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SISSEJUHATUS
Käesolev Emmaste valla arengukava vahetab välja valla varasema, 2003. aastal koostatud ja
tänaseks aegunud arengukava, et tagada kohaliku omavalitsuse võime korraldada ja juhtida
seaduse piires ja kohalike elanike huvides valla vastutusalasse kuuluvat. Muuhulgas annab valla
arengukava suunised omavalitsuse kohustuslike avalike teenuste kvaliteetsele ja tõhusale
osutamisele ja korraldamisele. Uue valla arengukava koostamine koos investeerimiskavaga
algatati 2014. aastal (Emmaste Vallavolikogu otsus 29. mail 2014 nr 39).
Valla arengukava eesmärgiks on määratleda ja kokku leppida kogukonna ühine arengusuund
pikemaajalises perspektiivis, et valla sihipärase ja tasakaalustatud arendustegevusega saavutada
jätkusuutlik kogukond, mis pakub parimaid võimalusi elamiseks, töötamiseks, hariduse
omandamiseks ning vaba aja veetmiseks. Arengukava koostamiseks moodustati Emmaste
Vallavolikogu poolt ajutine Emmaste valla arengukava komisjon, kuhu kuulusid vallavanem Tiit
Paulus, konsultandid Olle Järv ja Kerli Müürisepp ning vallavolikogu liikmed Gustav Kotkas, Hergo
Tasuja, Kristi Ugam ja Ülo Kikas.
Arengukava koostamise protsess põhines arengukava komisjoni poolt koostatud koostamiskaval
ja selle tegevuspõhimõtetel: 1) kõigil huvilistel on võimalik arengukava koostamises osaleda; 2)
läbiviijad kaasavad inimesi aktiivselt arengukava koostamisse; 3) avatus ja läbipaistvus - avalikkus
teab, kuidas arengukava koostatakse ja mida seni on tehtud; 4) arengukava strateegiliste
prioriteetide ühiselt määratlemine ja järjestamine; 5) koostamiskava on paindlik ja vajadusel
kohandatakse seda vastavalt seniste tegevuste tulemustele.
Valla arengumudeli koostamisel kasutati sisendina valla olemasoleva olukorra laiapõhjalist
analüüsi ning maakondlikke ja riiklikke arengudokumente, mis oluliselt mõjutavad valla arengut.
Töö käigus toimus neli teemarühma arutelu, viis kogukondlikku avalikku arutelu valla igas kandis ja
noorte ideeõhtu. Veel viidi läbi suvekülaliste küsitlus, küsiti eksperthinnanguid ning kaasati lapsi
joonistusvõistluse ja vallale võimaliku tunnuslause otsimisega. Arengukava koostamise protsessi
kajastati pidevalt blogis (http://emmaste-arengukava.blogspot.com/). Arengukava koostamise
erinevates tegevustes osales hinnanguliselt iga kümnes Emmaste valla elanik.
Emmaste valla arengukava 2015-2022 esimene pool koosneb sissejuhatusest, väliskeskkonna
mõju ülevaatest ja Emmaste valla hetkeolukorra analüüsist valdkondade lõikes ning teine pool
valla arengumudelist aastateks 2015-2022 ja sellest tulenevast investeerimiskavast aastateks
2015-2019. Viimane on kooskõlas Emmaste valla eelarvestrateegiaga. Lõpetuseks kirjeldatakse
arengukava seiret ja ajakohastamist.
Emmaste valla arengukava arengumudeli elluviimine ja püstitatud eesmärkide saavutamine eeldab
avatut ja tõhusat koostööd vallavalitsuse ja tema allasutuste, ettevõtjate ja eelkõige kohalike
elanikega. Oluline on ka laiapõhjalise koostöö tegemine teiste Hiiumaa omavalitsuste ja
strateegiliste koostööpartneritega, kes on huvitatud Emmaste valla edukast käekäigust.
Täname kõiki, kes aitasid kaasa Emmaste valla arengukava koostamisele.

1 VÄLISKESKKONNA MÕJU
1.1

Arengusuundumused maailmas

Emmaste valla arengut mõjutavad ühelt poolt sisekeskkonna tegurid, mis on seotud valla loodusja tehiskeskkonnaga, kohalike elanike elulaadi ja otsustega ning vallaelu juhtimisega, ning teiselt
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poolt väliskeskkonna tegurid nagu mitmesugused sotsiaalsed, majanduslikud ja poliitilised
suundumused Hiiumaal, Eestis, Euroopa Liidus ja maailmas. Emmaste valla hea valitsemise ja
eduka arendamise saavutamiseks tuleb valla arengut mõjutavate väliste teguritega arvestada,
nendest tulenevaid võimalusi ära kasutada ja võimalikele väljakutsetele reageerida.
Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“1, „Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020“2 ja
“Väliskeskkond 2020: olulised trendid ja nende tähendus Eestile”3 põhjal saab välja tuua järgmised
olulisemad suundumused, mis mõjutavad Emmaste valla arengut:
1. Maailma rahvastiku kasv ja maailmamajanduse raskuskeskme nihkumine Aasiasse.
Maailmas kasvab nõudlus piiratud ressursside (sh toit, joogivesi, põllumaa) ja energiakandjate
järele. Mõju Emmaste vallale: väljakutse valla töötleva tööstuse ettevõtetele konkurentsivõime
säilitamisel, mis on põhjustatud tootmise ja tarbimise raskuskeskme nihkumisest Eestist
kaugemale. Samas loob rahvastiku kasvust tulenev nõudluse suurenemine loodusressursside
järele maailmas võimalusi kohalike ressursside suuremaks kasutusele võtmiseks (sh maaharimine,
vesiviljelus, taastuvenergia). Seejuures on oluline kohalikke ressursse väärindada.
2. Maailma rahvastiku vananemine ja hõbemajanduse kasv. Mõju Emmaste vallale: võimalus
pakkuda Eestist ja Skandinaaviast pärit vanemaealistele rahulikku ja looduskaunist elukeskkonda;
arendada „hõbemajandust“ ehk eakatele pakutavaid tooteid ja teenuseid, mis aitavad neil nautida
kvaliteetset ja turvalist elu ning püsida kauem tervena ja aktiivsena.
3. Linnastumine ja tõmbekeskuste konkurents. Mõju Emmaste vallale: väljakutse tegutseda
eesmärgiga pidurdada/peatada maapiirkonna elanikkonna vähenemine; töötada selle nimel, et
aktiivsed ja tegusad inimesed ei koliks vallast ära ning uutel inimestel oleks lihtne valda elama
tulla.
4. Eesti-sisesed piirkondlikud erisused. Riigisisesed piirkondlikud sotsiaal-majanduslikud
erinevused on Eesti väiksuse kohta võrdlemisi suured, kuna rahvastik ja majandustegevus on
koondunud ja koondub jätkuvalt suurematesse tõmbekeskustesse (Tallinn, Tartu). Mõju Emmaste
vallale: väljakutse tegutseda järjekindlalt Emmaste valla konkurentsivõime tõstmise nimel,
tuginedes oma kohalikele ressurssidele, eripäradele ja tugevustele.
5. Majanduse üleminek teadmispõhisele lähenemisele. Mõju Emmaste vallale: väljakutse
keskenduda kohalikes ettevõtetes teadus- ja arendustegevuse edendamisele ning
teadusmahukamate tootmis- ja teenindusalade arendamisele; võimalus edendada kohalikel
ressurssidel ja väärtustel põhinevat loomemajandust.
6. Kliima muutumine ja kliimapoliitika. Mõju Emmaste vallale: väljakutse kohaneda sagenevate
tormidega ja talveperioodi soojenemise tagajärjel Saaremaa jäätee võimaliku kadumisega ning
heitgaaside vähendamisele suunatud maailma kliimapoliitikast tulenevate igapäevaelu mõjutavate
muudatustega (nt energiatõhususe nõuded uutele hoonetele ja sõidukitele); võimalus edendada
taastuvenergia tootmist ja rakendada erinevaid energiasäästu saavutada võimaldavaid meetmeid.
7. Maailma keskkonna halvenemine ning rohelise majanduse esiletõus. Seoses globaalse
keskkonnaseisundi
halvenemisega,
maailmamajanduse
üleminekuga
teadmispõhisele
lähenemisele, laialdase taastuvenergia kasutuselevõtuga ja ökoloogiliste väärtuste mõjujõu
kasvuga muutub senine majandusmudel „rohelisest mõtteviisist“ lähtuvaks. Mõju Emmaste vallale:
väljakutse panustada sihipäraselt Läänemere ja selle piirkonna keskkonna seisundi hoidmisse ja
parandamisse: suurendades hoonete energiatõhusust, võttes enam kasutusele taastuvenergia
allikaid, taaskasutades materjale ja tooteid, suurendades mahetoidu osakaalu inimeste toidulaual

1

Siseministeerium (2012) Üleriigiline planeering "Eesti 2030+": https://valitsus.ee/sites/default/files/contenteditors/arengukavad/eesti_2030.pdf
2
Siseministeerium (2014) „Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020“: https://valitsus.ee/sites/default/files/contenteditors/arengukavad/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf
3
Eesti Arengufond (2012) “Väliskeskkond 2020: olulised trendid ja nende tähendus Eestile”:
http://www.arengufond.ee/upload/Editor/Publikatsioonid/valistrendid2020-eesti-fookuses-arengufond.pdf
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8. Ökoloogiliste väärtuste mõjujõu kasv. Mõju Emmaste vallale: head eeldused korraldada elu
vallas loodussäästlike väärtuste järgi ja tutvustada neid elanike seas (sh sõiduvahendid,
taastuvenergia, taaskasutus, mahetoit); võimalus turundada valda kui puhta ja tervisliku ning
ökoloogiliselt jätkusuutliku elukeskkonnana, mida on hakatud üha enam väärtustama; võimalus
kasvatada kohalikku mahetoitu ja väärindada loodusmaterjale.
9. Taastuvenergia laialdane kasutusele võtmine maailmas ja Eestis. Seoses rahvusvahelise
kliimapoliitika karmistumise, piiratud naftasaaduste ja energiajulgeoleku ebastabiilsusega
maailmas ning ökoloogiliste väärtuste mõjujõu kasvuga on rahvusvaheliselt hakatud
eelisarendama taastuvenergeetikat. Mõju Emmaste vallale: oluline on eelkõige üleüldine energia
säästmine, täpsemalt hoonestuse energiatõhusamaks muutmine ja energiasäästliku eluviisi
põhimõtete järgimine. Lisaks on väljakutse arendada ja kasutusele võtta erinevaid taastuvenergia
liike. Võimalus on aktiivselt ellu viia meetmeid näiteks senise hoonestuse energiatõhusamaks
muutmiseks, (taastuv-) energiaühistute loomiseks vallavalitsuse ja väiketootjate baasil ning
elektriajamil põhinevate liiklusvahendite (sh sõidukid, jalgrattad) laadimisvõrgustiku arendamiseks.
10. Elektromobiilsus ja säästva transpordi arendamine. Uute energiaallikate (elekter, biogaas)
kasutusele võtmisel transpordi valdkonnas ja säästva (ühis-) transpordi arendamisel on tähtis osa
Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside vähendamise strateegias. Mõju Emmaste vallale: säästva
(ühis-)transpordi arendamine toimub riigi ja maakonna tasandil, kuid vallal on võimalik olla
proaktiivne partner säästvate transpordivõimaluste arendamisel, sh elektrisõidukite ja
elektrijalgrataste tutvustamisel ja kasutusele võtmisel ning vastava taristu arendamisel.
11. Tervishoiuteenuste hinnatõus ja sotsiaalse innovatsiooni esile kerkimine.
Tervishoiuteenused on üks suuremaid kuluartikleid arenenud riikide eelarvetes ning selle osakaalu
jätkuv kasv nõuab märkimisväärseid muudatusi seoses sotsiaalstruktuuride efektiivsuse
tõstmisega. Üks lahendusi on sotsiaalse innovatsiooni toetamine ja sotsiaalse ettevõtluse
arendamine, mille puhul ühiskonna probleeme lahendatakse koostöös erasektori ja vabakonnaga.
Mõju Emmaste vallale: väljakutse tagada valla vananevale elanikkonnale sotsiaalteenuste
kättesaadavus ja tõsta nende taset; võimalus rakendada sotsiaalse ettevõtluse mudelit,
leevendamaks survet pakutavatele sotsiaalteenustele ( vähem tööealisi, rohkem ülalpeetavaid ) ja
nende tasemele vallas; võimalus ellu viia sotsiaalse ettevõtluse mudeleid SA Hiiu Maakonna
Hooldekeskus Tohvri arendamiseks.
12. Vabaühenduste ja vabatahtlikkuse levik. Elanike huvi olla kaasatud ja osaleda kohaliku elu
edendamises võib tõsta valitsemise efektiivsust ja parandada inimeste elukvaliteeti. Mõju
Emmaste vallale: väljakutse teha oskuslikult ja jätkusuutlikult koostööd elanike ja vabakonnaga
kohaliku elu edendamise eesmärgil, eriti olukorras, kus avaliku sektori vahendid on piiratud ja vaja
on leida nutikaid lahendusi.
13. Struktuurne tööpuudus ja oskuste elutsükli lühenemine maailmas ja Eestis. Mõju
Emmaste vallale: väljakutse leida kõigile tööealistele ja -võimelistele elanikele töökoht, korraldades
selleks vajadusel inimeste ümberõpet. Kuna omandatud oskuste elutsükkel järjest enam lüheneb,
muutub üha olulisemaks erinevates vormides elukestev õpe, sh täiend- ja ümberõpe.
14. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng ja inimeste kasvav liikuvus. Uute
tehnoloogiate kasutuselevõtt ning inimeste ja asjade võrgustumine muudavad ühiskonnakorraldust
ning inimeste igapäevaseid tavasid ja elustiili: asjaajamine ja suhtlus toimub üha enam
virtuaalmaailma kaudu, töötamine muutub paindlikumaks (nt kaugtöö), inimesed muutuvad järjest
liikuvamaks nii pikema kodu ja töö vahelise liikumise kui ka vaba aja sõitude (turism) tõttu. Mõju
Emmaste vallale: väljakutse pidurdada inimeste väljarännet vallast.
15. Euroopa Liidu laienemine. Tõuseb Euroopa Liidu (majanduslik) atraktiivsus ja kasvab liidu
(välis-) poliitiline mõju maailmas. Mõju Emmaste vallale: laienev ühtne majandusruum ühtpidi loob
uusi ekspordivõimalusi kohalike ettevõtete jaoks, aga teistpidi tekitab konkurentsi turul.
16. Euroopa Liidu suhted Venemaaga. Venemaa kui naaberriigi poliitiline ja majanduslik tegevus
mõjutab otseselt Eesti majanduse arengut ja energiajulgeolekut. Mõju Emmaste vallale:
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ebastabiilsed suhted Venemaaga mõjutavad üldiselt Hiiumaa arengut; energiajulgeoleku
tagamiseks kasvab surve Eesti enda energiaallikate, eeskätt tuuleenergia kasutuselevõtuks.

1.2

Ruumiline areng Eestis

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“4 peamine arengueesmärk on tagada elamisvõimalused Eesti
igas asustatud paigas, mille eelduseks on kvaliteetne elukeskkond, head ja mugavad
liikumisvõimalused ning varustatus oluliste võrkudega. Selleks peab Eesti olema sidusa
ruumistruktuuriga, mitmekesise elukeskkonnaga ja välismaailmaga hästi ühendatud riik. Eesti
seovad tervikuks kompaktsed linnad, eeslinnad ja traditsioonilised külad selliselt, kus
väärtustatakse kõiki neid elamisviise võrdselt ühepalju. Hajalinnastunud ruumi inimsõbralikkuse ja
majandusliku konkurentsivõime tagavad eelkõige looduslähedane keskkond ja hästi sidustatud
asulate võrgustik.
„Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020“5 kohaselt nähakse Eesti regionaalset arengut nii, et
oma eripäradele tuginedes panustab iga piirkond Eesti kui terviku konkurentsivõime kasvule,
saades omakorda osa sellega kaasnevatest hüvedest. Inimestel on igas toimepiirkonnas
kättesaadavad head töökohad, kvaliteetsed teenused ning mitmekülgseid tegevusi võimaldav
meeldiv elukeskkond. „Eesti regionaalarengu strateegia“ üldeesmärk on toimepiirkondade
arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike hüvede
kättesaadavus, mis saavutatakse täpsemalt nelja alaeesmärgi kaudu: 1) toimepiirkondade
terviklikkust ja konkurentsivõimet soosiv elu- ja ettevõtluskeskkond; 2) suuremate linnapiirkondade
rahvusvahelist majanduslikku konkurentsivõimet soosiv ja keskkonnasõbralik elukeskkond; 3)
piirkonnaspetsiifiliste ressursside oskuslikum ärakasutamine; 4) piirkondade tugevam sidustatus ja
arendusvõimekus.
Emmaste valla kontekst: Hiiumaal nähakse võimaliku eelisarendatava kasvuvaldkonnana
ökoturismi ja Lääne-Eestis üldisemalt kalandust (vesiviljelus, logistika), mereressursside
väärindamist, loodus- ja spa-turismi ning loomakasvatust ja mahepõllumajandust. Lisaks tuuakse
välja vajadust vähendada merelist eristatust ja sidustada ruumiliselt Lääne-Eesti rannikualad
omavahel ning Läänemere teiste piirkondadega, arendades sadamaid, ühendusi ja eelkõige
väikesadamate võrgustikku.
„Transpordi arengukava 2014-2020“6 üldeesmärgiks on seatud, et Eesti transpordisüsteem
võimaldab inimeste ja kaupade liikumist kättesaadaval, mugaval, kiirel, ohutul ja kestval moel.
Eesmärgi saavutamisel lähtutakse mitmest põhimõttest, muuhulgas: 1) liikumisvõimalused
mõjutavad oluliselt inimeste elukvaliteeti ning transpordisüsteem peab võimaldama ohutut ja
keskkonnasäästlikku liikumisvõimalust kõigile inimestele; 2) liikuvus on oluline üleriigilise
planeeringu „Eesti 2030+“ eesmärgi saavutamisel, asustusstruktuuri säilitamisel ja regionaalse
arengu tagamisel; 3) liikuvus on oluline majandustegevuse võimaldaja, kuna transpordisüsteem
toetab ettevõtlust ja konkurentsivõime kasvu.
Emmaste valla kontekst: Transpordi arengukava elluviimise üks alaeesmärk on mugav ja
kaasaegne ühistransport, mille kavandatavad meetmed mõjutavad ka Emmaste valla arengut.
Meetme 5.1 „Üleriigiliste ühistranspordiühenduste arendamine“ üks valdkond on ühenduste
tagamine saartega. Meetme üheks oluliseks tegevuseks on ette nähtud Saaremaa ja Hiiumaa
vaheliseks ühenduse arendamiseks vajalike sadamate rekonstrueerimine (sh Sõru sadama kai
pikendus ja kaitsemuul) ning uue laeva soetamine liini opereerimiseks. Meede 5.2 „Regionaalsete
ühistranspordiühenduste arendamine“ üks valdkond on ühistranspordi korraldus. Regionaalse
4

Siseministeerium (2012) Üleriigiline planeering "Eesti 2030+": https://valitsus.ee/sites/default/files/contenteditors/arengukavad/eesti_2030.pdf
5
Siseministeerium (2014) „Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020“: https://valitsus.ee/sites/default/files/contenteditors/arengukavad/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf
6
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (2013) „Transpordi arengukava 2014-2020“:
https://www.mkm.ee/sites/default/files/transpordi_arengukava.pdf
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bussiliikluse korraldus viiakse aastaks 2020 maakondi hõlmavatesse piirkondlikesse
ühistranspordikeskustesse, kuid erandina nähakse Saaremaad ja Hiiumaad, kus regionaalse
bussiliikluse korraldamise funktsiooni võtaks üle Maanteeamet. Meetme üheks oluliseks
tegevuseks on ette nähtud hõreasustusega piirkondades paindlike ühistranspordilahenduste
(nõudebuss, sotsiaaltransport või -takso) välja töötamine ja kasutusele võtmine.
„Väikesadamate võrgustiku kontseptsioon 2014-2020“7 on välja töötatud riikliku arengukava „Eesti
merenduspoliitika 2012-2020“8 alameetme 10.1 „Väike- ja kalasadamate infrastruktuur ning
väikelaevaturism“ põhjal. Kontseptsiooni eesmärgiks on arendada välja mereturismi,
väikelaevanduse, väikelaevaehituse, noorte ja täiskasvanute merehariduse, rekreatsiooniturismi ja
teiste rändluse ning rannameresõiduga seotud valdkondade vajadustele vastav väikesadamate
võrgustik.
Emmaste valla kontekst: Väikesadamate võrgustiku kontseptsiooni kolmas eesmärk on 30
meremiili päevateekondadega katta ümber Saaremaa ja Hiiumaa sõitmine (seni katmata on saarte
läänerannikud). Riiklikus väikesadamate võrgustikus nähakse kolme Emmaste valla väikesadama
väljaarendamist külastus- ja külalissadama tasemele: Haldi, Tärkma ja Sõru. Nende arendamist
hindab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetseks.

1.3

Ruumiline areng Hiiumaal

„Hiiumaa arengustrateegia 2020+“9 visioonis nähakse Hiiumaad kui armsa, peresõbraliku, loodust
hoidva ja väärtustava elujõulise uuendusmeelse kogukonnaga saart Läänemeres, kus on
atraktiivne elamis-, ettevõtlus- ja külastuskeskkond. Hiiumaa on väärt paik eneseteostuseks.
Arengustrateegia eesmärgid on: 1) Hiiumaa on kasvava elanike arvuga, turvaline ja atraktiivne
saar, kus elanikel on mitmekesised eneseteostuse võimalused ning pakutud avalikud teenused on
kättesaadavad ja kvaliteetsed; 2) Hiiumaa loodus on kaitstud, väärtused teadvustatud ja
loodusressursid keskkonnasõbralikult majandatud; 3) Hiiumaa on logistiliselt hästi kättesaadav ja
maailmaga aktiivselt suhtlev maakond; 4) Hiiumaa majandus on kõrge lisandväärtusega,
keskkonnasõbralik ja mitmekesine. Hiiumaa tooted ja teenused on hinnatud ja tuntud; 5) Hiiumaa
on haldussuutlik, piirkondlikult tasakaalustatud ja sotsiaalselt sidus.
Emmaste valla kontekst: Hiiumaa arengustrateegias nähakse maakondliku tähtsusega
arendatavate objektide hulgas kahte Emmaste valla objekti: 1) SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus
Tohvri ja 2) Sõru sadama kompleks. Arengustrateegias seatakse eesmärgiks toimiv
väikesadamate võrgustik, kuhu kuuluvad sadamateenust pakkuvad Haldi ja Tärkma väikesadamad
ning Sõru kui üks maakonna kandvatest sadamatest. Maakondlikult tähtsaks peetakse Hiiumaa ja
Saaremaa vahelist aastaringselt regulaarset (igapäevast) ühendust Sõru – Triigi liinil. Hiiumaa ühe
olulise kultuuripärandi sümbolina peetakse purjelaeva Alar, mille restaureerimine on märgilise
tähtsusega.
Koostamisel olev maakonna teemaplaneeringu “Hiiu maakonnaga piirneva mereala
maakonnaplaneering”10 eesmärgiks on tagada Hiiu maakonna mereala ruumilise arengu
eesmärkide täitmine läbi kaasava planeerimisprotsessi. Teemaplaneeringuga määratakse
Hiiumaad ümbritseva mereala eeliskasutusega ja üldkasutusega alad.
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Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (2014) „Väikesadamate võrgustiku kontseptsioon 2014-2020“
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (2012) „Eesti merenduspoliitika 2012-2020“:
https://www.mkm.ee/sites/default/files/merenduspoliitika.pdf
9
Hiiumaa Omavalitsuste Liit (2014) „Hiiumaa arengustrateegia 2020+“: http://hol.hiiumaa.ee/wpcontent/uploads/2015/02/Hiiumaa-2020+arengustrateegia.pdf
10
Hiiu Maavalitsus (2014) Maakonna teemaplaneering “Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering”:
http://hiiumeri.artes.ee/dokumendid/cat_view/6-avalik-valjapanek
8
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2 HETKEOLUKORRA ANALÜÜS
2.1

Elu- ja looduskeskkond

2.1.1 Valla kujunemine
XIII sajandil kuulus suurem osa tänasest Emmaste valla alast Saare-Lääne piiskopkonna
valdusesse, kuid oli sel ajal veel vähe asustatud. Tol ajal nimetati haldusüksust Sõrro [sõru] ehk
Hagapä vakuseks, millest moodustati hiljem Emmaste [emaste] vald ja kihelkond. Vakuse
läänerannikule, nüüdse Vanamõisa küla kohale, oli juba XV sajandil rajatud piiskopi ametimõis
Alliksaare, mille juures oli ka sadamakoht. 1780. aastal lammutati Emmaste külas olnud talud ja
küla asemele rajati mõis. 1782. aastal oli Emmaste mõisal 142 talu, kus elas kokku 1334 elanikku.
Emmaste kihelkond moodustati 1866. aastal Käina kihelkonna lõuna ja läänepoolsest osast ning
1888. aastaks elas kihelkonnas kokku 3057 inimest.
Eesti iseseisvumise järgselt kuulus Emmaste vald Läänemaa koosseisu. 1934. aastal oli valla
pindala 131 km² ja vallas oli elanike arv 3512 ehk 26,8 inimest ühe ruutkilomeetri kohta. Pärast
Eesti Vabariigi annekteerimist Nõukogude Liidu poolt 1940-ndatel jagati endine valla piirkond
kaheks külanõukoguks – lõunaosas moodustati Emmaste külanõukogu administratiivkeskusega
Viiterna külas (tänapäeval osa Emmaste külast) ja põhjaosas moodustati Leisu külanõukogu
administratiivkeskusega Nurste külas. Hiljem külanõukogud liideti üheks ning juurde liideti varem
Käina külanõukogusse kuulunud Jausa küla. Teise maailmasõja perioodil elanike arv vähenes
märgatavalt esiteks põlisasukate põgenemise tõttu Lääne-Euroopasse (sh Rootsi, Saksamaa) ja
teiseks Hiiumaa saare muutmise tõttu militariseeritud ja suletud piirkonnaks Nõukogude Liidu
perioodil.
Kohalikuks omavalitsuseks sai Emmaste vald taas 1991. aastal kui kinnitati valla põhimäärus ja
arengukava ning 1992. aastal kinnitati Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega
Emmaste omavalitsusliku üksuse staatus (joonis 1).
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Joonis 1. Emmaste valla asukoht Hiiumaa ja Eesti suhtes.

2.1.2 Asend ja asustus
Emmaste vald on üks neljast Hiiu maakonna kohalikust omavalitsusest, mis asub Hiiu maakonna
lõunaosas, piirnedes mere ning Käina ja Hiiu vallaga (joonis 1). Emmaste valla pindala on 199
km2.
Emmaste valla keskus asub Emmaste külas, mis jääb Käina alevikust 20 km ehk umbes 15 minuti
autosõidu kaugusele ja maakonnakeskusest Kärdla linnast 40 km ehk umbes 30 minuti autosõidu
kaugusel. Pealinn Tallinn on 170 km ehk ligikaudu 4,5 tunni pikkuse autosõidu kaugusel.
Saaremaa on Sõru sadamast 1 tunni ja 15 minuti praamisõidu kaugusel ning Kuressaare on Triigi
sadamast 45 km ehk umbes 35 minuti autosõidu kaugusel.
Valla võib tinglikult jagada viieks kandiks: Emmaste, Jausa, Nurste, Sõru ja Valgu (joonis 2).
Kolme kandi piirid langevad suuresti kokku „otskondadega“ kui ajalooliselt kujunenud oma
identiteediga piirkondadega: Agapäeots (praegune Nurste kant), Emasteots (praegune Emmaste
kant) ja Sõruots (praegune Sõru kant). Emmaste vallas on kokku 43 küla, mille asustus paikneb
peamiselt valda läbivate suuremate teede vahetus läheduses.

2.1.3 Kultuurmaastik
Emmaste valla üldplaneeringuga on väärtuslikeks külamiljööga piirkondadeks määratud Sõru
kandi rannakülad (Hindu, Lepiku, Pärna, Reheselja ja Sõru), Nurste kandi rannakülad (Haldi,
Haldreka, Härma, Kitsa, Külaküla, Mänspe, Ole, Prähnu, Vanamõisa, Õngu), Tärkma küla ja Jausa
küla.
Muinsuskaitseameti Kultuurimälestiste riikliku registri põhjal asub Emmaste vallas 94 mälestist
(lisa 2), millest 48 mälestist ehk umbes pooled on kunstimälestised. Ehitismälestisi on Emmaste
vallas 34, sh 21 Esimese ja Teise maailma sõja aegset kaitserajatist Sõru kandis, 6 tuulikut (Harju,
Jausa, Külama ja Õngu külades), Emmaste kirik, Mänspe kabel, Kroogi talu hoonestus Valgu külas
ja Leisu koolimaja. Veel asub vallas 4 arheoloogiamälestist ja 8 ajaloomälestist (sh Sõru
rannakaevud, Emmaste kalmistu, Mänspe ja Sõru kabeliaed).
Merendusega seotud kultuurmaastike (rannaelu) mälupiltide kogumise, säilimise ja
eksponeerimise eest seisab Sõru Muuseum ning SA Hiiumaa Muuseumid alla kuuluvas Kroogi
talus eksponeeritakse mineviku talu elu enne II maailma sõda ja järgnevast nõukogudeaegsest
perioodist.
9

Joonis 2. Emmaste valla jagunemine kantide lõikes (vasak) ja asustuse paiknemine (parem).

2.1.4 Kultuurmaastik
Emmaste valla üldplaneeringuga on väärtuslikeks külamiljööga piirkondadeks määratud Sõru
kandi rannakülad (Hindu, Lepiku, Pärna, Reheselja ja Sõru), Nurste kandi rannakülad (Haldi,
Haldreka, Härma, Kitsa, Külaküla, Mänspe, Ole, Prähnu, Vanamõisa, Õngu), Tärkma küla ja Jausa
küla.
Muinsuskaitseameti Kultuurimälestiste riikliku registri põhjal asub Emmaste vallas 94 mälestist
(lisa 2), millest 48 mälestist ehk umbes pooled on kunstimälestised. Ehitismälestisi on Emmaste
vallas 34, sh 21 Esimese ja Teise maailma sõja aegset kaitserajatist Sõru kandis, 6 tuulikut (Harju,
Jausa, Külama ja Õngu külades), Emmaste kirik, Mänspe kabel, Kroogi talu hoonestus Valgu külas
ja Leisu koolimaja. Veel asub vallas 4 arheoloogiamälestist ja 8 ajaloomälestist (sh Sõru
rannakaevud, Emmaste kalmistu, Mänspe ja Sõru kabeliaed).
Merendusega seotud kultuurmaastike (rannaelu) mälupiltide kogumise, säilimise ja
eksponeerimise eest seisab Sõru Muuseum ning SA Hiiumaa Muuseumid alla kuuluvas Kroogi
talus eksponeeritakse mineviku talu elu enne II maailma sõda ja järgnevast nõukogudeaegsest
perioodist.

2.1.5 Looduskeskkond
Emmaste valla territoorium on valdavalt tasase reljeefiga, ulatudes vaid mõne meetri üle
merepinna, mis tõuseb mere äärest aeglaselt saare keskosa suunas. Emmaste valla kõrgeim koht
on Õngu raba 12-13 m üle merepinna. Valla territoorium kerkis merest umbes 2000 kuni 4000
aastat tagasi ning tänu jätkuvale aeglasele maapinna kerkimisele (ligikaudu 2,5 mm aastas) rand
laieneb ja muutub kuivemaks. Hiiumaa lõunaosas suundub Emmastest kaarjalt välja
mandrijäätekkeline vallseljak ehk oos, mis on jälgitav kuni Männamaani. Valla põhjaosas on kaunis
palumetsaga kaetud luitemaastik (sh Leemeti mäed). Emmaste valla territooriumil on üle 50 km
pikk väga vahelduv mererand – vaheldumisi leidub moreen-, klibu-, liiva- ja kamardunud rannikuid.
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Emmaste valla vooluvete võrk on vähe arenenud ja tasase reljeefi tõttu on vee äravool aeglane
ning sageli kannatavad suveperioodil kõik veekogud veevaesuse all. Enamik vooluveekogudest on
ojad, mis saavad alguse saare keskosast. Põhjavesi on enamasti surveline, lubja- ja rauarikas ning
tavaliselt on vesi sügavamal karedam. Nurste kandis on põhjavesi sulfaadirikkam kui mujal. Nurste
ja Harju külade vahelisel alal (Nurste, Leisu, Kitsa, Kurisu, Harju külades) on põhjavesi enamasti
kaitsmata (karstialad), mistõttu on sealne piirkond reostuse suhtes eriti tundlik. Looduslikult
tundlike aladena on Keskonnaregistrisse kantud kaks peamist karstivormi: Kurisu neeluauk Kurisu
külas ja Uuejärve karstiala Harju ja Kabuna külade piiril. Rannaäärsetel aladel on põhjavesi
osades kihtides soolane.
Üldjoontes on Emmaste valla territooriumil looduskeskkond tänaseni hästi säilinud tänu Hiiumaa
muutmisega militariseeritud ja suletud piirkonnaks alates Teise maailmasõja lõpust kuni Eesti
taasiseseisvumiseni. Samas on aga Nõukogude Liidu ajal kolhooside suurpõllumajanduse ning
suurte (eriti 1986. aasta) maaparanduste tõttu kannatada saanud suure liigirikkusega kohalikud
pärandkooslused, eriti ranna- ja puisniidud. Lisaks väärtuslikule looduskeskkonnale ja põhjaveele
on valla loodusressurssideks puit (maakatastrisse kantud kõlvikute pindalast 65% on metsamaa,
tabel 5) ja maavarad – liiv, kruus, kruusliiv.
Emmaste vallas on Keskkonnaregistrisse kantud kokku 16 kaitstavat loodusobjekti (tabel 1).
Suurimad looduskaitse alused objektid on Emmaste valla territooriumil Väinamere hoiuala (953
ha), Tihu looduskaitseala (829 ha) ja Vanamõisa lahe hoiuala (423 ha). Nii Väinamere kui ka
Vanamõisa lahe hoiualad on märgitud ka kui rahvusvahelise tähtsusega linnualad (IBA – Important
Bird Area). Valla territooriumil on leitud kokku 83 erinevat kaitsealust liiki.
Kokku on valla territooriumist ligi 2500 ha ehk 12,5% looduskaitse all, mis valdavas osas kuuluvad
ka Natura 2000 linnu- ja loodusalade alla. Looduskaitse all olevast maast on 1027 ha
sihtkaitsevööndis, 37 ha ulatuses on piiranguvööndis ja 1425 ha on hoiualasid.
Maastikuliselt ja liigirikkuselt omavad olulist väärtust võrdlemisi hästi hooldatud poollooduslikud
kooslused ehk pärandkooslused. Selliseid, mitmete inimpõlvede jooksul niidetud ja karjatatud
looduslikke kooslusi on Emmaste vallas registreeritud umbes 520 ha ulatuses, mille hooldamine ja
säilitamine on seatud eesmärgiks Keskkonnaameti poollooduslike koosluste tegevuskavas
aastateks 2014-2020. Emmaste valla territooriumil registreeritud pärandkooslustest ligi 90%
moodustavad rannaniidud ja 8% puiskarjamaad. Reaalselt hooldatud pärandkoosluste osakaal on
aga teadmata.
Tabel 1. Kaitstavad loodusobjektid Emmaste valla territooriumil.
Registrikoo
d

Objekti nimetus

Tüüp

Asukoht

KLO2000044

Prassi hoiuala

hoiuala

Harju küla; Prassi küla; Kõmmusselja küla

KLO2000048

Vanamõisa lahe hoiuala

hoiuala

Hindu k.; Tohvri k.; Külama k.; Sepaste k.; Vanamõisa k.

KLO2000340

Väinamere hoiuala (Hiiu)

hoiuala

Prassi k.; Emmaste k.; Lepiku k.; Valgu k.; Pärna k.;
Tilga k.; Rannaküla k.; Jausa k.; Harju k.; Tärkma k.

KLO2000067
KLO1000310
KLO1000041
KLO1000276
KLO4000541

Vanajõe hoiuala
Tihu looduskaitseala
Tilga maastikukaitseala
Sepaste maastikukaitseala
Kurisoo auk

KLO4000286

Sanglepp

KLO4000303

Leetselja kadakad

KLO4000309

Jaaksoni tamm

KLO4000306

Tärkma ohvritamm

KLO4000279

Putkaste mänd

KLO4000302

Veski jugapuu (2 tk); Õngu

hoiuala
looduskaitseala
maastikukaitseala
maastikukaitseala
pinnavorm
puu ja
puudegrupid
puu ja
puudegrupid
puu ja
puudegrupid
puu ja
puudegrupid
puu ja
puudegrupid
puu ja

sh Õngu küla
sh Õngu küla
Prassi küla; Tilga küla; Kõmmusselja küla
Sepaste küla
Kurisu küla
Emmaste küla
Kuusiku küla
Mänspe küla
Tärkma küla
Õngu küla
Õngu küla
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jugapuu
KLO4000513

Nõrgakivi

KLO4001026

Murro rändrahn; (Viiri rändrahn)

puudegrupid
rändrahn ja
kivikülv
rändrahn ja
kivikülv

Vanamõisa küla
Viiri küla

Tugevused ja võimalused
● Pikk ja vahelduva maastikuga rannik.
● Asustus on koondunud peamiselt valda läbivate maanteede vahetusse lähedusse.
● Väärtuslik kultuurmaastik (külamiljöö, pärandkooslused) ja hästi säilinud mitmekesine
looduskeskkond (13% vallast kaitsealad).
● Kohaliku kultuur- ja loodusmaastiku ning mälestiste eksponeerimine.
● Saaremaa lähedus ja sellesuunalise ühenduse parem ärakasutamine.
Nõrkused ja ohud
● Kaugus maakonnakeskusest Kärdlast.
● Kaugus Tallinnast.
● Ilmastikutingimuste mõju mandriga ühendusele.
● Pärandkoosluste (puiskarjamaa, rannaniidud) seisund ja nende vähene hooldamine.
● Vähene kultuuri- ja looduskeskkonna eksponeerimine.

2.2

Rahvastik

Statistikaameti andmetel elas seisuga 01.01.2015 Emmaste vallas 1108 inimest ehk keskmiselt
5,7 inimest ühe ruutkilomeetri kohta. Võrdluseks, rahvastikuregistri andmetel oli samal ajal
Emmaste valla enda elukohaks aga määranud kokku 1256 inimest. Valla arengu (sh pakutavate
teenuste nagu hariduse) kavandamisel tuleb lähtuda Statistikaameti andmetest, mis näitavad
täpsemat seisu alaliste elanike arvust omavalitsuses. Samas tuleb arvestada, et omavalitsuse
finantsarvutustes (sh eelarve) võetakse tulude arvestamisel aluseks rahvastikuregistri andmed.
Rahvarohkeimas, Emmaste kandis elab umbes kolmandik (34%) elanikest ja Nurste kandis
neljandik (27%) elanikest ning kõige vähem Valgu ja Jausa kantides, kus elab kummaski võrdselt
11% valla elanikest (tabel 2). Samas kõige tihedam asustus on Sõru (11,6 in/km2) ja Emmaste (9,8
in/km2) kantides ja kõige hõredam Nurste kandis (3,2 in/km2).
Üldiselt on elanike arv pidevalt vähenenud. Rahvaloenduse andmetel vähenes aastatel 2000 –
2011 ehk 12 aastaga on Emmaste valla rahvaarv vähenenud 217 inimese võrra, mis tähendab
rahvastiku kahanemist 16% võrra (tabel 2). Selgelt kõige rohkem on elanike arv Emmaste vallas
vähenenud Jausa kandis (-29%), samas kui kõige vähem Nurste (-10%) ja Valgu kandis (-12%).
Kuigi Emmaste valla elanike arv on protsentuaalselt vähenenud rohkem kui kogu Eestis tervikuna
(-6%), siis Hiiumaa teiste omavalitsuste elanike arv on vähenenud samas ulatuses või isegi
kiiremini - Käina vallas -18%, Pühalepa vallas -19% ja Hiiu vallas (Kõrgessaare vallas ja Kärdlas
kokku) -20%.
Tabel 2. Rahvaarvu muutus 2000. aasta rahvaloenduse ning 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel Emmaste valla
kantide lõikes.
Kant
Emmaste

REL 2000
Elanike
Jagunemi
arv
ne
451
34%

REL 2011
Elanik
jagunemine
e arv
373
34%

Muutus 2000 – 2011
Elanike
%
arv
-78
-17%

Asustustihedus
2011. a andmetel
9,8

Nurste

332

25%

300

27%

-32

-10%

3,2

Sõru

224

17%

183

17%

-41

-18%

11,6

12

Valgu

144

11%

127

11%

-17

-12%

4,0

Jausa

168

13%

119

11%

-49

-29%

6,4

Emmaste vald

1319

100%

1102

100%

-217

-16%

5,6

Kõige rohkem elanikke külade lõikes elas 2011. aasta rahva- ja eluruumi loenduse põhjal
Emmaste külas (217 inimest), mis on 20% valla elanikest. Teised suuremad külad on Jausa (92),
Harju (73), Hindu (68), Nurste (42) ja Valgu (42) külad (joonis 3). Hindu küla elanikest valdava
enamuse (umbes 50 inimest) moodustavad eakad, kes elavad sealses hooldekeskuses (SA Hiiu
Maakonna Hooldekeskus Tohvri). Külade lõikes on kahe rahvastiku ja eluruumide loenduse vahel
rahvaarv kasvanud kaheksas külas ja viie küla rahvaarv jäi samaks (joonis 3). Ülejäänud 30 külas
elanike arv vähenes, kusjuures kõige rohkem Emmaste (64 inimese võrra) ja Jausa (36 inimese
võrra) külas.

Joonis 3. Vasakul Emmaste valla asulate elanike arv 2011. aasta lõpu seisuga (asulatel kuvatud numbrid näitavad
rahvaarvu) ja paremal rahvaarvu suhteline muutus perioodil 2000-2011 (asulatel kuvatud numbrid näitavad elanike arvu
muutust) (RL 2000, REL 2011).
Alates 2000. aastast on sündide arv aastas püsinud vahemikus 4 – 24 sündi ja näha on selge
trend – sündide arv kasvas kuni 2007 aastani ja pärast seda on sündide arv vähenema hakanud
(joonis 4). Surmade arv aastas on püsinud stabiilselt vahemikus 12 – 24 (keskmiselt 18). Seega
viimase 15 aasta loomulik iive on olnud negatiivne – kokku on surnud 88 inimest rohkem kui
sündinuid ehk keskmiselt väheneb valla elanike arv igal aastal ligi 6 inimese võrra negatiivse iibe
tulemusena. Antud perioodil oli Emmaste valla loomuliku iibe keskmine näitaja (vähenemine 0,5%
rahvastikust), mis on võrdväärne kogu Hiiumaa näitajaga (vähenemine 0,5%).
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Joonis 4. Emmaste valla surmade ja sündide näitajad ajavahemikul 2000-2014.
Viimase 14 aasta esimesel poolel (2000 - 2007) oli rändesaldo null ehk sisse- ja väljaränne olid
võrdsed, kuid 2008. aasta majanduskriisi tulemusena on Emmaste valla rändesaldo olnud selgelt
negatiivne (joonis 5). Samas on negatiivne rändesaldo jälle paranema hakanud ja 2013. aastal
muutus rändesaldo koguni positiivseks. Sellest hoolimata oli viimase 14 aasta keskmine
rändesaldo negatiivne – keskmiselt vähenes vallas igal aasta 6-7 inimest väljarände tulemusena.
See teeb Emmaste valla aastase rändesaldo keskmiseks näitajaks -0,5% rahvastikust, mis on
mõnevõrra parem Hiiumaa samast näitajast (-0,7%).

Joonis 5. Emmaste valla sisserände ja väljarände saldo ajavahemikul 2000-2013.
Seisuga 01.01.2015 oli Emmaste vallas rahvastikust 0-14 aastaseid 13% (145 last), 15-64
aastaseid ehk tööealisi oli 64% (704 inimest) ning 65 aastaseid ja vanemaid inimesi oli kokku 23%
ehk 259 eakat. Emmaste valla rahvastikupüramiidist (joonis 6) on selgelt näha, et võrreldes kogu
Hiiumaa ja eriti Eesti rahvastiku jaotusega elab Emmaste vallas märkimisväärselt vähem naisi
vanuses 20 – 39. Ka on Eesti rahvastikuga võrreldes Emmaste vallas selgelt vähem kuni 4aastaste laste osatähtsus, samas on see sarnane kogu Hiiu maakonna näitajaga.
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Joonis 6. Emmaste valla rahvastiku soolis-vanuseline koosseis seisuga 01.01.2014.

2.2.1 Rahvastikuprognoos
Kuna Emmaste valla rahvastiku jaotus ühtib suures osas Hiiu maakonna rahvastiku jaotusega, siis
võib hinnata, et Statistikaameti poolt Hiiu maakonnale koostatud rahvastikuprognoos kajastab
üldjoontes ka Emmaste valla rahvastiku prognoosi. Rahvastiku prognoosimisel aastaks 2040 on
aluseks võetud: a) Eesti summaarne sündimuskordaja, mis tõuseb pidevalt ja jõuab 2040. aastaks
1,8 lapseni naise kohta (2012. aastal näitaja 1,59); b) suremus, mis väheneb kõigis
vanuserühmades; c) oodatav eluiga sünnimomendil, mis pikeneb 2040. aastaks naistel 83,7 ja
meestel 78,2 aastani (2012. aastal näitajad vastavalt 71 ja 81); ja d) rändesaldo, mis jätkab
viimase 12 aasta registreeritud ja registreerimata välisrände trende ning väheneb mõnevõrra
perioodi jooksul.
Hiiu maakonna rahvastikuprognoosi kohaselt kahaneb Hiiu maakonna rahvastik 14% võrra
aastaks 2022 ja aastaks 2030 on rahvastik kahanenud 24% võrreldes aastaga 2012 (tabel 3).
Prognoosi kohaselt väheneks elanike arv Eesti maakondadest rohkem vaid Järvamaal. Vanuselise
jaotuse lõikes kasvab oluliselt 65-aastaste ja vanemate elanike osakaal: aastal 2022 on näitaja
28% ja aastal 2040 koguni 41%. Ülalpeetavate, st alla 15-aastaste laste ja üle 64 aasta vanade
elanike osakaal kogu rahvastikust kasvab oluliselt: kui 2012. aastal oli kahe tööealise kohta üks
ülalpeetav, siis aastal 2022 on kolm tööealist kahe ülalpeetava kohta.
Tabel 3. Hiiu maakonna rahvastiku näitajad 2012. aastal koos 2014. aastal koostatud rahvastikuprognoosiga aastateks 2022 ja
2030. Allikas: Statistikaamet.
Elanike
arv
2012.a
2022.a
prognoos
2030.a
prognoos

Elanike
arvu
muutus, %

8620
7453
6534

- 14
- 24

Rahvastik
vanuses 65 ja
enam
19 %

Ülalpeetavat
e osakaal, %

14 %

Rahvastik
vanuses 1564
67 %

13 %

59 %

28 %

71

13 %

58 %

29 %

72

Rahvastik
vanuses 0-14

50

Hiiu maakonna rahvastiku trende arvestades ja eeldades, et ühiskonnas ei toimu struktuurseid
muutusi tänasega võrreldes, võib prognoosida, et võrreldes 2012. aastaga kahaneb Emmaste
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valla elanike arv aastaks 2022 hinnanguliselt 153 inimese võrra 974 elanikuni. Alla 15-aastaseid
lapsi elas vallas aastal 2012 kokku 160, kuid prognoosi kohaselt on aastaks 2022 laste arv
hinnanguliselt 124 (36 last vähem). Samal ajal kahaneb tööealiste elanike hulk ja märgatavalt
kasvab vanemate inimeste hulk vallas. Kui 2012. aastal oli 252 valla elanikku vanuses 65 ja
rohkem, siis aastaks 2022 on eakaid hinnanguliselt 279.

2.2.2 Igapäevane liikumisvajadus
Hiiu maakonna transpordiuuringust selgub, et Emmaste valla tööealistest elanikest koguni 81%
liigub kodu ja töö vahel vallasiseselt. Tööalane liikumine Emmaste valla ja teiste Hiiumaa
omavalitsuste vahel on vähene ning rohkem tullakse Emmaste valda tööle kui siit mujale tööle
minnakse. Emmaste vallast käib mujal Hiiumaal tööl umbes 60 inimest, kellest 30 töötab Kärdlas ja
21 Käina vallas. Emmaste valda tuleb mujalt siia tööle ligi 90 inimest, kellest 45 tuleb Käina ja 30
Hiiu vallast.
Nii kohalikud kui ka mujalt tööle tulijad käivad tööl valdavalt Emmaste, Nurste ja Leisu külades,
kus asuvad suuremad ettevõtted ja suurem osa valla töökohtadest.
Liikumisvajadus maakonnakeskusesse Kärdlasse on oluline erinevate teenuste kättesaamiseks.

2.2.3 Elanikkonna sesoonsus
2011. aasta rahva- ja eluruumiloenduse alusel võib hinnata, et Emmaste vallas on püsielaniketa
hinnanguliselt 175 eluruumi (korter/eramu) ning eeldada, et need on valdavalt kasutusel
hooajaliselt ehk suveperioodil. Maa maksustamise alusel võib hinnata, et seisuga 01.12.2014
Ehitisregistris olevast 671 Emmaste vallas paiknevast majapidamisest umbes kolmandik ehk üle
200 majapidamise on hooajalises kasutuses. Lisaks tulevad mujal elavad Emmaste juurtega
inimesed suve veetma oma siinsete sugulaste majapidamistesse, sealhulgas mandril õppivad
kesk- ja kõrgharidust omandavad noored.
Seega suveperioodil võib hinnata „suvehiidlaste“ ja suveks koju tulevate mandril õppivate noorte
arvuks suurusjärgus 400-500 inimest, mis suurendab elanikkonna arvu Emmaste vallas kuni poole
võrra (1500-1600 inimest). Suveperioodi nädalavahetustel võib inimeste arv vallas koos lühiajaliste
külastajatega kuni kahekordistuda (üle 2000 inimese).
Tugevused ja võimalused
● Igapäevane tööalane liikumine on valdavalt vallasisene ehk tööd kohalikele omas vallas
jätkub ja sõltuvus suurematest (tõmbe) keskustest on nõrk. Rohkem tullakse teistest
valdadest siia tööle, kui siit minnakse mujale tööle.
● Suurim eesmärk on elanike arvu vähenemise peatamine, praeguste elanike hoidmine ja uute
elanike valda elama tulemine.
● Võimalus suvel lühiajaliste külastajate ja „suvehiidlaste“ toel elavdada kohalikku
elukeskkonda (sh pakkuda teenuseid ja tooteid), mis loob (hooajalisi) töökohti.
● Eesmärk on aidata kaasa „suvehiidlaste“ aastaringselt valda elama asumisele.
Nõrkused ja ohud
● Elanike vähesus.
● Elanike arvu stabiilne vähenemine.
● Praeguse rahvastikutrendi jätkudes väheneb aastaks 2022 elanike arv alla 1000 elaniku.
● Sündide vähenemine, kuna 20-39 aastaste naiste osakaal on vallas kaks korda väiksem kui
Eestis keskmiselt.
● Kasvav surve sotsiaalsüsteemile: praeguse rahvastikutrendi jätkudes on aastaks 2022 vallas
kaks ülalpeetavat kolme tööealise kohta.
● Osade teenuste ja toodete kauge kättesaadavus.
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2.3

Maakasutus ja ruumiline planeerimine

2.3.1 Maakasutus
Maakatastris on seisuga 30.12.2014 registreeritud Emmaste vallas 3259 katastriüksust, mille
pindala on kokku 18782 ha ehk 94,4% Emmaste valla territooriumist (19899 ha). Seega
omandisse vormistamata maad on veel 5,6% valla territooriumist. Seisuga 31.12.2014 kuulus valla
territooriumist 72% eraomandisse ja 22% riigile (tabel 4).
Emmaste vallale kuuluvat munitsipaalmaad on 148 ha ehk 0,8% valla territooriumist. Umbes pool
munitsipaalmaast ehk 75 ha (tabel 5) on ühiskondlikus kasutuses olev sotsiaalmaa (sh
hooldekodu, haridus- ja spordiasutused, ambulatoorium, kalmistu) ja teine märkimisväärne osa
valla hallatavast maast on vallateede alune maa, kuid hetkel ei ole kõiki valla teid katastris
registreeritud. Veel kuulub vallale ligi 12 ha maatulundusmaad, ligi 10 ha mäetööstusmaad
(karjäär), umbes 4 ha tootmismaad ja 0,5 ha ärimaad. 2014. aasta detsembri seisuga on Emmaste
vallale munitsipaalmaana kuuluvate katastriüksuste nimekiri välja toodud Lisas 3.
Tabel 4. Maakatastris registreeritud katastriüksuste ja pindala jagunemine omandi lõikes.

Registreeritud maa
sh riigimaa

Seisuga 31.12.2002
valla
KÜ
pindala
pindal
arv
(ha)
ast
(%)
2216
14516
73,5

Seisuga 31.12.2008
valla
pindala pindal
KÜ arv
(ha)
ast
(%)
3030
17849
90,4

3166

16,0

3626

18,4

90

0,5

135

11261

57,0

5233

26,5

sh munitsipaalmaa
sh eramaa
Omandisse
vormistamata maa

Seisuga 31.12.2013
KÜ
arv

pindala
(ha)

valla
pindalas
t (%)

3213

18782

94,4

4338

21,8

0,7

148

0,8

14089

71,3

14296

71,8

1900

9,6

1117

5,6

Registreeritud maa sihtotstarve on valdavalt ehk 96% ulatuses maatulundusmaa (tabel 5).
Elamumaaks on märgitud 417 katastriüksust kogupinnaga 417 ha ehk keskmiselt umbes 1,1 ha
suurused kinnistud. Transpordimaad on 173 ha ulatuses, tootmismaana on märgitud 76
katastriüksust kogupinnaga 55 ha ja ärimaana on märgitud 25 katastriüksust 12 ha ulatuses.
Tabel 5. Maakatastris registreeritud katastriüksuste ja pindala jagunemine sihtotstarbe lõikes.
Seisuga 31.12.2002
KÜ
arv
Maatulundusmaa
Elamumaa

182
6
258

pindala
(ha)

pindalast
(%)

Seisuga 31.12.2008
KÜ
arv

14006

96,5

245

1,7

249
3
359

pindala
(ha)

pindalast
(%)

Seisuga 31.12.2014
KÜ
arv

17158

96,1

368

2,1

262
3
417

pindala
(ha)

pindalast
(%)

18005

95,9

439

2,3

Transpordimaa

36

162

1,1

45

163

0,9

74

173

0,9

Tootmismaa

54

52

0,4

74

61

0,3

76

55

0,3

Sotsiaalmaa

19

28

0,2

32

64

0,4

36

75

0,4

Ärimaa

14

4

0,0

16

10

0,1

25

12

0,1

9
221
6

19

0,1

11
303
0

25

0,1

8
325
9

23

0,1

Muu maa
KOKKU

14516

100,0

17849

100,0

18782

100,0

Maakatastri andmetel ei ole Emmaste valla pindala jagunemine kõlvikute liikide lõikes viimase 20
aastaga eriti muutunud (tabel 6). Koguni 65% maakatastrisse kantud valla territooriumist on
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metsamaa (metsakasvatuseks kasutatav maa või maa, mille on metsamajanduslik potentsiaal).
Haritavat maad on 17% ja looduslikku rohumaad (sh puiskarjamaad) on 8% valla territooriumist,
kuigi reaalsuses on mõlemad osakaalud mõnevõrra väiksemad kuna kajastavad ka hetkel
aktiivsest põllumaa harimisest välja jäetud ja osaliselt/täielikult võsastunud maid.
Tabel 6. Maakatastris registreeritud katastriüksuste pindala jagunemine kõlvikute lõikes. 1993. aasta andmete allikaks on „Eesti
maakatastri aastaraamat 1993“.
Seisuga 1993*
Pindala
Osatähtsus
(ha)
(%)
12427
63

Kõlviku liik
Metsamaa

Seisuga 31.12.2014
Osatähtsus
Pindala (ha)
(%)
12202
65

Haritav maa

3334

17

3156

17

Looduslik rohumaa

1652

8

1480

8

Õuemaa

242

1

213

1

Muu maa

2094

11

1730

9

Kokku

19749

100

18782

100

2.3.2 Ruumiline planeerimine
Emmaste valla ruumiline planeerimine lähtub Emmaste valla üldplaneeringust, mis on kehtestatud
2005. aastal (Emmaste Vallavolikogu 30.09.2005 määrus nr 39) ja viimati üle vaadatud 2014.
aastal (Emmaste Vallavolikogu 17.04.2014 määrus nr 33). Üldplaneeringuga on rõhutatud valla
looduslikku omapära ja puutumatu looduse ning väljakujunenud kultuurmaastike säilitamise
vajadust. Oluline on arvestada senist maakasutust, andes seejuures maaomanikele ja ettevõtjaile
võimaluse arendustegevuseks. Samuti püütakse üldplaneeringuga soodustada puhketurismi
arendamise võimalusi. Üldplaneeringuga on kehtestatud detailplaneeringu kohustusega
piirkonnad, kus saab arendada vaid koostatud ja kehtestatud detailplaneeringu alusel.
Detailplaneeringu kohustusega piirkondadeks on määratud rannikualad ja väärtusliku
külamaastikuga piirkonnad. Ajaperioodil 2004 – 2014 on Emmaste vallas algatatud kokku 88
detailplaneeringut. Nendest on kehtestatud kokku 62 detailplaneeringut, mis hõlmavad kokku üle
210 ha maad ehk umbes 1% kogu valla territooriumist (tabel 7). Kehtestatud detailplaneeringutest
umbes üks kolmandik, nii planeeringute arvu kui kogupindala lõikes, on kehtestatud Sõru kandis ja
teine kolmandik Nurste kandis.
Ülejäänud algatatud detailplaneeringutest 7 on praeguseks tühistatud ning hetkel on menetluses
olevaid detailplaneeringuid kokku 19, mis hõlmavad kokku umbes 54 ha maad.
Tabel 7. Ülevaade kehtestatud detailplaneeringutest ajaperioodil 01.01.2004-31.12.2014.

Kehtestatu
d DP

Arv
pind,
ha

200
4
5

200
5
5

200
6
1

10,8

13

1,4

9

200
8
11

200
9
11

201
0
6

201
1
5

201
2
4

201
3
4

34,5

37,4

41,8

36,5

16,8

6,1

7,2

2007

2014
1
4,9

Kok
ku
62
210,
4

2.3.3 Elamumajandus
Emmaste vallas on Ehitusregistri andmetel kokku 2675 erinevat hoonet. 2011. aasta rahva- ja
eluruumiloenduse alusel on vallas kokku 528 eluhoonet (tabel 8), milles on kokku 614
tavaeluruumi (korter, ühepereelamu, ridaelamu- või paarismajaboks). Valdav osa (97%)
eluhoonetest on ühepereelamud. Lisaks on 13 korterelamus kokku 97 eluruumi ehk korterit, mis
moodustab 16% valla kõikidest eluruumidest.
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Tabel 8. Emmaste valla eluhooned ja eluruumid (REL 2011).
Hooned
Arv

osatähtsus

Korterelamu

13

2%

Eluruumid
Osatähtsu
arv
s
97
16%

Ühepereelamu

Tavaeluruumide pind

5977

11%

m

2

osatähtsus

510

97%

510

83%

48342

88%

Muu väikeelamu

4

1%

6

1%

465

1%

Korteri(te)ga mitteelamu

1

0%

1

0%

86

0%

528

100%

614

100%

54870

100%

Kõik hoone liigid

Emmaste vallas annab ehitustegevuse kavandamisest ülevaate väljastatud ehituslubade arv.
Ajaperioodil 01.01.2003 – 31.12.2014 on väljastatud kokku 108 ehitusluba (va kinnistu korduvad
taotlused), millest üle 70% on seotud eluhoonetega (tabel 9). Ehituslubadega on kavandatud
ehitustegevust kokku ligi 31000 m2 suletud netopinna ehitamiseks, millest umbes 40% ehk
12600m2 on kavandatud eluhoonete ehitamiseks ning võrdses mahus on suletud netopinda
kavandatud äri- ja tootmishoonete ehitamiseks.
Eluhoonete puhul on ehituslubadest 50% väljastatud uusehitise rajamiseks ja ülejäänud load on
võrdselt jagunenud olemasoleva eluhoone laiendamiseks või rekonstrueerimiseks. Eluhoonete
ehitusload jagunevad kantide lõikes järgmiselt: Nurste (28%), Sõru (27%), Emmaste (26%), Jausa
(16%) ja Valgu (3%). Uute eluhoonete rajamiseks väljastatud ehituslubadest koguni 38% on läinud
Nurste ja 30% Sõru kanti.
Tabel 9. Emmaste vallas väljastatud ehituslubade arv ja suletud netopind (m2) ajaperioodil 01.01.2003 – 31.12.2014. Eristatud on
eluhooned ja muud hooned.

Arv

Eluhoone

m

2

200
3
9

200
4
0

200
5
3

866

0

242

3

3
205
3

0

Arv

Mitteeluhoon
e

m

2

665

0

200
6
13
123
3
4
193
7

2007

2008

9

6

200
9
8

925

853

854

0

2

0

1017

2
142
4

201
0
9
249
8
4
231
9

6

201
2
6

2780
1

2011

722

6

201
4
2

738

1448

186

12620

4
307
5

5

3
373
8

31

2013

1348

kokku
77

18297

Väljastatud ehituslubade rakendamist ehk hoonete valmis ehitamist kajastab väljastatud
kasutuslubade arv. Ajaperioodil 01.01.2003 – 31.12.2014 on väljastatud kokku vaid 34
kasutusluba, millest 15 luba (44%) on seotud eluhoonetega ning nendest 11 kasutusluba on
väljastatud uusehitisele (tabel 10). Kasutuslubade alusel on valmis ehitatud hooneid kokku ligi
12600m2 suletud netopinnaga, millest vaid 11% ehk ligi 1400m2 ulatuses on seotud eluhoonetega.
Üle pooled kasutusloa saanud hoonete suletud netopinnast on seotud äri- ja tootmishoonetega.
Tabel 10. Emmaste vallas väljastatud kasutuslubade arv ja suletud netopind (m 2) ajaperioodil 01.01.2003 – 31.12.2014. Eristatud on
eluhooned ja muud hooned.

Eluhoon
e
Mitteeluhoon
e

Ar
v
2
m
Ar
v
m

2

200
3

2004

200
5

2006

2007

2008

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

kokku

3

1

0

2

1

0

5

1

1

1

0

0

15

277

137

0

210

165

0

326

51

48

144

0

0

1358

2

3

0

2

0

2

0

3

0

2

3

2

19

543

260

0

990

0

1283

0

247
4

0

827

259
5

371
4

12686
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2.3.4 Kinnisvaraturg
Alates 2000 aastast on Emmaste vallas kinnisvaratehingute arv, kogupindala ja koguväärtus
järjekindlalt tõusnud ning viimase 15 aasta jooksul on toimunud kokku 1046 kinnisvara ostu-müügi
tehingut (aasta keskmine 67 tehingut), mille käigus maa omanik on vahetunud umbes 6700 ha
ulatuses (aasta keskmine 450 ha). 2014. aastal toimus üle 110 tehingu koguväärtuses 2,5 miljonit
eurot ning selle käigus ligi 700 ha ulatuses maa omanik vahetus.
Võrreldes 2000. aastaga on kinnisvaratehingute arv umbes kolmekordistunud, kinnistute kogu
pindala on kahekordistunud ja kinnisvaraväärtus on koguni seitsmekordistunud. Emmaste valla
kinnisvaratehingute osatähtsus kogu Hiiumaa kinnisvaraturust on alates 2000. aastast vähenenud
ning 2008. aastal langes see 10-12%-ni Hiiumaa kinnisvaraturust, kuid pärast seda on osatähtsust
tõusvas joones liikunud. 2014. aastaks on Emmaste vallas tehtud kinnisvaratehingute osatähtsus
kogu Hiiumaa kinnisvaraturust 21% (tehingute arv) - 24% (kogupind ja koguväärtus).
Viimase 15 aasta jooksul toimunud 1046 kinnisvara ostu-müügi tehingust kokku 1020 on seotud
kinnisasjaga ja 26 korteriomandiga. Suurem osa (83%, 868 tehingut) kõikidest tehingutest on
seotud maatulundusmaaga (joonis 7). Oluliselt vähem tehinguid on tehtud seoses elamumaa (9%,
87 tehingut), korteriomandi (2%, 26 tehingut) ja tootmismaaga (3%, 28 tehingut).

Joonis 7. Emmaste vallas toimunud kinnisvara ostu-müügi tehingute jagunemine ajaperioodil 01.01.2000 – 31.12.2014.
Kinnisasja tehingute arvu vaadates koguni 85% tehingutest on tehtud hoonestamata maaga ja
täpsemalt on 43% tehingute esemeks olnud kõlviku liigina metsamaa. Hoonestatud maaga on
tehtud 15% tehingutest (151 tehingut), millest vaid 51 tehingut ehk 5% kõikidest kinnisasja
tehingutest on seotud eluhoonetega hoonestatud maaga. Kinnisasja tehingute kogupinda
arvestades hõlmas elamumaa 85 ha, tootmismaa 28 ha ja ärimaa 3 ha ulatuses maad.
Kokkuvõttes selgub, et eluruumidega on tehtud kokku 77 ostu-müügi tehingut viimase 15 aasta
jooksul. Eluruumidega tehti umbes 10 tehingut aastas majanduskasvu perioodil 2004 – 2007,
perioodil 2008 – 2012 umbes 3-4 tehingut aastas ja viimasel kahel aastal jälle umbes 10 tehingut
aastas (joonis 8).
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Joonis 8. Emmaste vallas tehtud kinnisvara ostu-müügi tehingud, mis hõlmavad eluruume (korteriomand, eluhoonega
hoonestatud maa).
Tugevused ja võimalused
● Enamus valla territooriumist on metsamaa.
● Mereäärsed alad on potentsiaalsed puhketurismi arendamise piirkonnad.
● Munitsipaalmaa arendamine kohaliku majandustegevuse elavdamiseks ning kogukonna
elukeskkonna kvaliteedi tõstmiseks .
● Munitsipaalkorterite olemasolu.
● Emmaste küla reformimata maa arendamine elamumaaks.
● Mäetööstusmaa olemasolu ja laiendamise arendamine.
Nõrkused ja ohud
● Munitsipaalmaa väike osakaal, mis piirab vallapoolset arendustegevust.
● Elamuehituse tagasihoidlik arendus ja eluruumide kinnisvaraturu tagasihoidlikkus piirab
võimalike uute elanike elama asumist valda.

2.4

Sotsiaalne keskkond

2.4.1 Haridus
Alates aastast 1990 pakub vallas alusharidust Emmaste Lasteaed Naksitrallid Emmaste külas.
Emmaste Lasteaias on kolm rühma, mis viimastel aastatel on olnud peaaegu sajaprotsendilise
täituvusega.
Viimase kümne aasta jooksul on lasteaias käivate laste arv kolmes rühmas kokku püsinud
stabiilselt vahemikus 45 – 50 last (joonis 9) ehk keskmiselt 15 – 17 last rühma kohta. See on
Eestis teiste võrreldavate lasteaedadega keskmine näitaja.
Arvestades Emmaste valla sündide arvu muutust (joonis 4), väheneb märkimisväärselt
alusharidust vajavate laste arv järgmise paari aasta jooksul. Suurema sündide arvuga aastatel
(2006 – 2008) sündinud lapsed lähevad hiljemalt 2016. aasta sügisel kooli ja samaaegselt läheb
lasteaeda peaaegu poole vähem lapsi (sündinud 2012 – 2014).
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Joonis 9. Emmaste Lasteaia laste arvu muutus ajaperioodil 2005 – 2015. * prognoos.
Emmaste lasteaias on 16 töötajat, kellest 8 tegelevad kasvatustööga ning igas rühmas töötab
kaks pedagoogi ja õpetaja abi. Ametikohtadele nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide osakaal
pedagoogide üldarvust on ligi 90%. Viimase viie aasta jooksul on iga õpetaja ametikoha kohta
rühmas keskmiselt 7-8 last, mis on võrreldavate lasteaedadega võrreldes 1-2 last vähem õpetaja
kohta (EHIS, 2014). Seega õpetajal on keskmiselt rohkem aega pühenduda igale lapsele.
Pakutava lasteaia teenuse materiaalsed tingimused, sh hoonete seisukord on viimastel aastatel
oluliselt paranenud tänu vastavatele investeeringutele. Emmaste Lasteaia hoone renoveeriti
kapitaalselt aastatel 2006 − 2008, mille käigus renoveeriti täielikult siseruumid lisaks osalisele
laiendusele, arendati lasteaia kinnistut ja selle atraktsioone ning lisaks hoone soojustusele
paigaldati energiasäästlik maaküte. Hetkel on üldpinda lasteaias üle 600 m 2. Kaasajastamist ja
renoveerimist vajavad mänguväljaku atraktsioonid ning sanitaarremonti siseruumid.
Üldharidus. Üldharidust saab Emmaste vallas omandada Emmaste Põhikoolis. Viimase kümne
aastaga on õpilaste arv vähenenud kaks korda: kui 2005. aastal läks kooli 160 õpilast, siis 2014.
aastal 77 õpilast (joonis 10). Viimasel viiel aastal on õpilaste arv stabiilselt olnud 80 õpilase
tasemel.

Joonis 10. Emmaste Põhikooli õpilaste arv kooliastmete lõikes viimasel kümnel õppeaastal.
Arvestades laste arvu, võib prognoosida, et õpilaste arv Emmaste Põhikoolis mõnevõrra kasvab
võrreldes viimaste aastatega: järgneval seitsmel õppeaastal õpib koolis vahemikus 80 – 90 õpilast
(joonis 11). Prognoosile annab kinnitust ka Poliitikauuringute Keskuse Praxis poolt 2014. aastal
teostatud uuring „Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 2020“, mis prognoosib
aastaks 2020 Emmaste Põhikooli õpilaste arvuks 81 ning näeb ette kooli säilimise vähemalt
aastani 2020.
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Joonis 11. Emmaste Põhikooli õpilaste arvu prognoos kooliastmete lõikes järgnevateks õppeaastateks. Prognoosis on
arvestatud lasteaia ning rahvastiku registri andmeid.
Emmaste Põhikooli lõpetajatest vähem kui pooled (43%) jätkasid keskhariduse omandamist
Hiiumaal ja ülejäänud (54%) läksid õppima teistesse maakondadesse, kusjuures peamiselt on
õpiränne seotud kutsehariduse omandamisega. Vaid 3% lõpetajatest ei jätkanud kohe
keskhariduse omandamist.
Õpetajate arv ja kvalifikatsioonile vastavate õpetajate osakaal sõltuvad otseselt õpilaste arvust. Nii
on õpetajate ametikohtade arv viimastel aastatel jäänud vahemikku 8,1 – 11,4 ametikohta ja
õpetajate koguarv on vahemikus 16 – 20 õpetajat. Esimeses (1.-3. klass) ja teises (4.-6. klass)
kooliastmes on kvalifikatsioonile vastavate õpetajate osakaal ligi 90% ning kolmandas kooliastmes
(7.-9. klass) umbes 80%. Viimane tuleneb sellest, et õpilaste arvu vähenemisest tingituna on
kahanenud töökoormus erinevate ainete õpetamisel. Nii peab üks õpetaja õpetama erinevaid
aineid.
Samas õpetajate kollektiivi vanuseline jaotus on keskmisest noorem, võrreldes Eesti teiste
võrreldavate põhikoolidega. Emmaste Põhikoolis on iga õpetaja kohta 5 kuni 10 õpilast, mis
võimaldab igale õpilasele rohkem aega pühendada.
1920. aastal Emmaste mõisa peahoonesse rajatud Emmaste Põhikool viidi keskküttele 1982.
aastal. 1995. aastal valmis kooli spordihoone. Aastatel 1996-2000 toimus koolimaja põhjalik
renoveerimine, mille käigus valmis aula. 2003. aastal valmis käsitöömaja Emmaste mõisa
kunagisse kuivatisse. Kooli territooriumil asuvad, lisaks käsitöömajale ja staadionile (uuendatud
jooksuradade katend), veel tennise-, jalgpalli-, rannavõrkpalli- ja korvpalliväljakud. Aastatel 2011 –
2014 on energiasäästu eesmärkidel kaasajastatud küttesüsteem ja ventilatsioonisüsteem nii
koolimajas (maaküte), spordihallis kui käsitöömajas (ainult ventilatsioon).
Olulisemad arenguvajadused on kooli ja spordirajatiste ümbruse vertikaalplaneerimine (vihmavee
äravool) ja territooriumi arendamine (jalgteed, valgustus, jalgrattahoidla). Lisaks energiasäästu
eesmärgil koolimaja juurdeehituse 1. korruse osaline (põrand, seinad) soojustamine ja käsitöömaja
küttesüsteemi renoveerimine. Kaasajastamist vajab Spordihalli jõusaal ja muu inventar.

2.4.2 Huviharidus ja noorsootöö
Emmaste valla noorte huvitegevuse eest hoolitseb peamiselt 2006. aastal loodud Emmaste Avatud
Noortekeskus (ANK), mille renoveeritud hoone valmis 2010. aastal. ANK lähtub oma tegevuses
noortekeskuse arengukavast, mis on kinnitatud 2011.
Noortekeskuses toimub aktiivne juhendatud tegevus ühekordsete teemaõhtute ja ürituste ning
regulaarsete huviringide kaudu. Huviringide toimumine sõltub suuresti lisarahastusest, mida
projektipõhiselt taotletakse erinevatest rahastus allikatest. Hetkel toimub lisarahastuse abil
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Mudeliklubi kord nädalas. Toimunud on erinevaid filmi-, mängu- ja kokandusõhtuid ning
meisterdamise päevi. Lisaks on viidud läbi erinevaid töötubasid, koolitusi ja noortekeskuse
sünnipäevaüritused. Ühiselt on tehtud lastele väljasõite (sh Eesti ANK suvekool, seikluspargid).
Emmaste Avatud Noortekeskuses töötab kaks inimest – keskuse juhataja, kes täidab ka
noorsootöötaja ülesandeid ja koristaja. Noortega on aidanud aeg-ajalt tegeleda vabatahtlikud
töötajad Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kaudu.
Noortekeskuses on huviringituba, ürituste saal, filmituba, mängude tuba, köök ja arvutituba ning
seminari- ja koolitustuba. Olemas on heal tasemel vahendid laste ja noorte vaba aja veetmiseks,
sh kaasaegsed audio-visuaalsed vahendid, mis võimaldavad viia läbi nii koolitusi kui ka seminare.
Noortekeskuse hoonet on lisaks kasutatud klassiõhtuteks, sünnipäevadeks, koosolekuteks,
koolitusteks, laagriteks, kontsertideks ja ka eakate koosviibimiseks.
Lisaks Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevustele viiakse Emmaste Põhikoolis läbi erinevaid
huviringe: rahvatants, kunstiring, jalgpallitreeningud, kergejõustik, mudilaskoor, tegutseb
puhkpilliorkester ja saab õppida viiulit. Lisaks tegutseb kooli juures näitering ja huviring
väiksematele tüdrukutele.
Vallas tegutsevad Kaitseliidu noorteorganisatsioonide Noored Kotkad ja Kodutütred rühmad.

2.4.3 Kultuur ja kultuuriüritused
Emmaste vallas väärtustatakse nii kultuuripärandi säilitamist ja elus hoidmist kui ka kaasaja
kultuuri. Emmaste valla kohaliku mäluasutusena tegutseb nii Emmaste kui ka kogu Hiiumaa
merekultuuri pärandit koguv, säilitav ja avalikkusele vahendav Sõru Muuseum. 2005. aastal
valminud Sõru Muuseumi näituseruumides eksponeeritakse erinevaid kunstinäitusi. Muuseum on
kogukonna väärtuslik osa, mis teeb tihedat koostööd nii vallas (haridusasutustega) kui ka
maakonna ja riigi tasandil (noortele suunatud haridusprogrammid). Lisaks asub Valgu külas SA
Hiiumaa muuseumid alla kuuluv Mihkel Kiibuse Kroogi talu kui tüüpiline näide Hiiumaa meremehe
eluolust enne II maailma sõda ja järgnevast nõukogudeaegsest perioodist.
Emmaste vallas tegutseb kokku kaks seltsimaja/kogukonnakeskust (Leisu endine koolimaja ja
Valgu seltsimaja), kus viiakse läbi kultuuriüritusi ja kogukonna tegevusi. Üldiselt on antud kohtade
seisukord kasutamiskõlbulik, ent nad vajavad renoveerimist (tabel 11).
Tabel 11. Ülevaade Emmaste valla võimalikest kultuuriürituste läbiviimise kohtadest.
Tüüp

Asukoht

Seisukord ja võimalused

Emmaste
Avatud
Noortekeskus

Siseruumid

Emmaste
küla

Väike kardinateta lavaga saal, seminariruumid, küte,
veevärk, köök

Emmaste kirik

Kirik

Emmaste
küla

Orel äärmiselt halvas seisukorras (vajab remonti), puudub
küte

Emmaste
Põhikooli saal

Saal

Emmaste
küla

Kardinateta lava, suur liigutatavate toolidega saal; küte,
veevarustus, helitehnika

Leisu koolimaja

Seltsimaja/
kogukonnakeskus

Leisu küla

Saalis kardinatega lava; saali ees suur fuajee; ahjuküte;
häälestamata klaver; toiduvalmistamise võimalus

Mänspe kabel

Kabel

Mänspe küla

Nurste kabel

Saal/
pühapäevakooliruum

Nurste küla

Sõru Muuseum

Siseruum

Pärna küla

Sisseehitatud pingid; harmoonium; puudub küte ja
veevärk
Eesti suurim maapalvela. Koorilava, eraldi dirigendipult;
statsionaarne helitehnika; harmoonium; liigutatavad
pingid; pullerjani- ja ahjuküte; puudub veevärk
Väike saal, seminariruum; veevarustus, küte
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Sõru Paadikuur

Siseruum (suvel)

Pärna küla

Suur saal; puudub küte; toitlustamise võimalus

Valgu seltsimaja

Seltsimaja

Valgu küla

Seoses soojustuse puudumisega talvel kasutus
raskendatud; olemas on veevärk ja väike köök

Emmaste
Raamatukogu

Siseruum

Emmaste
küla

Väike saal; kamina- ja elektriküte. Küttelahendus ei ole
praegu kõige ökonoomsem ja efektiivsem.

Suuremate kontsertide ja muude kultuuriürituste korraldamiseks kasutatakse vallas nii põhikooli
aulat, Emmaste Avatud Noortekeskuse ruume, Sõru paadikuuri kui ka Sõru Muuseumi ruume.
Emmaste Põhikooli saal mahutab paarsada inimest. Avatud Noortekeskus ja Sõru Muuseum
sobivad väiksemate ürituste korraldamiseks. Sõru paadikuuris saavad toimuda üritused eelkõige
suvisel soojal perioodil. Vabaõhuürituste korraldamiseks puudub vallas välilava.
Kultuuriürituste läbiviimiseks sobivate kohtade arendamisel on tehtud suurimad investeeringud
kas valla finantseeringute ja/või väliste toetuste abil: Sõru muuseumi hoone ehitamine, Emmaste
Noortekeskuse hoone ja Emmaste Põhikooli saali renoveerimine. Vähemal määral on investeeritud
kogukonnakeskustesse (nt Leisu endine koolimaja, Valgu seltsimaja).
Taidlus- ja huviringidest tegutsevad vallas lisaks noorte ringidele (ptk 2.4.2) tantsurühm Taherpill ja
Emmaste Puhkpilliorkester.
Emmaste vallas toimub mitmeid traditsioonilisi kultuuriüritusi (tabel 12). Iga-aastaselt toimub vallas
üle-eestiliselt tuntud Sõru Jazzi nädalavahetus ja maakondliku tuntusega üritustest toimub Sõru
jaanituli. Lisaks peetakse iga-aastaselt valla aastapäeva ja toimub kevadkontsert ning jagatakse
Marie Breveri nimelist preemiat kohaliku hariduselu edendamise eest.
Emmaste Põhikooli eestvedamisel toimuvad mitmed kogukonna üritused nagu iga-aastane
õpilastööde näitus Sõru Muuseumis, Omakultuuripäev ja õpilaskontserdid. Sõru Muuseum esitleb
aastaringselt erinevaid näituseid nii Eesti kui ka rahvusvaheliste autorite töödest, viib läbi
raamatuesitlusi ja toimuvad muusika etteasted.
Lisaks on üle Hiiumaa toimuvate kultuuriürituste, näiteks Hiiu Folgi raames korraldatud üksikuid
üritusi ka Emmaste vallas, eelkõige Sõru paadikuuris, Emmaste kirikus ja Mänspe kabelis. MTÜ
Hiiumaa Kino näitab aeg-ajalt filme üle Hiiumaa, sh ka Emmaste vallas (nt Emmaste Põhikooli
saalis).
Tabel 12. Ülevaade Emmaste vallas toimuvatest olulisematest kultuuriüritustest.
Üritus
Valla aastapäev ja kevadkontsert
Emmaste Kevadlaat
Emadepäeva jooks

Aeg (kuu)

Asukoht

Aprill

Emmaste Põhikool

Mai

Emmaste keskus

Mai

Emmaste keskus

Sõru Jazz

Juuni

Sõru paadikuur

Sõru jaanituli

Juuni

Sõru sadam

Emmaste Põhikooli aastapäev
Hiiumaa puhkpillipäevad
Sõru Sügislaat
Emmaste Rattaralli (Rattamaraton)
Võrkpalli jõuluturniir
Hiiumaa rammumees

Juuli

Emmaste Põhikool

August

Sõru paadikuur

September

Sõru paadikuur

Oktoober

Emmaste

Detsember

Emmaste spordihall

August

Sõru sadam
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Emmaste raamatukogu asub Emmaste külas. Lisaks on raamatukogu filiaal avatud Leisu
koolimajas kaks korda kuus. 2013. aasta seisuga oli Emmaste raamatukogul lugejaid umbes 450
ehk umbes 100 elaniku kohta 40 registreeritud lugejat, mis on Hiiumaa keskmine näitaja. Emmaste
raamatukogu fondis on üle 10 000 teose ehk umbes 10 teost iga valla elaniku kohta ja 24 teost iga
raamatukogu lugeja kohta. Lugeja kohta laenutatud raamatute arvestuses on Emmaste
raamatukogu lugejad ühed passiivsemad (23 ühikut/aastas) teiste Hiiumaa lugejatega võrreldes.
Lisaks on kohalike initsiatiivil loodud raamatulaenutuse võimalus Leisu endises koolimajas.

2.4.4 Sport ja aktiivne liikumine
Emmaste vallas on mitmeid võimalusi aktiivseks liikumiseks ja spordi harrastamiseks (tabel 13).
Emmaste vallal on oma spordikeskus Emmaste Põhikooli kõrval. Spordikeskus koosneb
spordihallist (sisesaal), kergejõustiku- ja jalgpallistaadionist ning väliplatsidest tennise, korvpalli ja
võrkpalli harrastamiseks. 2011-2013 renoveeriti spordihalli kütte- ja ventilatsioonisüsteem.
Tabel 13. Kohad aktiivseks liikumiseks ja spordi harrastamiseks Emmaste vallas.
Tüüp

Nimetus

Asukoht

Emmaste spordihall

Pallimängud, saun

Emmaste Põhikool

Emmaste staadion

Kergejõustik, jalgpall (2 väljakut), takistusrada

Emmaste Põhikool

Tenniseväljak

Tennis

Emmaste Põhikool

Korvpalliväljak

Korvpall

Emmaste Põhikool

Liivalauka rand

Ujumine, veesport

Tohvri küla

Prähnu rand

Ujumine, surf, veesport

Prähnu küla

Sõru rand

Ujumine, veesport

Tärkma sadam

Vanajõe oru loodusrada

Veesport
Jooksmine, suusatamine, rattakross,
orienteerumine
Jooksmine, kõndimine, orienteerumine

MiniArena

Jalgpall, korvpall

Krossirada

Rattasõit, motokross

Kergliiklustee
(valgustatud)

Rulluisutamine ja -suusatamine, rattasõit,
jooksmine, kõndimine

Emmaste ja Tilga männik

Jooksmine, kõndimine

Leemeti spordirajad

Pärna küla
Tärkma küla
Õngu küla
Õngu küla
Emmaste küla
Nurste küla
Emmaste küla ja mõisa vahel
Emmaste ja Tilga küla

Spordikeskuse peamisteks kasutajateks on Emmaste Põhikooli õpilased. Jalgpallistaadioni
kasutatakse treeninguteks mõnevõrra rohkem. Regulaarsed treeningud toimuvad hetkel vaid
lasteaia- ja koolilastele.
Arvestades spordikeskuse olemasolu, on nii põhikoolil kui ka vallal hea perspektiiv spordi suuna
edendamiseks, sh suviste spordilaagrite ja -ürituste korraldamise näol. Treeninglaagrite
korraldamiseks sobib Emmaste vald hästi ka oma looduskeskkonna ja rahuliku kogukonna poolest.
Vaja oleks paremat külaliste ja suvehiidlaste teavitamist vallas olevate harrastamise võimaluste
osas.
MiniArena kunstmuruväljak rajati 2008. aastal Emmaste keskusesse, kus on võimalik harrastada
jalgpalli ja korvpalli, kuid väljak on osaliselt deformeerunud. Valla põhjaosas asuvad RMK
matkarajad ja Leemeti suusarajad (2 ja 3 km). Leemetis viiakse läbi ka Hiiumaa orienteerumise
neljapäevakuid. Nurste motokrossi rada sobib lisaks krossisõitmiseks ka ekstreemrattasõidule.
Võimalus oleks krossiraja piirkonda (või mujale valda) rajada ekstreempark või ka discgolfi rajad
(arvestades sealset looduskeskkonda).
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Maantee- ja maastikujalgrattaspordiks ja tervisejooksmiseks on looduskauni maapiirkonnana
Emmaste vallas suurepärased võimalused. Jalgrattamatkamiseks (jalgrattaturism) on huvitavamad
marsruudid eelkõige rannakülade vahelised väiketeed (vt ptk. 2.1.3). Ujumisvõimalusi on mitmeid.
Suvel on võimalus harrastada vee- ja purjesporti Sõru, Tärkma, Külaküla ja Haldi ranna piirkonnas.
Ratsutamist on võimalik harrastada Vana-Nigola talus (Aare Ernes) Emmaste külas.
Emmaste vallas toimub erinevaid spordiüritusi nii kogukonnale kui ka külalistele: kevadel
Emadepäeva jooks, sügisel Emmaste rattaralli, võrkpalliturniir detsembris ja Hiiumaa rammumees
(tabel 12).

2.4.5 Sotsiaalhoolekanne
Sotsiaalhoolekanne on üks lahendus inimeste sotsiaalseks kaitseks ühiskonnas lisaks riiklikule
sotsiaalkindlustusele, millega soovitakse tagada inimeste heaolu nii olemasolevate sotsiaalsete
probleemide kui ka võimalike riskide puhul. Sotsiaalhoolekannet pakutakse erinevate
sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste kaudu, eesmärgiga ennetada ning leevendada nii vaesust kui
ka sotsiaalset tõrjutust ühiskonnas. Lisaks soovitakse sotsiaalhoolekande abil tõsta elanike
sotsiaalset kaasatust ühiskonnas.
Emmaste valla töötute arv on vähenenud pärast 2008. aasta majanduskriisi ja saavutanud
kriisieelse taseme (joonis 12). Seisuga 01.11.2014 oli registreeritud töötutoetuse saajaid 17, kellest
hinnanguliselt kaks kolmandikku on mehed.

Joonis 12. Emmaste valla töötute arv perioodil 2005 – 2014.
Seisuga 01.01.2015 on pensioni saajaid Emmaste vallas kokku 380, kellest iga viies ehk kokku 75
on kuni 64-aastased töövõimetuspensionärid (tabel 14). Kõikidest vanaduspensionäridest 17%
ehk 52 pensionäri on SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri hoolealused Hindu külas.
Rahvastiku vananedes pensionäride arv kasvab stabiilselt ka edaspidi. Erivajadustega (puudega)
lapsi on Emmaste vallas seisuga 01.01.2015 kokku 7.
Tabel 14. Pensioni saajate arv Emmaste vallas.
2014
Pensioni saajate arv kokku

378

201
5
380

Sh töövõimetuspensionärid

71

75

Sh vanaduspensionärid

307

305

Toimetulekutoetus on hea näitaja leibkondade toimetulekuvõimest ja vaesusriskis elavate inimeste
hulgast, kuna toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või suuremal leibkonnal, kelle
kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist jääb alla kehtestatud
toimetulekupiiri. Alates 2005. aastast on igakuiseid toimetulekutoetuse taotlusi rahuldatud
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vahemikus 88 – 234 aastas. Nende aastane kogumaksumus on jäänud vahemikku 11000 − 25000
eurot (Statistikaamet, 2014).
Alates 2005. aastast on toimetulekutaotlusi saanud vahemikus 17 – 24 leibkonda aastas (joonis
13), kusjuures toimetulekutoetuste arv on viimastel aastatel langenud. Keskmiselt iga neljas
toimetulekutoetust saanud leibkond on saanud toetust igal kuul (2013. aastal 7 leibkonda) ja iga
neljas leibkond on saanud vaid ühel kuul aasta jooksul (2013. aastal 4 leibkonda). Võrreldes teiste
Hiiumaa omavalitsustega on aastal 2013 Emmaste vallas rahuldatud toimetulekutoetuste arv (124
taotlust) 1000 elaniku kohta kõige väiksem ja ka toetuse keskmine suurus toimetulekupiiri
tagamisel ühe taotluse kohta kõige väiksem (135 eurot).

Joonis 13. Emmaste vallas rahuldatud toimetulekutoetuste näitajad perioodil 2005-2014.
Lisaks riiklikule toimetulekutoetusele eraldab Emmaste vald vastavalt eelarve võimalustele
täiendavaid ühekordseid ning sihtotstarbelisi sotsiaaltoetusi erinevatele sihtrühmadele. Vastavalt
kehtivatele Emmaste valla määrustele seisuga 01.01.2015 võimaldatakse valla elanikele
alljärgnevaid toetusi:
Toetus

Sihtrühm

Lapsetoetus
Lasteaialaste toidutoetus
Lapsehoiuteenuse toetus
1.klassi astuja toetus
Haridusasutuste õpilaste koolilõunatoetus
„Jõuluks koju“ sõidutoetus
Küttepuude toetus
Ravimite toetus
Abivahendite soetamise toetus
Toidu- ja riideabitoetus
Hooldajatoetus
Isiku hooldustoetus hoolekandeasutuses
Sõidutoetus
Eakate juubelitoetus
Muu ühekordne toetus

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Väljaspool Hiiumaad noor õppija
Toimetulekuraskustega isik
Toimetulekuraskustega isik
Puudega isik, pensionär
Toimetulekuraskustega leibkond
Eakad ja puudega isikud
Eakad ja puudega isikud
Toimetulekuraskustega isik
Eakad
Toimetulekuraskustega isik

Vastavalt kehtivatele Emmaste valla määrustele seisuga 01.01.2015 osutatakse valla elanikele
alljärgnevaid sotsiaalteenuseid:
Sotsiaalnõustamine. Sotsiaalnõustamist osutab sotsiaalnõunik kõigile abivajajatele.
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Hooldekodu teenus. Ööpäevaringset hooldusteenust osutab Emmaste vallas SA Hiiu Maakonna
Hooldekeskus Tohvri (varem Tohvri hooldekodu), mis teenindab lisaks hooldust vajavatele
vallaelanikele ka kliente mujalt Hiiumaalt ja üle Eesti. Hetkel on hooldekodus kokku 52 voodikohta,
need on 2012. aastast alates valdavalt kõik kasutuses. Kaasaegsele majakorpusele lisaks on
renoveeritud abihooneid: pesumaja ja saun. Renoveerimist vajab katlamaja. Nõudlusest tulenevalt
on perspektiivikas hooldekodu laiendamine 90-100 voodikohani, keskendumine senisest enam
kindlatele sihtrühmadele (nt dementsetele inimestele) ning toetatud elamise teenuse arendamine
erivajadustega inimestele ja eakatele. Hooldekodus töötab hetkel kokku 15 inimest, kuid
hooldekodu laiendamisel loodaks töökohti juurde.
Kodu- ehk avahooldusteenus on kodustes tingimustes osutatav hooldusteenus, mis aitab
hoolealusel harjumuspärases keskkonnas (kodus) toime tulla.
Päevakeskus. Eakatele ja erivajadustega inimestele on võimaldatud vaba aja tegevusteks ruumid
Leisu koolimajas ja Kommunaali majas Emmaste külas. Seal on võimalus kasutada
infotehnoloogiat, lugeda ajalehti ja laenutada raamatuid, võtta osa erinevatest huvitegevustest ning
kalendritähtpäevade tähistamisest. Kommunaali KÜ asuv hoone (praegune Emmaste
päevakeskus) vajab renoveerimist, kuid vajab ka selle kasutusotstarbe ülevaatamist hoone
paremaks rakendamiseks.
Pesemise (duši kasutamise) teenus. Vallaelanikel, kellel puuduvad kodus pesemisvõimalused,
saavad vajadusel käia duši all. Teenust saab kasutada SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri’ l.
Pesupesemise teenus. Teenust saab kokkuleppel kasutada SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus
Tohvri pesumajas.
Sotsiaalelamispinnad. Omavalitsus on kohustatud tagama elamispinna isikutele, kes ei ole
võimelised endale ise elukohta leidma. Emmaste vallal on kokku 5 munitsipaalkorterit – 3
Emmaste külas, 1 Jausa külas, 1 Hindu külas.
Sotsiaaltransporditeenus. Puudega inimestele ja pensionäridele tagatakse ligipääs avalikele
teenustele. Teenust osutab sotsiaalvaldkonna töötaja vallale kuuluva transpordiga.
Lapsehoiuteenus. Vastavalt lapse erivajadusele ostetakse erivajadusega lapsele lapsehoiuteenust
Hiiu vallast.

2.4.6 Tervishoid ja tervise edendamine
Tervishoiuteenuseid kohalikul tasandil osutatakse Emmaste külas asuvas Emmaste
Perearstikeskuses. Perearstikeskuses töötab perearst koos pereõega ja hambaarst. Lisaks asub
Perearstikeskuses apteek ja tervisesalong, mis pakub massaažiteenust.
Lasteaia- ja koolitervishoidu, selle teavitus ja ennetustööd korraldab Emmaste perearst.
Töötervishoidu korraldavad valla asutused vastavalt seadusandlusele.
Tervise edendamise võimalused on head - tervislike eluviiside ja aktiivse liikumise harrastamist
soosib valla looduskaunis keskkond ja head võimalused on spordi tegemiseks. Noorte tervise
edendamine on spordi harrastamise ja koolis tervishoiualase teavitus- ning ennetustöö tulemusel
heal järjel. Täiskasvanute tervislik ja aktiivne liikumine on kesisem ning vajab vallaelanike tervisliku
seisundi ja üldise heaolu tõstmiseks tähelepanu.

2.4.7 Külaelu ja kodanikuliikumine
Vallas tegutseb kodanikeühendusi, mis tegutsevad väga erinevates valdkondades alates külaelu
edendamisest väikesadamate arendamise ja loomakaitseni. Vallas tegutseb kolm seltsi, mis
seisavad kohaliku kogukonna ja selle külaelu eest ning on selleks koostanud oma arengukavad.
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Tegusa kogukonnaliikumise tulemusena on osaliselt renoveeritud kogukonnakeskus Leisus
(endine koolimaja) ja osaliselt Valgu seltsimaja ning varasemalt osaliselt kogukonna
kokkusaamiskohast ehitatud Sõru Muuseumi hoone. Vallavalitsus toetab võimaluste piires
külaseltside ja teiste mittetulundusühingute tegevust, võimaldab kasutada vallale kuuluvaid ruume
ja valla bussi. Tagasihoidlik on vabaühenduste omavaheline koostöö, mis osalt tuleneb suurtest
vahemaadest ja koordineerimata infovahetusest.
Emmaste vallas tegutseb umbes 15 aktiivset kolmanda sektori organisatsiooni:
MTÜ Sõru Merekeskus. Puulaevade restaureerimine ja ehitamine, mis toetab traditsioonilise
merenduse elus püsimist ning mereliste tegevuste arendamist Sõru sadamas. Ajaloolise
purjelaeva Alar restaureerimine. Sõru väikelaeva sadama haldamine ja edendamine
Seltsing Agapäe agarad. Nurste piirkonna eakaid koondav seltsing.
Seltsing Emmaste kobedad. Emmaste piirkonna eakaid koondav seltsing.
Külaselts MUHV. Nelja küla: Muda, Ulja, Harju ja Valgu küla koondav selts.
Agapäeotsa selts. Agapäeotsa piirkonna 21 küla koondav selts.
Sõruotsa Külaselts. Sõruotsa piirkonna 7 küla koondav selts.
MTÜ EMSI. Emmaste külas tegutsev Hiiumaa Pärimusait tutvustab ja propageerib erinevate
tegevuste ja ürituste kaudu nii Hiiiumaa kui ka üle-eestilisi pärimuskultuurilisi traditsioone.
MTÜ Loomade Eestkoste Organisatsioon LOOMUS. Endise nimega MTÜ Kuulikodu seisab
loomade huvide ja loomuomaste õiguste kaitse eest ühiskondlikes aruteludes.
MTÜ Emmaste Puhkpilliorkester. Puhkpillimuusika edendamine Emmastes ja kogu Hiiumaal,
muusikaürituste korraldamine.
MTÜ Emmaste Päästekeskus. Loodud pärast riikliku päästedepoo sulgemist tagamaks Emmaste
valla elanike ja ettevõtete turvalisus.
MTÜ Tärkma Sadama Selts. Tärkma väikesadama haldamine ja arendamine kohalike kalurite
kalapüügi edendamiseks ning kalandusturismi arendamiseks.
MTÜ Spordiklubi Ernst. Sporditegevuse koordineerimine ja arendamine.
Ernst Jaaksoni SA. Toetab purjelaev Alari restaureerimist Sõru sadamas.

2.4.8 Kogudused
Emmaste vallas tegutseb kokku neli kogudust: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Emmaste
Immanueli Kogudus kahe pühakojaga (Emmaste kirik, Mänspe kabel) ja kolm Eesti Evangeeliumi
Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu kogudust – Emmaste - Nurste Kogudus ( Nurste kabel ),
Harju Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus (Harju kabel) ning Jausa Kogudus (Jausa
kabel ja kogudusemaja
Väljapool kogudusi korraldatakse kohalikule kogukonnale matusetalitusi, laulu- ja muusikaüritusi,
aidatakse majanduslikult kehvas olukorras inimesi rahaliselt vastavalt võimalustele
(sihtotstarbeline fond) ning Leisu külas töötab kasutatud riiete annetusmüük. Kõik kogudused
osalevad „Teeliste kirikud“ projektis. Kogudused korraldavad omavahelises koostöös laste
pühapäevakooli ning suvelaagreid.
Emmaste vallavalitsusega koos süüdatakse iga-aastaselt advendiküünlad Emmaste kirikus ning
võimaldatakse pidada pühakodades kontserte ja muusikaüritusi. Kirikupühadel on pühakojad
avatud.
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2.4.9 Avalik kord ja päästeteenus
Emmaste vallas tagab avalikku korda ja valla elanike turvalisust kaks politseikonstaablit.
Kuritegevus on vallas siiani olnud väga madal ja elanike turvatunne on kõrge.
Emmaste vallas suleti riiklik päästekomando 2012. aastal ja lähim riiklik päästekomando asub
Käina alevikus – umbes 18 km kaugusel Emmaste külast, 25 km kaugusel hooldekodust Hindu
külas ja 27 km kaugusel Õngu külast. Riikliku päästeteenuse kättesaadavus ajalises mõõtmes võib
hinnata heaks (abi saabumine kuni 15 minutiga) ainult Käinale lähemal olevates Jausa ja Valgu
kandi külades kuni Emmaste külani, mis hõlmab umbes 40% valla rahvastikust. Päästeteenuse
kättesaadavust võib hinnata rahuldavaks (kättesaadavus kuni 20 minutiga) kuni Hindu ja Kabuna
külani ning päästeteenuse kohale jõudmine 20 minutiga on tagatud umbes 70% valla elanikele.
Päästeteenuse kättesaadavust võib hinnata mitterahuldavaks 30% valla elanikele eelkõige Nurste
kandis (Leisu, Nurste, Õngu), kuhu abi jõuab kohale vahemikus 20 kuni 30 minutit. Päästetöid on
alates 2008 aastast vallas teostatud keskmiselt viis juhtumit aastas, mis on seotud olnud metsa,
maastiku või hoone tulekahjuga.
Tuleohutuse paremaks tagamiseks ja päästetööde kiiremaks reageerimiseks on loodud endise
Emmaste päästekomando ruumidesse Emmaste külas vabatahtlik päästekomando MTÜ Emmaste
Päästekeskus. Väljakutseid on umbes 15 aastas. Emmaste vabatahtlik päästesalk koosneb hetkel
umbes 15 vabatahtlikust, kellest 6 on aktiivsed (kutselised päästetöötajad Käinast/Kärdlast).
Väljasõiduvalmidus on öösiti 5 minutit alates Häirekeskuse väljakutsest ja päeval võtab kauem
aega. Vabatahtliku päästesalga võimekus (üks auto, üks inimene) on hetkel rahuldav kuni 10
minuti sõidu kauguseni, kuid vaja oleks luua kahe auto valmisolek. Varustus ja tehnika on korralik:
üks päästeauto (Scania), paakauto, paat ja paadihaagis ning heas korras päästevahendid (sh
suitsusukelduja varustus). Koostöö Hiiumaa päästekomandodega on väga hea. Lisaks on Leisu
külas AS Dale loonud oma ettevõtte kinnistule päästevarustuse punkti erineva päästetehnikaga,
kuna Nurste kandi küladeni nii riikliku kui ka vabatahtliku päästesalga võimekus on mitterahuldav.
Riikliku merepäästevõimekus reageerida Emmaste valla rannajoone ümber paikneval merel on
nõrk. Lähim merevalvekeskus asub Kuressaares. Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste Selts asub
Kärdlas ja selle teeninduspiirkonnaks on kogu Hiiumaa ümbruse merealad. Mõnevõrra lähemal
paikneb Muhu Merepääste Selts. Soela väina piirkonda on vajadus on luua vabatahtlik
merepäästevõimekus, mis hõlmaks ka Emmaste valla läänerannikut (nt Haldi).
Praeguse päästeteenuse kättesaadavuse juures on oluline ennetustöö. Nõrkuseks on
organisatsiooniline tegevus, sh teavitustöö vabatahtlike leidmisel, elanike passiivsus. Vabatahtlik
päästesalk vajab juurde vabatahtlikke, eriti noorte seast. Vajadus on veel süstemaatiliste
esmaabikursuste läbiviimine kogukonnas ja esmaste päästetehnikate paigutamine avalikesse
hoonetesse (sh defibrillaatorid) ja avalikesse ruumidesse (sadamatesse ja randadesse esmane
merepäästevarustus).
Tuletõrje veevõtukohtade arv on piisav, kuid nende seisukord (ohutus, viidad) jätab kohati soovida
(ptk. 2.5.4). Vaja oleks parandada teavet valla tuletõrje vesivarustuse paiknemisest ja
kättesaadavusest.

Tugevused ja võimalused
● Lasteaia ja lapsehoiu teenuse kättesaadavus.
● Emmaste Põhikool, kus on aastani 2022 prognoositud piisavalt õpilasi (80-90), kuid väljakutse
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on hoida ja tõsta õppetöö kvaliteeti ning kooli mainet, et kool oleks jätkuvalt lapsevanemate
seas hinnatud.
● Haridus-, kultuuri- ja huvihariduse asutuste tehniline (taristud) seisukord on hea, kuid neile
tuleks leida rohkem kasutusvõimalusi (sh täiskasvanutele).
● Noorte huviharidus ja noorsootöö on aktiivne.
● Väljakutse on mandrile haridust omandama minevate noorte tagasi valda elama asumine või
vähemalt oma kodukohaga tugeva seose säilitamine.
● Kultuuripärandi väärtustamine ja selle säilitamine mäluasutuste kaudu.
● Tegus kogukonnaliikumine. Väljakutse on kogukonnakeskuste strateegiline arendamine
aktiivseteks ja mitmeotstarbelisteks tegevuskohtadeks kohalikele ja külalistele.
● Võimalus on kultuuri- ja spordiürituste kaudu valla atraktiivsuse tõstmine ja maine
kujundamine.
● Sportimisvõimalused olemas, aga vajavad osaliselt kaasajastamist ja kasutatavuse tõstmist (sh
suvel).
● Kaunid rannad, kuid väljakutse on avalike randade arendamine (sh uute avalike supluskohtade
rajamine valda).
● Heal tasemel hooldekodu teenuse olemasolu vallas ja nõudluse kasv SA Hiiu Maakonna
Hooldekeskus Tohvri laiendamiseks.
● Sotsiaalhoolekanne ja selle teenused on vallas heal tasemel.
● Tervishoiuteenused (perearst, hambaravi, apteek, massaaž) on kättesaadavad ja heal
tasemel.
● Aktiivne ja mitmekesine kodanikuliikumine ning tegusad kogudused.
● Tankla ja sularahaautomaat
● Elanike kõrge turvatunne ja vähene kuritegevus.
Nõrkused ja ohud
● Lasteaialaste arvu märkimisväärne vähenemine lähiaastatel
● Oht, et pikemas perspektiivis kaob õpilaste vähesuse või koolireformi tõttu Emmaste Põhikooli
3. kooliaste (7.-9.klass).
● Sporditegevus vajab süstemaatilist edendamist ja koordineerimist.
● Kogukonnakeskused vajavad strateegilist arendamist.
● Mitterahuldav riiklik päästeteenus, mida leevendab osaliselt vabatahtlik päästesalk.
● Nõrk merepääste võimekus.

2.5

Tehniline taristu ja kommunaalmajandus

2.5.1 Teedevõrk
Vallas oli 2014. aasta seisuga erinevaid teid kokku 264 km. Riigimaanteid oli kokku 90 km, millest
62 km (69% riigiteedest) on kaetud kõvakattega ja ülejäänud 28 km on kruusatee. Munitsipaalteid
on kokku 58 km, millest 13 km (13% vallateedest) on kaetud kõvakattega ja ülejäänud 45 km on
kruusateid. Erateid (sh RMK metsateid) on vallas 116 km, millest 57 km (49% erateede) ulatuses
on teeomanikega sõlmitud avaliku kasutuse lepingud. Veel on vallas üks 1,5 km pikkune kergliiklus
tee Emmaste küla ja Emmaste Põhikooli (mõisa) vahel.
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Alates 2010. aastast on valla piires teetöid teostatud riigimaanteedel ca 11 km ulatuses –
rekonstrueeriti maantee nr 84 Emmaste - Luidja tee 5 km pikkune Leisu - Haldi vaheline teelõik,
mille raames likvideeriti kergliiklustee Leisu ja Nurste vahel ning paigaldati tolmuvaba katend
Kurisu küla vahelisele lõigule Leisu – Kurisu teel ja Nurste – Kuusiku vahelisele teelõigule. Lisaks
Emmaste – Luidja maantee 3 km pikkune Haldi – Õngu teelõigul toimus pindamine.
Munitsipaalteedest kruusatati 1,5 km ulatuses Jausa küla teid 2013. aastal. Lisaks kruusatati
2013. aastal 6 erineval avaliku kasutusega erateed kokku 7 km ulatuses. Hetkel puudub Emmaste
vallal kehtiv vallateede teehoiukava.
Suurimaks probleemiks on tolmuvaba kattega vallateede vähesus ja vallale strateegiliste
riigimaanteede kruusateede olukord. Valla teedest on halvas seisukorras Rannaküla ring (tee nr
1750020), Jausa kandis Lauda ehk kaitseriba tee, Valgu kandis Harju lauda tee ja Männiku ring.
Kõige kriitilisem on Emmaste küla ja Tärkma sadama vahelise tee viimine mustkatte alla, kuna tee
võimaldab ligipääsu tugimaanteelt nr 83 ametlikule jääteele Hiiumaa (Tärkma sadam) ja Saaremaa
(Triigi sadam) vahel. Vallale kuuluv kruusatee ei pea vastu talvise jääteega seotud
liikluskoormusele. Osaliselt on lahendamata ka allasutuste territooriumisiseste teeradade
korrastamine ning Emmaste Põhikooli territoorium vajab õueala kõnniteede välja ehitamist.
Riigimaanteid, mis asuvad Emmaste valla territooriumil, oleks vajadus viia tolmuvaba mustkatte
alla (või vähemalt teostada regulaarset suvist tolmutõrjet) umbes 22 km ulatuses. Kõige olulisem
on eelkõige Nurste – Taterma tee (nr 12130) mustakatte alla viimine parandaks päästeteenuse
kättesaadavust Käinast ja tõstaks ohutuse taset Nurste kandis, eriti ettevõtluses (AS Dale LD ja
OÜ Liisbet Tukat). Veel on vajadus saada tolmuvabaks Haldi sadama tee (nr 12134) ja erinevad
teelõigud Harju – Leisu (nr 12131), Jausa II – Jausa III (nr 12147), Tilga – Ollima (nr 12148) ja
Kanala – Lundi – Mõisa (12145) vahelistel teedel.

2.5.2 Sadamad
Emmaste vallas on üks parvlaevasadam, kolm väikelaevasadamat ja seitse lautrikohta. Sõru
sadamakompleksil on suur potentsiaal puhkemajanduse ja merega seotud ettevõtluse
arendamiseks. Väikesadama arendus ise ei ole üldjuhul majanduslikult tasuv, kuid sadama
arenduse kaudu laiemale piirkonnale (vallale) tekkiv positiivne mõju, selle elukeskkonna kvaliteedi
tõus ja kohaliku ettevõtluse elavnemine muudab väikesadamate arenduse sotsiaal-majanduslikult
tasuvaks.
Hetkel pakutakse Sõru sadama piirkonnas mitmeid sidusteenuseid: aastaringselt avatud pood,
hooajaliselt avatud toitlustus (Sõru kõrts), ürituste toimumiskoht (Sõru Paadikuur), majutus (Kaluri
Puhkemaja), purjelaev Alar (ehitatud 1939. aastal) ja Sõru Muuseum. Muuseumihoone taga asub
avalik telkimisplats.
Sõru parvlaevasadam. Pärna külas riigile kuuluv sadam on kantud riiklikku sadamaregistrisse ja
millele on määratud sadama akvatoorium. Sadam on riigi tasandil oluline transiitsadam, mis
teenindab aastaringselt parvlaevaliiklust Hiiumaa ja Saaremaa (Triigi) vahel. Sadama valdaja ja
hooldaja on AS Saarte liinid. Triigi-Sõru liinil teenindati 2014. aastal 38 920 reisijat ja 16 100
sõidukit. Kokku on kolm kaid kogupikkusega 135 meetrit (maksimaalne süvis 3,5 meetrit). Olemas
on vesi- ja elektrivarustus, jäätmekogumine, WC, puhkeruum.
Vajadus on kvaliteetsema Sõru-Triigi laevaühenduse (uue laeva, igapäevase regulaarse
sõidugraafiku) järele, mis tagaks aastaringselt senisest tihedama ühenduse Saaremaaga
parandades nii valla kui kogu Hiiumaa elanikkonna teenuste kättesaadavuse võimalusi (sh
Kuressaares) ning elavdaks (puhke)majandust nii Emmaste vallas kui kogu Hiiumaal üldisemalt.
Hetkel pakutav piiratud ja ilmast tulenev ebakindel laevaühendus pärsib otseselt Emmaste valla
puhkemajanduse ja teenindusasutuste arengut. Laevaühenduse kvaliteetsema teenuse
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pakkumiseks kavandab riik lähiaastatel uue parvlaeva liinile toomist, Sõru sadama muulile
tuuletõkke rajamist ja sadama kai pikendust.
Sõru väikelaevasadam. Vallale kuuluv ja MTÜ Sõru Merekeskus poolt hallatav väikelaevasadam
on ainuke külalissadam vallas, millel on suur potentsiaal turismisadamana. Kokku on neli kaid
kogupikkusega 180 meetrit (maksimaalne süvis 2,5 meetrit) ja mahutab umbes 35 väikelaeva,
millest kuni kümme kohta on püsivalt kasutuses. Suvehooajal külastab sadamat umbes 100
väikelaeva. Olemas on vesi- ja elektrivarustus, jäätmekogumine, WC, pesemisvõimalus ja
olmeruum ning betoonslipp. Sadamas on 2005. aastal rajatud remondihall väikelaevade
remontimiseks ja hooldamiseks.
Teenuste tase sadama külaliste teenindamiseks on nõrk ja vajab oluliselt kaasajastamist.
Puuduvad ruumid kalapüügivarustuse hoidmiseks ning kala hoidmiseks ja töötlemiseks, mis on
vajalikud kalapüügi ja -turismi arengu toetamiseks. Samuti on vajalik võimaldada aluste hoidmist
sisetingimustes ja ehitada välja remondikai. Arvestades sadama strateegilist asukohta Soela
väinas kui ühte sisenemisteed Väinamerre, on suur vajadus ka väikelaevade tankimisteenuse
järele nii kohalikel kui ka külalisalustel.
Tärkma sadam. Tärkma külas sadama haldaja (MTÜ Tärkma Sadama Selts) eestvedamisel on
2014. aastal renoveeritud kaasaegseks ja mugavaks väikesadamaks kohalikele kaluritele nii
kalapüügiks kui ka kalandusturismi arendamiseks. Kokku on kolm kaid kogupikkusega 60 meetrit
(maksimaalne süvis 1,5 meetrit) ja mahutab umbes 10 väikelaeva, millest valdav osa on püsivalt
kasutuses. Sadamat kasutab 8 kutselist kalurit. Olemas on wc, pesemisvõimalus, olmeruumid ja
ruumid kalapüügivarustuse hoidmiseks. Sadam ei osuta külalissadama teenuseid.
Haldi sadam. Haldi külas eraomandisse kuuluv sadam on perspektiivne Emmaste lääneranniku
kala- ja külalissadam olulise puhkemajanduse potentsiaaliga, kuid mis on hetkel halvas
seisukorras. Kokku on kolm kaid kogupikkusega 87 meetrit (maksimaalne süvis 1,5 meetrit) ja
mahutab umbes 10 väikelaeva, millest pooled kohtadest on püsivalt kasutuses. Sadamat kasutab
15 kutselist kalurit. Hetkel teenused sadamal puuduvad. 2013. aastal on kehtestatud
detailplaneering. Sadam on kavandatud renoveerida, laiendada sadama kaid kuni 20 väikelaeva
kohani, renoveerida sadamahooned (hetkel 100% amortiseerunud) ning luua võimalused
kalatöötlemiseks ja tingimused külalisaluste vastuvõtmiseks.
Lautrikohad. Emmaste vallas on kokku 7 lautrikohta, mida kasutatakse kalapüügikohana.
Eraomandis, kuid omaniku kokkuleppel on avalikus kasutuses viis lautrikohta: Kajaka kanal (Jausa
küla), Sõru ranna kiviread (Hindu ja Sõru küla), Prähnu rand (Prähnu küla), Külaküla ranna
kiviread (Külaküla küla), Kurbapere lautrikoht (Mänspe küla) ja Õngu ranna kunagine
laevaehituskoht (Õngu küla). Ebasoodsad looduslikud tingimused Kurbapere lautrikoha (merevee
taseme suur kõikumine) ja Külaküla ranna lautrikohta (mudaga täitumine) raskendavad lautri
kasutamist.

2.5.3 Ühistransport
Emmaste vallas ühistranspordi korraldaja on Hiiu Maavalitsus, mis planeerib ja organiseerib kogu
Hiiu maakonna ühistransporti. Emmaste vallas on õpilastevedu ühildatud maakonna
bussiliinivõrguga ja õpilastele on transport tasuta valla ja riigi toetusel.
Seisuga 01.01.2015 võib ühistranspordi teenuse kvaliteeti (ulatus, sagedus, kiirus, ajastus) pidada
Emmaste valla elanike jaoks rahuldavaks.
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2.5.4 Veevarustus, kanalisatsioon, tuletõrje veevõtukohad
Veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamise aluseks on Emmaste valla ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni
arengukava.
Ühisveevarustust
ja
ühiskanalisatsiooni
haldab
valla
munitsipaalasutus Emmaste Kommunaal (MA EMKO), va Sõru Sadama piirkond, mida haldab AS
Saarte Liinid. Vallas on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava alusel määratud kokku viis
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni piirkonda: Emmaste, Hindu, Pärna ja Jausa külad ning Emmaste
mõisa (Põhikooli) piirkond.
Emmaste küla. Ühisveevärki kasutab 59 eluruumi (eramut/korterit) ja 5 ettevõtet ning
kanalisatsiooni kasutab 50 eluruumi ja 5 ettevõtet Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seisukord on
hea: 2013. aastal rekonstrueeriti veetrassid ja pumpla, 2007. aastal rekonstrueeriti
kanalisatsioonitrassid. Arvestades hetke ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni süsteemi võimekust ja
kogutarbimist, on võimalik tõsta ühisveevärgi tarbimist 75%, kuid kanalisatsioonisüsteemis on vaja
rekonstrueerida reoveepuhasti ja rajada purgimissõlm.
Emmaste mõisa piirkond (Emmaste Põhikooli ümbrus). Lisaks Emmaste Põhikooli hoonetele ja
spordihoonele kasutab ühisveevärki 11 eluruumi (eramu/korter) ja kanalisatsiooni 8 eluruumi.
Hetkel on ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga võimalik ühendada ülejäänud piirkonna 4
eluruumi. Suurimad tarbijad on põhikool, käsitöömaja ja spordihoone. Ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni seisukord on üldiselt hea – perioodil 1997-2000 rajati uus kanalisatsiooni
survetrass, biopuhasti ja veetrassid. Kaasajastada on vaja veetöötlemisseadmed (raua ärastus)
pumplas, rekonstrueerida on vaja reoveepuhasti, kanalisatsioonitrassid ja ülepumplad.
Hindu küla. Lisaks suurimale tarbijale, SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri kompleksile
kasutab ühisveevärki veel 4 eluruumi (eramut/korterit) ja kanalisatsiooni 8 eluruumi. Hetke
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi võimekust arvestades oleks võimalik praegust
kogutarbimist kahekordistada. Hetkel ei ole piirkonnas ühtegi kinnistut, mida süsteemiga
ühendada. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seisukord on väga hea – veetrassid ja
veetöötlemisseade ning kanalisatsioonisüsteem on rekonstrueeritud 2011. aastal.
Pärna küla. Ühisveevärgiga on liitunud kõik Sõru sadama piirkonna hooned (Sõru Muuseum, Sõru
Merekeskus, Sõru Paadikuur ja sadamahoone). Lisaks teenindatakse sadamaid külastavaid laevu.
Hetkel oleks ühisveevärgiga võimalik ühendada kuni 8 eluruumi. Ühisveevärgi seisukord on
rahuldav – veetrassid rajati 2005. aastal, kuid joogivee kvaliteet ei vasta nõuetele. Hetkel on
olemas lokaalsed kanalisatsiooni kogumiskaevud. Sõru sadama arendamise üks eeldus on
puurkaevupumpla
rekonstrueerimine
ja
veetöötlemisseadme
paigaldamine
ning
ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti rajamine.
Jausa küla. Ühisveevärki kasutab 16 eluruumi (eramut/korterit) ja ühiskanalisatsiooni 13 eluruumi
lisaks ühele ettevõttele. Suurim tarbija on korterelamu 12 korteriga. Ühisveevärki ja kanalisatsiooni
ei ole viimase 25 aasta jooksul parendatud ja nende seisukord on hetkel halb – nii kanalisatsioon,
reoveepuhasti kui ka veetrassid on amortiseerunud, pumplas puudub raua ärastamise filter.
Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga oleks võimalik ühendada kuni 8 eluruumi, kuid tarbijaid
saab ühendada pärast ühisveevärgi rekonstrueerimist. Joogivee kvaliteet ei vasta nõuetele.
Vallavalitsuse allasutus MA EMKO haldab 4 vee-erikasutusloaga puurkaevu ja 8 puurkaevu, mille
kasutus on alla 5 m3 ööpäevas. ÜVK piirkondadest välja jäävatest puurkaevudest vajavad Leisu
küla kogukonnakeskuse (koolimaja) ja Emmaste perekeskuse (ambulatooriumi) puurkaevud
veetöötlemisseadmeid ennekõike raua ärastuseks.
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Seisuga 01.01.2015 on Keskkonnaregistrisse kantud lisaks Emmaste valla territooriumil asuvatele
MA EMKO poolt hallatavatele 12 puurkaevule veel 125 puurkaevu. Ülejäänud majapidamistel on
joogivee tarbeks kasutusel salvkaevud. ÜVK piirkondadest eemal on kanalisatsioon lahendatud
lokaalsete kogumiskaevudega ja septikud imbväljakutega.
2011. aasta lõpu seisuga oli 86% valla eluruumidel joogivesi kättesaadav siseruumides ja
pesemisvõimalused on siseruumides (mitte kõrvalhoones) 61% eluruumidest (tabel 17). Veeklosett
oli paigaldatud umbes pooltele eluruumidele.
Tabel 17. Emmaste valla leibkondade tehnovarustuse tase. REL 2011.

Kõik hoone liigid

Veevärk
eluruumi
s
86%

Pesemisvõimalus
(sh kõrvalhoones)

Pesemisvõimalusen
a vann ja/või dušš

Veeklosett
eluruumis

91%

61%

52%

Korterelamu

100%

100%

92%

85%

Ühepereelamu

82%

89%

54%

46%

Emmaste vallas on kokku 7 (aastaringselt 6) ametlikku tuletõrjevee veevõtukohta (tabel 18).
Veevõtukohtade arv on piisav vallas ja nende seisukord on üldiselt rahuldav. Tuletõrjevee
saamiseks eraldi veehüdrante vallas ei ole.
Valla tuletõrje veevõtukohad on vaja kaardistada ja inventariseerida ning vastavalt korrastada, sh
parandada kättesaadavust, tagada ohutus ja paremini tähistada. Lahendamist vajavad Jausa küla
veevõtukoha taastamise perspektiivi küsimus ja Sõru sadama kui strateegilise piirkonna ÜVK
rajamise vajadus.
Tabel 18. Emmaste valla territooriumil paiknevate tuletõrje veevõtukohtade ülevaade.
Veevõtukoht

Tüüp

Maht, m3

Asukoht
Emmaste küla,

Haldaja

Metsalauka küla

Eraomand

Emmaste küla

EMKO

Tuletõrjetiik

250

Rahuldav

Hooldekodu KÜ

Hindu küla,

EMKO

Tuletõrjetiik

2x40

Hea

Sadama KÜ

Pärna küla,

endise Jausa
aiandi kõrval

Jausa küla

Eraomand

Reservuaar

Tale KÜ

Leisu küla

Eraomand
(AS Dale)

Tuletõrjetiik

Ollima KÜ
Lauda KÜ
Kooli LÜ

EMKO

Seisukord

Lahtine veevõtukoht

Rahuldav

Veetorn (soojal
perioodil)

Hea

Merekeskus Sadama akvatoorium

Rahuldav
Rahuldav
200

Väga hea

2.5.5 Soojavarustus ja energeetika
Emmaste vallas puudub tsentraalne keskküte ning soojatootmine on lahendatud valla asutustes,
era-ettevõtetes ja era majapidamistes (sh kortermajades) lokaalselt.
Emmaste valla asutustes on viimase kümne aasta jooksul kaasajastatud küttelahendusi ja
soojustatud hooneid (tabel 19), et tõsta soojatarbimise efektiivsust ning seeläbi saavutada rahalist
säästu. Arvestades tulevikus karmistuvaid nõudeid avalike hoonete energia tarbimisele ja vajadust
rahalisele kokkuhoiule küttekuludelt, on oluline jätkata valla asutuste hoonete muutmist
energiatõhusamateks nii efektiivsemate küttelahenduste, soojustamise kui hoonesiseste
küttesüsteemide kaasajastamise näol.
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Tabel 19. Ülevaade valla hallatavate hoonete küttelahendustest ja energiatõhususest.
Kütteliik
Emmaste Lasteaed
Emmaste Põhikool

Küttesüsteemi
Soojustamine
seisukord

Maaküte

korras

Puudulik

Võimalikud parendused
Parandada soojustust

Maaküte

Korras

Osaline

Osaline soojustamine

sh spordihoone

Õhksoojuspump

Korras

Osaline

Parandada soojustust

sh käsitöömaja

Õliküte

Korras

Osaline

Kütteliigi vahetus

Kütteõli, elekter

Korras

Puudulik

Kütteliigi vahetus

Maaküte

Korras

Täielik

-

Õhksoojuspump, elekter

Korras

Täielik

Ahjuküte, elekter
Puuküttekatel,
päikesepaneel
(ventilatsiooni toiteks)
Ahjuküte,
õhksoojuspump
Ahjuküte,
õhksoojuspump
Ahjuküte, elekter

Korras

-

-

korras

Täielik

halb

Saepuru

keskmine

Puudub

keskmine

Puudub

keskmine

Osaline

Perearstikeskus
Noortekeskus
Sõru Muuseum
Merekeskus
Hooldekodu (SA Hiiu
Maakonna Hooldekeskus
Tohvri)
Leisu koolimaja
Valgu seltsimaja
Vallamaja
Emmaste raamatukogu

Elekter, kamin

kütte kaasajastamine,
päikesepatareid
Maaküte, hoone
rekonstrueerimine
Soojustamine (hetkel
talvine tegevus piiratud)

Kütteliigi vahetus

Emmaste külas asuvate kortermajade energiatarbimist on võimalik tõhustada eelkõige
soojustamisega, mis muudaks majad ka visuaalselt atraktiivseks, aga ka küttelahenduse
kaasajastamisega.
Nii sooja kui ka elektri tootmiseks tuleks valla asutuste hoonetes ja eratarbijatel kasutusele võtta
järjest rohkem perspektiivseid taastuvaid energiaallikaid – maa, päikese ja tuule energia ning
biomaterjal (biogaas, energiavõsa, põhk, puiduhakke jne).
Välja tuleks selgitada Emmaste külas keskkütte rajamise perspektiiv ja majanduslik tasuvus ning
perspektiivsete kogukonna energiaühistute loomine nii sooja kui ka elektri tootmiseks, mis tagaks
elanike varustuskindluse ja toodaks omanikele kasu.
Taastuvate energiaallikatega energiatootmise arendamisel lähtutakse kohalikust nõudlusest, mis
üldisemalt aitab kaasa Hiiumaa enda energiavarustuskindluse saavutamise, kuid ei ole mõeldud
laiemalt energia eksportimiseks.

2.5.6 Elektrivõrk ja tänavavalgustus
Hiiumaa elektrivarustus on tagatud Saaremaa, Leisi 110/35/10 kV alajaama kaudu. Leisi
alajaamaga on tuuakse elekter Soela väina põhja paigaldatud kolme 35kV merekaabliga
Rannaküla külla ja edasi läbivad kaks 35kV elektriõhuliini Emmaste valla territooriumi lõpppunktiks
Käina aleviku Luguse alajaam.
Emmaste valda varustab Emmaste 35/10 kV alajaam asukohaga Emmaste külas, mille kaudu
jaotatakse 10kV elektriõhuliinidega elekter valla territooriumile. Hetkel on elektrivarustus tagatud
valla igas külas. Emmaste 35/10kV alajaama võimsus on 1,8 MVA ja perioodil 2010-2014 oli
alajaama aasta maksimaalne koormus vahemikus 1,1 – 1,3 MW (Elering, 2014). Hetkel ei ole
Emmaste vallas probleemi elektritarbimise koormuse tõstmisel ja seega ettevõtluse arendamisel
Emmaste vallas on elektrivarustus tagatud.
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AS Elektrilevil on kavas Emmaste alajaam uuendada aastaks 2020. Kõige optimaalsema
lahendusena Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmiseks nähakse varianti, kus Saaremaalt
Emmastesse ehitatakse uus Pammana – Emmaste 35(110) kV merekaabelliin ja Emmaste
territooriumil paiknevate 35kV elektriõhuliinide kõrvale rajatakse täiendav 110 kV liin Kärdlani läbi
Käina.
Tänavavalgustus. Emmaste vallas on kaks tänavavalgustusvõrku – üks Emmaste küla keskusala
ja teine kergliiklustee valgustamiseks: tänavavalgustusvõrk valgustab 1,5 km pikkust
kergliiklusteed Emmaste küla ja Emmaste Põhikooli vahel (valgustatud energiatõhusate LEDvalgustitega).
Parema ohutuse ja turvalisuse tagamiseks on vajadus renoveerida Emmaste küla keskusala
amortiseerunud tänavavalgustusvõrk, rajada uus tänavavalgustussüsteem Emmaste Põhikooli ja
spordirajatiste ümbruses ning parandada valgustatust suuremates külades, mida läbivad riigi
tugimaanteed, eelkõige 1 km pikkune valgustus Leisu koolimaja ja Nurste küla vahel.
Küladevaheliste teelõikude ristmike ja/või bussipeatuste valgustamiseks tasub kaaluda üksikuid
(pool) autonoomseid (nt päikeseenergial töötavaid) tänavavalgusteid.

2.5.7 Jäätmemajandus ja heakord
Emmaste vallas jäätmemajanduse korraldamise aluseks on Hiiumaa omavalitsuste
jäätmekava, Emmaste valla jäätmehoolduseeskiri ning Hiiumaa Omavalitsuste Liidu
korraldatud jäätmeveoga seotud dokumentatsioon. Hetkel toimub jäätmevedu Emmaste
vabaturu tingimustel ja majapidamistele regulaarset jäätmeveoteenust pakuvad nii AS
Keskkonnateenused kui ka Hiiu Autotrans OÜ.

ühine
poolt
vallas
Eesti

Pakendijäätmete ja klaastaara kogumiskohad Emmaste vallas asuvad Emmaste, Jausa, Nurste,
Valgu ja Pärna külades ning nende jäätmete vedu korraldab AS Eesti Keskkonnateenused. Ohtlike
jäätmete kogumispunkt asub Emmaste külas Ollimal ja seda haldab Hiiu Autotrans OÜ. Sõru
väikelaevasadamas paiknevad üldkasutatavad konteinerid on eeskätt mõeldud Emmaste valla
külastajatele.
Emmaste valla heakorra eest avalikes kohtades (teed, rannad, kalmistud) vastutab Emmaste valla
munitsipaalasutus EMKO. EMKO võimekus heakorratöödeks on rahuldav. Suurim väljakutse on
munitsipaalteede hea seisukorra hoidmine.

2.5.8 Side- ja kommunikatsioonivõrgud
Lauatelefoniteenus on olemas enamuses valla külades.
Telefoni- ja andmesideteenust mobiilside vahendusel pakuvad Emmaste valla territooriumil kolm
sideoperaatorit (EMT, Elisa, Tele2). Mobiilside levi ja andmesidekiirus erinevad märgavatavalt
Emmaste valla erinevates piirkondades, mis sõltub erinevate sagedusvõrkude (2G, 3G, 4G)
levialadest.
Hinnates
mobiilsideühenduse
(mobiilse
interneti)
kvaliteeti
operaatori
andmesidekiiruse alusel (joonis 14), on seisuga aprill 2014 Emmaste valla territooriumil väga hea
(4G) levi sideoperaatoril EMT, mida võib pidada parimaks kogu Hiiumaal (TJA, 2014). Seevastu
Elisa (4G) levi Emmaste vallas on selgelt nõrgem ja aeglasem kui mujal Hiiumaal. Sideoperaatori
Tele2 mobiilside levi on kõige nõrgem, kuna Tele2 4G sagedusvõrk jääb Emmaste vallas nõrgaks
ja parim levi tuleb 3G sagedusvõrgust. Tele2 pakub eraldi Kõu interneti teenust (va piirkond valla
põhjaosas).
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Joonis 14. Mobiilside operaatorite andmesidekiirus (levi kvaliteet) Emmaste vallas (TJA, 2014).
Kohalikele majapidamistele ja ettevõtetele pakub Elion tavalist andmeside püsiühenduse teenuse
(40 Mbit/s) võimalust, millega on tänaseks liitunud Nurste – Leisu külades 18 kinnistut, Emmaste
külas 26 kinnistut (sh 4 korterelamut) ja Valgu külas 12 kinnistut (sh 1 korterelamu). WiFi ehk
traadita interneti ühendust pakuvad Emmaste vallas paljud toitlustus- ja majutusasutusi ning
mitmed avaliku teenuse asutused (sh Emmaste raamatukogu, Sõru Muuseum, Emmaste
noortekeskus, Leisu koolimaja).
Emmaste valla territooriumile paigaldas Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) üle-eestilise
lairiba baasvõrgu projekti raames valguskaabli trassile Kõpu-Luidja-Nurste-Emmaste (ELA012)
2011. aastal. Projekti raames planeeritakse lairiba baasvõrk välja ehitada trassil Emmaste-ValguMuda-Taterma-Käina ning ühendada Hiiumaa baasvõrk Saaremaa baasvõrguga. Hiiumaa ja
Saaremaa baasvõrke ühendav valguskaabli trass ehitatakse välja Tärkma kaudu. Hetkel on
ülikiire lairiba baasvõrguga (300 Mbit/s) ühendatud sideoperaatorite mobiilsidemastid, kuid
Emmaste valla elanikele ja ettevõtetele juurdepääs ülikiirele lairiba ühendusele valguskaabli kaudu
tänaseks puudub. Ülikiire interneti juurdepääsuühenduse saamiseks lõpptarbijale on kaks
võimalust: kas oodata, kui sideoperaatorid hakkavad ise lõppühendust välja ehitama (esitada
piisaval hulgal sooviavaldusi) või algatavad kortermaja elanikud, külaseltsid ja/või ettevõtted
koostöös vallavalitsusega ise projekte lairibaühenduste „viimase kilomeetri“ rajamiseks
lõpptarbijateni.
Kaugtöö paremaks võimaldamiseks Emmaste vallas ja IT-põhise ettevõtlusele paremate
tingimuste
loomiseks on perspektiivne ühendada ülikiire
lairibavõrguga eelkõige
kogukonnakeskused, seltsimajad, võimalikud kaugtöökeskused ja avalikud asutused (kool,
noortekeskus).

2.5.9 Pühakojad ja kalmistud
Emmaste vallas asuvast seitsmest pühakojast on kaks – Emmaste kirik ja Mänspe kabel
ehitismälestistena muinsuskaitse all. Emmaste kiriku seisund on 2012. aastal hinnatud halvaks.
Koguduse vahenditest on uuendatud kooriruumi aknad ja sõpruskoguduste toel on kirikus uus
laudpõrand ja käärkamber. Kiriku orel on suvisteks jumalateenistusteks hädapärases seisukorras,
kuid muusika üritustel kasutamiseks on pill kõlbmatu ning vajab säilimiseks kiiremas korras
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restaureerimist. Suureks piiravaks teguriks on küttesüsteemi puudumine, mistõttu talveperioodil on
keeruline kirikut kasutada, nt matusetalitusteks.
Mänspe kabeli seisund on 2011. aastal hinnatud rahuldavaks. 2000. aastal remonditi kiriku torni,
rajati maakividest välistrepp, vahetati peauks ja torni aken, värviti fassaad ja ehitati uus aed. 2004.
aastal paigaldati Muinsuskaitse avariitoetuse abil piksekaitse. 2011. aastal on kabelit ümbritsev
Mänspe kiriku kirikuaia piirdemüüri seisund hinnatud rahuldavaks ja Mänspe kiriku kirikuaia
seisund heaks.. Kõige tähtsam oleks põranda renoveerimine ja oreli seisukorra parendamine.
Emmaste vallas asub Emmaste kalmistu, Mänspe kabeliaed ja Sõru kabeliaed, millest viimane ei
ole enam kasutusel. Emmaste kalmistu asub Emmaste külas ja selle territoorium on umbes 2,9
hektarit. 2011. aastal on kalmistu seisund hinnatud rahuldavaks. 2012. aastal teostati kalmistu
hooldustöid Muinsuskaitse avariitoetuste abil. Mänspe kabeliaed on üle 1,1 hektari suur ja 2014.
aastal on selle seisund hinnatud rahuldavaks ja hauad on üldiselt korrastatud. Mõlemat surnuaeda
haldab munitsipaalasutus EMKO.
Sõru kabeliaia ala on tasandatud ja korrastatud ning säilinud on üks hauaplaat. Kabeliaia seisund
on 2014. aastal hinnatud heaks.
Kalmistute kohta puuduvad elektroonilised andmebaasid.
Tugevused ja võimalused
● Sõru praamisadam ja laevaühendus Saaremaaga.
● Võimalus on teenuse kvaliteeti tõsta (uus laev ja tihedam igapäevane sõidugraafik).
● Sõru ja Haldi väikelaevasadamate arendamine. Suur potentsiaal on maakonna tasandi
tähtsusega Sõru sadama kompleksi terviklik arendamine.
● Rahuldav (va. Õngu) ühistranspordi ühendus Kärdlaga.
● Ühistransport on ühildatud õpilasveoga.
● Võimalus ühistranspordi kvaliteeti tõsta või vähemalt hoida praegusel tasemel.
● Munitsipaalhooned on enamus renoveeritud , kuid väljakutse on kogukonnahoonete (Leisu ja
Valgu) kaasajastamine ja energiatõhususe tõstmine.
● Tagatud elektritarbimise koormuse tõus vajadusel.
● Valda läbib ülikiire lairiba baasvõrk, mis ei ole viidud lõpptarbijateni (kogukonnakeskused,
haridusasutused, kaugtöökeskused, avalikud asutused).
● Pühakodade ja kalmistute rahuldav seisukord, kuid vajavad jooksvalt remonti.
Nõrkused ja ohud
● Munitsipaalteede seisukord on üldiselt rahuldav.
● Puudub munitsipaalteede teehoiukava.
● Päästeteenuse kättesaadavuse kiirendamiseks ja elanike liikumisvõimaluste parendamiseks
vajavad kruusakattega riigimaanteed mustkatet ( eriti Nurste -, Harju – Leisu , Jausaküla ring) .
● Sõru ja Haldi väikelaevasadamate (sh pakutavate teenuste) ning lautrikohtade olukord.
● Rannakalanduse taandumine.
● Ühisveevärk ja kanalisatsioon osaliselt amortiseerunud, veekvaliteet ei vasta kõikjal nõuetele.
● Tuletõrje veevõtukohtade seisukord: vajalik inventariseerimine ja hooldamise-haldamise
tegevuskava.
● Tänavavalgustuse seisukord: Emmaste küla tänavavalgustus, valgustus Leisu-Nurste vahele
ja Emmaste Põhikooli ümber ning üksikud valgustid külasid läbivate suuremate teede äärde.
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2.6

Ettevõtlus ja tööhõive

2.6.1 Ettevõtted ja majandustegevus
Emmaste valla ettevõtlust iseloomustab suhteliselt mitmekesine majandustegevus ja Eesti
keskmisest ettevõtlikumad elanikud. Enamik ettevõtetest tegutsevad põllumajandussektoris. Vallas
asub viis suuremat tootmisettevõtet, mis moodustavad suurema osa valla majandustegevusest ja
on loonud suurema osa valla töökohtadest, kuhu tullakse tööle ka mujalt Hiiumaalt.
Ettevõtluse arengu eeldusteks on uuenduslikkus ja (kohaliku) tooraine väärindamine. Logistiliselt
jääb Emmaste vald kaugemale maakonna keskusest Kärdlast ja Tallinnast. Saaremaaga
ühenduse parandamine soodustaks märkimisväärselt turismimajanduse ja teenindussektori
arengut vallas.
Emmaste vallas aktiivselt tegutsevate ettevõtete arv kasvas stabiilselt perioodil 2000-2013 ja
aastal 2013 on majandusüksuste arv 124, mis on neli korda rohkem, võrreldes 2000 aasta
näitajaga (joonis 15). 2013. aastal tegutses vallas iga saja (vanuses 15-64) tööealise elaniku kohta
18,3 aktiivset ettevõtet, mis on kõrgem nii teiste Hiiumaa omavalitsuste näitajast (Hiiumaa
keskmine on 15,9 ettevõtet) kui ka Eesti keskmisest näitajast (13,2 ettevõtet). Lisaks tegutseb
vallas kokku 33 kasumitaotluseta majandusüksust – 30 mittetulundusühingut ja 3 sihtasutust.
Majandustegevuse ruumiline jagunemine ehk majandusüksuste paiknemine Emmaste vallas on
sarnane elanike jagunemisega. Äriregistri andmete põhjal oli 202 majandusüksusest registreeritud
40% Emmaste kanti (sh 23% Emmaste külas), 26% Nurste kanti, 14% Sõru kanti, 12% Jausa kanti
ja kõige vähem ehk 8% Valgu kanti.

Joonis 15. Emmaste valda registreeritud majanduslikult aktiivsed FIE-d (Statistikaamet, 2015).
Aastal 2013 Emmaste valda registreeritud ja majanduslikult aktiivset 124 ettevõtet jagunevad
õigusliku vormi põhjal sisuliselt kas füüsilisest isikust ettevõtjateks või osaühinguteks –
ettevõtjatest 61 ehk 49% on FIE-d ja 59 ehk 48% on osaühingud. Lisaks on registreeritud 3
aktsiaseltsi ja 1 tulundusühing. Alates 01.01.2010 on FIE-de arv püsinud samal tasemel. Vallas
registreeritud majandusüksuste arvu kasv tuleneb osaühingute loomisest.
Majanduslikult aktiivsest 124 ettevõttest on 2013. aastal koguni 55, ehk 44% ettevõtjatest, seotud
põllu- ja metsamajanduse või kalapüügiga (joonis 16). Samas antud tegevusala osakaal ettevõtjate
arvus langeb stabiilselt alates 2005. aastast, mil vastav näitaja oli 59%. Oluliselt vähem ehk 14
ettevõtjat (11%) on seotud töötleva tööstusega, 12 ettevõtjat (10%) on seotud kutse-, teadus- ja
tehnikaalase tegevusega ning 8 ettevõtjat (6%) on seotud ehitusega. Võrreldes Hiiu maakonnas
tegutsevate ettevõtete jagunemisega tegevusalade lõikes, tuleb välja, et Emmaste vallas tegutseb
keskmisest vähem ettevõtjaid kaubandus- ja teenindussektoris, mis on seotud väikese
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rahvaarvuga. Samas, arvestades turismisektori potentsiaali eelkõige Saaremaa ühendusega, on
majutuse ja toitlustuse valdkonnas perspektiivi ettevõtluse kasvuks.

Joonis 16. Äriregistri andmetel Emmaste valda registreeritud majanduslikult aktiivsete ettevõtete jagunemine
tegevusalade lõikes 2013 aastal (Statistikaamet, 2015).
Valdav osa ehk 96% 2013. aasta seisuga Emmaste valda registreeritud majanduslikult aktiivsetest
ettevõtetest on alla 10 töötajaga väikesed ettevõtted, mis on sama näitaja ka Hiiu maakonna
tasandil (Statistikaamet, 2015). Selliste väikeste ettevõtete osakaal kõikidest valla ettevõtjatest on
alates 2004. aastast stabiilselt kasvanud.
2013. aasta seisuga oli valda registreeritud kokku 5 keskmise suurusega ettevõtet (10-249
töötajat). Neist neli on seotud töötleva tööstusega ja üks on SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus
Tohvri, kus käib tööl 22 töötajat (tabel 23). Keskmise suurusega ettevõtete arv on alates 2004.
aastast vaikselt vähenenud. Suurettevõtteid (250+ töötajat) Emmaste valda ei ole registreeritud.

2.6.2 Töötlev tööstus
Emmaste vallas on suurimad tööandjad plastitööstuse ja elektriseadmete tootmis- ja
koostetööstuse ettevõtted, mis põhinevad enamasti kohalikul kapitalil (tabel 20). Nurste kandis
asuvad kaks valla suurimat tootmisettevõtet, kuhu tullakse tööle ka väljastpoolt Emmaste valda (vt.
ptk 2.2.2). Ülejäänud, oluliselt väiksemad tööandjad töötleva tööstuse sektoris, asuvad valdavalt
Emmaste kandis.
Tabel 20. Valla töötleva tööstuse ettevõtted töötajate arvu alusel aastal 2013, Äriregister.

M ja P NURST AS

Elektriseadmete tootmine

Kärdla linn

Töötajate
arv
128

Liisbet Tukat OÜ

Elektriseadmete tootmine

Nurste küla

73

1,2

DALE LD AS
Pharma Systems
Eesti OÜ
Hiiulink OÜ

Kummi- ja plasttoodete tootmine
Meditsiini instrumentide ja
materjalide tootmine
Kummi- ja plasttoodete tootmine

Leisu küla

45

3,8

Emmaste küla

44

0,8

Jausa küla

7

0,4

Ettevõte

tegevusala

Tootmisüksuse asukoht

Müügitulu
(milj eur)
6,1
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2.6.3 Põllu-, metsamajandus ja kalapüük
Põllu- ja metsamajanduse ning kalapüügiga tegelevad vallas väikesed majandusüksused, kellest
enamus on FIE-d. Suuremad ettevõtted Äriregistri andmetel on esitatud tabelis 21. Veel tegutseb
vallas primaarsektori toodete hulgimüügiga vahendustasu või lepingu alusel tulundusühistu
Hiiumaa Meierei, mille 2013. aasta müügitulu ulatus 0,4 miljonit euroni.
Tabel 21. Emmaste vallas põllu- ja metsamajanduse ning kalapüügiga tegelevad suurimad ettevõtted töötajate arvu ja müügitulu
alusel aastal 2013 Äriregistri andmetel.
Ettevõte

tegevusala

Tootmisüksuse
asukoht

Töötajate
arv

Müügitulu
(tuh eur)

Rannaküla küla

3

80

Hiiu Õunakasvatuse OÜ

Piimakarjakasvatus

Õngu noorkalakasvanduse OÜ

Magevee-vesiviljelus

Õngu küla

1

38

Tilgapuu OÜ

Metsavarumine

Tilga küla

1

9

Alliksaare OÜ

Üheaastaste põllukultuuride
kasvatus

Vanamõisa küla

-

12

Raikaeriku OÜ

Veisekasvatus

Rannaküla küla

-

7

Hiiu Maakari OÜ

Piimakarjakasvatus

Nurste küla

-

6

Hiiumaa Meierei TÜ

Põllumajandustoorme hulgimüük*

Emmaste küla

-
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* hulgikaubandus
Põllumajandus. 2010. aasta põllumajandusloenduse käigus registreeriti Emmaste vallas kokku 91
põllumajanduslikku majapidamist, mis tegeleb taimekasvatusega. Need majapidamised harisid
kokku 3755 ha ulatuses põllumajandusmaad ehk keskmiselt 41 ha majapidamise kohta, mis on
Hiiu maakonna suurim näitaja ja võrdne Käina valla sama näitajaga. Haritavast
põllumajandusmaast koguni 79% (2980 ha) on kasutuses püsirohumaana ja 20% (756 ha) on
kasutuses põllumaana ning 1% on kasutatakse muu põllumajandusmaana, sh puuvilja- ja
marjakasvatuse alad ning koduaiad.
2010. aasta põllumajandusloenduse käigus registreeriti Emmaste vallas kokku 63
põllumajanduslikku majapidamist, mis tegeleb loomade, lindude ja/või mesilastega. Nendes
majapidamistes oli loomakasvatamise suurus kokku 883 loomühikut ehk 14 loomühikut
majapidamise kohta, mis oli Hiiu maakonna keskmine näitaja.
Metsandus. 2012. aastal tehtud arvutuste kohaselt on Emmaste valla territooriumil paikneva metsa
aastane hinnanguline teoreetiline raiemaht 61 tuhat tihumeetrit tüvemahtu, mis on ligi 23% kogu
Hiiu maakonna aastasest raiemahust (OÜ Pilvero, 2012). Emmaste vallas paiknevast aastasest
kogu raiemahust on hinnanguliselt paberipuud 17 tuhat (28%), jämepalki 15 tuhat (25%), peenpalki
8 tuhat (13%) ja küttepuud 7 tuhat (11%) tihumeetrit.
Jahindus. Emmaste valla territooriumi Emmaste jahipiirkonda (12,2 tuhat ha) haldab MTÜ Hiiumaa
Jahimeeste Seltsi Emmaste jahtkond. Emmaste jahtkonnas on 54 jahimeest. Hiiumaa kiire ulukite,
eriti metssea ja hundi, populatsiooni kasvu ja sellest inimese elukeskkonnale (metsa- ja
põllumajanduses) tekkiva kahju tõttu on tekkinud vajadus suurendada küttimist. Jahindust toetav
taristu ja rajatised on Emmaste jahtkonnas, eeskätt Tilu jahimaja kompleksiga, amortiseerunud
ning vajavad kaasajastamist ja arendamist. Jahiturism on arvestatav sissetuleku võimalus
Emmaste vallas talveperioodil, mis tasakaalustab puhkemajanduse suurt hooajalisust.
Kalandus. Emmaste vallas on rannakalandus pikkade traditsioonidega, kuid rannakalanduse üldise
vähenemise tulemusena üle Eesti on ka Emmaste vallas elukutselisi kalureid väheks jäänud ning
peamiselt on tegemist harrastuspüüdjatega. Aastal 2009 Hiiumaa sadamate ja lautrikohtade
kaardistamise andmetel kasutab Emmaste sadamaid ja lautrikohtasid hinnanguliselt 30-35
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kalapaati (OÜ Navigare, 2009), samas seisuga 31.12.2013 oli Kalalaevaregistrisse registreeritud
21 laeva, mille kodusadam asus Emmaste valla territooriumil. Rannakalanduse vähenemise üheks
põhjuseks on kalavarude märgatav vähenemine, kuid viimastel aastatel on Emmaste rannavetes
täheldatud siiski kalade arvukuse kasvu. Tärkma sadama renoveerimine toetab rannakalanduse
arengut, kuid vaja oleks renoveerida ka Haldi sadam ja arendada Sõru sadama rannakalurite
tugitaristu: hetkel puuduvad kaluritel kaasaegsed kala hoidmise ja töötlemise võimalused
kohapeal, mis toetaks kohalikku kala(ndus)turismi.

2.6.4 Puhke- ja turismimajandus
Emmaste valla mereäärne asend, puutumata loodus ja rikas minevikupärand (ptk. 2) ning ühendus
Saaremaaga soodustab piirkonnas turismiga seotud ettevõtluse arengut ning seda eelkõige
suvisel soojemal perioodil, kui rahvaarv Emmaste vallas lühiajaliselt kuni kahekordistub.
Suurim potentsiaal puhkemajanduse ja merega seotud ettevõtluse arendamiseks on Sõru sadama
piirkonnas. Sadama kaudu toimub laevaühendus Triigi sadamaga Saaremaal. Sadama
territooriumil asub Sõru Kõrts ja Sõru Paadikuur, Sõru Muuseum ja Sõru Merekeskus. Sadama
vahetus läheduses on sadamahoone, kus asub Sõru pood ja avalik wc. Sõru sadamast saab
tellida väljasõite merele ja rentida ujuvsauna. Suuremad majutus- ja toitlustusettevõtted on esitatud
tabelis 22.
Tabel 22. Emmaste vallas majutus- ja toitlustusega tegelevad suurimad ettevõtted müügitulu alusel aastal 2013 Äriregistri andmetel.
Ettevõte
Viirisepa OÜ
(Sõru Puhkeküla; Emmaste Teemaja)
M&T ECC OÜ
(Muku Tare Emmastes ja Kärdlas)
Sea Rock OÜ
(Pruuli Puhketalu; Sea Rock parvesaun)
Meretuule Tuba OÜ
(Sinima Puhkeküla)
Löötsa OÜ
(Lõõtsa suvemaja)

tegevusala
Toidu- ja joogi
serveerimine; majutus
Toidu- ja joogi
serveerimine
Puhkuse- ja muu
lühiajaline majutus
Puhkuse- ja muu
lühiajaline majutus
Puhkuse- ja muu
lühiajaline majutus

Ettevõtte
asukoht

Töötajate
arv

Müügitulu
(tuh eur)

Pärna küla

1

84

Tärkma küla

1

33

Pärna küla

0

13

Sinima küla

1

6

Reheselja küla

0

2

Majutus. Majutusteenust pakub Emmaste vallas kuni 10 asutust, sealhulgas Lille Puhkemaja Õngu
külas, Sõru Puhkeküla Pärna külas ja Sinima Puhkeküla Sinima külas ning mitmed väiksemad
puhkemajad Sõru kandis. Voodikohti on majutusasutustes suveperioodil kokku hinnanguliselt
umbes 120-130, millest umbes 40 voodikohta on võimalik kasutada aastaringselt. Lisaks asub
valla ametlik telkimisplats Sõru Muuseumi taga ja telkimise võimalust pakuvad mitmed
majutusasutused.
Toitlustus. Toitlustusteenust (kohapeal ja catering) pakub kokku viis asutust. Aastaringselt
pakuvad sooja sööki Teemaja ja Muku tare Emmaste külas ning ettetellimisel SA Hiiu Maakonna
Hooldekeskus Tohvri Hindu külas. Suveperioodil ja ettetellimisel on avatud Kati Söögituba
Emmaste külas ja Sõru Kõrts Sõru sadamas (tabel 22).

2.6.5 Muu teenindussektor
Lisaks majutus- ja toitlustussektori ettevõtjatele on ülejäänud teenindussektori suuremad
ettevõtted 2013. aastal esitatud tabelis 23. Emmaste vallas on nii kohalikele kui ka külalistele
suunatud teenuseid:
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Pood. Aastaringselt töötab kaks toidu- ja esmatarbekaupadega Hiiumaa Tarbijate Ühistu A ja O
poodi Emmaste ja Nurste külas ning „Sõru pood“ Pärna külas.
Pangateenus. Emmaste külas asub Swedbank-i sularahaautomaat. Lähimad SEB ja Swedbank-i
pangakontorid asuvad Kärdlas.
Postkontor. Emmaste postipunkt asub Emmaste kaupluses A ja O..
Lisaks on mitmed tervishoiu ja sotsiaalhoolekandeteenused (ptk 2.4.5 ja 2.4.6).
Tankla. 2015. aastal avati Emmaste külas AS Alexela automaatkütusetankla.
Tabel 23. Emmaste vallas muu teenindusega tegelevad suuremad ettevõtted/organisatsioonid töötajate arvu ja müügitulu alusel
aastal 2013 Äriregistri andmetel.
Ettevõte/organisatsioon

Tegevusala

Teenuse asukoht

Töötajate
arv

Müügitulu
(tuh eur)

Hindu küla

22

Emmaste küla

3

72

SA Hiiu Maakonna
Hooldekeskus Tohvri

Vanurite ja puuetega inimeste
hoolekandeasutuste tegevus

Kai Lauter OÜ

Üldarstiabi osutamine

Saarmund OÜ
(Sõru pood)

Jaekaubandus

Pärna küla

3

55

Agapäeotsa selts MTÜ

Piirkondlikku elu edendamine ja
toetamine (lastehoiu teenus)

Leisu küla

3

-

Klipsdoc OÜ

Arhiiviteenuse osutamine

Emmaste küla

1

45

Emmaste Hambaravi OÜ

Hambaravi osutamine

Emmaste küla

1

35

2.6.6 Elanike sissetulek ja tööturg
Sissetulek. Emmaste valda registreeritud palgatöötaja kuu keskmine brutotulu on Maksu- ja
Tolliameti andmetel pidevalt tõusnud ja püsinud nii Hiiu maakonna kui ka Eesti keskmisest
näitajast mõnevõrra kõrgemal (joonis 17). 2014. aastal oli Emmaste valla näitaja (982 eur/kuu)
mõnevõrra kõrgem nii kogu Eesti (954 eur/kuu) kui ka Hiiu maakonna (954 eur/kuu) keskmisega.
Statistikaameti poolt arvutatav Eesti keskmine brutokuupalk oli 2014. aastal koguni 1005 eurot.

Joonis 17. Emmaste vallas registreeritud palgatöötaja kuu keskmine brutotulu võrdlus Hiiu maakonna ja kogu Eesti
keskmisega.
Töötus. Emmaste valla kuude keskmine registreeritud töötute osakaal 15-64 aastase elanikkonna
hulgas on viimase 10 aasta jooksul muutunud vahemikus 1 – 10% (joonis 18). Alates 2010.
aastast on töötute osakaal stabiilselt langenud ja 2014. aasta kuu keskmine registreeritud töötute
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osakaal 15-64 aastaste hulgas oli 3,1%. Emmaste valla töötute osakaal on marginaalselt Hiiu
maakonna vastavast näitajast madalam.

Joonis 18. Emmaste valla kuu keskmine registreeritud töötute osakaal 15-64 aastase elanikkonnas, võrreldes Hiiu
maakonna ja kogu Eesti vastava näitajaga.
Ülalpeetavate osakaal. Ülalpeetavate määr näitab kui palju noori (alla 15 aasta) ja eakaid (alates
65. eluaastast) elanikke vallas elab, võrreldes 15 – 65 aastaste tööealiste elanikega (joonis 19).
Emmaste valla ülalpeetavate määr oli seisuga 1.01.2014 58% ehk lihtsustatult on iga kümne
tööealise elaniku kohta vallas kuus ülalpeetavat (alla 15-aastased ja/või üle 65 aastased elanikud).
Ülalpeetavate määr on viimase 15 aasta jooksul olnud kõrgem nii Eesti kui ka Hiiu maakonna
vastavast näitajast. Erinevus Hiiu maakonna näitajast tuleneb sellest, et kuigi alla 15-aastaste
osakaalud on Hiiumaa omavalitsustes üsna võrdsed, siis Emmaste vallas elab rohkem vanemaid
(65+) inimesi. Emmaste valla vanemate inimeste suuremat osakaalu mõjutavad hooldekeskuses
(SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri) elavad eakad inimesed Hindu külas, kes on tulnud siia
elama mujalt Hiiumaalt ja ka mandri-Eestist.

Joonis 19. Emmaste valla ülalpeetavate määr Hiiu maakonna ja kogu Eesti võrdluses ajavahemikus 2000 – 2014.
Demograafiline tööturusurve. Demograafilise tööturusurve indeks võrdleb lähiaastatel tööturule
suunduvate 5-14-aastaste noorte arvu, võrreldes tööturult lähiaastatel lahkuva, pensionieelses eas
olevate 55-64-aastaste elanike arvuga (joonis 20). Kuni 2006. aastani oli Emmaste valla
tööturusurveindeks sarnaselt Hiiu maakonna vastava näitajaga kogu Eesti vastavast näitajast
kõrgem ja noori sisenes tööturule rohkem kui sealt väljus. Alates 2007. aastast on Emmaste valla
tööturusurveindeks olnud Eesti näitajast mõnevõrra nõrgem, kuid jõudnud 2014. aastal jälle
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võrdsele tasemele. Seisuga 1.01.2014 oli antud näitaja 0,73 ehk hinnanguliselt tuleb Emmaste
vallas lähiaastatel tööturule 7 noort, samas kui sealt lahkub 10 vanemat tööealist.

Joonis 20. Emmaste valla demograafiline tööturusurve indeks Hiiu maakonna ja kogu Eesti võrdluses ajavahemikus
2000 – 2014.
Tugevused ja võimalused
● Viis olulist tööandjat tööstussektoris, kes annavad tööd nii kohalikele kui ka teistele hiidlastele.
● Eesti keskmisest ettevõtlikumad elanikud: mitmekesine väikeettevõtlus, väike töötute arv.
● Kohaliku toidu ja puidu suurem väärindamine.
● Võimalus mere ja loomemajandusega seotud ettevõtluse arendamiseks (sh puhkemajandus).
● Võimalus teenida hooajalisest ettevõtlusest täiendavat sissetulekut (puhketurism, jahiturism).
● Igapäevateenuste kättesaadus (sh apteek, tankla, perearst).
● Võimalus on laiendada ja arendada SA-d Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri, mis loob uusi
töökohti.
Nõrkused ja ohud
● Hooajalisus mõjutab kohalikku ettevõtlust, eelkõige teenindussektorit.
● Kasvab demograafiline tööturusurve – tööturult lahkub rohkem vanemaealisi, kui noori sinna
siseneb.
● Valla ettevõtluses on vähe kõrge kvalifikatsiooniga töökohti, samas kvalifitseeritud ja kõrgema
lisandväärtusega tööjõu valda tulemist pidurdab teatud määral nõrk üüriturg

2.7

Valitsemine

2.7.1 Juhtimine
Emmaste valla volikogus on üheksa liiget ja volikogu ülesannete täitmiseks on moodustatud neli
alalist komisjoni: haridus- ja kultuurikomisjon, eelarve- ja majanduskomisjon, sotsiaalkomisjon ning
revisjonikomisjon.
Volikogu poolt kinnitatud valitsuses on viis liiget, mida juhib vallavanem. Vallavalitsuses töötab
kokku üheksa teenistujat: vallavanem, vallasekretär, sekretär-registripidaja, sotsiaalnõunik, maa- ja
ehitusnõunik, kultuuri- ja sporditöö spetsialist, finantsjuht, raamatupidaja ja hooldustöötaja.
Emmaste vallavalitsus tegutseb vallamajas Emmaste külas.
Emmaste vallavalitsuse hallatavaid allasutusi on kokku kuus:
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● Emmaste Lasteaed Naksitrallid;
● Emmaste Põhikool;
● Emmaste Raamatukogu;
● Emmaste Avatud Noortekeskus;
● Sõru Muuseum;
● Munitsipaalasutus EMKO .
Kultuuri- ja vabaaja võimekuse parandamiseks luuakse uus valla allasutus, mille tegevus koondab
spordi- kultuuri ja vabaajategevuse.
Emmaste vald asutas 2011. aastal Tohvri hooldekodu baasil eraldi Sihtasutuse Hiiu Maakonna
Hooldekeskus Tohvri, mis teenindab lisaks Emmaste valla elanikele ka elanikke kogu Hiiumaalt ja
mujalt Eestist. Emmaste vallavalitsus omab sihtasutuses 100% osalust.

2.7.2 Haldussuutlikkus
Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeks (KOV-indeks). KOV-indeks koosneb erinevate
valdkondade näitajatest, võimaldab kvantitatiivselt hinnata omavalitsuse võimekust ehk
omavalitsuse potentsiaali midagi ära teha (nn haldussuutlikkus). OÜ Geomedia poolt koostatud
indeksis võetakse arvesse kuus komponenti, milleks on omavalitsuse rahvastik ja territoorium,
kohalik majandus, elanikkonna heaolu, valitsemise võimekus, finantsvõimekus ja avalikud
teenused.
Emmaste vald on 2006. aastast alates olnud kõikide Eesti omavalitsuste pingereas kohtadel 65
kuni 35 ja üks võimekamaid, konkureerides pingereas Kärdla linnaga (joonis 22). Emmaste vald on
üks võimekamaid väikeseid omavalitsusi Eestis – alla 2000 elanikuga omavalitsuste lõikes oli
Emmaste vald aastatel 2006-2009 võimekuselt neljas (118 omavalitsusest) ja aastatel 2010-2013
võimekuselt kolmas (113 omavalitsusest). Isegi alla 5000 elanikuga omavalitsuste hulgas oli
aastatel 2010-2013 Emmaste vald kõrgel 14-ndal kohal 174 omavalitsuse hulgast.

Joonis 22. Emmaste valla paiknemine Eesti omavalitsuste pingereas KOV-indeksi põhjal, võrreldes teiste Hiiu
maakonna omavalitsustega ajavahemikus 2006 – 2013.
KOV-indeksi komponendid. Emmaste valla tugevaimad küljed on kohalik majandus, mis näitab nii
omavalitsuse võimekust kui ka eelduste loomist kohaliku omavalitsemise teostamiseks, ning
omavalitsuse finantsolukord (joonis 23). Emmaste valla tugevusteks saab lugeda ka (era- ja
avaliku sektori) teenuste olemasolu ja elanikkonna heaolu omavalitsuses, kuuludes nende
näitajatega 70 parema Eesti omavalitsuse hulka.
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Joonis 23. Emmaste valla paiknemine Eesti omavalitsuste pingereas KOV-indeksi põhjal KOV-indeksi kuue komponendi
lõikes ajavahemikel 2006-2009 ja 2010-2013 ning aastal 2013.
Rahandusministeeriumi poolt hallatav KOV finantsinfo portaal (riigiraha.fin.ee ) liigitab Emmaste
valla tulukaks vallaks.

2.7.3 Eelarve
Emmaste vallavalitsuse eelarve põhitegevuse tulud on alates 2012. on tulud taas kasvama
hakanud ja 2014. aastal ületas tulumaksu laekumine esmakordselt 2008. aasta taseme (joonis 24).
Emmaste vallavalitsuse põhitegevuse tulu langemine on suuresti seotud Tohvri hooldekodu
vallavalitsuse eelarvest välja arvamisega eraldi sihtasutuse alla. Kui vaadata Emmaste
vallavalitsuse konsolideerimisgrupi põhitegevuse tulusid, kus arvestatakse lisaks vallavalitsuse
eelarvele ka valla osalusega majandusüksuste (sh SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri)
eelarved, siis 2013. aastal jõudis see sisuliselt 2008. aasta vallavalitsuse tulude tasemele.
Vallavalitsuse põhitegevuse kulud olnud keskmiselt 13% tuludest madalamad.

Joonis 24. Emmaste valla eelarve põhitegevuse tulud ja kulud ning Emmaste vallavalitsuse konsolideerimisgrupi
vastavad näitajad tekkepõhiselt perioodil 2006-2014.
Põhitegevuse tulud. Viimasel kolmel aastal (ajaperiood 2012-2014) moodustab tulumaks suurema
osa (65%) vallavalitsuse põhitegevuse tuludest: umbes viiendik (23-26%) tuludest on saadud
erinevatest toetustest (joonis 25). Alates 2012. aastast vähenes kaupade ja teenuste müügist
saadud tulu, seoses Tohvri hooldekodu vallavalitsuse eelarvest välja arvamisega eraldi
sihtasutuse alla. Emmaste vallavalitsuse põhitegevuse tulude jagunemine erineb kogu Hiiu
maakonna kõikide omavalitsuste keskmisega võrreldes – tulumaksu osakaal on väiksem (53-57%
tuludest) ja saadud toetuste osakaal suurem (30% tuludest) kui Emmaste vastav näitaja. Eriti suur
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on erinevus Eesti alla 3000 elanikuga omavalitsuste (142 KOV-i) keskmise tulude jaotusega
võrreldes: tulumaksu osakaal on märgatavalt väiksem (41-44% tuludest) ja osakaal on suurem
saadud toetustel (34-37% tuludest) kui Emmaste vastav näitaja.

Joonis 25. Emmaste vallav põhitegevuse tulude struktuur tekkepõhiselt, 2006-2014.
Põhitegevuse kulud. Vallavalitsuse eelarves on põhitegevuse kulude jagunemine olnud üldiselt
stabiilne alates 2006. aastast (joonis 26). Viimasel kolmel aastal (2012-2014) moodustavad umbes
pooled (53-56%) kuludest tööjõukulud ja kolmandiku (33-36%) kuludest majandamiskulud.
Vallavalitsuse poolt jooksvateks kuludest antavad toetused moodustavad umbes 6-8% kõigist
kuludest. Emmaste vallavalitsuse põhitegevuse kulude jagunemine on aga võrreldav nii kogu Hiiu
maakonna kõigi omavalitsuste kui Eesti alla 3000 elanikuga omavalitsuste keskmise kulude
jaotusega.

Joonis 26. Emmaste valla põhitegevuse kulude struktuur tekkepõhiselt, 2006-2014.
Põhitegevuse kulude struktuur. Vaadates Emmaste vallavalitsuse põhitegevuse kulude jaotust
valdkondade lõikes (joonis 27), lähevad kuludest umbes pooled hariduse valdkonda, mille osakaal
on nelja viimase aasta jooksul kasvanud 46%-ni. Vastupidiselt on vähenenud kulutused
majanduse ja sotsiaalse kaitse (Tohvri hooldekodu eraldi SA-ks) valdkondades. Ajaperioodil 20122014 moodustasid majanduse valdkonna kulud keskmiselt 15% ja kulud sotsiaalsele kaitsele olid
keskmiselt 11% kogu kuludest ning kulud vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonnas olid keskmiselt
12%. Kulud üldistele valitsussektori teenustele on keskmiselt moodustanud 8-9% kogu kuludest,
kuid aastal 2014 oli see 14%. Viimasel kahel aastal on kasvanud kulud elamu- ja
kommunaalmajanduse valdkonnas, moodustades 2014. aastal 5% vallavalitsuse kuludest.
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Joonis 27. Emmaste valla põhitegevuse kulude valdkondlik jagunemine, 2006-2014
Emmaste vallavalitsuse põhitegevuse kulude jagunemine valdkonniti erineb nii kogu Hiiu
maakonna kõikide omavalitsuste keskmise kui ka Eesti alla 3000 elanikuga omavalitsuste (142
KOV-i) keskmise kulude jaotusega võrreldes. 2013. aastal jagunes kogu Hiiu maakonna kõikide
omavalitsuste keskmine põhitegevuse kulu järgmiselt: haridus 48%, vaba aeg ja kultuur 14%,
sotsiaalne kaitse 12%, üldised valitsussektori teenused 12% ja majandus 9% kogu kuludest. 2013.
aastal Eesti alla 3000 elanikuga omavalitsuste (142 KOV-i) keskmine põhitegevuse kulu jagunes
järgmiselt: haridus 51%, vaba aeg ja kultuur 12%, sotsiaalne kaitse 11%, üldised valitsussektori
teenused 13% ja majandus 7% kogu tuludest.
Netovõlakoormus. Emmaste valla netovõlakoormus on alates 2008. aastast stabiilselt kasvanud ja
suurim tõus toimus 2013. aastal, kui netovõlakoormus ulatus kuni 0,8 miljoni euroni, mis
moodustas 70% aasta põhitegevuse tuludest (joonis 28). 2014. aastal netovõlakoormus
märkimisväärselt vähenes, langedes alla 0,6 miljoni euro ja suhteline netovõlakoormus langes
47%-ni. Rahandusministeeriumi poolt netovõlakoormuse ülemmääraks oli aastal 2014 60 %.
Võrdluseks, 2014. aastal oli kogu Hiiu maakonna kõikide omavalitsuste keskmine
netovõlakoormus 35% ja Eesti alla 3000 elanikuga omavalitsuste (142 KOV-i) keskmine
netovõlakoormus oli 39% põhitegevuse tuludest.

Joonis 28. Emmaste valla absoluutne (milj.eur) ja suhteline (%) netovõlakoormus tekkepõhiselt, 2006-2014.

2.7.4 Investeeringud
Viimase 11 aastaga on investeeritud põhivarasse kokku 5 miljonit eurot ehk keskmiselt 0,46
miljonit eurot aastas (joonis 29). Investeeringute mahust on omafinantseeringu osakaal 25% (1,3
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milj eur) ja ülejäänud on saadud erinevatest sihtfinantseerimistest. Kõige suuremad investeeringud
omavahenditest tehti 2006. aastal (0,25 milj eur), 2011. aastal (0,28 milj eur) ja 2013. aastal (0,35
milj eur).

Joonis 29. Emmaste valla investeeringud põhivara soetamiseks tekkepõhiselt, 2004-2014.
Investeeringute jagunemine. Viimase 11 aasta kõikidest investeeringutest koguni 2,6 miljonit eurot
ehk 53% investeeringutest on suunatud majandusvaldkonda (joonis 30). Oluliselt vähem ehk 18%
(0,9 milj eur) investeeringuid on tehtud vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonnas ning 12% (0,6 milj
eur) hariduse ja 10% (0,5 milj eur) elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas.
Võrreldes kogu Hiiu maakonna kõikide omavalitsuste ja Eesti alla 3000 elanikuga omavalitsuste
(142 KOV-i) investeeringutega, on Emmaste vallavalitsus investeerinud ligi kaks korda rohkem
majandusvaldkonda, suhteliselt võrdväärselt vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonnas ning
sotsiaalse kaitse valdkonnas. Emmaste vald on varem investeerinud teistest vähem hariduse
valdkonda.

Joonis 30. Emmaste valla investeeringute jagunemine valdkonniti tekkepõhiselt ning võrdlus kogu Hiiumaa ja Eesti alla
3000 elanikuga omavalitsuste keskmise näitajaga, 2004-2014.
Suurimad investeeringud. Viimase 11 aasta jooksul on Emmaste vallavalitsuse suurim investeering
olnud SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri renoveerimine ja laiendamine Hindu külas. Teiseks
suuremaks arenduseks on olnud Sõru väikelaevasadam ja Sõru Merekeskuse remondihall (tabel
24). Maksumuselt kolmas suurem arendusobjekt on olnud Emmaste Avatud Noortekeskuse
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renoveerimine ja neljas Emmaste Lasteaia renoveerimine ja laiendamine. Palju on investeeritud
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimisse.
Tabel 24. Emmaste vallavalitsuse olulisemad investeeringud ajaperioodil 2004-2014.
Periood
2013
2013
2011 2012
2011
2009 2010
2007
2006 2007
2005 2006
1998 2014

Objekt
Emmaste veevärgi ja pumpla rekonstrueerimine I etapp

Maksumus,
milj eur
0,3

Emmaste spordihoone kütte ja ventilatsiooni renoveerimine

0,1

Tohvri hooldekodu renoveerimine ja laiendamine ning kanalisatsiooni rajamine

1,5

Hindu reoveepuhasti ja kanalisatsioonitrassi renoveerimine

0,2

Emmaste Avatud Noortekeskuse renoveerimine ja sisustamine

0,5

Emmaste kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine

0,1

Emmaste Lasteaia renoveerimine ja laiendamine

0,3

Sõru Merekeskuse arendamine (väikelaevasadama arendus; remondihalli rajamine)

0,6

Mootorpurjelaev „Alar“ restaureerimine

ca 0,2

2.7.5 Koostöö
Emmaste vallavalitsus asutanud koostöös teiste Hiiu maakonnas omavalitsustega äriühingu
Hiiumaa Prügila OÜ, mille eesmärk on ühiselt rajada Hiiumaale kaasaegne jäätmekäitluskeskus.
Emmaste valla osalus osaühingus on 20%.
Emmaste vallavalitsus on liige kahes omavalitsuste liidus:
● MTÜ Hiiumaa Omavalitsuste Liit (HOL), mille eesmärk on koostöös edendada Hiiumaa
tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengut.
● MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit, mille eesmärk on Eesti maapiirkondade omavalitsuste huvide
kaitsmine ja koostöö edendamine.
Veel on Emmaste vallavalitsus liige kolmes mittetulundusühingus:
● Hiiukala MTÜ (asutaja liige), mille eesmärk on Hiiu maakonna kalanduspiirkonna säästev
arendamine ning Hiiumaa rannaelu ja traditsiooniliste mereliste tegevuste säilimine.
● Hiidlaste Koostöökogu MTÜ, mille eesmärgiks on Hiiu maakonna kogukonna edendamine,
avaliku-, era- ja mittetulundussektori koostöö arendamine ning koostöö maaelu arendamiseks
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.
● Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda MTÜ, mille eesmärgiks on sotsiaalasutuste ja nende
juhtide koondamine tegevuse koordineerimiseks, liikmete esindamine ja ühiste huvide
kaitsmine.
Tugevused ja võimalused
● Eesti üks võimekamaid väikevaldu: (kohalik majandus ja finantsolukord, teenuste olemasolu,
elanikkonna heaolu).
● Stabiilne tulu laekumine.
● Väljakutse on edukalt laiendatud SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri edasiarendamine
kohaliku majanduse edendamiseks ja töökohtade loomiseks. Võimalus kaasata partnereid:
teised Hiiumaa omavalitsused, erasektor.
● Väljakutse on aktiivselt osaleda maakonna arengu kavandamisel ning hoida ja laiendada
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koostööd teiste Hiiumaa omavalitsustega ühiste teenuste pakkumiseks.

Nõrkused ja ohud
● Oht ääremaastuda.
● Valitsemise kvaliteet, mida mõjutab väikse ja kahaneva elanike arvuga
erialaasjatundjate vähesus ning vähene aktiivsus volikogusse kandideerimisel.

kaasnev

3 EMMASTE VALLA ARENGUMUDEL
3.1

Emmaste valla visioon aastaks 2022

Emmaste on avatud, noortesõbralik, oma puhast loodust ja
kultuuripärandit hindav ning innustavat maaelu- ja
ettevõtluskeskkonda pakkuv stabiilse elanike arvuga vald.
3.2

Emmaste valla missioon

3.3

Arengut kandvad väärtused ja tegevuspõhimõtted
Kandvad väärtused, millele Emmaste valla arendustegevused tuginevad:
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Valla juhtimise ja arendamise läbivad tegevuspõhimõtted:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Valda juhitakse ja arendatakse teadmiste- ja väärtuspõhiselt ning koostööle avatult.
Järgitakse aususe ja sõltumatuse, avatuse ja läbipaistvuse põhimõtet.
Lähtutakse kohalike elanike, eriti laste ja lastega perede heaolust.
Kogukonda kaasatakse mitmekülgselt ja elanike arvamusega arvestatakse.
Võimalikesse uutesse elanikesse suhtutakse sõbralikult, nende elamaasumisele valda
aidatakse parimal võimalikul viisil kaasa.
Valla elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamisel võetakse arvesse ja väärtustatakse kohalikke
loodusressursse ja kultuuripärandit.
Arendustegevused põhinevad keskkonnasäästlikel ja kestlikel lahendustel.
Arendustegevustes eelistatakse kohalike tugevuste võimendamist nõrkuste vähendamisele.
Arendustegevustes lähtutakse elukeskkonna rahu ja vaikuse säilitamisest, mida hindavad nii
kohalikud kui ka külalised.
Iga arendusega kaasneb juhitud teavitustöö, mis on osa valla maine kujundamisest.

3.4

Arengueesmärgid ja strateegilised ülesanded

Emmaste valla visiooni saavutamiseks püstitati alljärgnevad arengueesmärgid, nende
alaeesmärgid ja täpsemad strateegilised ülesanded. Arengueesmärgid järgivad üldjoontes
hetkeolukorra analüüsis (ptk 2) kaardistatud valdkondi ega ole esitatud tähtsuse järjekorras.

Eesmärk 1: Emmaste vald on tuntud kui peresõbralik ja eneseteostusvõimalusi
pakkuv elukeskkond.
1.1. Vallas elamise ja töötamise võimalusi on uutele võimalikele elanikele laialdaselt ja
erinevaid kanaleid kasutades tutvustatud.
o Originaalse lähenemise ja selle tegevuskava väljatöötamine vallas elamise ja töötamise
võimaluste tutvustamiseks.
o Infomaterjalide koostamine Emmaste valla kui kodu rajamise koha turundamiseks.
Aktiivne osalemine programmides, mis toetavad inimeste elamaasumist Emmaste vallas
(sh “Maale elama“, “Talendid koju”).
o Ajakohase teabe vahendamine valla ja „Maale elama“ kodulehel pakutava kinnisvara,
vabade töökohtade, kohalike teenuste ja muu uutele elanikele huvipakkuva kohta.
1.2. Emmaste vallaga seotud inimestega Eestis ja mujal maailmas on hoitud sidet ja
kaasatud vallaellu parimal võimalikul viisil.
o Sobivate lahenduste leidmine ja kasutamine kontakti hoidmiseks väljaspool valda elavate
seotud inimestega.
o Kodu külastamise toetuste jagamine väljaspool Hiiumaad õppivatele noortele. Prioriteet on
„Jõuluks koju" toetuse järjepidev jagamine.
o Emmaste vallaga seotud inimeste motiveerimine vallaelanikuks vormistamisel.
o Emmaste valla suvehiidlastega kontakti hoidmine.
1.3. Emmaste valla mainekujundus on eesmärgipärane ja juhitud.
o Kommunikatiivse
tegevuse
arendamine,
strateegia
määratlemine
sh.
sisekommunikatsiooni parandamine ja infovahetamise tihendamine sihtrühmadega.
o Visuaalse identiteedi laiem kasutamine.
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o Vallalehe järjepidev avaldamine. Valla kodulehe ja Facebook-i konto ning allasutuste
kodulehtede koordineeritud haldamine, vormi ja sisu uuendamine.
o Kohaturundus maakondlikes ja riiklikes meediakanalites ning sotsiaalmeedias.
o Veebisaitide ja mobiilirakenduste aluseks olevate avatud andmete (nt. Vikipeedia)
täiendamine koostöös elanike, kogukonnaseltside ja valla allasutustega.
o IT-valdkonna ürituste korraldamise eestvedamine ja toetamine eesmärgiga luua vallale
kasulikke e-lahendusi ja tutvustada kaugtöö võimalusi vallas. Prioriteet on Garage48
ürituse korraldamine vallas.

Eesmärk 2: Kvaliteetne ja kestlik elukeskkond ning atraktiivne külastuskeskkond.
2.1. Elanike kõrge turvatunne avaliku korra tagamise ja riskide maandamise tulemusel.
o Koostöö Politsei- ja Piirivalveametiga ning Kaitseliiduga valla avaliku korra tagamisel.
o Vabatahtliku päästesalga tegevuse toetamine koostöös kogukonna ja ettevõtjatega
päästevõimekuse tõstmiseks.
o Valla kriisireguleerimise kava koostamine ja selle täitmine.
o Tuletõrje veevõtukohtade olukorra kaardistamine, haldus- ja hoolduskava koostamine ning
rakendamine. Kohtade märgistamine ja neist teavitamine.
2.2. Regulaarne ennetustöö tegemine koostöös Päästeameti, vabatahtliku päästesalga ja
haridusasutustega ohutuse tõstmisele kaasa aitamiseks.
2.3. Esmase tule- ja mereohutuse päästetehnika kättesaadavuse parandamine.
2.4. Toimiv jäätmekäitlus ja eeskujulik heakord.
o Elanike ja külaliste keskkonnateadlikkuse tõstmine ning prügi sorteerimise tähtsustamine
koostöös Keskkonnaametiga.
o Prügikastide paigaldamine avalikesse kohtadesse ja nende tühjendamine vastavalt
vajadusele.
o Hooldatud ja korrastatud avalikud kohad ja teeääred koostöös elanike ja maaomanikega.
o Pilkupüüdvate bussipeatuste (ootepaviljonide) hooldamine ja uuendamine koostöös
Maanteeametiga.
o Uute (kohalike elanike ja lugudega seotud) pinkide rajamine vastavalt vajadusele ning
olemasolevate pinkide hooldamine ja uuendamine avalikes kohtades. Prioriteetsed kohad
need, mida kasutavad eakad elanikud ja külastajad.
o Avalike WC-de kättesaadavuse parandamine.
2.5. Tänu keskkonnateadlikkuse tõstmisele ja kestlikule loodusressursside majandamisele
on väärtuslik looduskeskkond hoitud.
o Väärtuslike looduskoosluste kaardistamine koostöös Keskkonnaameti, kogukonna ja
haridusasutustega ning neile ligipääsu loomine ja nende tutvustamine.
o Valla territooriumil paiknevate matkaradade ja kaitsealade hooldamine, märgistamine ja
turundamine koostöös kogukonna, RMK ja Keskkonnaametiga. Üks prioriteete on Leemeti
matkaradadele suunavad teeviidad.
o Keskkonda säästvaks eluviisiks teadmiste jagamine formaalse ja mitteformaalse õppe
raames koostöös Emmaste Põhikooli, Emmaste Lasteaia, Emmaste ANK-i ja
Keskkonnaametiga.
o Keskkonda säästvate tegevuste propageerimine ja tunnustamine.
2.6. Rannaalad on inimestele avatud, maaliline rannamaastik on kaitstud ja hoitud.
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o Nelja avaliku supluskoha rajamine (Liivalauka, Prähnu, Sõru, Õngu) ja haldamine koos
vajaliku inventariga. Maaomanikega võimalike kokkulepete saavutamine avaliku
supluskohana kasutamiseks. Randade ligipääsu parandamiseks teeomanikega
kokkuleppele saamine teede ja teeäärte hooldamise osas.
o Poollooduslike pärandkoosluste taastamise ja hooldamise toetamine ning nende alade
väärtuse teadvustamisele kaasa aitamine koostöös Keskkonnaameti, kogukonna ja valla
allasutustega.
o Pärandkoosluste taastamine talgute korraldamisega koostöös maaomanike, kogukonna ja
Eestimaa Looduse Fondiga.
o Rannamaastiku avamise toetamine inimestele, linnu- ja/või maastikuvaatlustornide
kavandamine ja rajamine koostöös eraomanike, RMK-ga, Eesti Ornitoloogiaühinguga ja
Keskkonnaametiga rannamaastikule ligipääsu loomiseks ja tutvustamiseks. Prioriteedid
Tohvri-Tärkma vaheline rannaala, Vanamõisa laht, Haldreka ja Haldi neemed.
2.7. Väärtustatud kultuurmaastik on hoitud, mälestiste seisukord on hea ning need on
kestlikult eksponeeritud.
o Külamiljöö säilitamine ajaloolise hoonestuse taastamise soosimisega ja uue hoonestuse
arhitektuuri külamiljöösse sobivuse tagamisega läbi ruumilise planeerimise (ÜP, DP) ja
järelevalve.
o Purjelaev „Alar“ konserveerimise lõpule viimine ja eksponeerimine.
o Maakondlikel ja riiklikel heakorrakonkurssidel osalemine. Võimaliku vallasisese konkursi
korraldamine, millega tunnustatakse kauneid ja traditsioonilisse kultuurmaastikku
sobituvaid majapidamisi.
o Kalmistute taristu taastamine ja uuendamine.
o Pühakodade seisukorra kaardistamine koostöös Emmaste valla koguduste ja
Muinsuskaitseametiga ning lahenduste leidmine nende seisukorra parandamiseks.
Pühakodade muutmine kohalikele ja külalistele avatumaks.
o Mälestiste seisukorra ja ligipääsetavuse parandamine ning parem eksponeerimine. Sõru
kandi rannakaitserajatiste parem eksponeerimine.
2.8. Mõtestatud kinnisvarapoliitika on elavdanud kohalikku eluasemeturgu ja tõstnud selle
kvaliteeti.
o Munitsipaalkorterite korrastamine ja üürile andmine. Prioriteet on eluruumide üürimine
eluasemeta kohalikele ja valda elama tulla soovijatele.
o Reformimata maade munitsipaliseerimine lähtuvalt kinnistu potentsiaalist valla
arendamisel. Prioriteet on Emmaste küla keskuses oleva reformimata maa arendamine
elamumaana.
o Valla osalemine riiklikult toetatavates munitsipaalüürimajade ehitamise programmis.
Prioriteet üürimajade arendamisel on Emmaste küla keskuse elamumaal ja SA Hiiu
Maakonna Hooldekeskus Tohvri vahetus läheduses.
o Vallale kuuluvate kasutamiseks kõlbmatute hoonete lammutamine. Prioriteet on SA Hiiu
Maakonna Hooldekeskus Tohvri kompleksi amortiseerunud hoone.
o Vald on aktiivne partner eraomanikele tühjalt seisvatele hoonetele ja ruumidele otstarbe
leidmisel, korrastamisel ja kasutusele võtmisel või lammutamisel.
o Vald on aktiivne partner korteriomanikele ja -ühistutele ühise kortermajade seisukorra
kaardistamisel, energiaauditi tegemisel ning elamute renoveerimise (sh SA KredEx)
toetamisel.
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Eesmärk 3: Innustav ja hästi turundatud ettevõtluskeskkond, kus on kõrge tööhõive
ja hästi tasustatud töökohad.
3.1. Kohalike elanike ettevõtlikkus on kõrge ja ettevõtluskeskkond innustav.
o Elanike ettevõtlikkuse innustamiseks väikeettevõtluse toetamine koostöös Eesti
Töötukassa, SA Tuuru ja EAS-iga.
o Sotsiaalse ettevõtluse toetamine ja algatamine pensionäride, pikaajaliste töötute ja
puudega inimeste kaasamiseks tööellu.
o Elanike täiend- ja ümberõppe toetamine koostöös kohalike ettevõtete, Sõru Muuseumi,
Hiiumaa Ametikooli ja Eesti Töötukassaga.
o Ümarlaua korraldamine kohalike ettevõtjatega vähemalt kord aastas ettevõtluskeskkonna
edendamiseks vallas.
o Kohaliku tooraine ja toodete tarbimise propageerimine ning võimalustest teavitamine
vallaelanikele. Prioriteedid on kohalike toiduainete tarbimine valla haridusasutustes ja
kohalike toodete turustamise edendamine vallas.
o Kaugtöökohtade kontseptsiooni koostamine ning sellest tulenevalt võimaluste loomine
kogukonnakeskustesse ja teistesse valla hallatavatesse hoonetesse.
o Loomemajanduse arendamine ja selleks võimaluste loomine.
o Vesiviljeluse ja rannakalanduse toetamine.
3.2. Olemasolevad ettevõtlusalad on arendatud ja turundatud.
o Ettevõtluskeskkonna võimaluste ja olemasolevate tööstusalade seisukorra kaardistamine
ning arendamise plaani koostamine.
o Olemasolevate tööstusalade ettevõtlust toetavate taristute ehitamise toetamine.
o Tankla teenuse püsimise toetamine Emmaste külas.
o Aktiivne läbirääkimine valla praeguste ettevõtjatega ja võimalike uute investoritega (sh
vallas puhkavate „suvehiidlastega“) uute ettevõtete loomiseks vallas.
o Valla praegustele ettevõtjatele ja võimalikele uutele investoritele ajakohase
ettevõtluskeskkonda kirjeldava teabe vahendamine erinevate teavituskanalite kaudu.
3.3. SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri laiendamine loob uusi töökohti ja elavdab
valla ettevõtluskeskkonda.
o Hooldekeskuse laiendamise kontseptsiooni ja äriplaani koostamine.
o Hooldekeskuse laiendamine koostöös partneritega (erasektor, Hiiumaa omavalitsused).
3.4. Puhke- ja turismimajanduse potentsiaal on paremini rakendatud.
o SA Tuuru tegevuses osalemine, et tagada Emmaste valla huvide esindamine Hiiumaa
turismi- ja puhkemajanduse kavandamisel ja korraldamisel.
o Maakondliku tähtsusega mitmeotstarbelise Sõru sadama kompleksi arendamise
kontseptsiooni ja äriplaani koostamine ning ala ühtne väljaarendamine koostöös
partneritega (kogukond ja mittetulundussektor, erasektor, riik).
o SA-le Hiiumaa Muuseumid kuuluva Kroogi talu kompleksi arendamise toetamine selle
kujundamisel atraktiivseks kultuuripärandi tutvustavaks külastuskohaks.
o Vallasiseste ratta- ja matkamarsruutide väljatöötamine, tähistamine ja teavitamine
väärtustatud külamiljöö ja loodusmaastiku eksponeerimiseks koostöös kogukonna, Sõru
Muuseumi ja Hiiumaa Turismiliiduga. Vallasisesed marsruudid ühilduvad olemasolevate
maakonna marsruutidega.
o Emmaste valla viidasüsteemi kontseptsiooni ja tegevuskava koostamine ning selle
rakendamine loodus- ja kultuuriväärtuste ning muude huviväärsuste tähistamiseks.
o Külastuskeskkonna ajakohase ja paljukeelse informatsiooni vahendamine e-keskkonnas.
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o Kohaturunduse kontseptsiooni koostamine ja kultuuripärandil põhinevate lugude loomine
ning turundamine koostöös Sõru Muuseumiga.
o Väikelaevanduse propageerimine ja meresõidu alghariduse andmise toetamine koostöös
Emmaste Põhikooli, Sõru Merekeskuse ja Hiiumaa Ametikooliga.
o MTÜ Hiiumaa Jahimeeste Seltsiga Emmaste jahtkonna tugitaristu ja rajatiste arendamise
toetamine.
o Õngu kalakasvatuse taaskäivitamise toetamine.
o Vabatahtliku tööturismi toetamine traditsioonilise metsa- ja põllumajanduse kultuuripärandi
edasikandmisel.

Eesmärk 4: Igapäevaeluks vajalikud teenused on kättesaadavad, kvaliteetsed ja
hinnatud.
4.1. Lastele on tagatud lasteaiakohad ning kvaliteetne alusharidus ja õpikeskkond.
o Kvaliteetse lasteaiateenuse pakkumine.
o Laste mitmekülgse arengu toetamine.
o Lasteaia personalile konkurentsivõimelise töötasu ja koolitusvõimaluste tagamine.
o Lasteaia kaasajastamine vastavalt arengukavale.
o Lasteaiaprogrammides ja koostööprojektides osalemine (nt Tervist edendavate
lasteaedade võrgustik, “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool”).
4.2. Emmaste Põhikool pakub kvaliteetset ja atraktiivset alg- ja põhiharidust ning on laste
ja lapsevanemate seas hinnatud.
o Konkurentsivõimelise töötasu tagamine personalile.
o Kooli õpikeskkonna (õppevahendid ja inventar) kaasajastamine. Prioriteet on tehnilised
õppevahendid.
o Kooli
õueala
ja
spordirajatiste
ümbruse
vertikaalplaneerimine,
territooriumi
maastikuarhitektuurilise lahenduse uuendamine.
o Õpetajatöö kvaliteedi tõstmisele ja noorte pedagoogide kooli tööle asumisele suunatud
koolitustel ja programmides osalemine (nt Noored Kooli).
o Võimaluste kaardistamine, kuidas kujundada Emmaste Põhikool “eriliseks”, teatud
kallakuga kooliks (nt merendus, keskkonnaharidus, ettevõtlus, programmeerimine, hiina
keel vms). Vastavalt kaardistusele loodud visiooni elluviimine eesmärgiga eristuda
teadlikult teistest maakoolidest.
o Kooli osalemine maakondlikes, riiklikes ja rahvusvahelistes programmides ja
koostööprojektides (nt “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool”).
o Hariduslike tugiteenuste (sotsiaalpedagoog, logopeed, psühholoog) tagamine koostöös
Hiiumaa Noorsootöö Keskuse ja Rajaleidjaga.
o Hästitoimiv ja tasuta transport lastele.
4.3. Mitteformaalse hariduse ja vaba aja veetmise võimalused on noorte teadmisi ja
oskuseid arendavad ning nende jaoks huvitavad.
o Noortele mitmesugustes huviringides osalemise võimaldamine koostöös teiste
omavalitsustega.
o Koolitustel ja programmides osalemise võimaldamine noorsootöö kvaliteedi tõstmiseks.
o Mitteformaalse haridusega seotud programmides ja koostööprojektides osalemine. Laste
omaalgatuse toetamine.
o Emmaste ANK ruumide aktiivne kasutamine vallasiseste ja -väliste ürituste, seminaride,
laagrite jms läbiviimiseks.
59

o Regulaarsete ümarlaudade korraldamine formaalse hariduse ja huvihariduse paremaks
sidumiseks ja allasutuste vahelise koostöö paremaks koordineerimiseks.
4.4. Sotsiaalhoolekande ja esmatasandi tervishoiu teenused on heal tasemel ja igale
vallaelanikule kättesaadavad.
o Mitmekesise ja paindliku elanike vajadustele vastava sotsiaalhoolekande teenuste
süsteemi tagamine.
o Heal tasemel esmatasandi tervishoiu teenuste kättesaadavuse tagamine vallas. Prioriteet
on perearsti, hambaravi ja apteegi teenuse olemasolu.
o Heal tasemel hooldekodu teenuse kättesaadavuse tagamine kohalikele. Toetatud elamise
teenuse arendamine erivajadustega inimestele ja eakatele.
o Koordineeritud ja juhendatud päevakeskuse teenuse tagamine Leisus, Emmastes ja
Valgul. Tegutsemiseks sobivate ruumide tasuta kasutamise võimaldamine.

Eesmärk 5: Kultuuripärandi edasi kandvad ja rahvatervist tõstvad ühistegevused
ning laiapõhjaline kogukonnaliikumine.
5.1. Kohalikku ajalugu ja kultuuripärandi tuntakse, väärtustatakse ja kantakse edasi.
o Kohaliku ajaloo ja kultuuripärandi kogumine, säilitamine ja aktiivne tutvustamine
mäluasutuste, Sõru Muuseumi ja Mihkel Kiibuse Kroogi talu poolt.
o Sõru Muuseumi aktiivne koostöö kultuuri- ja haridusvaldkonnas kohalikul, maakonna, riigi
ja rahvusvahelisel tasandil. Osalemine erinevates programmides ja projektides. Üks
prioriteet on järjepidev koostöö valla haridusasutustega kohaliku kultuuripärandi
tutvustamisel.
5.2. Kultuuriüritused on vallas koordineeritud ja turundatud ning populaarsed kohalike
seas.
o Valla kultuuriürituste koordineeritud korraldamine ja turundamine. Prioriteet on tagada
ürituste järjepidevus.
o Maakondlike sündmuste (nt Hiiu Folk) raames ürituste toomine Emmaste valda.
o Kultuuriürituste korraldamiskohtade võimaluste mitmekesistamine.
5.3. Sportimisvõimalused on heal tasemel ja kättesaadavad nii kohalikele kui ka
külastajatele ning sporditegevus on koordineeritud ja järjepidev.
o Valla spordirajatiste korrastamine ja kaasajastamine. Prioriteedid on MiniArena
korrastamine, spordihalli jõusaali kaasajastamine.
o Sobivaimate lahenduste leidmine Nurste krossiraja aktiivseks kasutusele võtmiseks.
o Sporditegevuse järjepidev koordineerimine ja edendamine. Prioriteet on spordiürituste
järjepidev korraldamine (nt Emmaste rattaralli, Emadepäeva jooks).
o Sportimisvõimaluste kättesaadavuse parandamine, aktiivne teavitamine ja kasutamine.
Prioriteet on rahvatervise edendamine.
o Spordirajatiste efektiivne kasutamine: suvelaagrite, maakondlike ürituste jm korraldamine.
5.4. Vallaelanikud on aktiivsed ühiste kogukondlike tegevuste eestvedajad ja neis
kaasalööjad.
o Kodanikuühenduste motiveerimine, toetamine ja nõustamine kohalike omaalgatuste ja
kogukonnateenuste osutamisel.
o Kodanikuühenduste läbipaistev ja võrdsetel tingimustel toetamine.
o Koostöö tegemine vabaühendustega kohalikele elanikele huvipakkuvate ühistegevuste
(ringid, trennid, koolitused jms) korraldamisel.
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o Koostöö tegemine kogudustega kultuuri, noorsootöö ja sotsiaalhoolekande valdkonnas
ning ürituste korraldamisel ja piirkonna heakorra tagamisel (koguduste hooned, kalmistud,
mälestussambad).
5.5. Kogukonnakeskused on laia kandepinnaga mitmeotstarbelised tegevuskohad
kohalikele elanikele ja külalistele.
o Kogukonnakeskuste strateegilise arendamise tegevuskava koostamine koostöös
kogukonnaga nende kujundamisel mitmekülgsete teenuste ja funktsioonidega
tegevuskohtadeks. Prioriteedid on eakate päevatoad, laste ja noorte tegevuste
läbiviimine, nutikate kaugtöökohtade rajamine.
o Kogukonnakeskuste kaasajastamine ja vajaliku inventari soetamine vastavalt nende
strateegilise arendamise tegevuskavale.
o Emmaste
Raamatukogu
kasutatavuse
atraktiivsemaks
muutmine
koostöös
kogukonnakeskustega, haridus- ja kultuuriasutustega.

Eesmärk 6: Toimiv taristu, head ühendused ja kvaliteetsed kommunaalteenused.
6.1. Merele avatus on paranenud ning sadamad ja lautrikohad on aktiivses kasutuses.
o Riikliku
Sõru
praamisadama
arendamise
toetamine,
et
sadam
muutuks
ilmastikukindlamaks ja oleks võimalik vastu võtta suuremaid külalisaluseid.
o Sõru sadama kompleksi terviklik väljaarendamine vastavalt väljatöötatud kontseptsioonile.
Prioriteet on väikelaevasadama ja selle sidusteenuste ning Sõru Merekeskuse
väljaarendamine.
o Haldi ja Tärkma väikelaevasadama arendamise toetamine.
o Rannakalurite ja maaomanike toetamine lautrikohtade olukorra kaasajastamisel.
6.2. Ühistransport on kättesaadav, kiire ja mugav viis liikuda valla keskusesse, mujale
Hiiumaale ja mandrile.
o Ühistranspordi teenuse vajaduste regulaarne kaardistamine ettevõtete ja elanikega
sobivaima graafiku leidmiseks elu- ja töökoha vaheliseks liikumiseks.
o Ühistranspordi teenuse vajaduse regulaarne kaardistamine, et leida sobivaim graafik
kohalike elanike asjaajamiste ja vaba aja veetmisega seotud sõitudeks valla keskusesse,
Käinasse, Kärdlasse ja mandrile.
o Hea ja kvaliteetne ühendus Saaremaa ja mandri-Eestiga
o Saaremaa ja mandri-Eesti ühenduste kvaliteet on uuel tasemel tänu uutele laevadele ja
tihedamale sõidugraafikule (igapäevane ühendus aastaringselt).
6.3. Hea ja kvaliteetne interneti ühendus
o Avalike asutuste ühendamine ülikiire lairiba sidevõrguga ja avaliku wifi võimaldamine.
Prioriteedid on kogukonnakeskused, haridusasutused, vallamaja ja Sõru sadam.
o Ülikiire sidevõrgu (nn „viimase kilomeetri“) kättesaadavuse parandamise toetamine valla
igas kandis.
6.4. Valda läbivate teede kvaliteet on paranenud.
o Vallateede teehoiukava koostamine ja investeeringute määramine iga-aastaselt valla
eelarves.
o Vallateede hooldustöödel teede eluiga tõstvatest tegevustest lähtumine (kaitsev
pindamine, teekraavide korrashoid).
o Riigi maantee Nurste – Taterma täielikult mustkatte alla viimisele aktiivselt kaasa aitamine
maakonna ja riigi tasandil.
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o Kergliiklusteede arendamine koostöös Maanteeametiga: Leisu – Nurste kergliiklustee ja
Emmaste keskusest kergliiklustee pikendamine Emmaste kalmistuni.
o Ohtlike teelõikude kaardistamine koostöös koolilastega (kooliteed) ja teiste valla elanikega.
o Osalemine hajaasustuses paiknevate elamute teede ja teiste taristute arendamisele
suunatud programmides.
6.5. Toimivad ja keskkonnasäästlikud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid.
o Kõigi ÜVK alade reoveepuhastid on uuendatud keskkonnasäästlikeks.
o Kõigil ÜVK aladel toimivate veepuhastusseadmete ja nõuetele vastava veekvaliteedi
tagamine.
o Jausa küla ÜVK ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine.
o Sõru sadama ÜVK ala renoveerimine ja laiendamine.
o Tärkma reoveepuhasti rekonstrueerimine ja purgimissõlme väljaehitamine.
o Osalemine hajaasustuses paiknevate elamute veevärgi ja kanalisatsiooni arendamisele
suunatud programmides.
6.6. Avalikud hooned on renoveeritud ja energiatõhusad ning aktiivses kasutuses.
o Kõigi avalike hoonete seisukorra, praeguse ja perspektiivse kasutuse kaardistamine,
energiaauditi koostamine ja investeeringute määramine sotsiaal-majanduslikult
kuluefektiivseima energiasäästu saavutamiseks.
o Energeetika arengukava koostamine lähtuvalt valla arengu kavandamise põhimõtetest.
o Emmaste Põhikooli renoveerimine. Prioriteet on koolimaja juurdeehituse soojustamine ja
käsitöömaja küttesüsteemi renoveerimine.
o Leisu koolimaja ja Valgu seltsimaja terviklik renoveerimine vastavalt perspektiivsele
kasutusele ja valla arengu kavandamise põhimõtetele.
6.7. Tänavavalgustus on energiasäästlik ja parandab kergliikluse turvalisust.
o Emmaste küla keskuse amortiseerunud tänavavalgustusvõrgu renoveerimine valla arengu
kavandamise põhimõtetest lähtudes.
o Uue tänavavalgustusvõrgu rajamine Leisu-Nurste riigimaantee äärde ja Emmaste
Põhikooli ümbritsevale alale.
o Uute kohtvalgustite rajamine (nt bussipeatused, ristmikud) lähtuvalt ohtlike teelõikude
kaardistamise tulemustest ja tarkadest lahendustest (nt päikeseenergia).

Eesmärk 7: KOV organisatsiooni kõrge haldusvõimekus tagab valla sotsiaalse ja
majandusliku jätkusuutlikkuse.
7.1. Kaasajastatud ja kogukonda mitmekülgselt kaasav valla juhtimine.
o Valla poolt pakutavate avalike teenuste arendamine. Prioriteedid on kultuuri- ja
haridusvaldkondadega varasemast rohkem arvestamine ja nende edendamine.
o Teenistujate, valitsuse- ja volikogu liikmete erialase täiendamise toetamine.
o Valla teenistujatele konkurentsivõimelise töötasu tagamine
o Vallavalitsuse ja allasutuste IT-inventari ja -lahenduste kaasajastamine.
o Regulaarsete ümarlaudade korraldamine ettevõtjatega, haridus- ja kultuuriasutustega ning
kodanikuühendustega kord aastas.
o Kaasava eelarve juurutamine.
o Noortevolikogu töö järjepidevuse toetamine.
o Külavanemate vajaduse väljaselgitamine.
7.2. Valla eelarvelisi vahendeid on suurendatud omatulude teenimise ja välisvahendite
mõtestatud kaasamise kaudu.
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o Vallavalitsuse ja allüksuste omatulude teenimise ja projektitöö tõhustamine,
rahastamisallikate otsing ja projektide koostamine valla arenguvajaduste rahuldamiseks.
7.3. Emmaste vald on tugev koostööpartner Hiiumaal ning osaleb riiklikes ja
rahvusvahelistes projektides.
o Koostöö teiste omavalitsustega vallaülese iseloomuga avalike teenuste pakkumiseks ja
maakonna tasakaalustatud arendamiseks. Ühisametnike töölevõtmise kaalumine
asjakohastes valdkondades.
o Tõhus koostöö
Hiiu
Maavalitsusega
ja aktiivne osalemine maakondlikes
organisatsioonides maakonna ühisel ja tasakaalustatud arengu kavandamisel (sh SA
Hiiumaa Muuseumid). Prioriteedid sotsiaalteenuste, ühistranspordi ja külastuskeskkonna
valdkonnad.
o Vallavalitsuse ja allasutuste aktiivne koostöö riiklikul tasandil ning rahvusvaheliste
sidemete laiendamine valla arengu toetamiseks

4 EMMASTE VALLA ARENGUKAVA REALISEERIMISKAVA
2015-2022
Eesmärk 1: Emmaste vald on tuntud kui peresõbralik ja
eneseteostusvõimalusi pakkuv elukeskkond.
Teavitamine, tunnustamine, kohaturundamine (Arengu eesmärk 1)

Rahastamis
allikad
KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Eesmärk 2: Kvaliteetne ja kestlik elukeskkond ning atraktiivne
külastuskeskkond.
Väikeinvesteeringud turvalisuse tõstmisel (esmased merepäästevahendid;
vabatahtliku päästesalga toetamine; vabatahtliku merepääste võimekuse
loomise toetamine)

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Avaliku ruumi väikeinvesteeringud (istepingid, bussipeatused, avalikud WC-d,
avalike randade inventar)

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Purjelaev „Alar“ konserveerimise lõpule viimine ja eksponeerimine.
Munitsipaalkorterite korrastamine (4 korterit, kokku 50000 eur).

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed
KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Eesmärk 3: Innustav ja hästi turundatud ettevõtluskeskkond, kus on
kõrge tööhõive ja hästi tasustatud töökohad.
Hooldekeskuse laiendamine

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Sõru sadama kompleksi arendamine (kontseptsioon ja äriplaan)

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed
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Viidasüsteemi kontseptsioon (sh.vallasisesed ratta- ja matkamarsruudid) ja
paigaldamine

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Eesmärk 4: Igapäevaeluks vajalikud teenused on kättesaadavad,
kvaliteetsed ja hinnatud.
Lasteaia, noortekeskuse ja kooli õpikeskkonna väikeinvesteeringud
(sanitaarremont; õppevahendid; inventar, sh Põhikooli IT-vahendid)

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Emmaste Põhikooli renoveerimine (Koolimaja juurdeehituse soojustamine,
Käsitöömaja küttesüsteem, ümbritsev õueala)

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Valgu seltsimaja terviklik renoveerimine

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Leisu koolimaja terviklik renoveerimine

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Eesmärk 5: Pärandkultuuri edasi kandvad ja rahvatervist tõstvad
ühistegevused ning laiapõhjaline kogukonnaliikumine.
Valla kultuuriürituste koordineeritud korraldamine ja turundamine.

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Spordirajatiste väikeinvesteeringud (spordihalli jõusaal, MiniArena)

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Spordihoone tarindite renoveerimine
Avaliku mänguväljaku rajamine

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed
KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Eesmärk 6: Toimiv taristu, head ühendused ja kvaliteetsed
kommunaalteenused.
Kergliiklusteede arendamine koostöös Maanteeametiga.

Hajaasustus programmis osalemine (valla omaosalus)

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed
KOV eelarve;
Hajaasustus meede

Sõru ÜVK, kanalisatsiooni rekonstrueerimine

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Emmaste ÜVK, rekonstrueerimine ja purgimissõlm

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Jausa küla ÜVK rekonstrueerimine

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Mõisa ÜVK, rekonstrueerimine

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed
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Tänavavalgustuse uuendamine ja "targad lahendused" (Emmaste keskus,
kohtvalgustus bussipeatustes, ristmikutel)

KOV eelarve;
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Eesmärk 7: KOV organisatsiooni kõrge haldusvõimekus tagab valla
sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse.
Vallavalitsuse ja allasutuste IT-inventari ja -lahenduste kaasajastamine.

KOV eelarve,
siseriiklikud ja välised
toetusmeetmed

Arengukava eesmärkide elluviimine eeldab sihipärast ressursside kasutamist ja koostööd
erinevate sidusgruppidega. Kavandatud tegevuste rahastamine toimub vastavalt vallaeelarve
võimalustele ja kooskõlas eelarvestrateegiaga, mis vaadatakse iga aasta üle. Emmaste vallal on
finantskohustusi kuni aastani 2025.a

5 ARENGUKAVA SEIRE JA MUUTMINE
Valla arengukava on aluseks valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga seotud
tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ja toetuste taotlemisel. Arengukava peab
arvestama valla üldplaneeringut.
Emmaste valla arengukava seire toimub kord aastas. Selleks koostatakse vallavalitsuse ja
allasutuste poolt ülevaade arengukava täitmisest, uuendatakse hetkeolukorra kaardistust ning
täpsustatakse lahendamist vajavad probleemid ja arenguvajadused. Seirel omab oluliseimat osa
investeerimiskava täitmise ülevaatamine ja selle ajakohastamine nelja aasta perspektiivis.
Emmaste Vallavalitsus esitab iga aasta augustis valla arengukava Emmaste Vallavolikogule, kelle
ainupädevus on selle vastuvõtmine ja muutmine. Valla arengukava peab hõlmama iga aasta 15.
oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat ning see peab olema vastu võetud enne
eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist. Kui Emmaste Vallavolikogu peab pärast Emmaste
Vallavalitsuse poolt esitatud seire analüüsi arengukava muutmist vajalikuks, teeb ta
vallavalitsusele ülesandeks panna muudatused koos arengukava terviktekstiga avalikule
väljapanekule.
Arengukava
muutmiseks
loetakse
arengumudelis
toodud
visiooni,
arengueesmärkide ja strateegiliste ülesannete ning investeerimiskava muutmist, mis mõjutab
oluliselt valla arendustegevusi ja eelarve koostamist. Kui arengukava muudetakse ja sellega
kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla. Volikogul tuleb
arengukava muutmise algatamisel teha otsus ka keskkonnamõjude strateegilise hindamise
vajaduse kohta.

Emmaste Vallavolikogu poolt kinnitatud valla arengukava ning volikogu ja volikogu komisjonide
istungite protokollid arengukava menetlemise kohta avalikustatakse valla kodulehel seitsme
tööpäeva jooksul arengukava vastuvõtmisest arvates.
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LISAD
LISA 1. Emmaste valla arengukava 2015-2022 koostamise kava
LISA 2. Kultuurimälestiste riiklikusse registrisse kantud mälestised Emmaste vallas.
Reg.
nr
2226
9
24

Nimi
Emmaste kalmistu
II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud

2227
0
2227
1
2227
2
2227
4
2227
3
2227
5

Mänspäe kabeliaed

8900

Ohvritamm, II at.

8901

Pelgupaik "Saunaseljamägi", II at.

8902

Asulakoht ja rauasulatuskoht

8903

Kalmistu, 16.-17. saj.

2334
5
2334
6
2334
9
2334
8
2335
6
2335
7
2335
8
2335
9
2336
0
2337
0
2337
1
2337
2
2334
7
2335
0
2335
1
2335
2
2335
4

Terroriohvrite matmispaik
Sõru kabeliaed
Rannakaev
Rannakaev
Rannalauter

Emmaste kirik
Emmaste pastoraadi peahoone
Nõmme tuulik
Rätsepa tuulik
Esimese Maailmasõja patarei nr. 34 kahurialus
betoonrinnatisega 1
Esimese Maailmasõja patarei nr. 34 kahurialus
betoonrinnatisega 2
Esimese Maailmasõja patarei nr. 34 kahurialus
betoonrinnatisega 3
Esimese Maailmasõja patarei nr. 34 kahurialus
betoonrinnatisega 4
Esimese Maailmasõja patarei nr. 34 kuulipilduja dzott
Teise Maailmasõja patarei komandokeskus
Teise Maailmasõja patarei kuulipilduja dzott 1
Teise Maailmasõja patarei kuulipilduja dzott 2
Tooma tuulik
Külaküla tuulik
Tooma tuulik
Leisu koolimaja
Mänspe kiriku kirikuaed

Liik
ajaloomälest
is
ajaloomälest
is
ajaloomälest
is
ajaloomälest
is
ajaloomälest
is
ajaloomälest
is
ajaloomälest
is
ajaloomälest
is
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s

Asukoht
Emmaste küla
Emmaste küla
Mänspe küla
Mänspe küla
Pärna küla
Sõru küla
Sõru küla
Sõru küla
Emmaste küla
Muda küla
Prassi küla
Prassi küla
Emmaste küla
Emmaste küla
Harju küla
Harju küla
Hindu küla
Hindu küla
Hindu küla
Hindu küla
Hindu küla
Hindu küla
Hindu küla
Hindu küla
Jausa küla
Külama küla
Külama küla
Leisu küla
Mänspe küla
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2335
5
2335
3
2336
8
2336
1
2336
2
2336
3
2336
4
2336
5
2337
3
2337
4
2336
6
2336
7
2336
9
2337
5
2337
6
2337
7
2337
8

Mänspe kiriku kirikuaia piirdemüür

3166

Graafiline leht "Püha õhtusöömaaeg", 19.saj. (paber, ofort)

3174

Kann, 19/20.saj. (messing, hõbetatud, seest kullatud)

3148

Kantsel, 19.saj. (puit)

3136

Kroonlühter kaheteistkümne tulega, 1870 (messing)

3138

Kroonlühter kuueteistkümne tulega, 1870 (messing)

3137

Kroonlühter kuueteistkümne tulega, 19.saj. ( messing,
kristall)

3151

Krutsifiks, 19.saj. (pronks, metall)

3150

Krutsifiks, 19.saj. (pronks, metall)

3143

Küünlajalg, 1854 (messing, hõbetatud)

3142

Küünlajalg, 1854 (messing, hõbetatud)

3140

Küünlajalg, 19.saj. (messing, hõbetatud)

3139

Küünlajalg, 19.saj. (messing, hõbetatud)

3147

Küünlajalg, N.P.L. 19.saj. (messing)

3146

Küünlajalg, N.P.L. 19.saj. (messing)

3145
3144

Mänspäe kabel
Teise Maailmasõja patarei kaevumaja
Teise Maailmasõja patarei kahuriõu varjendiga 1
Teise Maailmasõja patarei kahuriõu varjendiga 2
Teise Maailmasõja patarei kahuriõu varjendiga 3
Teise Maailmasõja patarei kahuriõu varjendiga 4
Teise Maailmasõja patarei kasarmuhoone vundament
Teise Maailmasõja patarei kivipurusti alus
Teise Maailmasõja patarei kommunikatsioonide kanal
Teise Maailmasõja patarei lõpetamata varjend
Teise Maailmasõja patarei pumbamaja
Teise Maailmasõja patarei veereservuaar
Kroogi talu elamu
Kroogi talu laut-ait-kelder
Kroogi talu saun
Õngu tuulik

Laualühter kolme tulega, Oehme, 19.saj. (pronks,
hõbetatud)
Laualühter kolme tulega, Oehme, 19.saj. (pronks,
hõbetatud)

3167

Laud, 19.saj. (kuusk)

3135

Maal "Ülestõusmine", T.Grenzstein, 1900 (õli, lõuend)

3163

Oblaatide toos, 1884 (messing, hõbetatud, seest kullatud)

ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
ehitismälesti
s
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is

Mänspe küla
Mänspe küla
Tohvri küla
Tohvri küla
Tohvri küla
Tohvri küla
Tohvri küla
Tohvri küla
Tohvri küla
Tohvri küla
Tohvri küla
Tohvri küla
Tohvri küla
Valgu küla
Valgu küla
Valgu küla
Õngu küla
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik

Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
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3141

Oreli prospekt, Sakkeus, 1913, Kriisa,1937 (puit)

3168

Piibel, Tallinn, 1899 (nahk, messing)

3165

Ristimisvaagen, 19/20.saj. (messing, graveeritud)

3164

Ristimisvaagen, 19.saj. (messing, hõbetatud, graveeritud)

3176

Tornikell, AS "Tegur", 1923 (pronks)

3175

Tornikell, D.Samgini tehas, 19.saj.(pronks)

3149

Vaestekassa, 19.saj. (puit, raud)

3181

Karikas, 20.saj. I pool (messing, hõbetatud)

3180

Küünlajalg, 19/20.saj. (klaas, hõbelüster)

3179

Küünlajalg, 19/20.saj. (klaas, hõbelüster)

3152

Altarimaal "Kristus ristil", 17.saj (õli, lõuend)

3170

Graafiline leht "Es ist vollbracht.",19.saj. (paber,lito)

3172

Harmoonium, A.Terkmann, 1930. aastad (puit, metall)

3156

Karikas, 19/20.saj. (valge metall, hõbetatud, seest kullatud)

3153

Kroonlühter kuue tulega, 18.saj. (pronks,keraamika)

3154

Kroonlühter viie tulega, 18.saj. (pronks,keraamika)

3155

Kroonlühter üheksa tulega, 19.saj. (puit, vaskplekk)

3169

Krutsifiks,19.saj. (puit, figuur pronksitud)

3161

Küünlajalg, 19 .saj. (vask, hõbetatud)

3160

Küünlajalg, 19 .saj. (vask, hõbetatud)

3159

Küünlajalg, 19 .saj. (vask, hõbetatud)

3178

Küünlajalg, 19.saj. (metall)

3177

Küünlajalg, 19.saj. (metall)

3158

Leivik, 19/20.saj. (valge metall, hõbetatud, seest kullatud)

3157

Oblaatide toos, 19/20.saj. (valge metall, hõbetatud)

3162

Oreli prospekt, (puit)

3171

Tornikell, A/S "Tegur",1923 (pronks)

3182

Karikas,19/20.saj. (tina)

3173

Maal "Kaluriküla", R.Uutmaa, 1940 (õli, lõuend)

kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is
kunstimälest
is

Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik
Emmaste küla,
kirik

Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste
Emmaste

Harju küla, Harju palvela
Harju küla, Harju palvela
Harju küla, Harju palvela
Mänspe küla, Mänspe kabel
Mänspe küla, Mänspe kabel
Mänspe küla, Mänspe kabel
Mänspe küla, Mänspe kabel
Mänspe küla, Mänspe kabel
Mänspe küla, Mänspe kabel
Mänspe küla, Mänspe kabel
Mänspe küla, Mänspe kabel
Mänspe küla, Mänspe kabel
Mänspe küla, Mänspe kabel
Mänspe küla, Mänspe kabel
Mänspe küla, Mänspe kabel
Mänspe küla, Mänspe kabel
Mänspe küla, Mänspe kabel
Mänspe küla, Mänspe kabel
Mänspe küla, Mänspe kabel
Mänspe küla, Mänspe kabel
Nurste küla, Nurste palvela
Pärna küla, Sõru Muuseum

68

LISA 3. Emmaste valla munitsipaalmaana olevad katastriüksused seisuga detsember
2014.
Nimekirjas pole kajastatud katastriüksuseid, mille sihtotstarve on puhtalt transpordimaa.
Kinnistu nimi

küla

Sihtotstarve

Pindala
(ha)

Ambulatooriumi

Emmaste

sotsiaalmaa

1,4

Kalmuaia

Emmaste

sotsiaalmaa

1,2

Kommunaali

Emmaste

sotsiaalmaa

0,2

Nõmmemänni

Emmaste

sotsiaalmaa

3,0

Pargi

Emmaste

sotsiaalmaa

4,0

Pääste

Emmaste

sotsiaalmaa

0,3

Spordi

Emmaste

sotsiaalmaa

0,3

Surnuaia

Emmaste

sotsiaalmaa

5,3

Vallamaja

Emmaste

sotsiaalmaa

0,3

Graanuli

Emmaste

tootmismaa

0,2

Ollima

Emmaste

tootmismaa

2,0

Pesula

Emmaste

tootmismaa

0,9

Pumpla

Emmaste

tootmismaa

0,01

Reola

Emmaste

tootmismaa

0,4

Poe

Emmaste

ärimaa

0,2

Naksitralli

Emmaste

sotsiaalmaa

2,2

Pumbamaja

Haldreka

tootmismaa

0,1

Tuuliku

Harju

sotsiaalmaa

0,1

Hooldekodu

Hindu

sotsiaalmaa

15,2

Puhasti

Jausa

tootmismaa

0,2

Pumba

Jausa

tootmismaa

0,1

Vanapere (½ osa)

Kurisu

maatulundusmaa

17,4

Karjääri

Kõmmusselja

mäetööstusmaa

9,7

Prügila

Külama

jäätmehoidla maa

2,0

Väike-Kalda

Muda

maatulundusmaa

1,8

Motokrossi

Nurste

sotsiaalmaa

4,6

Kooli

Pärna

sotsiaalmaa

2,1

Merekeskuse

Pärna

sotsiaalmaa

4,1

Muuseumi

Pärna

sotsiaalmaa

0,4

Supelranna

Pärna

sotsiaalmaa

1,6

Kainurga

Pärna

tootmismaa

0,0

Sadama

Pärna

transpordi-, tootmis-,
sotsiaalmaa

2,1

Pritsikuuri

Reheselja

sotsiaalmaa

0,1

Puusepa

Sõru

maatulundusmaa

1,5

Patareide

Tohvri

sotsiaalmaa

6,1

Supelranna

Tohvri

sotsiaalmaa

4,1

Seltsimaja

Valgu

Sotsiaal- ja transpordimaa

0,4

Ülo Kikas
Volikogu esimees
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