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SISSEJUHATUS

Seadus€st tulenevalt on igal Eesti omavalitsusiiksusel kohustus koostada arengukava, et

mAitata omavalitsusiiksuse pikema- ja liihemaajalised arengueesmiirgid. Arengukava peab

olema seotud kdikide seaduse alusel omavalitsusele kohustuslike valdkondlike

arengukavadega ja valla iildplaneeringuga ning h6lmama vfiemalt kolme eelarveaastat, kui

vallal ei ole pikemaajalisi varalisi kohustusi (kohaliku ornavalitsuse koralduse seadus, g 37).

Enxnaste valla arengukava on koostatud 2003. aastal ning teiendatud aastatel 2005, 2007,

2010, 2011 ja 2013. Arengukava koostanisel on osalenud vallavolikogu ja -valitsuse liikmed,

kohalikud elanikud ning kasutatud on ka vallavelist ndustamistja abi. 
,

Emmaste valla arelgukava koostamisel on kogrtud andmeid erinevate arenguvaldkondade

kaupa. Hetkeolukorda analiiiisides on piiiitud leida valdkondlikud v6tmeprobleemid ning

sellest hhtuvalt olulisemad arenguvajadused ja arenguvisioon. Arengukava viimases osas on

viilja toodud strateegiliste eesmiirkide saavutamiseks vajalik realisatsiooniplaan.

Kokkuv6tlikult koosneb Emmaste valla arengukava j?irgmistest osadest:

o valla proflil: hetkeolukora kirjeldus arenguvaldkondade kaupa, tugel,uste ja n6rkuste

veljatoomine;

o valla arenguv6imaluste analiiiis ja arenguvisioon valdkondade kaupa;

o arengukava realisatsiooniplaan;

Valla profiili koostamisse on panustanud vallavalitsuse ja -volikogu liikmed, n6ustajad ning

kohalikud elanikud.



1. EMMASTE VALLA HETKEOLUKORRd ANALUUS

Kaesolevas peatiikis antakse ilevaade Emmaste valla asendist ja ajaloost, looduskeskkonnast,

valla rahvastikust ning hetkeolukorrast arenguvaldkondade kaupa.

Oluljsemad valdkonnad Emmaste valla arengu seisukohast on maakasutus- ja

ruumiplaneerimine, kommulaalmajandus, ettev6tlus, haridus ja noorsoot66, kultuur ja vaba

aeg, kodanikuliikumine, sotsiaalvaldkond ning valla juhtimine. E nevate valdkondad€

kirjeldarnisel on viilja toodud selle peamise.d tugevused ja ndrkused.

l. l Asend ja kujunemine

Enmaste vald asub Hiiu maakoDna l6unaosas, piirnedes mere nirrg KZiira ja K6rgessaare

vallaga 0oo s 1). Enrmaste valla keskus oD Emmaste kiila, mis jiiiib maakoruukeskusest

Kiadla linnast 40 km ja pealinnast Tallinnast 170 km ehk ligikaudu 4,5 tLrmi pilluse

autos6idu kaugusele. Vallasiseselt jaguneb piirkond kantideks ehk kohalike s6nul ,,otsadeks":

Emmaste, Jausa, Nurste, S6ru ja Vaigu ooonis 2). Emmaste vallas on 43 kila, mille asustus

paiklreb peamiselt suurenate teede vahetus l:iheduses 0oonis 3).

F

20km

KOrgessaare

Pirhalepa
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Joonis 2. Emmasre valla kandid.

Emmaste valla pindala on 19'149 ha, millest 12427 ha moodustab metsama4 3334 ha haritav

ma4 1652 ha looduslik rohumaa, 242 ha 6uemaaja 2094 ha muu maa. Valla territooriumil on

34 arhitektuurimelestist, 52 kunstimalestist, 4 alheoloogiamalestist ja 8 ajaloomalestist.

Uldjoontes on Ermaste valla looduskeskkond tiinaseni hiisti siiilinud kohalike elanike

loodussdbraliku elustiili ja ndulogude aja tugevdatud piirireiiimi tdttu. Sanas on aga

n6ukogude aja kolhooside suurpdllumajanduse ning maaparanduse t6ttu kannatada saanud

suure liigirikkusega kohalikud pibandkooslused. Valla territooriumil asub 3630 ha ulatuses

kaitstavate loodusobjektide maad ja 2266 ha ulatuses Natura 2000 linnu- ja loodusala (umbes

11% kogu valla territooriumist). Samuti asub Emmaste vallas rahwsvahelise t:ihtsusega

limuala (IBA - lzportant Bird Area). Maastikuliselt ja liigirikkuselt omavad olulist vaittust

v6rdlemisi hiisti hooldatud piirandkooslused {nt rannaniite umbes 705 ha).
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Joonis 3. Emnaste valla asustus.

Ajalugu

Xlll sajandil kuulus suurem osa t?inasest Emmaste valla alast Saare-L?iiine piiskopkoma

valdusesse, kuid oli sel ajal veel vfie asustatud. Tol ajal nimetati haldusiiksust S6rro ehk

Hagapii vakuseks, millest moodustati hiljem Ernmaste vald ja kihelkond. Vakuse

liiiinerannikule, niiiidse Vanamdisa kiila kohale, oli juba XV sajandil rajatud piiskopi

ametim6is Alliksaare, mille juures oli ka sadamakoht. 1780. aastal larnmutati Emmaste kiilas

oJnud talud ja kiila asemele rajari mdis.

1782. aastal oli Emmaste mdisal 142 talu 1334 elanikug4 iihes talus elas keskmiselt 9

inimest. 1858. aastal oli talude arv langenud 122 taluri, elanike arv aga suwercnud 1828-ni,

mis teeb iihe talu kohta keskmiselt 1 5 inimest. Lisaks elas Ernrnaste m6isa alal 1 82 vabadikku

ja mdisas 33 inimest, mis annab kogurahvastikuks 2043. 30 aastat hiljerL 1888. aastal oli

mdisapiirkonna kiilades elanike arv kasvanud 3023-ni, lisaks elas 34 inimest mdisasulas.

Seega elas mdisapiirkonnas kokku 3057 inimest.

Esimese Eesti Vabariigi ajal kuulus Emmaste vald Liiiinernaa koosseisu. Valla pindala oli

1934. aastal 131 knf. elarike arv 3512.



1940-ndatel jagati endine vallapiirkond erinevateks kilandukogudeks. Valla ldunaossa

noodustati Emmaste kiilan6ukogu administratiivkeskusega Viiterna kiilas. Eraldi moodustati

Leisu kiilandukogq kuhu kuulusid valla p6hjapoolsed asulad keskusega Nurste kiilas. Hiljem

kiilandukogud liideti ning territoorium laienes ka Kiiina kiilandukogusse kuulunud Jausa kiila

arvelt. Jausa kiila liideti Emmaste ja Leisu kiilan6ukogudega.

N6ukogud€ Liidu perioodil viihenes p6lisasukate ar.vukus piirkonnas eelk6ige seet6ttu, et

mnniku?i.iirne asend soodustas laevadega p6genemist selleaegse reZiimi eest peamiselt Rootsi

ja Saksamaale. Kunagine purjelaev Alar, millega suur osa inimesi p6genes, seisab pnegu

S6ru sadamas.

Vallaks sai Emmaste taas 1990-rdate aastate alguses. 1991. aastal kinnitati valla p6himazinrs

ja arengukava ning 1992. aastal kiinitati Eesri Vabariigi UJemndukogu Presiidiumi

seadlusega Emmaste omavalitsusliku iiksuse staattis.

1.2 Rahvastik

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) andmetel elas Emmaste vallas ll02

irimest. Enim elas inimesi Emmaste (217), Jausa (92), Hadu (73), Hindu (68), Nurste ja

Valgu kiilas (rn6lemas 42) Coonis 4). Tabelis I on toodud Erlunaste kiilade jagunemine

elanike arl'u alusel. Valdava osa kiilade rahvaarv jiiiib alla 30. Alla kiimne elanikuga kiilasid

on Emnaste vallas kokku 14. Valla ainuke ilma piisielaniketa kiila on Tohwi.

Tabel l. Emmaste valla asustusiiksuste jagunemjne rahvaarn alusel (REL 2011).

Elanikke Kiilasid

> 100 I

50-100 l

30-50 8

l0-30 t '7

<  10 14



Kiimne aastaga on Emmaste valla mhvaarv vehenenud 16% (tabel 2). Enim on elanike aiv

vfienenud Jausa kandis (29%). S6ru kandis on rahvaarv v:ihenenud 18% ja Erunaste kandis

1770. Tagasihoidlikum on ela ke arlu viihenemine oLnud Nunte (10%) ja Valgu kandis

l2%\.

Tabel 2. Rahvaanu muurus 2000. aasta rahvaloenduse ia 2011. aasta ralva ia eluruwnide loenduse andmetel
Enrmaste valla kantide l6ikes.

Kant
REL Muutus 2000 - 2011

2000 2011 Elanike
arv

./o

Ernmaste 45r 3',73 -r'1%

Nuste 332 300 -10%

Sdru 224 183 -4t -18%

Valgu 144 121 -11 - t2%

Jausa 168 119 -49 -29%

Emmaste vald l 3 l9 tlo2 -217 - l6yo

Joonisel 4 on toodud rahvaanu muutus valla asulates perioodil 2000-2011 (RL 2000, RXL

2011). Enim on elanike .!rv suuenenud Kiilama kiilas (10 inimese vdra) ja vehenenud Jausa

kii las {36 inimese vdna).

Valla rahvaarw pidev vehenemine on tingitud nii valla loomulikust iibest kui ka *indesaldost

m6lemad on viimastel aastatel olnud valdavalt negatiivsed (rahvastikuegister). Viimase viie

aasta loomulik iive on Emmastes olnud positiivne vaid 2008. aastal, mil vallas siindis viis

inimest rohkem kui sDri. 2009. aastal oli loomulik iive -7, mis oli viimase viie aasta

negatii\'seim 0oonis 5). RAndesaldo on samuti olnud positiivne vaid 2007. ja 2009. aastal,

vastavalt 36 ja 5. 2010. ja 2011. aastal on saldo olnud viimase viie aasta negatiivseim

(m6lemal aastal -19).
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Joonis 4. Vasakul Emrnaste valla asulat€ elanike ar.r' 2011. aasta seisuga (asulatel kuvatud numbrid diital"d
mnraarlu) ja paremal raivaarru slhteline muutus perioodil 2000-2011 (asulatel kuvatud numtrid neita.iad
elanike arllr muutust) (RL 2000, REL 2011).
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Joonis 5. Siinnid, surmad ja loomulik iive Enmaste vallas aastatel 2007-2011 (ralvastikuregister).



Naiste ja meeste aw on Emmaste vallas v6rdlemisi tasakaalus: naisi 547 ja mehi 555 (REL

2011). Meeste osakaal on suurem nooremates vanusgmppides ning naiste arv vanemates.

Suurim vahe naiste ja meeste arvus on vanusgruppides 15-19 ja 20-24 ning 80-84 ja 85+
(joonis 6).

Ehkki viimastel aastatel on vallas taas v.rasemast enam lapsi stndinud, on Emmaste valla

rahvastik vananev (joonis 6). Kuni 17-aasteseid inimesi elab vallas 201 (18%), 18-64

aastaseid 651 (59%) ja iile 65 aastaseid 250 (23%). Enim elab Ernmastes 15-19 aastaseid
(82), 40-44 (87) aastasejd ning 70-74 aastaseid inimesi (82). Arrr'estades 15-19 aastaste noorte

suhteliselt suut armkust ja asjaolu, et taiskasvanuks saades siirdutakse tihti Eesti

tbmbekeskustesse 6ppima vdi tdijle, vdib Emmaste rahvaarv lehiaastatel oluliselt viiheneda.
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Joonis 6. Emaste valla rahvastiku soolis-vanuseline koosseis 2011. aasral (REL 20ll).

Demograafiline tdiiturusuraeindeks niiitab 5-14 aastaste ja 55-64 aastaste etl]< jiirgmisel

kiimnendil tijitturule sisenevate ja tdiituult lahkuvate inimeste suhet. Kui selle neitaja vaiirtus

on iile l, on ttiiilurule sisenejaid rohkem kui lahkujaid (Statistikaamet). Elnmaste valla

tdijturusurveindeks on 2012. aasta seisuga 0,52, jiiiides alla nii Hiiumaa kui ka kogu Eesti

keskmisest { r a.ravah 0.57 ja 0,78).
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1.3 Maakasutus ja ruumiplaneerimine

Maakatastris on 31.12.2011 seisuga registreeritud 3147 katastriiiksust, mille kogupindala on

18298 ha (92,7% kogu maast). Registreeritud maa jaotub tagastatud maaks (55,3%),

riigimaaks (21,5%), ostueesdigusega erastatavaks naaks (8,0%), erastatavaks metsamaaks

(5,9%), erastatavaks p6llumajandusmaaks (5,6%), enampa.kkumisega erastatavaks maaks

(2,9%) ja munitsipaalmaaks (0,8%).

Emmaste valla maakasutuse ja ruumiplaneerimise aluseks on Enxnaste valla iildplaneedng,

mis on kehtestatud 2005. aastal. Uldplaneeringuga on rdhutatud valla loodusliku omapzira ja

puutumatu looduse siiilitamise vajadust. Oluline on piiiida arvestada senist maakasutust,

andes seejuures maaomanikele ja ettev6tjaile v6imaluse arendustegewseks. Samuti on piiiitud

iildplaneednguga soodustada puhketurismi aiendamise v6imalust. TAiesti uusi arengusuundi

seoses maakasutusega plaanitud ei ole.

S6ru sadam

P:ima kiilas asuva S6ru sadama kaudu toimub

eraldatud sadamas koht jahtidele ja vaiksematele

k6rts, merekeskus, purjelaev Alar (ehitatud 1939.

laga asub a! alik lelkimisplals.

parvlaevaiihendus Saaremaaga. Samutl on

alustele. Sadama territooriumile jeeb pood,

aastal) ja S6ru Muuseum. Muuseumihoone

S6m sadama piirkomal on suur potentsiaal puhkemajanduse ja merega smtud ettev6tluse

arendamiseks, mida on eraldi r6hutatud ka Emmaste valla iildplaneeringus.

Tiirkma ja Haldi viiikcsadamad

Tiirkma ja Haldi on v?iikesadamad, mida kasutavad peamiselt kohalikud kalwid, olles

altematiiviks Sdru sadamale. Lisaks kohalike kalasadamate funktsioonile on mdlemas

piirkonnas potentsiaali ka puhketegevuste arendamiseks.

Emmaste valla maakasutuse ja ruumiplaneerimise tugelused:

o hZisti s?ii l inud looduskesklond:

o palu metsa- ja rohumaad (puiduvaru, karjakasvatamise vdimalused);

o S6ru sadama klaster kui potentsiaalne piirkond ettev6tluse, eelk6ige puhkemajanduse

arendamiseks.

l 0



Emmaste valla maakasutuse ja ruumiplaneerimise n6rkused:

o maakasutusest tulenevaid eeliseid ei ole maksimaalselt iha kasutatud (nt metsamaa

suur osakaal ja v6imalik puidu vii?irindamine);

o munitsipaalmaa vdike osakaal, mis on piircib vallapoolset argndustegevust;

o kinnikasvavad ramaniidud valla p6hjaosas (Knlakiilast Onguni);

mdnel pool puuduvad avalikud ligipaesud mereni (Valgu, Haldreka, Vanam6isal,

loodust rcostavad kasutusest velja langenud ja lagunenud hooned.

1.4 Kommunaalmajandus

Veemajandus

Veernajanduse arendamise alusdokumendiks Emmaste vallas on 21.12.2011 vallavolikogu

miiirusega kinnitatud ,,Emmaste valla iihisveeviirgi- ja kanalisatsiooni arengukava 2012-

2024". Kommunaalmajanduse efektiivsemaks korraldamiseks on vallas loodud sellega eraldi

tegelev allasutus Emmaste Koffnunaal (EMKO), kus on kokku 7 tdijtajat: juhataja ja 6

abitdiilist.

Uhisveeviirgi ja kanalisatsiooni piirkonnad asuvad Emmaste, Hindu, Jausa ja M6isa kiilas

(viimane kuulub ametlikult Erffnaste kiila alla). Lisaks eeltoodutele on valla territooriumil

mitmeid eraisikutele kuuluvaid puurkaeve, kust v6imaldatakse vett vdtta ka teistel isikutel.

Peamiseks probleemiks vallas on iihisveev?irgist saadava vee mittevasta\,'us vee kvaliteedi

n6uetele. Samuti ei vasta kdik reoveepuhastid kaasaja nduetele. Reoveepuhastid asuvad Jaus4

Emmastg Tohwi ja Mdisa kiilas. Vajalik on rajada puhastusseadmed S6ru sadamasse.

Rekonstrueeritud on Tohwi puhasti. Vallal puudub purgimissolnr-

Emnaste vallas ei ole siisteemselt, enamasti finantseerimisv6imaluste puudumisest

tingitun4 vee- ja kanalisatsioonisiisteeme arendatud, oo tegeletud p6hiliselt kiireloomuliste

probleemide lahendamist vajavat€ tdiidega. Alates Emmaste valla iihisveeviirgi ja -

kanalisatsiooni arengukava vastuv6tmisest on olukord paranenud.

Soojamajandus

Emmastes puudub tsentraalkiite. Valla allasutustes ja kortennajades on soojatootmine

lahendatud lokaalselt. Mitmetes allasutustes toodetakse sooja kiitte6li baasil, mis on vaga

kulukas.

l l



Emmaste valla arengupetspektiivi arvestad€s on oluline rajada sooja tootmiseks

efektiivsemaid ja soodsamaid kiittelahendusi vallale kuuluvates asutustes ja hoonetes.

Senisest enam tuleb kasutusele v6tta taastuvaid energiaallikaid. Perspektiivsemad neist on

maakittel pdhinevad kiittesiisteemid, tulevikus ka p:iikeseenergial t6iitavad kiittesiisteemid.

Uute kiittelahendustega on varustatud Tohvri Hooldekodu ja Emmaste Avatud Nooftekeskus.

Oluline on Kittesiisteemi uuendada ka spordihoones, Leisu seltsimajas, koolimajas,

ambulatooriumis ja lasteaias.

Teed ja viilisYalgustus

Vallas on riigimaanteid kokku 88 km, munitsipaalteid 65 km ja erateid 31 km. Erateedest on

57 k-rn osas sdlmitud teeomanikega avaliku kasutamise leping.

zur r. aasrar reKonsrrueer[r rrgrmaanree nr 84 Emmaste - f-uiaia tee I-eisu - Haldi teel6ik ja

nr 12130 Nurste - Kuriste tee Nurste: Kuusiku teel6ik.

Liihiajal on plaanis rekonstrueerida Pmmaste - Emmaste Pdhikool kergliiklusteel olemasolev

valgustus ja pikendada valgustust kogu teel5igule. Taielikult on planeeritud rekonstrueerida

k€skasula valgustus ning paraodada valgustust kooli iimbruses. Leisu - Nurste vaheliste

lbikude valgustuse rajamise eest kamab hoolt Maanteeamet, kuid kulud katab Bmmaste vald.

Suu maks prcbleemiks on tolmuvaba kattega teede vAhesus vallas. Osaliselt on lahendamata

ka allasutuste teiiitooriumisiseste radade korrastamine. Kooli territooriumile on plaanis rajada

hoonetevahelised jalgrajad ning parandada mustkatet. Vallateede mustkatte alla viimine

teostatakse vastavalt teehoiukavale.

Jiiiitmemajandus

Jeetmemajanduse korraldamisel lahtutakse Emmaste vallas Hiiumaa omavalitsuste iihisest

jeetmekavast (kiinitatud 201 1 . aastal) ja Emmaste valla jaatmehoolduseeskidast.

1 oktoobril 2007 ldpetati olmepriigi ladestamine Kiilama priigilas. Parast seda v6tab

Emmaste valla olmepiigi vastu Hiiumaa jiiiitmejaam (Hiiumaa Prngila OU), mis asub Kiiina

vallas Ristivelja kiilas. Eln]naste kiilas Ollimal on ohtlike jiiiitmete kogumispunkt.

Pakendijaatmete kogumiskohad asuvad Jausas, Valgul, Nurstes, EDmastes, S6ru sadamas ja

endise Sdru kauplusejuures P:ima kii las.
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Emmaste valla territooriumil korraldab jiiAtmevedu AS Eesti Keskkonnateenused (endine

Veolia). Enamasti on iihepereelamute ja koftermajade juures jA?itmete kogumiskonteinerid,

kuid jii:itmeid antakse vedajale iile ka priigikottides. Jaatmevedu toimub gaafikuj:kgselt.

Uldkasutatavad konteinerid on m6eldud peamiselt turistideleja kiilalistele.

Heakord

Emmaste valla heakorra eest vastutab Emmaste valla munitsipaalasutus EMKO (Emmaste

Kommunaal), kus tijdtab juhataja ja kuus abitiidlist. Valla heakoratiiddeks ja talviseks

lumeliikkamiseks palgatakse lisatd6j6udu.

Peamised heakorra tagamisega seotud probleemid on k6rge kiitusehind (ei tohi kasutada

eriotstarbelist kiitust) ning vananenud tehnika erinevate t6dde teostamiseks.

Kommunaalmai?qIlu!9 1!ug91!ts9di

o kommunaalmajanduse paremaks korraldamiseks on loodud eraldi munitsipaalasutus

Enmaste Kornrnunaal (BMKO);

o kommunaalmajandusega seotud probleeme teadl'ustatakse ja probleemidega

tegeletakse aktiivselt;

o hAsti toimiv sumuaedade ja supelrandade haldanine ning talvine lumekoristus.

Koomunaalmaianduse n6rkused:

o l6puni viilja ehitamata vee- ja kanalisatsioonisiisteem ning olemasoleva

amort1sats10on;

o puhastusseadmete puuduliklus ning n6uetele mittevasta\us;

o mustkattega teede viihesus ja osaliselt lahendamata valgustusprobleem peamiselt valla

keskasulasi

o suur hallatav teritoo um ning t6itdega seotud k6rged kulud.
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1.5 Ettev6tlus

Emmaste valla ettev6tluse analiiiis p6hineb peamiselt valla statistilisse profiilil kuuluvate

ettev6tete iilevaatel (Statistikaamet 2011), iiriregistd ja vallavalitsuse andmetel ning

intervjuudel suuemate kohalike ettev6tete juhtidega.

Statistikaameti andmetel oli vallas 2011. aasta seisuga registreedtud 113 ettevdtet. Viimase

kiirrme aastaga on ettev6tete arv vallas t6usnud veidi enam kui kaks korda (oonis 7).

l l 0
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' Majandusliltult dktiirsete il1atusk kiri hingute, fi silisest isikust ettey'tjate, a.sutuste, mittetulundus hinguk)
kogum, mida Statistikadmet kasutab majan.lusstatittika iildkogunina 1991. aastast.
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Joonis 7- Emmaste valda resislleeritud ettev6tete arv 2001-2011 (Statistikaamet).

Enim ettev6tteid oli 2011. aastal tegev p6llu- ja metsarnajanduses (sh kalapiiiik), jiirgnes

tdiitleva tddstuse sektor ning k-utse-, teadus- ja tehnikaalane tegelus (tabel 3). Tabelist on

niiha, et vallas on vdrdlemisi viihe teenindussektoris tegutsevaid ettevdtteid, mis on tulefleb

valla veikesest rahvaamst. Kuna antud statistika puhul on tegemist vaid valda registreedtud

ettev6tetega, ei kajasta need reaalset aktiivset majandustegewst k6ige paremini ja antud

statistika pohjal €i saa teha sisulisi j iireldusi.

Suurimad tijdandjad on plasti ja koostetiidstuse ettevdtted, mis p6hinevad enamasti kohalikul

kapitalil.
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Tab€l 3. Enrmaste ettev6tete jagunenine tege\usalade l6ikes (Statistikaamet 201 1).

Ettev6ttc tegevusala Ettev6tteid

P6llumajandus, metsamajandus ja kalapiiiik

Tiidtlev tdiistus t4

Kuts€-, teadus- ja tehnikaalane tegews t2

Ehitus 8

Hulgi ja jaekaubandus; mootorsdidukite ja mootorataste

temont o

Haldus- ja abitegewsed o

Majutus ja toitlustus 4

Veondusja laondus 3

Kinllisvaraalane tege\rls 3

Tervisho id ja sotsiaalho o lekame 2

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 2

Tabelis 4 on toodud Emmaste valla ettevdtted, mis teenisid 2011. aastal suudmat kasunit.

Eelk6ige on need ettev6tted tegevad tddtlevas tddstuses. Primaarses sektoris tegutsevaid

ettevdtteid on Statistikaameti andmetel Enxnastes palju, kuid nende roll kogu ettevotluses on

tasasihoidlikum.

Tabel4. Suurimat kasumit teenivad €lt€v6tted Emmaste va1las aastal20l l (Ariregister).

Ettev6te Tcgevusala Tiiiitajate
arv

AS Dale Ld. plasttoodete tootnine 47

ASMjaPNurs t ' plasttoodet€ tootmine, mehaaniline

metallitiiiitlus, elektdseadmete tootmine 122

OU Liisbet Tukat elektiliste valgusseadmete tootmine 77

Pharma Systems Eesti OU

meditsiini- ja hambaraviinstnmentide

ning mate{alide tootnine

Viirisepa OU toitlustus ja turism 3

Tootmishoo ed ei asu Ennaste |a as.

Suurem osa valda registreeritud ettevdtetest on vaikesed, alla 10 tijdtajaga ettev6tted ja nende

arv on viimaste aastate jooksul t6usnud Coonis 8). Kdige viihen on vallas 10-50 tiidtajaga

ettev6tteid ja veidi rohkem neid ettevdtteid, kus on iile 50 t6iitaja. 2011. aastal oli vallas
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registleeritud iile 50 tdiitajaga ettevotteid kokku 4 (tabel 4). Viftnane naitaja on maavalla
puhul pigem oandlik.
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Joonis 8. Erinevate t66tajate arwga €ttev6tted Enunaste valtas 2007-201 I (Statistjtaamet).

Turismlettev6dus

Emmaste valla mereiime asend, puutumata loodus ja rikas minevikuperud soodudab
piirkonnas turismiga seotud ettevdtluse arengut ning seda eelk6ige suvisel soojemal perioodil,

mil Ernnaste valla tegelik rahvaarv on hinnanguliselt kuni kaks korda suurem,

Valas ei ole piisavalt kiilastajatele rlfeldud te€nuseid, celkdige majutus- ja

toitlustusteenuseid ning tanklat. Samuri levib olemasolevate te€nuste kohta vahe infot.

Valla suuremad turismieitevotted on OLi vihisepa (Sdru lGrts ja puhkekiila), Kati sititgitub4

Pruuli tudsmitalu, Sinima Puhkeknh ja Lille Pulftenraja" Valdav osa neist teguts€b eelkdige

suvisel hooajal

S6ru sadama piirkonnas on suu! potentsiaal puhkemajanduse ja m€rega seotud €ttevdtluse
. arendamiseks. Sadama kaudu toimub laevaiihendus Triigi sadamaga Saaremaal. Sadama

tenitooriumile jAnb S6ru K6rts, S6ru Muuseuq S6ru Merekeskus ja pood S6ru

sadamahoones (OU Saarmund).
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Turismiettev6tluse arengu seisukohalt on oluline m6e1da, kuidas teha paremini koostiidd

erinevate tuismiettev6tete ja -asutuste, kiilaseltside, vallavalituseja kohalike €lanike vahel, et

tut!'ustada kiilastajatele senisest paremini kohalikku minevikupiirandit ja traditsioone ning

EDmaste valda tervikuna.

Ettev6tluse tuge\,'used:

o tugev t6dstussektor, eelk6ige plasti - ja koostetdijstus;

o mitmed ettevbtted pdhinevad kohalikul kapitalil;

o suur potentsiaal turismija rnerega seotud ettev6tluse arendamiseks.

Ettevdtluse n6rkused:

o tagasihoidli l  v;ikee evdllus;

o hooajapolenlciaali \ i ihene kasutalnme {eelkdige rurismiel revdrluse n:iol).

o teenindusettevdtetev:ihesus.

1.6 Haridus ja noorsoottiO

Emmaste Lasteaed Naksitrallid ja Leisu hstehoid

Vallas annab alusharidust Emmaste Lasteaed Naksitrallid Emmaste kiilas. Laste

p:ievahoiuteenust pakub Leisu lastehoid Leisu kiilas. Viimane loodi Agapaeotsa seltsi

initsiatiivilja on iiks tiihelepanuvAArsemaid kodanikealgatusi Emmaste vallas.

Emmaste Lasteaias Naksitrallid on kolm riihma, mis viimastel aastatel on olnud

sajaprotsendilise teitur.usega. Lasteaed ei ole suutnud ruumide nappuse t6ttu tagada k6igi

valla laste hoidmise vajadust ning nii tekkis lasteaiakohtad€ puudusel vajadus luua Leisu

lastehoid. 2012. aasta oktoobri seisuga oli Enmaste Lasteaias kaivate laste koguary 48.

Viimastel aastatel on keskmine laste an' iihmas iiletanud pidevalt grupi keskmise'? (Eesti

Hariduse Infosi.isteem - EHIS).

Lasteaed annab t6iid 15 tdittajale, sh seitsmele pedagoogile. Pedagoogide kvalifftatsioon on

viimastel aastatel oLnual suurem gmpi keskmisestz: 20ll/12 dppeaastat \,astavalt 86,7% ja

78,7%. Enamik pedagooge j?i5b sama Oppeaasta seisuga vanusesse 40-49 (53,3%) ja 30-39

(26,7%). K6ige viihem on pedagooge vanuses kuni 29 (6,7%) ja 13,3% vanuses 50-59

(EHrS).
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Leisu lastehoidu, kus on ette n?ihtud naksinaalselt 10 kohta, v6etakse lapsi alates iihe aastaja

kuue kuu vanusest. Lastega tegeleb kaks hoidjat. 2011/12 6ppeaastal on k6ik kohad taidetud.

Lastehoidu majandab Agap?ieotsa selts koostdijs Emmaste Vallavalitsusega.

Emmastc P6hikool

Enxnaste P6hikoolis 6ppis 01.09.2012 seisuga 80 6pilast. Alates 2005/06 6ppeaastast

dpilaste arv vehenenud kaks korda: 160 opilaselt 801e. Suurim viihenemine on toimunud

(7.-9. klass) ja II (4.-6.klass) kooliastmes (EHIS) (oonis 9).

Klassikursuse kordajate osakaal on kooliastmeti valdavalt veiksem grupi keskmisest2. Alates

2005. aastast on igal kooliaastal ldpetanud iile 90o% kooliaastat alustanud 6pilastest. 2009/10

6ppeaastal l6petas 10070 kooliaastat alustaflud opilastest.

Edasi6ppijate osakaal on aastate jooksul olnud grupi keskmisest2 m6nev6ra veiksen! v.a

2010/l I 6ppeaastal, kui edasi Oppis 100% lopetajatest (EHIS).

on

III
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Joonis 9. Ennaste pohikooli 6prlaste arv 2005/06 -201Ul2 dppeaastal kooliastmete l6ik€s (EHIS).

Kvalifikatsioonile vastavate 6petajate osakaal on I astmes alates 2005/06 oppeaastast tousnud

(90,3%Jt 95,2%Je) ning II nilg III kooliastrnes langenud, ! 'astavalt 95,50Flt 84,8%-1e ja

83,6%Jt 78,9%-1e (EHIS).

2 (itupir) an mootlustatud 1pitaste at1,u paotest \'6rt etda|ate ning sana 6ppeasutuse alantii bigd appeasutustest

(EHrS).
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Uks kvalifikatsioonile vastavate 6petajate osakaalu vahenemise pdhjus on Spilaste ar\,u

langusest tingitud viihenenud tddkoormus erinevate ainete 6petamisel vanemas kooliastmes.

Sellest tulenevalt 6petab erinevaid aineid tihti iiks 6petaja.

2011/12 6ppeaastal jei enamus dpetajatest vanusesse 30-39 ning 40-49 ja 50-59. Kuni 29-

aastaseid opetajaid oli koolis 2 ning samamoodi iile 60-aastaseid. Kokku dp€tas Emmaste

p6hikoolis 2011/12 6ppeaastal 20 6petajat, kes olid valdavalt naised: 100% I kooliaste, 81,8%

II kooliasteja 64,9% III kooliaste (EHIS).

Klassikomplektide keskmine teitulus jii?ib alla grupi keskmisest2 ja on aasta-aastalt

viihenenud, e ti III kooliastmes, 19,5-1r'7,2-1e 2005106 - 2011/12 (EHIS).

Emmaste Avatud Noortekeskus (ANK)

Emmasle \alla noofle hu\i legevrrse eest

Avatud Noofi ekeskus, mille renoveeritud

inimene, kes on ka valla noorsootii6taja

hoolitseb peamiselt 2006. aastal loodud Eruraste

hoone valmis 2010. aastal. Noortekeskust veab iiks

ANK lehtub oma tegel'uses noortekeskuse arengukavast, mis on kinnitatud 2011. aastal.

Noortekeskuses on olemas huviringituba, iirituste saal, filmitub4 seminari- ja koolitustuba,

mangude tuba, kijdk ja arvutituba. Iganiidalaselt toimub keskuses aktiivne tege\,'us erinevate

dngide, iirituste ja muude koosviibimiste niiol.

Hariduse ja noorsootijd tupe\.used:

o tugev tugistruktuur ning mitmekiilgsed v6imalused hariduse ja noorsoot6d vallas;

o milmed toimir ad huvirirgidl

o aktiivsed noored, sh eraldi tegutsev nootevolikogu.

Hariduse ja noorsoot6ij ndrkused:

o olemasolevaid vdimalusi ei kasutata naksimaalselt ara,

o formaalseja mitteformaalse hariduse vAhene sidumine;

o vehe tege\tsi eelkooliealislele lastele ja noormeestele.
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1.7 Kultuur ja vaba aeg

Emmaste vallas puuduvad eraldi ruumid kultuuriirituste korraldamiseks. Kunagine

k-ultuurimaja valla keskuses on eraomanduses, seisab tiihjana ja laguneb.

Koltseftide ja muude kultuuriiirituste korraldamiseks kasutatakse vallas nii pohikooli aulat,

Enmaste Avatud Noortekeskuse ruume, S6ru paadikuuri kui ka S6ru Muuseumi mume.

Enrmaste Pbhikooli saalis, mis mahutab paarsada inimest, puudub hetkel eraldi lava. Hiljuti

rajati sinna uus ventilatsioonisiisteerq mis on aga halvendanud saali akustikat. Avatud

noortekesk-us ja muuseum sobivad viiiksemate iirituste korraldamiseks ning paadikuuris

saavad toimuda iiritused eelkoige suvisel soojal perioodil. Vaba6huiirituste koraldamiseks

puudub vallas vdlilava.

Emmaste valla kohaliku maluasutusena tegutseb hiiu merekultuuri piirandit koguv, siiilitav ja

avalikkusele vahendav S6ru Muuseum. Muuseum on kogukonna ve?irtuslik os4 avatud ja

kompetentne paltner ning oluline turismiobjekt vallas. Muusemi poolt noortele suunatud

haridusprogrammide kasutatakse vdidlemisi palju ning nende vastu tuntakse huvi ka teistest

valdadest.

Emmaste raamatukogu asub Emmaste kiilas. Lisaks on raamatukogu filiaal avatud Leisu

seltsimajas kaks korda kuus. Samuti on kohalike initsiatiivil loodud raanatula€nutus

Asaoeeotsa seltsi ruumidesse.

Emmaste P6hikooli juures asub spordihoone, millel puudub koralik kiittesiisteem ja

ventilatsioon. SpordilDolet kasutavad valdavalt pdbikooli dpilased kehalise kasvatuse

tundides, kujd p:irast kooli regulaarseid sporditreeninguid ei toimu. Uksikuid pallitreeninguid

korraldatakse Spilaste soovil, kuid treener selle eest lisatasu ei saa. Arvestades aga headele

tingimustele vastavaid viilispordiviiljakuid (korvpall, tennis, jalgpall, miniarena), on nii

p6hikoolil kui ka vallal hea perspektiiv spordi suuna edendamiseks, sh suviste spordilaagrite

ia -i ir ituste korralddmrse neol.

Enmaste valla olulisemad turismiobjektid on S6ru Muuseum ja purjelaev Alar, S6ru

Merekeskus, Harju tuulik, Liivalauka rand, Kurisu neeluauk, Manspe ja Emmaste kirik, S6ru

rannakaer,ud, Tohvri kaitserajatised, Nurste puikeala, Haldi s:i:ire puhkeala, sadamate

laut kohad ja Kiilama tuulikud.
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Tudsmiobjekte on Enmaste vallas vahem kui teistes Hiiumaa valdades, samuti on

olemasolevate eksponeeritus tagasihoidlik. Puuduvad kiilastajaid suunavad viidad.

Ulehiiumaaline viidaprojekt on Hiiumaa Turismiliidu eestvedamisel tdiis ning 2013. aastal

peaks olukord paranema. Vallal on plaanis rajada loodusradu koostitiis fuikliku

Erametsakeskusega Tohwi piirkonda ja linnuvaatlustome rannikualadele. Olulise atendusena

niihakse ka tolmuvabade teede ja jalgattateede teiendavat rajamist, et soodustada seeliibi

tudsmi arengut. Hiljuti renoveeriti purjelaeva Alar tekk ja valminud on laeva

kattekonstruktsioon.

Kuhuurija vaba ajaga smtud tuger,r.rsec.

o vallal on olemas vdimalused erinevate kultuuriiirituste konaldamiseks;

o atraktiivne Harju tuuliku kiigeplats ja S6ru sadama kompleks: Merekeskus, S6ru K6rts

ja paadikuur, S6ru Muuseum ja purjelaev Alar;

o korralikud viilispordiv?iljakud ja soodsad voimalused sportimiseks nii kohalike kui ka

kiilaliste (sh suvitajate) jaoks;

o S6ru Muuseum kui kohaliku kogukonna maluasutus.

Kultuu ia vaba aiaea seotud norkused:

o sporditegevuste tagasihoidlikkus, vaatamata mitmekiilgsete sponimisv6imaluste

olemasolule;

o olemasolevate tulismiobjektide tagasihoidlik eksponeeritus ja loodusradade vAhesus.

1.8 Kodanikuliikumine

Emnaste valla olulisemad vabaiihendused:

o SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus;
o MT0 S6ru Merekeskus;
o MTU S6ru Jahtklubi;
o MTU Tiirkma Sadam
o Seltsing Agapee agamd;
o Seltsing Emmaste kobedad;
o Kiilaselts MUHV;
o Agapeeotsa selts;
o Sdruotsa Kiilaselts;
o MTU EMSI;
o Emst JaaksoniSA;
o MTU Kuulikodu;
o MTU Emmaste Puhlpil l iorkester:
o MTU Elxnaste Pii?istekeskus;
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Vallas tegutseb erinevaid ja aktiivseid kodanikeiihendusi. Tegusad on ka valla pensioniirid,

kes on koondunud seltsingutesse Emnaste kobedad ja Agapiie agarad. Esimene koondab

Ernrnaste kiila pension?ire ja teine Nurste kandi pensioniire. Samuti on vallas aktiivseid

kiilaseltse: Kiilaselts MUHV ning S6ruotsa ja Agapeeotsa selts. K6igil kolmel kiilaseltsil on

olemas orna arengukava. S6ruotsa Kiilaselts keib koos peamiselt S6ru Muuseumi ruumides,

AgapAeotsa selts Leisu koolimajas ning Kiilaselts MUHV Valgu seltsimajas. Viimased kaks

kiilaseltsi rendivad ruume vallalt.

Vald toetab kiilaseltside tege\,1lst, kattes vdimalusel projektide omaosalust, v6inaldab

kasutada vallale kuuluvaid n-rume ja valla bussi.

Lisaks seltsingutele tegutseb vallas Sdru Merekeskus, mis toetab .merenduse suuna ja

mereliste tege\,uste arendamist, ning MTU Ernrnaste Piiiistekeskus, mis loodi piirast riiklil,-u

piiiistedepoo sulgemist. Tiihelepanuviiiirsemad kodanikealgatused vallas on Leisu lastehoid ja

noofi e\ oli logu (loodud nooneLesluse inilsiali ivi l).

Tagasihoidlik on vabaiihenduste omavaheline koostdd ning kohalike elanike aktiivsus

erinevates tege\''ustes kaasalijijmise osas. Ndrk koostdii on osaliselt tingitud suutest

vahemaadest ja sellest tulenevast transpordiprobleemist ning reguleerimata infovahetusest,

milleks kiiesoleval hetkel puudub ka vajalik platvorm (nt iihine valla meililist v6i foorum

valla kodulehe juures).

Ko gukondliku tegel,usega seotud tugevused:

o ednevate seltsinguteja MTU-de tege\,usse on kaasatud vega erinevaid valla

sihtgruppe: noored, vanemad inimesed, merega seotud tegewste huvilised jne;

o piirkonniti ollakse aktiivsed ning panustatakse valla arengusse, nt erine!ate

kodanikualgatuste kaudu;

o seltsingute tegews ei ole koondunud iihte piirkonda.

Kogukondliku tegevusega seotud n6rkused:

o vabaiihendustevaheline tagasihoidlik.kokkupuude ja koostdii;

o teatud piirkondades ollakse aktiivsemad kui teistes;

o puudulikinfovahetus.
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1.9 Sotsiaalvaldkond

Ernmast€ valla tddtute arv ja tdiituse m:iiir on voreldes Eesti ja Hiiumaa vastavate keskmiste

naitajatega madalam: v6rreldes Eesti keskmisega on mdlemad niiitajad alla kahe korra

madalamad Coonis 10). 2010. aastal oli ErDmaste vallas registreeritud 63 ja 2011. aastal

kokku 4l tiiiitut, tddtuse miiiir oli vastavalt 7,0% ja 4,7% (Statistikaamet).

I Ennurte valcl

I Hiin lrmako]rd

akogu Eesti

20 t  0

Joonis 10. Titittuse rnnzir (%) 2010-2011. aastal Ernmaste vallas v6reldes Hiiu maakonna ja Eesti keskmisega
(Statistikaamet).

Aastatel 2007-2011 on Emmaste valla palgatdiitaja keskmine brutotulu pidevalt tdusnud

(Statistikaamet). Erandlik oli aasta 2009, mil brutotulu m6nev6rm langes. Emmaste valla

palgatdiitaja brutotulu on nii Hiiu maakonna kui ka Eesti keskmise niiitajaga v6neldes

m6nev6rra kdrgem foonis l1).
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Joo s lt. Palgatildtaja kuukeskmine brutotulu (EttR) aastatel 2007 2011 (Statistikaamet).

Rahuldatud sotsiaaltoetuste arv oli Emmaste vallas 2007. aastal 113 ja 2}ll. aastal 272

(Statistikaamet). Toinetulekutoetusi maksti Emmaste vallas 2011. aastal kokku umbes 25000

eulot. V6neldes 2007. aastaga on toetuste suirma pea kahekordistrmud. Suurim summa

nakstakse toimetuleku piiri taganiseks.

Valla eelarvest makstakse .jargmisi toetusi: lasteaialaste toidu- ja haridusasutuste 6pilaste

koolildunatoetus, ravimite.ja abivahendite soetarDise toetusj lapsetoetus, kiittepuude toetus,

juubelito€tus, isiku hooldustoetus hoolekandeasutuses, hooldajatoetus, esirnesse klassi astuja

toetus ja muu iihekordne toetus. 2012. aastal oli oma kodus hooldamisel 28 isikut, kelle

hooldajatele makstakse hooldajatoetust.

Oiip?ievaringset hooldusteenust osutab Emmaste vallas SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus

(varem Tohwi Hooldekodu), mis teenindab kogl saare hooldust vajavaid isikuid ja mille

vastu tuntakse huvi ka teistcst omavalitsustest valjaspool Hiiumaad. Alates 2011. aastast ei

tegutse hooldekodu enam valla allasirtusena ja moodustatud on eraldi sihtasutus. 2012. aastal

on hooldekodus 52 voodikohta, mis on valdavalt k6ik taidetud. Plaanis on laieneda ja luua

kokku 90 voodikohta. Renoveedtud on iiks majakorpus, pesumaja, saun ja katlamaja. Teine

maja on tugevalt anoftiseemnud, tegemist on maastikupilti kahjustava ning kasutusest

veljalangelud hoonega. Hoone kuulub lammutalnisele, lammutamise projekt on olemas.

Hooldekodus tdijtab hetkel kokkr.r 15 initnest, kuid hooldekodu laienedes on tarvis palgata

tdijtajaid juurde.

Bmmaste valla sotsiaaleluruumideks on Jausa kiilas asuv iihetoaline kofier.

Valla poolt kaetakse kodaniku jaoks j?irgmised tasuta teenused: transporditeenus liikumis-ja

niigemisfunktsiooni kahjustusega isikule s6iduks p?ievakeskusesse ning s6iduks saama

rehabilitatsjooDiteenuseid, p:ievakeskuse teenus eakatele ja puuetega inimestele Leisu ja

Emnaste kiilas (vdimalus kasutada infotelmoloogiat, lugeda ajalehti ja laenutada raamatuid,

vdtta osa erinevatest huvitegewstest ning kalendritiihtpaevade t:ihistamisest ), puuetega laste

lapsehoiuteenus ja psiihloloogiline n6ustamine. Emmaste valla puuetega inimestele ostetakse

piievakeskuse t€enust Kaina vallast.

Valla poolt kaetakse osaliselt jiirgmiseid teenused: transporditeenus, pesemisteenus,

pesupesemisteenus, koduteenus ja hooldamine hoolekandeasutuses.



Vallas tegutsevad pere- ja hambaarst. Vallakodanikele on tagatud apte€giteenus Emrnaste

keskasulas.

Ernrnaste valla elanikke teenindab iiks politseikonstaabel. Liihim riiklik p?iiistekomando asub

Kiiina alevikus. Emmaste vallas tegutseb vabatahtlik piiiistekomando MTU Emmaste

Peestekeskusja AS Dale LD tiidtajatest moodustatud p:iestesalk.

Sotsiaalvaldkonna tuge\used:

o vaike tii6tute arv ja ttidtuse n:i:t ning suurem palgatiidtaja kuukeskmine brutotulu

v6reldes Hiiu maakonna ja kogu Eestiga;

o SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Hindu kiilas, mis tulenevalt noudlusest plaanib

li ihiajal laienedar

o kohalikke elanikke teenindav pere- ja hambaarst, apteek ning politseikonstaabel;

o p:ievakeskuste eestvedajateks.aktiivsed tegutsemisaldis eakad.

Sotsiaalvaldkonna n6rkused:

O val la l  e l  Ole p l lSa\a l l  sOls la. l le lUrUUme;

o suwenenud vajadus toimetulukutoetuste maksmiseks;

o eakate ja puuetega inimeste tegelusjuhendaja puudumine.

o kvalifitseeritud tdiij6u viihesus hoolekandeteenuste paremaks korraldamiseks.

1,10 Valla juhtimine

Emrnaste valla volikogus on iiheksa liiget ja neli komisjoni: haridus- ja k-ultuurikomisjon,

eelarr'e- ja majanduskomisjon, sotsiaal- ja korrakaitsekomisjon ning revisjonikomisjon.

Volikogu poolt k rnitatud valitsuses on viis liiget.

Valla hallatar aid asu(usi on kolku klus

1) EMKO ehk Emmaste Kommunaal;

2) Frnmasle I asteaed Naksitrall id;

3) Emnaste Pdhikool;

4) EnrmasteRaamatukogu;

5) Enmaste Avatud Noortekeskus;

6) S6ru Muuseum.
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Alates 2011. aastast ei tegutse Tohwi Hooldekodu enam valla allasutusen4 kuid vallaga

tehakse jetkuvalt tihedat koostdiid. Loodud on eraldi sihtasutus (SA Hiiu Maakorma

Hooldekeskus), mis ei teeninda ainuiiksi Emmaste valda, vaid kogu Hiiumaad ja ka

kaugemaid piirkondi.

Ernmaste valla eelarve tulud ja kulud on toodud joonisel 12. Aastatel 2007 -2008 ja 2010 on

eelarve olnud iilejiiiigis ning 2009 ja 20ll puudujfigis (Statistikaamet). Emmaste valla

eelarve peamisteks tuluallikateks on erinevad tostused ja fiiiisilise isiku tulumaks. Toetuste

osakaal on suruenenud viimasel paaril aastal. Perioodil 200'7-2017 on fiiiisilise isiku

tulumaksu laekumine Emmaste valda olnud suurim aastatel 2007 ja 2008 ning vAikseim 2010.

aastal. Kuigi Kiirdla linnas ning K?iina ja Piihalepa vallas on fiiiisilise isiku tulumaksu

laekumine absoluutniiitajas suurem kui Emmaste vallas, siis. elaniku kohta laekub Hiiumaal

enim tulumaksu Emmaste vallas (Statistikaamet). Kolnas valla eelarve suurem tuluallikas oli

kaupade ja teenuste miiilk. 201 1. aastal moodustasid erinevad toetused valla eelarvest 52%,

fiiiisilise isiku tulumaks 33% ja kaupade ning teenuste miiiik 13%, Ulejiiiinud 2% moodustasid

muud tulud.
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Joonis t2. Emmast€ valla e€larve tulud ja kulud aastatel 2007-2011, hrhat euot (Statistikaamed.

Emmaste valla peamised kulud on seotud valla allasutuste haldamiskuludega ja sotsiaalabi

ning -teenuste osutamisega. Jooniselt 12 on niih4 et eelarve kulud on viimastel aastatel

suwenenud. Arengukavas ette nehtud iilesannete teitmiseks on vald teinud viimastel aastatel

ka olulisi kulutusi projektide omafmantseeringu tagamiseks, sellega on kaasnenud valla

vdlakoomuse kasv (oonis 13). Suurinad investeeringud viimastel aastatel on olnud Emrnaste

Avatud Noortekeskuse renoveerimis- ja sisustustiidd, Tohwi Hooldekodu rekonstrueerimine

Hiiu Maakonna Hooldekeskuseks ning Hindu kiila reoveepuhasti ja kanalisatsioonitrassi



rekonstrueerimine (tabel 5). Tulevaste aastate suuremad investeeringud on seotud

spordihoone rekonstrueedmistiiddega, Ernmaste kiila ja koolivalelise kergliiklustee

valgustusega, Enrnaste kiila joogiveepumpla ja veehassi rckonstrueerimisega. Samuti

vaadatakse l?i.bi vdimalused altematiivkiitte paigaldamiseks Emmaste P6hikooli ja Emmaste

Lasteaeda.
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Joonis 13. Emmaste valla vSlakohustused (hrh EUR) ja vSlakoormus (%) aastatel 2007-2011 (Statistikaameo.

Tabcl 5. Lmmasle \alta (uuriflad in\esre€ringud aaslarel2009-201 L

Periood Investeerimisobjekti nimetus Surrrma,
tuh EUR

2011 Tohwi hooldekodu renoveerimine t2t6

20tl
Hindu reoveepuhasti ja kanalisatsioonitrassr
renoveerimine

2009-2010
Ernrnaste Avatud Noortekeskuse renoveedmine ja
sisustamine 486

Ettev6tluse Arendamise Sihtasutus investeeris 697 tuhat ewot. Ralardusministeerituni Doolt eralalatud
energiasaastu CO, valendeid saadi 299 tuh eurot.
" Valla omaosalus 3? tulat eurot.
"'Valla omaosalus 24 tulnt eurot.

Geomedia poolt koostatud kohalike omavalitsuse ilksuste vdimekuse indeksi (2008-2011)

jiirgi hoiab Emmaste vald alla 5000 elanikega omavalitusiiksuste seas kiimnendat koht4 alla

2000 elanike anuga omavalitsusiiksuste hulgas teist kohta (Geomedia 2012). Indeksi

indikaatoriteks on erinevate valdkondade nAitajad, naiteks elanike arv, iilalpeetavate miiiir,

majandusiiksuste arv tddealiste elanike kohta, majanduse mitmekesisus, elanikkonna

keskmised tulud. Viihesed Tallima fimktsionaalses liruraregioonis mitteasuvad

omavalitsusiiksused omavad sama kdrget vdimekuse indeksit kui Emrnaste vald



2. ARENGUVoTMALUSTE ANALiJUS

Soovitud ja t6eniioline areng:

o juhtida ise oma arenguid;
o siiilinudlooduskeskkond;
o head hariduse omandamise ja huvitegeltse v6imalused koha peal;
o head vdimalused koolieelseks kasvatuseks ja lastehoiuks;
o igale 6pilasele on kohapeal tagatud v6imetekohane haridus;
o toimub laste ja noorte digete v?iiirtushinnangute p6hine kasvatus;
o lasteaiasjakoolis tiidtavad kvalifitseeritud6petajad;
o v6imalused vaba aja tegevusteks ja veetmiseks k6igis valla kantides;
o muuseumi muutmine Hiiu merekultuuri p?irandit koguvaks, siiilitavaks ja avalikkusele

vahendavaks kaasaegseks meluasutuseks;
o mitmekesine vaikeettevdtlus;
o paes merc eiirde, tingimused puhkamiseks m€re iiiircs;
o toimiv S6ru sadam;
o toimivad Haldi ja Tiirkna sadarnad;
o MTU-de suurem osalus vallaelu korraldamises;
o turvaline tdd-ja elukeskkond;
o vallaelanikeosalemineotsustusprotsessides;
o hiisti.toimiv kommunikatsioon, infrastruktirur, arenenud digitaalsideja intemet;
o MTU-de hallatavad hooned on konas ja kiilaelanikele avatud.

Soovitud, kuid mittet6eniioline areng:

o rannakalandus;
o piisavalteluasemeid;
o toimivadpaadilautrid;
o arenenudpuhkemajandus;
o arenenudpdllumajandus;
o rahvaaryu kasv;
o riigi toetuse suuenemine;
o sotsiaalabi j6 udmire iga vajajani:
o liikumisv6imalusteparanerninevallas;

o kdikide kasutusest veljalangenud lagunenud hoonete larnrnutamine.

Mittesoovitud, kuid toedeolinc areng:

o elanikkonna vananemine ja vahenemine;
o tiidjou puudus;
o rahanappus;
o liitklassidpdhikoolis.

Miftesoovitud ja nritt€tdeneolne areng:

o puudub \dimalus rri ielik!h kdii<e ise olsustada;
o massiturisnr;
o ebaturvalineelukeskkond;
o reostatud loodus ja Lii?inemeri;
o suued farmid;
o suurettev6tted ja keskkonnaohtlikud ettev6tted;
o tuulepargid.
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3. EMMASTE VALLA ARENGUVISIOON

3.1 Emmaste valla visioon

Emmaste vald on aastal 2018:

o akliivse eluhoiakuga kodanikega,
o k6igist oma inimestest hooliv,
o lasterikasteperedega,
o investeerijateleatraktiivne,
o mitmekiilgse ja tasakaalustatud ettev6tlusega,
o kaasaegse infrastruktuu ga,
o turvalise ja kvaliteetse elukeskkonnag4
o kdigele positiivsele avatud l,duna-Hiiumaa vald.

3.2 Emmaste valla vatdkondlikud arenguvisioonid

Maakasutus ja ruumiplaneeriminel

o visuaalselt hea viiljaniigemisega heakonastatud vatd;
o koras pargid ja puhkealad;
o hooldatud p:irandkooslused (ramaniidud);
o avatudktilamaastikudl
o eksponeeritud kaitstavad objektid;
o oskuslikult kasutatud klimaatiliste tingimuste erisused p6llumajanduses;
o valjaarendatud S6ru sadam;
o valjaarendatud Haldi ja Tihkma vaikesadamad.

Kommunaalll|ajandus:

o tagatud on igaiihe vaba p?i?is randa;
o korrastatud kalrnistud (ka kaardistatud);
o tihedamini asustatud piirkondades toimib iihisveev?irk ja -kanalisatsioon;
o olmejeetrnele konaldatud kail lemine;
o vajadusi rahuldav maasisene elektrivork;
o arenenuddigitaalsidejaintemet.

Ettev6tlusi

o mitmekesineviiikeett€v6tlus;
o ettevdtlus, mis pakub t6itd erinevatele sotsiaalsetele gruppidele;
o loodusressursside seiistlik kasutanuc:

- puidu ttidtlemine ldpptooreks.
- toimivrannakalandus,
- hooldatud p6llud, karjamaad, metsamaad;

o arenenud teenindusja kaubandus,
o konaldatudpuhkemajandus.
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Haridus- ja noorsootiid:

o igale lapsele vdimetekohane ha dusj
o kaasaegsete 6ppimis- ja kasvamisv6imalustega lasteaed, lastehoid ja kool;
o liihtuvalt uuest diklikust 6ppekavast on tagatud dppevahe[dite piisar,us koolis;
o nooftele on tagatud (uhitud) tegerrusvabadus ja selleks on loodud eeldused;
o elukestva 6ppe vdimalus;
o korraldataksetaiskasvanutekoolitust;
o raamatukogu kui info- ja konmunikatsioonikeskus (kooli ja raamatukogu koostij6).

Kultuur ja vaba aeg:

o kaitstavad loodus-ja muud objeklid on eksponeerilud:
o jahindus-, kalastus- ja elamustuhm;
o loodusvaatlus, sh lifiluvaatlus;
o puhketufism (eraldatus, rahu);
o terviklikud erinevate huvigmppide poolt kasutust leidvad multifupktsionaalsed

spordikompleksid valla eri piirkondades;
o muuseum kui Emmaste mhva merekultuud piirandit koguv, s?iilitav ja avalikkusele

vahendav kaasaegne meluasutus,
o korastatud supluskohtade (Lilvalauka, S6ru Kiilakiila, Priihnu) olemasolu;
o S6ru muuseum dkastab valla kultuurikeskkonda;
o Leisu koolimaja kui arhitektulrimalestise ja kohaliku kultuurikeskuse

rekonstrueerimine ja perekeskuseks kohandamine.

Kodanikuliikuminc:

o al(iivselt tegutsevad ja inimesi kaasavad kiilaseltsid;
o valla.isene ja -vri l ine koost<ici:
o toimiv info liikumine kiilavanemate kaudu;
o koostdij Hiiumaa Onavalitsuste Liidu, Hiiumaa Ette\dtjate Liidu, MTU-de ja SA-

dega;
o sbprusvaldadega suhete loomine ja hoidtnine.

Solsiaalkeskkond:

o lapsesdbralik elukeskkond (mtinguviiljak-ud, puhkealad, valgustatud koolitee,
jalgrattateed jne);

o oma valla dppijate toetamine;
o kindel ja turr'aline pensionip6lvi
^  n ;av r r ^ . ' l  c . L -  r r c l c .

o puuetega inimeste kaasamine igapeevaellu;
o elamispinna olemasolu:
o rahuldav posli leenuq.

Valla juhtimine:

o valla demokraatlik, inimeste aktiivsust ning ettevdtlust toetav stabiilne juhtimine.
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4. ARENGUKAVA REALISATSIOONIPLAAN

Maksumus milj. eurot

Objekt KokL:u vald muu Rahastaja

Looduskeskkond

1
Emmaste keskasula
heakonastamine (pargid, teed,
valgustus, mahajaetud hooned)X 2 ,1 0,21 \.E, PT

2 Turism. Matka- ja Spperadade
rajamrne x 0 ,15 VE, PT

3
Emmaste keskasula pargiala.
sidumine Emmaste kooli
pargialaga X

4 Mere reostusohu
Iead!'uslatl11ne x x

5 Ekstensiivse p6llumajanduse,
sh loornakasvatuse toetamine X X

Majanduskeskkond

6 Mootoryudeka Alar
katt€konstruktsiooni mjamine X 2 2 RE, PT

7 Liivalauka puhteala
valjaarendamine X VE, PT

6 Nurste puhkeala
velj aarmdamhe X 1 ,2 0 ,12 1 ,08

9
Toh\,ai kaitserajatiste
eksponeerimine
kiilastusobj ektina X VE, PT
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IO Mootorpu4 eka Alar
renoveerimine X x 8 0,8 7,2VE, PT

1 t
Valla juhtide strateegilise
planeerimise oskuste
arenalamine X X \.E, PT

l2
Kalanduse ar€ngu
soodustamine, kalanduse kui
elustiili toetamine X x \.E, PT

t3
Ehitiste soojapida!,use
suurenalamine, energiaauditite
teostamise prcpageedmine X X VE, PT

Elu- ia sotsiaalkesklord

I4
Kooli ventilatsioon (l(lassid,
saal) vafisvalgustus, teerajad.
!olmuvabaks X I 0,5 \E, PT

l 5 Spordivaljakute njamine valla
eri piirkonaladesse X 0 ,15 0 ,15

l 6

Kirmisvara arenduse
soodustamine (eluaseme
programm) X x

l'7
Valla eli piirkondade kiilade
lege}use soodustamine ja
toetamine X X

t8 Enrmaste-M6isa jalgrattate€
valgustuse rajamine X 0,8 0,8 \E

t 9

Kooli saali v6imalust€
laienalamine kuituuiiiritusteks
(lava, valgustus, helinalamine

Jne) x 0,8 0,2 0,6

20

M6isa spordikompleksi
valjaarendamhe

EP: staadionikatte
uuenalamine, spordihalli
kiittesiisteemi ja ventilalsiooni

x 9 I 8
VE, RE,
PT
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2 l
Ise otsustamisel pdhinevale
noorsoopoliitikale aluse
panemine X X

22
Uute innovaatiliste vdimaluste
otsimine meelelahutuse taseme
parandamiseks X X

2l
Kalmistutele tiidriistakuuride
rajaminq piirdeaedade
KOrTaSmmlne X 0,3 0,3

Bussiootepavilj onide
X x 1 ,6 1 ,6

25

Vaikeobjektid (rafrahoidla,
tumintisredelid, pingid,
bussiootepaviljon) Emmaste
kooli parki X

Sdru muuseumi tegevuse
laiendamine X

27 Piihakoalade orelite
renoveerimise toetamine X

VAIilara X

29
MaastiL:upilti kahjustavate ja
kasutuse$ valjalang€nud
hoonete lanmutamine X X

Tehiskeskkond

30 Tolmuvabad jalvdi
renoveeritud vallateed X X 8 8

31

Veeviirgi ja kanalisatsiooni
rajamine v6i rcnovee mine
tiledamini asustatud
piirkondades X X 3 0,3 2 ,7\T, PT

Viidamajandus (kaar1 val1a
piiril, surnaviidad keskasulas,
sacamasJ X 0,08 \E
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S6ru sadama ja merekeskuse
areDiianu!e X 6 0,6

VE, RE,
PT

* RE riigieelawc, VE - vrlaeelari€, PT - projckitoctuscd

5, ARENGUKAVA KINNITAMINE JA MUUTMINE

KAesoleva ar€ngukava kirmitamise, muutmise ja tiihistamise 6tus kuulub Emrnaste
Vallavolikogule.

Valla arengukava labivaatamine volikogu istungil on kohustuslik vehemalt iiks kod aastas.
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LISAD

Lisa 1. Valla tugevused, ndrkused, muutusyajadus ja ohud

Looduskeskkond

TUGEVUSED
o kaitstud ja sailinud looduskeskkond (kunagise piirireZiimi m6ju)
o k?iivitunud arendusprotsessid looduskeskkonna ekspluateerimisel (ettevdtluses, tervise

edendamises jms)

NORKUSED
o p6hjavee viihene kaitstus
o puudub jaatm€jaam (aga jfitmemajad on)
o valla eelarve v?ihene finantsv6imekus
o turisti huvitavate loodusobjektide vehesus

OHUD
o reostusoht (eelk6ige merereostuse oht)
o s6jast jeiinud miirgid meres
o sagedased tormid
o ndrkus ifa kasutada riiklike ja EL tiiiendavaid fnantsskeeme
o hiigeltuulepargid

MUUTUSVAJADUS
o Emmaste keskasula heakonastamine (pargid, teed, valgustus)
o turismi-, matka- ja 6pperadade rajamine
o jalgmttateevalgustus
o pdllumajanduse. sh loornakasvatusepropageerimine
o kalakoelmute taastamisele kaasaaitamine
o pdhjavee kaitsmisrneer mele leidmine ja rakendamine
o Tohwi kaitserajatiste korastamine ja eksponeedmine
o Liivalauka puhkeala vAljaarendamme
o Nuste puhkeala vzilj aarendamine
o mere reoslusohu leadwslamine
o teiendavate finaltseerimiskanalite leidmine ja rakeldamine
o liilitumineELstruktuurfondidessc

Majanduskeskkond

TUCEVUSED
o ettevdtlusemitmekesisus
o ettevdtlusepiirkondlikhajutatus
o keivitunudarendusprotsessid

N6RKUSED
o t6djdupuudus
o titdpuudus (k6igile sotsiaalsetele gruppidele ei ole tddd)
o viihearenenud pdllumajandus



o majutuskohtadev?ihesus
o v;ihe toitlustuskohti, kauplusi
o teenindusasutuste viihesus (nt juuksur)
o vfie kala ja kalamehi
o infotehnoloogilise kommunikatsiooni rakenduste ndrkus

OHUD
o t66j6u madala kvalifikatsiooni siiilimine
o raivaarw jiitl_ur viihenemine. vananemine
o maailmamajanduse ja Eesti majanduse mdjud
o s6ltuwsviiliskapitalist
o riigi haldusreformidega seotud vdimalikud negatiivsed mdjud
o suutmatus iira kasutada tiiiendavaid iiklikke ja EL finantsskeeme

MUUTUSVAJADUS
o mootorpurjeka Alar kattekonstruldsiooni rajamine ja purjeka renovee mme
o Liivalaukapuhkeahveljaarendamrne
o Nurste puhkeala veljaarendamine
o Tohwi kaitserajatiste eksponeerimine Kilastusobjektina
o kalanduse arengu soodustamine
o valla- ja ettevdtete juhtide strateegilise plaheedmise oskuste kasvatamine
o iinovatsiooni ja tipptehnoloogia ning tootearendusliku suuna propageerimine

ettevdtluses
o interaktiivse kommunikatsioonikeskkonna loomine
o uuenduslike, ettev6tlike, laialdase sotsiaalse vdrgustikuga tippspetsialistide sidumine

vallaga
o ettev6tete loomise toetamine
o kaugkoolituse \ooduslamine
o ehitise soojapida\'use suurendamine, energiaar.rditite tostalnise toetaldne
o SOru sadana ja merekeskuse edasiarendamine kiilastuskohana
o klassikaliste sadamateenuste pakkumise edasiarendamine Sdru sadamas
o Tiirkma ja Haldi viiikesadamate veljaarendamine
o taiendavate finantseerimiskanalite leidmine ja rakendamine, liilitumine EL

struktuurifondidesse
o valla hallatava kir1nisvara vastar'usse viimine energiatdbususe nduetega
o taastuvenergeetika kasutuselev6tu toetamine oma kogukorma tarbeks
o loomade varjupaiga toetamine

Elu- ja sotsiaalkeskkond

TUGEVUSED
o avarad tegewsv6imalused (ei suudeta olemasolevat ressurssi kasutada)
o valla arengust huvitatud elanikud
o edumeelsed ettevdtted
o perearst, hambaravi, apteek
o toimiv spordielu keskuses
o oma lasteaed, lastehoid
o oman?ioline kool
o pAdev kaader hallatavates asutustes
o oma noofiekeskus ja aktiivne noorsootijdtaja
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o giirnnaasiumi ja ametikooli liihedus
o aktiivsed MTU-d
o oma muuseum
o korrastatud p6himaanteed
o transpordiiihendus Kihdlag4Tallinnaga,Saaremaaga
o korraldatud sotsiaalabisiisteem
o fenoveeritudhooldekodu
o kalmistud
o kaunid mererannad

N6RKUSED
o valla eri piirkondade ebaiihtlane areng
o geograafilineeraldatus
o vallarahva viihene aktiivsus
o rahvaanu v;ihenemine
o infokommunikatsioonivahendite n6rkus
o v:ihene seltsielu, vehene isetegev'us
o vaba elamispinna puudus
o sotsiaaleluruumide puudumine
o vehene 6pilaste arv pohikoolis
o laste arl'rr vahenemisest tulenevad raskused kooli iilalpidamisel
o viihene spordirajatiste ja aktiviseerimiskeskuse kasutamine
o renoveerimata Leisu perekeskus
o maha ji ietud meiereija kultuurimaja
o kvalifitseedtud tiidj6u ebapiisa\,'l.1s hoolekandeteenuste korraldamisel
o eakate ja puuetega inimeste tegewsjuherdaja puudumine
o geograafiline eraldatus (ei tule viilisesinejaid)
o ei ole kino

OHUD
o puudulikriigiregionaalpoliitika
o iigi otsuste m6ju valla eelarvele
o haldusreformiga seotud v6imalikud negatiivsed m6jud
o finantsmsl-ustest tulenevalt 6ppekasvatusttid ja huvitegei,,use kvaliteedi langus
o Emnaste keskusest veljaspool elavate noorte viihene ligipii.iis organiseeritud

Iege!,!sele
o suutmatus tagada k6igile sotsiaalsetele gruppidele tdijhdive
o suutmatus pakkuda konkurentsieeliseid teiste omavalitustega vdrreldes
o suutmatus :im kasutada t:iiendavaid diklikte ja EL finantsskeeme
o hiigeltuuleparkidetekkimiseoht

MUUTUSVAJADUS
o piisavalt tege\ust noortele, sobiva keskkonha loomine nooftele tege\,useks 6ues
o kooli ventilatsioon (klassid), vAlisvalgustus, tolmuvabad teerajad
o Tohr'tiHooldekodurenoveerimine
o valla eri piirkondadesse spordiveljakute mjamine
o spordikomplekside t6husama kasutamise leidmine
o ise otsustamisel ja tegemisel p6hineva noorsoopoliitika koostamine ja realiseerimine,

rahwsvaheline koostdd
o kinnisvaraarenduse soodustamine (eluaseme progmmm)
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o
valla eri pii*ondade kolade tegewse soodustamine ia toetamine
kooli saali rdimalusle laiendamine kultuuriiiritusreki llava_ valgustus, helindamine
jne)
uute innovaatiliste lahenduste otsimine meelelahutuse tas€me ia v6imaluste
parardamiseks 1kino, ajaleht jms)
kalrnistute titdriistakuuride rajamine, piirdeaedade korrastamine
piihakodade tegewse toetamine
S6ru muuseumi tegevuse ja teenuste laiendamile
tervishoiule ligipiiiisu parandamine ja olemasoleva tagamine
intemktiivse kommunikatsioonikeskkonna loomine
innovaatiliste, ettev6tlike, suure sotsiaalv6rgustikuga spetsiali.stide sidumine vallaga
kohalikuja Emmaste vallaga seotud elaniku osaluse t6slmine vallaelu konaldamtses
valla tulubaasi suurendamiseks v6imaluste otsimineja realiseedmine (ettevdtjate
kaasamine)
liilitumine EL struktuurfondidesse
sotsiaaleluruumide soetamine
t erv isepro fiilide koostamine
seltsitegevuseks vajalikud ruurnid Sdrule
k6ikide vanusegruppide huvihariduse toeramne

o

o

Tehiskeskkond

TUGEVUSED
o korrastatud bussiootepaviljonid
o iildine heakord
o hooldatud teeiiared ja osaliselt ka teed
o arenenud intemetiiihendus

N6RKUSED
o ebastabiilne elektrivarustus
o tolnuvaba kattega leede viihesus
o ohuliinidegaanaloogside
o kdrged liitumistasud
o veeviirgi ja kanalisatsiooni vehene areng
o interneti poolt pakutavate v6inaluste iirakasutamise madal oskus
o puuduvad kaugkiltte piirkonnad

OHUD
o sdltulus ilmastikust (elgkter, transport, side)
o suutmatus iira kasutada taiendavaid riiklikkeja EL finantsskeeme

MUUTUSVAJADUS
o tolmuvabad ja,/v6i renovee tud vallateed
o veeviirgi kanalisatsiooni rajamine v6i renovee mine tihedamini asustatud (sh endise

Emmaste voititdstuse elamud) piirkondades
o valla arenguks vajaliku elamispinna rajamise soodustamine
o dhuliinide asemele maasisesed kaablid
o Tohwi Hooldekodu renoveerimins
o S6ru Merekeskuse arendamine
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o Mootoryudeka Alar renoveerimine
o viidamajandus (kaart valla piiril, suunaviidad keskasulas, sadamas)
o teiendavate finantseeriniskanalite leidmineja rakendamine, liilitumine EL

struktuurilbndidesse
o kaugkiittepiirkonna loomine Emmaste ja Hhdu kiilla
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Lisa 2. Arenguvajaduste kokkuy6tr

TUGEVUSED

Emmaste valla tuge\useks on kahtlemata tema kaitstud ja siiilinud looduskeskkond. Samas
toimib h:isti ka juba viilja ehitatud infrastrulduur (renoveeritud koolinaja, lasteaed, uus
noofiekeskus, bussipaviljonid, hooldatud teed ja jalgrattateed, toimiv priigimajandus).

Vallal on kvalifitseeritud kaader laste kasvatamiseks, dpetamiseks ja huvitegevuseks, velja
t6dtatud on tugisiisteemid abivajajatele. Vallal on noofiekeskus, raamatukogu ja muuseum,
S6ru sadam.

Mitmekesinc ja piirkondlikult hajutatud ettevdtlus ning selle s6ltumatus kohaliku tarbija
ostujdust vehendab oluliselt majanduslikke ske ja sellest tulenevaid negatiivseid tagajiirgi.
Kbik see loob inimesele vOimalused oma elu paremaks konaldamiseks.

NORKUSED

Emmaste valla n6rkused tulenevad osaliselt tema geograafilisest asukohast (eraldatus) ning
looduskeskkonna .jiitkusuutlikkusega' seotud v6imalikest ohtudest (p6hjavee v:ihene kaitstus,
mere reostumise oht), aga ka valla ebapiisavast fiDaDtsbaasist (viihearenenud veeviirk ja
kanalisatsioon) ning riikliku inliastrulluuri n6rkustest (ebastabiilne elektrivarustus,
6huliinidega analoogside).

Uheks esiletoomist viiiidvaks nSrkuseks on ka pdilumajandus ja sellega seotud sidusalade
traditsiooniliselt viihene areng. Kdigile sotsiaalsetele gruppidele pole vallal pakkuda tij6d.

Arendussuundade valikul saab ndrkuseks olulrste uu ngute ja ijldistuste nrng nende pdhjal
koostatavate arengukontseptsioonide puudunine (infotehnoloogilise kommunikatsiooni
rakenduste ndrkus, ettevotlusmaastiku visualiseerimatus, valla (miingi-)
turunduskontseptsiooni puudumine, looduskeskl<onna kui ressursi (ettev6tluses) viiiirtustamise
kontseptsiooni puudumine.

OHUD

Enxnaste vald ei ole majanduslikult suletud, k6ik maailma ja Eesti majanduse suundumused
oD koheselt nahtavad ka Emrastes. Sarnuti on Emmaste vallale ohuna loodukeskkonna
tasakaalu ja kvaliteeti rikkuvad reostused (p6hja- ja merevesi, 5hu ja looduse saastumise
vdirnalused, hiigeltuulepargid).

Kdik ebameiirasus ja eriti selle veninine . on tosiseks ohuks Emmaste elu- ja
ettev6tluskeskkonla areluutele. Seatuures. moodustab k6ige suurema ohu p6hjendamatud
administratiivsed otsused, mis lAhevad vastuollu valla elanike vajadusteja soovidega.

Oluliseks ohuks tuleb lugeda suutmatust ara kasutada taiendavaid riiklikke ja EL
tinantsskeeme ja sealjuures eriti suutmatus aktiviseerida ettev6tjat ning valla elanikke (ka
noori) projekte kirjutama.
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MUUTUSVAJADUS

o tolmuvabad ja./v6i renoveeritud vallateed
o Emnaste kooli vel1tilatsiooni parandamine, vAlisvalgustus, tolmuvabad teerajad jm
o Enxnaste-M6isa jalgrattatee valgustuseja pargiala rajafrine (roheline koridor)
o Enxnaste keskasula heakorrastamine (valgustr.ls, teed, pargid, mahajeetud hooned)
o muuseumiarendus (muuseumi muutmine Hiiumaa merekultuuri piirandit koguvaks,

siiilitavaks ja avalikkusele vahendavaks kaasaegseks miiluasutuseks)
o MTU-dele suurem tegutsemisvabadus ja valla toetus
o k6igi vanusegruppide huvihadduse toetamine
o tagada kool elujOulisena ja konkurentsiv6imelisena
o kvalifitseeritud kaadrivoolalusepidurdamine
o Dootorpudeka Alar kattekonstruktsiool'li rajafrineja purjeka renoveednine
o p6hjavee kaitsfrise meetmete leidmine ja rakendamine
o kalanduse kui elustiili foefamine
o kalakoelmute taastumisele kaasaaitamise meetmete leidnine ja rakendamrne
o rnere vbimaliku reostuse teadwstamine
o M6isa spordikornpleksi vOimaluste tOhusam rakendamine ja spordiviiljakute rajamine

valla eri piirkondadesse
o Tohwi Hooldekodu renoveerimine
o Liivalcuka puhkeala vil jacrendamine
o lohr ri kaitserrjatiste eksponeerimine
o kimisvara arendanise soodustamine (nn eluasemeprogranrm)
o valla eri piirkondade kiilade tegevuse soodustanine ja toetamine
o ehitiste soojapidar'use suurendamine, energiaauditite teostamise propageerrmrne
o soodustada taastuvenergeetika arengut oma kogukorina tarbeks
o 6huliinide asemele maasisesed kaablid
o veev?irgi ja kanalisatsiooni toominc tihedamini asustatud piirkondadcssc
o kalmistute tijdriistakuuride rajamine, piirdeaedade korrastamine
o bussiootepavilJonide renoveerrrnine
o uute imovaatiiiste lahendite otsinine neelelahutuse taseme ja voinaluste

parandanis eks
o ise otsustamisel ja tegemisel pdhineva noorsoopoliitika koostamine ja realiseerimine

(noo$ootajd areluukava)
o valla tulubaasi suurendamise v6imaluste leidmine, liilitumine EL struktuurifondidesse
o irnovaatiliste, ettevdtlike, laialdase kontaktpinnaga tippspetsialistide sidumine vallaga
o kohaliku ja pooJkohaliku elaniku kaasamine vallaelu korraldamisesse
o ettev6tete loomise toetamine
o p6llumajanduse propageedmine
o loomade varjupaiga toetanine
o vallajuhtido strateegilise planeerimise oskuste t6stmine
o kaugkoolitusc arengu toetamine
o Sdru sadarna arendamine
o T:irkna ja Haldi veikesadamate veljaarendamine
o kooli saali v6imaluste laiendamine kultuuriiiritusteks (valgustus, helitehnikajm)
o turismi matkaradade ja looduse 6pperadade rajamile
o piihakodade orelite renoveerimiscle kaasaaitamine
o viidamajanduse (avalik valla kaart kcskasulas, suunaviidad erinevates piirkondades)

korastamine
o sotsiaaleluuumidesoetamine
o vallateede munitsipaliseerimine
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Lisa 3. Kiiesolevale arengukayale lisanduvad arengukavad

o jeetmekaitlus
o lasteaia arengukava
o kooli arengukava
o sotsiaalhoo lekande arengukava
o muuseumi are[gukava
o noorsootdii a.rengukava
o teehoiukava
o iihistranspordiarengukava
o iihisveeviirgi- ja kanalisatsiooni areigukava
o kiilade arengukavad

olemas
olemas
olemas
vaja koostada
olemas
olemas
olemas
ei koostata
olenas
4 kanti olemas (olemas MUIIV
ja Agapaeots, puuduvad Jaus4
Ernmaste keskasula ja Sdruots)
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