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Varasemast: Hiiumaa strateegia 2010 

 ja valdkondlikud arengu ja planeeringu 

käsitlused 
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Hiiumaa 2010 (Hiiu maakonna  

planeeringu I etapp)  
Visioon: Hiiumaa on kõrge elatustaseme ja heaolu saar, 

turvaliseim koht Eestis, toimiv säästliku arengu mudel 
Läänemeres 

Allvisioone on esitatud 19- Hiiumaa: kõrge 
elatustase ja heaolu on saavutatud; Eesti kõige turvalisem koht; 
Läänemere säästliku arengu töötav näidispiirkond; 
emotsionaalselt stimuleeriv keskkond; kõrgeltarenenud ja 
rahvusvaheliselt aktsepteeritud majandus; Läänemere saartega 
võrdsel tasemel tehnilised infrastruktuurid; kõrgtehnoloogiline 
kaugtöökeskus; kõrgtehnoloogiline väiketööstus; tipptasemel 
ehitus, energeetika, side; Eesti tunnustatuim mahepõllu-
majanduse tootmiskeskus; õppiv saar, püsiv, haritud ja 
intelligentne elukeskkond; Eestis ja maailmas tunnustatud 
säästliku arengu alane koolituskeskus; uus Läänemere õppe- ja 
kohtumispaik; arenenud ja koostöövõimeline kogukond (küla, 
vald, väikelinn, maakond); “paradiisi saar” Läänemeres; 
atraktiivne turismipiirkond maailmas. 
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Hiiumaa 2010 

• Teema 1: Millised on selle dokumendi täitmise 
tulemused? Hinnang tänasele olukorrale 
(maakonna tervisekontroll!) võrreldes ajaga 
kui seda dokumenti tehti ja soovitud 
arengutase määratleti, samuti hinnang 
püstitatud eesmärkide saavutamisele? 
Tulemuste kriitiline analüüs! 

• Teema 2: Millised organisatsioonid/üksikisikud 
(vastutajad) on strateegiat ellu viinud? Kuidas 
on need organisatsioonid/üksikisikud seda 
elluviimise vastutust tundnud/kandnud? 
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Hiiumaa 2010 

• Teema 3: Mis on saanud Maapäeva 
seisukohtadest? On Maapäev muutunud 
strateegia keskseks elluviimise 
koordinaatoriks? (vt Maapäeva otsus 
15.11.1997) 

• Teema 4: Mida kasulikku selle dokumendi 
koostamise ja elluviimisega õpiti? Mida korrata 
ja mida mitte uue strateegia Hiiumaa 2020 
koostamise puhul? 

Senine arengustrateegia ei näi olnud  

arengut eestvedav 
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Järeldused olnust 

– Strateegilisus versus teemadega kõikne hõlmatus→ 
keskendu olulisele, läbimurdesuunad ja tegevuste 
jõukohasus! 

– Integreeritud versus valdkonnapõhine lähenemine→ 
eesmärkide seadmine ja nende kontsentreeritus! 

– Eesmärkide elluviimise meetmed → tegevuste 
komplimentaarsus ja tööjaotus 

– Seirenäitajad ja ajaraamistik → mida mõõta ja millise 
sagedusega, tulemuste teadvustamine 

– Järjepidevus tegevuses ja kaasatus → kes veab kogu 
arendustegevuse protsessi, sh meeskond, volitused, 
vahendid, seire, strateegia ajakohastamine 

– Ühistegevuse teadvustamine: hiidlased isekeskis ja 
mida koos keskvalitsusega→ ühispingutus! 
Saarelisuse eripäraga arvestamine 
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              Tööjõuareaalid  ja  

           toimepiirkonad 

Allikas: Tartu Ülikool 

http://eestielu.delfi.ee/eesti/laane-virumaa/tapa/elu/idee-haldusreformiks-jaotada-eesti-leader-tegevusgruppide-kaupa.d?id=65227720
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Olevast: Hiiumaa strateegia 2020 

sisendid 
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Ülesanne (1) 

• Hiiumaa 2020 on jätkuks senisele 
arendustegevusele, taastada järjepidevus (NB! 
Hiidlaste Koostöökogu ja Hiiukala roll!). Muuta 
tegevus maakondlikult koordineerituks.  

• Strateegia peab arvestama kogukondade, kohalike 
omavalitsuste, piirkondlike ja valdkondlike 
arengudokumentide ja planeeringutega ning olema 
seotud riiklike arenguliste dokumentide ja 
planeeringutega.  

• Arvestada tuleb siseriiklike, Euroopa Liidu ja muu 
maailma arengutega. Selgitada Hiiu muutmisvõime 
ja kohanemivajadus! 
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Ülesanne (2) 

• Tekiks (KOOSTADA) selgelt sõnastatud ja 
hiidlasi koondav Hiiumaa strateegia;   

• Moodustuks (MOODUSTADA) ideede 
pank, mida Hiiumaa arengu 
võimestamiseks rakendada;  

• Luua ülevaade Hiiumaa 
institutsionaalsest suutlikkusest, st 
olulised arenguga tegelejate võrgustik;  

• Koostada nn „isemajandava“ Hiiumaa 
mudel, mis põhineb kohalikul ressursil.  
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Realiseerimine - teemarühmad 

• Haridus  

• Sport, kultuur ja vaba aeg  

• Valitsemine ja kodanikuühiskond, 
ühistegevus  

• Turundus ja mainekujundus  

• Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid  

• Majandus  

• (Elu)keskkond ja taristu 

• Noorsootöö 

       16 valdkonnapõhist + 5 territoriaalset 
kokkusaamist 
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Hiiumaa valdkondlikud arengukavad ja 

planeeringud 
• Maakonnaplaneering (2000), lisaks teemaplaneeringud: Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused (2003); Maakonna sotsiaalne infrastruktuur (2010) 
• Hiiumaa 100% taastuvenergeetikaga saareks (2002) 
• Hiiumaa üldhariduskoolide koolivõrgu arengukava (2005) 
• Hiiu maakonna hooldusravivõrgustiku arengukava 2005-2015 (2005) 
• Hiiumaa turismi arengukava (2006) 
• Hiiumaa 2010 hindamisaruanne (2007) 
• Ülevaade kehtivatest Hiiu maakonna eri tasandite arengudokumentidest 
 ja kavadest (2007) 
• Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2008-2013 (2008) 
• Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013 (2009) 
• Hiiu maakonna hooldus- ja õendusabi võrgu arengukava 2008 – 2015 (2008-2009) 
• Hiiumaa ettevõtluse arengustrateegia 2014-2020 (koostatud 2012) 
• Merealade teemaplaneering (koostamisel) 
• Teemaplaneering “Tuuleenergeetika” 
• Hiiumaa turismistrateegia 2014-2020. Tööversioon 
• Uuring: Hiiumaa ja hiidlane (2012) 
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Arutelude teemad 

• Saarelisus, omanäoline kultuur, puhas ja ehe loodus, 
unikaalne looduskooslus ja loodust hoidev tegevus, 
turvaline saar 

• Elanikkond väheneb ja vananeb, kulukas hajaasustus 
ning sellega seotud turutõrked majanduses teenuste 
osutamisel- toetused 

• Avalike teenuste kättesaadavuse teemad (haridus, 
teenindus, sotsiaalhoolekanne jms). KOV toimimise 
funktsionaalsus ja toimealad 

• Majandus ja selle haavatatavus Töökohtade 
kadumine ja tekitamine, sektorite ja tehnoloogiate 
teemad, avalik sektor. Vähe tasuvaid ja nutikaid 
töökohti, majandustegevuse väike lisandväärtus. 
Kohalike ressursside kasutamine, tootearenduse 
võimestamine 
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Arutelude teemad 

• Taristu väljaehitamise jätkuv vajadus: 
probleemid elektrivarustusega, püsiühendus  
mandriga eri transpordiliike kasutades, optilise 
kaabli võimaluste kasutamatus, teedevõrk, 
kuivenduskraavid 

• Taastuvenergeetika olulisus (puid, tuulepargid)   

• Haridusasutsute võrk, huviharidus, õpetajad, 
hariduse rahastamine. Hiiumaa jääb eemale 
teadus- ja arendustegevusest  

• Külastajate sessoonsus: 67% suvekuudel (30 tuh 
välis- ja 135 tuh siseriiklikku külastust, mis 
annavad ca 10% kaubanduse ja kuni 20% 
teeninduse aastakäibest). Suvilustamine ja 
suvilised  

• Mainekujundus, sihtrühmad, turunduskanalid 
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Omavalitsusüksuste rahvastik 2000-2011 

Allikas: Statistikaamet 
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http://www.stat.ee/public/ppe/diagrammid/rahvastikupyramiid/Rahvastikup%C3%BCramiid %E2%80%93 Hiiu maakond.xls
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Osatähtsus riigi SKP-s (%) ja  

SKP elaniku kohta (eur) 
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Eesti on kokku alates aastast 2000 kuni 31.juulini 2012 heaks kiitnud 
välisvahendeid 5,459 miljardit eurot ehk ühe elaniku kohta 4220 eurot. 
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Töökoha keskmine väärtus 
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Maa-asulate elanike tööandja paiknemine 

samas maakonnas 
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Investeeringud allikad ja vabad vahendid 2011-2016
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Võlakohustuste arvelt 372 960 1558 334 95 173

Omavahenditest 86 53 0 198 192 278

Toetuste arvelt 1815 1030 3650 1473 1043 543

Vaba netovõlakoormus 3461 2996 1839 2092 2722 3996

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Põhitegevuse kulud valdkonniti 2012-2016 
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Tervishoid 4 4 4 4 4 4

Elamu- ja kommunaalmajandus 285 353 271 262 267 273

Keskkond 104 114 102 108 111 113

Majandus 829 764 728 744 760 774

Vabaaeg, kultuur ja religioon 939 983 1 047 1 062 1 093 1 117

Üldised valitsussektori teenused 917 1 032 964 953 971 987

Sotsiaalne kaitse 1 230 1 159 979 958 964 970

Haridus 3 768 3 873 3 788 3 869 3 969 3 993

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Kuidas reageerida (piirangud)? 

• Ees ootab pikk periood, kus Hiiumaa tööjõu ja 
tarbijate arv väheneb. Tulutoojate ja tarbijate 
suhe- hõbemajannduse tähtsus 

• Töö olemasolu või selle puudumine (loe 
eneseteostuse ja selle materiaalsed 
võimalused) mõjutab keskpikas ajas Hiiumaa 
majanduse arengut rohkem kui 
rahvastikuprotsessides toimuv. 

• Tööjõu osas konkurents kohapeal pigem 
kasvab ja senise tööturu ümberjaotus 
hirmutab ettevõtjaid ning survestab palkasid 
(kas lisandväärtus kasvab?)  
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Kuidas reageerida? 

• Unikaalsust ei saa kopeerida. Seega 

loodus ja Hiiu kultuuriruum on jätkuvalt 

atraktiivsed, seda tuleb hoida ja 

arendada (pärandkultuur ja -

tehnoloogiad, traditsioonid, jms) 

• Kohalike ressursside kasutus (energia, 

toit, vajadusepõhine tootmine. Mis saab 

teie püstitatud “isemajandavast 

Hiiumaast”- Mis värk on? 
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Tulevast: ettepanekud Hiiumaa 2020 

koostamise edasisteks sammudeks 
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Tuleviku seire 

• Mitteformaalne kokkulepe põhineb väärtustel. Kui 
kokkuleppijatel pole ühiseid väärtusi, siis ei ole 
kokkuleppel jõudu ja pole ka tähtis, kas 
kokkulepet täidetakse. 

• Ei saa viia läbi muutusi kui valitseb 
mugavustasand. Miks peaks liigutama kui pole 
usku muutuste vajadusse ja senine olukord on 
piisavalt vastuvõetav?  

• Ei saa teha kõike korraga ja hästi. Määratlege 
prioriteedid ja keskenduge neile lahendustes! 
Teha vahet oluliste ja mitteoluliste asjade vahel. 

• Ei saa edasi liikuda killustatult ja koostööta. 
Rakendage koostöömudeleid, õppige tehtust ja 
juurutage ka mujal töötavaid lahendusi! 
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Strateegia lähtekoht: 

väärtustepõhisus 

• Millistele sihtrühmadele soovitakse 

Hiiumaal tulevikku luua? 

• Milliseid väärtusi need sihtrühmad 

endaga kannavad? Aastal 2020? 

• Millised on keskesed väärtused, 

millel Hiiumaa kuvandit ehitada?  

• Kuidas me nendele väärtustele 

Hiiumaal suudame vastata? 
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Kogukondlikkus versus modernsus 

• Kui meie ei taha muutuda, muutub maailm 
ikka: põlvkondade vahetus ja nende 
väärtushoiakutes ja võimalustes 
muutused.  

• Traditsiooniline ühiskond asendub 
modernsega, kus kesksel kohal isiku 
valikuvabadus, elukvaliteet, iseseisev 
materiaalne toimetulek, eneseteostus,  
eneseväljenduse võimalused, 
elamuslikkus ja loovus, suhted ja koostöö, 
tolerantsus 
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Hiiumaa 2020: võimalikud 

stsenaariumid 
Laiapõhjaline ja aktiivne koostöö 

Killustunud ja nõrk koostöö  

Moderne         

ja avatud 

Kogu-

kondlik ja 

kapsel-

dunud 

  SÖRKIJA PAIGALTAMMUJA 

JALUTAJA   SPRINTER 
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Hiiumaa visioon 2020 
      Kokkuvõte seminaride põhjal: Hiiumaa on hea mainega ja 

tuntud saar Läänemere regioonis, hinnatud elu-, külastus- 
ja ettevõtluskeskkond. Hiiumaal on avatud ja elujõuline 
kogukond. Rahvaarvu vähenemise trend on peatunud ja 
taas pöördutakse saarele püsivalt elama. On asutatud rida 
uusi väikeettevõtteid ning tööstusettevõtted laienevad. 
Seoses uute töökohtade tekkimisega on suurenenud 
elanike sissetulekud, mis omakorda on andnud võimaluse 
kohapealsete teenuste arengule. Avalikud teenused on 
hästi kättesaadavad Hiiumaa igas kandis.  

 
Pakun selliselt:  

      Hiiumaa on armas ja loodust hoidva elujõulise 
kogukonnaga uuendusmeelne saar Läänemeres, 

kus on atraktiivne elamis-, ettevõtlus- ja 
külastuskeskkond, väärt paik eneseteostuseks.  
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Läbimurde valdkonnad ja kriitlised 

edutegurid  
• Targad töökohad ja suurem lisandväärtus – inimvara 

arendamine, juurdepääs kapitalile, tehnoloogiatele, 
oskusteabele, turgudele  

• Kohalike ressursside väärtustamisel baseeruv 
majandus – energiasääst ja nutikas taastuvenergia 
kasutus, kohalikel ressurssidel ja oskusteabel 
jätkusuutlik majandamine (mets, toit, merendus, 
puhkus ja turism) 

• Avalike teenuste arendamine- isikuteenindus heaolu 
ja elukvaliteeti, taristu (elektrivõrk, maismaa- ja  
lennuühendus, internetilevi jms) - koostöö ja 
kogukonnateenused 

• Hiidlaste kogukonna mobiliseerimine - Hiiumaa 
arengut teenima sõltumata kus maailmanurgas 
parajasti asutakse! 
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Kogukonnateenuste arendamine 

    Kogukonna liikmetele pakutav 
omaalgatuslik teenus, mis lähtub 
kogukonna liikmete vajadustest, teenuste 
pakkujad on kogukonna liikmed või 
ühendused ning nende osutamine ei 
taotle kasumit ja teenused ei dubleeri 
kohalike omavalitsuste kohustuslikke 
avalikke teenuseid. Näideteks on 
toiduringid, naabrivalve, lastetoad, 
talgud, Kärdla kohvikupäev jt.  
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Paikkonnad ja institutsionaalne suutlikkus 

184 küla ja 89 külavanemat 
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Hiiumaa 2020 dokumendi ülesehitus 

• Eessõna ja sissejuhatus 

• Lühiülevaade olnust ja järeldused 

• Olukorra analüütiline kokkuvõte ja hinnang 

• Tulevikutrendid: Hiiumaa, muu Eesti ja maailm 

• Hiiumaa strateegia mudel 

– Arengueeldused ja piirangud 

– Stsenaariumid ja strateegiline valik 

– Visioon, seda kandvad väärtused ja mõõdikud 

– Eesmärgid koos tegevussuundadega 

– Läbimurde valdkonnad ja kriitilised edutegurid  

• Rakenduskava (sh vastutused, eelarve, aeg) 

• Elluviimise seiresüsteem ja muutuste sisseviimise 
kord 

• Lisad 

http://www.hiiukala.org/cms/uploads/images/Gallery/Orjaku I etapi avamine/DSC_9232.jpg
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Soovitused (1) 
• Võimestage unikaalset, miljööväärtuslikku, loovust 

stimuleerivat ning turvalise elukeskkonna loomist! 

• Seiske hea kiirete ja turvaliste ühendatuste eest 
(liikumisvõimalused ja nende mitmekesisus, IT 
lahendused)!  

• Panustage töökohtadesse, näit. töötlev tööstus, 
kogukonnateenused, ülemaakondlikud 
koostööalgatused.  

• Sidustage ja laiendage hiidlaste kogukonda, 
sõltumata kus nad elavad. Võrgustikupõhine 
arendustegevus ja partnerluslepped! Muutke 
hiidlasega sõbraks olemine ja Hiiumaale panustamine 
ahvatlevaks! Läänemere saarte koostöö! 

 

http://www.hiiukala.org/cms/uploads/images/Gallery/tuulekala 2012/IMG_7833a.jpg
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Soovitused (2) 

• Õpetage pärandkultuuriga seotud tegevusi (kultuur 
on unikaalne, mida ei saa kopeerida)! Looge 
laialdasi võimalusi hiidlastele keelte ja IT lahenduste 
õppimiseks! 

• Valmistage ette Hiiumaa seisukohad EL 
struktuurivahendite kasutamiseks. 

• Pange võimekad inimesed võtmekohtadele, 
tardumusest välja- karjääriplaneerimise mudel ja 
töörotatsioon, tudengipraktikate paradiis! 

• Moodustage strateegia elluviimise alaline meeskond 
(juhtrühm on praegu ajutine!). Partnerluslepe. 

• Viige koos kohalike volikogude valimistega 2013  
Hiiumaal läbi haldusküsimuses rahvahääletus, et 
selgitada, kas soovitakse näha Hiiumaa ühe 
omavalitsusena. 

 

http://www.hiiukala.org/cms/uploads/images/Gallery/tuulekala 2012/IMG_7833a.jpg
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Iga asi töötab paremini,  

kui ta on sisse lülitatud 

    Arthur Bloch 

Sihikindlust ja koostööd arendustegevuses! 

Palju õnne sünnipevaks! 
www.geomedia.ee 

http://www.kuressaare.ee/uus/?

