visioon määratleb järgmised ootused
ettevõtluse arengule:
-

ettevõtlus on mitmekesisem ja teadmistemahukam;

-

senisest enam kasutatakse kohalikke ressursse2;

-

ettevõtlus on keskkonnasõbralik, Hiiumaa on osa Lääne-Eesti saarte biosfäärialast;

-

uued ja kvaliteetsemad töökohad;

-

suureneb väikeettevõtete panus saare majandusse.

Hiiumaa kogukonna raamnõuded ettevõtluse arengule on järgmised:
-

looduskeskkonna mitmekesisuse ja kvaliteedi säilimine;

-

tuginemine traditsioonilistele tegevusvaldkondadele ja kohalike ressursside kasutamisele;

-

uuendusliku väikeettevõtluse eelistamine.

Hiiumaa ettevõtluskeskkonna areng peab toetama saare majanduse arengu sellises tempos, mis
tagab elukeskkonna kvaliteedi säilimise vähemalt praeguses mahus.

2.6.2 STRATEEGILISED SUUNAD
Majanduse ja ettevõtluse arengu võtmevaldkonna piiritleb Hiiumaa 2020+ järgnevalt:
„Majanduskeskkonna võimestamine. Elanike kõrge majanduslik aktiivsus ja majanduse
konkurentsivõime, mis tähendab töökohtade arvu suurendamist ja tegevusalade
mitmekesistamist, nutikaid ja tasuvamaid töökohti, keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja
taastuvenergia suuremat kasutamist, kohalikel ressurssidel, traditsioonidel ja loovusel
põhineva väiketootmise arendamist, klastrite algatamist ja rakendamist ning ettevõtluseks
vajalike tugistruktuuride arendamist.” (Hiiumaa Omavalitsuste Liit, 2013, lk 35)
Ettevõtluskeskkonna arendamisel strateegilised suunad on järgmised:

2

Valminud on Hiiumaa rohemajanduse tegevuskava lä hteü lesanne.
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1. töökohtade kvaliteedi, arvu ja lisandväärtuse kasv väikeettevõtluses;
2. suurem toodete teadmiste- ja töömahukus;
3. kohaliku ressursi (inim- ja loodusressurss) ja pärandtehnoloogiate senisest ulatuslikum
kasutamine;
4. paremad tingimused uute väikeettevõtete tekkeks ja arenguks, kiirem uute teadmiste ja
oskuste akumulatsioon;
5. vanemaealiste ja „teise kodu” hiidlaste kaasatus ettevõtlusesse;
6. taastuvenergia allikate senisest ulatuslik kasutamine ja energiasääst.
Olulised tööstuse arengule suunatud objektid on vastavalt Hiiumaa Omavalitsuse Liidu
ettepanekule (Hiiumaa Omavalitsuste Liit, 2014) Kõrgessaare sadama tööstusala ja väikelaevade
hoolduskeskus (inkubaator), ettevõtlusinkubaator Kärdlas, Käina keskasula tööstusala ja
inkubaator, Paluküla tööstuspiirkond ning Sõru sadamaala.
Erinevalt puhkemajanduse-, linnakeskkonna ja liikuvuse arengule suunatud projektidest on tänane
valmisolek ettevõtluskeskkonna arengule suunatud projektide elluviimiseks madalam. Valmisolek
ettevõtlusala lõpuni väljaarendamiseks ja inkubaatori rajamiseks on Käina vallal. Põhjusteks, miks
täna ei ole valmisolekut projektide elluviimiseks on vähene huvi, ebapiisavad kogemused ettevõtete
inkubatsiooni toetamisel, sobiva tööjõu nappus, ebakindlus nõudluse ja investeeringute mõju
suhtes ja projektide ebapiisav ettevalmistuse tase. Kuid vaatamata sellele, on need projektid
olulised ja vajavad tõuget.
Kogukonna juhitud kohaliku arengu meetmete (LEADER, nn kala-LEADER) ja ettevõtluse ja tööhõive
kava rakendamine tagab vajalikud vahendid väikesemahuliste ettevõtluskeskkonna ja ettevõtluse
arengule suunatud projektide elluviimiseks.
Tulenevalt eelpool mainitud põhjustest pidasid kohalikud omavalitsused eelpool loetletud
projektidest prioriteetsemateks ja eelistas puhkemajanduse arengule suunatud projekte (Hiiumaa
Omavalitsuste Liit, 2014).

2.6.3 TULEMUSED
Ettevõtluse ja majanduse arengule suunatud tegevuste elluviimise tulemusena peab Hiiumaa
regionaalne sisemajanduse koguprodukt suurenema 61,76 miljonilt eurolt (2010) 120 miljoni
euroni, samuti peab suurenema regionaalne sisemajanduse koguprodukt elaniku kohta võrreldes
Eesti keskmisega 57,7%-lt (2010) kuni 75%-ni (Hiiumaa Omavalitsuste Liit, 2013, lk 36).
Hiiumaa majanduses suureneb kõrgharidusega hõivatute arv 30,2% (2011) kuni 35,0%-ni. Koos
töökohtade kvaliteedi kasvuga kasvab palgatöötajate aastane keskmine kuu brutotulu 790 eurolt
(2011) 1400 euroni. Tööjõus osalemise määr suureneb 71,7% (2011) 73%-ni (Hiiumaa
Omavalitsuste Liit, 2013, lk 36, 37).
Koos majanduse kasvuga kasvab Hiiumaal tegutsevate ettevõtete toodangu mitmekesisus.
Koos töökohtade kvaliteedi paranemisega kaasnevalt on ootus, et saare rahvaarv jääb stabiilseks.
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2.7 ETTEVÕTLUSALAD JA INKUBAATORID
Hiiu maakonna ettevõtlusalad asuvad traditsiooniliselt endiste ühismajandite või nende
osakondade keskustes või iseseisvusperioodi eelselt tegutsenud ettevõtete territooriumitel.
Hiiu valla olulisemad tööstusalad ja piirkonnad on:
-

Leigri tööstuspiirkond, eraomand, Kärdla;

-

Rehemäe tööstusala, eraomand, Kärdla;

-

Ümarmäe tööstusala, eraomand, Kärdla ja Pühalepa;

-

Lehtma tööstusala ja sadam, eraomand, Lehtma;

-

Kõrgessaare sadama tööstusala, avalik ja eraomand, Kõrgessaare;

-

Lauka tööstusala, eraomand, Lauka;

-

Villamaa tööstusala (Sihtasutus Tuuru, 2012, lk 16,17,19).

Lisaks eelpool nimetatuile leidub Hiiu vallas väiksemaid arenduseks sobivaid objekte (endised ja
praeguseks kasutuseta tootmis- ja põllumajandushooned).
Käina valla eelisarendatumaks tööstusalaks on Käina keskasula tööstusala ning Vaemla
Tootearenduskeskus. Vallal on valmisolek ettevõtlusala lõpuni välja arendada koos inkubaatori
rajamisega. Lisaks eelpool nimetatule on avalikus ja eraomandis arenduseks sobivad tööstusalad:
-

Nõmmeküla tööstuspiirkond;

-

Vitsikumäe tööstusala (Käina);

-

Männamaa tööstusala;

-

Orjaku sadam;

-

Hiiu mnt. 1, Käina keskasula tööstusala (ibid, 17, 19).

Pühalepa valla suurimaks arendusobjektiks on Kärdla vahetus naabruses asuv Paluküla
tööstuspiirkond. Teised suuremad tööstusalad on Suursadama tööstusala ja Suuremõisa tööstusala
(ibid, 19). Lisaks eelpoolnimetatuile leidub Pühalepa vallas arenduseks sobilikke kasutuseta endisi
põllumajandushooneid. Suursadamas on esimesi arendamisalgatusi rakendatud.
Emmaste valla arendatavateks tööstusaladeks on keskuse tööstuspiirkond (Emmaste), Leisu ja
Nurste tööstusalad, Sõru sadam ning Hindu küla (ibid, 19). Lisaks eelpoolnimetatuile on Emmaste
vallas arenduseks sobivaid kasutuseta endisi põllumajandushooneid.
Hiiumaal leidub piisavalt ettevõtluseks sobilikke büroopindu, samas puudub väiketootmiseks
sobilike kuni 100 m2 tootmispindade pakkumine. Hetkel pakutavad pinnad on kallid (võrreldes
teiste keskustega) ja amortiseerunud, sageli puuduvad pakutavates ruumides küte, elekter,
ventilatsioon, nõuetekohased sanitaartingimused.
Samuti puuduvad sobivad ruumid toiduainete väiketootmisega alustamiseks (toiduinkubaator),
mille arendamist planeeritakse Leader toetusel.
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Nõudlust väiketootmiseks sobivate inkubatsioonipindade järele on keeruline prognoosida, sest
hetkel pakkumine puudub. Samas ettevõtjate huvi, mida alustavad ettevõtjad on väljendanud
nõustamiste käigus, tootmiseks sobivate pindade vastu olemas. Lisaks metalli-, puidu-,
tekstiilitoodete valmistamiseks sobivatele ruumidele on otsitud sobivaid tootmisruume lihatoodete,
pagaritoodete, kalatoodete, piimatoodete jt toidutoodete tootmiseks.

2.7.1 NÕUDLUS ETTEVALMISTATUD ETTEVÕTLUSALADE JA TOOTMISHOONETE

JÄRELE

Hiiumaal puudub tänapäevastele nõuetele vastavate vabade tootmispindade pakkumine. Alustavad
ettevõtjad ei ole enamasti suutelised ehitama vajalikke tootmishooneid. Pakutavad tootmishooned
on enam kui veerand sajandit vanad ja paljud neist viimased 15 – 20 aastat kasutuseta ja
hoolduseta.
Pakkumise puudumine ei võimalda adekvaatselt hinnata nõudlust väikeste u 100 m2 kasuliku
pinnaga tootmispindade järele.
Olemasolevad tööstusalad, pakuvad minimaalset väljaehitatud taristut, kuid uute tööstushoonete
ehitamisel on probleemiks pigem tööstuskinnisvara investeeringute kõrge riskiaste, investeeringute
turuväärtus moodustab ligikaudu poole ehitusmaksumusest (A. Ilumets 2012). Seetõttu ei piisa
ehitatavast hoonest ehitamiseks võetud laenu tagamiseks.
Vajadusest avaliku sektori partnerluse järele annab tunnistust Kärdla sadama paadihoolduskeskuse
valmimine 2014. aastal. Hiiu vald võttis eesmärgiks, lisaks Kärdla sadama arendamisele, aidata
kaasa või arendada välja teenused Kärdla sadamaalal.
Pigem on nõudlus olemasolevate tööstusalade taristu uuendamise järele ja sedagi ulatuses, mida
toetab olemasolevate tööstusalade ja –piirkondade kasutuselevõtt.

2.7.2 VAJADUS LUUA UUSI ETTEVÕTLUSALASID
Küsimuse uue ettevõtlusala loomisest on tõstatanud Käina keskasula tööstusalal tegutsevad
ettevõtjad. Peamiseks motiveerivaks teguriks on uue, tänapäevastele tingimustele ja nõuetele
vastava kaasaegse tootmishoone väljaehitamine. Käina keskasula tööstusala ei võimalda uue
kaasaegse tootmishoone ehitamist oma territooriumile (planeeritud on sinna inkubaatori hoone).
Peamisteks takistavateks teguriteks on:
-

maa kõrge hind;

-

olemasolev hoonestus;

-

muinsuskaitsealased piirangud;

-

omandi killustatus (arvestatava suurusega krundi moodustamiseks on vajalik jõuda
kokkuleppele erinevate omanikega.

Võimalike alternatiivsete asukohtadena on Käina vallal välja pakkuda naabruses asuv uus
Vitsikumäe tööstusala.
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Samas on uute tootmishoonete ehitamine aeglane protsess. Peamiseks põhjuseks on
tööstuskinnisvara turu puudumine. Kui Hiiumaa ettevõte soovib endale ehitada uue, tänapäevase ja
nõuetele vastava tootmishoone, siis peab ta lahendama järgmised probleemid:
-

leidma ostja olemasolevale tootmishoonele;

-

leidma täiendavad tagatised ehituseks võetavale laenule;

-

leidma ostja uuele tootmishoonele (kui ettevõtlusega seotud riskid peaksid realiseeruma).

Hiiumaa tööstusettevõtted eelistavad laieneda konservatiivselt, sammhaaval, vastavalt turuosa ja
tootmismahtude kasvule.
Vajadus on välja arendada uus tööstusala Kõrgessaare alevikus. Endise Dagotar kalatehase hoonest
pidi investori plaanide järgi saama spaa-hotell (SLÕL Online, 2007), kuid arendusidee seisab.
Kõrgessaare aleviku taaselustamise eelduseks on väikeettevõtluse arenguks sobivate tingimuste
loomine aleviku vahetus naabruses.
Hiiu valla arengukava 2014 – 2023 (Hiiu Vald, 2014, lk 11) näeb ette Kõrgessaare sadama tööstusala
väljaarendamise ja väikelaevade hoolduskeskuse (inkubaator) ehitamise tööstusalale.

2.7.3 KOGEMUSED ETTEVÕTLUSINKUBATSIOONI OSAS
Maakonnas puudub kogemus ettevõtlusinkubatsiooni osas. Samas, arvestades kasvavat avalikku
huvi, on teoreetiline vajadus ja soov luua võimalus kohalikele toidutootjatele toiduinkubaatori
näol. Tööstusettevõtete mitmekesistamist toetavate tööstusinkubaatorite rajamine oleks eelduseks
uute tööstusettevõtete sünnile. Käesoleval ajal puuduvad nii ressurss kui konsensus nimetatud
projektide käivitamiseks. Positiivse arenguna on toidutootmise uus algatus käivitumas Suursadama
endises söökla hoones.
Järgneval perioodil on kavas koostöös Sihtasutusega Tuuru inkubaatorite väljaarendamine
Kõrgessaare sadama tööstusalal, Kärdlas (Hiiu Vald, 2014, lk 11) ja Käina keskasula tööstusalal
(Hiiumaa Omavalitsuste Liit, 2014).
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2.8 KÜLASTUSKESKKOND
2.8.1 OOTUSED KÜLASTUSKESKKONNA ARENGULE
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.

Joonis 5. Kärdla ja Hiiumaa sisekülastuste keskmine mudel (Müristaja, 2011, lk 54)

Nõudlus turismiteenuste järele on tugevalt hooajaline, seda nii sise- kui välisturistide osas (ibid).
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, lk 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
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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 stabiilsena (Sihtasutus Tuuru jt, 2013, lk 44). Hooajavälise nõudluse püsimine transpordi ja
teenindussektoris eeldab, et Hiiumaa säilitab oma atraktiivsuse „teise kodu hiidlase” jaoks.
Hiiumaa turismistrateegia 2014 – 2020 eelnõu sõnastab külastuskeskkonna arengu üldeesmärgi ja
arendustegevuse põhimõtted järgmisel:
„Turismistrateegia üldeesmärk on Hiiumaa kui sihtkoha konkurentsivõime suurendamine.
Käesoleva strateegia otseseks eesmärgiks on Hiiumaa turismiettevõtjate, avaliku sektori ja
vabaühenduste ning kohaliku kogukonna arengu põhimõtete kokkulepe, et turismi areng
piirkonnas:
-

toimiks Hiiumaa kultuuri- ja loodusväärtusi kahjustamata;

-

looks kõigile osapooltele lisandväärtust;

-

oleks konkurentsivõimeline ja elujõuline.” (Sihtasutus Tuuru, 2012, lk 1)

2.8.2 KÜLASTUSKESKKONNA ARENDAMISE STRATEEGILISED SUUNAD
Lääne-Eesti turismi arenguplaan 2014 – 2020 (Lääne-Eesti Turism, 2014) määratleb prioriteetsete
arenguvaldkondadena:
-

ligipääsude arendamist;

-

turunduse kaasajastamist;

-

külastuskeskkonna ja –elamuse kvaliteedi tõstmist;

-

turismikompetentsi kasvatamist uuringute ja seire kaudu.

Vastavalt Hiiumaa turismistrateegia 2014 – 2020 eelnõule (Sihtasutus Tuuru, 2012, lk 4) on
külastuskeskkonna arendamise strateegilised sihid saare jaoks:
-

turismiasjaliste võrgustiku koostöö edendamine ja teadlikkuse tõstmine;

-

klientide vajadusest lähtuv tootearendus ja toodete kvaliteedi tõstmine;

-

sihtkoha kättesaadavuse parendamine ja turismitaristu arendamine ning;

-

ühisturunduse edendamine.

Hiiumaa 2020+ rõhutab vajadust vähendada hooajalisusest tulenevat negatiivselt mõju saare
majandusele:
„Majandustegevuse sesoonsus jääb Hiiumaa arengut mõjutama ka edaspidi. Tõenäoliselt
kasvab suvehiidlaste ja turistide arv, mis võimaldab kohapeal hooajalist tööd ja vähendab
toetussõltuvust. Samas tuleb teha jõupingutusi, et pikendada turismihooaega, pakkuda selleks
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võimalusi edendades loodus-, tervise- ja konverentsiturismi.” (Hiiumaa Omavalitsuste Liit,
2013, lk 25)
Sellest tulenevalt on vaja läbimurret hooajalisusest.
Hiiumaa puhkekeskkonna tasakaalustatud ja tervikliku arengu seisukohalt on oluline kahe
strateegilise tähtsusega objekti valmimine:
1. Käina vabaajakeskus;
2. Tervise- ja loomekeskus Kärdla sadamaalale;
järgnevad:
3. Suuremõisa loss, mille osaline restaureerimine juba toimub Norra fondi abil;
4. Läänemere Teadmuskeskus;
5. Suursadama külastuskeskus.
Käina vabaajakeskus pooleliolevasse hoonesse, mis on osaliselt lõpuni välja ehitamata (osaliselt
leiab kasutamist laohoonena), hõlmab endas toimivat kohvikut, täismõõdus ujulat (olemas), jõu- ja
aeroobikasaali ning lasketiiru (olemas). Hoone lõpuni ehitamine lisab uued võimalused.
Vabaajakeskusesse rajatakse keldrikorrusele bowling ja gurling, esimesel korrusel kohvik,
lastemaailm, iluteenused, teisel korrusel spordilaagrite korralduseks ruumid. Kogu hoonet
teenindav infrastruktuur on juba tänaseks rajatud. Tänases spordikeskuses on püsiklientuur ca 100
külastajat päevas, millega on tagatud kindel kliendivoog lisanduvategi teenuste tarbimiseks. Uued
vabaaja veetmise võimalused loovad koos spordikeskusega sünergilise teenustekomplekti, kust
külastaja leiab just endale sobilikuma tegevuse. Turist ei tule Hiiumaale eesmärgiga, et minna vaid
ujulasse või aeroobikatreeningusse. Kohalik elanik ei tarbi niivõrd palju n. bowlingut või squashi.
Küll võib grupist või perest üks kasutada üht ja teine teist teenust.
Eesmärk on, et vabaajakeskus koostöös spordikeskusega pakuvad kaasaegse ja laia valikuga
võimalusi aastaringselt nii tõsiseks sportimiseks kui ka vaba aja veetmiseks.
Aktiivturismikeskuse näol on tegemist tähendusliku turismiatraktsiooniga Lõuna-Hiiumaal, mis on
oluliseks täienduseks olemasolevale turismitaristule (hotellid, Orjaku sadam, restoranid ja
kohvikud). Keskuse väljaehitamine suurendab Lõuna-Hiiumaa atraktiivsust ja toetab hooajaväliste
atraktiivsete aktiiv- ja terviseteenuste arendamist ja pakkumist.
Hiiumaa Omavalitsuste Liit (Hiiumaa Omavalitsuste Liit, 2014) on teinud ettepaneku viia projekt ellu
käesoleva tegevuskava raames. Käina vald on valmis projekti kaasfinantseerima.
Tervise- ja loomekeskus Kärdla sadamaalal kavandatav konverentsi- (kuni 300 kohta) ja
tervisekeskus (muda, loometeraapia, taastusravi) sinna juurde kuuluva hotelliga, mis on oluliseks
osaks Hiiumaa turunduskeskusest (Hiiu Vald, 2014, lk 13).
Keskuse väljaehitamine muudab sadamaala kasulikuks ja suurendab Kärdla atraktiivsust turismi
sihtkohana. Tervise- ja konverentsiturismi madalam hooajalisus võrreldes napi kahekuulise Hiiumaa
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turismihooajaga, võimaldab pikendada turismihooaega ning luua eeldused sügishooaja3
väljaarendamiseks.
Vähetähtis pole asjaolu, et keskuse rajamine kasvatab Kärdla kui jahiturismi sihtkoha atraktiivsust ja
toetab seeläbi Kärdla sadama, külalissadamate võrgustiku ja jahituristidele suunatud teenuste
arengut (parandab juba tehtud või kavandatavate investeeringute – külalissadamad,
paadihooldusteenus – tootlust).
Keskuse ideoloogia lähtub inimeste kõikide meelte kaasamises (sh alateadvust haiguste
ennetamiseks näiteks holistiline regressiooniteraapia abil. Kasutatakse
loovteraapiat (nt
muusikateraapia, visuaalkunstiteraapia, saviteraapia, tantsuteraapia) jm ideoloogiaga sobilikke
meetodeid.
Toote- ja teenustearendusel kasutatakse maksimaalselt kohalikku toorainet nagu muda, mida on
Käina lahes 11 hektaril. Käina lahe ravimuda kuulub merelise päritoluga settemudade hulka. Muda
on tekkinud 2 000 - 2 500 aasta jooksul. Lahes leidub kahte tüüpi ravimuda - mustjashalli ja
kollakashalli.
Unikaalsed on keskusesse loodavad nö 360O toad, kus inimesed saavad nö aja maha võtta ning
taastuda keskkonnas, mis on võimalikult lähedane loodusele. Toad on erinevate teemade kaupaelav tuli, täistaevas, vihmasabin, merekohin, puulehtede sahin, linnulaul jne. Kõike seda, mida
kasutatakse testitakse keskuses asuvas uurimiskeskuses (öko- labor- külastuskeskus). Öko- laborkülastuskeskuses tehakse nii teadulikku uurimistööd, kui populaarteaduslikus vormis tutvustatakse
tehtavat laiadele huvigruppidele, seega on kõikidel huvilistel seda võimalik külastada, osaleda seal
korraldatavatel avalikel loengutel, õppepäevadel, teha katsetusi, testimisi, jms. Keskus loob
vähemalt 50+ aastaringset töökohta, nendest vähemalt 20 spetsialisti töökohta.
Hiiumaa Omavalitsuste Liit (Hiiumaa Omavalitsuste Liit, 2014) on teinud ettepaneku viia projekt ellu
käesoleva tegevuskava raames. Hiiu vald on valmis projekti kaasfinantseerima ning olemas on
investor, kes on valmis välja ehitama keskuse juurde kuuluva hotelli.
Mõlema objekti väljaarendamine ja nende omavaheline koostöö loovad eeldused külastuskeskkonna positiivseks arenguhüppeks, luues eeldused pakkumise mitmekesistamiseks,
fokuseeritud turunduseks ning Lõuna- ja Põhja-Hiiumaa tasakaalustatud arenguks.
Hiiumaa väga oluliseks sümboliks ja pärliks on Suuremõisa hilisbarokk stiilis mõisahoone (loss)
koos oma mitmesuguse otstarbega ca 25 kõrvalhoone ja parkidega. 18. sajandiks rajatud
Suuremõisa lossikompleks on üks paremini omas stiilis säilinud mõisahoonete komplekse Eestis.
Seepärast on Suuremõisa loss ajaloolise ja arhitektuurimälestisena võetud riikliku kaitse alla.
Suuremõisa lossikompleks on peamine Hiiumaa pärandkultuuri tutvustavaid vaatamisväärsus.
Turismi hooajal külastab kompleksi enamus Hiiumaad külastanud turiste. Lisaks harivale ajaloole on
võimalik pakkuda kompleksis erinevaid tegevusi kõrvalhoonete baasil. Erinevate pakutavate
tegevuste läbi saab arendada väikeettevõtlust ja luua uusi töökohti. Suuremõisa lossikompleksi

3

Hiiumaa sü gis on merelisest asendist tulenevalt pikem ja soojem kui Mandri-Eestis.
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terviklik väljaarendamine aitab kaasa kogu Hiiumaa turismimajanduse arengule, soodustab
väikeettevõtlust luues uusi töökohti ja rikastab Eesti kultuurilugu ühe rikkalikuma
mõisakompleksiga. Järgmise etapina planeerib Pühalepa vald endise juustukoja hoone
renoveerimist, kus turismi madalhooajal toimub kooli- ja seltsitegevus, kõrghooajal aga
käsitöömeistrite töötoad ja külastusprogrammid.
Läänemere Teadmuskeskus on koostöös Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudiga väljaarendatav
külastus- ja teaduskeskus. Keskus tutvustab külastajatele Läänemere elustikku ja pakub töö- ja
eluruume teadlastele, kes tegelevad Läänemerega seotud uuringute läbiviimisega.
Keskuse Läänemere ekspositsioon on orienteeritud õpilastele ja teistele Läänemere huvilistele,
hõlmates olulised teemad Läänemere elustikust ja merega seotud inimestest. Keskuses asuv saal
pakub võimalust Läänemere kohta käivate audiovisuaalsete teoste eksponeerimiseks. Keskuses
töötab kohvik.

2.8.3 KÜLASTUSKESKKONNA ARENGU MÕJU MAJANDUSELE JA TÖÖHÕIVELE
Turismi- ja puhkemajandus on Hiiumaa arengustrateegia 2020+ üks kuuest võtmevaldkonnast
(Hiiumaa Omavalitsuste Liit, 2013, lk 35). Vastavalt Hiiumaa 2020+ (ibid, 36) eemärkidele peab
majutatute arv aastaks 2020 kasvama 30 000 majutatuni. Puhkemajanduse panus kasvab 10%-ni
saare majanduse kogukäibest (ibid, 31).
Olulise panuse külastuskeskkonna arengusse 2014 – 2020 annab Kärdla sadam. Ootus, mille
täitumist toetab sadama esimene ja edukas hooaeg.
„Kärdla sadam võttis esimese, 2014. aasta hooaja alguse jooksul vastu üllatava hulga
külalisjahte. Juba 22. juulil saabus Kärdla sadamasse 500-s alus. Maikuus avatud sadamas oli
selleks ajaks käinud külalisi juba 11 riigist. Üle 70% külastajatest on Soomest, neile järgnevad
Eesti 18%, Rootsi 6%, Saksamaa 3%, Venemaa 1% ja teised riigid.” (Sihtasutus Kärdla sadam,
2014)
Tervise- ja loomekeskuse arendamine Kärdla sadamaalal loob vähemalt 50+ aastaringset töökohta,
nendest vähemalt 20 spetsialisti töökohta. Käina vabaajakeskus loob vähemalt 5 töökohta, s.h.
spetsialisti töökohti (juhendajad ja treenerid).
Külalissadamate võrgustiku ja paadihooldusteenuse arengu tulemusena luuakse 5 kuni 10 töökohta.
Suuremõisa lossikompleksi juustukoja koone rekonstrueerimine turismi tarbeks loob hooajal kuni 9
töökohta.
Läänemere Teadmuskeskus loob 7 – 10 töökohta, lisaks 10 töökohta hooajal. Lisaks otsestele
töökohtadele lisandub umbes 10 töökohta teenindussfääris.

2.8.4 TURISMITARISTU VASTAVUS VAJADUSTELE
Viimase 15 aasta jooksul on Hiiumaa turismitaristu arengus toimunud ulatuslikud muutused.
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Uute parvlaevade tulekuga Heltermaa – Rohuküla liinile on kasvanud üleveetavate sõidukite ja
inimeste arv, lühenenud on ülesõidule kuluv aeg ning paranenud ülesõiduga kaasnev reisikogemus
(summaarse ooteaja vähenemine, on-line broneeringud).
Samuti on paranenud parvlaevaühendus Saaremaaga. Koos reiside arvu kasvuga turismihooajal on
kasvanud reisijate ja üleveetavate sõidukite arv. Ühenduse kvaliteeti mõjutab jätkuvalt vanade
80ndatest aastatest pärit parvlaeva kasutamine. Teenuse kvaliteet muutub loodetavasti veel
kvaliteetsemaks uute parvlaevade kasutuselevõtuga aastal 2016.
Külalissadamate võrgustiku areng ja Kärdla sadama valmimine avas uue Hiiumaa külastamise
võimaluse – jahiturismi. Kärdla sadamat külastavate jahituristide arvu kasv lähiaastatel eeldab
Kärdla atraktiivsuse suurendamist sihtkohana (tervisekeskus, konverentsikeskus, hotell, toitlustus ja
kaubandus). Külalissadamate võrgustiku atraktiivsus sõltub otseselt külalissadamates ja nende
tagamaal pakutavate teenuste atraktiivsusest. Samuti on külalissadamate võrgustiku areng aidanud
kaasa mereliste harrastuste arengule (väljasõidud, süstamatkad, purjetamine jt).
Kärdla suurem atraktiivsus sihtkohana toetab turismiteenuste arengut Põhja-Hiiumaal tervikuna.
Kassari ja Käina piirkond on turismi seisukohalt enim arenenud piirkond Hiiumaal. Siin paiknevad
hotellid, restoranid, kohvikud, puhkemajad ja Orjaku sadam. Piirkonna puhkemajanduse edasise
arengu seisukohalt on oluline aktiivturismi teenuste pakkumisvõimaluste laiendamine. Käina
vabaajakeskuse väljaarendamine on eelduseks mitmekesistada aktiivturismi teenuste pakkumist.
Muljetavaldav on viimaste aastate arendused Kalanas, kus on atraktiivsed ja toimivad majutus- ja
toitlustusettevõtted ning sadam.

2.8.5 MAAKONNAÜLESED SEOSED
Hiiumaa sadamate võrgustik on loomulik osa Lääne-Eesti sadamate võrgustikust. Toimiv sadamate
võrgustik on jahiturismi arengu eelduseks. Kärdla sadam, mis asub Lõuna-Soome jahisadamatest
päevatee kaugusel, on Lääne-Eesti sadamate võrgustiku väärtuslik lüli, mille areng ja atraktiivsus
Soome ja Eesti jahituristide sihtkohana toetab Lääne-Eesti sadamate võrgustiku arengut tervikuna.
Kärdla sadama valmimine ja tagamaa areng koostöös teiste Läänemere külalissadamatega on
võimaluseks uute, lühemaajaliste (kuni nädal) rahvusvaheliste purjetamismarsruutide arendamiseks
Läänemerel.
Tervisekeskuse väljaehitamine Kärdlas võimaldab Hiiumaal osaleda Lääne-Eesti spaade võrgustiku
tegevuses ja Hiiumaa turismiettevõtjatel pakkuda Lääne-Eesti terviseturistidele suuremat
valikuvõimalust, parandab üldist turundustegevuse tulemuslikkust ning aitab kaasa Lääne-Eesti kui
terviseturismi sihtkoha maine kujunemisele.
Hiiumaa kogukond saab rakendada puhkemajanduse arendamisel kogukonna juhitud kohaliku
arengu meetmeid (LEADER, nn kala-LEADER). Sealjuures võimaldavad need meetmed teha
maakonnaülest ja rahvusvahelist koostööd Hiiumaa puhkemajanduse arengule suunatud taristu ja
teenuste arendamiseks.
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Rahvusvaheline koostöö eesmärgiga vahetada kogemusi ja vastastikku õppida on Läänemere saarte
ühenduse B7 raames toimiva koostöö sisuks.

2.9 MAAKONNAKESKUS KÄRDLA
Hiiu maavanem tegi 2013. aastal ettepaneku regionaalministrile nimetada Hiiu maakonna
tõmbekeskuseks Kärdla linn.

2.9.1 ROLL TOIMEPIIRKONNA KESKUSENA
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 70ndate 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 Ühendus. 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.
Viimase kümnekonna aasta jooksul on vähenenud Kärdla roll administratiivse keskusena. Seda nii
ministeeriumite hallatavate asutuste arvu ja avaliku sektori töötajate arvu vähenemise tulemusena.
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 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.
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Ajalooliselt väljakujunenud Keskväljaku funktsioneerimine on linna arengut silmas pidades oluline.
Kärdla linna üldplaneering nimetab linna olulise nõrkusena linnakeskuse hajutatust. Keskväljaku
keskset rolli, lisanduvalt väljaku mittefunktsionaalsele ruumilahendusele, nõrgestasid Hiiu Selveri ja
Tormi Konsumi valmimine 2008. aastal.
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.
Käesoleval ajal on elanike esimeseks eelistuseks Hiiu Selver, Säästumarket ja Tormi Konsum ning
igapäevaostud sooritatakse enamasti eelpoolnimetatud kauplustes. Hiiu Selverit teenindab
linnasisene bussiliin, mis inimesi linnas linnaservas asuvasse Hiiu Selverisse poodlema viib.
Keskväljaku kaupluste roll on muutunud teisejärguliseks.
Kärdla Keskväljakuga piirnev turg ei paku kaasaegset keskkonda, meeldivat ruumi ja stabiilset
kaubavalikut, mis on vajalik uute kaubanduspindadega konkurentsis püsimiseks. Uute
kaubanduspindadega võrreldes on Kärdla turg paljude elanike jaoks vähe atraktiivne ja moraalselt
vananenud – killustikuga kaetud platsile ebakorrapäraselt ja ilma range ehitusliku regulatsioonita
paigutatud erineva välisilmega madala energiatõhususega paviljonid ei loo kaasaegset ja ettevõtlust
soosivat terviklikku ruumi.
Avaliku väljaku toimimiseks on esmajoones vajalikud selles viibivad inimesed. Inimeste
meelitamiseks tuleb pakkuda neile olulisi teenuseid, kaupu ja kvaliteetset ruumi, kus on meeldiv
viibida. Lisaks Keskväljakule asuvad Kärdlas veel Vabriku- ja Leigri väljakud, mis ei funktsioneeri
aktiivsete avalike väljakutena, samas konkureerivad Keskväljakuga ürituste korraldamise kohana.
Kärdla ei saa enda väiksuse tõttu endale lubada mitmeid avaliku platsina töötavaid väljakuid, sest
nende toimivana hoidmiseks ei jätku inimesi.

2.9.2 KAVANDATAVAD TEGEVUSED JA NENDE MÕJU
Kärdla linna, kui tõmbekeskuse atraktiivsuse suurendamiseks kavandab Hiiu vald ellu viia järgmisi
tegevusi:
-

Arhitektuurikonkurss (2015);

-

Kärdla Keskväljaku rekonstrueerimine;

-

Kärdla turu arendamine.

Arhitektuurikonkursi eesmärgiks on leida lahendused Kärdla Keskväljaku väljaarendamiseks viisil,
mis tagab väljaku toimimise linnasüdamena ning atraktiivsuse linnaelanike ja puhkajate jaoks.
Kärdla Keskväljaku rekonstrueerimine hõlmab endas väljaku ruumikasutuse täielikku ümberehitust.
2008. aastal koostatud Kärdla keskväljaku rekonstrueerimisprojektis kirjeldab maastikuarhitekt
Karin Bachmann väljakut järgmiselt:
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„Kärdla Keskväljak on praegu väljak vaid nime poolest. Kõik väljakule kohustuslikud elemendid –
ruumi moodustavad seinad, tegevuskohad, kohtumis- ja juhtumustepaigad, inimesed – on puudu.
Ruum on katki; kaootiline parkimine, risti-rästi sõitmine ja augud hoonestusjoonel ei seo tervikut.
Kohvikud on jalakäijatest ära lõigatud, et teki kohti väljas istumiseks. Platsi kasutatakse vaid ühest
punktist teise jõudmiseks.” (Bachmann, 2008)
Keskväljakul puudub võimalus mugavaks inimestevahelisteks läbikäimiseks või seltskonnas
einestamiseks, sest puuduvad kohad, mis pakuksid turvatunnet ja kaitset liiklusest tingitud
närvilisuse ning müra eest. Jalakäijad on surutud väljaku servadesse, puudub vabadus ning väljakut
läbivate ebamäärase laiusega autoteede ületamisel peab olema valvas, et pargitud autode tagant
lähenevaid sõidukeid märgata.
Parkimiskorraldus on ebamugav ja põikiboksidest sõiduteele tagurdamine tekitab ohtlikke olukordi.
Jalgrattaga liiklemine samuti ebamugav, kuna pole määratletud kohta kõrgete äärekividega piiratud
kõnniteel ega ka sõiduteel, kus autod parkimiskohalt välja tagurdavad. Uue ruumilahendus tagab
kaubandus- ja teenindusasutuste tiheduse, ruumi selgepiirilisuse ja inimmõõtmelisuse, kus
prioriteet on seatud jalakäijatele.
Keskväljaku ühendusteede poolt hakitud ja ebamäärane ruum ei soosi rahvaürituste korraldamist.
Avalikkus ei kiitnud 2008. aastal valminud rekonstrueerimisprojekti heaks. Uue ideekavandi
leidmiseks viiakse läbi arhitektuurne ideekonkurss.
Kärdla Keskväljaku arendamine on kooskõlas siseministri Hanno Pevkur algatusega rajada
maakonnakeskustesse rahvusliku identiteedi seisukohast olulised lipuväljakud ja Eesti Arhitektide
Liidu algatatud Eesti 100 arhitektuuriprogrammiga, mille eesmärgiks on Eesti avaliku ruumi ehk
ühise elukeskkonna, sealhulgas ettevõtluskeskkonna elavdamine kohalikul, riiklikul ja
rahvusvahelisel tasandil ning elanike teadlikkuse ja osalusaktiivsuse kasvatamine kaasaegse
linnaruumi planeerimisel.
Kärdla Keskväljaku rekonstrueerimine võimaldab ajaloolisel linnakeskusel säilitada oma funktsioon
linnasüdamena.
Kärdla turu arendamine aitab kaasa ettevõtluse edendamisele ja sellega koos Kärdla Keskväljaku
atraktiivsuse kasvule.
Turul on oluline roll Keskväljaku olulisuse taastamisel. Atraktiivsem turg võimaldab avaliku ruumi
elavdada tuues sinna erineva eesmärgiga tegevusi ja inimesi. Toimiv turg st. koht kohalike kaupade
müügiks, mida tulenevalt kogustest ja säilivusajast ei saa müüa suuremates kaubanduskettides, on
võimaluseks kohalike toodete pakkumise mitmekesistamiseks, toetades seeläbi Hiiumaa majanduse
lisandväärtuse ja tööhõive kasvu.
Turu arendamise detailne tegevuskava on ettevalmistamisel.
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2.10 LIIKUVUS
2.10.1 KITSASKOHAD
Hiiumaa on ülejäänud Eestiga ühendatud lennuliini ja kahe parvlaevaliiniga. Hiiumaa jaoks on
eluliselt tähtis mandri ja Hiiumaa vaheline parvlaevaühendus. Pidevalt kasvav parvlaeva kasutavate
reisijate (Artes Terrae OÜ, 2014) ja sõidukite hulk tuleneb teenuse kvaliteedi pidevast tõusust,
uutest laevadest ja stabiilsemast laevaliiklusest.
“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, tänaseks juba aastaringselt nädalalõppudel ja seonduvalt
sündmustega või pühadega (Sihtasutus Tuuru jt, 2013, lk 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.
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 kmｲ kohta (Statistikaamet, 2012).
Pikad vahemaad ning väike nõudlus ei võimalda pakkuda ühistranspordi ühendusi soovitud
tihedusega ja kõikjale, mistõttu hiidlased eelistatavad isiklikke transpordivahendeid. 2005. aastal oli
Hiiumaal 1000 elaniku kohta 531 sõiduautot (Keskkonnainfo, 2014).

2.10.2 BUSSILIIKLUSE ARENGU KITSASKOHAD
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 koolipäevade algused kattuvad ning need
algavad enamasti kell 8:00-9:00. Loomulikult leidub erandeid.
Maakonna kitsaskohad ja arenguvõimalused bussiliikluse seisukohast:
-

Puuduvad mitmed asulatevahelised otseühendused (Inseneribüroo Stratum, 2014). Näiteks
Kõrgessaarest ja Kõpust saab bussiga Emmastesse vaid läbi Kärdla ning üks reis kestab pool
päeva. Stratumi uuring tõi välja asustatud punktid, kuhu ühistransport üldse ei ulatu või käib
harva, nt kord nädalas.
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-

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

-

Puudub sidusus lennu-, praami- ja bussiliikluse vahel, näiteks Tallinnast hommikuse
lennukiga saabuja saab ühistransporti kasutades Kõpu ja Käina suunal edasi sõita alles peale
lõunat.

2.10.3 LAHENDUSED
Üleriigiline planeering Eesti 2030+ märgib: “Ühenduse tagamisel Eesti saartega jäävad oluliseks nii
lennu- kui laevaliiklus. Regulaarne ja sagedane lennu- ja reisiparvlaevaühendus saarte ja mandri
vahel peavad säilima” (Siseministeerium, 2012, lk 32).
Ühistranspordi kasutatavuse tõstmise eesmärgil peab parvlaevaliikluse hinnapoliitika soodustama
liinibusside ülevedu (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2013, lk 42).
Teedevõrgu arengu seisukohalt on oluline:
-

arvestada Kärdla ümbersõidu väljaehitamise vajadusega;

-

hinnata tolmuvabade katete väljaehitamise vajadust (Artes Terrae OÜ, 2014, lk 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, lk 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, lk 7).
Hiiumaa Omavalitsuste Liit nimetas oma ettepanekus arendamist vajavate objektidena:
-

Käina – Suuremõisa kergliiklusteed (Pühalepa ja Käina valla ühisprojekt);

-

Kärdla – Paluküla – Palade kergliiklusteed (Hiiumaa Omavalitsuste Liit, 2014).

3. KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED
Hiiumaa on väheneva elanikkonnaga maakond. Hiiumaa 2020+ seab eesmärgiks peatada
elanikkonna kiire vähenemise protsess prognoosides, et aastal 2020 elab saarel vähemalt 7500
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inimest ning aastal 2030 hakkab elanikkond vähehaaval taas kasvama. Lisaks negatiivsele iibele
toimub ulatuslik saarelt väljaränne, mis omakorda on tingitud vabade töökohtade vähesusest.
Hiiumaa teenuste turuomapäraks on nõudluse hooajalisus. Nõudlus (klientide arv) muutub kuude,
nädalapäevade ja sündmuste/pühade lõikes, piirates teenuse kättesaadavust ja muutes teenuse
osutamise ebaefektiivseks. Hooajavälise nõudluse kasv toetaks lisandväärtuse ja töökohtade
kvaliteedi kasvu teenindussektoris.
Seega, Hiiu maakonna majanduse arengu suuremaks kitsaskohaks on nõudluse hooajalisus tuues
endaga kaasa vabade töökohtade puuduse ja elanikkonna vähenemise. Elanike arvu kasvu
toetavad vajadustele vastav taristu, kvaliteetne elukeskkond ning suurenenud hõive, seda
ennekõike tootmise ja teenuste pakkumise laienemise tulemusena.
Hiiu maakonna arenguvõimalusteks on mitmed globaalsed trendid:
-

nõudluse suurenemine hõbe- ja heaolumajanduse teenuste järele, inimeste suurem
terviseteadlikkus ning tervisetehnoloogiate areng;

-

osalemine elukestvas õppes, tööjõu liikuvuse suurenemine ja paindlike töövormide senisest
ulatuslikum omaksvõtt;

-

kasvav nõudlus toidu ja taastuvate energia allikate järele, keskkonnatehnoloogiate areng;

-

Euroopa, sh. vahetute naabrite Soome ja Rootsi vajadus leida uusi turge;

-

maailma polariseerumine ja Euroopa lõimumine (Arengufond 2012, 3, 4).

Hiiu maakonna arengut järgmisel kümnendil iseloomustavad järgmised märksõnad: tark
spetsialiseerumine, ökoturism, kalandus, mereressursside kasutamine, tooraine väärindamine,
loodus- ja terviseturism, loomakasvatus, mahepõllumajandus (Hiiumaa Omavalitsuste Liit 2013,
23), rohe- ja biomajandus, loomakasvatus ja mahepõllumajandus, merelisusega seonduv
ressurssidega ja kalandusega seonduv (ibid, 34).
Tulenevalt Hiiumaa ettevõtluskeskkonna, külastuskeskkonna, liikuvuse ja linnaruumi analüüsist on
otstarbekas suunata ressursid eelkõige külastuskeskkonna olulisele parandamisele ning sellega
seotud
töökohtade loomisesse ja nõudluse hooajalisuse leevendamisse, et piirkonna
konkurentsivõime märgatavalt tugevneks tuues esile Hiiumaa eripära.
PKT projektide pingerea koostamisel arvestati:
-

valmisolekut projektide elluviimiseks:
projekti ettevalmistuse tase;
tehtava investeeringu efektiivsus;

-

ressursside olemasolu:
vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu olemasolu;
omavalitsuse valmisolek projekti kaasfinantseerida;
ettevõtjate toetus projektile ja valmisolek investeeringuteks;
elluviimiseks ja rakendamiseks vajalike kompetentside olemasolu.
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-

mõju maakonna arengule:
mõju Hiiumaa atraktiivsusele;
mõju majanduskeskkonnale ja hooajalisuse vähendamisele;
mõju Lääne-Eesti majandusele tervikuna.

-

töökohtade loomisele
loodavate töökohtade arv ja kvaliteet;
kaasnevate töökohtade arv teistes ettevõtetes.

Hindamisprotsessi tulemusena määrati projektide prioriteetsus. Prioriteetsed on külastuskeskkonna
arengule suunatud projektid. Järgmiseks prioriteetseks valdkonnaks on ettevõtluskeskkonna
arendamine sh tööstusalade arendamine ja inkubaatorite rajamine, millele järgneb linnakeskkonna
arendamine. Kõige madalama prioriteetsusega on kergliiklusteede väljaehitamine liikuvuse
parandamiseks, kuna selle tulemusena ei parane oluliselt keskuse kättesaadavus tagamaalt.
Turismimajanduse hooajalisust aitab leevendada vabaaja-, teadmus-, minikonverentsi-, tervise- ja
loometurismiobjektide rajamine. See on teiste Lääne-Eesti maakondade kogemus ja Hiiumaa
külastajatel on ootus vabaaja-, konverentsi- ja terviseteenuste pakkumise järele Hiiumaal. Seega on
otstarbekas ja ettepanek meetmest „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ taotleda toetust
eelisjärjekorras järgmiste oluliste objektide rajamiseks:
1. Käina vabaajakeskus (poolelioleva spordihoone ümberehitus ja teenuste arendamine).
2. Tervise- ja loomekeskus Kärdla sadamaalale koos hotelliga (ärisektor-investor).
3. Suuremõisa lossikompleksi endise juustukoja rekonstrueerimine
Investeeringud teadmus-, aktiiv- ja terviseturismi teenustesse on kavandatud viisil, mis aitavad
kaasa Hiiumaa tasakaalustatud arengule, tagades saare eripärase külastuskeskkonna atraktiivsuse
suurenemise ja pakutavate teenuste kasvu võrgustunud Põhja- ja Lõuna-Hiiumaal.
Investeeringute tulemusena terviklike turismitoodete arendamisse suurendab Hiiumaa
atraktiivsust, sealjuures suureneb Kärdla atraktiivsus jahituristide sihtkohana. Investeeringud
loovad 50 - 70 töökohta, millele lisanduvad u 10 - 20 töökohta teenindussfääris ning muus
valdkonnas.
On ootuspärane, et investeeringute tulemusena suureneb Hiiumaa külastajate arv, pikeneb hooaeg
ning koos sellega kasvab töökohtade arv teenindussektoris ja paraneb teenindussektori töökohtade
kvaliteet.
Erinevalt puhkemajanduse-, linnakeskkonna ja liikuvuse arengule suunatud projektidest on tänane
valmisolek ettevõtluskeskkonna arengule suunatud projektide elluviimiseks on madalam.
Valmisolek ettevõtlusala lõpuni väljaarendamiseks ja inkubaatori rajamiseks on Käina vallal.
Põhjusteks, miks täna ei ole valmisolekut projektide elluviimiseks on vähene huvi, ebapiisavad
kogemused ettevõtete inkubatsiooni toetamisel, sobiva tööjõu nappus, ebakindlus nõudluse ja
investeeringute mõju suhtes ja projektide ebapiisav ettevalmistuse tase.
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5. LISA 1.1. ETTEPANEKUD
Hiiumaa Omavalitsuste Liidu ettepanek PKT tegevuskava koostamiseks (seisuga 14.02.2014).
PKT koostamiseks laekunud ettepanekud Hiiumaa kohalikelt omavalitsustelt võtmeobjektide
arendamiseks ning Siseministeeriumi konsultatsioonijärgselt sisseviidud kommentaarid objektide
sobivuse/mittesobivuse kohta PKT-sse.
1. Käina keskasula tööstusala ja inkubaator (Mäe tn, Käina)
2. Käina vabaajakeskus – külastajate ja turismimajanduse arendamise eesmärgil ehitatakse
välja Käinas nõukogude ajast jäänud pooleliolev hoone, kus juba asub spordikeskus ja ujula.
Lisandub vabaajakeskus.
3. Käina-Suuremõisa kergliiklustee (ühiselt Käina ja Pühalepa vallaga)
4. Käina Kardirada- pigem ei sobi PKT-sse kui spordiobjekt
5. Värssu sadam -ei sobi PKT-sse
6. Suuremõisa loss – renoveeritakse osaliselt Norra fondi toel, kuid vajadusi on rohkem. On üks
Hiiumaa olulisemaid külastusobjekte.
7. Palade – Lõpe ettevõtlusinkubaator – s.o. endise rebasefarmi juurde jääv taristu, endine
Asteraal; sigalas on juba puiduettevõte Norsewood.
8. Suuresadama laevaehitus, külastuskeskus – s.o. Halulaeva ehitus kui atraktsioon
9. Kärdla-Paluküla-Palade kergliiklustee - Pühalepa vald peab seda oluliseks aktiivturismi
edendamise objektiks ja ka liikuvuse parandamiseks, kuid ei sobi PKT-sse, taotlus
kergliiklusteede meetmesse.
10. Salinõmme sadam - on erinevad omanikud, plaan külalissadamaks arendada üks osa pigem taotleda mujalt
11. Tervise- ja loomekeskus (Kärdla sadamaalale) - turismiprojekt
12. Läänemere teadmuskeskus – turismi- ja teadusprojekt
13. Kõrgessaare tehnopark (Kõrgessaare sadamaala)
14. Kärdla sotsiaalkeskus – ei sobi PKT-sse
15. Emmaste-Ohari tee nr. 1750016 (Tärkma tee) – vald peab oluliseks, kuid vähe kasutatav
külatee tegelikkuses – lokaalse tähtsusega, ei avalda laiemat mõju liikuvuse parandamiseks.
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16. Sõru sadamakompleksi arendus – vald peab selgeks tegema, mis arendus on oluline. Pigem
sadamate meede. Omanduse küsimus.
17. AS Hiiu Plastitööstuse Teenindus – algatusideena hea, kahjuks pole plastisektoril endal
piisavat huvi
MUU:
18. Käina Huvi- ja Kultuurikeskus
19. Orjaku sadama Hiiumaa-Saaremaa praamiliini reservsadamana
20. Hiiu maakonna Hooldekeskuse laiendamine (Tohvri hooldekodu)
21. Palade-Paluküla Tervisespordikeskus
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