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Sissejuhatus: Hiiu maakonna
turundamise vajadus

Maakonna turundusplaan on vajalik Hiiumaa arengustrateegia eesmärkide täitmiseks. Hiiu maakonna
suurepärases  keskkonnas  on  veel  ruumi  kümnetele  ettevõtetele  ja  sadadele  peredele.  Hiiumaad
külastatavate turistide arv võiks olla kordades suurem ja turistide saarel viibimise aeg palju pikem.

Turundusplaani rakenduskava elluviimine eeldab tegijaid, kes on Hiiumaa turundamisest huvitatud, ja
enamuste  tegevuste  osas  ka  rahaliste  vahendite  olemasolu.  Turunduse  puhul  ei  ole  võimalik  anda
garantiisid,  et  tegevused  toovad  alati  tehtud  kulutused  kuhjaga  tagasi,  aga  päris  ilma
turundustegevusteta toimu maakonna arengut soovitud eesmärkide suunas.
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1. Müüdid ja nende vastuväited

 Hiiumaal elab nii vähe inimesi,  et kõik on kõigiga sugulased, sellise kogukonnaga on väga
raske suhelda.

Tegelikkus: Hiiumaal elab üle 8000 inimese, kõik ei ole kõigiga sugulased, Hiiumaa kogukond ootab
enda keskele uusi toredaid inimesi, kes oskavad saarel elamise unikaalsusest lugu pidada.

 Hiiumaal  puudub  korralik  ühendus  mandriga,  kuuldavasti  praamid  tihtipeale  ei  liigu  ja
lennukisõit on kallis ning enamasti jäävad lennud ära, seega ollakse saarel vangis.

Tegelikkus: Saaremaa Laevakompanii tagab uute praamidega väga stabiilse ühenduse mandriga. Uued
praamid  on  suurema  mahutavusega,  kiirema  sõiduga  ja  ilmastiku  mõjutustele  praktiliselt  ei  allu.
Toimib ka regulaarne  praamiühendus  Saaremaaga.  Hiiumaa lennuühendus mandriga  on küll  vahel
ilmastikust sõltuv, kuid tihti seda ei juhtu. Tänu riigi dotatsioonile saab väga taskukohaste hindadega
lennata kaks korda päevas Tallinna ja tagasi, lend kestab vaid pool tundi.

 Transpordikulu teeb saarel ettevõtlusega tegelemise kalliks.

Tegelikkus: transpordikulu osakaal üldkuludes on väike.

 Praamiga ülevedu teeb logistika väga keeruliseks ja aeglaseks.

Tegelikkus: praamiliikluse graafikud aitavad logistikat paremini planeerida. Kõik Hiiumaa ettevõtjad
saavad toodangut tarnida Just In Time graafikus.

 Nii väiksel saarel ilmselt puudub haigla või meditsiiniline teenindus.

Tegelikkus:  Kärdlas  asub  kaasaegse  sisseseadega  renoveeritud  haigla  ja  taastusravikeskus.
Väljakutsetele  sõidab  2  kiirabimasinat.  Erivajadusel  toimetatakse  abivajaja  kopteriga  Tallinna
raviasutusse. Saarel on apteegid 4 asulas, perearstikeskused 4 asulas.
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 Eesti  on  endise  venekeelse  Nõukogude  Liidu  osa,  seega  tuleb  ka  Hiiumaal  arvestada
turvalisuse probleemidega, kultuuritusega, venekeelse suhtlusega.

Tegelikkus: Eestis on oma keel ja kultuur. Hiiumaa on Eesti turvalisim maakond, 99,8% eestlased,
omanäoline paik Läänemeres.

 Saaremaad külastanud turistid:  Olen Saaremaal  käinud,  sinna on lihtsam sõita.  Hiiumaa on
arvatavasti samasugune, ainult et väiksem.

Tegelikkus. Hiiumaale on sama lihtne sõita kui Saaremaale, kuid kuna merereis on pikem, siis jääb
senine rutiin kergemini seljataha ja tekib hoopis tugevam saarele sõitmise tunne. Hiiumaa loodus on
teistsugune kui Saaremaal, Hiiumaa on liigirikkam.
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2. Situatsioonianalüüs

2.1 Üldine turunduskeskkond
Hiiu maakonna tutvustamiseks kõnelevad alljärgnevad andmed (Statistikaamet. Piirkondlik portree):

Hiiu maakond asub Loode-Eestis. See hõlmab Hiiumaa saare ning seda ümbritsevad väikesaared ja
laiud. Hiiu naabrid on idas Lääne maakond ja lõunas Saare maakond.

Hiiu maakonna administratiivne keskus on Kärdla linn. Hiiu maakonnas on 2 alevikku ja 182 küla.
Suuremate linnade kaugused Kärdla linnast: Tallinn 155 km, Jõhvi 322 km, Tartu 305 km, Pärnu 161
km. Hiiumaa vähim kaugus mandrist on 22 km, veetee pikkus Saaremaa ja Hiiumaa vahel on ligikaudu
15  km.  Mandri  ja  Hiiumaa  vaheline  laevaliiklus  toimub  Rohuküla  ja  Heltermaa  sadamate  vahel.
Otseühendus Saaremaa ja Hiiumaa vahel käib Triigi–Sõru laevaliinil.

Hiiu maakond on nii rahvaarvult kui ka pindalalt Eesti väikseim maakond. 98% maakonna rahvastikust
moodustavad eestlased.

Hiiu maakonna tähtsamad tegevusvaldkonnad ja tuntumad firmad on: plastitööstus (Dagöplast  AS,
Dale LD AS,  M ja  P Nurst  AS),  ehitus  (LeVa AS,  Kemehh  OÜ),  kaubandus (Hiiumaa Tarbijate
Ühistu, A-Selver AS), transport (Hiiu Autotrans OÜ), kalandus, metsandus, turism. Parvlaevaühendust
mandri ning Hiiumaa ja Saaremaa vahel korraldab AS Saaremaa Laevakompanii tütarfirma Väinamere
Liinid OÜ. Lennuühendust Tallinna ja Kärdla vahel korraldab AS Avies.

Hiiumaa  tähtsamad  vaatamisväärsused  on  Suuremõisa  loss,  Kõpu  tuletorn,  Mihkli  talukompleks-
muuseum,  Kassari  saar,  Tahkuna  rannakaitsepatarei  ja  Soera  talumuuseum.  Hiiumaa  suvised
tippsündmused  on  Hiiu  Folk  ja  Sõru  Jazz,  samuti  Kärdla  Kohvikutepäev  augustikuu  esimesel
laupäeval.

Hiiumaal on sündinud helilooja ja orelikunstnik, Eesti süvamuusika rajaja Rudolf Tobias, elanud ja
töötanud soome-eesti kirjanik Aino Kallas. Noorema põlve heliloojaist on siin sündinud, elab ja loob
oma teoseid Erkki-Sven Tüür, samuti elavad tuntud loovinimestest Hiiumaal kirjanikud Ave Alavainu,
Tõnu Õnnepalu ja Vaapo Vaher.  Spordinimedest on kuulsad Hiiumaa juurtega Heiki Nabi ja Egle
Eller-Nabi.

6



Vastavalt  Hiiumaa  arengustrateegia  turunduse  töörühma  ettepanekule  lähtutakse  Hiiu  maakonna
situatsiooni  analüüsimisel  üldises  turunduskeskkonnas  kolmest  erinevast  aspektist:  elukeskkonnast,
külastuskeskkonnast ja ettevõtluskeskkonnast.

2.1.1 Elukeskkond

Elukeskkonna turundamisel  on sihtgrupid Eestis elavad maaelust  huvitatud inimesed, Eestis elavad
saareelust  huvitatud  inimesed,  Hiiumaalt  mujale  elama asunud inimesed  ning mõningal  määral  ka
teiste  riikide  elanikud,  kes  otsivad  rahulikku  ja  looduslähedast  elupaika.  Eesti  üldises
turunduskeskkonnas on elukeskkonna valikul valdavad kolm suundumust. Kõigepealt linnastumine.
Eesti  puhul  on võimalik  rääkida  linnastumisest  1950.  aastatest  alates  (Vikipeedia).  1990.  ja  2000.
aastatel  on Tallinna,  Tartu  ja  Pärnu ümbruse  valdades  toimunud  rahvaarvu kasv,  mille  peamiseks
põhjuseks  on  positiivne  sisseränne.  Ülejäänud  omavalitsustes  toimub  elanikkonna  vähenemine.
Inimesed kolivad linnadesse paljudel erinevatel  põhjustel,  kuid enamasti siirdutakse sinna paremate
elu- ja töötingimuste otsingutele.

Teiseks suundumuseks  on  kolimine väljapoole  Eestit.  Välismaale  minnakse  peamiselt  õppima,
töötama või uut peret looma. Tööle minejatest on silmatorkavalt enim lahkujaid oskus- ja käsitööliste
hulgas (46%), järgnevad lihttöölised (18%) ning teenindajad ja seadmeoperaatorid (12%). (Postimees
20.11.2009). Kõige enam (46%) minnakse tööle Soome, märkimisväärselt vähem lahkutakse Rootsi,
Norrasse (alla 10%), järgnevad Ühendkuningriik ja Venemaa. Probleem pole mitte välismaale tööle
või õppima minek, vaid see, et sealt ei pruugita alati  tagasi tulla.  Viimase rahvaloenduse perioodil
vähenes märkimisväärselt vanuses 15-19 olevate naiste arv, mis tähendab, et sünnitusikka jõuab järjest
vähem naisi.  Suurim on  väljaränne  olnud  vanusegrupis  24-34.  Võrreldes  2007.  aastaga  on  Eestis
jäänud 15-19-aastaseid naisi vähemaks 33 protsenti ja võrreldes 2011. aastaga on naisi jäänud kokku
vähemaks  10% (Statistikaamet).  Rändesaldo  on olnud kogu viimasel  kümnendil  negatiivne,  kõige
väiksem oli rahvastiku kadu väljarände tõttu aastatel 2007–2009. Eelmisel aastal rändas Eestist välja
aga 10 871 inimest, mis on 4657 inimest enam kui aasta varem. (Postimees 18.01.2013)

Kolmas suundumus on kolida maale elama, millest annab hea ülevaate Äripäev 08.06.2013. Algatuse
"Maale elama" eesmärk ei ole kedagi linnast ära meelitada, vaid püüda aidata neid linnainimesi, kelle
kuklas  tiksub mõte  –  tahaks  maale!  Küla  eestvedajatel  on  ligipääs  infole,  mida  uus  elanik  vajab
-elupaigad, kooli,  lasteaia  ja muude teenuste kaugus ja kvaliteet,  huvitegevus,  kohalikud tootjad ja
meistrimehed. Pealegi saavad nad uuselanikke kaasata küla suhtlusvõrgustikku ja anda nõu praktilistes
küsimustes. Kuna tegemist on uudse lähenemisega Eestis, valiti katseprojekti Lõuna-Eesti vallad ja
külakogukonnad, kus projekti eestvedajad ise elavad ja töötavad. Nüüdseks on Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali rahastatud projekti abil korraldatud kaheksa koolitust ja seminari  kogukondadele. Olles
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oma kodukoha väärtused endale teadvustanud, on palju lihtsam neid teistelegi edasi anda. Kui süda
kutsub maale: projekti sihtgrupp maakogukondade kõrval on linnainimesed. Aga mitte kõik neist, sest
paljud ongi linnas rahul ja õnnelikud. Seega soovib algatus abistada neid linnainimesi, kes on juba
maale kolimisele mõelnud. Praegused hoiakud ühiskonnas seda mõtet kahjuks väga ei toeta ning palju
on hirme ja tabusid. Seepärast on antud linnainimestele võimalus rääkida otse ja ausalt maal elavate
inimestega sealse elu võludest, aga ka valudest. Selleks, et kaks sihtgruppi omavahel kokku viia ja
anda võimalus otsekontaktiks, korraldati projekti raames aprillis 2013 mess "Maale elama" ning selle
kõrval seminar "Miks just maale?". Messil osales 26 kogukonda, kes kõik olid näinud vaeva, et tuua
esile see, mida nemad oma kodukohas hindavad ning mis võiks ka teistele huvi pakkuda. Lähenemisi
oli  erinevaid  –  mõned  panustasid  oma  piirkonna  erilisele  koolile,  mõned  omanäolisele
kultuurikeskkonnale,  kaasa  oli  võetud  info  elanikke  ootavate  majade  kohta  ning  tutvustati
ettevõtlusega  alustamiseks  sobivaid  hooneid.  Messi  külastas  ligi  500  inimest.  Külaliste  tagasiside
põhjal on 47% vastanutel  kindel  plaan maale elama asuda ning 30% arvas, et  teevad seda kunagi
hiljem.  Käegakatsutavad tulemused:  pärast  messi  on kogukonnad olnud kontaktis  rohkem kui  saja
perega. Messijärgse kuu aja jooksul on osalevates kogukondades ostetud neli maja. Mõned kogukonna
eestvedajad  on  öelnud,  et  üks  suuremaid  projektis  osalemise  mõjusid  on  kogukonna
eneseväärtustamine.  Tänu  sellele  on  kohalikud  noored  hakanud  tühje  talusid  uudistama.
Intensiivistunud on valla ja kogukondade vaheline koostöö.

Linnastumise protsess on kiire ja pidev. Hiiumaa puhul ei väljendu see maakonna keskusesse elama
suundumises  vaid  suures  osas  Tallinna  elama  suundumises.  Põhjusteks  enamasti  suuremad  tööle
saamise võimalused ja parem teenuste kättesaadavus. Paljud hiidlased suunduvad ka tööle välismaale.
Põhjuseks  konkurentsivõimelise  töötasuga  ja  ka  erialaste  töökohtade  puudumine  maakonnas.
Hiiumaale  elama  asumisest  on  huvitatud  inimesed,  kes  külastavad  maakonda  seoses  suvekodu
omamisega Hiiumaal või seoses sugulaste-tuttavate külastamisega siin. Oma soovi teevad teoks need,
kellel õnnestub leida saarel töökoht või, kelle töö võimaldab teha seda kaugtöö korras. Seega: Hiiumaa
elanike  lahkumise  saarelt  peataks  Tallinnas  ja  välismaal  makstavate  töötasudega  võrdväärsete
töökohtade olemasolu saarel. Hiiumaale sisserännet toetavad Hiiumaal korraldatavad sündmused, kus
tekib kontakt saarega.

Hiiumaa elukeskkonda iseloomustades võib välja tuua välja tuua järgmisi näitajaid.

Hiiumaa  elanikkond. Statistikaameti  andmetel  on  ennast  Hiiu  maakonda  sisse  kirjutanud  9904
inimest  (EMTA 01.01.2013). Nende hulgas on pensionäre 2840 (28,7%) ja lapsi vanuses kuni 16 a.
1347  (13,6%).  EMTA  andmetel  on  ligikaudu  pool  tööhõivest  Hiiu  maakonnas  registreeritud
ettevõtetes  ja  pool  väljaspool  maakonda.  See  erineb  oluliselt  2011.  aasta  rahvaloendusel  saadud
andmetest,  mille  kohaselt  75%  hõivatutest  töötab  Hiiumaal.  Erinevus  tuleneb  ilmselt  sellest,  et
rahvaloendusel  saadi  andmed  Hiiumaal  elavate  inimeste  kohta  ja  seal  ei  kajastu  Hiiumaale
sisseregistreeritud kuid tegelikult väljaspool maakonda elavad töötajad. Eesti Töötukassa andmetel on
2013.  aastal  registreeritud  töötuna  keskmiselt  318  inimest,  mis  moodustab  6,9%  tööjõust  (Eesti
keskmine 6,6%).
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Viimase  rahvaloenduse  andmetel  elas  Hiiu  maakonnas  2011.  aastal  8482  inimest.  Maakonna
asustustihedus on 8 inimest ruutkilomeetri kohta. Hiiumaa ainsas linnas Kärdlas elab 36% Hiiumaa
elanikest. Hiiumaa väike elanike arv kahaneb kiiresti. Võrreldes 2000. aasta loendusega, kui siin elas
veel üle 10 000 inimese, on 2011. aasta lõpuks Hiiumaa rahvaarv vähenenud 18,8%. Hiiumaa elanikud
on  suuremas  osas  eestlased  (98,5%).  Suurem  osa  Hiiumaa  hõivatutest  töötab  kodumaakonnas,
töötatakse  ka  Harjumaal  (7%),  mujal  Eestis  (11%)  ja  välismaal  (6%).  Välismaal  töötamine  on
Hiiumaal teiste Eesti maakondadega võrreldes populaarne, seda eriti noorte (15–29-aastaste) seas –
välismaal töötab 11% selle vanuserühma hõivatutest. Soome kõrval on sagedane sihtriik Rootsi, kus
käib tööl ligi 2% Hiiumaa hõivatutest.

36% elanikkonnast elab Hiiu maakonna administratiivses keskuses Kärdla linnas. Hiiu maakonnas on
2 alevikku ja 182 küla.

Teenuste kättesaadavus. Hiiumaal on 5 põhikooli ja 2 gümnaasiumit. Hariduse vallas on maakonnas
edaspidi  plaanis  hakata  gümnaasiumiharidust  andma  ühes,  Kärdlasse  loodavas  riigigümnaasiumis.
Hiiumaa koolide lõpueksamite tulemused on läbi aastate olnud üle vabariigi keskmise. Ka PISA testide
tulemused  on  olnud  alati  muljetavaldavalt  head.  Hiiumaal  on  7  koolieelset  lasteasutust,
lasteaiakohtadele ei ole järjekorda.

Hiiumaal  töötab  7  perearsti  ja  8  pereõde.  Perearstid  võtavad  vastu  Kärdlas,  Käinas,  Emmastes  ja
Kõrgessaares.

Hiiumaa  Haigla  on  renoveeritud  ja  sisustatud  kaasaegse  sisseseadega  (kompuutertomograaf,
operatsiooniplokk, taastusravi osakond).

Apteegid asuvad Kärdlas ja Käinas.

Veterinaararstid Palukülas, Käinas ja Kassaris.

Postkontorid asuvad Kärdlas, Käinas, postipunktid Kõrgessaares, Emmastes ja Suuremõisas. Kärdlas
asuvad ka pakiautomaadid.

Lisaks 10 toidukauplusele sõidab Hiiumaal ka kauplusauto.

Transpordiühendus  mandriga  on  tagatud  Kärdla-Tallinn  lennuliiniga  ja  Heltermaa-Rohuküla
praamiliiniga. Lisaks sellele toimib regulaarne praamiühendus Saaremaaga Sõru-Triigi liinil.

Maapiirkondades on aktiivselt tegutsevad külaseltsid: Pühalepa, Hellatempa, Kõpu Valguskiir, Kuriste
Haridusselts, Orjaku Külaselts, Kassari Haridusselts.
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Hiiumaa on Eesti kõige turvalisem maakond, siin toimub kõige vähem seaduserikkumisi. Kärdla on
Eesti kõige turvalisem linn. Turvalisus on üks põhjusi, miks eelistada Hiiu maakonda oma elukoha
valikul.

Hiiumaa kaunis ja puhas looduskeskkond annab samuti põhjuse siia kolimiseks või siin elamiseks.
Eesti kõige metsasem ja üks liigirikkamaid maakondi,  ca 67% ulatuses on Hiiumaa kaetud metsaga,
pakkudes nii silmailu kui ka seene- ja marjasaake.

Hiiumaal on 200 km vaheldusrikast rannajoont. Kuna asustatus paikneb peamiselt rannikualadel, võib
Hiiumaale elama asuv inimene tunda end elavat mereäärses piirkonnas. Erinevate randade vahel ei ole
keeruline liikuda, sest vahemaad on suhteliselt lühikesed.  Hiiumaal on 50 sadamat või lautrikohta,
kust käiakse kalal või purjetatakse. Hiiumaa sobib elukohaks neile, kes armastavad merd.

Siia püsivalt elama asumiseks on vaja leida töökoht ja soetada elamispind või maatükk, kuhu kodu
rajada.

Kinnisvara. Hiiumaal on 2013. aasta suvel müügiks pakkuda ligi 40 korteriomandit keskmise hinnaga
474 eur m2. KV.EE andmetel on hind soodne, sest näiteks Saaremaal on see 800 eur, Läänemaal 570
eur. Müügis on ligi 90 maja, keskmine ruutmeetri hind 693 eur, Läänemaal 701 eur, Saaremaal 871
eur. Ka müügis olevate elamumaa tükkide arv on samas suurusjärgus (93), ruutmeetri keskmine hind
on 1 euro (Läänemaal 9 eurot, Saaremaal 13 eurot. Üüriturul ei ole hetkel pakkuda ühtegi korterit ega
maja, kuid näiteks Käina vallavalitsusel on olemas valla korterid, mida üüritakse vabanemisel välja
soodsate  hindadega.  Kokkuvõtteks:  Hiiumaa kinnisvaraturul  on elamispindu  saada  ja  hinnatase  on
soodsam kui naabermaakondades.

2.1.2 Külastuskeskkond

Hiiumaa külastuskeskkond on välisturisti jaoks osa Eesti kui reisisihi külastuskeskkonnast. Siseturistid
leiavad siit saartele omast eksootikat.  Hea maine ning tuntuse kujundamine kogu maailmas, millega
tegeleb  järjepidevalt  näiteks  EAS,  suurendab  tõhusalt  nõudlust  kõigi  Eesti  toodete  ja  teenuste,
sealhulgas turismitoodete järele. Iseseisvalt korraldatud reiside osakaalu pideval suurenemisel võetakse
turismiturunduse peamisesse fookusesse sihtturu lõpptarbija ehk potentsiaalne turist. Neile suunatakse
atraktiivseid  turismitooteid  tutvustavad kampaaniad,  reklaame ning korraldatakse meediasuhteid,  et
teadvustada  ja  kinnistada  olulistel  sihtturgudel  Eesti  kui  sobiliku  reisisihi  maine.  Eesmärk  on
pikendada  Eesti  külastust,  soodustada  kaugematelt  turgudelt  esmakülastusi  ja  lähiturgudelt
korduvkülastusi  ning  külastusi  väljaspool  kõrghooaega,  laiendada  kliendibaasi  erinevatele
vanuserühmadele ning nõudlikumale ja maksejõulisemale kliendigrupile.
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Sihtturud, millel on suurim potentsiaal tuua tulu turundusinvesteeringutelt seatakse tähtsuse järjekorda,
arvestades nende suurust, Eestisse tehtud reiside arvu ja Eesti üldist atraktiivsust. Eesti kui reisisihi
jaoks  on  suure  potentsiaali  ja  prioriteetsusega  peamiselt  teiste  EL  liikmesriikide  elanikud,  eriti
lähiturgude, sh: Soome, Rootsi, Norra, Venemaa, Saksamaa, Suurbritannia, Läti,  Hispaania, Itaalia,
mh. ka Eesti  siseturist jne. Sihtturu prioriteetsus ja võimalik tulemus on aluseks sihtturul tehtavate
tegevuste  mahu  määramiseks.  Sealjuures  tegeletakse  pidevalt  edasi  sihtturgude  uuringute  ja
kontseptsiooni arendamisega, et vajadusel täiendada sihtturgudele pakutavate tegevuste sisu ja mahtu
või alustada tegevustega uutel kasvanud potentsiaaliga sihtturgudel.

Info  levitamise,  reklaami  ja  avalikkuse  teavitamise  väljund  on  potentsiaalne  Eesti  turismitoodete
tarbija. Eesti turismitoodete ja pakkumiste detailne informatsioon viiakse potentsiaalsele tarbijale Eesti
turismiinfosüsteemi  vahendusel.  Eesti  kui  reisisihi  turunduse  programmi  tegevused  korraldab
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskuse turundusmeeskond.

Konkreetselt Hiiumaa külastuskeskkonna turundamisega on tegelenud Hiiumaa Turismiliit ja ühendus
Lääne-Eesti  Turism,  aga  ka  Hiidlaste  Koostöökogu  MTÜ,  Sihtasutus  Tuuru,  turismiettevõtjad  ja
ürituste  korraldajad.  Peamisteks  turundustegevusteks  on olnud turismimessidel  osalemine  (Tourest,
Matka, Balttour), reklaamtrükiste väljaandmine, suurürituste korraldamine. Turunduse seisukohalt on
oluline, et seni tehtud turundustegevuste järjepidevus ei kaoks.

Külastuskeskkonna turundamisel on oluline, et õige turundussõnum jõuaks õigete inimesteni. Meil on
pakkuda merelist  ja mittemerelist maastikku, kirevat ajalugu, hiidlaste omatoodangut. Meil ei ole väga
palju  pakkuda  ostlemist,  ööklubisid,  spa-teenuseid,  luksusklassi  hotelle.  Hiiumaale  reisimine  on
muutunud  mugavamaks  tänu kaasaegsetele  parvlaevadele.  Lennukisõit  Tallinnast  Kärdlasse  kestab
vaid pool tundi.

2.1.3 Ettevõtluskeskkond

Hiiu maakonda on registreeritud 1136 ettevõtet  (EMTA 2013).Kõige rohkem töötajaid on töötlevas
tööstuses (28% Hiiu maakonna töötajatest). Kõige suurem käive on samuti töötlevas tööstuses (36%
Hiiu maakonna ettevõtete käibest). Hiiu maakonna kogukäive oli 2012. aastal EMTA andmetel 111
mln eurot, millest Eestis maksustatud käive oli 74 mln eurot. Hiiu maakonnas registreeritud ettevõtetes
oli 2012. a töötajate keskmine väljamakse 3% kõrgem Eesti keskmisest (Hiiu mk 701 eur kuus, Eesti
keskmine 680 eurot  kuus).  Hiiu maakonna üks tugevamini  arenenud tööstusi  on plastitööstus,  kus
töötas 209 inimest keskmise palgaga 907 eurot kuus. Ka elektriseadmete tootmise e. kooste ettevõtete
tööhõive ja  makstav  töötasu on heal  tasemel:  vastavalt  196 inimest  ja 673 eurot  kuus.  Füüsilisest
isikust ettevõtjaid on maakonnas registreeritud 554, neist 195 tegutsevad aktiivselt.
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Hiiumaa ettevõtluskeskkonna arengu baasiks on olemasolev ettevõtjate  võrgustik,  tugevad sidemed
koostööks  Skandinaavia  ettevõtetega,  ettevõtluse  mitmekesisus,  kasvuruum  kohalike  ressursside
väärindamisel, lairiba internetiühenduse olemasolu. 

Ettevõtluskeskkonda  turundatakse  läbi  allhankemessidel  osalemise,  EAS  investorteeninduse
programmi,  veebikeskkondade  investinestonia.ee  ja  tradewithestonia.ee  kaudu,  Eesti  Kaubandus-
Tööstuskoja kaudu.

Turu suurus.  Turu suuruse määrab nõudlus.  Tegeliku nõudluse määramiseks  saame vaadata Eesti
maapiirkondade üldist pilti ja meie naabermaakondades toimuvat.

Vastavalt  Põllumajandusministeeriumi  uuringule  on aastatel  2006-2011 kõige  aktiivsemalt  valdade
ettevõtete arv kasvanud Harju (+125%),Ida-Viru (+123%), Võru (79%) ja Järva (77%) maakonnas.
Madalam  ettevõtete  arvu  suurenemine  oli  Jõgeva  (42%),  Valga  (36%),  Hiiu  ja  Lääne  (46%)
maakonnas.  Elanikkonna ettevõtlusalast  aktiivsust hinnatakse võrreldes vastava piirkonna ettevõtete
arvu 1000 elaniku kohta. 2009. aasta Eesti keskmiseks näitajaks oli 61 ettevõtet, valdade
keskmiseks aga 55 ettevõtet 1000 elaniku kohta, 2011. aasta vastavad arvud olid juba 78 ja
74. 2005. aasta vastavateks näitajateks olid 49 ja 42. 

Valdade elanike keskmine ettevõtlusaktiivsus 2009 – 2011:
(ettevõtet 1000 elaniku kohta)

Maakond 2009 2010 2011
Harjumaa 78 94 102
Hiiumaa 64 85 88
Läänemaa 59 77 77
Saaremaa 59 83 87
Pärnumaa 58 75 76
Tartumaa 56 71 75
Raplamaa   53 71 73
Valgamaa   49 65 65
Ida-Virumaa  48 60 61
Võrumaa   48 70 71
Jõgevamaa   44 58 62
Lääne-Virumaa   44 55 56
Viljandimaa   44 59 59
Järvamaa   43 55 57
Põlvamaa 42 61 63
Keskmine   55 71 74
Allikas: Statistikaamet

Maakondlikud erinevused on suured: 2009. aastal oli ettevõtlusaktiivsus Harju maakonna valdades 79,
Hiiu  maakonna  valdades  64,  kuid  Järvamaa  ja  Põlvamaa  valdades  kõigest  43  ja  42.  2011.  aastal
suurenes ettevõtlusaktiivsus kõigis maakondades, kuid Harjumaa valdades jõudis 102-ni, kuid Lääne-
Viru (56) ja Järvamaa (57) oli see näitaja peaaegu kaks korda madalam. Võrreldes 2009. aastaga on
aktiivsus valdades  2011. aastal  kasvanud kuni  74-ni,  sealhulgas  Harjumaal  102-ni,  Hiiumaal  88-ni
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ning Saaremaa 87-ni.  („Valdade ettevõtted maakondade lõikes,  2006-2011”  Maaettevõtluse büroo,
Põllumajandusministeerium 12.12.2012)
Saaremaa. Saare Maakonna majanduskeskkonna põhiliseks iseloomustajaks viimasel aastakümnel on
olnud suur ettevõtlusaktiivsus. Võrreldes ettevõtjate arvu Eesti erinevates maakondades elanike või
tööealiste inimeste arvuga võib tõdeda, et Saare maakond on parimate seas kogu riigis. Sama tuleb
märkida, et olukord Eesti, Euroopa ja kogu maailma majanduses muutub kiiresti ning edaspidise
järjepideva arendustegevuseta võib Saare maakond oma atraktiivsuse ettevõtluskeskkonnana
kiiresti kaotada.  (Saare maakonna arengustrateegia 2020. Saare Maavalitsus 2008) 2012 aastal oli
Saare  maakonnas  4 197  ettevõtet,  millest  38% moodustasid  FIEd.  Ettevõtete  müügitulu  oli  344,6
miljonit eurot. (Statistikaamet). Saare maakonna põhilised strateegilised tegevussuunad:

•Loodusesõbraliku  ja  säästva  arengu  printsiipidest  lähtuva  turismimajanduse  arendamine
kombinatsioonis transiiditurismi teenuste osutamisega.
•Turismimajanduses osalejate koolituse ja ühistegevuse süsteemi loomine.
•Muinsuskaitseliste ja loodusobjektide atraktiivne eksponeerimine.
•Infrastruktuuri väljaarendamine ja kaasajastamine. 
•Kohalikul toorainel põhineva tootmistsükli väljaarendamine süsteemis: tootja - töötleja - turustaja -
tarbija.
•Ajalooliselt  väljakujunenud  tegevusalade  (kalandus,  talumajapidamine)  kaasajastamine  ja  uute
turundusstrateegiate kujundamine.
•Alternatiivsete sektorite väljaarendamine (mahepõllunduse toodang, marjad).
•Tootmistsüklis osalejate koolitussüsteemi väljaarendamine ja erialalise ühistegevuse edendamine.
•Infotehnoloogial põhineva ökoloogiliselt puhta allhanketööstuse kujundamine (www.saaremaa.ee)

Läänemaa. 1. jaanuari 2012 a seisuga oli äriregistris registreeritud 2685 Läänemaal asuvat äriühingut,
sh 1013 füüsilisest  isikust  ettevõtjat.  37% ettevõtete  koguarvust  on registreeritud  Haapsalu  linnas,
14,5% Ridala  vallas  ning 9,7% Lihula vallas.  Jätkuvalt  toimub väikeettevõtete  liitumine,  otsitakse
välisturge ja uusi turunišše.  Läänemaa ettevõtetest ca 95% olid alla 10 töötajaga, vaid ühes Läänemaa
ettevõttes  töötas  rohkem  kui  250  inimest  ning  17-s  oli  50-249  töökohta  ja  83-s  10-49  töötajat.
Läänemaale olulisemateks ning rahvusvahelisele ja Eesti turgudele tootvateks suuremateks tööhõivet
tagavateks  ettevõtlusvaldkondadeks  on  puidu-,  toiduainete-,  kergetööstus  ning  puhkemajandus  ja
kuurort.  Läänemaa atraktiivsus  ja teadvustamine  seostub eelkõige  turismi  ja kuurortlinna mainega.
Siseturule orienteeritud ettevõtlusvaldkondadest on tööhõive osakaalu tõttu suurim osatähtsus hulgi- ja
jaekaubandusel.  Läänemaa arengu jaoks on oluline nii  traditsiooniliste  tööstusharude areng kui  ka
uuemate tööstusharude osakaalu tõstmine. (Läänemaa Arenduskeskus)

Ettevõtluskeskkonna  atraktiivsus  on  oluline  nii  Eesti-kui  ka  välisinvestorite  investeerimisotsuste
seisukohalt.  Hiiumaa  paistab  silma  ettevõtete  arvu  poolest  1000  elaniku  kohta,  samas  on  meie
ettevõtted valdavalt FIEd või mikroettevõtted. Saaremaal ja Läänemaal on FIEde osakaal 38%, meil
45%. Investori ja ettevõtluse looja seisukohalt on lisaks üldisele ettevõtlustaustale olulised näitajad
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piisava valmidusastmega (sh. ka detailplaneering, elektri ja vee liitumised, juurdepääsuteed) kinnisvara
olemasolu, vaba tööjõu olemasolu, soodne maksude ja brutopalkade tase.

2.2 Konkurentsiolukord
Elukeskkonna konkurendid: rohkem ja paremini tööd tasustavad piirkonnad: Eesti linnad, lähiriigid.
Naaberpiirkonnad: Saaremaa, Läänemaa. Tugeva turundustegevusega piirkonnad: Lõuna-Eesti, Maale
Elama algatus.

Külastuskeskkonna konkurendid Eestis. Saaremaa: tuntum saar, kergemini ligipääsetav. Spa-teenuseid
pakkuv  Kuressaare.  Hästi  eksponeeritud  kohalik  toit,  meteoriidikraater,  Kuressaare  linnus,  tuntud
suursündmused Kuressaare merepäevad, Saaremaa ooperipäevad. Puudusteks: vähe privaatsust, väga
palju  Soome  turiste.  Võimalused  Hiiumaa  jaoks:  ühisturundus,  parem  laevaühendus  Saaremaa  ja
Hiiumaa  vahel.  Eksponeerida  atraktiivselt  Kärdla  meteoriidikraatrit,  kohalikku  toitu,  liigirikkamat
loodust, luua uued hooaega pikendavad suursündmused.

Läänemaa: Haapsalu spa-hotellid, Haapsalu linnuse varemed, Ilon Viklandi maa, Matsalu laht, Roosta
seikluspark. Võimalused Hiiumaa jaoks: koostöö, vastastikune turistide teavitamine ja suunamine.

Pärnumaa: Spa-hotellid, teenusterohke liivane Pärnu rand, Lottemaa, kaubanduskeskused, Valgeranna
seikluspark.  Võimalused  Hiiumaa  jaoks:  Ööbiku  pargi  väljaehitamine  seiklus-  ja  pereturismi
atraktsioonina,  spetsiaalteenustega  spahotelli  väljaehitamine,  koosturundamine  teiste  Lääne-Eesti
objektidega.

Külastuskeskkonna  konkurendid  väljaspool  Eestit:  Läänemere  saared.  Hästi  väljaehitatud
väikesadamate võrgustik. Kalastamine. Võimalused Hiiumaa jaoks: Turundamine koos B7 saartega,
eesti  väikesadamate  võrgustikuga,  parandada külalissadamate  teenusepakkumise  võimalusi  ja taset,
kalastuspaketid hooajakalade püügiks (särg, tuulekala, lest), pakkuda kalastamisele teisi merega seotud
alternatiive (sukeldumine, kajakisõidud laidudele).

Ettevõtluskeskkonna konkurendid: Eesti suuremate linnade lähiümbruste tööstusalad, sest seal on ette
valmistatud kaasaegsed taristud ja on saadaval piisaval hulgal vaba tööjõudu. Võimalused Hiiumaa
jaoks: turvalisus annab eelise nende investorite osas, kellele see on oluline kuluartikkel, ökoloogiline
puhtus annab eelise nende investorite osas, kelle toodang peab vastama kindlatele puhta keskkonna
sertifikaatidele või kes hindavad kõrgelt kauni looduskeskkonna olemasolu paigas, kuhu nad tootmise
rajavad. Lehtma ja Heltermaa kaubasadamate olemasolu meretranspordist sõltuvateks tootmisteks.
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2.3 Sihtgrupid
2.3.1 Elukeskkonna turundamise sihtgrupid on alljärgnevad

Eestimaa noored pered, kes väärtustavad pigem turvalises, kauni puhta loodusega piirkonnas ja väikese
kogukonna keskel  elamist.  Nende jaoks  võib olla  omaette  väärtuseks  elamine  saarel,  meri,  pehme
kliima.  Nad  on  võimelised  tegelema  ise  ettevõtlusega  või  töötama  kaugtööd  võimaldavatel
töökohtadel. Sihtgrupiks on ka vabariigi suuremates linnade elavad keskealised inimesed, kelle lapsed
on  koolitatud  ja  kodust  lahkunud.  Nende  vajadus  täita  elu  uute  väljakutsetega  ja  pääseda
ebatervislikust ning närvilisest linnaõhkkonnast on võimalik rahuldada Hiiumaal. Veel üks sihtgrupp:
Hiiumaa juurtega inimesed. Nende vajadus on leida kodusaarel tasuvat tööd ja elada tuttavas turvalises
keskkonnas.

Suvehiidlaste hulk võiks kasvada loomeinimeste ja tippjuhtide osas, kes vajavad „akude laadimiseks“
midagi ehedat ja rahulikku.

2.3.2 Külastuskeskkonna turundamise sihtgruppidesse kuuluvad turistid,

kellel on vajadus kogeda saare romantikat, saada osa Hiiumaa kohalikust toidust, põnevast ajaloost,
kaunist  loodusest  ja  huvipakkuvatest  Hiiumaa  üritustest  (erilised  sihtrühmad  on  loodusturistid,
linnuvaatlejad, ajaloohuvilised, pereturistid, jalgrattaturistid);

Peamised sihtturud on Eesti, Soome, Rootsi, Venemaa, Läti. Saksamaa

2.3.3 Ettevõtluskeskkonna turundamise sihtgruppi kuuluvad:

Välisinvestorid,  kellele  on  oluline  eraldatud,  turvalisus,  oskustööliste  olemasolu,  puhas
looduskeskkond;

Eesti investorid, kelle tootmisele sobib Hiiumaa saareline keskkond või kes omavad või on valmis
omandama ka isiklikku majapidamist saarel.
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3. Prognoosid

Turusituatsiooni võimalik areng: elukeskkonnana muutub Hiiumaa vähem atraktiivseks eestlastele ja
pigem  atraktiivseks  Eestis  elavatele  mitte-eestlastele,  aga  ka  naaberriikide  kodanikele,  kes  on
materiaalselt  kindlustatud ja otsivad ellu  muudatust.  Kuna elukeskkonna valiku esimene eeldus on
töökohtade olemasolu,  siis võib üldist  turusituatsiooni kõige rohkem mõjutada ettevõtluse kasv või
kahanemine saarel.

Hiiumaa külastuskeskkond vajab vähemalt üht suurt atraktsiooni, mille pärast retk saarele ette võtta
(Ööbiku Park, Läänemere Teadmuskeskus). Kui seda ei ole, siis uudsus tõmbab Hiiumaad külastama
neid sihtgruppe, kellele ka Eesti tervikuna on veel suhteliselt uudne reisi sihtkoht (Saksa, Norra jne
turistid).

Ettevõtluspiirkonnana võiks Hiiumaa olla  atraktiivsem,  kui  ettevõtjale  suudetaks  pakkuda ettevõtte
rajamist  parematel  soodustingimustel  kui  seda  teevad  meie  konkurendid,  sest  meie  peamised
argumendid  (turvalisus  ja  puhas  ökoloogiline  keskkond)  ei  ole  enamikele  investoritele  määrava
tähtsusega. Vastasel juhul ei ole mingit põhjust turu kasvu prognoosimiseks. 
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4. Hiiumaa turunduse
eesmärgid

Turunduse eesmärgid tulenevad vahetult Hiiu maakonna arengustrateegia eesmärkidest ja arvestavad
maakonna võimalusi, üldisi sihte, turusituatsiooni ja tulevikutrende.

Vastavalt arengustrateegiale: on eesmärgiks positiivsed muutused kõigis tegevussuundades, milleks on
rahvastiku-,  majandus-,  sotsiaal-,  elukeskkonna-  ja  tehnilise  taristu  areng.  Rahvastikuarengus on
suurim vahe praeguse olukorra ja soovitu vahel elanikkonna arvus – senine rahvaarvu vähenemine
peab  asenduma  kasvuga.  Majandusarengus  oodatakse  majanduse  konkurentsivõime  kasvu,  mis
sisaldab  töökohtade  arvusuurendamist  ja  tegevusalade  mitmekesistamist,  nutikaid,  kõrgemat
kvalifikatsiooni nõudvaid ja tasuvamaid töökohti, keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja taastuvenergia
suuremat  kasutamist.  Oodatakse  nihet  mitmekülgse  teadmistemahuka  ettevõtluse  suunas,
rohemajanduse arengut ja turismi kujunemist mõjusaks majandusharuks. Eesmärgiks on leida sobivad
tegevused, mis loovad kõrget lisandväärtust ja on suunatud ekspordile. Turismi- ja puhkemajanduse
laiendamine ning Hiiumaa aktiivne rahvusvaheline turundamine atraktiivse külastuskohana.

Elukeskkonna ja taristu valdkonnas on eesmärkideks tagada majandus- ja sotsiaalarengut toetava

taristu toimimine ning vajadustele vastavus ja keskkonna ökoloogiline puhtus. Oluline on tagada

Hiiumaa hea transpordiühendus mandriga, saare sisene ruumiline sidusus eri liikumisvõimaluste

kasutamisega, ühendus Saaremaaga. 

Mõõdetavad eesmärgid: 

 Elanike arv sh hõivatud elanikud 7500/3000 

 Sündide arv  70 

 Loomulik iive +5 

 Rändesaldo +20 

 Üldhariduskoolis õppijate arv 800 

 Elanike rahulolu elamistingimustega 70% 
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 Turistide rahulolu külastusega  75% 

 Parvlaevareisijate arv 400 000 Heltermaa – Rohuküla

 Lennureisijate arv  15 000 

 Eksportivate ettevõtete arv aastas 60 

 SKP rahaline väärtus (milj. eurot) 120,00 

 SKP elaniku kohta võrreldes Eesti keskmisega (%) 75,0 

 Palgatöötajate aasta keskmine brutotulu (eurot) 1400,00 

 Majutatute arv aastas 30 000 

 Mahetootmisega tegelevate ettevõtete arv 100

 Tööjõus osalemise määr (%)  73

Turuga  seotud  eesmärgid.  Laiendada  Hiiumaa  tuntust  sihtturgudel.  Iga  aastaga  väheneb
eestimaalaste  arv,  kes  ei  ole  kunagi  Hiiumaal  käinud.  Hiidlaste  igapäevaelu  erinevatest  tahkudega
ollakse kursis nii Eestis kui naaberriikides. Hiiumaa ettevõtjad on Eestis tuntud.

Hiiumaa  rändesaldo  muutub  aasta  jooksul  positiivseks.  Hiiumaa  külastatavus  suureneb  igal  aastal
10%. Hiiumaale rajab igal aastal ühe uue ettevõtte investor väljapoolt Hiiumaad.

Saada  ettevõtluses  ökoloogilise  maapiirkonna  mõistes  turuliidriks  5  aasta  pärast.  Saartele  elama
asuvate inimeste arvu poolest turuliider 5 aasta pärast. Jalgrattaturistide ja väikesadamate külastajate
arvu poolest turuliider 5 aasta pärast.

Suurendada Hiiumaa tuntust ja tõsta mainet. Hiiumaa tuntus suureneb 5% aastas. 

Klientide rahulolu. Saavutada valdav klientide rahulolu.

Toodete ja turgudega seotud eesmärgid.  Pakkuda igal  aastal  3-5 uut atraktiivset  turismitoodet.
Saavutada turistide arvu kasv hooajavälisel perioodil (September-Mai) 10% aastas.

Leida vahendid laiaulatuslikuks ja püsivaks turundustegevuseks,  kaasates selleks  nii  omavalitsuste,
ettevõtjate kui ka projektitoetuste vahendeid (LEADER, EAS, PRIA)

Turunduse strateegiad,  mis  on vajalikud turunduseesmärkide elluviimiseks,  arvestavad maakonna
siseseid  ja  väliseid  võimalusi,  hiidlaste  väärtushoiakuid  ja  püüdlusi  ning  püstitatud  eesmärke.
Turundusstrateegiate  sisuks  on  otsused,  mis  arvestavad  turunduse  eesmärke,  nende  saavutamiseks
vajaminevaid  turundusmeetmeid  ja  finantsinstrumente.  Selliseid  otsuseid  saavad  teha  asutused  ja
organisatsioonid, kes asuvad turundusplaani ellu viima. Hiiumaa turundusstrateegiate väljatöötamiseks
ja elluviimiseks ühendavad oma jõud maakondlik arenduskeskus Tuuru, Hiiu Maavalitsus, Hiiumaa
maavalitsused, Hiiumaa Ettevõtjate Liit,  Hiiumaa Turismiliit jt, kaasates turunduseksperte.
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5. Turunduse meetmestik

Toote või teenusega seotud turundusmeetmed

Toode  või  teenus  peab  rahuldama  klientide  vajadusi.  Ilma  selle  eelduseta  on  toote  või  teenuse
tootmisega  mõttetu  tegeleda.  Efektiivne  turundusmeetmestik  tugineb  ka  turundatava  keskkonna
unikaalsetele  müügiargumentidele,  ehk  sellele,  mis  tee  Hiiumaa  elu-,  külastus-  või
ettevõtluskeskkonna eriliseks meie sihtgruppide jaoks.

Laiaemas mõttes on meie toode Hiiumaa saar. Siin elavate ja siia elama asuvate inimeste jaoks ning
külaliste jaoks on saarelisus oluline. See toob tähelepanu keskpunkti meie sadamad, rannad, vaated ja
ujumiskohad.  Konkreetsed  meetemed  on  seotud  sadamate  korrasolekuga,  sissesõidu  turvalisuse
tagamisega,  sadamates  pakutavate  teenuste  mitmekülgsuse ja kvaliteediga.  Rannad ja ujumiskohad
peaks pakkuma meeldivaid tingimusi mereäärseks aja veetmiseks ja Hiiumaal ringi sõites peaks merele
avanema vaateid, mida nautida ja pildistada.

Hiiumaad elukohaks eelistav inimene unistab enamasti  oma majast mere ääres.  Seda unistust aitab
täita turundusmeede, kus luuakse võimalus rajada oma kodu mere äärde, eeldusel, et elatakse püsivat
Hiiumaal.  Või  eeldusel  et  luuakse  20  töökohaga  ettevõte  Hiiumaal.  Meetme  raames  määratakse
Hiiumaa rannikul praegustel riigimaa aladel piirkonnad, kus võimaldatakse selliste elamute rajamine.

Kui meie toode on näiteks programm „Saarele elama!“, siis tuleb selle väljatöötamisel lähtuda inimeste
vajadustest,  kes vahetavad elukohta. Neile on oluline hea informatsiooni kättesaadavus kinnisvara,
töökohtade,  avalike  teenuste  kohta,  kasuks  tuleb  mentoriteenuse  pakkumine,  pidevalt  uuendatud
andmebaasid,  kiire  asjaajamine,  nõustamine.  Kulud  on  seejuures  mõõdetavad  teenust  pakkuvate
töötajate töötunni maksumusest lähtuvalt.

Turismiteenuse lahutamatuteks osadeks on majutus ja toitlustus. Nende teenuste pakkumisel on oluline
teeninduse kvaliteet. Selleks, et Hiiumaa oleks hinnatud reisisiht, saavad turismiettevõtjad väga palju
ära teha, sest just heal tasemel soe ja sõbralik teenindus saab olla nendepoolne panus Hiiumaa maine
kujundamisel. Eriti oluline on siinjuures kohalik toit, mis on kindlalt üks külastajate vajadus. Kohalik
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toit kui meie eriline toode ei ole veel teada ega tuntud. Toote väljaarendamine vajab toiduvalmistajate
koolitamist ja loovusele innustamist. 

Hiiumaise toote juures on tähtis osa nii sisul ehk hiiumaisusel kui ka toote pakendil, mis peab olema
pilkupüüdev, eristuv ja ahvatlev. Kindlasti tasub kaasata disainereid ja teisi spetsialiste. Toote pakendi
väljatöötamise  kuludelt  ei  maksaks  kokku hoida,  sest  sellest  sõltub  otseselt  edaspidine  müügiedu.
Toote või teenuse pakkumise juures on tähtis osa ka garantiidel. Hiiumaa Roheline Märk kui Hiiumaa
kvaliteedimärk on tarbijale ka garantii ja aitab tooteid kindlasti turundada. Hiiumaa toodete puhul on
ostjate ootusteks ka looduslikkus, puhtus, tervislikkus. Nende ootuste täitmine aitab toodete müügile
kindlasti kaasa.

Uute ettevõtjate maaletoomisel Hiiumaal on tänu EASi toele võimalik pakkuda  investorteeninduse
teenust.  Kuna  selle  maht  on  väga  väike  ja  see  on  mõeldud  vaid  välisinvesteeringute  toomisele
kaasaaitamiseks, siis selle teenuse laiendamine on oluline ettevõtluskeskkonna turundamise meede.

Turismiteenust  ja  investorteeninduse  teenust  pakutakse  ka  võõrkeeles ja  väga  heal  tasemel.
Võõrkeelset suhtlemist valdavad ka teiste teenuste pakkujad ja erinevate asutuste ametnikud.

Kohaga seotud turundusmeetmed

Kohaturunduse puhul peaks püüdma selle poole, et kuvand, mida me Hiiumaa kohta turundame, ei
erineks väga tegelikust olukorrast. Hiiumaa kui kaunis, puhas, loodusrikas saar. Selle kuvandiga ei
lähe kokku teeäärtel, metsa all, mererannas ja prügikonteinerite kõrval vedelevad jäätmed, hooldamata
krundid,  varisemisohtlikud  lagunevad  hooned,  räämas  majapidamised.  Kes  saab  sellega  võidelda?
Inimeste teadlikkuse tõstmine saab toimuda läbi koolituste, kohaliku meedia ja kohaliku algatuse. Siin
saaks  suure  töö  ära  teha  kodanikuühendused,  kuid  ka  neid  peaks  motiveerima.  Investoritele,
ettevõtjatele ja avaliku sektori asutustele soovime kinnistada kuvandit Hiiumaast kui  turvalisimast
piirkonnast Eestis. Selle staatuse säilitamiseks on oluline koostöö Politsei- ja Piirivalveametiga, sest
uute  töökohtadega,  uute  Hiiumaale  kolivate  peredega  ja  suurema  turistide  arvuga  võib  negatiivse
mõjuna kaasneda ka  kuritegevuse kasv Hiiumaal.

Hiiumaa turundamisel on oluline keskenduda nii Hiiumaal läbiviidavatele turundustegevustele kui ka
väljaspool  Hiiumaad  läbiviidavatele  turundustegevustele.  Hiiumaa  erilisus  saab  kõige  vahetumalt
selgeks neile, kes siia kohapeale sellest osa saama tulevad. Tullakse muidugi ka omal initsiatiivil, kuid
turundustegevustena  on  siin  oluline  koht  erinevatel  üritustel,  tutvumisreisidel  erialaajakirjanikele,
ettevõtjatele, investoritele ehk FAM-reisidel (familiarization trip), mis sihtkoha tutvustamisel on üsna
levinud meetod. 
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Oluline on  suunata  turundustegevused ka  väljaspoole  Hiiumaad,  minnes  ise  sihtgrupi  juurde
informatsiooni edastamise ja kuvandi loomisega. Elukeskkonna turundamiseks võib Eesti suuremates
linnades  korraldada  elukoha  kontaktmesse “Saarele  elama!”  Külastajate  arvu  suurendamiseks  on
oluline osaleda turismimessidel Tallinnas, Helsingis, Riias jt sihtturgude messidel, kusjuures osaleda
saab  sõltuvalt  rahalise  vahendite  olemasolust  kas  ainult  turundusmaterjalidega  või  isikliku
kohalolekuga ühisturunduse messiboksides või eraldi meeskonnaga oma messiboksiga välja minnes.
Viimastel  aastatel  on  Hiiumaa  Turismiliit  teinud  messidel  efektiivset  turundustööd  koostöös
sihtasutusega Saaremaa Turism. Ettevõtluskeskkonna turundamiseks väljaspool Hiiumaad on oluline
osaleda allhankemessidel. Töökohtade loomise seisukohalt on oluline koht, kus Hiiumaa potentsiaali
turundada, ka Eesti riigi valitsus, sest riigiameti või riigiasutuse toomine saarele looks või tooks tagasi
töökohti. Põllumajandusminister tegi 2013.aasta jaanuaris ettepaneku kolida 13 riigiasutust Tallinnast
välja, kaitseminister avaldas seisukoha, et sellega ei peaks piirduma.  Hiiumaad selles nimekirjas ei
olnud, kuid seoses meie maakonna potentsiaaliga serverparkide paigutamise osas võiks siin olla hea
koht ka Registrite ja Infosüsteemide Keskusele.

Hinnaga seotud turundusmeetmed

Investeerimine  oma  kodu  soetamiseks  või  üürimiseks  tehakse  noortele  peredele  ja  teistele
sihtrühmadele  võimalikult  soodsaks.  Seda  saavad  teha  omavalitsused,  luues  soodustingimusi
munitsipaalkorterite väljaüürimisel või hoonestusõiguse andmisel munitsipaalmaadele kodu rajamisel.

Omavalitsused vabastavad Hiiumaale kolivad pered esimeseks 10 aastaks maamaksust.

Kojusõidutoetuse meede noortele, kes omandavad haridust väljaspool Hiiumaad.

Koostöös  saarlastega  soodsad  majutuspaketid  turistidele,  kes  ööbivad  reisi  jooksul  mõlemas
maakonnas.  Hinnasoodustused  hooajavälistel  aegadel  või  koostööpartnerite  üritustest  osavõtjatele.
Eksklusiivsed paketid eksklusiivsete elamuste otsijatele.

Ettevõtjale on atraktiivne turundusmeede  madala tööjõu hind, kuid saare majanduskasvu ning meie
elanikkonna heaolu kasvu vajadust silmas pidades ei ole see jätkusuutlik meede. Samas on ettevõtjale
atraktiivne  ka  variant,  kus  omavalitsus  müüb  hoonestusõiguse  munitsipaalobjektil  1  euroga  kui
ettevõtja loob seal töökohti.

Turunduskommunikatsiooniga seotud turundusmeetmed

Turunduskommunikatsioon  ehk  suhtlemine  sihtrühmadega  viiakse  läbi  kõigil  tasemetel  kasutades
selleks  nii  isiklikku  suhtlemist  kui  meedia  abi.  Jõuliselt  kasutatakse  tuntud  ja  saavutustega
silmapaistnud inimesi,  sealhulgas  nii  Hiiumaal  päritud kui  Hiiumaa juurtega  kui Hiiumaad kalliks
pidavaid inimesi.

21



Oluline turunduskommunikatsiooni meede on  isiklik müük. Antud turundusplaani mõistes on seega
üheks  turundusmeetmeks  see,  et  Hiiumaal  elavad  ja  töötavad  inimesed  hindavad  kõrgelt  Hiiumaa
väärtusi ja ka väljendavad seda. Oma kodukoha üle uhkuse tundmisel  ja sellest rääkimisel on suur
mõju  sihtrühmadele.  Eriti  oluline  on  isiklik  müük  ametikohtadel,  kus  suheldakse  sihtrühmadega:
klienditeenindajad, turismitöötajad messidel, ametnikud riigiasutustes ja kohalikes omavalitsuses.

Luuakse  veebikeskkond  investorteeninduse  toetamiseks.  Veebilehelt  Invest  in  Hiiumaa  saavad
informatsiooni (kinnisvara, kontaktid) investorid ja kvalifitseeritud tööjõud.

Viiakse läbi turunduskampaania „Saarele elama“

Informatsioon ja meie sõnumid Hiiumaa kohta edastatakse vastavalt  iga-aastasele  meediaplaanile
(Lisa 1).

Turunduskommunikatsiooni toetavad erinevad väljundid meedias: 

romantiline  TV seriaal Hiiumaa olustikus,

 hiiukeelne saatesari hiidlaste seltsidest,

 sisserändajatele kogukonda vastuvõtmise rituaal ja selle kajastamine,

 positiivsed uudised meedias vastavalt meediaplaanile.

 Hiiumaa reklaamfilmid YouTube-s,

 Iga hiidlane lisab oma e-kirja lõppu lingi Hiiumaa reklaamklipile YouTubes.

Nimekiri  mõnedest  turundustoodetest,  mis aitavad meie eesmärke saavutada ja sihtrühmade
vajadusi rahuldada:

Toode 1:  Turunduskampaania „Saarele elama!“   Sisaldab (alam)veebilehe loomist,  infobaaside
loomist,  kampaania reklaami internetis, ajakirjanduses, kontaktmessi korraldamist Tallinnas, Tartus,
Pärnus, projektijuhtimist, nõustamisteenust maale kolivatele peredele.

Hind: „Maale  elama!“  projekti  maksumus  oli  24  164,44 eurot,  peame  arvestama  vähemalt  sama
suurusjärguga. Hind  elukoha  vahetajale:  kui  palju  maksab  kodu  soetamine  Hiiumaal?  Kas
omavalitsused  pakuvad  soodusvariante,  milliseid?  Kui  lähedal  on  lasteaiad,  koolid,  kauplused,
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töökoht? Kas Hiiumaa kogukond on avatud uute inimeste vastuvõtuks endi keskele, sest ka närvipingel
ja stressil on hind?

Toode  2:  Hiiumaa  pereturistile. Pakutakse  välja  majutuskohad  ja  toitlustuskohad,  mis  vastavad
pereturisti  vajadustele ja atraktsioonid,  mida pereturistid saavad Hiiumaal külastada.  Müügikanalid:
turismimessid, TIK, hiiumaa.ee, FB, erialamessid (Laps ja Pere).

Toode 3: Hiiumaa mereturistile. Sadamate ja sadamateenuste kirjeldus. Sadamateenustel personaalne
lähenemine.  Soovitused  kohalike  söökide,  toiduainete,  meelelahutuse,  renditeenuste,
vaatamisväärsuste  jm  kohta.  Müügikanalid:  turismimessid,  TIK,  hiiumaa.ee,  FB,  paadimessid,
väikesadamate võrgustikud.

Toode 4. Hiiumaa loodusturistile. Sihtrühmas ka loodusõpetajad ja ainesektsioonid. Pakutakse välja
Hiiumaa võimalusi:  puhkealad ja matkarajad,  Palade Loodushariduskeskus, Soera Talumuuseum ja
kivimite maja, Hiiumaa loodusobjektid. Aktiivturism: veretu jaht, linnuvaatlus, seenejaht, orhideede
retk.  Müügikanalid:  turismimessid,  TIK,  hiiumaa.ee,  FB,  erialamessid  ja  üritused,  erialaliidud,
koolivõrgustik.

Toode  5:  Hiiumaa seiklusturistile. Tootekirjelduses  tuletornidest  laskumine,  meresüstad,  kanuud,
autoorienteerumine,  airsoft  ja  paintball  sõjad,  ekstreemmatkad,  allveesukeldumine,  surfilaagrid,
kardisõiduvõistlused,  motokross,  vibulaskmine,  geopeituse  võistlused,  Hiiumaa  Suur  Seiklussõit.
Müügikanalid: turismimessid, TIK, hiiumaa.ee, FB. 

Toode 6:  Ajalooline Hiiumaa. Pakutakse  põnevaid  kultuuri  objekte ja  lugusid,  Suuremõisa  loss,
Hiiumaa  Muuseum,  Militaarmuuseum,  tuletornid,  hiiu  keele  kursused,  traditsioonilise  hiiu  toidu
töötoad, puulaeva ehitamise töötoad. Müügikanalid: turismimessid, TIK, hiiumaa.ee, FB.

Toode 7: Hiiumaal toodetud. Tootemärk. (toit, käsitöö, rakenduslik toode). 

Toode 8: Hiiumaa Roheline Märk. Patenteeritud kvaliteedimärk. Märki kandvate toodete ja teenuste
nimekiri. HRM reklaam parvlaevadel, kataloogides, ettevõtetes, messidel.

Toode  9:  Sündmusterohke  Hiiumaa. Hiiumaa  sündmuste  kalender  värvikate  kirjeldustega.
Sündmuste planeerimisel on arvestatud eesmärgiga pikendada turismihooaega. Sündmusturundus on
Hiiumaal hästi toimiv suvekuudel, selle toote sisuks on töötada välja vähemalt üks sündmus ka igasse
hooajavälisesse kuusse. Müügikanalid: turismimessid, TIK, hiiumaa.ee, FB.

Toode 10:  Ettevõtluspaik Hiiumaa. Pakutakse  Hiiumaa  ettevõtluskeskkonna  eeliseid:  turvaline  ja
hästikorraldatud logistikaga, ökoloogiliselt puhas keskkond, kiire asjaajamiskeskkond. Informatsioon
Hiiumaa  ettevõtjate,  kinnisvaraobjektide,  tööstusalade,  nõustamisvõimaluste  kohta.  Müügikanalid:
investorteeninduse portaal, Hiiumaa ettevõtjate osalemine erialamessidel.
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6. Turunduse eelarve
lähtekohad

Turunduse üldeelarve koostamisel arvestatakse võimaluste meetodit  – turundustoetusele eraldatakse
niipalju raha kui antud hetkel võimalik on. 

Iga turundustoote planeerimisel  võetakse aluseks hinnapakkumised,  töötajate tööaeg, muud otsesed
kulud.  Turunduskampaania  „Saarele  elama!“  eelarve  suurusjärk  on  võrreldav  „Maale  elama“
suurusjärguga 25 000 eurot.

Turundusorganisatsiooni  Hiiumaal  hetkel  veel  ei  ole,  seega  ei  ole  ka  organisatsiooni
ülalpidamiskulusid, kuid tuleb arvestada turundusteenuse sisseostmise kuludega.
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7. Turunduse organisatsioon

Selleks,  et  kogu  turundus  korralikult  toimiks,  luuakse  Hiiumaal  maakonnale  sobilik
turundusorganisatsioon,  kes kaasab eesmärkide  elluviimisesse  ettevõtjad,  MTÜ-d ja  omavalitsused.
Lahenduste väljatöötamisel kasutatakse Eesti ja välisriikide eksperte. Turunduse edukus sõltub suuresti
turundusorganisatsiooni struktuurist, organisatsioonist enesest ja selle liikmetest. Turundusmeeskond
võiks töötada maakondliku arenduskeskuse või Hiiu valla alluvuses.
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8. Turundusplaani kokkuvõte

Turundusplaani on koostanud 2013. aastal SA Tuuru. Turundusplaani analüüsiosa hõlmab perioodi 
2008-2012. Antud turundusplaan on koostatud Hiiumaa kui väärtusliku elukeskkonna, hästi toimiva 
ettevõtluskeskkonna ja omapärase külastuskeskkonna turundamiseks Eestimaa elanikele, kodu- ja 
välismaa investoritele ning naaberriikidest saabuvatele turistidele.

Plaan on koostatud selleks,  et  aidata kaasa Hiiumaa elanike arvu suurendamisele,  turistide arvu ja
külastuskestvuse  suurendamisele,  uute  investeeringute,  ettevõtjate  ja  töökohtade  tekkele  Hiiumaal.
Situatsioonianalüüsi  lühikokkuvõteks:  elanikkonna  vähenemine  maapiirkondades  on  üldine  trend.
Seda on asunud tasakaalustama  maale  elama asumise  trend,  kuid  see  on  suhteliselt  tagasihoidlik.
Koostöös  teiste  Eesti  saartega  tuleks  algatada  liikumine „Saarele  elama!“  või  ühineda  liikumisega
„Maale elama“. Erilise  tähelepanu all  peaks olema töökohtade loomine maal.  Teiste piirkondadega
võrreldes on Hiiumaa eripäraks kõrge turvalisus, merelisus, elukeskkonna mitmekülgsus.

Külastuskeskkonnana ei ole Eesti maapiirkonnad ja sealhulgas Hiiumaa Euroopas veel väga tuntud. 
Koostöös EAS-iga on vajalik jätkata turundustegevusi naaberriikides ja ka kaugemal. Hiiumaa sihtkoht
on atraktiivne loodusturistidele, jalgrattaturistidele, jahituristidele (nii purjekad kui jahipidamine), 
seiklusturistidele (ekstreem orienteerumine).

Hiiu maakonna turundamiseks on vajalik asjatundlik turundusmeeskond ja turunduseelarve, mis katab
nii  personalikulud  kui  läbiviidavate  turundustegevuste  kulud.  Turundusmeeskond  võiks  töötada
maakondliku arenduskeskuse või Hiiu valla alluvuses. Hiiu vald on planeerinud Kärdlasse Hiiumaa
Turunduskeskuse,  mille  baasil  edaspidi  Hiiumaa  turundamist  korraldada.  Rahaliste  vahendite
leidmisele peaks kaasa aitama Hiiumaa turundamisest huvitatud osapooled: omavalitsused, ettevõtjad,
maavalitsus.
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Elukeskkonna turundamise puhul tuleb hiidlastel arvestada sellega, et Hiiumaale oma uut kodu rajavad
inimesed ootavad avatud ja heatahtlikku suhtumist, mis aitaks neid kohalikku kogukonda sulanduda.
Külastuskeskkonna turundamistulemuseks on turistide arvukuse suurenemine ja nende pikemaajalisem
viibimine saarel. Ettevõtluskeskkonna turundamise tulemusena võib mõni kohalik ettevõte pankrotti
minna,  sest  ei  suuda uute ettevõtetega samaväärseid  töötasusid maksta.  Välisinvestorite  saabumine
võib tähendada kinnisvara liikumist võõramaalaste valdusesse ja kasumi teenimist välismaale. 

Lisa 1. Hiiumaa turundusplaani
tegevuskava

Hiiumaa turundusplaani kolmeaastane 
tegevuskava 

  

Tegevus Ajakava Vastutaja Eelarve
aastas
(EUR)

Tulemus

1 Luua tõhus 
veebilehekülg Invest 
in Hiiumaa, et 
edendada Hiiumaa
majandust, meie 
tugevusi ja võimalusi
investeeringute 
käivitamiseks, 
ettevõtete ja 
kvalifitseeritud 
töötajate asumiseks 
saarele.

1 aasta SA Tuuru, 
Hiiumaa 
turundustiim

5 000 On loodud peamine kanal 
kontaktipidamiseks 
investoritega ja 
kvalifitseeritud töötajatega, 
kes saavad vajalikku 
informatsiooni ja kontakte. 
Veebileht on lingitud teiste 
Hiiumaad tutvustavate 
meediakanalitega.

2 Professionaalide toel 
artiklite tootmine 
ajakirjadesse ja 
ajalehtedesse

3 aastat SA Tuuru, 
Hiiumaa 
turundustiim

6 000 Edendatakse teadlikkuse 
kasvu Hiiumaa tugevustest ja 
atraktiivsusest, mõjutatakse 
positiivselt Hiiumaa kuvandit 
võtmeisikute 
otsustusprotsessis, tagatakse 
professionaalne piirkondlik ja 
üleriigiline meediakajastus. 
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3 Professionaalide  toel 
raadiosaadete tootmine
raadikanalitele.

3 aastat SA Tuuru, 
Hiiumaa 
turundustiim

4 000 Edendatakse teadlikkuse 
kasvu Hiiumaa tugevustest ja 
atraktiivsusest, mõjutab 
positiivse kuvandi teket 
kuulajates , tagab 
professionaalse piirkondliku ja
üleriigilise meediakajastuse , 
suurendab päringute arvu 
Hiiumaa külastamiseks või 
saarele kolimiseks

4 Videoklippide 
tootmine YouTube ja 
teiste kanalite kaudu 
edastamiseks

1 aasta SA Tuuru, 
Hiiumaa 
turundustiim

5 000 Hiiumaad tutvustatakse 5 
videoklipi kaudu

5 FAM-tripi 
korraldamine

3 aastat SA Tuuru, 
Hiiumaa 
turundustiim

5 000 Igal aastal saavad uued 
ajakirjanikud ja ettevõtjad 
vahetu kogemuse Hiiumaa 
tugevustest ja atraktiivsusest. 
Ajakirjanikega luuakse 
isiklikud tutvused

6 Turunduskampaania 
"Saarele elama!"

1 aasta SA Tuuru, 
Hiiumaa 
turundustiim

25 000 Hiiumaale kolib 10 
perekonda.
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