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Hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade
lõikes 

Majanduskeskkond 

• Eesti majanduse ülevaade 

Rahandusministeeriumi  2018.  aasta  kevadise  majandusprognoosi  kohaselt  kasvas  Eesti
majandus 2017. aasta viimases kvartalis  kiiresti  ehk 5% aasta ja 2,2% kvartali  arvestuses.
SKP  reaalakasv  2017.  aasta  kokkuvõttes  ületas  prognoositut  ning  ulatus  4,9%-ni  ja
nominaalne  kasv  9%-ni.  Majanduskasv  põhines  peamiselt  sisenõudlusel,  kuid  jätkus  ka
ekspordi kasv. Tegevusalades toodetud lisandväärtuse kasv kiirenes 2016. aasta 1,5%-lt 5,6%-
ni,  peamisteks  vedajateks olid ehitus ja valdavalt  sisetarbimisele  suunatud teenindusharud,
nagu  info  ja  side  ning  kutse-  ja  tehnikalane  tegevus,  mis  tagasid  kokku  üle  poole  kogu
lisandväärtuse juurdekasvust. 

OECD ennustab Eesti  majandusele aeglast  kasvu: 2018. aastal 3,7% ja 2019. aastal 3,2%,
kuna  tööjõud väheneb.  Eratarbimine  suureneb  tänu üksikisiku  tulumaksu  vähenemisele  ja
palgakasvule. Euroala paranenud majanduskasv stimuleerib eksporti ja seda vaatamata tööjõu
kallinemisele. 

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt jääb majanduskasv ka 2018. aastal tugevaks (4%),
kuid  2019–2020  on  oodata  majanduskasvu  aeglustumist.  Majanduskasvu  peaks  nendel
aastatel  toetama  töötlev  tööstus  ja  ekspordile  orienteeritud  teenindusvaldkonnad.  Tugev
nõudlus  toob  kaasa  investeerimisaktiivsuse  ja  tarbimisvõime  suuremise,  mis  avaldub
kaubanduse, ehituse ja teiste peamiselt sisenõudlusest sõltuvate valdkondade kasvus. Töötleva
tööstuse toodang võib välis- ja sisenõudluse toel suureneda 2018. ja 2019. aastal 5–6%. 

• Saare maakonna majanduskeskkonna ülevaade



Saare maakonnas on kõige enam hõivatuid teenussektoris, seejärel tööstuses ja ehituses ning
kõige  vähem  põllumajanduses,  metsanduse  ja  kalanduse  sektoris.  Analüüsides
majanduskeskkonda tervikuna, kasutades SKP näitajaid, on väljaspool Harju- ja Tartumaad
loodud SKP osatähtsuse vähenemine olnud pärast 2012. aastat pidevalt jätkuv trend. Pärast
2012.  aastat  on  SKP kasv  olnud  kõige  kiirem just  pealinnapiirkonnas  ja  Tartumaal  ning
aeglasem  teistes  toimepiirkondades  (eriti  Saare-,  Hiiu-  ja  Lääne-Virumaal).  SKP
kogusummana on Saare maakonnas aastatel 2012–2016  kasvanud 108%. 

Saare maakonna ettevõtete iseloomustus:

Ettevõtlusaktiivsus  on  pärast  2010.  aasta  majanduskriisi  olnud  kasvavas  trendis  ning  see
näitaja väljaspool Harju- ja Tartumaad on liikunud järk-järgult Eesti keskmisele lähemale.



Eesti  Regionaalarengu  Strateegias  2014–2020  (ERAS-is)  esitatud  analüüs
(https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/document_files/REGO/eras_2016._a_seirearuande_dokument_2.pdf)  näitab,
et  maakondade  keskmine  brutopalk  on  tugevalt  seotud  maakonna  ekspordituluga  töötaja
kohta, ja statistika näitab ka seda, et ekspordi kasv toob kaasa brutopalga kasvu. Seega on
oluline,  et  ettevõtlusarengule  suunatud  toetused  ja  tugitegevused  suunaksid  piirkondade
ettevõtteid  enam  välisturgudele  mõtlema  ja  vastavad  toetusmeetmed  arvestaksid
hindamiskriteeriumides toetatava ettevõtte, teenuse või lahenduse ekspordipotentsiaali.

Vaadeldes  Saare  maakonna  ettevõtete  lisandväärtust  tegevusalade  järgi,  on  tegemist
suhteliselt madala lisandväärtusega tegevusaladega. Kõige kõrgem lisandväärtus töötaja kohta
on  metalltoodete  tootmises  ning  kõige  madalam majutuses  ja  toitlustuses.  See  peegeldub
omakorda  ka  maakonna  madalas  keskmises  palgatasemes.  Strateegilises  vaates  ongi
väljakutseks, kuidas Saare maakonda juurde luua kõrgema lisandväärtusega töökohti. 

Rahandusministeerium toob ERAS-i täitmise 2017. aasta aruandes regionaalarengu arengut
hinnates välja järgmised aspektid: 

- Tervikuna  on  regionaalsed  erinevused  Eestis  endistviisi  suured  ja  olulist  nihet
ühtlasema  territoriaalse  arengu  suunas  strateegia  seniste  tegevuste  tagajärjel  aset
leidnud ei ole. 

- Tallinna ja Tartu linnapiirkondades  loodud SKP jõulisema kasvu taustal  on muude
toimepiirkondade SKP osatähtsus pea eranditult aasta-aastalt vähenemas.

https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/document_files/REGO/eras_2016._a_seirearuande_dokument_2.pdf


II Energeetika 

Energiaallikad

Elektritootjatena on siinjuures käsitletud üksnes elektritootjaid, kes omavad analüüsi 
koostamise ajal (oktoobris 2018) tegevusluba elektrituruseaduse § 62 tähenduses ehk kes 
toodavad elektrit kokku üle 100 kW netovõimsusega tootmisseadme abil.

Alla 100 kW netovõimsusega elektritootjad, mis on võrku ühendatud, on välja toodud 
summaarselt, esitades nende koguvõimsuse liigiti. 

Tabel 1. Olemasolevad elektritootjad, kes omavad analüüsi koostamise ajal tegevusluba
elektrituruseaduse § 62 tähenduses1. 

Tootja Liik (tuul,
päike,

põlevkivi
vms)

Liitumisvõimsus Asukoht

OÜ Saaremaa Lihatööstus päike 0,396 MW Pikk 81, Kuressaare
AS Kuressaare Soojus hakkepuit 2,3 MW Kalevi 1a, Kuressaare
OÜ Stacey tuul 1,98 MW Tiigi ja Sarapuupõllu kinnistu, 

Sikassaare küla
Five Wind Energy OÜ tuul 5,9 MW Sadama tee 26a ja 24a, Nasva alevik
OÜ Meritreid tuul 0,55 MW Peenra kinnistu, Sääre küla, Torgu vald
Enefit Green AS diisel 0,15 MW Ruhnu küla, Ruhnu
Eesti Energia AS tuul, päike 0,15 MW Sjustaka lauter, Ruhnu küla, Ruhnu

~11,3 MW

Lisaks tegevusluba omavatele elektritootjatele, on Saaremaal liitumislepingute alusel võrku 
ühendatud tuuleparke koguvõimsuses 13,5 MW, päikesepaneele 3,7 MW ning 
koostootmisjaama ja biogaasi kokku 0,145 MW2. Liitumislepingute statistika alusel on alates 
2016. aastast enim taotletud liitumisi elektrijaamadele, mis toodavad elektrit päikesest. 
Saaremaal tegutseb kokku tänase seisuga 87 elektritootjat, nendest 60 mikrotootjat 
(mikrotootja kuni 15 kW). Tootmisseadmete summaarne nimivõimsus on ligi 19 MW3.

Saaremaa elektritarbimine 2017. aastal oli ligikaudu 157 GWh4. Võrku toodeti Saaremaal 
energiat 2017. aastal 50,8 GWh, seega kokku ligikaudu 32,3% 2017. aastal Saaremaal tarbitud
elektri hulgast. Võrdluseks siinkohal, et 2017. aastal toodeti Eestis taastuvatest 
energiaallikatest kokku ligikaudu 1600 GWh elektrienergiat, mis moodustas 16,8% kogu 
elektrienergia tarbimisest. 

1 Väljavõte Majandustegevuse registrist 29.09.2018

2 Elektrilevi OÜ liitumislepingute andmed seisuga 05.10.2018

3 Tootmisseadme nimivõimsus on reeglina madalam kui liitumisvõimsus. Liitumisvõimsuse väljatoomine on aga oluline, et hinnata, mis
mahus on täna võimalik Saare maakonnas elektritootjaid täiendavaid võrku liita. Elektritootja nimivõimsus annab aga selgema indikatsiooni
toodetavast (ka potentsiaalselt) energiahulgast. 

4 Elektrilevi OÜ andmetel.



Saare maakonnas on energeetikavaldkonna peamiseks märksõnaks varustuskindlus. Kuigi 
kohalikku elektritootmist leidub (nt suurtootmiste tarbeks, vt Tabel 1), sõltuvad saared praegu
paljuski Mandri-Eesti elektrivõrgust. 

Erandiks on Ruhnu saar, kus lisaks varasemale diiselgeneraatorile valmis täiendavalt 2018. 
aasta suvel elektritootmissüsteem, mis toodab energiat päikesepaneelidest ja elektrituulikutest.
Süsteemi võimsuseks on 160 kW. 

Tabel 2. Olemasolevad alajaamad ja liinid Saare maakonnas

Alajaam/Liin Võimsus Asukoht
Tusti alajaam 110 kV Tusti küla, Muhu saar
Võiküla alajaam 110 kV Võiküla, Muhu saar
Muhu alajaam 110 kV Mäla küla, Muhu saar
Orissaare alajaam 110 kV Orissaare, Saaremaa
Leisi alajaam 110 kV Leisi, Saaremaa
Valjala alajaam 110 kV Valjala, Saaremaa
Sikassaare alajaam 110 kV Sikassaare küla, Saaremaa
Rõuste-Tusti merekaabel 35 kV
Virtsu-Võiküla merekaabel 35 kV
Tusti-Orissaare õhuliin 110 kV
Võiküla-Muhu õhukaabel 110 kV
Muhu-Orissaare õhukaabel 110 kV
Orissaare-Leisi õhukaabel 110 kV
Orissaare-Valjala õhukaabel 110 kV
Valjala-Leisi õhukaabel 110 kV
Valjala-Sikassaare õhukaabel 110 kV

Elering AS 2018. aasta varustuskindluse aruande kohaselt on aastaks 2020 plaanis 110 kV 
merekaabli paigaldamine Suurde väina, Tusti-Rõuste alajaamade vahel. Samuti paigaldatakse 
uus merekaabelliin Väikesesse väina, pikendamaks Võiküla õhuliini merekaabliga kuni 
Orissaare alajaamani. Võimalik on ka täiendava Virtsu-Võiküla 110 kV merekaabli 
väljaehitamine ning Saaremaal paiknevate õhuliinide läbilaskevõime suurendamine. Väikese 
väina merekaabel peaks oluliselt vähendama tänasest 110 kV kaheahelalise elektri 
ülekandeliini võimalikust masti purunemisest tulenevaid elektrikatkestusi. Viidatud 
investeeringud tõstavad Muhu ja Saaremaa elektrivarustuskindlust.5 

Tabel 3. Kavandatavad võrguarendused Saare maakonnas

Alajaam/Liin Arendus Asukoht
Tusti-Rõuste merekaabel 35 kV asendamine 110 kV Mandri ja Muhu vaheline 

merekaabel
Võiküla-Orissaare õhukaabel 110 kV õhuliini asendamine 

merekaabliga Väikeses väinas
Väikese väina olemasolev 
õhukaabel 

Saare maakonnas kavandatavatest elektritootjatest on kättesaadav informatsioon üksnes 
tuuleparkide arenduste kohta maakonnaga piirneval merealal. Kõik need arendused on 
käesoleval ajal menetluses ning nende rajamiseks hoonestusluba antud ei ole. Kahe suurema 
arenduse puhul on nenditud võimalust ühendada tuulepargid võrku Saaremaal, kuid selle 

5 Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2018



eelduseks on 330 kV võrgu kättesaadavus ja suuremahuliste tootmisvõimsuste olemasolu 
maakonnas, mida täna Elering AS arenguplaanides ei ole. 

Kõrgete tööstuslike tuulikute ning tuuleparkide rajamise Muhusse välistab  Levalõpme 
külasse paigaldatud õhuseireradar.

Tabel 4. Kavandatavad elektritootjad Saare maakonnas

Tootja Liik (tuul, päike, põlevkivi vms) Võimsus Asukoht
Tuuletraal OÜ Tuul 380 MW Liivi laht
Five Wind Energy OÜ Tuul 4 MW Nasva sadamaala
Saare Wind Energy OÜ Tuul 600 MW Saaremaa 

läänerannik

Soojamajandus

Saare maakonna soojamajandus on üldjoontes heal tasemel. Kaugküttepiirkondades on 
olemasolevad katlamajad üldjuhul renoveeritud, uuendatud on küttetorustik. 

Tabel 5. Kaugküttepiirkonnad Saare maakonnas

Asukoht Kütus Võimsus Teeninduspiirkond Seisukord ja
arenguvajadus

Kuressaare Hakkepuit 12 MW Kuressaare linn, Kudjape 
alevik

Soojustrasside 
kaasaajastamine

Pärsama küla (end. 
Leisi vald)

Hakkepuit 500 kW 4 kortermaja, algkool-
lasteaed

Perspektiivsete 
võimalike liitujate 
laiendamine

Kärla alevik (end. 
Lääne-Saare)

Hakkepuit 500 kW 3 kortermaja, vallamaja, 
põhikool, lasteaed, 
spordihoone

Renoveeritud

Sõmera küla (end. 
Lääne-Saare)

Hakkepuit 0,72 MW 2 korterelamut, 
hoolekandeasutus

Renoveeritud

Salme (end. Salme 
vald)

Hakkepuit 500 kW Kortermajad, lasteaed, 
koolimaja, rahvamaja, 
vallamaja

Renoveeritud

Orissaare (end. 
Orissaare vald)

Hakkepuit 2 MW Enamik Orissaare 
suuremaid hooneid – 
ettevõtted, vallaasutused
ja korteriühistud

Täiendavate 
soojatarbijate 
ühendamine

Liiva (Muhu vald) Hakkepuit 0,75 MW korterimajad, valla 
hooned

Täiendava katla 
ehitamine u 2024. 
aastal

Kaugküttepiirkondade katlamajad on täies mahus renoveeritud. Kaasaajastamist vajavad 
mõnes piirkonnas soojatrassid. Renoveeritud katlamajad kasutavad kütmiseks hakkepuitu. 
Liiva katlamaja Muhu saarel kasutab kohalikku hakkepuitu. Ka rekonstrueeritud katlamajades
kasutatakse reservkütusena põlevkiviõli.

Kaugküttepiirkondadest väljapool on Saare maakonnas kasutusel väga erinevad lahendused, 
sh näiteks lokaalsed halupuidukatlad (Lümanda, Valjala, Mustjala), fossiilsetel kütustel 
põhinevad lokaalsed väikekatlamajad (Valjala), täiendavalt ka maasoojussüsteemid, õhk-vesi-
soojuspumbad jms. 



Ülevaatlik kaart energiaallikatest 

Joonis 1. Olemasolevad ja kavandatavad energiatootjad ning võrguühendused Saare maakonnas6 

6 Elektritootjatena  on siinjuures  käsitletud  üksnes  elektritootjaid,  kes  omavad  analüüsi  koostamise  ajal  (oktoobris  2018)  tegevusluba
elektrituruseaduse § 62 tähenduses ehk kes toodavad elektrit kokku üle 100 kW netovõimsusega tootmisseadme abil.



Joonis 2. Kaugküttepiirkonnad Saare maakonnas

Energeetikavaldkonna arenguplaanid Saare maakonnas 

Riiklikult on elektrienergia valdkonna peaeesmärgiks varustuskindluse tagamine ning 
turumajandusel põhineva elektri tootmise edendamine. Eesmärgiks on seatud 50% 
taastuvenergia osakaalu tõstmine lõpptarbimisest. Kogu Eestis peab elektrivõrkude 
arendamine ja rajamine panustama Eesti regionaalarengusse ja maapiirkondades ettevõtluse 
arendamisse läbi vabade tarbimisvõimsuste kättesaadavuse üldplaneeringutes ette nähtud 
tööstuspiirkondades.7 

Saaremaa valla ja Muhu ning Ruhnu valdade arengukavade kohaselt käib Saare maakond 
riiklike eesmärkidega elektrimajanduse valdkonnas üht sammu. Ka Saare maakonnas on 
peamiseks valdkondlikuks eesmärgiks varustuskindluse tagamine läbi (ennekõike) 
jaotusvõrgu ajakohastamise ning alternatiivsete ja kohalike energiaallikate kasutuselevõtu 
soodustamine (päike, väiketuulikud, hakkepuit jms). Nii ettevõtluse arendamiseks kui ka 
sobiva elukeskkonna tagamiseks on kõik piirkonnad nentinud vajadust parandada 
elektriühenduse kättesaadavust ja pinge kvaliteeti. 

7 ENMAK 2030



Joonis  3. Olemasolevad ja kavandatavad energiatootjad ning võrguühendused Saare maakonnas tootmis- ja elamumaa
sihtotstarbega aladel

Soojamajanduses on riiklikult sätestatud eesmärgiks energiasäästu edendamine läbi 
küttesüsteemide kaasaajastamise ja elamufondi parendamise (energiasäästu põhimõtete 
rakendamine hoonete ehitamisel ja rekonstrueerimisel). Lokaal- ja kohtküte omab tulevikus 
soojuse lõpptarbimises järjest suuremat rolli, sundides ebaefektiivseid kaugküttepiirkondi 
enda tegevust tõhustama.8

Saare maakonnas on soojamajanduse peamiseks arengusuunaks hoonete energiatõhususe 
parandamine, kuna kaugküttesüsteemid, sh nii katlamajad kui ka küttetorustikud on enamjaolt
kaasajastatud (erandiks siinjuures Kuressaare ja Kudjape trassid ning Orissaare trassid). 
Olemasolevates kaugküttepiirkondades nähakse vajadust täiendavate soojatarbijate 
ühendamiseks võrku. Piirkondades, kus kaugküttepiirkond puudub, on arengusuunaks 
lokaalsete lahenduste juurutamine – korterelamute endi küttekatlad (ennekõike hakkepuit), 
maasoojussüsteemid jms. 

Võtmesõnaks riiklikul tasemel on ka biomassil põhineva elektri ja soojuse koostootmine, 
mille potentsiaal on Eestis väiksemates asulates seni kasutamata. Seda ka Saare maakonnas. 
See riiklik suundumus kohaldub ka Saare maakonnale. Täna on Saare maakonnas üks 
koostootmisjaam – Kuressaares. 

8 ENMAK 2030



Kokkuvõte 

Üleriigilise  planeeringu  Eesti  2030+9 kohaselt  on  peamine  arengueesmärk  tagada
elamisvõimalused  Eesti  igas  asustatud  paigas.  Elamisvõimaluste  tagamiseks  vajalikud
eeltingimused  on  kvaliteetne  elukeskkond,  head  ja  mugavad  liikumisvõimalused  ning
varustatus oluliste võrkudega. 

Eesti  energiamajanduse  arengukavas  aastani  2030 on seatud  eesmärgiks,  et  Eesti  kasutab
aastal 2050 oma energiavajaduse rahuldamiseks peamiselt kodumaiseid ressursse, mitte ainult
elektri-,  vaid  ka  soojuse  tootmises  ja  transpordisektoris.  Arengukava  kohaselt  on  Eesti
energeetiline  sõltumatus  ja  selle  pikaajaline  kindlustamine  on  riigi  elanike  majandusliku
heaolu,  riigis  tegutsevate  ettevõtete  konkurentsivõime  ja  Eesti  energiajulgeoleku  peamine
alustala. Elektritootmises on oluline primaarenergia säästu eesmärgil maksimaalne elektri- ja
soojuse  koostootmispotentsiaali  ärakasutamine  kohalikel  ja  taastuvatel  kütustel  ning
ressursitõhususe  tagamine  kohalike  loodusvarade  kasutamisel.  Arengukava  on  seadnud
eesmärgiks toota aastaks 2030 30% elektrist taastuvatest energiaallikatest (peamiselt biomass
ja tuul).10 

Saaremaal jääb valdavaks sõltuvus elektriühendusest mandriga, kuid kasvab trend lokaalsete 
energialahenduste kasutamiseks, mida demonstreerib ka liitumiste arv ning taastuvatest 
energiaallikatest toodetava energia mõningane kasv aastate jooksul. Ennekõike on siin 
kasvuruumi päikeseenergial, muuhulgas Saaremaa suure potentsiaali tõttu päikeseenergia 
tootmiseks. 

Tabel 6. Võrku antud elektrienergia Saare maakonnas 2016-2018 energialiikide kaupa (GWh)11

Liik 2016 2017 2018 (8 kuud)
Biogaas 1,5 0,2 0,06 
Biomass 9,3 9,1 4,9 

Tuul 36,5 39,4 19,7
Päike 0,3 0,6 0,99

KOKKU 47,6 49,3 25,7

Põhivõrgu investeeringute realiseerumisel (Rõuste-Tõusti 35 kV merekaabli asendamine 110 
kV merekaabliga ning Virtsu-Võiküla 110 kV merekaabli lisandumine) ei ole maakonnas 
siiski suurtootmist võimalik võrku ühendada, kuna toomissuunalist võimsust suudavad 
alajaamad vastu võtta maksimaalselt 10 MW ning Saaremaa ja Muhu elektrisüsteem on üles 
ehitatud ühesuunalisena. 

Elektrienergia kättesaadavus ja kindlus on peamiseks arengueelduseks ettevõtetele, ennekõike
suurtootjatele. Kuigi põhivõrgu arendamisse ja varustuskindluse tagamisse panustatakse ka 
AS Elering kuuluva põhivõrgu parenduste kaudu, tuleb Saare maakonna eripära silmas 
pidades siiski panustada oluliselt ka omatarbeks elektrienergia tootmisse, nt päikeseenergia 
või tuuleenergia kasutamine tootmisettevõtte enda tarbeks. 

9 Üleriigiline planeering Eesti 2030+

10 Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030

11 Andmed Elering AS.



2017. aastal moodustas taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmine Saare maakonnas
ligikaudu 33% kogu Saare maakonna elektritarbimisest. Tänaseid tarbimismahte,  
taastuvenergia tootjate võrku antud mahte ning võrgu võimekusest uusi tootjaid vastu võtta 
silmas pidades, võib Saare maakonna taastuvenergia tootmise eesmärk 5 aasta perspektiivis 
olla maksimaalselt 50%12. Saare maakonna taastuvenergia areng sõltub seega ennekõike Saare
maakonna elektrivõrgu tootmissuunaliste ühendusvõimsuste parandamisest, mis tänasel 
päeval on Elering AS ning jaotusvõrgu valdaja Elektrilevi OÜ andmetel praktiliselt 
ammendunud. Täiendavalt on taastuvenergia osakaalu võimalik suurendada omatarbeks 
tootmisega.   

Joonis 4. Vaba tootmissuunaline liitumisvõimsus Saare maakonnas 2018. aastal Elering AS andmetel

12 Taastuvenergia potentsiaal  on tuletatud elektrienergia tarbimisest,  võrku antud elektrienergiast,  tootmisseadmete võimsusest  ning
elektrivõrgu tootmissuunalisest  võimsusest. Taastuvenergia osakaalu saab suurendada nn omatarbeks tootmisega – elektrienergia hulk,
mida võrku ei anta. 



Joonis 5. Vaba tootmissuunaline võimsus 2018. aastal Saare maakonnas Elektrilevi OÜ andmetel13

Kohalik elektritootmine taastuvatest energiaallikatest, mis on kättesaadav ja kindel, kindlustab
ettevõtluse  arengu  ja  head  elamistingimused  igas  Saare  maakonna  piirkonnas,  pakkudes
sõltumatust  põhivõrgu  arendustest  ja  investeeringuvajadustest.  Elektritootjate  asukohtade
valikult tuleb silmas pidada nii ettevõtjate vajadusi (kontsentreeritud ettevõtluspiirkonnad) kui
ka elamupiirkondi enamjaolt hajaasustusega Saare maakonnas. 

Alajaamadest  kaugemal  asuvad  piirkonnad  (nt  Mustjala,  Salme),  vajavad  võimalusi
väiketarbijate elektrienergiaga varustamiseks, mille eelduseks on jaotusvõrgu ajakohastamine.
Tootmis-  ja  ettevõtlusalade  planeerimisel  on  otstarbekas  kavandada  need  olemasolevate
alajaamade  lähedusse  (vt  Joonis  4.  Vabad  tarbimissuunalised  liitumisvõimsused  2022).
Arvestades  võrgu  võimekust  tootmissuunalise  võimsuse  vastuvõtmiseks,  on  otstarbekas
edendada nn enda tarbeks elektritootmist (suurtööstused, elamupiirkonnad jms).

Suured  meretuuleparkide  arendused  Saaremaa  energiabilanssi  ei  mõjuta,  kuna  põhivõrgu
rajamist ei ole põhivõrgu haldajal maakonnas plaanis ja arendajatel ei ole ilmselt otstarbekas
330 kV põhivõrku Saaremaale  tuua,  kuna saarel  ei  ole  tarbimismahte,  mis  selle  tasuvaks
muudaksid.

13 Elektrilevi  OÜ  tootmisvõimsuste  kaart  annab  infot  110  kV  pingega  alajaamades  jaotusvõrguosaga  liitumiseks.  Kuna  samades
alajaamades  asuvad  ka Elektrilevi  liitumispunktid  põhivõrguga,  kajastavad  nii  Elektrilevi  kui  Eleringi  kaardirakendused  samu alajaamu.
Võimsusressursi erinevus Eleringi ja Elektrilevi kaardil tuleneb asjaolust, et Eleringi kaardil on näidatud 110 kV liinide vabad võimsused, mis
kehtivad  põhivõrguga  liituvatele  klientidele,  kelle  liitumiseks  on  vaja  rajada  uus  võrguühendus.  Elektrilevi  kaart  näitab  vaba
võimsusressurssi jaotusvõrguga liitumiseks (sõltuvalt alajaamast pingel 6, 10, 15 või 20 kV) ning see arvestab võrgulepingut põhivõrguga,
alajaama seadmete läbilaskevõimet ning olemasolevate klientidega sõlmitud võrgu- ja liitumislepinguid. Kui jaotusvõrguga liituja soovib
võimsusi  suuremas  ulatuses,  kui  on  kaardil  näidatud  vaba  ressurss,  selgitatakse  liitumiseks  vajalik  tööde  maht  ja  ajakulu  välja
liitumispakkumise koostamise käigus.



Joonis 6. Vaba tootmissuunaline liitumisvõimsus Saare maakonnas 2022. aastal Elering AS andmetel

Kaugküttepiirkondades  energiasäästu  suurendamiseks  tuleb  Saare  maakonnas  panustada
ennekõike  hoonete  (sh  avalike  hoonete)  renoveerimisse  (soojustamine,  säästlikud
energialahendused) ning hoida kaugküttesüsteeme ajakohasena. Soojakadude vähendamiseks
tuleb  nt  Kuressaares  ja  Kudjapel  ning  Orissaares  lähiaastatel  panustada  küttetorustiku
kaasaajastamisse. Vajadus on täiendavate soojatarbijate järele, mis alandaks olemasolevates
kaugküttepiirkondades tarbitava soojusenergia hinda.

Kaugkütteta  piirkondades  tuleb  ennekõike  propageerida  fossiilsetest  kütustest  sõltumatuid
lokaalseid  soojatootmise  võimalusi  (puiduhake,  maasoojus  jms),  kuid  küttesüsteemide
kaasaajastamisel samuti edendada hoonete energiatõhusamaks ehitamist. 

Soojusenergia kasutamise tõhustamiseks on palju ära teha ka ruumilise planeerimisega, mille
kaudu tagada asustuse kompaktsus  ja  võimalusel  multifunktsionaalsus,  st  uute  elamualade
planeerimine olemasolevate kaugküttepiirkondade vahetusse lähedusse ja nende ühendamine
olemasolevatesse kaugküttevõrkudesse.

III Ühendused 

Ühistranspordiühendused Saare maakonnas

Saaremaa, Muhu ja Ruhnu peamiseks arengueelduseks on ühendusvõimalused mandriga. 
Kuna nt Kuressaare on oluliseks piirkondlikuks keskuseks ka Saare maakonna teistele 



piirkondadele ja saartele, tuleb fookusesse võtta ka Saaremaa, Muhu ja Ruhnu ühendused 
teiste saartega. 

Tabel 7. Regulaarsed laevaühendused Saare maakonnas

Marsruut Sagedus Reisijate arv Teenusepakkuja
Virtsu-Kuivastu ~20 korda päevas 1 364 397 (2018 9 kuud) TS Laevad OÜ
Sõru-Triigi E, K, R, P 2-4xpäevas

T, N, L 1-2xpäevas
45 134 (2017)
38 835 (2018 9 kuud)

AS Kihnu Veeteed

Ringsu-Munalaid Juuni-august, 2xnädalas 1854 (2017)
1502 (2018 9 kuud)

AS Kihnu Veeteed

Ringsu-Roomassaare Mai-oktoober, 2xnädalas 1947 (2017)
1523 (2018 9 kuud)

AS Kihnu Veeteed

Ringsu-Pärnu Mai-oktoober 1-3xnädalas 4463 (2017)
3316 (2018 9 kuud)

AS Kihnu Veeteed

Roomassaare-Abruka R, P 1xpäevas
T, N, L 2xpäevas

6292 (2017)14 Valla korraldatud 
veod

Papissaare-Vikati Suveperioodil
E, K, P 1xpäevas
T, N, R, L 2xpäevas

2778 (2017)15

Valla korraldatud 
veod

Teiste Saare maakonna püsiasustuse väikesaartega regulaarne laevaühendus puudub.

Lennuühendus saartega sõltub väga palju hooajast ning ilmastikuoludest. Kevad-suvisel 
perioodil on nii Kuressaare kui ka Ruhnu lennuliinide kasutajate arv oluliselt kõrgem. Näiteks
augustis 2018 teostati Tallinn-Kuressaare-Tallinn liinil 56 lendu. Reisijaid lendas Kuressaare 
suunal 1855 ning lennuki keskmine täituvus oli 87 protsenti. Augustis 2017 oli reisijaid 1725 
(83%) ja 2016. aasta augustis 1332 reisijat (63%). Sügis-talvisel perioodil langeb liinivaldaja 
andmetel täituvus näiteks Kuressaare-Tallinn liinil ligikaudu 30%.16

Tabel 8. Lennuliinid Saare maakonnas

Marsruut Sagedus Reisijate arv
Kuressaare-Tallinn E-R 2xpäevas

L, P 1xpäevas
15 958 (2017)

13 738 (2018. 9 kuud)
Kuressaare-Ruhnu 3xnädalas 585 (2017)

322 (2018. 9 kuud)
Pärnu-Ruhnu 4xnädalas 743 (2017)

543 (2018. 9 kuud)

Bussiühendused  Mandri-Eestiga  on  geograafiliselt  ja  regulaarsusega  kaetud.  Paratamatult
oleneb bussiühenduse kiirus Suure väina praamiühenduse regulaarsusest, mis oma ligikaudu
20  väljumisega  päevas  (vajadusel  lisareisidega)  teeb  ühenduse  Mandri-Eestiga  suhteliselt
kättesaadavaks. Maakonnavälised otseliinid Kuressaare-Orissaare-Liiva-Kuivastu trajektoorist
väljapoole  jäävates  piirkondades  puuduvad.  Maakonna  nö  ääremaad  sõltuvad  selles  osas
suuresti maakonnasiseste liinide graafikust ja nende ühenduvusest maakonnaväliste liinidega.

Bussiühendus puudub Hiiumaa ja Saaremaa vahel. 

14 Statistika 2018. aasta reisijate arvu kohta ei ole Saaremaa Vallavalitsuse hinnangul veel esitamiskõlbulik.

15 Statistika 2018. aasta reisijate arvu kohta ei ole Saaremaa Vallavalitsuse hinnangul veel esitamiskõlbulik.

16 Informatsioon liinivaldajalt UAB Transaviabaltika



Tabel 9. Peamised bussiliinid Saare maakonnas17

Marsruut Sagedus Teenusepakkuja
Kuressaare-Orissaare-
Lihula-Tallinn

E-R OÜ Knutbuss

Kuressaare - Orissaare - 
Kuivastu - Tallinn

E-P (2xpäevas) Lux Express AS

Kuressaare-Orissaare-
Tallinn

E, N, R Sirel Reisid OÜ

Kuressaare-Orissaare-
Kuivastu-Lihula-Risti-
Tallinn

E-P (2xpäevas) Lux Express AS

Kuressaare-Orissaare-
Lihula-Tallinn

R, L, P Estonian Lines OÜ

Kuressaare-Tallinn E-P GoBus AS
Kuressaare-Tallinn E-P (2xpäevas) Sarbuss AS
Kuressaare-Tallinn E, T, K, N, R, P (2xpäevas)

L (1xpäevas)
Sareta AS

Kuressaare-Tartu E-P Sarbuss AS
Kuressaare - Pärnu - Tõrva 
– Valga

E-R Sirel Reisid OÜ

Kuressaare-Pärnu-Paide E-P Sarbuss AS
Kuressaare-Orissaare-
Kuivastu-Lihula-Pärnu-
Viljandi-Tartu

E-P Eesti Buss OÜ

Juurdepääs internetile on Saare maakonnas suhteliselt hästi tagatud. Iseküsimus on ühenduse 
kiirus ja stabiilsus. 

Tabel 10. Juurdepääs 4G internetiühendusele Saare maakonnas 01.07.2017 seisuga. Andmed Statistikaametilt.

Internetiühenduse kiirus
(alla/üles)

Aadresside %, kus on võimalik vastav
ühendus tagada

5/5 Mbps 98,31
30/5 Mbps 74,43

100/30 0,01

Telia Eesti AS rajas 2017. aastal Saare maakonda 16 uut tugijaama, mis parandasid 
muuhulgas ka 4G andmeside kättesaadavust. Sama arenduse käigus tagati 4G võrk ka Ruhnu 
saarel.

17 Käesolevas analüüsis käsitletakse üksnes maakonnaväliseid bussiliine. Andmeid reisijate arvu kohta teenusepakkujad ei väljasta.



Joonis 7. 4G andmeside kiirus Saare maakonnas detsembris 2017. Mõõtmistulemused Tehnilise Järelevalve Ametilt

Lairibavõrk on maakonnas põhiosas rajatud (va Mustjala ja Leisi piirkond) ning puudujäävate
osade rajamine on plaanis 2018/201918. Nii nagu mujal Eestis on ka Saaremaal probleemiks n-
ö „viimase miili“  rajamine ehk fiiberoptilise kaabli  viimine põhivõrgust majapidamistesse.
Saare maakonnas puudutab see umbes 5000-6000 majapidamist, paigaldada on vaja ligikaudu
1500 km kaablit19. 

18 Projekti EstWin andmed.

19 OÜ DigiSaar andmed.



Joonis  8. Lairibaühenduse levik Saare maakonnas projekt EstWin andmetel.  Pruuniga on markeeritud juba valmisolev
lairibaühendus. Punase ja rohelisega on 2018/2019 planeeritavad trassid.



Ülevaatlik kaart ühistranspordiühendustest

Joonis 9. Saare maakonna ühistranspordiühendused

Ühenduste valdkonna arenguplaanid 

Üleriigilise  planeeringu  Eesti  2030+  kohaselt  jäävad  Eesti  saartega  ühenduse  tagamisel
oluliseks  nii  lennu-  kui  ka  laevaliiklus,  mille  regulaarsus  peab  säilima.  Saare  maakonna
ligipääsetavuse parandamiseks on üleriigilise planeeringu kohaselt võimalik ka püsiühenduse
rajamine  üle  Suure  väina.  Endiselt  on  oluline  tagada  ühendus  väikesaartega,  kus  on
püsiühendus. Saare maakonnas on sellisteks saarteks Vilsandi, Abruka, Ruhnu, Kessulaid ja
Kõinastu. 

Saare maakonna omavalitsuste (endiste ja praeguste) arenguplaanides on samuti olulisel kohal
samad  põhimõtted  –  regulaarne  laeva-  ja  lennuliiklus,  transpordiühenduste  toimimine
püsiasustusega väikesaartele. Omavalitsused on siin täiendavalt rõhutanud ka rahvusvaheliste
laeva- ja lennuliinide avamist, sh laevaühenduse taastamine Lätiga, mis avaks ääremaalistele
saartele  otsese  ühenduse  teiste  riikidega,  muutes  nad  sõltumatuks  ühendusvõimalustest
Mandri-Eesti  keskustega  (Tallinn,  Tartu,  Pärnu).  Ruhnu  saare  jaoks  on  olulise
arenguperspektiivina  määratletud  aastaringne regulaarne  laeva-  ja  lennuühendus  mandriga,
mis samas vastab ka sesoonsetele vajadustele. 

Liikumisvajaduste  vähendamiseks  omakorda  on  üleriigilises  planeeringus  Eesti  2030+
nenditud  vajadust  tagada  kiire  internetiühenduse  kättesaadavus,  mis  võimaldab  üheltpoolt



arendada  ettevõtlust  kohapeal  ning  teisalt  vähendada  tööga  seotud  reise,  kuna  võimaldab
inimestel rakendada kodus töötamist. 

Kiire  internetiühenduse  kättesaadavust  on  rõhutanud  ka  Saare  maakonna  omavalitsused.
Enamik  maakonna  omavalitsusi  on  rõhutanud  vajadust  n-ö  „aukude“  täitmiseks
sideühenduses,  mis  tähendab  kas  lairibavõrgu  viimist  majapidamistesse  või  koostöös
ettevõtjatega õhu kaudu leviva andmeside parendamist – täiendavate tugijaamade rajamist ja
mastide läbilaskevõime suurendamist. 

1.1. Eksperthinnang

Nagu  varem  viidatud,  on  üleriigilise  planeeringu  Eesti  2030+20 kohaselt  peamine
arengueesmärk  tagada  elamisvõimalused  Eesti  igas  asustatud  paigas.  Elamisvõimaluste
tagamiseks  vajalikud  eeltingimused  on  kvaliteetne  elukeskkond,  head  ja  mugavad
liikumisvõimalused ning varustatus oluliste võrkudega. Kohandades üleriigilise planeeringu
visiooni  piirkondade  ühendatusse  kohta  Saare  maakonnale,  on  piirkonna  saarelist  eripära
arvestades eriti oluline silmas pidada, et võtmesõnaks saarte suhtluses ja koostöös mandriga
ning inimeste  töö- ja vaba aja veetmise valikute avardamisel  on aegruumiliste  vahemaade
vähenemine. See on võimalik tagada läbi liikuvuse ja kohapeal vajalike teenuste pakkumise,
kuid ka läbi infotehnoloogiliste vahendite, sh kiire internetiühenduse kättesaadavuse. 

Ühistranspordi  valdkonna peamised arenguvajadused puudutavad rahvusvaheliste  lennu- ja
laevaliinide  avamist  ning  regulaarseid  ühendusvõimalusi  mandriga.  Maakonnas  on  vajalik
erinevate  liikumisvõimaluste  ühildamine  –  maakonnasised  bussiliinid  ja  maakonnavälised
bussiliinid, lennuühendused ja maakonnasised bussigraafikud jms. 

Bussiliiklus  Kuressaare  ja  Mandri-Eesti  suuremate  linnade  (Tallinn,  Tartu,  Pärnu)  on
regulaarne ja suhteliselt kiire (tulenedes Suure väina ületuse vajadusest). Kuressaare ja Muhu
keskuse  Liiva  liinist  väljapoole  jäävates  piirkondades,  nt  Mustjala,  Salme,  Torgu,  Muhu
rannikualad, on ühendus Mandri-Eestiga sõltuv siiski maakonnasisesest ühistranspordist, mis
tuleb ühildada maakonnaväliste liinide graafikutega. 

Parvlaevaühendus mandriga on aastate jooksul muutunud oluliselt kiiremaks, efektiivsemaks
ja regulaarsemaks. Parvlaevaühenduse kättesaadavuse paranemist markeerib ka reisijate arvu
suhteliselt stabiilne kasv Virtsu-Kuivastu liinil (vt Joonis 10). Arenguvajadusena on võimalik
markeerida  graafikute  ülevaatamine  (nt  väljumiste  tihendamine  talvisel  perioodil
ajavahemikus 17.00-19.00) ning öiste parvlaevaühenduste vajadus. Kuna parvlaevaühenduse
kättesaadavus  on  praktiliselt  saavutanud  arengu  piirid,  tuleb  Saare  maakonnas  kiire
transpordiühenduse saavutamiseks enam panustada lennuliikluse parendamisele. 

20 Eesti 2030+



Joonis 10. Reisijate arvu muutus Virtsu-Kuivastu liinil aastatel 2006-201721

Kuigi lennuühenduse kasv näitab tõusutrendi, on see siiski alakasutatud (eriti talveperioodil).
Lennuühenduse kasutamise kasvuks tuleb üle vaadata lennugraafikud (Tallinnasse jõudmine
enne tööpäeva algust) ja sihtkohad (vajadusel ja võimalusel Tartu ja Pärnu, rahvusvahelised
suunad).  

Rahvusvaheliste  lennu-  ja  laevaliinide  avamine  tähendab  Saare  maakonna  sõltumatuse
suurenemist, kuna piirkonda on võimalik reisijaid ja kaupu tuua või välja vedada olenemata
transpordiühenduse  regulaarsusest  Mandri-Eestiga.  Rahvusvaheliste  liinide  avamiseks  on
kasutamata Saaremaa süvasadama potentsiaal. 

Nii  4G  võrgu  kättesaadavus  ja  ka  lairibaühenduse  arendused  näitavad  selgelt,  et
probleemseim koht Saare maakonnas interneti kättesaadavuse osas on Saaremaa lääne osa.
Internetiühenduse  parandamiseks  tuleb  rõhku  panna  lairibavõrgu  põhivõrgu  lõplikule
väljaehitamisele  ning  viimase  miili  probleemi  lahendamisele.  Lairibavõrgu  viimase  miili
rajamine  eeldab  tihedat  koostööd  omavalitsuste,  kaabli  rajava  ja  rentiva  ettevõtte  ning
teenusepakkujate  vahel.  Lairibavõrgu  eeliseks  õhu  kaudu  leviva  4G  võrgu  ees  on  selle
personaalsus. Kui nt 4G võrgus tuleb andmeside kiirust jagada teiste teenuse kasutajatega, siis
lairibavõrgu ühenduse puhul  kuulub kogu kaabli  kaudu jagatav andmemaht  otseselt  ühele
kasutajale. 

4G  (ja  tulevikus  5G  võrgu)  arendamisel  tuleb  silmas  pidada  kasutajate  arvu  masti  ja
tugijaamade  teeninduspiirkonnas.  Muuhulgas  tagades  uute  elamualade  kavandamisel  läbi
üldplaneeringute,  et  piirkonnas  oleks  ka  edaspidi  tagatud  kiire  internetiühenduse
kättesaadavus. 

21 Kruus, S. Virtsu, Kuivastu, Rohuküla, Heltermaa sadama liikluskorralduse parendamine. Lõputöö. Tallinn, 2018. Vedajate vahetuse tõttu
2016. aasta sügisel ei ole ametlikku statistikat reisijate arvu kohta aastatel 2013-2016 võimalik saada. 
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