Hiiumaa elukeskkonna analüüs
Hiiumaa valla uus arengukava sõnastab aastaks 2035+ järgmise valdkondliku visiooni:

Hiiumaal on ettevõtlik rahvas ja sidus, ühtne ja avatud
kogukond. Parimad arenguvõimalused on tagatud igale lapsele
ja täiskasvanule. Hiiumaa elanik on terve ja toimetulev
eneseteostuse võimalustega, kelle igakülgne heaolu ja
turvalisus on tagatud. /…/ Hiiumaal on hea, turvaline ja
väärikas elada läbi terve elukaare.

Aastaks 2022:
o on Hiiumaal vähemalt 10 000 registreeritud elanikku,
o on laste (0-14 a) osatähtsus elanikkonnast on kasvav,
o on 10% suvehiidlastest saanud püsielanikud.
Hiiumaale elama asumisest huvitatud potentsiaalsed sihtgrupid:
o Hiiumaalt õppimise eesmärgil lahkuma hakkav noor,
o Hiiumaa juurtega mujale õppima ja elama asunud noored,
o Hiiumaa juurtega suvehiidlased, kes külastavad perekonda ja/või suvekodu,
o Hiiumaa juurteta suvehiidlased, kes külastavad suvekodu,
o Hiiumaa juurteta inimesed, kes otsivad saarel suve- ja/või päriskodu,
o Hiiumaad külastavad turistid.
Elanike arvu kasvu toetavad eeldused:
o vabad töökohad ja kaugtööks vajalikud tingimused,
o kvaliteetne elukeskkond – looduslähedane ja lastesõbralik,
o avalike teenuste ja ühistranspordi kättesaadavus, sh ööpäevaringne laevaühendus,
o piisav arv erinevas hinnaklassis kinnisvarapakkumisi (koolide ja lasteaedade lähedal).

1. Rahvaarvu hetkeseis ja selle kasvu/kahanemise dünaamika
Hiiumaa valla arengukava 2035+ seab eesmärgiks peatada elanikkonna kiire vähenemise protsess
prognoosides, et aastal 2022 elab saarel vähemalt 10 000 registreeritud elanikku ja laste (0-14 a)
osatähtsus elanikkonnast on kasvav ning suvehiidlastest on saanud 10% püsielanikud.
Statistikaameti andmetel oli 2001. aastal Hiiu maakonna rahvaarv 9970 ja 2017. aastal 9335
inimest.
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2016. aastal hakkas Statistikaamet rahvastikuanalüüsi
tegema uuel meetodil, kasutades residentsuse indeksi mõistet.
Elukoha allikana kasutatakse nüüdsest loendusjärgse asemel
rahvastikuregistrijärgset elukohta. Metoodika muutuse
tulemusena on 2015. aastal statistiliselt suurenenud Hiiumaa
elanike arv ca 900 võrra.

Rahvaarvu metoodika muutus

2015
(vana)

2015 (uus)

2016 (uus)

Emmaste vald

1 108

1 222

1 200

Hiiu vald

4 159

4 648

4 544

Käina vald

1 878

2 068

2 074

Pühalepa vald

1 437

1 547

1 530

Kokku

8 582

9 485

9 348

Statistikaameti pikaajaline rahvastikuprognoos on selgelt negatiivne ja selle järgi elab aastal 2020
Hiiumaal 7694 inimest, 2025. aastal vaid 7090 elanikku, 2030. aastal 6534 inimest ja 2040. aastaks
5883 inimest.
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Maakonna rahvastiku muutused vanuserühmade lõikes viimasel neljal aastal näitavad trendi
rahvastiku vananemise suunas. Loomulik väljarände trend on noorte seas, kes lähevad õppima ning
vahetavad seetõttu elukohta. 25–39aastaste seas on toimunud suurem juurdekasv. Kuna see on
toimunud samal ajal statistika kogumise metoodika muutusega, võib tegelik põhjus peituda pigem
metoodika muutuses.
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2. Hiiumaa elanikkonda iseloomustavad näitajad
o
o
o
o
o
o

Rahvastikuregistri andmetel oli seisuga 01.01.2018 Hiiumaa valla elanike arv 9580.
Hiiumaa elanike arv moodustab kogu Eesti rahvastikust 0,7%.
Meeste ja naiste osakaal on vastavalt 50,6% ja 49,4% (Eestis 46,9% ja 53,1%).
Hiiu on kõige hõredama asustustihedusega maakond Eestis – 9 inimest ruutkilomeetri
kohta (Läänemaal 10,1 in/km²).
Eesti kodakondsusega isikuid on suhteliselt kõige rohkem Hiiumaal (99,6%).
Kärdlas elab 35% Hiiumaa elanikest.

o
o
o
o

Saare- ja Hiiumaal on suurim samas linnas või vallas sündinute osatähtsus – vastavalt
47% ja 44% (2011. a. andmed).
Tööealiste osatähtsus on Hiiumaal 56%.
Hiiumaal on iga 100 mehe kohta 97 naist, mis on väikseim Eestis.
Suurim on „pruudipõud“ Hiiumaa 30–39aastaste meeste seas, kus 100 mehe kohta on
ainult 62 naist.

Hiiu maakonna rahvastikupüramiid kattub enam-vähem Eesti rahvastikupüramiidiga. Suurimate
erisustena paistavad silma alla 18aastaste laste osakaal ja 25–44aastaste naiste väiksem osakaal
võrreldes Eesti keskmisega.
Meeste suuremat osakaalu võivad mõjutada ka suvehiidlastest mehed, kes märgivad elukohaks
Hiiumaa, saamaks saare elanikele mõeldud transpordisoodustusi. Samal ajal naissoost pereliikmete
elukohaks on märgitud n-ö koduomavalitsus.
Hiiumaa valla rahvastikupüramiid, 1. jaanuar 2018
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3. Väljaränne
Elanike arvu vähenemist toetab ulatuslik väljaränne, mis on tingitud vabade töökohtade
vähesusest. Välismaale minnakse peamiselt õppima, töötama või uut peret looma. Hiiumaa elanike
lahkumise saarelt peataks Tallinnas ja välismaal makstavate töötasudega võrdväärsete töökohtade
olemasolu saarel. Hiiu maakonna rahvaarv on vähenenud mõõdukalt.1
Väljarände peamised põhjused:
o suuremad tööle saamise võimalused;
o parem teenuste (haridus, perearst jne) kättesaadavus;

1

Hiiu maakonna turundusplaan, SA Tuuru 2013

o
o

konkurentsivõimeline töötasu;
erialaste töökohtade puudumine maakonnas.

Alates 2016. aastast on Hiiu maakonna väljaränne väiksem kui sisseränne. Seda trendi põhjustab
osaliselt statistikaameti metoodika muutus.
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Hiiu maakonna sisse- ja väljaränne
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Maakondade vaheline ränne on kõige suurem Hiiumaalt Harjumaale ja Tallinnasse (75%), Lääne
maakonda (6%) ja Tartu maakonda (6%).
Välisriikidest minnakse Hiiumaalt kõige enam elama Soome (45%), märkimisväärselt vähem
lahkutakse Rootsi (3,1%) ja Saksamaale (3,1%), järgnevad Ühendkuningriik ja Venemaa.
Suurim väljaränne oli 2017. aastal vanusegrupis 25–29 koos kuni 4aastaste lastega. Suurim
sisseränne oli vanuserühmas 25–39 aastat.

Hiiu maakonna sisse- ja väljaränne vanuserühmade lõikes,
2017. a.
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4. Suvehiidlased
Siiri Laanemets analüüsis 2016. aastal Pärnu Kolledži lõputöö raames suvehiidlaste osalemist
sihtkoha arendamisel. Küsitluse ankeedile vastanute koguarv oli 200.
Suvehiidlased viibivad Hiiumaal kõige sagedamini puhkuste ja nädalavahetuste ajal. Kõige
aktiivsem periood, mil Hiiumaal viibitakse, on maist kuni septembrini ning detsembris.
Teatud hulgal suvehiidlastest on võimalik infotehnoloogiast tulenevatel põhjustel töötada
Hiiumaal ehk teha kaugtööd. Seetõttu tullakse Hiiumaale juba kolmapäeval või neljapäeval, sest nii
on võimalik pikendada nädalavahetust. Sellest tulenevalt on lisaks suvehiidlastele tekkinud ka n-ö
„nädalalõpuhiidlased“.
Vastajate põhiliseks elukohaks oli Tallinn ja Harju maakond, kokku 78%. Muudes piirkondades
elavate suvehiidlaste osakaal oli alla 5%.
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Uuringus osalenud suvehiidlased töötavad kõige enam hariduse, kultuuri ja meelelahutuse ning
IT valdkonnas, millest võib järeldada, et paljud suvehiidlased tegutsevad loomemajanduse
valdkonnas. Samuti näitab uuring, et valdkondlikult on eeldusi ka kaugtöövormis töötamiseks.

Allikas: Siiri Laaanemets, Lõputöö
Analüüsimisel saadud tulemustest võib järeldada, et antud valdkondades töötamine võimaldab
inimestel oma aega paremini planeerida ning viibida rohkem ka suvekodus Hiiumaal.
Hiiumaa eelised ja puudused suvehiidlaste hinnangul

Suvehiidlased näevad Hiiumaa suurimate eelistena merd ja
loodust ning saarelist eluviisi. Suurimate puudustena aga halba
praamiliiklust ja hooajalisust.

HII

Allikas: Siiri Laaanemets, Lõputöö
Suvehiidlaste osalemine kohalikus elus ja koostöövõimalused nende endi hinnangul
Suvehiidlaste hinnangul on püsielanikuks saamisel oluliseks eelduseks, et Hiiumaale lisanduks
rohkem töökohti ja parem ettevõtluskeskkond, konkurentsivõimelised palgad ning paremad
teenused, transport ja internet. Uuringu käigus esitatud küsimustele vastati alljärgnevalt:
Kuidas te näete tulevikus oma seotust Hiiumaaga?
o 23% vastanutest plaanib asuda Hiiumaale püsielanikuks,
o 19% teeb kaugtööd,
o 10% käib võimalusel sagedamini puhkamas,
o 32% ei muuda oma seotust Hiiumaaga.
Miks valiksite Hiiumaa?
o 32% vastanud suvehiidlastest on juured Hiiumaal,
o 28% hindab Hiiumaa loodust,
o 27% hindab vaikust, rahu ja eraldatust,
o 9% hindab aurat ja eripära ning
o 4% hindab turvalisust.
Sõltuvalt vanusest otsitakse Hiiumaa kohta infot:
o sotsiaalmeediast,
o www.hiiumaa.ee,
o Hiiu Lehest,
o tuttavate/sõprade käest või
o internetist muudelt kodulehtedelt.
Infokanalite eelistusi suvehiidlastel ei ole, teistest kanalitest on suurema osakaaluga – 24% –
sotsiaalmeedia kanalid.

Uuringu tulemuste põhjal on võimalik järeldada, et 19%
suvehiidlastest juba praktiseerib kaugtöö võimalusi. 23%
vastanutest plaanib asuda Hiiumaale püsielanikuks.

Turundustegevuste elluviimisel tuleks kavandada nii kaasavaid kui ka teavitavaid meetmeid
suvehiidlaste staatuse muutumisel püsielanikeks.

5. Hiiumaa elanike sissetulekud
2017. aastal oli palgatöötaja kuukeskmine brutotulu kõige suurem – 1283 eurot – Harju
maakonnas ja kõige väiksem – 947 eurot – Ida-Viru maakonnas. Keskmisele lähedast tulu teeniti
Tartu ja Hiiu maakonnas, vastavalt 1149 ja 1147 eurot.

Kaasamisseminaride tagasiside hinnangul mõjutavad
statistilist brutotulu oluliselt saarele sissekirjutatud
„suvehiidlaste“ tulud ning püsielanike tegelik brutotulu on
oluliselt madalam.
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Maakonniti oli 2017. aastal keskmine brutokuupalk kõige suurem Harju maakonnas ‒ 1383 eurot.
Järgnesid Tartu (1215 eurot) ja Viljandi maakond (1055 eurot). Kõige väiksem oli brutokuupalk Saare
maakonnas (876 eurot), järgnesid Hiiu (883 eurot) ja Põlva maakond (906 eurot).

Keskmise brutokuupalga kasvutempo oli 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga kõige kiirem Rapla
maakonnas (11,4%), järgnesid Ida-Viru (10,4%) ja Võru maakond (10,2%). Kõige aeglasem oli kasv Hiiu
maakonnas (‒1,6%), järgnesid Lääne maakond (‒1,5%) ja Saare maakond (‒0,5%). Neis kolmes
maakonnas vähenes keskmine brutokuupalk 2017. aastal võrreldes eelnenud aastaga.

6. Suurimad tööandjad ja tööjõuturg
Hiiumaa suurimateks erasektori tööandjateks on plastitööstusettevõtted ja Hiiumaa Tarbijate
ühistu. Ka avalik sektor eesotsas Sihtasutus Hiiumaa Haigla, Hiiumaa Vallavalitsuse ja
haridusasutustega panustab märkimisväärselt töökohtadesse Hiiumaal.
Hiiumaa väiksusest tingituna on tööpakkumiste valdkondlik läbilõige sarnane Eesti teiste
maakondadega. Võttes arvesse brutopalga kasvu dünaamikat ja võrdlust muu Eestiga, tuleb Hiiumaal
siiski arvestada samaväärse töö puhul madalama sissetulekuga.
Ettevõtjad, kelle turg on väljaspool Hiiumaad, saavad välisnõudluse abil luua kõrgema
lisandväärtusega töökohti ja seega teenida kõrgemat tulu. Samuti on kõrgema sissetuleku potentsiaal
valdkondades, kus on võimalik kaugtöö vorm.
Suvine turismiperiood soodustab hooajaliste ametikohtade teket, kuid aastaringset hõivatust
need Hiiumaa püsielanikele ei taga.
Hiiumaa suurimad tööandjad 2018 II kvartal
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Eesti Töötukassas oli seisuga 30.09.2018 kogu Eestis töötuna registreeritud 28 927 inimest, sh
Hiiu maakonnas 154 inimest, mis moodustab kogu töötute arvust 0,5%. Võrdlusena on Harju
maakonnas vabade ametikohtade määr 67%, sh Tallinnas 55%. Lähimaakondadest on vabade
ametikohtade määr kõrgeim Lääne maakonnas (3,2%).
Antud proportsioonid kinnitavad ja põhistavad üheks väljarände põhjuseks Hiiumaalt
tööpakkumiste piiratuse.

Registreeritud töötud Lääne-Eestis aastal 2018
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Kaasamisseminaridelt saadud info kohaselton Hiiumaa töövõtjad väga töökohatruud. Kuna
tööjõuturg on pigem passiivne, siis töökoha vahetusi palju ei tehta. Erasektori tööpakkumised
liiguvad n-ö suust suhu. Avaliku sektori tööpakkumiste avaldamisel järgitakse avaliku teavitamise
korda.

Suuremad avalikud tööpakkumisportaalid ei anna
objektiivset ülevaadet Hiiumaa tööpakkumistest, kuivõrd
pakkumiste avaldamine ei ole kõikidele ettevõtjatele rahaliselt
jõukohane. Inimestevaheline suhtlus kohalikul tasandil on töö ja
töötaja otsimisel efektiivsem. Töökohtadest info saamiseks on
oluline suhtlus Hiiumaa püsielanikest kogukonna liikmetega.

7. Teenuste kättesaadavus
Teenuste kättesaadavus Hiiumaal on suhteline ja sõltub paljuski elaniku elu- või asukohast.
Hiiumaa mõistes suuremates keskustes nagu Kärdla, Käina, Kõrgessaare ja Emmaste on teenuste
kättesaadavus sõltuvalt valdkonnast pigem hea. Hajaasustuspiirkonades tuleb arvestada piiratud
võimalustega ning vajadusega liikuda keskustesse.
Hiiumaa teenuste kättesaadavus ei erine oluliselt muu Eesti näitajatest. Suuremaid probleeme
on tekkinud vaid siis, kui praamiliikluse häirete tõttu ühendus mandriga katkeb pikemaks ajaks.
Samas on see asjaolu ja risk teada ning kuulub saarelise elustiili paratamatuste juurde.

7.1 Haridus

Hiiumaal pakutavad haridusteenused on kaetud lasteaiast kuni gümnaasiumini. Üks kool pakub
kutseharidust.
Hiiumaal on 7 koolieelset lasteasutust. Omandivormist lähtuvalt on 2 koolieelset lasteasutust
eraomandis, 5 munitsipaalomandis.

Tuginedes kaasamisseminaril saadud infole on väikeseid
probleeme Kärdlas sõimeealiste laste lasteaiakohtadega, mujal
Hiiumaal lasteaiakohtadele järjekorda ei ole.

Hiiumaal on 5 põhikooli: Kärdlas, Käinas, Emmastes, Suuremõisas ja Paladel. Kõpu
Internaatkoolis saavad haridust omandada muuhulgas ka erivajadustega lapsed.
Hiiumaa ainus gümnaasium asub Kärdlas. Günmaasiumi astujate ja lõpetajate trend aasta-aastalt
siiski väheneb. Kutsehariduse omandamiseks siirdutakse mandrile õppima juba pärast põhikooli
lõppu. Märkimisväärne hulk noori soovib ka gümnaasiumihariduse saada mandril. Nende
tagasipöördumise tõenäosus saarele sõltub paljuski perekonna ja kogukonna sidemete tugevusest
ning eneseteostuse võimalustest saarel.

Kaasamisseminaride tagasiside põhjal ollakse murelikud
noorte pedagoogide juurdekasvu pärast Hiiumaal.

Hiiumaal on kaks munitsipaalomandis olevat huvikooli: Rudolf Tobiase nimeline Kärdla
Muusikakool ning Käina Huvi- ja Kultuurikeskus. Suure mahuga on huviharidus esindatud Kärdla
Kultuurikeskuses. Lisaks sellele töötavad huviringid kõikide Hiiumaa koolide juures.2
Nukuteatrihuvilisi koolinoori koondab Kärdla Nukuteater.
Laste ja noorte sportimisvõimalused Hiiumaal on pigem head. Suuremad spordirajatised
Hiiumaal on Emmaste spordihoone, Kõrgessaare spordisaal, Käina spordikeskus, Käina Kardirada,
Palade spordihall. Vabariigi Valitsus on otsustanud aastaringse kasutusvõimalusega sisespordihalli
rajamise Kärdlasse.
Kutseharidust saab omandada Hiiumaa Ametikoolis. Kool on riigikool ja selle finantseerimine
toimub EV Haridusministeeriumi kaudu. Õpetatavad erialad tasemeõppes on puit- ja kiviehitiste
restaureerimine ning üldehitus. Kutseõppe erialadeks on loodusturismikorraldus, looduskeskkonnaja maastikukorraldus, majandusarvestus, floristika, haljastus, maastikuehitus, väikeettevõtlus,
väikesadama spetsialist, metsamajandus ning veoauojuht.

2

Hiiumaa.ee

7.2 Tervishoid
Hiiumaal on 5 perearstikeskust, kus töötab 7 perearsti ja 8 pereõde. Perearstid võtavad vastu
Kärdlas, Käinas, Emmastes ja Kõrgessaares. Arstiabi kättesaadavus kodust on teatud piirkonniti
kaugel.
Hiiumaa Haigla tegutseb koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga. Haigla on renoveeritud ja
sisustatud kaasaegse sisseseadega (kompuutertomograaf, operatsiooniplokk, taastusravi osakond).
Erakorralistel juhtudel viikse abivajajad Tallinnasse kas reanimobiili või helikopteriga.

Kaasamisseminaride info põhjal on hiidlaste meelsus
tervishoiuteenuste kättesaadavuse osas vastuoluline. Eriarstiabi
kättesaadavus võib kohati lünklik olla, samas on ravijärjekorrad
Eesti keskmisega võrreldes lühemad.

Hiiumaal on kaks apteeki –Kärdlas ja Käinas.

7.3 Teenindus
Postkontor asub Kärdlas, postipunktid Käinas, Kõrgessaares, Emmastes ja Suuremõisas. Kärdlas
ja Käinas asuvad ka pakiautomaadid.
Hiiumaa 2017. aasta majandusülevaate andmetel on Hiiumaal 78 jaekaubanduse ja
teenindusettevõtet. Kõik esmatasandi teenindusvajadused on teenusepakkujatega kaetud.
Hajaasustuspiirkondi teenindab Hiiumaal ka kauplusauto.
Toitlustusettevõtteid on Hiiumaal sõltuvalt hooajast 20–30. Suur osa külastajatele ja
suvehiidlastele suunatud toitlustusettevõtetest on avatud vaid suvehooajal. Septembrist kuni maini
on toitlustusteenuse pakkujate hulk pigem tagasihoidlik.

Kaasamisseminaride tagasiside põhjal puudub Hiiumaa
püsielanike seas kodust väljas söömise “kultuur”, mistõttu
nõudluse puudumise tõttu pakkujaid ka väljaspool suvehooaega
ei ole.

7.4 Kultuur, meelelahutus ja vaba aeg
Hiiumaal tegutseb mitmeid suuremaid keskusi, millel on oluline roll seltsitegevuses: Kärdla
Kultuurikeskus, Käina Kultuurikeskus, Kõrgessaare Vaba Aja Keskus, Pensionäride ja Puuetega

Inimeste Päevakeskus, Hellamaa perekeskus, Suuremõisa kultuuri- ja noortekeskus, Lauka
Päevakeskus, Kärdla Noortekeskus, Puuetega Laste ja Noorte Keskus.
Hiiumaal tegutseb MTÜ Hiiumaa Kino, mis korraldab uute filmide linastusi Kärdla kinosaalis ja
üle kogu Hiiumaa.

7.5 Kommunikatsioon (internet)
Tuginedes 2017 aasta leibkondade uuringule on üle 90% Hiiumaa leibkondades olemas
internetiühendus ning Hiiumaa kuulub selle näitajaga Eesti nelja paremini ühendatud maakonna
hulka.

Kaasamisseminaridelt saadud tagasiside põhjal esineb siiski
piirkondi, kus 4G leviga on probleeme ning kaugtöövõimalused
seega pärsitud.

8. Transpordiühendused
Transpordiühendus mandriga on tagatud Heltermaa-Rohuküla praamiliini ja Kärdla-Tallinn
lennuliiniga. Talviti, sobivate jääolude korral on Hiiumaa ja mandri vahel umbes 25 km pikkune
jäätee.
Transpordiühendus Saaremaaga toimub Sõru sadama kaudu.

8.1 Praamiliiklus
2017. aastal teenindas TS Laevad Rohuküla-Heltermaa liinil 0,57 miljonit reisijat ning 0,24
miljonit sõidukit. Võrreldes 2016. aastaga kasvas Hiiumaa liinil reisijate arv 7% ning üleveetud
sõidukite arv 15%.3

Tuginedes reiside statistikale ja kaasamisseminaride infole
toimib praamiliiklus 95% ajast tõrgeteta ning saarele ja saarelt
ära liikumisel probleeme ei esine.

Ilmastikust põhjustatud tõrkeid on esinenud ebasoodsa tuulesuuna, madala vee ning talvel ka
jää tõttu. Suvisel ajal võib praamile jõudmise ooteaeg pikeneda pühade ja suursündmuste ajal.
Valdavalt kulgeb saarele praamiga jõudmine siiski probleemideta.
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1. oktoobrist 2016 teostab avalikku liinivedu Hiiumaa ja Saaremaa vahel (Sõru–Triigi) AS Kihnu
Veeteed. Soodsate ilmastikuolude kujunemisel avatakse talvel ka jäätee.

8.2 Lennuliiklus
Tallinn-Kärdla lennuliini www.saartelennuliinid.ee/et teenindab Leedu lennuvedaja
Transaviabaltika 19kohalise turbopropellerlennukiga Jetstream 31/32. Lennud toimuvad 12 korda
nädalas hommikul ja õhtul. Õhureis kestab 25–30 minutit. Lennujaama buss (alates 01.07.2018
tasuta) väljub Kärdla bussijaamast 35 minutit enne lennuki väljumist.
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2018. aasta esimesel poolaastal tehti Kärdla suunal 303 reisi ja õhuteed kasutas 4975
reisijat. Ilma tõttu jäi esimesel poolaastal ära 19 reisi ja poolelt teelt tagasi pöördus üks lend.

Suvehiidlaste kaasamisseminari tagasiside põhjal on
lennuliikluse graafiku tihendamine üks võimalus nende saarel
viibimise aja pikendamiseks ka väljaspool suvehooaega.

8.3 Väikesadamad
Väikesadamad on olulised taristuobjektid ja kuuluvad saarelise elustiili juurde. Lisateenuseid
pakkuvad väikesadamad asuvad Heltermaal, Roograhus, Kärdlas, Ristnas, Sõru, Orjakul, Kõrgessaares
ja Kalanas. Randumiskohad on Lehtmal, Haldi kalasadamas, Suursadamas, Tärkmal, Salinõmmel.4
Sadamate info on leitav veebikataloogis Estonian Cruising Guide.

8.4 Maakonnasisene liiklus
Bussiteenusega on kaetud suuremad asulad, samuti toimib regulaarne bussiühendus mandriga.

Kaasamisseminaride tagasiside põhjal on mugavaimaks
liikumisvahendiks siiski auto. Ühistranspordi võimalused
Hiiumaal on piiratud ning ei taga piisavat mobiilsust ja
paindlikkust.

8.5 Elukondlik kinnisvara
Hiiumaale püsivalt elama asumiseks on vaja lisaks töökohale vaja osta elamispind või maa, kuhu
kodu rajada. Kõige suurem takistus, mida saarele elama soovijad on nimetanud, on sobiliku elukoha
puudumine. Krunte ja maju pakutakse müügiks, aga need pole kas sobilikus asukohas või küsitakse
pakutava eest liiga kallist hinda. Hiiumaal on väga vähe vabu munitsipaaleluruume ja olemasolevad
on halvas seisukorras.
Maa-ameti poolt koostatud korteriomandite ülevaatest selgub, et aastatel 2013 –2017 on
Hiiumaal kõige väiksem korteriomanditega tehtud tehingute arv.5
2018. aasta septembris oli kinnisvaraportaalis City24.postimees.ee Hiiumaal müügiks üks
korteriomand, mille ruutmeetri hind on 257 eurot, ja 25 maja, mille ruutmeetri hinnad on vahemikus
1 729–104 eurot. Müügis oli ca 40 elamumaad, ruutmeetri hinnaga alates 0,36 eurost kuni 17
euroni. Üüriturul ei olnud septembris 2018 pakkuda ühtegi korterit ega maja. Võrdluseks –
Saaremaal on müügis või üürile anda ca 100 korterit ja 216 maja. Portaali KV.ee andmetel on müügis
4
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10 korterit, 55 maja ning 69 elamumaad. Teistes kinnisvaraportaalides on müügis suures osas samad
objektid kui portaalides kv.ee ja City24.
Hiiumaa kinnisvaraturul on elamispindu, eriti kortereid, vähe saada ja hinnatase on viimastel
aastatel tõusnud. Samas seisab tühjalt märkimisväärne hulk elamispinda, mida ei ole omanikel
madalate hindade tõttu mõistlik välja üürida.

Kinnisvaraturu probleeme nii müügi- kui üüriturul kinnitasid
ka kaasamisseminaril osalejad. Kinnisvaraturu info liigub
paljuski kohalike vahel suust suhu ning sobiva kinnisvara
leidmine ja ostu sooritamine võib võtta aastaid.

Probleeme on ka kinnisvara tagatisväärtusega. Võrreldes Tallinna, Tartu või Pärnuga on
eluasemelaenu saamiseks pankade tingimused Hiiumaal oluliselt karmimad nii kinnisvara väärtuse
kui ka saadava laenu suuruse osas.

9. Meediakuvand
Hiiumaa kuvand üleriigilises meedias on väga parvlaevaliikluse ja sellega seotud erinevate
asjaolude keskne. Valdavalt negatiivse sisuga kommunikatsioon jätab üleriigilise meedia tarbijatele
mulje pidevatest probleemidest Hiiumaa ja mandri vahelise ühendusega.
Nii elu-, ettevõtluse- kui külastuskeskkonna arengu jaoks on oluline teadlikult suunata
praamiliiklusega seotud kommunikatsiooni positiivses suunas. Hiiumaa meediakuvandi analüüsist
selgus, et parvlaevaühenduste teemad on valdavalt probleemikesksed ning kinnistavad kuvandit
Hiiumaast kui sihtkohast, kuhu jõudmine ja mandrile tagasi saamine võib tekitada probleeme.
Teistest enam kajastati üleriigilises meedias ka suvesündmustega seotud infot. Muude teemade
kajastus oli pigem ühekordne ning laiemat kandepinda ei saavutanud.

10. KOKKUVÕTE – Hiiumaa tugevused ja võimalused elukeskkonnana
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 palju aega. Töö iseloomu muutumine ja andmesideteenuste
areng on vähendanud töökohtade seotust konkreetse asukohaga.
Turvalisus. 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 elukeskkonda iseloomustavad hõre asustus ja tugev
sotsiaalne kontroll.
Puhas ja avatud loodus. 70% saarest on kaetud metsadega. Hiiumaal on kaitse all kokku enam
kui 24 300 hektarit (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.
Hiiumaa on Eesti kõige metsasem ja üks liigirikkamaid maakondi, ca 67% ulatuses on Hiiumaa
kaetud metsaga, pakkudes nii silmailu kui ka seene- ja marjasaake.
Saareline keskkond, rannajoon ja sadamad. Hiiumaal on 326 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.
Heas korras teedevõrk ja andmeside. Hiiumaal on arenenud ja suhteliselt heas korras
teedevõrk. Elektrivarustus vastab tarbimisele. Hiiumaad iseloomustavad töötavad
transpordiühendused ja väljakujunenud logistika. Hiiumaad läbib rahvusvaheline andmesidekaabel
ja valguskaabliga on ühendatud kõik saare suuremad keskused. 4G mobiilside tagab piisava kiirusega
andmeside kättesaadavuse enamusel saare territooriumist (EMT, 2013).

Esmased teenused on kättesaadavad. Hiiumaa on Eesti väikseim maakond. 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
parvlaeva-) toimivad tõrgeteta, riigimaanteed on heas korras ja hooldus vastab vajadusele.
Eristuv positiivne kuvand. Saareelanikud on kõikjal tuntud kui töökad, toimetulevad ja
iseseisvad inimesed. 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 eakaaslaste ja
kogukonnaga. Hiidlased elavad aktiivset seltsielu. Hiiumaa suveüritused on tuntud, atraktiivsed ja
neid külastatakse meelsasti.

11. KOKKUVÕTE – Hiiumaa nõrkused ja ohud elukeskkonnana 6
Ebapiisavad investeeringud taristu ja teenuste arengusse. 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.
Hiiumaa atraktiivsuse vähenemine sihtkohana. Võimalik korduv negatiivne külastuskogemus
(üleveojärjekorrad, teenuste ootustele mittevastavus, halb kättesaadavus ja kvaliteet ning
teenindajate ebapiisavad oskused) ja 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.
Keskkonnareostus. Ulatuslik keskkonnareostus on ohuks Hiiumaa atraktiivsusele nii elu- kui
sihtkohana. Keskkonnareostusest tuleneva negatiivse mõju ulatus ja kestvus sõltuvad reostuse
tüübist ja iseloomust.
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.
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.
Rahvaarvu vähenemine ja elanikkonna vananemine, eakate suur osakaal. Noorte väljaränne,
väga vähene tagasitulek, mis põhjustab ka vähest sündivust.
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Vabade munitsipaaleluruumide vähesus ja enamiku olemasolevate halb seisukord.
Kultuur, turism ja ettevõtlus toimivad eraldi sektorina ja ühine koostöö toimib
vajaduspõhiselt.

