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Sissejuhatus 

Käesolev arengukava on koostatud lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest 

(KOKS). Vastavalt KOKS § 37 lg 1 on arengukava aluseks eri eluvaldkondade arengu 

integreerimisele ja koordineerimisele. 

Muhu valla arengukava koosneb kuuest peatükist. Esimeses peatükis esitatakse olemasoleva 

andmestiku põhjal valla olukorra analüütiline kirjeldus. Teises peatükis esitatakse pikaajaline 

(aastani 2020) soovitava tuleviku visioon, mille elluviimisele on kava tervikuna suunatud. 

Lisaks analüüsitakse Muhu arengutegureid lähtuvalt valitud visioonist. Kolmandas peatükis 

esitatakse omavalitsuse valdkondlikud visioonid aastani 2020. Neljandas peatükis 

kirjeldatakse strateegilisi tegevusi lähtuvalt valdkondlikest visioonidest. Viies peatükk esitab 

tabeli kujul peamiste tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid ja ülesanded neljaks 

eelarveaastaks. Tegevuskavasse on lülitatud tegevused, mis omavad tõenäolist finantskatet, 

kuid neid pole elluviimise paindlikkuse huvides aastate viisi jaotatud. Arendustegevuste 

finantseerimisvõimalusi prognoositakse eraldi valla eelarvestrateegias. Kuues peatükk 

määratleb arengukava ajakohastamise korralduse Muhu vallas. 

Arengukava on koostatud Muhu vallavalitsuse poolt moodustatud töörühmade sisendite 

alusel, mida analüüsis ja täiendas arengukava juhtrühm perioodil 26.04 - 12.11.2013. 

Arengukava koostamises osalesid valdkondlikud töörühmad ja erinevad huvirühmad 2013. 

aasta 7. maist 9. septembrini. Töörühmade koosseisu kuulus 41 valdkondliku spetsialisti, 

lisaks ligikaudu 25 huvirühmade esindajat. Arengukava läbis avalikustamise ja avaliku arutelu 

perioodil 11.10 – 1.11.2013. Töörühmi juhendas ja arengukava teksti toimetas projektijuht 

Mihkel Jürisson. 
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1. Muhu vald kui sotsiaalmajanduslik regioon 

 

Allikas: Maa-ameti avalikud kaardirakendused 

1.1. Asend 

Muhu vald hõlmab Muhu saare ning seda ümbritsevad laiud, millest suurimad on Võilaid, 

Suurlaid, Kesselaid ja Viirelaid. Muhu on suuruselt Eesti kolmas saar. Valla kogupindala on 

206,12 km
2
. Muhumaa on Saaremaaga püsiühenduses Väikese väina tammi kaudu, mandrist 

eraldab saart keskmiselt seitsme kilomeetri laiune Suur väin.  

Muhu asendi teeb Saare maakonnas ainulaadseks selle toimimine peamise 

„sissesõiduväravana”. Saart läbib mandri ja Saaremaa vaheline autoliiklus. Aastas ületab 

Suurt väina üle 600 000 reisija ja ligikaudu 220 000 sõidukit. Muhu vald on nii Tallinnast kui 

Saare maakonna keskusest Kuressaarest kaugel – vastavalt 153 ja 65 kilomeetrit. Suure Väina 

ületamisele parvlaevaga kulub aega koos järjekorras viibimisega umbes 45 minutit. Suure 

väina ületamise ja autosõiduaja järgi on Muhu kaugus riigi pealinnast üle 2,5 tunni.  
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1.2. Ajalooline kujunemine 

Muhu saar on olnud iseseisev haldusüksus juba muinasajal. Tihedasti asustatud Muhu 

kihelkonnas toimus 1227. aastal ka Eesti muistse vabadusvõitluse otsustav lahing. Kuni Liivi 

sõjani kuulus Muhu saar ja Saaremaa idaosa eraldi kirikukihelkonnana Liivi orduriiki. 

1819. a. talurahvaseadusega loodi talurahvakogukonnad ehk vallad, mis oma elanikkonnalt 

kattusid vastavate mõisatega. Taolisi valdasid oli 19. sajandil Muhus 13. Aastal 1891 toimus 

talurahvakogukondade ühendamine valdadeks. Muhus tekkis kaks valda – Muhu-Suure vald 

keskusega Piiril saare lääneosas ja Hellamaa vald keskusega Hellamaal saare idaosas. 1939. a. 

ühendati need Muhu vallaks keskusega Liival. Peale Teist maailmasõda 1945. a moodustati 

Muhu vallas 4 külanõukogu : Hellamaa, Liiva, Piiri ja Põitse. 1950. a. Muhu vald 

haldusüksusena likvideeriti. Külanõukogude ühendamise tulemusel sai Muhu 1960. a. taas 

üheks haldusüksuseks – Muhu külanõukoguks keskusega Liival. 1990. a. taastati Muhus 

esimesena Eestis omavalitsuslik vald. 

1.3. Muhu identiteet 

Sisemiselt seotud inimrühmasid iseloomustab väljakujunenud ühisidentiteet – teadmine/tunne 

oma ühtekuuluvusest ja eristumist võrreldes ülejäänud maailmaga. Piirkonna arengu 

kavandamisel on on oluline arvestada piirkondlikku identiteeti. Põhjenduseks võib tuua 

järgnevad asjaolud.  

Esiteks – piirkondlik identiteet kujundab inimeste seose oma kodupaigaga kui omase ja 

turvalise kohaga, mille käekäigule tahetakse kaasa elada, kuhu äraoleku järel on hea tagasi 

pöörduda. 

Teiseks – maailmas ei määra piirkondade käekäiku ainult sealsed loodusrikkused, rahalise 

kapitali rohkus ning inimeste oskused ja haritus. Oluliseks tunnistatakse ka nn sotsiaalne 

kapital – tahe ja oskus teha koostööd. Piirkondlik identiteet on oluliseks eelduseks piirkonna 

ühishuve järgiva koostöö tekkimiseks. 

Kolmandaks – üleilmastuvas ja kultuuriliselt ühetaoliseks muutuvas maailmas võimaldavad 

piirkondlikud kultuuri ja elulaadi eripärad, mis on enamasti tihedalt identiteediga seotud, 

silma paista erinevate hüvede teenimise eesmärgil.  

Muhu identiteeti võib ka eraldi uurimata pidada võrdlemisi tugevaks. Sajanditepikkune 

saareline isolatsioon, kogukonna järjepidevus ja ääremaaline asend tingisid selgete eripärade 

väljakujunemise traditsioonilises rahvakultuuris (murre, kombestik, rahvariie, ehituskunst, 

külade struktuur) ja nende suhteliselt hea säilimise. Ühtlasi on see kujundanud enda selge 

eristamise nii Saaremaast kui mandri-Eestist. Rahvakultuuri taandumise ajal on omandanud 

mõned selle elemendid sümboolse ja esteetilise väärtuse identiteedi väljendamisel ja neid 

kasutatakse jätkuvalt ka otsese praktilise vajaduseta – kiviaiad, rookatused, tuulikute 

taastamine, vanad tarberiistad ja fotod dekoratsioonina, rahvariie, -laul ja –tants piirkonna 

esindusfunktsioonis. Identiteeti kandev väärtus on ka looduskaunitel kohtadel ja 

ajaloomälestistel, mida Muhus on mitmeid. Taolise väärtuse võivad saada ka lähiajaloo ja 

tänapäeva nähtused. Olgu nende näiteks  Muhu valla ametlik sümboolika, traditsioonilised 

Muhu päevad, kaasaegne jazz-festival Juu Jääb või eksootiline Muhu Jaanalind, vm.  
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Seotus Muhuga võib olla avaldanud teatud mõju rahva rändele. Kui vanemas eas pöörduvad 

paljud muhulased tagasi kodukohta, siis saarele asumisel on muhulaseks olemise tunne 

argumendiks ka nooremate inimeste seas. Muhu identiteet on kütkestanud ja toonud valda 

elama ka endisi suvitajaid.  

Seni on Muhu identiteeti teadliku tegevusega toetanud eelkõige Muhu Muuseum ja Muhu 

Turismi Assotsiatsioon. Ülemuhulise või sektorite vahelise koostöö näiteid on seni vähe. 

Pealinnas tegutseb Tallinna Muhulaste Selts, millega vallal puudub tugev koostöö. 

Muhu rahvarõiva, puidutöö ja toiduvalmistamise traditsioonidel on suur tähtsus identiteedi 

kujundamisel. Seejuures peetakse oluliseks, et autorid on muhulased, kes järgivad ajaga 

väljakujunenud töövõtteid ja kvaliteedistandardit. Kuna paljude toodete kujunduslik 

kontseptsioon ei ole ajas muutunud, on põhirõhk meisterlikkusel. Kohalikud käsitöölised ei 

suuda kaubanduses pakutava alternatiivse massitoodanguga konkureerida. Kuigi noortele 

tutvustatakse kohalikku käsitöökultuuri lasteaias ja koolis, on järjest vähem noorte 

tegevusalad seotud oskustööga. Puidust mööbli ja tarbeesemete valmistamine toimub 

väikestes mahtudes. Eraldi paadivabrikut saarel enam ei ole. MTÜ Väinamere Uisk 

eestvõtmisel on valmis ehitatud uisk, mis tutvustab Muhumaa sajanditepikkust laevandust 

ning soovib taastada ka rannakaubandusliku kultuuri. Traditsioonidel põhinevate 

väiketööstuste tekkimist piirab tootmispindade nappus. Ettevõtete vahel on koostöö 

tagasihoidlik. Ühisturustamisel on heaks eeskujuks Muhu käsitööselts Oad ja Eed. 

Traditsiooniliste mustrite ja mudelite rakendamist käsitöös toetab Muhu Muuseum omapoolse 

andmebaasiga. Innovaatilist lähenemist on märgata tekstiilitoodete valmistamisel (Nett 

Tikand OÜ). Mõningal määral leiab kohalikest müügipunktidest ka keraamikat ja ehtekunsti. 

Pädaste mõisas arendatakse Põhjala saarte kööki ja seejuures saadakse inspiratsiooni 

kohalikust muhu toidust. Paljudes toitlustusasutustes on aga muhu traditsioonide tutvustamine 

veel puudulik. Eraldi tootena on kuulsust kogumas OÜ Muhu Pagarid poolt valmistatud 

„Muhu leib“, millega mandrimaalt pärit pagar on saanud ka kohalikelt tunnustust. Kohalike 

kalatoodete ja traditsioonilise õlu valmistamiseks on olemas oskusteave, kuid puuduvad 

ressursid nõuetele vastavate tootmis- ja müügipindade rajamiseks. Samuti puudub võimekus 

suunata külastajat toote valmistaja asukohta. 

1.4. Territoorium 

1.4.1. Maa ja planeerimine 

Muhu valla maast oli 2012. aasta lõpuks maareformi tulemusel katastrisse kantud 94,8% ehk 

19 464,1 hektarit (Tabel 1). Riigi omandis olevat maad oli omandisse vormistamata kujul 

järgi jäänud 1 148,1 ha.  

2011. aasta alguses oli Muhu vallas 2051 maaüksust. Maaomanikest olid 30% Muhu valla 

elanikud. Ligikaudu kaks korda rohkem oli maaomanikke väljaspool maakonda. Soome riigis 

elas neist vähemalt 50. 

Tabel 1. Muhu valla maade omanikud (Muhu valla Maa-ameti andmed, 2011. a. 

jaanuar) 

elukoht Muhu vallas - 626 

elukoht mujal Saare maakonnas – 172 
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elukoht väljaspool maakonda mujal Eestis – 1065 

elukoht välisriigis - 116 

organisatsioon – 56 

andmed hetkeseisuga puudulikud – 16 

 

Kuna valdav osa Muhu maast on kinnistatud, siis maaküsimuste lahendamatus ei takista 

üldjuhul valla majanduse arengut. Muhu vald on saanud munitsipaalomandisse enamus 

üldplaneeringu alusel riigilt taotletud maadest. Samas pole siiani suudetud mitte kõiki puhke- 

ja virgestusaladeks taotletud kinnistuid tegelikult kasutusse võtta. 

 

Tabel 2. Omandivormi järgi Katastris registreeritud maa (ha), 31.12. 2012. a  

Haldusüksuse 

pindala, ha 

Katastris 

registreeritud 

maa, ha 

Katastris 

registreeritud 

maa osatähtsus, 

% 

Katastris 

registreeritud 

riigimaa, ha 

Katastris 

registreeritud 

munitsipaalmaa, 

ha 

Katastris 

registreeritud 

eramaa, ha 

Omandisse 

vormistamata 

maa, ha 

20 612,2 19464,1 94,4 1764,2 257,5 17442,4 1148,1 

Allikas: Statistikaamet 

Sihtotstarbe järgi on katastrisse kantud maa jätkuvalt valdavalt maatulundusmaa (Tabel 2).  

Ajavahemikul 2005-2012. a on kasvanud kordades sotsiaalmaa ja transpordimaa pindala, seda 

peamiselt nii munitsipaliseerimise kui riigi teemaa katastrisse kandmisega seoses. Kaitsealuse 

maa pindala pole küll suurenenud, kuid peab meenutama, et sihtotstarbe muutused ei kajasta 

hoiualade lisandumist, mida Looduskaitseseaduse järgi loetakse kaitstavate alade hulka. 

Samuti pole kaitsealuse maa hulka arvatud Muhu valla poolt üldplaneeringuga kohaliku kaitse 

alla võetud maid – "Presidendi allee” Linnuse ja Nautse külas, Lõetsa jõe äärne puisniit 

Lehtmetsa külas; Peedu pangad ja nende lähiümbrus Kallaste ja Raugi külas. 

 

Tabel 3. Sihtotstarbe järgi katastris registreeritud maa (ha), 31.12. 2012. a  
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19464,1 650,0 23,7 64,2 4,7 53,5 212,2 1,9 16,1 13,8 18413,2 10,8 

Allikas: Statistikaamet 

Samal perioodil on kogupindalalt teisel kohal oleva elamumaa pindala  kasvanud üle 60%, 

kuna uute elamu- ja suvilapiirkondade rajamine eeldab ka maa sihtotstarbe muutmist 

elamumaaks. 

Muhu valla üldplaneering aastani 2017 kehtestati aastal 2008. Seni ei ole üldplaneeringut 

muudetud. Üldplaneeringu rakendamisel on ilmnenud, et ehitusõiguse kitsendused, sh 

arhitektuurilised  piirangud võivad olla kohati liiga tugevad. Samuti on mandri-suunalise 

püsiühenduse koridori täpsustamise ja kaugemasse tulevikku nihkunud silla võimaliku 
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rajamise tõttu vaja lõpetada silla seni perspektiivseiks peetud pealesõidutrasside koridoride 

ehituspiirangud. Nende ja mõnede muude asjaolude tõttu vajab üldplaneering ülevaatamist. 

Samas on lähiajal oodata uue maakonnaplaneeringu algatamist. Uus maakonnaplaneering 

annab ilmselt ka valla üldplaneeringule uut sisendit, mistõttu on mõistlik uue üldplaneeringu 

algatamist veel edasi lükata. 

Üldplaneeringu alusel on Muhus koostamisel miljööväärtuslike külade teemaplaneeringu 

seitset küla (Igaküla, Külasema, Lõetsa, Paenase, Rässa, Suuremõisa, Võiküla) käsitlev 

esimene etapp, mille menetlemine on aga takerdunud. Teemaplaneering on oluline, kuna 

ehitatud keskkonna miljöö kvaliteet mõjutab üha tugevamini Muhu arengut nii elupaiga kui 

külastuskohana. 

Detailplaneeringute algatamised elamu- ja suvilapiirkondade rajamiseks tõusid järsult alates 

aastast 2002 ning jäid aktiivseks 2008. aastani. Kokku on Muhus algatatud elamute 

rajamisega seotud detailplaneeringuid 83 ja kehtestatud 46. Olukorras, kus ehitusõigus on 

antud 161-le elamule (seisuga juuni 2013), on väljastatud detailplaneeringute alusel neid vaid 

26-le elamule. Planeeringute vähesus võib olla tingitud vahepealsest majandussurutisest. 

Rohkem tehakse tehinguid valmishoonetega, kus peamisteks ostjateks on mandri-eestlased. 

Viimastel aastatel on olnud keskmiselt Muhus müüa 25–30 elamut koos maaga ning sadakond 

krunti. 2013. aastal vahetas 9 esimese kuuga omanikku ligikaudu 20 hoonestatud kinnistut. 

 

Tabel 4. Detailplaneeringute algatamine ja kehtestamine Muhus  (seisuga 2013 

oktoober) 
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Algatamised 1   2 1 12 6 23 10 16 14 5 4 5 2 2 4 107 

Kehtestamised 1  2 0 0 3 2 6 8 5 6 9 4 3 8 0 57 

Allikas: Muhu Vald, Maa- ja Planeeringuosakond 

1.4.2. Loodus ja maastikud 

Muhu on tasandikulise pinnamoega suhteliselt madal (maksimaalne kõrgus merepinnast 21,5 

m) paealuspõhjaline kõrgendik. Muhumaa asub tervikuna Siluri ladestu avamusalal -  

kivimitest on esindatud lubjakivid, merglid, domeriidid ja dolomiidid. Siluri kihtide paksus on 

siin 130-160 m. Aluspõhja reljeefi on mõjutanud kivimite erinev vastupidavus mandrijää ja 

hilisemale mere kulutusele. Nüüdisaegsete aluspõhjaliste kõrgendike ja enamiku Muhu 

põhjarannikul ja keskosas leiduvate pankade (Üügu, Rannaniidi, Püssina, Tupenurme) 

tuumikuks on biohermid – vanaaegkonna mere korallrifilaadsetest moodustistest kujunenud 

eriti kõvad settekivimid. Muhu rannajoon on suhteliselt vähe liigestatud, vaid madalal 

lõunarannikul vahelduvad poolsaared ja lahed.  

Pinnakate paekivi peal on Muhus enamasti väga õhuke, harva üle 5 m paksune. Jääaegsetest 

setetest domineerib moreen. Enamik Muhu saare aluspõhjast on kaetud karbonaatse liivsavi- 

või saviliivmoreeniga, millesse on segunenud rohkesti kulutamata paekivimurendit e rähka. 
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Pärastjääaegsete setete (liiv, kruus, veerised, viirsavid) kiht on Muhus õhuke ja katkendlik. 

Soosetteid leidub Muhu soos. Karbonaatne moreen on valdava enamiku Muhu muldade 

lähtekivimiks. Mullad on keskmise viljakusega. Kriitiliseks teguriks maaviljelusele on  

põuakartlikkus, kuna mullad on õhukesed ja väikese veehoidmisvõimega, aga sademeid on 

Muhus kevadsuvisel ajal vähe.  

Saare väikese pindala ja tasandikulise pinnamoe tõttu on siseveekogusid vähe. Soonda ja 

Lõetsa jõgi on juba ligi sajand tagasi õgvendatud kuivendussüsteemi peakraavideks. 

Tänapäevaks pole säilinud ühtegi suuremat looduslikku järve või oja. Muhumaad ümbritsev 

Väinameri ja Liivi laht on madalad. Sügavam vagumus on piki Suurt väina, mille sügavaim 

osa asub Muhu ja Kesselaiau vahel (üle 20 m). Meri on varasematel aegadel olnud küllalt 

kalarikas, kuid praegu on mitmete  väärtuslike kalaliikide (koha, siig jt) varude olukord halb.  

Kuna Muhu on põliselt tihedalt asustatud saar, on taimkate, loomastik ja maastike ilme 

kujunenud inimtegevuse olulise mõju all. Algeline maaviljelus ja kariloomade pidamine 

muutsid eelkõige taimkatet, eriti pidurdasid metsastumist. Saarele olid agraarühiskonna 

sajandite vältel iseloomulikuks avatud maastikud. Põldude kõrval domineerisid seal 

perioodiliselt karjatatavad ja/või niidetavad poollooduslikud taimkatteüksused (nimetatud ka 

pärandkultuurmaastikeks) – loopealsed, puis- ja rannaniidud, mis püsisid oluliste muutusteta 

20. sajandi keskpaigani. Metsi oli Muhus väga vähe, veel sajand tagasi võis Muhu metsasust 

hinnata vaid 2%-le. Taolisel maastikul oli vähe suuri ulukeid – puudusid põdrad ja isegi 

metskitsed.  

Ehitistega keskkonna moodustasid külad, kus valitsevaks elamutüübiks olid traditsioonilised 

rehielamud. Muhu rahvapärasel ehituskunstil on selge kohalik eripära. Valdavaks külatüübiks 

on Muhus olnud sumbkülad, kuid esineb ka ahel-, rida ja hajakülasid. Külamiljööd 

iseloomustasid kõrged kiviaiad ümber õuede (Muhus on eriti tihe kiviaedade võrk), majade 

rookatused ja kõrged põlispuud külatänava ääres. Muhu vanades külades asuvad elumajad 

külatänava suhtes juhuslikult, enamasti õue sügavuses. Muhumaa taludele oli iseloomulik eri 

funktsioonidega hoonete ehitamine ühe katuse alla, ees- ja tagaõue eraldamine, sissesõit 

tagaõue poolt ja eriilmelised väravad.  19. sajandi lõpust võeti ehitusmaterjalina kasutusele 

lõhutud raudkivi, mille kasutuses kujunes välja oma rahvapärane ehitustraditsioon. 

Iseloomulikuks detailiks on Muhu majadel sageli laudvooderdusega ja mustriliseks värvitud 

uksed.  Külade lähiümbruses on olnud palju pukktuulikuid. Rannamaastike iseloomulikuks 

elemendiks on olnud külade lautrikohad koos võrgumajadega. 

Tänapäevani kestvad suured muutused Muhu looduses ja maastikes on seotud 

sotsiaalmajanduslike arengutega, mis algasid 20. sajandi keskpaigas. Mehhaniseeritud 

sotsialistlike suurmajapidamiste  domineerimine põllumajanduses vähendas järk-järgult 

pärandkoosluste põllumajanduslikku kasutust. Puisniidud ja loopealsed (mõnevõrra 

aeglasemalt) hakkasid metsa kasvama. Lisaks laienesid metsaalad männi külvamisega ja 

istutamise (1950-1980. a – 1500 ha) tulemusel. Karjamaadena enam mitte kasutatavate 

rannaniitude taimkatte liigiline koosseis on muutunud, suureneb roostike pindala. 

2006. aasta seisu peegeldava CORINE maakatte andmebaasi alusel (Tabel 5) võib hinnata, et 

47% (ca 9700 ha) Muhu pindalast on metsaga kaetud või metsastuv. Lehtpuumetsad (ca 2800 

ha) on pea eranditult välja kujunenud endistest puisniitudest ja -karjamaadest. Kunagi nii 

iseloomulike, saarest ca 20% hõlmanud  loopealsete osa on langenud alla 10% ja needki on 

karjatamise lakkamise tõttu tugevasti täis kasvanud. Metsastumine on soodustanud 
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suurulukite elutingimusi – põder, metssiga, metskits on tavalised. Metssigade rüüste on juba 

aastakümneid põllupidajate nuhtluseks. 

Ehitatud keskkonda lisandusid paljud nõukogude ajal uuetüübilised ühepereelamud ja eeskätt 

majandite keskasulatesse suurpõllumajanduslikud tootmishooned ja mõned korterelamud. 

Maastikupildist on täielikult kadunud külade lähedased pukktuulikud ja randu ilmestanud 

võrgumajad, vanad lautrid on rüsijää poolt enamasti hävitatud või kahjustatud. 

Tabel 5. Muhu maakattetüüpide ligikaudne osatähtsus, 2006 

Maakatte tüüp Osatähtsus (%) 

Mets 46,4 

Põld 13,4 

Muud põllumajanduslikud alad 22,3 

Loopealsed 8,9 

Looduslikud rohumaad 2,5 

Roostikud 5,5 

Mererand, luited ja liivikud  0,4 

Tehisalad ( karjäärid, hoonestatud alad, sadamad ) 0,5 

Allikas: Keskkonnaagentuurist saadud CORINE andmete alusel 

Looduskeskkonna ja maastike ühiskondlik väärtus on ajalooliselt muutlik, sõltuvalt sellest, 

milline on looduskasutuse iseloom. Sajandeid püsinud agraarühiskonna tingimustes, mil 

peamised tegevusalad olid Muhus põllumajandus ja kalapüük, loeti Muhu looduslikke 

tingimusi üldiselt ebasoodsaks. Enamasti kiviste ja põuakartlike muldade tõttu on raske 

viljeleda kõrge intensiivsusega põllumajandust. Praegusel ajal on Muhu looduslikke tingimusi 

peetud kõige sobivamaks ekstensiivsele lihaloomakasvatusele.  

Kalavarude seisund on, nagu ülalpool mainitud,  praegu rannapüügiks majanduslikult 

ebasoodne. TÜ Eesti Mereinstituudi hinnangul on eriti halb Väinamere kalavarude seisund. 

Algseks põhjuseks peetakse 1990. aastate ülepüüki, kuid varu taastumist takistavad hetkel 

pigem ebasoodsad looduslikud tingimused ja kõrge looduslik suremus, sh kormoranide ja 

hüljeste asurkonna mõju. Väärtuslikku kala on vähe. Põhiliseks püütavaks liigiks on 

parimatelgi kalapüügiaegadel olnud suhteliselt väheväärtuslik räim, mille kokkuostuhinnad on 

viimase aastakümne vältel olnud väga madalad.  

Kuigi metsa on tänapäeval Muhus rohkem, kui kunagi varem, sobib kohalik puit eeskätt 

küttepuuks – palgimetsa on vähe. 2006. a CORINE maakattetüüpide hindamise andmetel on 

Muhus metsade ja metsastuvate alade koosseisus eristatud ca 3800 ha okasmetsi, 2800 ha 

lehtmetsi ja 900 ha segametsi, lisaks 2100 ha ümber metsastuvaid alasid. 

Madalatel rannikualadel vohavad roostikud on muutunud taas intensiivselt lõigatavateks, kuna 

nõudmine rookatuste ehitamiseks on märkimisväärne ja roog on ka eksportkaup. Seevastu 

Muhu madalate lahtede ravimuda on siiani uurimata ja kasutamata. 
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Maavarasid pakub Muhu loodus napilt. Muhu peamine maavara on olnud aluspõhjas leiduv 

dolokivi. Tänapäeval on olulised vaid tehnoloogilise dolokivi kaks leiukohta: üleriigilise 

tähtsusega Hellamaa maardla ja kohaliku tähtsusega Koguva maardla. Muhu vald ei näe ette 

Hellamaa maardla kasutusele võttu.
 

Koguva maardla dolokivi sobib ehituskillustiku 

tootmiseks. Aktiivne tarbevaru on 283 tuh m
3
. 1999. aastal seiskunud kaevandamise 

jätkamiseks taotles 2006. aastal kaevandamisluba tolleaegne Saarte Teedevalitsus. Vaatamata 

kaevandamist võimaldavale keskkonnamõju hindamisele jäi kohalik kogukond selle suhtes 

eitavale seisukohale. Kuna Koguva maardla on peamine perspektiivne materjali tootmise koht 

Muhu teede hooldamiseks, on vald olnud huvitatud selle kasutamisest. Kontrolli tagamiseks 

kaevandamise üle otsustas Muhu Vallavolikogu septembris 2009. aastal alustada läbirääkimisi 

Lääne Regionaalse Maanteeametiga, et saada kaevandamisluba endale. Kaevandamisloa 

taotlus on ettevalmistamisel. 

Kuigi kohalike teede ja ehituse tarbeks oleks väga vaja kruusa ja liiva, leidub neid vähe. 

Kvaliteetsema kruusa levikuala paikneb Kapi küla ja kalmistute vahel, Liiva-Nõmmküla teest 

lääne pool. Siin paikneb Päelda karjäär, mida haldab Muhu Valla Kommunaalamet. Aktiivset 

tarbevaru on registri järgi 9 000 m
3
. Tänaseks on karjääri kaevandamisluba lõppenud ja Muhu 

vallavalitsus on küsinud Keskkonnaametilt karjääri korrastamistingimusi.  

Hetkel Muhus ühtegi ehitusliiva karjääri ei ole, ega pole tehtud ka uuringuid mõne väiksema 

maardla kasutuselevõtuks. 

20. sajandi viimasest veerandist alates on ühiskonna väärtushinnangud looduse suhtes 

varasemaga võrreldes palju muutunud. Põldude ja metsade produktiivsuse asemel on 

esiplaanile tõusnud maapiirkondade kui ökoloogilise tasakaalustaja, bioloogilise 

mitmekesisuse säilitaja ning linnale alternatiivi pakkuva  elukeskkonna omadused. 

Muhu jaoks on tähtsad nii loodus- ja keskkonnakaitse esiletõus, kui ka turismi kasv ja linlaste 

kasvav suvekodude omandamine/rajamine. Varasemast enam on Eestis hakatud tunnetama 

siiani säilinud poollooduslike taimekoosluste väärtust. Sellele on kaasa aidanud Eesti 

kuulumine Euroopa Liitu. Eesti osaleb NATURA 2000 võrgustikus, kus ühelt poolt kaitstakse 

väärtuslikke elupaiku, teiselt poolt aga toetatakse rahaliselt nende elupaikade taastamist ning 

sobiva tehnoloogiaga põllumajanduslikus kasutuses hoidmist. Nagu kogu Saare maakonnas, 

nii on ka Muhus olulisimad poollooduslikud kooslused rannaniidud, loopealsed ja puisniidud. 

Saare maakonnas on hooldatavaid poollooduslikke kooslusi ca 1/3 nende olemist ja võib 

täheldada hooldatavate pindalade kasvu. Muhu vallas on Keskkonnaameti andmetel 

keskkonnaregistrisse kantud poollooduslikke koosluseid 3159,03 ha. Kõige rohkem on 

loopealseid 1454,81 ha, sellele järgnevad rannaniidud 1027,89 hektariga, puisniidud 41,75 

hektariga. 2013. aastal on hooldatav neist ca 750 ha ja taastamisse läheb 45,93 ha. Muhus on 

terve rida Keskkonnaameti hinnangul taastamist vajavaid loopealseid (Koguva-Igaküla, 

Paenase, Nõmmküla-Üügu, Lõetsa ja Simisti-Võiküla).  

Eeskätt on Muhu inimeste teadvuses aga muutunud hinnatud puhke- ja elukeskkonnaks. Võib 

isegi öelda, et tänapäeval on Muhu peamine loodusvara siinsed maastikud – nii külamiljööd 

kui rannad ja poollooduslikud maastikud, kus loodus ja ajalooline pärand on ühte põimunud, 

omades esteetilist, kultuuriajaloolist, ökoloogilist kui ka identiteediväärtust. Eriti  kõrge 

maastikuväärtusega alasid on Eestis hakatud eristama nn väärtuslike maastikena.  

Väärtuslik maastik on lühidalt öeldes mitmekesise maakasutuse ja taimestikuga ilus maastik, 

kus leidub nii kohalikku identiteeti loovaid ajaloolisi elemente kui sobivaid elupaiku 

erinevatele taimedele, loomadele ning teistele elusolenditele. Vastavalt Saare maakonna 
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teemaplaneeringule on Asustust ja maakasutust suunavate keskkonnatingimuste (2007) 

mõistes Muhu väärtuslikud maastikud  Põhja-Muhu, Võiküla, Pädaste, Mäla, Suuremõisa-

Liiva ja Koguva-Nautse, kokku 11980 hektarit. See tähendab, et väärtuslikud maastikud 

hõlmavad üle poole valla territooriumist. Lisaks on Muhu valla üldplaneeringu järgi 

miljööväärtuslikeks 14 küla ehk kolmandik kõigist küladest. Öeldut arvesse võttes on Muhu 

valla üheks oluliseks väljakutseks maastiku- ja miljööväärtuse säilitamine.  

1.4.3. Tehniline taristu 

Muhu tehniliste infrastruktuuride hulka kuuluvad teed, sadamad,  joogi-ja reovee ning 

kaugküttesüsteemid, elektri- ja sidevõrgud, maaparandussüsteemid ja tuletõrje veevõtukohad.  

Muhu vallas on 2013. a alguse seisuga 80,4 km riigimaanteid, nendest mustkattega 49,7 km. 

Teestiku peateljeks on valda läbiv Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare põhimaantee. Ülejäänud 

riigimaanteed on kõrvalmaanteed. Põhimaanteest põhja jäävad Hellamaa-Võlla (mustkate), 

Hellamaa-Nõmmküla (kruusakate), Liiva-Nõmmküla (3.2 km mustkate, ülejäänud kruus), 

Viira-Nõmmküla (mustkate), Piiri-Koguva (mustkate) ja Rootsivere-Koguva (kruusakate) 

kõrvalmaanteed. Lõuna pool on Kuivastu-Pädaste-Liiva (osaliselt mustkate), Liiva-

Suuremõisa-Piiri (kruusakate, Vanamõisa-Piiri lõigul mustkate) ja Väina tammi tee 

kõrvalmaanteed. Kapitaalremonti on viimastel aastatel teostatud Hellamaa-Nõmmküla ja 

Rootsivere-Koguva riigiteedel. Kõige kehvemas olukorras riigimaantee lõigud on Liiva-

Suuremõisa ja Pädaste-Liiva.  

Liiklusohutuse seisukohalt on seoses transiitliiklusega probleemne Liiva küla läbiv teelõik. 

Maanteeamet on 2013. aastal alustanud Liiva küla liiklusohtliku teelõigu ohutumaks 

projekteerimisega.  

Vallateid on 72,9 km ja avalikult kasutatavaid erateid (lepingutega kaetud) 54,1 km. 

Kohalikud teed on enamjaolt kruusakattega. Võiküla tee (kokku 4,6 km) ja Soonda küla 

vaheline tee on munakivisillutisega.  

Muhus ei ole praegu vajadust pikemate uute teelõikude rajamiseks. Uute rajatavate elamu-ja 

suvilapiirkondade juurdepääsuteede rajamine arendaja poolt seatakse valla poolt 

eeltingimuseks detailplaneeringu kehtestmisel. Suur on aga olemasolevate teede 

remondivajadus. Esmatähtis on suurema liiklusega kruusakattega riigiteede (Hellamaa-

Nõmmküla ja Pädaste-Liiva), kust kulgeb ka maakondliku bussiliini marsruut, viimine 

mustkatte alla. Pädaste-Liiva lõigul on see kavas teha 2014. aastal. 

Alustades küladevahelistest lõikudest on Muhu vald hakanud mustkattega katma olulisemaid 

kohalikke teid. Alates 2007. aastast on igal aastal 1...2 km külavahelisi ja suurema liiklusega 

vallateid viidud mustkatte (tolmuvaba katte) alla: Nautse küla tee, Rinsi-Paenase tee, 

Suuremõisa küla tee 1,2 km, Liiva ja Piiri külade teelõigud, Linnuse külas teelõik 1,2 km, 

Hellamaal Võlla asunduse tee 0,9 km, Võlla küla tee 0,5 km. Kuigi viimastel aastatel on 

vallateedel teostatud ka suuremamahulisi kruusakatete taastusremonti (Linnuse-Väikese 

Väina tamm, Põitse küla tee, Tamse küla tee, Laheküla küla tee) on valdav osa kruusakatetega 

teid halvas olukorras ning vajavad suuremahulisi investeeringuid. Probleemne on  

muinsuskaitse all oleva Võiküla munakivitee olukord. Tee säilimiseks on vallavalitsus 

kevadisel ja sügisesel niiskel perioodil kehtestanud massipiirangu 3 tonni ja ülejäänud ajal 

kehtib teel massipiirang 8 tonni. 
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2013. aastal teostati Muhu valla teedel  tolmutõrjet ca 12 km ulatuses. Muhu nii riigi- kui 

kohalike maanteede olukorra parandamist takistab kohaliku kruusa ja killustiku puudus. 

Vallale kuuluvatest parklatest on viimastel aastatel välja ehitatud Hellamaa külakeskuse ja 

Muhu lasteaia ning noortekeskuse parkla. Alustatud on Muhu spordihalli ja lasteaia vahelise 

parkla väljaehitamisega. 

Praegu puuduvad Muhus täielikult hea pinnasega jalgrattateed, vajadus nende järele aga 

kasvab ühelt poolt seoses autoliikluse järjest intensiivsemaks muutumisega ja teiselt poolt 

rattaturismi arenguga. Koos Liiva küla vahelise teelõigu projekteerimisega on vald ja 

Maanteeamet koostööna algatanud ka valgustatud Liiva-Piiri jalg- ja jalgrattatee 

projekteerimise.  Projekteeritav tee kulgeb osaliselt mööda vallale kuuluvaid teid ja osaliselt 

Risti-Virtsu- Kuivastu-Kuressaare riigimaantee kõrval. 

Muhu maanteevõrku võib kunagi lisanduda kavandatav Suure väina püsiühendus, kuid selle 

rajamise võimalus on praeguseks nihkunud määramatusse tulevikku. Igal juhul ei alustata 

seda arengukava perioodil 2020. aastani. Sellega seoses tuleb vallal aga koostöös 

Maanteeametiga leida mõistlik lahendus praegu kehtivale ehituskeelule perspektiivseis silla 

pealesõidu trassikoridorides, millest osa on tänaseks juba hinnatud ebatõenäolisteks. 

Teede ääres olevad bussiootepaviljonid on valla omanduses. Paviljonid on küll väikesed 

ehitised, kuid kujundavad oluliselt maastikuilmet ja sellega ka kogu valla kuvandit teedel 

liikuja jaoks. Vallavalitsus on kasutusele võtnud ühtse muhupärase kujundusega uued 

paviljonid seni  kuues  külas, samuti on remonditud vanu paviljone ning alustatud allesjäävate 

vanade erineva kujundusega paviljonidele uue stiiliga ühtlustuvate kujunduselementide 

lisamist. 

Läbi aegade on Muhus olnud vähemalt 50 sadamat ja randumiskohta (lautrikohta). Iseseisvuse 

taastamise ajaks toimisid aga vaid Kuivastu parvlaevasadam ja kalurikolhoosi rajatud 

sadamad kalalaevade ja -paatide randumiseks ja hoidmiseks Seaninal, Võrkaial, Kallastel, 

Lallil, Lõunarannas ja Koguvas. Kalasadamate erastamine ja järgnenud kutselise kalapüügi 

suur kahanemine viis nende sadamate seisundi järjepidevale halvenemisele. Peale Eesti 

astumist Euroopa Liitu ja sealsete struktuuritoetuste avanemist on Muhu sadamate olukord 

oluliselt paranenud. Rekonstrueeritud Kuivastu sadamas (haldab riigiomandis AS Saarte 

Liinid) on laevade teenindamiseks kokku neli kaid ja uue võimalusena saab vastu võtta kuni 

90-meetriseid kaubalaevu. Kaubakaid on seni kasutatud vaid puidu väljaveoks. Kuivastu 

sadamas on rajatud ka väikelaevade sadam 50 külaliskohaga. 

Lõunaranna ja Koguva endised kalasadamad on erakapitali toel rekonstrueeritud 

nüüdisaegseteks avalikult kasutatavateks külasadamateks, mis teenindavad nii kalapaate kui 

harrastusmeresõitjate väikelaevu. Koguvas on 15 ja Lõunarannas 55 kaikohta. 2013. aastal 

viidi lõpule Kallaste sadama rekonstrueerimistööde I etapp. Tegemist on avaliku 

mereväravaga, mida rendib ja arendab Muhu vald.  Kesse abajas on kohaliku kogukonna ja 

Muhu valla koostöös paigaldatud paatide randumiseks pontoonkai, Kesse küla all on taastatud 

erasadamana Rõuge. Tehtud ja teoksil olevate tööde tulemusel saavad praeguste Muhu 

kutseliste kalurite ja nii kohalike kui külalisharrastusmeresõitjate esmased vajadused 

rahuldatud. Arvestades olemasolevate sadamarajatiste kapitaalsust ja Muhu kogukonna 

kasvavat vajadust külasadamate järele oleks edaspidi vajalik rekonstrueerida ka Võrkaia ja 

Lalli sadamad, viia vastavusse sadamaseaduse nõuetega ning avada ametlikult avalikuks 

kasutamiseks. Praegune olukord ei ole seal rahuldav meresõiduohutuse ega aluste turvalise 

hoiu osas. Seanina sadama tulevik sõltub arendustegevustest läheduses asuvatel aladel. Ilma 
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majandusliku tasuvuseta oleks sealsed investeeringud väikelaevasadamasse põhjendamatud. 

Avaliku kasutuse tagamiseks rohkearvulistes endistes lautrikohtades on otstarbekas teha valik 

lähtudes külade poolt väljendatud põhjendatud huvist.  

Saare maakonna elektrivarustus toimub Suure väina põhja paigaldatud 35 kV kaabel-

ülekandeliinidega, mis tulevad maale Võiküla ja Tusti 110 kV alajaama. Aastatel 2014-2017  

on AS Eleringil kavas paigaldada uued merekaablid Virtsu-Võiküla ja Rõuste-Tusti trassidel. 

Saart läbib 110 kV kõrgepinge õhuliin. Selle dubleerimiseks on kavas paigaldada Tusti-

Orissaare maakaabel kõrvaldamaks äärmuslike ilmaoludega seotud riske varustuskindlusele. 

Elektrilevi OÜ on rajanud uusi ja rekonstrueeritud olemasolevaid alajaamu, mille tulemusel 

on  elektrivarustuse kvaliteet Muhus oluliselt paranenud. Jätkatakse keskpinge-õhuliinide 

asendamist kaabliga.  

Kesselaiul, kus ühendus riigi elektrivõrguga puudub, on käivitatud projekt, mille raames 

paigutatakse kolme asustatud piirkonda elektritootmise keskused koos lokaalvõrguga. Lisaks 

taludele on ühendatud tootmiskeskustega kaks lautrikohta. Tootmisseadmeteks on nii 

päikesepaneelid, vedelkütusel töötavad generaatorid kui ka väikesed elektrituulikud. 

Kesselaiu projekt on kasutatav eeskujuna lokaalse elektrivarustuse tagamiseks ka muudel 

väikesaartel. 

Valla arengu seisukohalt on oluliseks tõusnud tuuleparkide rajamise kavandamine. Arendajate 

ettepanekul on vallavalitsus algatanud kuus detailplaneeringut tuuleparkidele Võikülas ja 

Tustil, kus võrguühenduste rajamine on kõige lihtsam. Tuulikute tegelikud rajamisvõimalused 

on aga olnud väga ahtad tehnoloogiliste võrkuühendamise võimaluste piiratuse tõttu. 

Viimastel aastatel on tuuleparkide arendusvõimalused Muhus veelgi ahenenud. On tekkinud 

tugev vastuseis tuuleparkidele kohalike elanike, suvila- ja elamupiirkondade arendamisest 

huvitatud isikute ja erinevate valla  kultuuri- ja turismikeskkonda esindavate 

organisatsioonide poolt. Põhiprobleemiks on suuremastaabiliste tuulikutega kaasnev milijöö-, 

valguse- ja helireostuse oht. Kehtiv Muhu valla üldplaneering ei luba tuulikuid püstitada 

väärtuslikele maastikele. Lõpuks välistab suurema osa Muhu territooriumist tuuleparkide 

piirkonnana hiljuti Levalõpme külasse paigaldatud õhuseireradar. Vallal on vajalik arendajate 

ja maaomanikega läbi rääkida perspektiivituks muutuvate tuuleparkide detailplaneeringute 

tühistamiseks. Ülalpool öeldu kehtib tööstuslike tuulegeneraatorite ja nende parkide kohta, 

mida kasutatakse elektritootmiseks ja müügiks läbi võrgu (on-grid). Seevastu tuule-, päikese-, 

bio- ja maasoojusenergia kasutuselevõttu Muhu majapidamiste ja ettevõtete majandamiseks 

on vaja soosida. 

Tavatelefoni- ja mobiilside kiire arengu tõttu on täna Muhu peamiseks sideprobleemiks 

jäänud kiire internetiühenduse vähene kättesaadavus. EL struktuuritoetuse osalusel rajatav 

fiiberoptilise kaabli baasvõrk, mis peab Eestis looma kogu elanikkonnale 1,5 km läheduses 

ühendusvõimaluse kiirusega 100 Mbit/s, ei jõua Muhusse ennem 2015. aastat. Seni läbib 

Muhut ainult üks vastavat kiirust võimaldav Elioni kaabel. Kuid ka siis, kui vastav võrk 

varem või hiljem välja ehitatakse, jääb probleemiks ühenduse viimine lõpptarbijani 

ühenduspunktidest. Siin ei ole ühelaadilist lahendust. On tõenäoline, et Muhu hõreda asustuse 

tingimustes lahendatakse see  suure osa külade jaoks mobiilse 4G internetiga. Suuremate 

külade jaoks tuleb siiski rajada kaabelühendused, milleks aga võib vaja minna valla toetust ja 

finantspanust. 

Muhu saare talude veevarustus põhineb peamiselt madalatel, kuni 20 m sügavustel salv- ja 

puurkaevudel. Joogivee kvaliteet vastab valdavalt normidele. Samas on maapinnalähedane 
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põhjavesi nõrgalt kaitstud. Seoses põhjavee kaitse nõuete rakendamisega uute elamute 

rajamisel ja olemasolevate elamute rekonstrueerimisel kasvab järjest heitvee kogumiskaevude 

ja septikute arv ja vastavalt nõudlus nende tühjendamise teenuse järele. Tänaseks ei suuda 

Liiva puhastusseadmega seotud purgla aga kogu nõudlust rahuldada ja osa reoveest tuleb viia 

paakautoga Orissaarde, mis muudab tühjendusteenuse suhteliselt kalliks. 

Ühisveevärk ja kanalisatsioon Muhu neljas suuremas külas  - Liival, Piiril, Hellamaal ja 

Linnusel on värskelt rekonstrueeritud või välja ehitatud aastail 2004-2010 EL 

Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud maakondliku projekti raames ja seetõttu heas 

korras. Vastavalt europrojekti tingimustele viidi maakonna veemajandusprojekt ellu läbi  

aktsiaseltsi Kuressaare Veevärk. Vallad tasusid omaosaluse projektis AS Kuressaare Veevärgi 

aktsiate omandamise teel. Praegu on vee- ja kanalisatsioonitaristu omanik ja teenuse osutaja 

AS Kuressaare Veevärk.  

Ainus kaugkütte katlamaja Muhus koos soojusvõrkudega asub Liival. Katlamaja haldab Muhu 

Valla Kommunaalamet ja see jagab soojust valla sotsiaalobjektidele ja Liiva korterelamutele. 

Põhikütusena kasutatakse Muhust varutavat hakkpuitu. Nii katlamaja kui kaugküttevõrk on 

täielikult rekonstrueeritud, sh suitsugaaside puhastamiseks on paigaldatud multitsüklonid. 

Peale rekonstrueerimist arvestuslikku CO2 heidet praktiliselt ei ole. Köetavate hoonete 

soojapidavust on järk-järgult parandatud. Edaspidi on vaja jätkata hoonete küttesüsteemide 

korrastamist ja muid energiasäästutöid. Esmatähtis on spordihalli energiasäästlikkuse oluline 

parandamine. 

Jäätmekäitlus on Muhu vallas nõuetekohaselt korraldatud. Majapidamised ja ettevõtted on 

sõlminud jäätmeveolepingud. Mitmetesse küladesse on paigutatud taaskasutatavate jäätmete 

kogumise konteinerid. Sorditud jäätmeid on võimalik ära anda Maasi jäätmejaama. 

1960-1980-ndatel aastatel rajati Muhusse terve rida maaparandussüsteeme kasutades 

eelvooludeks Lõetsa peakraavi ja Soonda oja. Käesoleval ajal (2013) on 

maaparandussüsteemide registri andmetel Muhus maaparandussüsteemide kogupindala 

1624,4 ha. Valdavalt on tegu põllumajandusmaa kuivendamiseks ehitatud drenaažiga, metsa 

kuivenduse osa on ca 200 ha. Kuivendussüsteemide olukord ei ole mitmes piirkonnas enam 

rahuldav ning probleemid laienevad ka teede olukorrale. Eelvoolude korrashoiu eest peaks 

hoolitsema riik. 

Aastaid on Muhus teada probleemiks olnud tuletõrje veevõtukohtade võrgu mittevastavus 

nõuetele. Hajaasustuse tingimustes peaks olema igast elamust ühe km raadiuses leiduma 

veevõtukoht. Edaspidi tuleb vallal asuda järk-järgult selle puudujäägi leevendamisele. 

1.4.4. Keskkonnaprobleemid 

Muhu keskkonnakaitseliseks põhiküsimuseks on põhjavee kaitse. Kuna pinnakate on õhuke, 

on põhjavesi laialdastel aladel reostuse eest kaitsmata või nõrgalt kaitstud ning reoained 

uhatakse sademerikkal või lumesulamisperioodil põhjavette. Madalate salv- ja puurkaevude 

vee, mis varustavad veega enamikku saare majapidamisi, kvaliteet sõltub täielikult pinnasesse 

imbuva vee kvaliteedist. Muhu peamiseks põhjavee survemoodustajaks on Külasema-

Tupenurme-Kantsi aluspõhjakivimite kõrgendik, Koguva, Igaküla ja Rootsivere  piirkonnas 

aga Ekumäe ümbrus. 

Vee reostamine oli teravaks probleemiks 1980-ndatel aastatel, mil kolhoosikari asus 

suurlautades, maaviljeluses kasutati palju mineraalväetisi ning rikuti mineraalväetiste ja 



19 

 

sõnniku hoidmise ja laotamise keskkonnakaitselisi nõudeid. 1990-ndate aastate alguses 

täheldati koldelist põhjavee saastumist lämmastikuühenditega suuremate tootmiskeskuste ja 

külade ümbruses. Põllumajandustootmise mahu vähenemise ja puhastusseadmete 

rakendamise tõttu on täna joogivesi enamasti keskmiselt hea või rahuldav. Juhul, kui 

taastatakse Koguva dolokivikarjääri tegevus, on vaja seal tagada põhjavee kaitse nõuete range 

järgimine, kuna tegu on ümbruskonnas asuvate Koguva ja Igaküla põhjavee toitumisalaga. 

Muhu vald on tegutsenud põhjavee kaitse tõhustamise suunas. 2013. aastal lõpule viidud 

Interregi programmist finantseeritud projekti tulemusel on koostatud põhjavee kaitstuse kaart, 

mis võimaldab edaspidi anda kohalikele loodusoludele hästi vastavaid põhjendatud 

projekteerimis- ja ehitustingimusi heitvee käitlemiseks. Kuid nõuetekohaste 

heitveetehnoloogiate kasutamisest vaid uutel ehitistel ei piisa. Joogivee seisund on täna 

rahuldav eelkõige Muhu hõreda asustuse tõttu, sest vanemate elamute heitveekäitlus on 

eeldatavasti suures osas puudulik ja reostab paljudel juhtudel ilmselt lokaalselt põhjavett, kuid 

väheste reostuskogustega tuleb loodus toime. Muhu põhjavee vähese kaitstuse tõttu peab vald 

asuma tegelema siiski ka olemasoleva reoveekäitluse järk-järgulise keskkonnanõuetega 

vastavusse viimisega. Vald on kaasfinantseerija hajaasustuse programmis, kus toetatakse 

erinevaid veevarustus- ja heitveesüsteemide rajamist. 

Teiseks märkimisväärseks keskkonnaprobleemiks on Muhu ja Saaremaa vahel oleva Väikese 

väina seisund. Üle 100 aasta tagasi rajatud Väina tamm on tekitanud kaks eraldi madalat 

lahte. Tammi tõttu on soodustatud mereala eutrofeerumine ja roostumine ning halvenenud on 

kalade kudetingimused. Läänesaarte alamvesikonna veemajanduskavas on Väikese väina 

mereala tammi mõju tõttu loetud tugevasti muudetud veekoguks. Vastavalt Tartu Ülikooli 

Eesti Mereinstituudi poolt tehtud uuringule (2009. a) puuduvad hetkel lahendused väina 

seisundi parandamiseks. Tammiavade ehitamise prognoositav mõju mere ökoloogilisele 

seisundile on tühine. Vastavalt uuringutele taastuks Väikese väina veevahetus avade tegemisel 

10-20% ulatuses. Kasusaajateks oleksid eeskätt kalurid ja mereturistid, kes vajavad praeguse 

kitsa ja madala Pitka kanali (Tillu nire) asemel korralikku mereteed. Vastasel juhul on vajalik 

teha 80-kilomeetrine ring ümber Muhu saare. Vajalik on teostada praeguses kanalis kalaseiret 

– Pitka kanali rekonstrueerimisel ja uute avade rajamisel eeldatakse positiivset mõju 

kudemisrändele ja seeläbi väina kalavarudele. 

Keskkonnaprobleemina võib käsitleda ka mereliiklusega kaasnevat reostusohtu. Muhu saare 

põhjarannikul toimub tihe kaubalaevaliiklus ning lisaks on suveperioodil palju huvialuseid, 

millega seoses suureneb laevaõnnetuste risk, mis ohustavad kogu Väinamere 

looduskeskkonda. Viimastel aastatel on toimunud maakonnas reostustõrjeõppuseid ja 

harjutusi kriisiolukordade lahendamiseks kohaliku omavalitsuse tasandil. Samas puudub 

Muhu saarel sobilik tehnika reostuse tõrjeks, mida võiks vajadusel kasutada vabatahtlike 

abiga. 

Lisaks eelnevatele on Muhus vajalik korrastada Koguva dolokivimaardlal kaevandatud 

karjääriala, ka selleks on vaja taotleda kaevandamisluba. 

1.4.5. Kaitsealused objektid ja territooriumid 

Muhus leidub arvukalt nii kaitstavaid või muidu väärtuslikke loodusalasid kui ka 

kultuurimälestisi. Kaitstavate loodusalade hulka kuuluvad: kaitsealad; hoiualad; kaitsealused 

liigid, kivistised ja mineraalid; püsielupaigad; kaitstavad looduse üksikobjektid; kohaliku 
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omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid. Kaitsealadest on Muhu vallas neli – Üügu, 

Rannaniidi pankade, Suuremõisa lahe ja Kesselaiu maastikukaitseala.  

Üügu maastikukaitseala (10 ha) on loodud Muhu saare kõrgeima panga, panga all asuva 

allikasoo ja haruldaste taimeliikide (8 II kategooria ja hulgaliselt III kategooria kaitsealuseid 

taimi) kaitseks. Üügu pank on Muhu külastatavamaid vaatamisväärsusi.  

Rannaniidi pankade maastikukaitseala (98 ha) on vääriselupaikade, looduse ja maastiku 

mitmekesisuse ning haruldaste taimeliikide kaitseks. Kaitstavad elupaigatüübid on merele 

avatud pankrannad, kadastikud, lood ehk alvarid ning allikad ja allikasood. Rannaniidi 

kaitseala on tugevasti kadastikust täis kasvanud.  

Suuremõisa lahe maastikukaitseala (350 ha) on moodustatud väärtuslike elupaigatüüpide 

(lood, lääne-mõõkrohuga lubjarikkad madalsood, liigirikkad madalsood, vanad loodusmetsad  

ja puiskarjamaad) ning haruldaste linnu- ja taimeliikide  kaitseks. 

Kesselaiau maastikukaitseala (179 ha) eesmärk on haruldaste ja teadusliku väärtusega 

aluspõhja kivimite, ranna-astangu ja seal paikneva lookuusiku, haruldaste taimeliikide ja 

poollooduslike koosluste säilitamine ja kaitse. Kesselaidu ohustab korraldamata turism, 

peamine oht on tulekahju tekkimine. Saart ohustavaid riske on vähendanud taastuv asustus ja 

sellega kaasnev sotsiaalse kontrolli tugevnemine, saarevahi ametisseasumine ning kohaliku 

päästevõimekuse väljakujundamine koos päästejaama väljaehitamisega. 

Uuendamata kaitsekorraga kaitsealaks on Tupenurme pank (10 ha). See kujutab endast 

Antsülusjärve rannaastangut, kus paljandub Jaagarahu lademe Kesselaiu kihistiku helehall 

dolomiit. Lisaks ülalnimetatud aladele on riikliku looduskaitse all Pädaste park, Liiva park, 

Pädaste musta männi puistu, Võlla rändrahn, Võlla ohvritamm (puu on küll tänaseks hävinud) 

ja Raagi mänd ning 10 kaitsealuste liikide (peamiselt merikotka ja käpaliste) püsielupaika. 

Valla üldplaneeringuga on kohaliku kaitse alla võetud Lõetsa jõe äärne puisniit, Peedu pangad 

ja nende lähiümbrus ning Presidendi allee. 

Seoses Euroopa Liidu Natura 2000 linnu- ja alade võrgustiku loomisega on Muhu vallas ja 

ümbritsevas rannikumeres moodustatud kaheksa hoiuala. Neist Väinameri (nii linnu- kui 

loodusala) ja Väike väin (loodusala) hõlmavad põhiosas merd, ülejäänud peamiselt või ainult 

maismaad. Need on Võilaiu, Rannaniidi, Ranna-Põitse, Oina, Nõmmküla ja Madise hoiualad. 

Hoiualaks kuulutamine ei välista looduses puhkamist ja madala inensiivsusega majandamist, 

kuid kehtestab  siiski teatud majandamise intensiivistamise kitsendused, mis sõltuvad 

konkreetse hoiuala eesmärgist. 

Lisaks kaitstavatele loodusobjektidele leidub Muhus ka rohkesti kultuurimälestisi. 

Ajaloomälestisteks on II maailmasõjas hukkunute ühishauad Hellamaa kalmistul, Kuivastu ja 

Linnuse külades ning Muhu kirikuaias; Hellamaa, Sepamäe ja Muhu kalmistud, Muhu 

kirikuaed ja Võiküla rannakaitsepatarei. Arheoloogiamälestiste (40 tk) alla kuuluvad Muhu 

kirikuaed, Muhu ja Päelda maalinnad, asulakohad, kivikalmed, ohvrikivid, –hiied ja 

ohverdamiskohad, kalmistud, muistsed põllud, ka Võlla ohvritamm, millest on vähe säilinud. 

Arhitektuurimälestiste hulka kuuluvad: Muhu Katariina kirik koos  piirdemüüri ja 

kõrvalhoonetega ning kirikuaed, Muhu pastoraat ja pastoraadi park, Koguva küla planeering 

kiviaedade haljastuse ja teedega, Koguva küla taluhooned (105 tk), Kuivastu kõrts, Uuetalu 

taluhooned Nõmmküla külas, Pädaste mõisa hooned ja park,Võiküla ja Soonda munakiviteed. 

Kunstimälestisteks on  ikoon “Jumalaema uinumine” Hellamaa õigeusukirikus, seinamaalide 
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fragmendid ja hauaplaadid Muhu Katariina kirikus ning kirikuaias, Juhan Smuuli monument 

Koguvas. 

Muhu kaitstavad alad ja objektid on enamuses suurema või vähema tähtsusega 

vaatamisväärsused, moodustades tugeva eelduse turismile. Enamik Muhu kultuurimälestisi on 

vähemalt rahuldavas seisundis ja vaatamisväärsustena külastuskõlblikud. Siiski on osa 

ehitusmälestistest nt Kuivastu kõrts ja Muhu pastoraat tänapäeval mõistliku kasutuseta ja 

nende seisund halveneb. Kohati tuleb siiski korrastada vaatamisväärsuste ümbrust, paigaldada 

viidad ja infotahvlid. Muhu ja Kesse pankrannik kuulub ka Saarte Silurimaa geopargi 

vaatamisväärsuste hulka, mistõttu tähtsustub siinne vajadus maastikuhoolduse ja vaadete 

avamise jaoks veelgi. 

Kogu Muhu vald kuulub Lääne-Eesti biosfääri programmialasse. Selle arengustrateegia 2013-

2020 (projekt) visiooniks on seatud Lääne Eesti saarestiku kujunemine Eesti juhtivaks 

rohemajandusliku innovatsiooni ja pilootprojektide piirkonnaks kohalike looduslike ja 

poollooduslike maismaa- ja merekoosluste loodusvarade kestliku kasutamise alal. 

Aastatel 2012-2013 Keskkonnainspektsiooni poolt metsaõigusnormide osas menetlusi 

algatatud ei ole, küll aga on kaebusi, mis on seotud metsateede rikkumisega. Muhus on 

registreeritud sõidukite juhtimist väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ühel korral. Igal 

aastal esineb Üügu pangal kaitseeeskirjade nõuete rikkumisi, nende seas ka tahtlikke 

süütamisi. Lisaks veekaitse ja jäätmetega seotud väärteomenetlustele on esinenud kodanike 

kaebusi sõnniku käitlemise osas. Samuti ei vasta kõik reoveepuhastid etteantud normidele. 

Kalapüüginõuete rikkumisega väärteomenetlusi ei ole, kuid vähemalt paarkümmend rikkumist 

on seotud ebaseaduslikult püügile asetatud püügivahenditega, mille inspektsioon püügilt 

eemaldas (märgistuseta püügivahendid viitavad tavaliselt ka röövpüügile). 

Tabel 6. Keskkonnainspektsiooni poolt registreeritud rikkumised 2012-2013 

Ranna- ja kaldakaitse nõuete rikkumiste arv 1 

Metsaõigusnormide rikkumiste arv   0 

Veekaitse nõuete rikkumiste arv 3 

Jäätmekäitlusnõuete rikkumiste arv 1 

Jahiseaduse rikkumiste arv 1 

Püügilt eemaldatud nakkevõrgud 20 (min.) 

Kalapüüginõuete rikkumiste arv  0 

Allikas:Keskkonnainspektsioon 
 

Lisaks riikliku kaitse all olevatele objektidele ja kohtadele, on Muhus tegeldud muistsete 

pühapaikade aga ka hilisema aja pärandkultuuri objektide otsimise ja inventeerimisega. 

Looduslikke pühapaiku on Muhus kindlaks tehtud 80 ümber, neist 60 ringis on ka maastikul 

leitud ja inventeeritud. Need on hiied, moaljakivid, ohvrikivid, liukivid, terviseallikad, pühati 

mäed ja leedumäed. Muinsuskaitse all on neist arheoloogiamälestistena vaid kümmekond 

kivi. 

Aastail 2005- 2012 inventeeriti Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt pärandkultuuri 

kaardistamise käigus 605 Muhu valla objekti (Tabel 7). Enamus pärandkultuuri objektidest ei 

kuulu muinsuskaitse alla. Siiski teadvustavad need objektid Muhu kogukonna sidet 
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minevikuga ja ilmestavad ning aitavad mõtestada tänapäeva maastikke. Seepärast on valla 

ülesandeks teadvustada nende väärtust, vältida võimaluste piires nende põhjendamatut 

kahjustamist ning aidata kaasa avaliku huvi seisukohalt väärtuslikumate kohtade 

korrastamisele ja eksponeerimisele. 

 

 

Tabel 7. Pärandkultuuriobjektid Muhu vallas 
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Arv 191 76 27 25 19 18 16 15 14 14 190 605 

Allikas: Eesti Looduse Infosüsteem  

 

 

1.5. Kogukond 

1.5.1. Rahvastik 

Muhu rahvaarvu muutumise pikaajaliseks valdavaks tendentsiks on alates 20. sajandi teisest 

veerandist olnud kahanemine. Saare suurim rahvaarv – ligi 6000 elanikku – fikseeriti I 

maailmasõja algul, mil kodus olid ka enamik muidu ulgtööl olnud mehi. 1922. a 

rahvaloenduse järgi oli Muhu elanike arv 5881. Edasi on järgnevad rahvaloendused näidanud 

elanikkonna jätkuvat kahanemist. 

 

Seisuga 1. november 2013. a. oli Muhu valla rahvaarv 1913 (Rahvastikuregistri andmed).   

RAHVAARV, PINDALA JA ASUSTUSTIHEDUS 01.11.2013 

Rahvaarv (Rahvastikuregistri andmed) 1913 

Pindala, km
2
 206  

Asustustihedus, elanikku  km
2
 kohta 9,3 

 

Saare maakonnas vähenes aastatel 2000-2011 rahvaarv 12,81%, seda peamiselt madala 

sündimuse ja väljarände tõttu. Rahvastikuregistri andmetel kahanes Muhu rahvaarv aastatel 

1994-2007 ligikaudu 14%, järgnevatel aastatel on aga toimunud märgatav aeglustumine. 

Erinevalt ajalooliselt suuremast naabervallast Orissaarest on elanike arv Muhus kolmel 

viimasel aastal kasvanud, mistõttu võrdsustusid kahe valla näitajad 2013. aasta sügiseks. 

Muhust mujale Eestisse tööle ja elama siirduvad inimesed registreerivad ennast uude elukohta 

sõltuvalt teiste kohalike omavalitsuste programmidest ja maksusoodustustest. Samal ajal 
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registreerivad Muhu valla oma põhiliseks elukohaks mitmed suvemuhulased. Statistikaameti 

andmetel on aastatel 2010-2012 olnud Muhu vallas meessoost isikute sisseränne suurem kui 

väljaränne. Sama trend on olnud naisterahvaste seas viimased kaks aastat. 

 

Joonis 1. Muhu valla rahvaarv 
Allikas: Rahvastikuregister (1.november 2013 a.) 

 

Muhu rahvastikku iseloomustab üldiselt suur järjepidevus – umbes kolmveerand neist on 

sünnilt muhulased või muhulaste järeltulijad. Kui 2011. aasta rahva- ja eluruumide loenduse 

andmeil oli Saare maakonnas 604 välispäritolu inimest, siis Muhu vallas registreeriti vaid 3 

elanikku, kes ei nimetanud ennast põliseestlaseks.  

2011. aasta tööealiste võimekuse uuringu järgi on vanuses 16-63 eluaastat 46,2% abielus, 

17,9% vabaabielus,  27,4% vallalised, 3,8% lesed, 0,9% lahutatud ja 3,8% ei olnud oma 

seisust määratlenud. Võrreldes aastaga 2007 on Statistikaameti andmetel kahekordistunud 

ametlikult abielu registreerinud muhulaste arv. Kokku on viimase kuue aastaga abiellunud 65 

muhulast. Tulemust vähendavad siiski märkimisväärselt abielulahutused, mida aastatel 2007-

2012 viis täide 46 elanikku. 

Eestis on märgata iibe kordaja vähenemise tendentsi. Ka Muhu vallas on rahvaarvu 

vähenemise kiirus pidurdunud. Praegust rahvaarvu on mõjutanud Eesti „laulva revolutsiooni“ 

beebibuum, mille tulemusena on Muhus sirgunud  20-24 aastased noored. Vaadeldes Muhu 

valla rahvastiku soolist ja vanuselist jaotust, on märgata 30-34 aastaste madalat osakaalu. 

 

Joonis 2. Loomuliku iibe kordaja 
Allikas: Statistikaamet 
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Sel sajandil sündis kõige enam lapsi 2009. aastal (17) ja kõige vähem 2000. aastal (9). Surma 

registreeriti kõige rohkem aastatel 2000 ja 2006 (40) ja kõige vähem 2010. aastal (27).  

Muhu valla 2013. aasta terviseprofiili andmetel on piirkonnas olemas head eeldused 

tervislikeks eluviisideks, sealhulgas rohked sise- ja välisvõimalused liikumisharrastusteks ja 

huvitegevuseks, aiamaadel ise kasvatatav tervislik puu- ja köögivili, lisaks raamatukogudes 

umbes 440 tervishoiualast raamatut. Võimalusi kasutatakse vähe eeskätt vanade 

käitumisharjumuste ning  puuduliku või hilinenud teavitustöö tõttu. Muhu perearstikeskuse 

hinnangul ei ole vallas ühtegi iseloomulikku ja väljajoonistuvat terviseprobleemi. Nagu Eestis 

tervikuna on suurem haigestumus südame ja veresoonkonna haigustesse. Märkimisväärne on 

ka Muhu vallas puukborreleoosi haigestumise sagedus. Aastal 2008 registreeriti 51 juhtumit. 

Kuna entsefaliidi vastu on ligikaudu 80% muhulastest vaktsineerinud, siis selle haiguse 

esinemine on viimastel aastatel piirdunud 7–8 juhtumiga. Muhu arstide koormus on suur ning 

alati ei ole võimalik ilma patsiendiks registreerimata saada kohalikust perearstikeskusest abi. 

Seetõttu on tihti keeruline olukord hooajalistel elanikel, kes peavad külastama oma perearsti 

näiteks Tallinnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Elussündide arv Muhu vallas 2000 - 2012 

Allikas: Statistikaamet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Surmajuhtude arv Muhu vallas 2000 - 2012 
Allikas: Statistikaamet 
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1.5.2 Asustus 

Muhu vallas on 52 küla. 2011. aasta seisuga oli Muhus 1 064 eluruumi (Statistikaamet). Saare 

maakonnas on ligikaudu sama suur näitaja Leisi vallas. Rohkem eluruume on vaid Kaarmal. 

Muhu valla elanike eluruumi keskmine pind on samuti suur – 38,3 ruutmeetrit. Tihedale 

külaasustusele vaatamata ei ole Muhus ajalooliselt välja kujunenud tugevat kihelkonnakeskust 

(väikelinna või alevit). Saare pikaajaline jagunemine kahe valla vahel enne nõukogude 

perioodi (1891-1950) ning ligikaudu sama territoriaalse jaotumise taaskujunemine kolhooside 

vormis (1960-1976) ei andnud selleks soodsaid võimalusi. Tänaseks on saare tõmbekeskuseks 

kujunenud Liiva küla (ainuke üle 200 elanikuga küla vallas), seda eeskätt seniste 

konkureerivate külade – Hellamaa, Piiri ja Nõmmküla nõrgenemise pärast. Sealsed 

tootmisüksused on nõukogudejärgsel ajal tegevuse lõpetanud või siis töötajate arvu suuresti 

vähendanud, teenindus aga on edasi arenenud eeskätt Kuivastu-Kuressaare maantee ääres 

Liival. 

Üle 50 küünib elanike arv 8 külas – Liiva, Hellamaa, Nõmmküla, Kallaste, Linnuse, Lõetsa, 

Piiri ja Kuivastu. Rahvastiku kontsentratsioon on viimastes kokku 43% kogu valla 

elanikkonnast. Kümne suurema küla rahvaarvud on toodud 2007. a ja 2012. a võrdlusena 

tabelis 8. Liiva külas on 2013. aastal registreeritud ainukesena üle kahesaja elaniku (203 

inimest). Küla on ühtlasi valla keskasula ning vallamaja, sotsiaalkeskuse, haridusasutuste ja 

teenindusettevõtete asukoht. Hellamaal ja Nõmmkülas ei ole viimase kuue aasta jooksul 

muutusi toimunud. Suurim elanike arvu kasv on olnud Kallaste külas, kus registrist leiab 14 

uut elanikku ehk 20% rohkem kui aastal 2007 (sellest pool moodustab lastesündide arv). 

Võrreldes aastaga 2009 on kahekordistunud elanike arv väikese asustusega külas Raugil (11 

elanikku), suurem muutus on olnud ka Rootsiveres (7,7%) ja Levalõpmes (10,7%). Esile 

kerkib ka Kesse laiu elanikkond, kus lisaks neljale sissekirjutatule on väikesaarel aktiivselt 

tegutsenud veel ligikaudu 10 elanikku. Aastast 2007 on oluliselt vähenenud Viira küla elanike 

arv (18,3%) ning viimase nelja aastaga on suur kahanemine toimunud ka Rässa (18,2%) ja 

Tupenurme (14,3%) külades. Elanike arv Muhu külades on esitletud joonisel 5. 

Muhu valla külades on 2013. aasta 1. jaanuari Rahvastikuregistri seisuga lapsi kokku 220. 

Kõige rohkem on noori kuni 18-aastaseid elanikke Liiva külas (23), järgneb Lõetsa (15) ja 

Kallaste (14). Kuigi Hellamaa ja Nõmmküla on Liiva küla järel elanike arvukuselt suurimad, 

on lastearv vastavalt 13 ja 11. Vähemalt kümme last on registreeritud ka Piiril (11) ja 

Rootsiveres (10). Liiva külas on laste osakaal elanikkonnast vaid 11,3%. Seevastu on 

Rootsivere külas veerand elanikkonnast lapsed (26%). Lõetsa külas on kuni 18-aastaseid 

elanikke 20% ja Kallaste külas 17%. Väiksema rahvaarvuga küladest (kuni 50 inimest) on 

märgata laste suurt osakaalu Pallasmaal (29%), Kantsil (23,8%), Paenasel (21%), Lehtmetsal 

(21%) ja Külasemal (20%). 2013. aasta seisuga ei olnud alla 18-aastaseid lapsi Tamsel, 

Igakülas, Võikülas, Lallil, Leeskopal, Lepikul, Raegmal, Rebaskis ja Kessel. Laste arv Muhu 

külades on esitletud joonisel 6. 
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Tabel 8. Elanike arvu muutused Muhu külades (Rahvastikuregistri andmete põhjal)

Seisuga 1.01.2007 

 
Seisuga 1.01.2013 

Jrk nr Küla Elanike arv 
Osa 

rahvastikus 

 

Jrk 

nr 
Küla 

Elanike 

arv 
Muutus 

Osa 

rahvastikus 

1 Liiva 209 10,8% 

 

1 Liiva 203 -2,9% 10,6% 

2 Hellamaa 155 8,0% 

 

2 Hellamaa 154 -0,6% 8,1% 

3 Nõmmküla 113 5,8% 

 

3 Nõmmküla 112 -0,9% 5,9% 

4 Linnuse 77 4,0% 

 

4 Kallaste 84 +20% 4,4% 

5 Lõetsa 79 4,1% 

 

5 Linnuse 78 -1,3% 4,1% 

6 Piiri 70 3,6% 

 

6 Lõetsa 76 -3,8% 4,0% 

7 Kallaste 70 3,6% 

 

7 Piiri 65 -7,1% 3,4% 

8 Viira 60 3,1% 

 

8 Kuivastu 56 -1,7% 2,9% 

9 Kuivastu 57 2,9% 

 

9 Viira 49 -18,3% 2,6% 

10 Võlla 47 2,4% 

 

10 Pädaste 47 -2,0% 2,5% 

 

 

 

 
Joonis 5. Elanike arv Muhu külades 2013 (1. jaanuari Rahvastikuregistri andmete 

põhjal) 
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Joonis 6. Laste arv Muhu külades 2013 (1. jaanuari Rahvastikuregistri andmete põhjal) 

 

1.5.3. Tööhõive 

2012. aastal oli Muhu vallas tööealisi elanikke 1043 (vanuses 15-64). Täiskoormusega töötab 

60,9% ja osalise koormusega 11,5%.  Statistikaameti andmetel on Muhus riigi kõige suurem 

iseendale tööd andvate ehk üksikettevõtjatest naiste osakaal (4,6%).  2011. aasta uuringu järgi 

on Muhus tööealisi mehi 43,4% ja naisi 56,6%. Küsitluses osalenud tööealiste elanike 

keskmine vanus oli 42 aastat. Vähemalt pooled vastanutest leidsid (51,9%) tööd kodukohas. 

Saare maakonna piires käis tööl 16% . Maakonnast väljaspool oli leidnud töökoha 12,2% 

küsitletutest, nende seas 36% noortest vanuses kuni 30. Tööealistest märkis ennast 

üliõpilaseks 3,4%. 

Muhu suurim tööandja koos allasutustega on kohalik omavalitsus, kus töötab ligikaudu 100 

inimest. Kohalikule omavalitsusele on oluline ettevõtluse jätkusuutlikkus, miskaudu tagatakse 

elanikkonnale tööhõive ja sissetulekud ning luuakse valla eelarvele stabiilne tulude baas. 

Muhu ettevõtetest suurimad tööandjad olid aastal 2012 kuus eraettevõtet (töötajate arvu järgi): 

1. Pädaste Mõis OÜ (u. 30) – majutus- ja toitlustusteenus  

2. Muhu Farmid OÜ (u. 20) – põllumajandus 

3. OÜ Kehte (u. 15) – üldehitus ja remonditööd 

4. Muhu Puidukoda OÜ (u. 15) – puidust tarvikute tootmine 

5. Tihuse Turismitalu OÜ (u. 10) - põllumajandus 

6. FIE Martin Kivisoo / Tihuse Hobuturismitalu (u. 10)– ratsutamis-, majutus- ja 

toitlustusteenus  
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Statistikaameti andmetel oli 2011. aastal Muhu vallas keskmiselt 711 maksumaksjat, mis 

moodustas 37% elanikkonnast. Muhu elanikkonnast oli palgatöötajatel 2012. aasta 

kuukeskmine brutotulu 688 eurot. Kuukeskmine brutotulu on esitletud aastate lõikes Tabelis 

9. Selgelt eristuvad palgatöölistest meesterahvad vanuserühmas 25-49, kelle brutotulu oli ühes 

kuus ligikaudu 1 000 eurot. Muhu valla meeste kuukeskmine brutotulude summa oli 805 eurot 

ja naistel 540 eurot. Võrreldes naisterahvastega, kelle vanus oli üle 63 aasta, teenisid samas 

vanuserühmas Muhu mehed brutotulu ühes kuus keskmiselt 370 eurot rohkem. 

 

 Tabel 9. Muhu valla palgatöötaja kuukeskmine brutotulu. 

Allikas: Statistikaamet 

Palgatöötaja brutotulu – Maksu- ja Tolliameti tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja 

töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) vormil näidatud sotsiaalmaksuga maksustatav rahaline tasu; 

stipendium, toetus ja pension; seaduse või muu õigusakti alusel töö eest makstav tasu 

2011. aastal märgiti Muhu vallas äraelamise minimaalseks sissetuleku sooviks keskmiselt 575 

eurot kuus (netotulu). Väiksemad ootused olid 31-40-aastastel (min. 500 eurot kuus) ja 

suuremad soovid 41-50-aastastel (min. 660 eurot kuus). Alates 2008.aasta lõpust paljude 

töötajate palk vähenes. Vallatöötajate palga kärbe oli 10%. Majanduse stabiliseerudes on 

tasapisi toimunud palgatõus eeskätt erasekoris. Statistikaameti andmetel oli Eesti keskmine 

brutokuupalk 2013. aasta II kvartalis 976 eurot ja tunnipalk 5,71 eurot. Muhu omavalitsuse 

töötajatel oli keskmine brutopalk 557 eurot. Vallatöötajatel ennistati kärpele eelnenud palk 

osaliselt 2013. aastal (palgatõus 7%). 2011. aastal Rahandusministeeriumi poolt avaldatud 

andmete järgi on avaliku teenistuse palgakasv maha jäämas Eesti keskmisest palgakasvust 

(2,3% vähem), mis muudab tulevikus vajaliku kvalifikatsiooniga ametnikkonna hoidmise üha 

keerulisemaks. Muhu vallas on miinimumpalga lähedal kaubandus- ja teenindussektori 

töötajate palgad. Klassikaliselt on miinimumpalga saajateks erinevad abitöötajad.  

 

  Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot 

Mehed ja naised Mehed Naised 

Alla 25 25-49 50-62 63 ja 

vanemad 

Alla 

25 

25-49 50-62 63 ja 

vane

mad 

Alla 

25 

25-49 50-62 63 ja 

vanema

d 

..Muhu 

vald 

                        

2007 508 757 507 307 591 875 642 441 401 605 401 217 

2008 601 855 656 395 712 962 817 507 487 701 532 276 

2009 507 794 669 374 554 880 821 447 473 673 534 291 

2010 465 785 678 472 495 871 830 557 442 669 540 331 

2011 486 826 701 507 560 935 808 615 432 677 608 348 

2012 528 871 772 580 629 998 891 703 457 706 668 330 
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Alates 2008. aasta lõpust paljude töötajate palk vähenes. Vallatöötajate palga kärbe oli 10%. 

Majanduse stabiliseerudes on tasapisi toimunud palgatõus eeskätt erasekoris. Statistikaameti 

andmetel oli Eesti keskmine brutokuupalk 2013. aasta II kvartalis 976 eurot ja tunnipalk 5,71 

eurot. Muhu omavalitsuse töötajatel oli keskmine brutopalk 557 eurot. Vallatöötajatel 

ennistati kärpele eelnenud palk osaliselt 2013. aastal (palgatõus 7%). 2011. aastal 

Rahandusministeeriumi poolt avaldatud andmete järgi on avaliku teenistuse palgakasv maha 

jäämas Eesti keskmisest palgakasvust (2,3% vähem), mis muudab tulevikus vajaliku 

kvalifikatsiooniga ametnikkonna hoidmise üha keerulisemaks. Muhu vallas on 

miinimumpalga lähedal kaubandus- ja teenindussektori töötajate palgad. Klassikaliselt on 

miinimumpalga saajateks erinevad abitöötajad.  

Joonis 7. Keskmine väljamakse Muhu valla maksumaksja kohta 2013 

Allikas: Rahandusministeerium  

 

Nagu ka mujal Eestis suurenes Muhu vallas töötuse tõus järsult 2009. aastal. Kui 2008. aastal 

oli keskmiselt 19 registreeritud töötut, siis 2009. aastal juba keskmiselt 51 ja 2011. aastal 57 

registreeritut töötut . 2011. aasta küsitluse ajal oli aktiivseid tööotsijaid 16% vastanutest. 

2012. aastal on märgata registreeritud töötuse vähenemist (Joonis 8).  

Muhu vallas on kasvanud toimetulekutoetuste väljamakse. Kui 2011 aasta jaanuaris maksti 

toetuseks 1805 eurot, siis veebruaris oli summaks 2093 eurot. Sellele lisanduvad veel 

ühekordsed sotsiaaltoetused.  
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Joonis 8. Muhu vallas registreeritud töötus.  

Statistikaamet 2012 

Tabel 10. Ülalpeetavate määr, 1. jaanuar 2013 

  Rahvastik vanuses 0-

14 

Rahvastik vanuses 15-64 Rahvastik vanuses 65 ja 

enam 

Ülalpeetavate määr 

Muhu vald         

2007 199 1 051 460 62.7 

2008 193 1 059 447 60.4 

2009 171 1 086 440 56.3 

2010 161 1 076 453 57.1 

2011 151 1 070 450 56.2 

2012 145 1 077 452 55.4 

2013 156 876 454 69.6 

Allikas: Statistikaamet 

Statistikaameti andmetel oli Muhu valla viimase kümne aasta (2000-2010) demograafiline 

tööturu surve indeks keskmiselt 0.81 (Tabel 11). Kuna indeks on väiksem kui 1, siis järgmisel 

kümnendil tööturule sisenevate inimeste arv ei ületa sealt vanuse tõttu väljalangevate arvu. 

Joonis 9. Tööturusurveindeks Muhu vallas. Statistikaamet 2011 
Allikas: Statistikaamet 
 

Alljärgnevalt on toodud tööturusurveindeksi näitajate võrdlus kogu Eesti andmetega 

Statistikaameti andmete alusel. 
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Tabel 11. Demograafiline tööturusurveindeksi võrdlus kogu Eesti näitajatega 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Allikas: Statistikaamet 2012  

demograafiline tööturusurveindeks - tööturule sisenevate noorte vanuses 5-14 ja sealt vanuse tõttu 

potentsiaalselt lahkuvate inimeste vanuses 55-64 suhe. 

1.5.4. Sotsiaalhoolekanne 

Sotsiaalhoolekande eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse suurendamine kohalikus 

omavalitsuses ja abi organiseerimine neile isikutele ja gruppidele, kes ei suuda igapäevase 

eluga toime tulla. Tüüpilised abivajajad on puudega lapsed ja täiskasvanud, 

toimetulekuraskustega pered, eakad, pikaajalised töötud, töövõimetuspensionärid, õpi- ja 

käitumisraskustega lapsed jt. Muhu vallas korraldavad ja teostavad  sotsiaaltööd ja -hooldust 

sotsiaalnõunik ja koduhooldustöötaja. 

 

Muhu valla sotsiaal- ja hooldustöö: 

 riikliku toimetulekutoetuse ning täiendavate toetuste arvestamine, väljamaksmine ja 

aruandlus; 

 kohaliku omavalitsuse eelarveliste toetuste määramine ja maksmine; 

 laste- ja peretöö (lastekaitse, eestkoste, hoolduspered); 

 sotsiaalteenuste arendamine, määramine ja osutamine; 

 töötute avalikule tööle suunamine, tööde organiseerimine, projektid (koostöö 

tugiisikuga); 

 abivajaja hindamine sotsiaaltoetuse või -teenuse vajaduse väljaselgitamiseks; 

 hoolekandeasutusse või hooldusperesse suunamine; 

 erivajadustega inimeste ja pikaajaliste töötute sotsiaalse turvalisuse tagamisele, 

arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasa aitamine (koolitustele suunamine, transport); 

 kodukülastused (õpi- ja käitumisraskustega lapsed, eakad, puudega inimesed); 

 koostöö ametiasutustega (Pensioniamet, Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus-ja 

migratsioonibüroo, rehabilitatsiooniasutused, koolid, haiglad, sotsiaalmaja, politsei, kohus 

jne), abivajajate lähedastega. 

 

Kodukülastuste, koduhooldusteenuse osutamiseks ning abivajajate transportimiseks on 

kasutada  kaks ametiautot.  

Aasta Muhu vald Kogu Eesti 

2003 1,04 1,09 

2004 0,96 1,02 

2005 0,82 0,96 

2006 0,68 0,91 

2007 0,59 0,88 

2008 0,53 0.84 

2009 0,44 0,81 

2010 0,40 0.79 

2011 0.40 0,77 
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Sotsiaalteenused Muhu vallas: 

 koduhooldusteenus 

 transporditeenus 

 abivahendite laenutus 

 hooldekoduteenus 

 toitlustamine 

 sotsiaalnõustamine 

 koduõendus (rahastab haigekassa) 
 

Muhu vallas tegutseb alates 1993. aastast eakate hooldekodu. Aastate jooksul on teenuseid 

tarbinud kokku 237 eakat. Abivajajad on liigitatud kaheks: lamajad ja tavahooldus. 

Hooldekodu on 25-kohaline ja nõudlus hooldusteenuse järgi on püsinud suur. 2013. aastal on 

järjekorras 39 inimest, kellest 7 on  Muhu valla sissekirjutusega, ülejäänud soovivad saada 

Muhu hooldekodusse põhjusel, et on seotud kaudselt kodusaarega (sündinud või kasvanud 

siin). Jjärjekorras on inimesi ka naabervaldadest, samuti mandrilt.  

Teenusest huvitatute ja nende lähedaste hinnangul on Muhu hooldekodu eeliseks teiste 

hooldekodude ees  pikaajaline teenuse pakkumise kogemus, väike ja hubane kollektiiv ning 

soodne kohatasu. Kuna hooldekodu maja on amortiseerunud ning ei vasta kaasaegsetele 

Tervisekaitse ja Päästeameti nõuetele, alustati 2007. aastal projektiga rajada nelja valla 

osalusel  (Muhu, Pöide, Orissaare, Laimjala) uus hooldekodu. Uus hoone on projekteeritud 50 

– kohaline.  

 

Muhu  valla eelarvest  ja täiendavast  toimetulekutoetusest  makstavad toetused (seisuga 

jaanuar 2012): 

 Sünnitoetus 256  eurot 

 matusetoetus 128 eurot 

 õpilaste eluasemetoetus 25 eurot kuus 

 hooldajatoetus 

 hooldustoetus 

 jõulutoetus 

 puudega inimese toetus 

 ravimitoetus 

 transporditoetus 

 prillitoetus 

 emakakaelavähi vaktsineerimistoetus 

 küttetoetus 

 meditsiiniliste abivahendite toetus 

 ühekordsed toetused avalduste alusel 

 huvihariduse toetus 
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Joonis 10.Toimetulekutoetused elaniku kohta 
Allikas: Statistikaamet 2012 

 

Tabel 12. Võrdlusandmed toimetulekutoetuse maksmise kohta (eurot).  

  Toimetulekutoetused  2011   2012 

Jaanuar   1805  1720 

Veebruar  1890  1989 

Märts 2432 1674 

Aprill 1723 1835 

Mai 1093 1216 

Juuni 1189 624 

Juuli 1127 256 

August 1233 573 

Allikas: Muhu vallavalitsus 
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1.5.5. Turvalisus 

Muhu on Eesti üldise kuritegevuse taustal turvaline koht. Kuriteo ohvriks sattumise tõenäosus 

on väga väike. Isikuvastaseid kuritegusid esineb väga harva. Õigusrikkumistest valmistab 

suurimat probleemi sõidukiiruse ületamine Muhu saarel.  

Hüppeliselt suur liikluskoormus tekib Tallinna-Kuressaare maanteel peaaegu igal tunnil, mil 

Kuivastust suunduvad parvlaevadelt Saaremaale kuni 150 sõidukit korraga. Suveperioodil on 

graafik veelgi tihedam. Agressiivne liiklus ohustab nii jalakäijaid kui ka kergliiklejaid. 

Koolipäeva alguses ja lõpus on vaja tagada eeskätt õpilaste turvaline liikumine Liiva külas ja 

selle lähiümbruses. Samuti on ohustatud  kergliiklejad teistel transiitkoridori aladel. 

Kuigi Saaremaa püsiühendus ei ole aktuaalne, kaob tasuvusuuringu andmetel Muhu ja 

mandrimaa vahel püsiühenduse korral liiklejatele ohtlik ja ebamugav olukord. Pikema 

ajavahemiku jooksul liiklussageduse kasvutempo ilmselt stabiliseerub, kusjuures ka 

liikluskultuur kohaneb liiklussituatsiooniga ja liiklusohutus paraneb. 

Liiklusohutusalast kasvatustööd tehakse Muhu vallas koostöös kohalike politseiametnikega, 

kes viivad igal sügisel kooliõpilaste seas (peamiselt algklassidele) läbi liiklusalaseid loenguid 

ja praktilisi õppusi, nt helkuri koolitus. Ametnikud osalevad ka 9. klassi ühiskonnaõpetuse 

tundides, selgitades selle valdkonna seadustikku ja karistusmäärasid.  

Tabel 13. Õigusrikkumised Muhu valla territooriumil 2012. aastal  

Allikas: Politsei-ja piirivalveamet 

 
 Lubatud suurima sõidukiiruse 

ületamisi kokku: 

LS § 227 lg 1 - 147 

                lg 2 - 152 

                lg 3,4 - 17 
 

 Joobeseisundis sõiduki juhtimine nii 

väärteo- kui kriminaalkorras: 

LS § 224 - 16 

KarS § 424 - 4 
 

 Sõiduki juhtimine juhtimisõiguseta: 

LS § 201 lg 1 - 5 

                lg 2 - 10 

Liikluseeskirja muud rikkumised: 75 
 

 Vargused ( krim korras): 

KarS § 199 – 2 
 

 Avaliku korra rikkumised nii KarS § 

262 kui 263: 

KarS § 262 - 2 

KarS § 263 - 0 
 

 Liiklusõnnetused: 2 

 

 Väljakutsete arv kokku: 61 
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Kümne aastaga on tulekahjude arv Muhus langenud rohkem kui kümme korda (Tabel 14). Kui 

2012. aastal oli Päästeametil väljakutseid Muhu vallas kokku 18, siis juba järgneva aasta 

kolmandas kvartalis oli arv kahekordistunud. 2013. aasta augustikuu seisuga oli 10 teadet 

lõhkekehade kohta, üks tulekahju transpordivahendis ja üks liiklusõnnetus. Lisandusid ka 

järgmised  sündmuste liigid: tulekahju (1), abitus seisundis loom/lind (1), tulekahju 

metsas/maastikul (2) 

 

Tabel 14. Päästeameti poolt registreeritud sündmused Muhus 2012 

Väljakutse Arv 

Tulekahju metsas/maastikul 2 

Tulekahju transpordivahendis 2 

Tulekahju väljaspool hooneid 1 

Liiklusõnnetus 2 

Õnnetus veekogul 1 

Trauma (selg/kael) 1 

Abi osutamine 2 

Lõhkekeha (demineerimine) 8 

Õppus (Tulekahju metsas/maastikul) 1 

Allikas: Päästeamet 

Probleemiks on ka kohalike elanike ja turistide hoolimatus külastuskeskkonna suhtes. Iga suvi 

esineb puhkealadel ja looduslikel maastikel rüüstamisi või vandaalitsemisi. Registreeritud on ka 

sõidukite juhtimised väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ning kaebused metsateede halva 

kohtlemise osas (vt. Keskkonnaprobleemid). 

Sadamate arengu ja saarte tuntusega mereturistide seas tiheneb  iga aastaga huvialuste liiklus 

Väinamerel.  2012. aastal registreeriti Politsei- ja Piirivalveameti poolt Muhu saare ja selle 

väikesaarte piirkonnas 6 veeohutusega seotud  päästesündmust, millest enamus juhtudel osalesid 

või juhtisid tegevusi Muhu Merepääste Seltsi päästeüksused. Muhu Merepääste poolt 

registreeritud pääste- ja abistamistööd on järgmised: 

 

Tabel 15. Muhu Merepääste Seltsi pääste- ja abistamistööd 2012– 2013 

2012 (suvi-sügis) 

 

2013 (suvi) 

Aluse ja selle meeskonna päästetööd 1 

 

Aluse ja selle meeskonna päästetööd 4 

Abivajajate transport 1 

 

Inimeste otsingud ja päästetööd 1 

Tehnilise abi osutamine 1   

 Inimeste otsingud  1 

 
    

Allikas: Muhu Merepääste Selts 
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1.5.6. Haridus 

Kooliharidus 

Muhu vallas on üks üldhariduskool, Muhu Põhikool asukohaga vallakeskuses Liival. Tegemist 

on munitsipaalkooliga, mis rekonstrueeriti 2002. aastal.  

Seisuga 1. september 2013 õpib Muhu Põhikoolis 96 õpilast. Põhikooliealisi lapsi, kelle 

reaalseks elukohaks on Muhu vald, teiste valdade koolides hetkel ei õpi. Keskhariduse 

omandavad õpilased kas Orissaare Gümnaasiumis, Kuressaare Gümnaasiumis, Saaremaa 

Ühisgümnaasiumis, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis või ka mandril. Kutse- 

keskharidus või kutseharidus omandatakse peamiselt Kuressaare Ametikoolis. 

Õpilaste arvu vähenemine on olnud pidev. Peamiseks põhjuseks on 9. klassi lõpetajate ja 1. 

klassi astujate arvu erinevus. Muhu põhikoolis oli viimati paralleelselt kaks klassikomplekti 

aastal 2008 (9. klass). 2000. aastal oli 12 klassikomplekti. Vahemikul 2003-2011 vähenes 

õpilaste arv 150 lapse võrra. Jälgides sündimuse statistikat vallas, võib oletada, et kooli õpilaste 

arv jääb mõneks ajaks püsima 90 piires (Joonis 11). 

 

 

Joonis 11. Muhu Põhikooli õpilaste arv 2002-2013 
 Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem 

 

Koolil on täielik ülevaade oma teeninduspiirkonda kuuluvatest koolikohustuslikest lastest. 

Koolikohustuse täitmiseks toimib pidev ja kohene järelevalve klassijuhatajate ja õpetajate poolt, 

vajadusel kasutatakse sotsiaalpedagoogi abi. Probleemid on peamiselt seotud lastevanemate 

madala aktiivsusega - ülevaade oma laste õpitegevusest on puudulik, kuna ollakse tööga 

hõivatud. Tihti puudub ka oskus noort toetada.  

Õppeasutuse arhitektuur on ajakohane. Talvel esineb klassiruumides madalaid temperatuure, 

kevadeti tekib aga kuumus suurte aknapindade tõttu. Suuremates klassiruumides on probleeme 

kajaefektiga. Koolimajas on paigaldatud ohutus- ja hoiatussüsteemid.  

Piiratud rahaliste võimaluste tõttu puuduvad mitmes valdkonnas kaasaegsed õppematerjalid- ja 

vahendid. 2012. aastal oli koolil  26 statsionaarset arvutit ja 20 sülearvutit, mis on saadud  

erinevate konkurssidega, aga ka kooli eelarveliste vahenditega. Arvutid vajavad uuendamist. 
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Koolis on 4 statsionaarset multimeediaprojektorit, 2 puutetahvlit, lisaks on raamatukogus 

võimalik läbi viia ainetunde DVD ja videofilmide  vaatamisega. 

Õpilastele võimaldatakse tasuta sõitu kooli ja koju. Bussi liikumise graafik arvestab kooli 

tunniplaani ja õpilaste huvialategevusi. Õpilased saavad koolis käimiseks kasutada nii 

ühistransporti kui ka nn kooliringi tegevat bussi.  

Kõne- ja lugemis- ning kirjutamisprobleemide lahendamiseks on vallas tööl logopeed, kes 

teenindab nii kooli kui ka lasteaeda. Logopeedilist abi vajavate laste arv näitab aga 

kasvutendentsi. I ja II kooliastmes on ka parandusõppe võimalus. Koolis on võimalik õppida 

pikapäevarühmas, osaleda huviringides ja saada abi ainekonsultatsioonides. Muhu Põhikoolis on 

loodud võimalus õppida ka lihtsustatud  ja individuaalse õppekava alusel, samuti on osadel 

õpilastel teatud ainetes rakendatud Individuaalset õppekava (IÕK) õppemahu vähendamisega. 

Koolis töötab ka sotsiaalpedagoog, vastavalt vajadusele külastab kooli psühhiaater. Sotsiaalsete 

probleemide osa koolis järjest kasvab. Suuresti on see tingitud asjaolust, et vanemad käivad tööl 

mandril või välismaal või on töötud. See sunnib lapsi varakult iseseisvuma vaatamata ebaküpsele 

eale. Lastevanematele ja kooli personalile korraldatakse üldharivaid ja erialaseid koolitusi, mis 

aitavad igapäevatöös ja –elus paremini vaimselt ja psühholoogiliselt toime tulla või õpetavad 

konkreetseid oskusi. 

Koolis on tagatud riigi ja valla vahendite arvelt tasuta tervisliku koolilõuna võimalus kõikidele 

lastele, lisaks on soovijatel võimalus endale tellida ka pikapäevaeine. Kool on liitunud PRIA 

poolt ellu kutsutud koolipiima ja koolipuuvilja ning Leiva Liidu koolileiva programmiga. 

Võimalusel kasutatakse toidu valmistamisel kohalikku toorainet. 

Kooli juhtkond ja vallavalitsus toetavad aktiivselt huvitegevust, mida koordineerib huvijuht, kes 

juhendab õpilasomavalitsuse tööd. Töö paindlik korraldus võimaldab õpilastel osaleda erinevates 

ringides. 2012/13 õppeaastal on koolis 17 erinevat huviringi .  

Kõik 2. klassi õpilased läbivad ujumisõpetuse programmi.  

Olemas on kaasaegne spordihoone, kus toimuvad kehalise kasvatuse tunnid ja spordiringide töö. 

Kooli juures toimuv huvitegevus on lastele tasuta. Väljaspool kooli toimuvates huvikoolides 

osalevate õpilaste ühe ringi osalustasu maksumuse kompenseerib vald. 

Raamatukogu teenuseid kasutatakse aktiivselt kogu õppepäeva  jooksul. Kooli raamatukogu ei 

ole küll suur, kuid tellitud on perioodika väljaanded, mis on kasutamiseks nii õpetajatele kui 

õpilastele ja teistele kooli töötajatele. Raamatukogus on ka võimalus vaadata videosid ja 

telesaateid. 

Õpilased löövad aktiivselt kaasa maakonna ja üleriigilistes üritustes, samuti osaletakse 

rahvusvahelistes ettevõtmistes, millest enamus on seotud Muhu kooli sõpruskoolidega Soomes ja 

Lätis. Valla bussi saavad õpilased kasutada üritustele sõitmiseks kas tasuta või soodushinnaga. 

Kõrget miljööväärtust lisab Muhu Katariina kirik. Kooli lähistel asuv park ja kirikule kuuluvad 

alad vajavad korrastamist. Sealsed noortele püstitatud atraktsioonid on lagunenud. Probleeme 

tekitavad noorte kambad, kes koolivaheaegadel või õhtusel ajal käivad piirkonnas aega veetmas 

ja jätavad sinna prügi. 
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Lasteaed 

Muhu vallas on üks lasteaed, mis asub Liiva keskuses. Muhu  Lasteaias oli 2013. aasta seisuga 3 

rühma, kus käib kokku 48 last. Laste arv on viimasel kolmel aastal kasvanud ning saavutanud  

viimase kümne aasta kõrgeima taseme. 

Lasteaias saab koha ilma järjekorrata. Rühmad ei ole ülerahvastatud. Eripäraks on võimalus 

suunata lapsed lasteaeda ka suveperioodil. Sellega leevendatakse oluliselt töötavate vanemate 

elukorraldust kui ka pakutakse teenuseid suvitajatele või teisekoduomanikele. 

Lapsevanemal tuleb Muhu vallas lasteaiakoha eest tasuda kohamaks (õppe- ja osalustasu) ja tasu 

lapse toidupäevade eest. Toidupäeva kulu moodustub ainult toiduainete maksumusest, ülejäänud 

kulud kaetakse valla eelarvest. 2013. aasta jaanuarist on lapse toidupäeva maksumus 1.30 eurot, 

millest vald kompenseerib oma valla sissekirjutusega lastele 50%. Kohamaksu suurus alates 

2012. aasta jaanuarist on 12 eurot iga nimekirjas oleva lapse eest kuus, olenemata kohalkäidud 

päevade arvust. Muhu Lasteaed pakub PRIA Koolipiima programmi raames lastele igapäevaselt 

ka joogipiima ja puuviljaprogrammi raames puuvilja. 

Kõikidele koolieelikutele on loodud turvalised kooliks valmistumise võimalused. Muhu 

Lasteaias tegutseb erialase ettevalmistusega staažikas  ja kogemustega kaader (4 kõrgharidusega 

ja 1 eriharidusega õpetaja, logopeed, tervisetöötaja). Olemas on kaasaegne õppekava. 

Märkimisväärne on lastevanemate ja kogukonna toetus. Tihedat koostööd tehakse Muhu valla ja 

selle allasutustega.  

Lasteaias on enamus ruume remonditud , turvalised ja kaasaja nõuetele vastavad. Palju tegevusi 

viiakse läbi õuealal ja lähiümbruses. Üks lasteaia väärtustest on „tervislikud eluviisid ja sport“. 

Muhu Lasteaial on olemas väga suur õueala oma vahenditega, mis annavad võimalusi nii 

mitmekülgseks ja turvaliseks kehaliseks tegevuseks kui ka liiklusõpetuseks. Olemas on 

ohutusnõuetele vastav mänguväljak ja uuendatud atraktsioonid. Siiski puudub spordiväljaku osa. 

Muhu lasteaed pakub kõigile abivajavatele lastele tugiteenusena logopeedilist abi. Logopeed teeb 

kõneravi kõikides vanuserühmades. Tähelepanu all on just nn. koolirühmad.  

 

 

Joonis 12. Muhu Lasteaia laste keskmine arv 2002-2013 
Allikas:Muhu Lasteaed, 2013 november 
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Täiskasvanu haridus ja elukestev õpe 

Aastatel 2010-2011 Muhu vallavalitsuse poolt läbiviidud küsitluste andmetel on vallas kokku 

rakenduslikes tegevusvaldkondades omandanud teadmisi 83% muhulastest ja akadeemilisel 

suunal 17% (ajalugu, pedagoogika, majandus, juura, sotsiaaltöö jne.). Kõige rohkem leidub 

Muhumaal tehnika erialal spetsialiseerunud tööealisi (15,5%). Suurematest valdkondades 

järgnevad põllumajandus, kaubandus ja teenindus, teadus ja pedagoogika, kokandus ja 

kodundus, infotöötlus ja raamatupidamine ning seejärel materjalitöötlus ja käsitöö.  Täiendavaid 

koolitusi ei ole läbinud 41% Muhu tööealisest elanikkonnast. Üle 50-aastaste seas oli vastav 

näitaja 62% ning noorimate seas 27%. Arvutialastel kursustel oli käinud 8% vastanutest ja 

keeleõpet omandas 3%. Kuni 30-aastaste muhulaste seas puudus arvutikasutusoskus või olid 

teadmised vähesed kokku 17%-l vastanutest. Samas ei märkinud järgmises vanuserühmas 

vastavate teadmiste puudumist mitte keegi. Muhu saare tööealistest elanikest on puudulik 

võõrkeeleoskus ligikaudu kolmandikul. Vene keele oskust märkis 55% vastanutest ja inglise 

keelt 51%. Soome keelt kõneleb 13% ja muid keeli 11% (peamiselt saksa keel, vähesel määral 

hispaania, prantsuse, rootsi). Üle kahe võõrkeele valdab 13% vastanutest. 

Võimalusel osalevad Muhu valla täisealised elanikud koolitustel Saaremaal Kuressaare 

Ametikoolis ja TTÜ Kuressaare Kolledžis. Muhus on erialast täiendõpet võimaldatud pigem 

noortele, seda algteadmiste tasemel nii Muhu põhikoolis kui ka Noortekeskuses (filmindus, 

multimeedia, raadio). Täiskasvanute haridusprogrammid ei ole süstemaatilised, vaid ühekordsed 

projektipõhised õppepäevad, kus suurt rolli mängivad organisatsioonid väljaspoolt valda. Puudub 

analüüs, mis õppesuunad peaksid olema elukestva õppe fookuses. Kõige rohkem suunatakse 

saareelanikke õppetööle läbi Töötukassa. Haridusprogrammide korraldamiseks saarel on koostöö 

erinevate õppeasutustega puudulik. Vaja on terviklahendust, kus pakutakse koolitusruume, 

majutuskohta õppejõududele ja õhtust transpordiaega. Samuti on suuremate õpperühmade 

koostamiseks vajalik luua väljaspoolt tulevate õpilaste jaoks majutustingimused. 

1.5.7. Noorsootöö 

Muhu valla noorsootöö hetkeolukord ja arenguvõimalused 

Muhu vallas elab 2013. aasta  seisuga 1908 inimest, neist lapseeas on 220 inimest. Noori 

vanuserühmas 17-26 on registreeritud 271.  Osa noortest õpivad või töötavad väljaspool 

Muhumaad (mujal Eestis, välismaal).  

Kõige rohkem on lapsi ja noori kokku Liiva külas (u. 60), järgneb Hellamaa (u. 35), Lõetsa (u. 

30), Nõmmküla u. (30), Piiri (u.20) ja Kallaste (u.20). Kokku üle kümne lapse ja noore on ka 

Viira külas, Linnusel, Külasemas, Paenasel, Kuivastus, Pärasel, Levalõpmes, Pallasmaal, 

Rootsiveres ja Lehtmetsas. Kõige aktiivsem on laste vanuserühm  (kuni 18 a.). Muhu suurimad 

lastega külad on Liiva (23), järgneb Lõetsa (15) ja Kallaste (14).  

Muhu valla 17-26-aastaste noorte registripõhine paiknemine külades on esitletud joonisel 13. 

Laste kohta vanuses kuni 18 aastat on andmed esitatud joonisel 6 (Vt. Asustus).  
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Joonis 13. Noorte 17-26-aastaste arv Muhu külades 2013  
Allikas: Rahvastikuregister 

 

Muhu vald on noorsootöös üks edumeelsemaid Saare maakonna valdasid. Koostöö toimib teiste 

maakonna valdadega, erinevate piirkondadega mujal Eestis ja sõprusvaldadega välismaal. Muhu 

noorsootöö on arenguvõimeline ja jätkusuutlik. Probleemideks on üldine teadmatus noorsootöö 

põhimõtetest ja tegevustest ning põhikooli läbinud noorte vähene kaasatus. Lisaks vajab rohkem 

tähelepanu koostöö erinevate asutuste ja kogukonna vahel.  

 

Muhu valla noorsootöö peamised tugevused on alljärgnevad: 

 Pikaajaline noortekeskuse tegevus on aidanud märkmisväärselt kaasa Muhu valla 

noorsootöö arengule 

 Väga head tingimused on loodud noortele nii formaal- kui mitteformaalõppes 

osalemiseks, samuti huviringidega tegelemiseks 

 Noortel on tugev ühtekuuluvustunne 
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Muhu Noortekeskus 

 

Muhu Vallavolikogu 25.01.2005.a. määrusega nr. 23 asutati munitsipaalasutus Muhu 

Noortekeskus ning kinnitati Muhu Noortekeskuse põhimäärus. Noortekeskuse tegevusvaldkond  

on noorsootöö korraldamine ja arendamine Muhu vallas. Muhu Noortekeskus asub Liiva külas 

lasteaia hoones. Asutuses töötab juhataja  ja 0,5 kohaga noorsootöötaja. Lisaks töötab 

noortekeskuse alluvuses lepinguline motoringi juhendaja. 2007. aastal astus Muhu Noortekeskus 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (EANK) ja 2008.a Eesti Noorsootöötajate Ühenduse 

(ENÜ) liikmeks. 

Muhu Noortekeskust külastab igapäevaselt keskmiselt  15-20 noort.  Noortekeskuses käivad 

peamiselt noored vanuses 7-16 eluaastat, kuid erinevate projektide ning tegevuste raames saavad 

noortekeskuse poolt pakutavatest teenustest osa ka 18+ noored. Viimastele teenuste sihitamine 

on keerulisem, kuna nendega seotud elukorraldus, haridusasutused ja töökohad on tihti osaliselt 

või täielikult nihkunud Muhu valla territooriumist väljaspoole.  

Muhu Noortekeskuses tegutsevad erinevad ringid: multimeediastuudio MSN, kokaklubi, 

„Bändikool“, trummiring ja spordiring. Noortekeskuses on võimalik omandada mitmesugust 

oskusteavet ja saada praktilisi kogemusi, mis on toeks tulevasel elukutse valikul. Lisaks kolmele 

põhisuunale, milleks on muusika, multimeedia ja mototehnika, pööratakse aina rohkem tähepanu 

noorte ettevõtlusele ja iseorganiseerumisele teenuste ja toodete arendamisel. Hästi toimib ka 

suvine töömalev. Nii projektipõhistes tegevustes, huviringides, sündmustekorralduses kui 

laagrites on fookuses erinevad vanusegrupid. 

Seoses Muhu Vabaaja ja Kultuurikeskuse rajamisega Liiva Spordihalli on kavas 2015. aastal 

kasutusele võtta uued noortekeskuse ruumid, mis loovad paremad tingimused vabaaja 

veetmiseks ja huvitegevusteks. Projektis on suur panus tehtud kaasaegsele multimeediastuudiole, 

mida saab ühendada saaliga erinevate filmi- ja helindustööde eesmärgil.  
 
Noortekeskus on osalenud aktiivselt rahvusvahelises noorsootöös ja mitmesugustes projektides 

(„Eriti keskkonnasõbralik noortekeskus“, „Yo!BaNa“, „KMK“ jt). Head koostööd on tehtud 

paljude asutuste ja organisatsioonidega (Kinobuss, Trummikoda, Orissaare Muusikakool jpt). 

Lisaks kaasab noortekeskus oma tegevustesse vabatahtlikke.  

 

 

Noorsootööga tegelevad asutused Muhu vallas 

 

Muhu Põhikoolis on tegev õpilasesindus, tegutsevad mitmed huviringid ning toimuvad noortele 

suunatud üritused. Koolil on sõpruskoolid välismaal ning osaletakse mitmesugustes projektides 

(näit. Globe). Muhu Põhikooli koosseisu kuulub ka Muhu Spordihall, kus toimuvad nii kehalise 

kasvatuse tunnid, kui ka paljud treeningud ja ringid (n noortekeskuse spordihalli ring). 

Muhu Lasteaed tegeleb üldjuhul alla 7-aastaste laste ja noortega, kuid on oluline partner nii 

koolile kui noortekeskusele ürituste korraldamisel. 

Hellamaa Külakeskuse üheks põhiülesandeks ja tegevusalaks on noorsootöö korraldamine. 

Muhu Muuseum korraldab koostöös haridus- ja noorsootööasutustega erinevaid noortele 

mõeldud üritusi. 

Liiva – ja Hellamaa raamatukogud on headeks koostööpartneriteks erinevate kohtumiste ja 

ürituste korraldamisel. 
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Muhu vallas tegutseb aktiivselt Külasema külaselts, mis oma tegevustes pöörab tähelepanu ka 

noortele. 

Muhus on mittetulundusühinguid, mis vähemal või suuremal määral tegelevad ka noorsootööga 

(n. Muhu Spordiklubi, Muhu Seiklusklubi, Muhu Merepääste Selts, Väinamere Uisk). 

Muhu noored osalevad Kodutütarde ja Noorkotkaste tegevustes.  

EELK Muhu Katariina kogudus korraldab lastele pühapäevakoolitunde. 

 

Mõisted  

Noor - 7-26 aastane füüsiline isik. Noor täiskasvanu on 18-26 aastane füüsiline isik. 

Noorsootöö - noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte 

alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda. Noorsootöö sisuks on noorte 

sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja füüsilist arengut.  

Noorsootöötaja - Tema töö eesmärk on luua noortele tingimused arendavaks tegevuseks vaba 

tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt. Ta töötab riigi, kohaliku omavalitsuse, 

era- või kolmanda sektori institutsioonis, sh maavalitsuses, valla- või linnavalitsuses, 

üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses, noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuses, 

noorteühingus, noortelaagris, kirikus, raamatukogus, kultuuri- ja spordiasutuses jms. Ta on 

teadlik noorte elu tegelikkusest ja kohalikest oludest, oskab hinnata noore olukordi ja vajadusi, 

valida ja rakendada sobivaid meetodeid ning analüüsida teostatud töö mõjusust. Tema töö sisuks 

on individuaalne töö noorega ja noortegruppidega; programmide ja projektide planeerimine, 

teostamine ja hindamine; koostöö noortega, nende vanematega, teiste huvi- ja sidusgruppidega 

ning valdkondade spetsialistidega. 

Huvialaharidus - noorsootöö valdkond, mis põhineb vabatahtlikkusel ning loob noortele 

võimalused õppekavajärgseks arendavaks tegevuseks (eri tegevusvaldkondades) tasemeõppest ja 

tööst vabal ajal. 

Avatud noortekeskus - noorsootööasutus, mis tegutseb avatud noorsootöö meetodil, kus 

vabatahtlikkuse alusel võivad käia kõik noored ja mis on ümbruse noorsootöö korraldamise 

keskus.  

 

1.5.8. Kultuur ja vaba aeg 

Kultuur 

Muhu vallas tegutseb ametlikult seitse erinevat taidlusringi. Taidlusringide juhid saavad ringijuhi 

tasusid. Tegevus toimub regulaarselt kord nädalas ja vastavalt vajadusele käiakse valda 

esindamas nii kohalikel üritustel kui ka väljaspool valda.  

Taidlusringid: 

 naisrahvatantsurühm „Tokkroes“ 

 naisrahvatantsurühm „Ätses“ 

 segarühm „Muusika meid ei segarühm“ 

 lõõtspilliansambel „Lõõtsmoorikud“ 

 akordionistide ansambel „Kiääks“ 
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 meesansambel 

 segakoor 
 

Lisaks on palju erinevaid huvigruppe, kelle tegevus ei ole reguleeritud valla eelarvest. Nende 

tegevused on erinevad – tantsimine, tikkimine, laulmine, maalimine, käsitöö, aiandus. Ka need 

huvigrupid kogunevad enamasti kord nädalas.  

 

Muhu suuremad seltsid ja seltsingud: 

 MTÜ Muhu Jahiselts – tegeleb jahikultuuri hoidmise ja edasiarendamisega Muhus  

 MTÜ Väinamere Uisk – Muhulaste merendustraditsioonide ja rannakaubanduse edendaja. 

Valmis on ehitatud uisk, Eesti vanima traditsiooniga purjelaev, mida tutvustatakse erinevate 

väljundite kaudu. 

 MTÜ Muhu Merepääste Selts – Muhu Merepääste Selts aitab tagada mereturvalisust 

Väinamere ja Liivi lahe piirkonnas. Valvesadamad on kokku viies külas (Koguva, Nõmmküla, 

Kallaste, Kesse ja Simisti). Seltsi kuuluvad ka merepäästjad Orissaarest ja Ruhnu saarelt.  

 MTÜ Muhu käsitööselts „Oad ja Eed“ - tegeleb käsitöö arendamise ja müügiga, 

käsitöökoolituste ja ürituste korraldamisega.   

 MTÜ Insea – Muhu kunstnike ühendus. 

 MTÜ Muhu Hellamaa Maanaiste Selts 

 MTA Muhu Turismi Assotsiatsioon – Muhu turismiettevõtjate ühendus. 

 Muhu Kess – Muhu pärandi hoidmine 

 MTÜ Pallasmaa Rand 

 MTÜ Spordiklubi Muhu – spordialane tegevus 

 Kaitseliidu Saaremaa Maleva  Orissaare Üksikkompanii Muhu rühm. Grupp Muhu naisi 

osaleb Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna Orissaare jaoskonna töös. 

 Kaitseliidu Meredivisjoni Muhu rühm 

 MTÜ Kallaste Rand - koondab Kallaste küla kalureid ja külaelanikke 

 MTÜ Ankur - esindab Koguva kalureid 

 

Traditsioonilised sündmused vallas:  

 Muhu valla suur jaanituli 

 Juu jääb festival 

 Muhu päevad 

 Naistenädal 

 Muinastulede öö 

 Lastekaitsepäev 

 Küünikontsert 

 Muuseumiöö 

 Muhu jooks 

 Muhu väina regatt 

 Suvesimman Muuseumis 

Muhu vallale kuuluvad kultuuriürituste korraldamiskohad: 

 Hellamaa külakeskus – mahutab kuni 80 inimest. Keskuses on 2009. aastal euronõuetele 

vastav kogukonnaköök. Saalis on võimalik kasutada projektorit ja kodukino. Saalis on võimalik 

korraldada näitusi. 

 Muhu noortekeskus – suunatud 7-26 aastastele, noortel võimalus osaleda huvitegevustes.  
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 Piiri magasiait (rahvamaja) – mahutab kuni 100 inimest.  

 Muhu spordihall ja staadion – lisaks sportimisvõimalustele kasutatud viimasel ajal suuremate 

kultuuriürituste ja laatade korraldamiseks.  

 Muhu Põhikool – saali kasutatakse erinevate kontsertide korraldamiseks. Saal mahutab kuni 

180 inimest. 

 Nõmmküla külakeskus – valla omandis olev kahetoaline korter. Kohandatud seltsitegevuse 

edendamiseks. Põhilisteks kasutajateks on MTÜ Põhjarannik liikmed.  

 Hellamaa spordiväljak – Muhu valla jaanitulede korraldamise paik. Spordiväljakut 

kasutatakse suveperioodil aktiivselt jalgpalli ja võrkpalli mängimiseks. Väljakul asub ka küla 

kiik. 

 Muhu Muuseum – Välja talu kontorihoone mahutab kuni 30 inimest. Koolimaja mahutab 

kuni 20 inimest seminari pidamiseks. Tooma talu vabaõhuüritusteks mahutab ligikaudu 300 

inimest. 

 Mihkli talu – Rekonstrueeritud talukompleksis Nautse külas on võimalik läbi viia erinevaid 

kultuuriüritusi, sealhulgas pakkuda majutust. Nendest tuntuim on iga-aastane muusikafestival 

Juu Jääb, mis toimub koostöös Muhu vallaga. Vallal kui kinnistu rendileandjal on õigus kasutada 

talukompleksi igal aastal teatud arvul päevadest. 

 

Puhkealad 

Enamus puhkealasid on eramaadel. Vallal on algatatud detailplaneering Vahtna puhkealale. Seal 

on ühitatud linnuvaatlus, supelrand, paatide sildumine ja kontsertide korraldamine. Väikese 

Väina tammi ääres olev puhkeala on halvas seisundis. Tillu nire (Pitka kanal) on kinni kasvanud, 

mistõttu lahtede vahel ei saa liikuda isegi kanuuga. RMK ei ole näidanud huvi puhkealade 

rajamise vastu metsades, küll on aga RMK matkarada Kesselaiul. Ligipääsu piirangud ja 

maastikukaitse nõuded segavad puhkealade kasutamist, kuid teisalt aitavad kaasa ka 

väärkasutuse ohjamisele. Probleemiks on eeskätt külastajate turvalisus, mida 

kaitsekorralduskavades harva tagatakse. Näiteks puuduvad Üügu panga matkaradadel trepid ja 

käsipuud. Tulvaveest üleujutatud ja pidevas varisemises pangapealsetel radadel on liikumine 

eluohtlik.  

Projekteerimisel on kergliiklusteed Liiva – Piiri suunal. Lastemänguväljakuid on avalikes 

kohtades väga vähe. Liival kasutatakse lasteaia õuel asuvat väljakut. Koguvas on heas korras 

mänguplats sadamakülastajatele ja Muhu Muuseumis väike väljapanek talulaste mänguasjadest. 

Mitmes külas on säilinud kiigeplatsid, kuid rajatiste olukord ei taga enam ohutut kasutust.  
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Sport 

Avalikke sportimisplatse on aktiivselt kasutatud neljas külas:  

 Liival – rahuldavas korras jalgpalliväljak, asfaltkattega korvpalliväljak, kergejõustiku 

võistluspaigad, rannavolleväljak, võimlemislinnak ja talvel väike uisuväljak ning suusarada;  

 Hellamaal – jalgpalliväljak, võrkpalliväljak;  

 Tamsel – suurepärases korras tenniseväljakud;  

 Soondas – krossirada mootorratastele ja võrridele. 

 

Spordiringid noortele finantseeritakse kooli vahenditest ja käesoleval õppeaastal oli 6 

treeningtundi nädalas. Üldtreening 1.-3. klassi lastele ja pallimängud 4.-6. klassi lastele. 

Järgmisest õppeaastast plaanis ka kergejõustiku treeninguid.  Muhu Spordihallis tegutseb veel 

lauatennise treening noortele ja jõusaaliteenus, õhtusel ajal aeroobikaring, rahvatantsuringid, 

võrkpalli- ja korvpallitreeningud ning lasteaia saalis joogaring, Lisaks pakutakse lauatennise, 

koroona ja sulgpalli mänguvõimalust täiskasvanutele. Muhu Noortekeskus on kasutanud Muhu 

Spordihalli üks kord nädalas oma spordiringi läbiviimiseks. Aktiivselt kasutatakse värskelt 

renoveeritud jõusaali ja kord nädalas on muhulastel võimalus käia valla bussiga Leisis ujumas. 

Noored võtavad aktiivselt osa Soonda külas tegutseva Muhu motoklubi tööst. Spordiringe lastele 

väljaspool kooliaega on vähe. Suurematest võistlustest korraldatakse augustikuus traditsioonilist 

Muhu Jooksu ja SK Muhu võrkpallurid korraldavad talvehooajal Muhu lahtisi meistrivõistlusi 

võrkpallis. Talvel toimub ka kohalik lauatennise turniir. Populaarne on ka igaaastane Jaaniturniir 

võrkpallis e. Männiku Cup. 

 

Koolis tegutseb veel Vello Tikerpalu juhtimisel male ja kabe ring koolilastele. Väga aktiivselt 

tegutseb Muhu Tennisekeskus Tamsel. Traditsiooniks on kujunenud ka Kroketiturniir 

Nõmmkülas, kus osavõtjaid on nii Soomest kui Eestist. Iga-aastase üle Väikese väina ujumise 

start antakse Vahtna sadamast. Muhut läbib  ka Saaremaa Velotuur, mille Liivalt algav etapp on 

tähelepanu vääriv sündmus. Taas algatatud Muhu  Jooks on kiirelt muutunud nii kohalike elanike 

kui valla külastajate seas populaarseks. 

 

Meelelahutuskohad 

Aastaringselt avatud meelelahutuskohti on Muhus vähe. Regulaarselt toimivaid 

meelelahutusüritusi eraettevõtjate poolt hooajavälisel ajal ei pakuta. 

Suvisel ajal on avatud Pädaste mõis, Muhu restoran, Kalakohvik, Koguva sadamakohvik, 

Koguva Kunstitall, Vanatoa taluköök, Nautse Jaanalinnufarm, Lõunaranna sadamakõrts, Lõo 

puhkemajad, Nautse Mihkli puhketalu - kõik eelpool nimetatud korraldavad lisaks 

meelelahutusüritusi nagu kontserdid, näitused, teemaõhtud. 

Publik on valdavalt vanuses 30+ (turistid, suvitajad ja kohalikud eakamad inimesed). 

Meelelahutusprogramme napib noortele vanuses 18 – 26 aastat. Lisaks on probleemiks transport 

erinevatele  üritustele. Kaugemalt saabunud külastajad on täheldanud ka odavmajutuse 

puudumist. Korraldajate sõnul oleks publik suurem paremini organiseeritud transpordi korral, 

kuid mõju avaldab ka muhulaste kodukeskne eluviis ning vähene soov osaleda tasulistel 

meelelahutusüritustel. 

 

Raamatukogud 

Muhu vallas on kaks raamatukogu. Raamatukogud on jagatud piikonna elanike vahel.  
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 Liiva raamatukogu asub Muhu Lasteaia majas. Raamatukogu on eelkõige suunatud 

piirkonnale, kus elab kuni 1200 inimest, neist lugejaid on 2013. aastal 378. Raamatukogus on 

avalik internetipunkt kolme arvutiga. Korraldatakse näitusi, raamatu esitlusi ja kohtumisi 

kirjanikega. 
 
 Hellamaa raamatukogu asub Hellamaa külakeskuses. Piirkonnas on 642 elanikku, neist 

lugejaid 239. Raamatukogus on avatud internetipunkt kahe arvutiga. Kohtumisi kirjanikega 

korraldatakse koostöös Hellamaa külakeskusega.  

 

Usuline liikumine. Kogudused. 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Muhu Katariina koguduse liikmete nimekirjas on 140 inimest. 

Erinevaid jumalateenistusi peeti 2012. aastal 55, kirikukontserte 6. Armulauale võeti aasta 

jooksul 552 inimest. Kõigil teenistustel ja ametitalitustel osales hinnaguliselt kokku 1517 

inimest. Lisaks sellele on arvukalt osalenud inimesi kirikukontsertidel. Aasta jooksul Muhu 

Katariina kirkut vaatamas käinud turistide arv jääb 9000-10000 inimese vahele. Kiriku näol on 

tegemist väga olulise kunstiväärtusega ning pika ajalooga arhitektuurimälestisega. 

Alates aastast 2003 on vähemalt ühe korra kuus Muhu koguduse vaimulikud pidanud palvetundi 

kohalikus valla sotsiaalkeskuses ehk vanadekodus. 2009. aasta lõpust on Muhu koguduses 

käivitunud pühapäevakoolitöö.  

Suhted kohaliku kooliga on head. Koguduseõpetaja on juhtinud  iga- aastast advenditule 

süütamist, mille rongkäik algab koolist ning liigub seejärel läbi kogu Liiva küla, et jagada 

advendituld. 

Religiooniõpetuse tunde viimastel aastatel Muhu Põhikoolis toimunud ei ole. 

 

Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku Muhu-Rinsi Neitsi Maria Kaasani pühakuju kogudus 

Rinsi õigeusu kogudus tegutseb alates 1847. aastast. Koguduse bütsantsi stiilis viie torniga 

Jumalaema Kaasani pühakuju (ikooni) auks pühitsetud kivikirik valmis 1873. aastal. Täna vajab 

kirik kapitaalremonti nii seest kui väljast. Kiriku seisukord on avariiline, eriti kiriku 

peasissekäigu kohal olev kellatorn. Remonti vajab kogu kirikukatus. Uuendada tuleb ka 

avariiline elektrisüsteem. Koguduse hingekirjas on umbes paarsada liiget, liikmemaksu maksjaid 

on alla 100. Liikmemaksudest ja annetustest saavad kaetud hädavajalikud jooksvad kulud, 

remonti nende rahade eest teha ei saa. Teenistused toimuvad kuu 1. nädalavahetusel. Kirikus 

toimuvad ristimised, laulatused, matused jm kiriklikud talitused. On peetud ka õigeusu muusika 

kontserte. Juhatus on 5-liikmeline. Vaimulik on ülempreester Andreas Põld.  

Kirikus asuvad Muhust pärit kauaaegse Soome õigeusukiriku peapiiskop Herman Aava maalitud 

pühapildid. Kirik on avatud turistidele. 

 

Muhu-Hellamaa Peetruse ja Pauluse kogudus. 

Hellamaa kogudus tegutseb 1850. aastast. Piklik laevakujuline 2 torniga ülemapostlitele 

Peetrusele ja Paulusele pühitsetud kirik valmis 1866. aastal. Kiriku ikonostaas (kujusein altari 

ees) on tammepuust. Vahetust vajab avariiline kiriku elektrisüsteem. Hellamaa koguduse 
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hingekirjas on paarsada liiget, liikmemaksu 10 € aastas maksavad neist pisut üle 100. Teenistus 

toimub kuu 3. nädalavahetusel. Kirikus toimuvad ristimised, laulatused, matused jm talitused. 

On peetud ka kirikumuusika kontserte. Juhatus on 7-liikmeline. Preester peab teenistusi ka Liiva 

hooldekodus.  

Hellamaalt on pärit Soome õigeusukiriku ülempiiskop Herman Aav, kes valiti sellesse ametisse 

1923.a. Tema mälestustahvel asub Hellamaa kirikus. Hellamaal on sündinud ka Eestimaa 

uusmärter, Saarte praost ülempreester Vassili Ristkok, kes arreteeriti Kuressaares 1941. aastal, 

hukkus Irkutski vanglas 6.01.1942. a. ja kuulutati pühakuks 22.02.2012. a. Ta on esimene 

Muhumaalt pärit pühak. Täna on ta pühakuna oma kodusaare kaitsja ja eestseisja. Kirik on 

avatud turistidele. 

 

Teised usuliikumised. 

Mitteregulaarselt kogunevad ka vabakogudused ja baptistid. Muhus on veel rooma-katoliiklasi, 

islamiusulisi ja maausulisi. 

1.5.9. Külaelu ja ühistegevus 

Muhu vallas on 52 küla. Külaelu korraldavad külavanemad. Arengukavad on ainult Liiva, 

Koguva, Igaküla ja Pädaste külades. Aktiivsemad külaelanikud on moodustanud seltsid või 

seltsingud. Seltsid ja külavanemad saavad taotleda rahalist toetust vallast oma tegevustele. 

Selleks on olemas toimiv süsteem – toetuse eraldamise kord, vastav eelarverida ja taotluste 

läbivaatamise komisjon. Vallavalitsus kutsub külavanemad kokku paar korda aastas, et anda 

edasi informatsiooni erinevatel vallajuhtimise teemadel. Info jagamine käib ka interneti teel. 

Väga heaks info levitamise kohaks on valla oma infoleht Muhulane. 

 

Muhu külade esindusorganisatsioonid: 

 MTÜ Põhjarannik – tegeleb Nõmmküla külakeskuse tegevuse kordineerimisega 

 MTÜ Kallaste Rand – arendab külaelu ja Kallaste ranna külakeskust 

 Koguva külaselts – külaelu ja külaarenguga tegelemine 

 Külasema külaseltsing – koondab enda tegevusega lauljaid, tantsijaid ja pillimängijaid. 

Korradab erinevaid üritusi – Külasema laulupidu, näitemängud ja peod. Korrastatud on 

külaplats ning ehitatud külamaja 

 Tamse külaselts – andnud välja küla ajaloo raamatu, korrastanud Tamse 

bussiootepaviljoni.  

 Printsi seltsing – Paenase, Päelda ja Rinsi külade seltsing. Külade arendamine ja 

ühishuvide eest seismine. Korrastatud on Paenase bussiootepaviljon ning alustatud 

külaplatsi rajamisega 

 Muhu-Hellamaa Maanaisteselts – käsitööpärandi elushoidmine, kohaliku ajaloo 

jäädvustamine, toidupärandi ja kodunduse pärandi säilitamine ja edendamine.  

 Simisti külaselts 

 Võiküla külaselts 

 Igaküla seltsing 
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Külaelu ja kodanikualgatuslik ühistegevus 

Külaelu ja kodanikuühenduste arendamine aitab kaasa saare kogukonna elujõu säilitamisele, 

identiteedi tugevdamisele, põlis- ja suvemuhulaste sidemete tihenemisele, kultuuri- ja 

looduspärandi säilitamisele ning soodsa elukeskkonna kujundamisele.  

Muhu kohalik elanik on väga oma kodu ja ümbruse eest hoolt kandev. Kohalikud õued ja majade 

ümbrused on vastavalt võimalustele korrastatud. Palju on külades suvilaid ja uusehitisi. Küla 

elanikud on hakanud aktiivselt osa võtma ühistest talgutest ja külavaheteede korrastamisest. 

Kirjutatakse projekte bussipeatuste ja külaplatside korrastamiseks. Vald toetab taolisi ettevõtmisi 

materjalide ja tehnikaga. Külakogukondade ühisvaimu aitavad alal hoida külade kokkutulekud ja 

muud üritused. Ka nende läbiviimiseks saab taotleda valla toetust. Samas on vähestes 

piirkondades külaplatsid kohaliku küla või selle ühingu käsutuses. Ka siseruumides puudub 

võimalus avalikeks koosviibimisteks. Mõnel pool kasutatakse vallale kuuluvaid pindasid. 

1.5.10. Kesselaid 

Kesselaid (ka Kessulaid, Kesse) on umbes 1,7 km
2
 suurune saar Suures Väinas Muhu saare 

kirderanniku ja mandri vahel. Kesselaid on vanim Väinamere laidudest, saare suurim kõrgus on 

15,6 meetrit üle merepinna. Tema kõrgeim punkt asub looderannikul, piirneb ligi 600 m pikkuse 

ja kohati üle 8 m kõrguse pangajärsakuga. Mere kohal kõrguv pank on moodustunud Siluri ajastu 

Jaagarahu lademe biohermidest. Geoloogiliselt on Kesselaid omapärane ja huvitav õppematerjal, 

kus kivimikihid ei asetse rõhtsalt ega ka Eestis tavapärase kerge kaldega, vaid üle 

seitsmekraadise nurga all.  

Muhu saar jääb Kesselaiust 3,4 km ja manner 4 km kaugusele. Kesselaiu rannikumeri saarest 

põhja, ida- ja lõunapool on võrdlemisi madal, lääne poole jääb aga Väinamere sügavaim 

piirkond.  

Kesselaiu pank ja pangal kasvav lookuusik võeti looduskaitse alla juba 1938. aastal. Nõukogude 

ajal ei peetud panga kaitset oluliseks ja vajalikuks, kuna inimestel ligipääs sinna praktiliselt 

puudus. Alles 2004. aastal kehtestati taas kaitsekord, kogu saar muudeti maastikukaitsealaks. 

Kesselaiu maastik on vahelduv ja mosaiikne, siin on esindatud peaaegu kõik Väinamere saartele 

iseloomulikud elupaigad. Kuigi Kesselaid kuulub ka Väinamere linnuala koosseisu, on linnustik 

võrdlemisi liigivaene ja linnuala kaitse-eesmärkide hulka kuuluvaid liike on laiul vähe. 

Loodusdirektiivi lisadesse kantud liike esineb piirkonnas üks - kaunis kuldking. 

Kesselaiu piirides paikneb 19 katastriüksust, neist kaks munitsipaalomandis ja 13 eraomandis. 

Ülejäänud neli katastriüksust on riigi omandis maad, millest kaks metsatükki on pindalaliselt 

suured ja kaks tuletorni alust maatükki väga väikesed. Ligi 36% saarest on jätkuvalt riigi 

omandis ja katastriüksusteks mõõtmata.  

Enamuse katastrisse kantud maaomandi puhul on tegemist maatulundusmaaga. Metsamaa 

moodustab ligikaudu kolmandiku saare pindalast ja hõlmab sellest lõuna- ja lääneosa. Ülejäänud 

saare pind on kaetud vähem või rohkem võsastunud poollooduslike kooslustega ning looduslike 

rannikuelupaikadega. Väga väike on õuemaa osakaal. Kesse küla sihtkaitsevööndis on aga vanad 

külatänavad võrdlemisi hästi säilinud. Mitmes vanas taluõues on alles võimsad keldrid ning 

majade vundamendid. 

Kesselaiu asustus  on läbi ajaloo paiknenud kolmes erinevas saare osas - põhja, lõuna ja ida 

küljel (Ranna, Vanaõue ja Jaani). 20. sajandi lõpus elas Kesselaiul aastaringselt saarevahi 

perekond. Täna elavad Kesselaiul suurema osa aastast 13 inimest. Soojal perioodil veedavad 

Kesselaiul aega suvitajad, nende seas paljud maaomanikud. Viie aasta jooksul on ehitustegevus 
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muutunud järsult aktiivsemaks ja lisandunud on kaks uut elukohta. Sama palju on veel 

valmimisjärgus.  

Enamus Kesselaiu täiskasvanud elanikest on kõrgharidusega. Paljudel on ka omandatud 

mitmesugune oskusteave käsitöö, mehhaanika ja/või ehitustehnoloogia alal. Saareelanikud 

tegelevad puutöö ja loomakasvatusega. Oluliselt laieneb karjakasvatus (näiteks OÜ Muhu 

Maalammas) seoses kohaliku kaitsekorralduskavaga. Turismi ja väikeettevõtluse arendamiseks 

oleks vajalik arendada loometööstuse keskkonda. Kaugtöö ja laste õpingute läbiviimiseks on 

vaja tänapäevaseid kommuniktasioonitehnoloogiaid, stabiilset internetiühendust ning arvutite ja 

muu elektroonika elektritoidet.  

Kesselaid on muutunud oluliseks turismi sihtkohaks. Puhkajad on huvitatud võimalikult 

väikestest liikumispiirangutest, ranna heast ligipääsetavusest ja korralike randumis- ja 

puhkekohtade olemasolust. Põhiline külastusaeg on suvi, aga ka talv kui merel on piisavalt tugev 

jää. Turism elavdab kohalikku ettevõtlust ja pakub kohalikele tööd. Samas kasvab maastike 

koormus ning rohkem tähelepanu vajavad prügimajandus ja tuleohutus. Saareelanikud peavad 

oluliseks preventatiivset teavitustööd (näiteks külaliste käitumisjuhised). Suuremat tähelepanu 

tuleb pöörata ka teede olukorrale.  

Muhu valla peamine huvi on Kesselaiu kohaliku elu arendamine, kõigi vallaelanike ühtlaselt hea 

teenindamine, kiire päästevõimekus ja võimalikult väikesed probleemid saarekülastajatega.  

Varasemalt on laiu arendustegevusi takistanud saare eraldatus ja elektri puudumine. Mõlemad 

probleemid on osaliselt Muhu vallavalitsuse poolt lahendatud. Esmane elektrienergia 

tarbimisvajadus on Muhu valla poolt rahuldatud taastuvenergial põhinevate süsteemidega, mis 

paiknevad saare kolmes osas vastavalt inimeste tihedusele. Tootmisseadmeteks on nii 

päikesepaneelid, elektrituulikud kui ka kütusegeneraatorid. Viimaste vajadus suureneb 

hüppeliselt talveperioodil. Lokaalvõrguga on esialgu ühendatud kolm elamut ja kahel pool saart 

paiknevad lautrikohad. Uute elamute PV-paneelid või tuulikud saab liita otse laiendatud võrku.  

Päästeameti poolt on rajatud ka mehitamata päästejaam saare lääneküljele. Meretranspordi ja 

mereohutuse korraldamisel on abiks Muhu Merepääste Selts, kelle käsutuses on ka jääklassiga 

päästelaev. Kauba ja ehitusmaterjalide transportimisel kasutatakse suurt pukseerimisparve, mille 

ehitas Muhu vald. Suurematele paatidele sobib sildumiseks Kesse-Jaani erasadam. Kesse 

abajases on madala veetaseme tõttu võimalik silduda Muhu valla poolt hooldatud ujuvsilla abil. 

Vanaõue turismitalu on kavandanud väikese suvesadama rajamist. Endiselt on vajalik arendada 

mereühendust jäätingimustes, tugevdada sadamaid tormituultest tekkivate kahjude vastu ning 

luua suurem teenindus- ja külalisaluste vastuvõtu võimekus. Ohutuse tagamiseks on vajalik ka 

täiendav navigatsioonimärgistus ja –valgustus.  Kuna ametlikult regulaarset ühendust 

Kesselaiuga ei ole loodud, siis Eesti Postil puudub kohustus saareelanikke teenindada. Võimalus 

on suunata oma postisaadetised teisele aadressile näiteks maismaal või Muhus.  

 

1.6. Majandus 

1.6.1. Ettevõtlus 

2013. aasta alguse seisuga on  äriregistris Muhu valda registreeritud 116 äriühingut. 

Äriühingutele lisaks on äriregistrisse kantud 105 füüsilisest isikust ettevõtjat.  
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Suurima käibega ettevõtted on põllumajanduses, ehituses, puidutööstuses ja hotellinduses. 2010. 

aastal esitas majandusaastaaruande 75%  Muhu valla äriühingutest. Müügitulu oli kokku 4,89 

miljonit eurot, millest primaarsektorile kuulus 0,05 miljonit, sekundaarsektorile 1,89 ja 

tertsiaarsektorile 2,95 miljonit eurot. 2012. aasta seisuga on üle 10 töökoha kuues ettevõttes. 

Aastas makstakse töötajaskonnale ametlikke tasusid kokku rohkem kui 50 000 eurot viies 

ettevõttes (2012. a.). Kõige suurem osakaal on ettevõtetes, kus töötajate arv jääb alla 10. 

Vastavate ettevõtete arvukus on märkimisväärselt suurenenud viimasel kolmel aastal. 

Põhitegevusala järgi on Muhu ettevõtjad küllalt mitmekesised. Ettevõtlusstruktuuri nõrgaks 

küljeks on tehnoloogiliselt keerukama ja/või suuremat lisaväärtust tootva ettevõtluse puudumine. 

 

Arendusalad 

Muhu vallas on koostatud erinevaid infokogumikke, et anda investoritele laiem ülevaade Muhu 

valla majanduslikust keskkonnast, tänastest ja homsetest võimalustest. Arendusalade tutvustuses 

on teinud pakkumisi nii kohalik omavalitsus kui ka erasektor. Kogumik on investoritele teejuhiks 

Muhu vallas. Selgitatud on ka kohalike tööealiste väljaõpet, seniseid töökogemusi ja eelistatud 

töökeskkonda.  

Muhu vald pakub ettevõtluse edendamiseks erinevaid arendusalasid ja tugiteenuseid. Lisaks 

toetatakse investoreid planeeringu- ja ehitusalaste konsultatsioonidega ning tugifondide 

toetustaotluste koostamisel. 

Muhu saart läbib igal aastal üle 200 000 sõiduki, mis teeb valda läbivast Kuivastu-Kuressaare 

maanteest transiidikoridori Saaremaa ja mandri vahel. Trassi ääres asub Muhu suurim küla Liiva, 

kus 2013. aasta seisuga on kolm arendusala, millest 0,75 hektarit on ärimaad, 1,65 ha elamumaad 

ja 1,09 ha reserveeritud munitsipaalomandina elamumajanduseks. Tööstuspiirkondadena on välja 

arendatud Piiri ja Nõmmküla külad. Muhu vallavalitsus on pakkunud Piiril tootmismaad 

arendustegevuseks 8134 ruutmeetrit. Nõmmküla külas on eraomandis pakutud tootmismaad 802 

m² koos hoonestusega.  

Kõikjal on tagatud hea ligipääs veele, kanalisatsioonile ja elektrile. Liiva külas on edukalt 

käivitatud rohelisel energial põhinev katlamaja ning koha peal leidub oskustööjõud 

taastuvenergia planeerimiseks ja rakendamiseks. Muhu vald osaleb projektis EstWin, mille abil 

on planeeritud katta kogu saar ülikiire andmesideühendusega optilise kaabli kaudu. Head 

logistikat toetab Kuivastu sadam, kus toimub nii igapäevane parvlaeva liiklus kui ka leidub 

valmidus teenindada kuni 90-meetrise kogupikkusega kaubalaevu. Muhu saart läbivad maanteed 

on hästi hooldatud igal aastaajal tänu operatiivsele koostööle kohalike teenusepakkujatega.  

Muhu ettevõtted omavad suurt tehnilist parki erinevate ehitus ja põllumajandustööde 

läbiviimiseks. Muhu lasteaed on suureks abiks töötavale elanikkonnale pakkudes lastehoidu 

aastaringselt. Muhus on olemas perearstikeskus ja veterinaararst ning mitmeid teenuseid pakub 

ka naabervald Orissaare. Suurimaks probleemiks on endiselt valmis tööstushoonete nappus. 

 

Kaugtöö 

Peaaegu pooled 2011. aasta uuringus osalenud Muhu tööealistest kasutavad tööle minemisel 

isiklikku sõiduautot. Ka tööle pääsemiseks tehtavad kulud on suured - keskmiselt 70 eurot kuus. 

Üheks põhjuseks, miks väga palju isiklikku autot kasutatakse, võib olla ühistranspordiühenduse 

sobimatus tööaja või asukohaga. Vastajatest 40,2% kulutas tööle jõudmiseks ligikaudu 15 

minutit ja 21,8% kuni pool tundi. Üle tunni kulus aega 11,5% vastajatest. Viimaste puhul on 

tegemist arvatavasti bussikasutajate või inimestega, kelle tööandja asub väljaspool Muhu valda. 
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Kaugtööd teeb argipäevadel 10% tööealistest. Igapäevatöös kasutab oma arvutit 39%. Peamised 

põhjused kaugtööks olid seotud tööandja sooviga, aja ja/või raha kokkuhoiuga ning paremate 

töötingimustega. Peaaegu pooled kaugtöö tegijatest töötasid tavapärasest asukohast eemal 1-2 

päeva nädalas, 11% töötasid kaugtöövormis enamuse ajast. Võrreldes internetipunktidega 

peetakse koduseid kaugtöövõimalusi paremaks. Samas vajatakse lisateadmisi kaugtöökeskuste 

võimaluste kohta. Eeskätt väärtustavad muhulased keskuste juures kiiret ja turvalist 

internetiühendust, tehnilist varustatust ja IT-tuge. Vähe on teadmisi võimalustest töötada 

kaugtöökeskuses, kus vahendatakse ka tööandjaid.  

1.6.2. Primaarsektor 

Loomapidamine 

2011. aasta Muhu valla uurimuse järgi on tööealisest elanikkonnast 15,5% omandanud hariduse 

tehnika erialal. Neist enamus on praktiseerinud põllumajandusmasinatel. Populaarsuselt teisel 

kohal on otsene põllumajanduslik tegevus (13,8%), kus enim on oskusi omandanud 

vanusegrupid 31-40 (35%) ja 51-63 (21%) eluaastat. Tegelik töökogemus erineb aga omandatud 

väljaõppest.  

Kokku tegeleb Muhus loomakasvatusega 78 majapidamist, väiksemad loomakarjad on suunatud 

karjamaade korrashoiuks. Ka suvitajate seas on tõusev trend maastike hooldamine, seda läbi 

rendilammaste soetamise (u. 5-6 jäära). Muhu koduloomade pidamine on esitatud Tabelis 16.  

Tänaseks on suuremad põllumajandusettevõtted oma tegevuse Muhus lõpetanud. Siiski leiab 

arvestatava tootmisüksuse Tihuse Turismitalust, kus on üle 1000 hektari kasutatavat maad. 

Hellamaal asuv piimatootja Muhu Farmid käivitas väikese vaheaja järel tootmise uuesti 2013. 

aasta lõpus, millega lisandus 78-le piimalehmale 280 isendit. Praeguseks on piimatootjatena 

tegevad ka kaks füüsilisest isikust ettevõtjat, kelle töökohaks on Linnuse küla. Piimakarjade 

asemel on Euroopa toetuste abil suurenenud märkimisväärselt lihaloomade kasvatamine, mille 

arvukus on võrreldes 2006. aastaga tõusnud üle 600 isendi võrra. Maakonna tasandil on Muhu 

veiste arv (1058) valdade järjestuses keskmisel kohal. Suurim langus on olnud Muhu 

linnukasvatuses – kuue aastaga on kaotatud vähemalt 1500 kana. Mesilasperede arv on Muhus 

kahekordistunud. Registreeritud on 24 mesilastalu. 

Märkimist väärib ka hobiloomakasvatuse suurenemine. Põnevamad isendid on kängurud (6), 

sebrad (2), alpakad (3) ja erinevad lennuvõimetud linnud (jaanalinnud, emud ja nandud). Muhu 

vallas toimib alates aastast 2011 lemmikloomade register ja kehtib vastav põhimäärus. 

Veterinaararsti poolt on registreeritud 2013. aasta seisuga koeri 300 ja kasse 100. Kasside 

vaktsineerimine pole kohustuslik ning seetõttu on tegelik arv tunduvalt suurem. 
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Tabel 16. Koduloomade pidamine Muhus, võrdlus 2006/2013 

LOOMAKASVATUS 2006 2013 

veised 800 1058 

hobused 168 340 

lambad 472 783 

kitsed ? 45 

sead 9 min. 15 

küülikud ? min. 50 

kanad 1610 min. 60 

mesilaspered 150 min. 350 

jaanalinnud, emud, nandud 47 40 

 

Allikas: Muhu veterinaararst 

 

Kalandus 

Kalapüügist saadud toodangu realiseerimiseks on vajalik tagada kvaliteetne sadamate 

infrastruktuur ja tehnovõrk. Siinkohal on Muhu vallale abi osutanud viimastel aastatel kõige 

rohkem Euroopa Kalandusfond. Muhu põhjarannikul on teostatud Kallaste sadama 

rekonstrueerimistööde esimene etapp. Tegemist on avaliku sadamaga, mille pikaajaline 

rendiõigus kuulub Muhu vallavalitsusele. Kavandatud on ka Võrkaia sadama korrastamine. 

Erasadamatest on EAS-i toetusel taastatud Lõunaranna sadam ja Koguva jahisadam, kus jätkub 

ka elukutseline kalapüük. Vaatamata harrastuspüüdjate aktiivsele tegevusele on arendustegevus 

seiskunud Tamse, Lalli, Aljava ja Pädaste lautrikohtades.  

2012. aastal olid Muhu vallas ajaloolise püügiõiguse omanikeks 19 inimest. Tänase seisuga 

Muhu vallas traalpüüki ei organiseerita. Kasutatakse kast- ja vitsmõrdasid. Enamus 

teenindavatest alustest on amortiseerunud. Uusi tööpaate ei ole viimastel aastatel hangitud, kuid 

mõningal määral on teostatud renoveerimistöid. Peamiselt toimub elukutseline kalastus 

lappajatel, mille töid toetavad väiksemad puitpaadid. Traallaeva meeskondade moodustamiseks 

puuduvad kaluritel finantsvahendid, paljud on pensioniealised - aastal 2012 oli Eesti 

elukutseliste kalurite keskmine vanus 50,5 aastat. Piisavat initsiatiivi pole märgata ka noorte 

seas. Suur väljakutse on püügis kasutatavate laevade soetamiseks tehtavate investeeringute ja 

kõrge kütusekulu probleemi ületamine. Saarelisest asukohast tingituna on kaluritel olnud 

probleeme ka logistikaga, kuid suure nõudluse tõttu leidub kokkuostjaid, kes ise kaubale järgi 

tulevad.  

Mõne näite varal võib öelda, et Muhus on alustatud kalatoodangu ühisturustuse organiseerimist 

ja hangitud väikesemõõtmelised külmutusseadmed. Esimesi näiteid võib märgata ka 

püügitoodangu väärindamises. Kuna kala parima kvaliteedi tagamine algab juba veest välja 

võttes, peab kala enne sadamasse tulekut olema maha jahutatud, et võimaldada selle edasine 

töötlemine kvaliteetseks tooteks. Vastav tehnoloogia hetkel puudub. Samuti on vajalik lahendada 

lossimistingimused sadamates ning korraldada sorteerimismasinad ja kaalud. 

Mereinstituudi seisukoha järgi on Väinamere kalavaru kehvas seisus võrreldes 1990. aastate 

algusega, mil varu seisundi peamiseks muutjaks kujunes ülepüük. Praeguseks on püügikoormus 

osades piirkondades vähenenud ja kohati on märke varu taastumisest (näiteks ahvena ja haugi 

puhul). Tugevamaid põlvkondi tekib töönduskaladel (säinas, haug, särg, ahven jt.) siiski harva. 
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Osaliselt on varu depressioon ilmselt seotud ka kormoranide kõrge arvukusega. Alates aastast 

2011 on neid ohjatud vastava programmi raames Hülgerahul ja Kakrarahul, mis on lähimad 

piirkonnad Muhu saare põhjaosale. Märksa rohkem valmistab aga muret hüljeste suur 

populatsioon ning nende rändamine kolooniatest Muhu rannikule, kus rüüstatakse ja lõhutakse 

kalurite püügivahendeid. Samamoodi on probleemiks reservis olev ülemäärane püügivõimsus, 

mis rakendub üksnes varude paranedes, püüdes kiiresti mere jälle tühjaks. 

Viimastel aastatel on toimunud Liivi lahe räimevaru haldamine jätkusuutlikult. Eesti 

majandusvööndis võib lugeda ka kiluvaru suhteliselt heaks, kuid Muhus selle püügitulemusi ei 

ole näha. Samal ajal ohustab Läänemere lõunaosas kilu biomassi tursa arvukuse suurenemine ja 

ka Muhus on märke selle kalaliigi tagasitulekust. 

Ahvena saak on olnud Muhu vetes paar aastat suhteliselt stabiilne ja mitmel pool esineb ka koha. 

2012. aastal oli 17-38 mm silmasammuga nakkevõrkude saagis ahvena CPUE Saarnaki 

sektsioonis 2011.a. võrreldes 2010. aastaga tõusnud ligi 30%. Sarve sektsioonis oli aastatel 2009 

ja 2010 tekkinud tugev ahvena põlvkond. Need põlvkonnad on soojade ja pikkade suvede tõttu 

olnud tavapärasest kiirekasvulisemad ja valdav enamus nende põlvkondade kaladest oli 

seireperioodiks jõudnud täiendi ülempiirist (15 cm) pikemaks kasvada.  

Haugisaak on viimasel kahel aastal tõusnud. Siinkohal on head saagikust näidanud 

harrastuspüüdjad, kes lisaks nakkevõrkudele kasutavad Muhu lõunarannikul spinninguid ja 

vedelit. Põhjarannikul on endiselt võimalik püüda lühikestel hooaegadel vimba ja lutsu. Siiga 

esineb ka mujal. Harva jääb püünistesse punast kala ja angerjat. Säinast püüti 2012. aastal vaid 

10 kilogrammi. Kiirelt on muutunud haruldaseks ka emakala. Lesta arvukus sõltub peamiselt 

soolase vee sissevoolust Läänemerre ning saagi tõusu loodetakse 2-3 aasta pärast. Tuulehaug 

tuleb Atlandi ookeanist Muhu rannikumerre kudema, kus teda püütakse suhteliselt lühikese 

perioodi vältel ning seega ei ole võimalik saagi kõikumise põhjuseid täpsemalt hinnata. 

Viimastel aastatel on intensiivistunud harrastuspüük eeskätt Muhu lõunarannikul ja Lõpemerel. 

Paljud kalurid on oma väljasõidusadamates kinnistute osanikud ja ka MTÜ Saarte kalanduse 

liikmed. Elukutseliste kalurite püügitulemused on olnud parimad Kallaste sadamas, kus vastava 

loa alusel püütud kala deklareeriti 2012. aastal 10 tonni ning kolme viimase aasta keskmine oli 

14 tonni. 2012. aastal järgnes Koguva sadam 5,4 tonniga. Lisaks püüti lõunaranniku erinevates 

piirkondades 8,8 tonni ning mujal 6,5 tonni kala (Tabel 17). 
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Tabel 17. Muhus registreeritud kalapüügi kogused (kg) 2012 

Ahven Haug 

Hõbe-

koger Kiisk Koha Latikas Lest Linask Luts Lõhi 

Meri-

forell  

Meri-

siig 

8 215 1 962 1 290 15 30 5 594 8 68 8 9 293 

            

Nurg Räim Säinas Särg 

Tuule-

haug 

Viidi-

kas Vimb Kilu Tursk 

Anger-

jas 

Ema-

kala 

Kokku 

kg 

97 13 958 10 3 005 862 45 253 0 0 0 0 30 724 

 Allikas: Põllumajandusministeerium 

Endiselt püsib oht, et paljude taastuvate kalaliikide kiiremakasvuliste põlvkondade põhiosa 

püütakse välja teisel eluaastal, ilma et nad oleksid jõudnud kordagi järglasi anda. Aastatel, mil 

kalavaru on arvukamate põlvkondade tõttu paremas seisus asetatakse püügile enam nakkevõrke. 

Rannikumere varude olukorra parandamiseks soovitatakse tagada kalade juurdepääs kudealadel 

ning pidada kinni olemasolevatest püügipiirangutest.  
 

Metsandus 

Muhu vallas leidub vähe kõrgekvaliteedilist tarbepuitu ja puuduvad ka pikaajalised projektid 

eraldi noorendike rajamiseks. Võrreldes perioodiga 2000-2005 on metsade raiemahud viimasel 

kuuel aastal suurenenud lageraiete tõttu (Tabel 18). Samas ei ole raietööde pindala suurenenud. 

Muhu valla territooriumil kasvavast võsast kasutakse hakkepuiduks väikest osa. Kohalike 

energiatootmisjaamade vajadus on väike ja olemasolev masinapark pidevalt ülekoormatud. 

Maastikehooldamine võib aga muutuda intensiivsemaks läbi hakkepuidu ekspordi. Metsaveo 

logistikat on parandanud Kuivastu sadamataristu, miskaudu  saab puiduvedu korraldada kuni 90-

meetriste laevadega. 

Kuigi metsanduskonsultatsioonide korraldamine on Muhu vallas aastatega vähenenud, 

taasasustati 2012. aastal Muhu Metsaühistu, mille tegevused on suunatud otseselt muhulastest 

metsaomanikele. Muhu valla jaoks on peamiseks probleemiks metsavedudega tekitatud kahju 

kohalikele teedele. Tihti kaasneb ka kodanike pahameel, sest metsamaastike vähene esteetiline 

ilme rikub miljööväärtust ja mõjutab külastuskeskkonna atraktiivsust turismimajanduses. 

Tabel 18. Muhu metsaraie mahud 2000-2005  

Allikas: Metsateatiste alusel 

 

 

Aasta Uuendusraied    Hooldusraied riigimaal Hooldusraied eramaal       K o  k k u

Pindala ha Maht tm Raieõiguse Lepingute järgi Metsateatiste järgi

Pindala ha Maht tm Pindala ha Maht tm Ha Tm

2000 3 329 85 456 80 1353 168 2138

2001 2 100 109 848 91 1524 202 2472

2002 8 1000 106 909 85 1415 199 3324

2003 6 1038 131 2097 154 4798 291 7933

2004 50 5715 39 433 253 7118 342 13266

2005 11 1014 4 41 291 3112 306 4167

Kokku 80 9196 478 4784 954 19320 1508 33300
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Jahindus  

Jahindus on Muhus esindatud harrastustegevusena. Jahiga reguleeritakse ulukite arvu. 

Metssigade arvukuse reguleerimiseks kohalikel jahimeestel võimekus puudub 

(jahimajanduskavade järgi oleks nende optimaalne arv Muhus ca 40), mistõttu 

metsseakahjustused on ulatuslikud. 

Muhu on jagatud kaheks, Liiva ja Tamse jahinduspiirkonnaks. Mõlema piirkonna  jahindust ja 

ulukihoolet korraldab Muhu Jahiselts. Selts koondab üle 100 jahimehe, kes on jagunenud üle 

Muhu viieks jahtkonnaks. Tinglikult on need jahtkonnad Piiri, Rootsivere, Tupenurme, Hellamaa 

ja Kuivastu. Jahtkonnad alluvad Muhu Jahiseltsi juhatusele, kuid igal ühel on ka grupivanemad. 

Varasemalt lepiti küttimislimiidid kokku Saaremaa Keskonnaameti  ja Saarte Jahindusklubi 

vahendusel. Seoses uue jahiseaduse kehtestamisega 2013. aastal määrab limiite selleks 

ellukutsutud maakondlik jahindusnõukogu, kuhu kuuluvad lisaks jahimeeste esindajatele ka 

maaomanike esindajad ja Keskkonnaameti esindajad. 

Aastal 2012 kütiti Muhus 422 metssiga, 40 põtra ja 9 punahirve. 

Seoses uue jahinduskavaga tuleb Saare maakonnas viia põtrade arvukus 3 aasta jooksul 600 

isendini, punahirvede arvukus sama arvuni 6 aasta jooksul. Sellest kavast lähtuvalt on Muhus 

põtrade küttimislimiit aastal 2013 minimaalselt 45 isendit ja hirvede limiit 15-20 isendit, kuid 

võib ka rohkem. Metssigade küttimisel limiit puudub.  

Muhus ei ole jahipidamine majandusliku tulu eesmärgil levinud, vähesel määral tegeletakse 

jahiturismiga. Külalisjahimeestele on koostatud hinnakirjad, kuid kohalike jahimeeste suure 

arvukuse tõttu realiseeritakse enamus jahilube enesetarbeks. Lähitulevikus pole Jahiseltsil kavas 

ka suurendada kommertsjahi osakaalu. 

1.6.3. Sekundaarsektor 

Muhu traditsiooniliste toodete valmistamiseks on 2011. aastal valla poolt läbiviidud uuringu 

alusel omandanud vastava erialase hariduse 7% küsitletud elanikkonnast (nahakunst, rõivaste 

modelleerimine, tisleritöö). Väljaõppe on saanud eeskätt vanim vanusegrupp. Vaatamata käsitöö 

populaarsusele jääb kokkuvõttes materjali- ja tekstiilitöötluse tegevusvaldkond üldjärjestuses 

keskmiste juurde. Veelgi väiksemad näitajad leiab ehituses, mis on samas Muhu valla peamine 

tegevusharu. Kuigi üldprotsent on 6,9, siis otseselt ehituse erialal on hariduse omandanud vaid 

5,2 % küsitletud tööealistest elanikest. Neist enamus on vanusegrupis 51+ eluaastat, kus nii 

ehituse kui puutööga olid tegelenud vähemalt 17% inimestest. Kõigist tööealistest olid nii ehituse 

kui raskesõidukite juhtimise täiendkoolitused läbinud 2%. Väike oli ka koolitatud inimeste arv  

tööohutuse erialal, mis omakorda kajastub tööõnnetusjuhtumites  (Tabel 19).  

 

Tabel 19. Tööõnnetusjuhtumite arv Muhu ettevõtetes 

Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kogusumma 

Kerge raskusaste       1 5 4 4 14 

Raske aste   1     1   1 3 

Kogusumma   1   1 6 4 5 17 

Allikas: Tööinspektsioon 
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Muhu tööstustraditsioone jätkab endiselt tööstusettevõte OÜ Muhu Puidukoda. 

Käsitöötraditsiooni edasikandvad tooted valmivad enamuses ekspordi eesmärgil Soome, Rootsi 

ja Norrasse. Puidukoja kaugemateks sihtkohtadeks on olnud Jaapan, Austraalia ja USA. Lisaks 

suveniiridele valmistab Muhu Puidukoda tooteid eritellimusel. 2013. aastal asutatud OÜ 

Tarispuu tegeleb üksikeksemplaridega, kus meistritööna valmivad eeskätt täispuidust tooted. 

Erinevate puittoodetega tegeleb OÜ Muhu Mööbel, mille asukohaks on Nõmmküla. Sealsetes 

tootmisruumides valmistatakse ja renoveeritakse ka täispuitmööblit. Samas naabruses on 

lõpetanud hiljuti tegevuse ainukene muhulastest paadimeistrite ettevõte OÜ Väike Paaditööstus, 

mille head kätetööd on tunnustatud ka Norras. Pärast paaditööstuse sulgemist, jätkati aastatel 

2010-2012 traditsioonilise laevaehitusega Koguva rannas, kus MTÜ Väinamere Uisk 

eestvedamisel valmis praamide eelkäija muhu uisk. Tegemist on vanima ja suurima Eesti 

pärandkultuuri esindava purjelaevaga (kogupikkus 19,2 m, laius 5 m). 

Ehitusturgu elavdab Muhus küllaltki suur arendustegevus ja maksejõuliste suveelanike arv. 

Muhu suurimaks ehitusettevõtjaks on OÜ Kehte, mis lisaks osutab ka saekaatriteenust ja 

transporti. Jõudsalt on töötajaskond suurenenud osaühingus Moekasti. Üldehitusteenuseid 

osutavad ka OÜ Collester ja Muhu Varahalduse OÜ. OÜ Muhu Maa on teinud väikesemahulisi 

ehitustöid. OÜ Muhro valmistab traditsioonilisi rookatuseid ning aastast 2013 ehitab väikestes 

mahtudes palkmaju.  Koguva Saeveski OÜ pakub saekaatriteenuseid, üldehitus- ja kaevetöid. 

Muhust väljaspoole on oma teenused suunanud OÜ Trajali ja puistevillaga tegelev OÜ Okk In 

Corpore. Lisaks leidub Muhus ehitusteenuste alal üksiküritajaid.  

Sekundaarsektorisse kuuluvaid joogiveevarustuse ja heitveekäitluse teenuseid osutab AS 

Kuressaare Veevärk ning keskkütteteenust Muhu Valla Kommunaalamet, mis lisaks tegeleb 

vallateede ja avalike alade korrashoiuga. Kruusa ja liiva kaevandamiseks on hetkel varud otsas 

ning siinkohal on peamiseks vahendajaks kujunenud Muhu Varahalduse OÜ. Prügiveoteenust 

osutab AS Ragn Sells ning käitlemine toimub OÜ Maasi Jäätmejaamas. 

Muhu sekundaarsektori tugevuseks on selle jätkuv seos kohalike töötraditsioonide ja 

oskusteabega. Uute väiketööstuste ootuses on aga ettevalmistatud Muhu valla poolt erinevad 

arendusalad. 

1.6.4.Tertsiaarsektor 

Muhu saart läbiv transiitkoridor, aktiivne turism ja jõukate suvitajate arvukus hoiab Muhus ülal 

suurt teenindussektorit. Vallavalitsuse uuringu järgi on ligikaudu veerand põllumajanduse 

taustaga vanusegrupist 31-40 saanud töökoha klienditeenindajana. Kaubanduses ja teeninduses 

on tegelik eriharidus 10,3%-l tööealistest muhulastest. Vanusegrupis üle 51 aasta oli vastav 

töökogemus koguni 34%, kuni 30-aastaste seas 32%. Neile järgnes 26%-ga vanusegrupp 31-40. 

Klienditeenindus oli ka muhulaste täiendkoolituste seas kõige populaarsem eriala (14% 

vastanutest). Ametit olid kõige rohkem õppinud inimesed vanuses 41-50 aastat (16%). Neist 

20% olid vastaval erialal ka tööd leidnud.  

Ühistransporditeenuseid osutavad maakonnasiseste ja linnadevaheliste bussiliinide operaatorid 

ning Muhu vald, mis korraldab õpilasvedu. Tänu Muhu soodsale asendile Saare maakonna 

ühendusteel mandriga on bussiliiklus Tallinna ja Kuressaare vahel väga tihe. Aastal 2010. võeti 

Muhu vallas vastu ka taksoveo määrus, mille alusel väljastatakse taksoveoluba ja sellega kehtiv 

sõidukikaart. Vaatamata suurele nõudlusele on taksoteenused jäänud esialgu hooajaliseks, mingil 

määral on olukorda leevendanud turismiettevõtete rendiautoteenused. Elektrisõidukiga osutab 

teenuseid hetkel vaid Muhu valla  
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Transpordiettevõtjatest on suurim AS Saarte Liinid, kes haldab Muhu tähtsaimat mereväravat 

Kuivastus. Sadamas peatuvaid parvlaevasid opereerib OÜ Väinamere Liinid, mis on uuendanud 

oma aluseid ning parandanud oluliselt klienditeeninduse kvaliteeti. Lisaks Kuivastu 

väikelaevasadamale on avatud jahisadamad Lõunarannas ja Koguvas.  

Collester OÜ avas aastal 2011 autoremondiosakonna ning plaanis on väljaarendada sõidukite 

ülevaatuspunkt. Muhu Varahalduse OÜ on samuti väga laia tegevushaardega osutades 

muuhulgas metsatöid ja veoteenuseid. Nurme külas asuva masinapargiga pakub erinevaid 

teenuseid Muhu Tehnika OÜ. Haljastuteenuseid osutavad OÜ Käoking ja OÜ Lillevälja. 

Aiandustarvikuid müüb Liival hooajaliselt OÜ Käoking aiakauplus. 

Suurim jaekaubandusettevõtja on Muhu vallas Saaremaa Tarbijate Ühistu, mis tegutseb nii Liival 

kui Hellamaal. Suurim kauplus Muhus on 2010. aastast Konsumi ketti kuuluv Liiva kauplus. 

Tänaseks on müügitegevus lõpetatud Nõmmkülas. Muhu põhjaranniku elanikke teenindab 

endiselt kauplus Mõisakülas (Lumiste). Samuti on kohalikel eraettevõtjatel kauplus Kuivastus 

(toidukaupade müük). Poodidest kaugemate külade elanikele tänase seisuga toiduainete 

autokauplus puudub. Kuressaare Tiiru ehituskaupade (Espak) esinduspood asub Piiril. Samas 

lähedal on veel Väravavahi käsitööpood ja Muhu Puidukoda OÜ tootmishoones asuv 

esinduspood. Eeskätt autotarvikute müügiga tegelevad müügipunktid Liiva bensiinijaamas ja 

naabruses asuvas Kiiskari OÜ autoteeninduses. Liiva Kaubahoovis asub käsitööpood, kus 

müüakse nii Muhu Puidukoja suveniire kui ka käsitööseltsi Oad ja Eed tooteid. Lisaks on 

naabruses FIE Janne Kommel lambanaha töötuba. Kodune käsitööateljee on ka Männiku 

Käsitöötoas Koguva külas. Käsitööpoed on avatud veel Kuivastu sadamas ja Koguva rannas 

(Rannarahva Kaubad). Masintikandiga tegeleb Nett Tikand OÜ.  

2013. aastal avati Liival ühisturustuspunkt, kus tegevusi on soovinud käivitada mitu ettevõtet. 

Nende  seas on kõige aktiivsem pagarikoda OÜ Muhu Pagarid, millele on suurt edu toonud 

seemneleib nimega „Muhu leib“. Samas hoones on plaanitud avada ka suitsutusahjuga 

kalakauplus. Teiste seas kasutab hoonepindasid Muhu turismiinfopunkt ning tööd alustab ka 

kunsti- ja käsitööpood. Samas tegutseb alates novembrist Muhu Käsitööseltsi „Oad ja Eed“ 

käsitöötuba, mis on avatud kõigile huvilistele ja kus lisaks koolitustele on ka väike käsitöönäitus-

müük. Liiva välimüügis on pidevalt pakkumises mesi ning väljaarendamisel on sealne turuplats. 

Koguva parklas on hetkel müügitegevus veel passiivne. Uuendusi on kavandanud sealne 

koordinaator Koguva Külaselts. 

Toitlustuskohtadest paiknevad Liival Kalakohvik ja Muhu restoran. Kuivastus töötab sadama 

pubi Mehed Ei Nuta (OÜ Horesto), Pädaste mõisas aga Meremaja ja kõrgetasemeline gourmet’ 

restoran Alexander (OÜ Pädaste Mõis). Lisaks sellele pakutakse toitlustamist turismitaludes ning 

Liiva Põhikooli söökla toitlustab soovijaid kooli lahtioleku perioodil ettetellimise alusel. 

Toitlustuskohtade hulk ja valik on suveperioodil turistide jaoks tõenäoliselt rahuldav. Puudu on 

aga kiire ja odav söögikoht, kus võiksid lõunatada kohalikud inimesed tööpäeval. Seni ajani on 

aastaringselt teenindanud kohalikke elanikke pubi Mehed Ei Nuta, mis asub Kuivastu sadamas. 

Aaastaringne kohvik valla keskuses Liival avatakse 2013. aasta lõpus ühisturustuspunkti hoones. 

Majutuskohtadest on Muhus hotell Pädaste mõisas, 23 puhkemaja ja kämping Liival. Siinkohal 

tekib tihti puudus odavmajutusest, seda näiteks Juu Jääb festivali ja Saaremaa ooperipäevade 

ajal. 

Erateenustest on Muhus kättesaadavad veel pangateenus (SEB postipank Liiva sidejaoskonnas ja 

Swedpanga sularahaautomaat), bensiinijaam Liival, elektriautode kiirlaadimispunkt Kuivastus, 

autoteenindused osaühingus Kiiskar ja Soonda külas osaühingus Collester, apteek (Muhu-Liiva 

Apteegi OÜ), hambaravi, raamatupidamisteenus (OÜ Laus-End), maamõõduteenus (OÜ 
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Gromaticus) ja veterinaarteenus.). Pooled klienditeenindust õppinud tööealised elanikud on 

spetsialiseerunud iluteeninduse erialal. 2013. aastal pakkus juuksuriteenust FIE Heti Huum 

(Liival) ja FIE Luule Laaneväli (juuksurituba Eakate Hooldekodus). Iluteenusele oli 

spetsialiseerunud Heaolutoake ning vastav teenusevalmidus oli ka Pädaste mõisas ja Vanatoa 

turismitalus. 

Sotsiaaalhoolekande korraldamine toimub läbi Muhu Vallavalitsuse ja Muhu Valla Eakate 

Hooldekodu. Perearsti- ja hambaraviteenuste osutamiseks on valla poolt antud tasuta rendile 

endine ambulatooriumihoone. Lähim kiirabipunkt asub Orissaares. 

Muhu vald kuulub Lääne Politseiprefektuuri Orissaare konstaablijaoskonda. Orissaare 

Päästeteenistust toetab Piiril paiknev Muhu Vabatahtlik päästekomando, mille administreerimis- 

ja majandamiskulusid aitab katta Muhu vald. Päästekomando liikmeskonda kuulub 20 inimest. 

Kõik nõuetele vastavad koolitused on läbinud ligikaudu 5 vabatahtliku. Viimastel aastatel on 

Muhu vald uuendanud osaliselt päästekomando masinaparki. Oluline oleks kaasata rohkem noori 

ning tekitada huvi päästetegevuse vastu elukutse valikul. Organisatsioon vajaks ka koordinaatorit 

ning süsteemset valvet ja koolitust.  

Mereturvalisuse tagamiseks on loodud Muhu Merepääste Selts, mille tegevuspiirkonnaks on 

Väinameri ja Liivi laht. Selts kuulub ühendorganisatsiooni Eesti Vabatahtlik Mere- ja 

Järvepääste. Tänaseks on seltsil 36 liiget ja viis valvesadamat (Koguva, Võrkaia, Kallaste, Kesse 

ja Lõunaranna). Lisaks on liitunud muhulastega Orissaare ja Ruhnu vabatahtlikud. Aktiivselt on 

osaletud mitmetel päästetöödel ja tehtud mitmesugust ennetustegevust. Õppetööd on korraldatud 

ka noorte seas (Kaitseliidu Muhu Noorkotkad). Merepäästjad osalevad pidevalt treeningutel nii 

Eestis kui välismaal, samuti on seltsil omapoolsed atesteeritud koolitajad. Muhu Merepäästel on 

sõlmitud koostööleping  Politsei- ja Piirivalveametiga. Vabatahtlikud teostavad pääste- ja 

otsinguoperatsioone ka iseseisvalt. Lisaks inim- ja varapäästele arendatakse välja 

keskkonnareostuse tõrje võimekust. Peamiseks probleemiks efektiivse pääste- ja otsingutegevuse 

korraldamisel on senini olnud kiirreageerimiseks sobivate päästealuste puudumine. Kasutatakse 

isiklikke paate ja varustust. 2013. aasta alguses omandas Muhu Merepääste Selts jääklassiga 

transpordi- ja päästelaeva PVK 006, et saaks teostada aastaringselt päästetöid, arendada 

reostustõrje võimekust ning osutada Muhu vallaga seotud väikesaarte elanikele abi kehvades 

ilmastikutingimustes.  

Peamiseks avalike teenuste osutajaks on Muhu Vallavalitsus koos oma hallatavate asutustega.  

Lisaks kuulub vallale 11 elamispinda, millest  kaheksa sotsiaalkorterit asub praeguses Muhu 

Eakate Hooldekodu hoones. Otsene elamumajandus ettevõtlusharuna Muhus puudub. 

Vaatamata õpilaste arvu kahanemisele on nii Muhu Põhikooli hoonet kui selle funktsioone 

jätkuvalt arendatud. Ka Muhu lasteaia tegevuseks kasutusel olevad ruumid on kaasajastatud. 

Laste ja noorte koolivälise aja sisustamisega tegeleb Muhu Noortekeskus, mille tegevuste 

laiendamiseks on kavandatud uute ruumide väljaarendamine Muhu Spordihallis ja selle 

juurdeehituses. Muhu Spordihalli ülesandeks on valla spordialase tegevuse korraldamine ja 

spordirajatiste haldamine. Spordihalli hoones on uuendatud jõusaali ning seoses Kultuuri- ja 

Vabaajakeskuse projektiga on kavandatud hoone osalist ümberehitamist.  

Muhus on kaks avalikku raamatukogu, Liival ja Hellamaa Külakeskuses. Raamatukogudes on 

avalikud internetipunktid. Lisaks on Muhu Põhikoolis raamatukogu. Hellamaa Külakeskus on 

kujunenud ümberkaudsete külade elanike seas populaarseks vabaaja veetmise kohaks. 

Korraldatakse pidusid, etendusi ja õppepäevi. Lisaks tegutsevad täiskasvanute huviringid, 

üüritakse välja ruume ning võimalus on telkimiseks. Keskuse remonti on tehtud osade kaupa. 
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Lisandunud on Hellamaa kogukonnaköök, mis pakub kohalikele väikeettevõtjatele ja eraisikutele 

võimalust kasutada toitlustuse osutamiseks nõuetele vastavat kööki ja selle tehnikat.   

Koguvas tegutseb vallavalitsuse poolt hallatava asutusena Muhu Muuseum, mis moodustab 

ümbritseva arhitektuurilis-maastikulise kaitsealaga ühtse külastuskeskkonna. Muuseumi hoonete 

ja taristu seisund on suhteliselt hea. Piiri Rahvamaja, mis asub ajaloolises magasiaidas, on aga 

hetkel vähese kasutusega. Kasutatud on ruume erinevate kultuuriürituste ja näituste 

korraldamiseks.   

 

Turismimajandus 

Eestis moodustab 18% majandusest turism. Turismi üheks tõmbekeskuseks on Muhu saar koos 

seda ümbritsevate väikesaartega. Kohalikke turismiasjalisi ühendab Muhu Turismi 

Assotsiatsioon, mille eesmärk on arendada Muhu valda kui vääristurismi sihtkohta, mis põhineb 

loodusmaastikel, ajalool ja kultuuril (sh. elustiilil, traditsioonil). Oluline on säilitada 

pärandkultuurimaastikud ja elukeskkonnad ning kaitsta miljööväärtuslike alasid.  

Tihedat koostööd tehakse Saaremaa Turismiarenduskeskusega ning geoturismi aitab arendada 

MTÜ Saarte Silurimaa. Samas soovitakse säilitada Muhu kui tõmbekeskuse maine ja kohalik 

turismibränd, milleks on „Muhu - saar, kus aeg puhkab“ (Muhu – island where time rests). Muhu 

Turismi Assotsiatsioon on aidanud kujundada saare mainet nii turundusmaterjalides kui ka 

avalikus ruumis. Teavitusmaterjalina on populaarne mitmekeelne infovoldik (inglise, vene, 

eesti), mille tiraazh on aastas üle 20 000 eksemplari. Liiva Kaubahoovis on Muhu valla poolt 

avatud suvehooajaks ka turismiinfopunkt.  Jätkuvalt kajastavad piirkonda rahvusvaheliselt tuntud 

meediaväljaanded (BBC, CNN jne).  Esile tuuakse Muhu saare traditsioone ja jaanipidustusi 

ning CNN on nimetanud Muhumaad  üheks Euroopa põnevaimaks sihtkohaks. 

Saared on jätkuvalt populaarne sihtkoht. Väinamere Liinide andmetel kasvas kogu suve lõikes 

juunist augustini eelmise suvega võrreldes Kuivastu-Virtsu liinil sõidukite arv 9 protsenti ja 

reisijate arv 5 protsenti,  Muhumaa ja mandri vahel sõitis 2013. aasta suvel 636 885 reisijat ja 

236 503 sõidukit.  

2013. aasta Turismiinfopunkti suvise statistika põhjal on märgata siseturismi kasvu. Võrreldes 

varasemate aastatega on rohkem tajutav leedulaste huvi Muhu saare vastu. Turismiettevõtjate 

andmetel on jätkuvalt peamisteks puhkajateks välisriikidest soomlased ja sakslased ning 

tõusuteel on ka venelaste osakaal (samal ajal vähenes nende külastus infopunktis võrreldes 

aastaga 2012 kaks korda, mis viitab etteplaneeritud reiside suurenemisele). Aastatega on 

aeglaselt kasvanud ka inglaste ja Aasia turistide huvi. 

2011. aasta andmetel oli erinevates Muhu valla turismiasutustes 11 154 välismaalaste ööbimist 

(Joonis 14). Muhu vallas on kasvanud kiirelt mereturismi osakaal.  2011. aasta suvehooajal tõid 

sadamad Muhu saarele vähemalt 2 370 välismaalaste ööbimist (ööbimine nii laeval, telgis kui 

karavanis). Järgnevatel aastatel on mereturistide arv veelgi tõusnud. Saarel teenindab külastajaid 

kolm sadamat Lõunaranna, Kuivastu ja Koguva. Viimased neist alustasid tegevust 2012. aasta 

suvel.  Juba 2013. aasta sügiseks oli Kuivastu väikesadam tõusnud külastatavuselt Saare 

maakonnas esikohale (920 alust). Lisaks on valla poolt avalikus kasutuses ujuvkaiga lauter 

Kesselaiu abajases ning avalike mereväravatena on Muhu valla poolt renditud Kallaste ja 

Võrkaia sadamad. Mereturismiga seotud teenuseid toetab Muhu Merepääste Selts, mis aitab 

tagada külastajatele turvatunde valvesadamate võrgustikuga.  
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Joonis 14. Välismaalastest turistide majutus 2011 (Muhu vallavalitsuse uuring) 

 

Kogu Muhu saart läbib Tallinna-Kuressaare maantee, mis toimib transiitkoridorina. Ohutumat 

läbiliiklemist soodustab projekteeritud Liiva küla läbiva teelõigu rekonstrueerimine.  

Põhimaanteede ja kõrvalteede ääres puuduvad ühise kujundusega viidad. Külastajatel ei ole 

teavet pikematest saart läbivatest sõidumarsruutidest ja sealsetest piirkondlikest väärtustest. 

Turismi arengut pidurdab ka külastajatele pakutavate transpordivahendite vähesus ja kohati 

ebakvaliteetne või puudulik teedevõrgustik, seda eeskätt kergliikluses ja miljööväärtuslikel 

aladel. Teisalt on oluline miljööväärtuslike maastike kaitsmine massiturismi eest ning valgus- ja 

helireostuse vältimine suurrajatiste poolt.  

Turismile tuginevad Muhus eelkõige toitlustuse ja majutuse pakkujad. Samas puuduvad 

terviklahendused erinevatele sihtrühmadele (näiteks pereturism). Tänaseni ei leidu teenuste 

koordinaatorit ja puuduvad professionaalsed reisikorraldajad. Muhu saare kui turismisihtkoha 

turundamine väljaspool Turismi Assotsiatsiooni on olnud aktiivne üksikute turismiasjaliste 

eestvedamisel. Ühisturundus on jäänud tagasihoidlikuks. Talvekuudel ei pakuta külalistele 

aktiivseid tegevusi ning majutuskohtade arv on piiratud. Ka Liiva küla ei toimi aastaringselt 

turismikeskuse ja infopunktina. Endiselt on probleemiks hooajalisus.  

Muhus puuduvad pikemad turismiprogrammid, kuid välja on kujunenud üksikud populaarsed 

sihtpunktid – lisaks Koguva muuseumikülale tutvustab Tihuse Hobuturismitalu ainulaadset 

Muinaskultuuri rada ning tuntust on kogunud Jaanalinnufarm ja muhulaste traditsiooniline uisk-

tüüpi purjelaev Moonland. Omaette nähtuseks on Pädaste mõis -  see on ainukene Eesti viie tärni 

hotell asukohaga väljaspool Tallinnat. Ajaloolistest objektidest külastab igal aastal Muhu Püha 

Katariina kirikut ligikaudu 10 000 inimest ja ajaloolist Koguva kaluriküla üle 15 000 turisti. 
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Vaatamata faktile, et Muhu maalinnus oli viimane Eesti muistse vabadusvõitluse vastupanu 

kants ning läbi ajaloo on olnud rändajate peatuskohaks Kuivastu kõrts, on need kaks atraktsiooni 

jäänud väljaarendamata. Loodusmaastikest köidavad aga tähelepanu pankrannikud (Üügu, 

Püssina) ja poollooduslikud maastikud. Nende seas esinevad geotüübid, mida tutvustatakse läbi 

maakondliku geopargi Saarte Silurimaa. 

Kesselaiul on registreeritud aastal 2011 ja 2012 üle tuhande külastaja (Saarevahi logiraamat). 

Põhiline külastusaeg on suvi, aga ka talv kui merel on piisavalt tugev jää. Eraldi on planeeritud 

avada külaliste teeninduseks turismitalu Vanaõuel ning ehitada välja Kesse-Jaani sadamahoone 

ja saun. Peamiselt tullakse otsima metsikuid paikasid väikeseks puhkuses, korraldatakse 

loodusmatkasid ja hooldatakse saare poollooduslikke kooslusi. Tavakülastajate kõrval on 

kasvanud mereturistide osakaal, kes ööbivad laevadega abajases või idapoolses sadamas. 

Ööbimisi täiendavad veel kalurid, kajakisõitjad ja väiksemate paatide omanikud.  

Uuendamist vajab Kesselaiu viidastussüsteem ja matkarajad. Saareelanikud peavad oluliseks 

preventatiivset teavitustööd (näiteks külaliste käitumisjuhised). Lisaks põhjarannal paiknevale 

RMK telkimisalale on vajadus sarnase avaliku teeninduspunkti järele lõunarannas. Vaja oleks 

määrata telkimiskohad, et vältida nö metsikuid laagripaikasid. Samuti vajaksid korrastamist 

kiviaiad ja mõisahoone piirkond. 

 

1.7. Valla juhtimine 

1.7.1. Vallavolikogu ja vallavalitsus 

Kohalikel valimistel kandideerib ühele kohale Muhu valla volikogus alla 5 inimese. Poliitiline 

aktiivsus on madal. Muhu Vallavolikogu on 13-liikmeline. Lähtuvalt vajadusest säilitada 

töövõime ka volikogu komisjonides, on Muhu Vallavaolikogu 12.06.2013.a otsusega nr. 164  

kinnitatud järgmise volikogu (2013-2017) liikmete arvuks samuti 13.  

Volikogu juures tegutsevad järgmised komisjonid: 

- revisjonikomisjon 

- arengukomisjon 

- rahanduskomisjon 

- hariduskomisjon 

- kultuurikomisjon 

- sotsiaalkomisjon 

 

Volikogu põhiliseks tööruumiks on Hellamaa külakeskuse saal, kuid tulevikus on otstarbekas 

planeerida volikogu tööruum koos uue vallamaja tööruumidega (esitlustehnika, volikogu 

materjalide ja dokumentide parem hoidmine ja esitlemine jms.). Vallavalitsus on neljaliikmeline 

(peale endise arendusnõuniku töölt lahkumist on 2013. aastal üks vallavalitsuse liikme koht 

täitmata). Vallavalitsus on ainukene valla ametiasutus. Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuur 

on esitatud joonisel 15. 
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Joonis 15. Muhu Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuur  

 

Vallavalitsuse töökohad on üldjuhul täidetud, kaadri liikumist on olnud seoses 

lapsehoolduspuhkustega ja erinevatel ajaperioodidel ette tulevate erinevate tööülesannete 

suurenemise või vähenemisega.  Vabade ametikohtade täitmiseks korraldatud konkursid on 

olnud edukad, probleemne on ainult uutele spetsialistidele elamispinna leidmine. Seoses aktiivse 

ehitustegevusega saarel, oleks vajalik koostöös naabervaldadega võtta tööle vallaarhitekt. Alates 

2013. aasta sügisest töötab 0,5 töökoha koormusega lastekaitsespetsialist.  

Olemasoleva vallamaja ruumid ei rahulda kõiki vajadusi. Kuigi vallamaja ruumides on tehtud 

sanitaarremont, ei vasta ruumide arv ja suurus vajadustele – nii ehitusspetsialist kui ka maa-ja 

planeeringuspetsialist koos registripidajaga asuvad lasteaia hoones. See teeb keeruliseks nii valla 

spetsialistide omavahelise koostöö kui ka inimeste teenindamise. 

Tehtud on töökeskkonna uuring ja teostatud töötajate tervisekontroll, töövahendid on 

kaasajastatud. Läbi vallaeelarve on töötajatele tagatud täienduskoolitused, kuid puudub piisav 

tagasiside erinevate koolituste vajaduste kohta, samuti töötajate rahulolu ja arenguvajaduste 

kohta. 

Olulisematest arengudokumentidest on Muhu vallas olemas Muhu valla üldplaneering aastani 

2017, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 2004-2016, Muhu valla eelarvestrateegia 2014-

2017, Muhu- ja Ida Saaremaa valdade jäätmekava, Muhu valla terviseprofiil. Nimetatud 

dokumendid vajavad perioodilist ülevaatamist. Puuduvad lasteaia arengukava, energeetika 

arengukava, sotsiaalhoolekande arengukava, teedehoiu kava jm. arengu planeerimiseks vajalikud 

dokumendid. 

Kõige operatiivsemat infot  valla poolt tehtud otsustest saab valla kodulehel oleva elektroonilise 

dokumendiregistri kaudu. Valitsemise läbipaistvuse ja elanikkonna parema kaasamise nimel 

kasutatakse erinevaid võimalusi: külavanemad, teated ja info valla kodulehel, interneti 

suhtlusvõrgustikes, ajalehes, teadetetahvlitel. 
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1.7.2. Eelarve 

Alates 2012. aastast on kohalikel omavalitsustel lähtuvalt finantsjuhtimise seadusest nõue 

koostada eelarvestrateegia, mis on arengukavast tulenev finantsplaan nelja eelseisva eelarveaasta 

kohta ning see koostatakse arengukavas toodud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida 

kavandatud tegevuste finantseerimist ja tagada eelarvepoliitika jätkusuutlikkus. 

 

 
Joonis 16. Omatulud ja toetused Muhu valla eelarve tuludes (tuh. €), 2010-2012 

Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Muhu vallavalitsuse andmete põhjal 

 

Muhu  valla  eelarve omatulu koosneb põhiliselt  maksudest  (üksikisiku tulumaks ja maamaks) 

ning valla poolt osutatud teenuste  müügist.  Toetuste  osakaal  on  viimastel  aastatel  olnud  

umbes  kolmandik  eelarve  tulust   (Joonis 16).  Seda  põhiliselt  toetusfondi  osas,  

tasandusfond,  mis  oma  sisult  tasandab  tulumaksu  laekumist,   jääb  aina  vähemaks.  

Võrreldes eelneva arengukava perioodiga on proportsionaalselt oluliselt kasvanud omatulude osa 

ja vähenenud toetuste osa. Muhu vallas suureneb tulumaksu laekumine suve- ja sügiskuudel 

(Joonis 17), mis näitab kohaliku ettevõtluse hooajalisust (näit. ehitus, turism). 
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Joonis 17. Muhu valla igakuine tulumaksu laekumine 2008-2012 
Allikas: Muhu vallavalitsus 

 

Võimalus  investeerida (Joonis 18)  on  tekkinud  peamiselt sihtotstarbeliste  riigieelarve  

eraldiste  ning  riiklikest  sihtasutustest  saadud  projektitoetuste  abil,  kattes  ise  nõutava  

omaosaluse.  Nii  on 2010. a. rekonstrueeritud   Liiva  küla  kaugküttevõrk,  kus  SA Keskkonna  

Investeeringute  Keskus (KIK)  andis  projektitoetust  42% ,   vald  panustas  omaosaluse  58%  

ulatuses,  so.  üle  69  tuhande  euro,  oma  säästudest.  2010-2012 aastad  on  investeeringute  

osas  tagasihoidlikud,  kuna  valla suurimal  investeeringuobjekti, Muhu ja Ida-Saaremaa 

sotsiaalkeskuse,  ehitus  takerdus  hanke  alapakkumise  tõttu.  Seetõttu  on  suuremad  

investeeringumahud  nihkunud  aastatele 2013-2015. Aastate 2011 ja 2012 suuremad 

investeeringud on seotud Muhu lasteaia ruumide rekonstrueerimise ja vallateede tolmuvabade 

katete ja parklate ehitusega. 
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Joonis 18. Tegevuskulud ja investeeringud Muhu valla eelarves (tuh. €), 2010-2012 

Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Muhu vallavalitsuse andmete põhjal 

 

Laenu  jääk  oli  2013. aasta  alguseks  173,13 tuhat  eurot.  Laenu on võetud  uue 

sotsiaalkeskuse  ehituseks  2009. aastal  63,9 tuhat  eurot  ja  2013. aastal  260 000  eurot.  

Vajadusel  saab  laenu  võtta  veel  2014. aastal samale  objektile.   Kui  seadusega  kehtestatud  

netovõla  koormus  kohalikul  omavalitsusel  võib  olla  60%  põhitegevuse  tulust,  on  Muhu  

Vallavalitsus  seda  tagasihoidlikult  kasutanud ning  netovõla  koormus  oli  2010-2012 aastal  

vastavalt  14%,  12% ja  10% (joonis 19). Aastatel 2013-2015 plaanitavate suuremate 

investeeringute (sotsiaalkeskus, noortekeskuse uued ruumid, Kallaste sadam, Liiva-Piiri 

kergliiklustee) realiseerumisel tõuseb Muhu valla laenukoormus 30-40%-ni, jäädes oluliselt alla 

kehtestatud piirmäära. 

 

 

Joonis 19. Muhu valla kohustused ja võlakoormus (tuh. €), 2010-2012 
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Muhu vallavalitsuse andmete põhjal 
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1.7.3. Vallasisene koostöö 

Elanikkonna heaolu ja turvalisuse tõstmiseks teeb vald koostööd Päästeametiga, 

Maanteeametiga, Politsei- ja Piirivalveametiga, Muhu Perearstikeskuse OÜ-ga, Muhu valla 

volitatud veterinaararstiga, Keskkonnaametiga ja kohaliku  mittetulundussektoriga. 

Läbi oma eelarve ja Päästeameti toetuse toetab vald Muhu Vabatahtliku päästekomando 

toimimist ja varustuse soetamist. 2012 ja 2013.a. soetas vald päästekomandole kasutatud ent heas 

seisukorras olevad kustustusauto ja paakauto. 

Perearstikeskus kasutab vallale kuuluvat hoonet ja kinnistut. Vald on abistanud ka volitatud 

veterinaararsti tasuta vastuvõturuumi võimaldamisega, kahjuks ei vasta ruum töö iseloomust 

tulenevatele nõuetele. 

Iga-aastaselt on vallaeelarves ette nähtud toetussummad ka abipolitseinike tegevuse toetuseks. 

Kohaliku majanduse edendamiseks on vald teinud koostööd MTÜ Muhu 

Turismiassotsiatsiooniga kui ka majutusasutustega, tutvustades neid valla kodulehel ja jagades 

suvisel ajal vastavat teavet valla infopunktis Liival. Valla kodulehel on ka muu ettevõtlusalane 

info ja tutvustatakse valla territooriumil olevaid ning ettevõtluseks sobivaid kinnistuid ja 

hooneid. 

Sadamate arendamiseks ja paremaks haldamiseks on vald võtnud rendile Kallaste ja Võrkaia 

sadamad. 

Hea koostöö on vallal külaseltside ja –seltsingutega. Vald toetab nn. kolmandat sektorit 

vallaeelarvest läbi seltsitegevuse arendamise rahade ning  koostöös on korrastatud 

bussiootekodasid ja külaplatse, korraldatud kultuuriüritusi jne. Vald toetab külaseltsi Põhjarannik 

tegevust vallale kuuluva korteriga Nõmmküla korterelamus.  

Koostöö on jätkunud ka Tallinna Muhu Seltsiga, kes on kutsunud muhulasi oma üritustele 

Tallinnas ja on ise andnud kontserte Muhus. 

1.7.4. Siseriiklik ja väliskoostöö 

Muhu vald on Saaremaa Omavalitsuste Liidu (SOL) ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL)  

ning Eesti Saarte Kogu (ESK), samuti Saarte Koostöökogu liige. 

Muhu vald osaleb aktiivselt maakonnasiseses valdade ühistegevuses, eriti tihe on koostöö Ida-

Saaremaa valdadega (Orissaare, Pöide, Laimjala, Leisi, Valjala), kellega koos on jäätmekäitluse 

korraldamiseks moodustatud Maasi Jäätmehoolduse OÜ. 

Muhu valla eestvedamisel toimub Muhu ja Ida-Saaremaa (Orissaare, Pöide, Laimjala) 

sotsiaalkeskuse rajamine Liiva külasse. Keskuse edasiseks haldamiseks on vallad asutanud Muhu 

Hooldekeskuse SA. 

Üle kahekümne aasta seovad Muhu valda sõprussidemed Utajärvi vallaga Põhja-Soomes, mis 

jätkuvad tänaseni.  Pikaajalised sõprussidemed olid Muhu vallal ka Lauciene vallaga Lätis, aga 

peale sealset haldusreformi on Lauciene suure Talsi valla osa ja omavalitsuse tasandil on 

sidemed lõppenud, küll aga jätkub koostöö Muhu ja Lauciene koolide vahel. Muhu vald on 

olnud sõprussidemetes ka Neringa linnaga, mis väheste kokkupuutepunktide tõttu on praegu 

peatunud. 
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1.8. Väliskeskkonna mõjud 

Riigi regionaalpoliitika. Riigi poolt on soositud üksikute tõmbekeskuste arendamine 

maakondlikul tasandil ning omavalitsuste koondumine suuremateks haldusüksusteks. Seejuures 

on omavalitsuste erisused tihti väikese tähelepanu all. Muhu valda peetakse küll ääremaaks, kuid 

samas on tegemist kiirelt areneva saarelise keskkonnaga, kus asub haldussuutlik omavalitsus ja 

tagatud on kõik esmateenused kohalikule elanikkonnale. Reformide läbiviimine Saare maakonna 

haldusjaotuses koos muudatustega Muhu valla omavalitsuse struktuuris, vähendaks tänaste 

analüüside järgi drastiliselt väikesaarele suunatud majanduslikke ja sotsiaalseid programme. 

Olulisel määral tõuseksid muhulaste kulutused erinevate teenuste hankimisel. Kogukonna 

võimekus arendada Muhu identiteeti ja sellega seotud tooteid oleks pärsitud. Pikemas 

perspektiivis annaksid reformide kavandatavad muudatused tõuke väljarändeks. Seetõttu ei näe 

Muhu vald ennast  Saare maakonna praeguste omavalitsuste ühinemise baasil moodustuva 

suurvalla osana. 

 

Euroopa Liidu toetusskeemid. 2014. aastal algab Euroopa Liidu struktuuritoetuste uus periood 

(2014-2020). Eelmise EL rahastusperioodi võimalused on Muhu vald hästi ära kasutanud: 

korrastatud on Liiva küla kaugküttesüsteem,rekonstrueeritud ja juurde on ehitatud ühisveevärgi-

ja kanalisatsioonisüsteeme, ehitatakse uut sotsiaalkeskust ja rekonstrueeritakse Kallaste 

kalasadamat, rahastamisotsuse on saanud noortekeskusele uute ruumide ehitamine. 

Üsna hästi on Muhus ära kasutatud ka põllumajandus-ja maaelu toetusi. 

 

Kinnisvaraarendus.  Uute suurte  kinnisvaraarenduste teket Muhusse ei soosi valla 

üldplaneering ja ka tegelikus elus ei ole suuremamahulised planeeringud Muhus realiseerunud. 

Väheseid häid näiteid on Tusti külasse tekkinud uusasum ja Raugi küla Asplivälja arendus. 

Muhu trumbiks on looduskeskne ja privaatne elukeskkond, mistõttu eeskätt rajatakse suvemaju 

ning uusi elamuid on ehitanud ka saare püsielanikud. Suvekodude omanikud püüavad leida 

võimalusi üha pikemalt viibida saarel ning enamus on hästi sulandunud kohalikku kogukonda. 

 

Ühendus mandriga. Seoses uute parvlaevade tulekuga Kuivastu-Virtsu liinile, on ühendus 

mandriga oluliselt paranenud ja suveperioodil toimuvad reisid iga 35 minuti järel. Edukalt toimib 

ka piletite broneerimissüsteem. Ühenduse paranemine mandriga on mõjunud soodsalt ka 

turismimajanduse arengule. 

 

Energia hind. Üldise tendentsina on viimastele aastatele iseloomulik olnud energiahinna tõus. 

Saare majapidamistes on küttesüsteemides kütusena valdavalt kasutuses puit ja ka Liiva 

keskküttesüsteemis on kasutuses ainukese kütusena Muhu saarelt pärit hakkpuit. Seetõttu 

kulutused soojusenergiale viimastel aastatel oluliselt kasvanud ei ole. 

Energiahinna tõus on mõju avaldanud eelkõige läbi elektrienergia ja transpordikütuste 

hinnatõusu, mis on omakorda mõju avaldanud mitmete toodete ja teenuste kallinemisele. 

Valla territooriumil on kasutusele võetud mitmeid kaasaaegseid alternatiivseid 

elektritootmislahendusi (päikesepaneelid, väiketuulikud jms) 

 

Rahvastiku vananemine ja vähenemine. Muhu inimeste keskmine vanus kasvab ning sündivus 

on suhteliselt väike - 10-15 last aastas. Loomulik iive on negatiivne, kuid positiivse sisserände 

(sissekirjutuste) toel püsib valla elanike arv rahvastikuregistri andmetel 1900 inimese juures. 

Madala sündivuse tõttu kannatavad eelkõige ääremaad, kuna siin toimub lisaks veel ka suur 

noorte väljaränne.  Selle tagajärjel kahaneb kohalik tööjõud ning väheneb teenuste tarbijate arv. 
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Huvitava faktina on viimase rahvaloenduse andmetel Eesti kõrgeim eestlastest elanike protsent 

Muhu vallas – 99,53% 

 

Turism. Turismi kasv maailmas jätkub lähtuvalt heaolu taseme tõusust, info kättesaadavusest ja 

liikumisvõimaluste arengust. Muhu turismiinfopunkti külastas 2013. aasta suvel üle 60% külalise 

enam kui eelneval aastal. Muhus on suvel  arvukalt ööbimisvõimalusi ja viimastel aastatel on 

seoses väikesadamate arenemisega oluliselt kasvanud mereturism, mille osakaalu suurenemine 

tõstab tegelikku ööbimiste arvu Muhus veelgi. 

 

IT-areng. IT jätkuval kiirel arengul on Muhule valdavalt positiivne mõju. Kasvab kaugtöö 

osakaal, mis võimaldab paljudel inimestel töötada kas täielikult saarel või pikendada inimeste 

siinviibimise aega. Paljud inimesed kasutavad mobiilset internetti. E-dokumentide süsteemid on 

kiirendanud informatsiooni hankimist ja vahetamist. Ülikiire interneti lairiba programm EstWin 

on hetkel peatunud, kuid loodetavasti jätkub lähiajal. 
 

1.9. Kokkuvõte 

2010. aastal Geomedia poolt avaldatud uurimuse järgi oli Muhu omavalitsuse haldusvõimekus 

kolme eelneva aastaga kahekordistunud. Selle kasvu järgi oli Muhu vald Eestis kuuendal kohal 

ning omavalitsuste üldhinnangus vastavalt indeksile keskmisest kõrgemal positsioonil.  Kuid 

võimekuse piiride nihutamine ei ole ainult omavalitsuse töötajate ja volikogu liikmete roll – 

väikeses omavalitsuses vajatakse iga elaniku panust.  

Muhu valla arengukava on oluline ühiskondlik kokkulepe, mille eesmärke kujundavad mitmed 

huvirühmad. Nende seas on ka külavanemad, kes on määratud esindama suuremat osa valla 

elanikkonnast. Vabatahtliku töö raames juhitakse erinevaid kogukondlike tegevusi kui ka 

taotletakse toetusi ühiskondlike objektide hooldamiseks. Vallaasutused saavad siinkohal olulist 

tuge oma igapäevase töö läbiviimiseks. Muhus on koostatud külade juhtimistöö hüvitamise ja 

sellega seotud täiendõppe toetamise kord. Omavalitsus näitab, et usaldab külavanemaid. Paljudes 

külades puuduvad aga endiselt arengukavad ja pikaajalised visioonid, mille põhjal koostööd 

süvendada.  

Muhus on poliitiline tegevus tagasihoidlik ning erakondlike programmide ja tegevuste 

tutvustamine ei ole pidev. Puuduvad debatid. Vähenenud on ka kohalike elanike osakaal 

vallaasutuste töös. Vabade elamupindade puudus ja erasektorist madalam palgatase ei meelita 

kohale uusi spetsialiste. Pigem on suurenenud hooajaliste elanike huvi olla kaasatud kohalike 

omavalitsuse otsustusprotsessidesse. 2011. aasta FLEX uuringu järgi soovib vähemalt 70% 

hooajalistest Saare maakonna elanikest osaleda kohaliku omavalitsuse arendustegevustes ja 

otsustusprotsessides. 

Kohalike omavalitsuste võimekuse indeksi järgi on elanikkonna heaolu hinnatud Muhu vallas 

kõrgeks. Võrreldes teiste Eesti omavalitsustega on sotsiaalse kaitse kulud Muhu valla eelarves 

märkimisväärsed - rohkem kui 100 eurot elaniku kohta (Geomedia, 2011). Jätkuvalt on tagatud 

elanikele põhiteenused. Läbi uue hooldekodu rajamise ja sotsiaaltöö edendamise tagatakse 

eakatele erinevad hoolekandeteenused. Elanikkonna vananemine esitab uued väljakutsed ka 

eraettevõtlusele. Liiva küla potentsiaali kujuneda maakonna idaosa keskuseks on suurendanud 

sealsed kaubanduspindade arendused ning kavandatavad muudatused liiklusplaneeringus. 

Üleriigiliste kriteeriumite alusel on Muhu endiselt üks Eesti turismi tõmbekeskustest, kus lisaks 

tavamajutuse näitajatele suurenes viimastel aastatel hüppeliselt mereturismi osakaal. 
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Mereväravate taastamisega toetab Muhu vald ka elukutselisi- ja hobikalureid. Seireandmete 

alusel on osa hinnatud kalaliikidest väljumas varude madalseisust, mis võimaldab rajada 

ettevõtlust kala väärindamisele ja müügitööle kohalikul turul. Samas on loomapidamise olukord 

endiselt pidevas muutumises. Piimakarjade kasvatamine ei ole Muhus stabiilne, mistõttu on 

keeruline tagada taristute korrashoid ja spetsialistide valmidus. Siiski suureneb lihaveiste 

arvukus ja palju huvilisi leiab lambakasvatuses. Maastike kaitsmisel teevad koostööd mitmed 

huvirühmad. Palju tähelepanu pööratakse pärandkultuurile ja saare miljööväärtuslikele aladele. 

Muhu vald soovib olla eeskujuks taastuvenergia kasutuses ning seejuures välistada maastike 

reostumist suurte tehniliste rajatistega. Roheline energia on muutumas üheks osaks Muhu valla 

kuvandist. Selle üheks näiteks on innoovaatilised lahendused Kesse laiul, mis tagavad kvaliteetse 

elukeskkonna loomise väikesaarele. 

Muhu valla poolt on ettevalmistatud mitmed ettevõtlusele suunatud arendusalad. Sobivate 

hoonete puudumine pidurdab väiketööstuse arengut. Koostöös omavalitsuse, haridusasutuste ja 

erasektoriga peaks tekkima ka tugev täiskasvanuhariduse tugisüsteem ning kohapealsed 

õpiprogrammid. Kohalikele väikeettevõtjatele on uuteks väljunditeks kujunenud Hellamaa 

kogukonnaköök ja Liiva ühisturustuspunkt. Muhu valla elanike seas on jätkuvalt tugev 

iseorganiseerumise võimekus. Lisaks kiirele andmesidele aitaks kaugtöötingimusi tagada 

vastavat tööhõivet korraldav keskus.  

Muhu valla arengukava 2014-2020 kirjeldab esmakordselt eraldi valdkonnana noorsootöö 

olukorda. Muhu noorte väljarände pidurdamiseks on oluline suurendada erinevate sektorite ja 

ametiasutuste koostööd. Muutunud on ka külade demograafilised näitajad, mida peab uute 

tegevuste planeerimisel rohkem arvestama. Noorte muhulaste jaoks on kavandatud Muhu 

Kultuuri- ja Vabaajakeskuses kaasaegsed ruumid ja tehnilised lahendused. Esmakordselt 

toetatakse ka kaugtööle sobilike ettevõtlussuundade väljaarendamist. Noorte tugev 

ettevõtlusvõimekus ja aktiivne võrgustumine aitavad säilitada Muhu vallas tugevaid ja 

jätkusuutlike kogukondasid. 
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2. Visioon 2020 

2.1. Üldvisioon 

Muhu säilib iseseisva ja haldussuutliku vallana, kus on elujõuline ja jätkusuutlik 

kogukond. Rahvaarv püsib vähemalt 2013. aasta tasemel (1 900 inimest). 

Ettevõtlus pakub koha peal rohkem ja atraktiivsemaid töökohti. Erinevatele 

vanuserühmadele ja huvigruppidele on loodud mitmekülgsed väljundid 

eneseteostuseks, vaba aja sisustamiseks ja osalemiseks valla otsustusprotsessides. 

Muhus on jätkuvalt kaunis ja turvaline pärandkultuuri väärtustav keskkond. 

2.2. Üldvisiooni arengutegurite analüüs 

Alljärgnevas tabelis on esitatud Muhu tähtsamad arengutegurid suhtestatuna visiooniga. 

Vastavalt SWOT-analüüsi põhimõttele on need jaotatud tugevusteks või nõrkusteks ning 

võimalusteks ja ohtudeks. Tugevused ja võimalused on visiooni saavutamise suhtes soodsad, 

nõrkused ja ohud aga takistavad. 

Tugevused Nõrkused 

- Muhu omavalitsus on majanduslikult 

jätkusuutlik ja üks Saare maakonna 

haldussuutlikumaid valdu 

- Muhus on tugeva identiteedi ja eripärase 

kultuuritraditsiooniga kogukond 

- Muhus on mitmekesised avalikud ja erateenused 

- Muhus on olemas sadamad väike- ja 

kaubalaevade vastuvõtuks 

- Muhu vald on tuntud turismipiirkond 

- Muhu vallas on palju tegutsevaid 

väikeettevõtteid 

- Kahanev ja vananev elanikkond 

- Eluasemete kättesaadavus on väike 

- Töökohtade valik on väike  

- Palgatase on madal 

- Uusi töökohti luuakse vähe 

- Väikeste riigiteede ja kohalike teede kehv olukord 

- Turismi külastuse hooajalisus 

Võimalused Ohud 

- Muhu valda pöörduvad tagasi inimesed, kellel 

on selleks soov 

- Euroopa Liidu struktuurifondide toetusi saab 

suunata valla arengu heaks 

- Pärandmaastike hooldamine suureneb 

- Tekivad Muhu vallale sobilikud uued 

ettevõtlusharud 

- Põllumajanduse kasv  

- Taastuvad kalavarud 

- Tekivad uued turismiharud 

- Märkimisväärne transiidi voog 

- Suveelanikud ja teise kodu omanikud 

panustavad rohkem valla arengusse 

- Sunduslik haldusreform 

- Palgavaesus 

- Ääremaastumise mõju teenustele  

- Kahanev riiklik võimekus kultuuripärandi kaitsmisel 
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3. Valdkondlikud visioonid 

3.1. Vallajuhtimine 2020 

Muhu on endiselt saarvald, mis on iseseisev ja haldussuutlik. Valla rahvaarv püsib 

vähemalt samal tasemel, mis aastal 2013. Iga muhulane on registrijärgne elanik. 

Säilib lasterikas põhikool ja lasteaed.  

Muhu vald on kohalikele elanikele ja külastajatele atraktiivne. Avalikkus on hästi 

informeeritud valla tegevustest ja asutuste tööst. Oluliselt on paranenud 

infovahetus suvemuhulastega. Mitmekülgne koostöö toimib erasektoriga 

ettevõtluse edendamiseks. Kohaliku taastuvenergia tark kasutus muudab valla 

välistest energiahindadest vähem sõltuvaks. 

Muhu valla arengudokumente täiendavad valdkondlikud arengukavad. Eelarve 

koostamisel lähtutakse eelarve strateegiast. Volikogu ja selle komisjonide töö on 

hästi administreeritud, jälgitav ning toimib ilma tõrgeteta. Vallaasutuste infoturbe 

võimekus on paranenud. 

Vallaametnike töökohad on koondunud ühisesse vallamajja, kus pakutakse 

kaasaegset töökeskkonda. Ametnikele on loodud  konkurentsivõimelised ja 

motiveerivad töötingimused. Kõik valla palgalised on suurepärased spetsialistid. 

Volikogu komisjonide töösse on kaasatud oma ala asjatundjad. 

3.2. Vabaaeg ja külaelu 2020 

Muhu identiteediga seotud väärtused ja mõtteviisid on talletatud tulevastele 

põlvkondadele, seal hulgas loome- ja ettevõtlussektorile. Identiteet areneb koos 

Muhu saare inimestega. Samas säilib keelepildis muhu murre ning seosed oma 

kultuuri ja kodukohaga. Väheasustatud külades ja väikesaartel on loodud 

aastaringsed elutingimused, organiseeritud on külastuskeskkond ja teedevõrgustik 

edasiseks arenguks. Külavanemad täidavad Muhu vallavalitsuses nõustavat rolli.  

Kirikuid, pühapaikasid ja raamatukogusid säilitatakse vallapoolsete 

toetusmeetmete abil. Uute huviringide tekkeks on soodsad tingimused. Muhu valla 

seltsitegevuse toetuse põhimõtted on selgelt piiritletud. Suurürituste 

korraldamiseks on olemas sise- ja välistingimused sõltumata hooajast. Eraldi 

sündmusi korraldatakse noortele. Aastaringsed koosviibimiskohad on loodud 

erinevas vanuserühmas elanikele. Ühistegevused noortega, spordiüritused ja 

treeningud on valla poolt hästi koordineeritud. Heas korras on spordiplatsid. 

Kergliiklusteed kulgevad valla keskusest suurematesse küladesse. Rajatud on 

virgestus- ja puhkealad, kus arvestatakse perede vajadusi. 

 

 

3.3. Planeeringud ja keskkond 2020 

Muhu vallas on kehtestatud uus ja kaasaegne üldplaneering. Koostatud on 

miljööväärtuslike külade teemaplaneering.  
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Väärtuslike maastike kaitseks ja hoolduseks on loodud süsteemsed lahendused. 

Muhumaa identiteeti täiendab kuvand „Nutikas roheline saar“, kus uuenduslikud 

keskkonnatehnoloogiad mahutuvad saarel väljakujunenud kultuuriruumi.  

Muhu saarel on taastatud esinduslikud poollooduslikud kooslused. Kohaliku kaitse 

all olevad loodusobjektid on hästi eksponeeritud ning avalikkusele tagatakse 

ligipääs. Teavitustööd tehakse kultuuripärandiobjektide esile toomiseks. 

Kultuurimälestised on heas korras. 

Põhiosa Muhu saart läbivatest riigimaanteedest ja aktiivses kasutuses 

küladevahelistest teelõikudest on viidud mustkatte alla. Ülejäänud teed on Muhu 

valla elanikke rahuldavas seisukorras. Valla avalikele lautrikohtadele on tagatud 

ligipääs. Kallaste,Võrkaia ja Lalli sadamad on korrastatud ja avalikud supluskohad 

hooldatud. Muhu vallas on rajatud uusi puhkealasid ja -rajatisi. 

Heitvee käitluse tase on majapidamistes oluliselt paranenud. Tuletõrje veemahutite 

võrgustik on oluliselt paranenud. 

3.4. Majandusareng 2020 

Muhu valla tööhõive säilib vähemalt 2013. aasta tasemel. Muhu valla ettevõtjad on 

laiendanud oma tegevusalasid. Ettevõtlus on käivitunud uutes valdkondades. 

Muhu vallas on loodud head tingimused kaugtööks. Erinevatel ettevõtlusaladel on 

tegevuste jätkamiseks olemas vajalik töötajate järelkasv. Erasektoris suureneb 

kvalifitseeritud tööjõu osakaal. Igale Muhu vallas registreeritud elanikule on 

tagatud elukoht saarel. Muhus pakutakse aastaringselt erinevas hinnaklassis 

majutus- ja toitlustusvõimalusi. Meditsiiniteenused on saare külastajatele ja teise 

kodu omanikele tagatud. Munitsipaalset hoolekandeteenuste valikut täiendab 

eraettevõtlus. Avalikkusele on kättesaadavad takso- ja rendiautoteenused. 

Ühistranspordis kasutatakse keskkonnasõbralikke ja ökonoomseid sõidukeid. 

Muhus on olemas kullerteenus ja pakiautomaatide süsteem. Muhu Vabatahtlik 

päästekomando  on hästitoimiv ja varustatud kaasaegse tehnikaga. 

Muhu vallas kasutatava taastuvenergia maht on võrreldes 2013. aastaga 

suurenenud ning süsteemid on kooskõlas kohaliku miljööga. Metsandus on 

muutunud osaks saare ettevõtluskultuurist. Metsamajandamine ja jahindus on 

organiseeritud heaperemehelikult ning arvestab kõigi osapoolte huve. Kasutatava 

põllumajandusmaa pind on kahekordistunud. Vähemalt 10 sadamat ja/või 

lautrikohta on korrastatud elukutseliste kalurite,  harrastuspüüdjate ja erinevate 

külastajate teenindamiseks. Kalurkonnal on tekkinud elukutseliseks püügitööks 

vajalik järelkasv. Suureneb kohalike omatoodete osakaal jaekaubanduses. 

Turuplatsid on organiseeritud ja kauplemine aktiivne. Liiva küla on muutunud 

Muhu ja Ida-Saaremaa valdade elanikele oluliseks keskuseks erinevate teenuste ja 

toodete tarbimisel. 

3.5. Sotsiaalküsimused 2020 

Muhu rahvaarv säilib vähemalt 2013. aasta tasemel. Kõigis külades on head 

võimalused aastaringseks elutegevuseks. Muhu vallas on loodud eeltingimused, et 

noored asuksid taas elama kodusaarele. Säilib traditsiooniline peremudel. Noorte 
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perede elus on suurenenud vanavanemate abi erinevate tegevuste toetuseks. Muhu 

valla elanike majanduslik toimetulek on paranenud. Töötus on langenud. 

Valla elanikud püsivad hea tervise juures märkimisväärselt kauem kui aastal 2013. 

Sotsiaalprobleemide lahendamiseks on suurenenud vastavate teenuste osakaal. 

Olulisel määral pakub sotsiaalteenuseid ka erasektor. Sotsiaalküsimustes toimub 

efektiivne ennetustegevus. Riskirühmad on hästi kaasatud ühiskonna 

otsustusprotsessidesse.  

Muhu vallas on vähenenud sõltuvushäired.  Muhu vallas ei esine alkoholi 

liigtarbimist. Suurenenud on liiklusohutus ja vähenenud agressiivsus liikluses. 

Avaliku korra tagamiseks seiratakse kaitsealadel puhketegevust.   

 

3.6. Haridus 2020 

Muhu põhikooli ja lasteaia tegemistest on loodud avalikkusele positiivne kuvand. 

Muhu vallas on head eeltingimused kohalike õpilaste arvu suurenemiseks. 

Õppeasutuste ja lastevanemate vahel toimib aktiivne suhtlus ja infovahetus. 

Võrreldes 2013. aasta tasemega paraneb koolis ja lasteaias järjepidevalt 

õpimotivatsioon. Õpilastele osutatavad tugiteenused on säilinud vähemalt 2013. 

aasta mahus. Kohalik omavalitsus ja õppeasutused on võtnud kasutusele 

mitmekülgsed abinõud kesk-, kõrg- ja kutsehariduse edukaks omandamiseks Muhu 

valla elanike seas. Muhus koordineeritakse ja viiakse läbi täiskasvanutele suunatud 

elukestvat õpet. Täiskasvanuhariduses pakutakse õppeprogramme, mis vastavad 

kohalike elanike vajadustele.  

Muhu vallavalitsuse ja kohalike õppeasutuste vahelises koostöös on kujundatud 

tegevuste prioriteedid kooli, lasteaia ja täiskasvanuhariduse rahastamiseks. 

Kohalik omavalitsus on tugevaks partneriks rahastusprojektide koostamisel. 

Projektide koostamise ja juhtimise eest on garanteeritud tulemustasu õppeasutuste 

ametnikele. Muhus töötavatele õpetajatele ja uutele haridusametnikele on 

kindlustatud elamispinna olemasolu saarel. Jätkuvalt toetatakse haridustöötajate 

enesetäiendamisvõimalusi. 

Muhu põhikoolil ja lasteaial on olemas õppekavaga ettenähtud töövahendid, 

hoonetes on uued ainekabinetid, kaasaegne infotehnoloogiline taristu ja mobiilne 

arvutiklass. Huviringide valik on mitmekesine, kõigile noortele on tagatud 

võimalused osavõtuks. Haridusasutused pakuvad häid tingimusi erivajadustega 

laste õppetööks ja koolieluks. Haridust omandavatele saareelanikele on loodud 

mitmekülgsed transpordiviisid kodu ja õppeasutuse vahel ning head tingimused 

väljasõitudeks Muhu vallast.  

 

Muhu õppeasutuste kasvu- ja töökeskkond on tervisele ohutu. Noortele pakutakse 

õppeasutustes toitu, kus toorainest moodustab suure osakaalu kohalik Muhu valla 

toodang.  Tervislik eluviis ja sportimine on saanud õpilastele harjumuspäraseks 

juba lasteaias. Põhikooli ümber on korrastatud miljööväärtuslikud alad ja loodud 

atraktiivne keskkond lastele. Turvalisus on tagatud nii õppeasutuste siseruumides 

kui ka õuealadel. 
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3.7. Noorsootöö 2020 

Muhu Noortekeskus on vabal ajal valla noortele esmane kogunemiskoht. Noori 

puudutav info on kättesaadav ja kergelt mõistetav. Huvitegevus on endiselt 

mitmekesine. Noortekeskusel on tehniline võimekus noorte enesearendamiseks 

erinevates valdkondades. Noorsootöös on prioriteediks ettevõtlus. Noortekeskuses 

on loodud tingimused spetsialiseerumiseks kaugtöö erialadel. Toimib tugev 

koostöö kolmanda sektoriga. Noored teevad meelsasti ka vabatahtliku tööd. 

Noorsootöös on paranenud koostöö valla allasutuste vahel. Noored osalevad 

aktiivselt otsustusprotsessides. Noorte esindajad on kaasatud Muhu valla volikogu 

töösse. Noorte kaasatus erinevatesse üritustesse ja nende korralduslikku töösse on 

suurenenud. Noorte sotsialiseerumiseks on loodud avalikus ruumis 

koosviibimiskohad. Liival asub virgestusala. Noortekeskusel on omapoolsed 

transpordivahendid. Laagrite korraldamiseks on olemas vastavad tingimused. 

Muhu vallal on sõprusorganisatsioonide vastuvõtuks pakkuda mitmekülgseid 

lahendusi. 
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4. Strateegia 

4.1. Strateegiliste tegevuste üldiseloomustus 

Muhu omavalitsus täidab kõiki seadustest tulenevaid kohustusi. Omavalitsus aitab 

kaasa elanike jäämisele ja tulekule Muhu valda. Säilitatakse aastaringsed 

elamistingimused kõigis külades. Muhu valla investeeringukeskkonda turustatakse 

aktiivselt. Kohalikku ettevõtlust toetatakse võrgustumisel ja koostöö edendamisel. 

Teenuseid ja omatoodangut populariseeritakse läbi erinevate kanalite. Kohalik 

omavalitsus otsib aktiivselt võimalusi paindlikeks töövormideks. 

Mitmekesistatakse hariduskeskkonda. Vald korraldab aktiivset infovahetust 

avalikkusega ja süvendab koostööd kogukonnaga. Vald arendab keskkonda 

vabaaja mitmekülgseks veetmiseks. Muhu vald toetab kultuuripärandi kaitsmist. 

4.2. Valdkondlikud strateegiad 

Valdkondlikud strateegiad on koostatud arengukavas esitatud visioonide realiseerimiseks. 

Strateegiaid rakendatakse tegevuskavas seatud eesmärkide alusel, mida täpsustavad ülesanded ja 

tegevuste kirjeldused.  

4.2.1. Vallajuhtimine. Strateegia. 

Haldussuutlikkust hoitakse kõrgel tasemel läbi külavanemate võrgustiku, tugevate 

spetsialistide ja aktiivse koostöö naabervaldadega. Valla registrijärgsete elanike 

arvu suurendamiseks tehakse aktiivset teavitustööd erinevatest hüvedest ja 

võimalustest. 

Muhu valla kuvandit turustatakse aktiivselt. Avalikkus on hästi informeeritud valla 

tegevustest ja asutuste tööst. Tehakse aktiivset koostööd hooajaliste elanikega, 

tugevdatakse nende elulaadi ja suurendatakse nende osalust omavalitsuse 

otsustusprotsessides. Erinevad taristud, teenused ja vabaaja väljundid muudetakse 

atraktiivseks kogu maakonna elanike ja organisatsioonide jaoks ning seotakse 

tugevalt turismisektoriga. Tõstetakse valla spetsialistide kompetentsi esmatasandi 

nõustamisteenuste osutamiseks erinevates valdkondades. 

Vald jätkab valdkondlike arengudokumentide koostamist ja toetab külade 

arengukavade juhtimist. Volikogu ja selle komisjonide tööd administreeritakse 

tõhusamalt. Parandatakse valla infoturbe võimekust läbi tarkvaraliste ja 

riistvaraliste lahenduste ning ametnike distsipliini. 

Planeeritakse valla ühtne ja kaasaegne töökeskkond. Valla spetsialistide 

kompetentsi tõstetakse läbi süstemaatilise koolitustegevuse. Omavalitsuse 

tööjõudu väärtustatakse nii personalitöös kui palkades. 
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4.2.2. Vabaaeg ja külaelu. Strateegia. 

Muhu vallaasutused pakuvad info ja nõustamisteenuseid piirkondliku identiteedi 

säilitamiseks ning seda toetava loome- ja ettevõtlussektori arenguks. Identiteeti 

rikastavad uued ettevõtmised ja omatoodete paljusus.  

Vald ja külade esindajad teevad omavahel aktiivset koostööd külade arendamiseks. 

Külavanemad osutavad tasustatavaid nõustamisteenuseid Muhu vallavalitsusele ja 

selle asutustele. Lisaks pakuvad külavanemad piirkondlikuks arendustegevuseks 

tugiteenuseid külaelanikele. Aastaringset elutegevust ja edasist külade arengut 

toetatakse läbi teedevõrgustiku ja kergliiklusteede rajamise ning transporditeenuste 

mitmekesistamise. Külavanemad rajavad koostöös vallavalitsusega kogukonnale 

koosviibimiskohtasid ning käivitavad seltsinguid ühistegevuste jätkusuutlikkuse 

tagamiseks. Eraldi viiakse läbi arendusprojekte noorperede tegevuste 

mitmekesistamiseks erinevates valla piirkondades. 

Muhu saare külastuskeskkonna atraktiivsust tõstetakse küla tasandil läbiviidavate 

ühisaktsioonide ja  -projektidega. Loodus- ja kultuuripärand on hoitud ning 

huvilistele ligipääsetav. Muhu pärandkultuuri tutvustatakse laiaulatuslikult kogu 

vallas. Säilitatakse Muhu Muuseum kohaliku pärandkultuuri keskusena. 

Kultuuriüritustes ja harrastustegevustes  osalemiseks parandatakse ja 

mitmekesistatakse kohalikke tingimusi. Parandatakse ja mitmekesistatakse 

võimalusi spordi ja kehakultuuriga tegelemiseks ning vabaaja veetmiseks avalikus 

ruumis.  

 

4.2.3. Planeeringud ja keskkond. Strateegia. 

Koostatakse uus Muhu valla üldplaneering ja sellest tulenevad planeeringud. 

Erinevate sektorite koostöös viiakse läbi väärtuslike maastike ja kohaliku kaitse all 

olevate loodusobjektide kaitse- ja hooldustööd. Hoitakse loodus-ja 

kultuuripärandit ning tagatakse avalik ligipääs. Vald viib ellu ja tutvustab aktiivselt 

uuenduslikke taastuvenergia lahendusi ning hoiab seejuures kohalikku miljööd. 

Avalikud vallateed hoitakse heas korras ja külavahelised lõigud viiakse tolmuvaba 

katte alla. Jätkatakse väikesadamate ja supluskohtade arendustegevust. Muhu vald 

otsib võimalusi puhkealade ja -rajatiste rajamiseks. Majapidamiste heitvee käitluse 

taset tõstetakse läbi teavitustöö ja vastavate toetustmeetmete. Tuletõrje 

veemahutite võrgustiku arendatakse järjepidevalt. Otsitakse lahendusi jäätmeveo ja 

–käitluse paremaks korraldamiseks väikesaartel. 

 

4.2.4. Majandusareng. Strateegia. 

Muhu vallas arendatakse ettevõtlustingimusi ja turundatakse aktiivselt 

ettevõtluskeskkonda. Parendatakse tingimusi loodus- ja kultuurikeskkonna 

tutvustamiseks väliskülalistele. 

Taristu ja tehnoloogia arendamisega muudetakse töökeskkonna ja asukoha valik 

vähem sõltuvaks tööandjast, tekivad töökeskkonnad kodudes ja kaugtöökeskustes. 
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Tugevdatakse ettevõtete koostööd. Töötajaskonna järelkasvu ja tööealiste 

kvalifikatsiooni tõstetakse läbi vallas korraldatavate haridusprogrammide. 

Turustatakse Liiva küla kui Muhu valla keskust ja mitmekülgset 

külastuskeskkonda. Luuakse vastav Liiva küla visiooni planeering. Kaardistatakse 

täiendava ja ökonoomsema ühistranspordivahendi vajadused Muhu vallas. 

Otsitakse võimalusi pakiautomaadi süsteemi rajamiseks. Vallavalitsus teeb 

koostööd erasektoriga hoolekandeteenuste valiku täiendamiseks. Muhu vald jätkab 

vabatahtlike päästekomandode toetamist tehnika ja tingimuste kaasajastamisel.  

Muhu vald tutvustab aktiivselt taastuvenergia tehnoloogia lahendusi ja pakub 

nõustamisteenust. Vallavalitsus peab aktiivset järelvalvet metsandustegevuse üle. 

Metsandust kui ettevõtlusharu tutvustatakse kohalikule elanikkonnale koostöös 

väliste ekspertidega. 

Metsaomanike seas propageeritakse heaperemehelikku metsamajandamist. 

Põllumajanduse ja kalapüügi aktiviseerumist toetatakse läbi aktiivse teabetöö. 

Kaluri elukutset tutvustatakse noortele. Turuplatsidel aktiviseeritakse kauplemist 

läbi tingimuste parendamise ja regulaarsuse ürituste korraldamisel.  

 

4.2.5. Sotsiaalküsimused. Strateegia. 

Tehakse aktiivselt ennetustööd terviseriskide vähendamiseks. Arendatakse 

kohalikku taristut aastaringseks elutegevuseks ning ennetatakse ilmastikust 

tingitud kriisiolukordasid külades. Pereväärtusi propageeritakse läbi ühisürituste ja 

eeskujude kajastamise. Tööhõive korraldamisel on koostöö suurenenud 

erasektoriga. Muhu valla elanikele on loodud toimiv tööbörsi teavituskeskkond. 

Parendatakse kohaliku meditsiiniteenuse võimekust ja laiendatakse valmisolekut 

ka hooajaliste elanike teenindamiseks. Suurendatakse koostööd valla ja 

perearstikeskuse vahel. Laiendatakse sotsiaalhoolekandeteenuste valikut ning 

tehakse koostööd erasektoriga. Kaardistatakse eakate elukorraldus ja arendatakse 

tugiteenuseid. Riskirühmad kaasatakse toetustegevuste kavade väljatöötamisse.  

Abivajavate majapidamiste toetuseks korraldatakse aastaringselt kogukondlike 

talguid ning kaasatakse noori töökasvatuse programmide raames. 

Sõltuvushäireid ja alkoholi liigtarbimist vähendatakse eeskujude  kaasabil ning 

kitsendustega valla reklaamiseadustes. Liiklusohutust suurendatakse läbi uute valla 

planeeringute. Puhkealade ja kaitsealade väärkasutuste tuvastamiseks kasutatakse 

valvekaameraid.   

 

4.2.6 Haridus. Strateegia. 

Muhu põhikooli ja lasteaia kuvandit turustatakse aktiivselt nii kohalike elanike, 

hooajaliste muhulaste kui ka teiste Saare maakonna huvigruppide seas. 

Mitmekülgsed haridusprogrammid tagavad kvaliteetse tööjõu ja ettevõtluse 

arenemise saarel ning parandavad seeläbi tingimusi püsielanikkonna 

suurenemiseks noorte arvelt. Korraldatakse aktiivset suhtlust ja infovahetust 

õppeasutuste ja lastevanemate vahel.  
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Õpimotivatsiooni parendatakse uueneva õpitegevuse ja -keskkonna abil. 

Tugiteenused (õpiabirühm, logopeed, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, abiõpetaja) 

säilitatakse vähemalt 2013. aasta mahus. Kesk-, kõrg- ja kutsehariduse edukaks 

omandamiseks pakutakse nõustamisteenuseid. Erinevatele sihtgruppidele 

rakendatakse mitmekülgseid haridusprogramme. Otsitakse erinevaid lahendusi 

transpordi korraldamisel haridust omandavatele saareelanikele. 

Õppeasutused teevad koostööd vallavalitsusega rahastusprojektide koostamiseks. 

Õppeasutuste ametnikele garanteeritakse projektijuhtimise eest tulemustasu. 

Toetatakse elamispindade loomist õpetajatele ja uutele haridusametnikele. 

Toetatakse haridustöötajate enesetäiendamisvõimalusi. 

Muhu põhikooli ja lasteaia õpikeskkond on vastavuses õppekavaga. Jätkatakse 

remonditöödega õppeasutustes. Tööruumides parandatakse akustikat ja 

laiendatakse tervisele ohututute siseviimistlusmaterjalide kasutust. Pakutakse 

paindliku ajakavaga huvitegevust. Rakendatakse erinevaid kavasid erivajadustega 

laste õppetööks ja koolieluks. Tõstetakse õpilaste teadlikkust aktuaalsetest 

ohtudest.  

Tehakse koostööd kohalike tootjatega ning õppeasutustes valmistatakse enamik 

toitu kohalikust toorainest. Tervislike eluviise tutvustatakse ja praktiseeritakse 

koostöös spetsialistidega. Turvalisust kooli territooriumil tagab süvendatud 

koostöö erinevate osapoolte ja ametitega. Lisaks võetakse kasutusele kaasaegsed 

turvaseadmed. 

4.2.7. Noorsootöö. Strateegia. 

Muhu Noortekeskus tõstab teenuste kvaliteeti läbi personali suurendamise ning 

uute ruumiliste ja tehniliste lahenduste. Noorsootööst ja noortekeskuse 

võimalustest teavitamine toimub läbi innovaatiliste meedialahenduste, 

traditsiooniliste infokanalite ning sama hästi koostööpartnerite toetusel. 

Ettevõtlusharidust pakutakse noortele läbi interaktiivsete programmide, 

tugisüsteemide ja õppepraktika. Arendatakse loovmajandusliku ruumi ja luuakse 

hüppelaud paindlikeks tööviisideks. Samuti süvendatakse koostööd kolmanda 

sektoriga noorte kujundamisel ettevõtjateks. Muhu noorte esindatust laiendatakse 

erinevatesse tegevusvaldkondadesse ja valla töösse. Koostöös valla ja erasektoriga 

arendatakse välja tegevuskohad noorte programmipõhisteks koosviibimisteks. 

Vaba aja veetmiseks avalikus ruumis arendatakse tingimused koostöös 

ümbruskonna organisatsioonidega. 

4.2.8 Kesselaid. Strateegia. 

Vastavalt 1. jaanuarist 2008. a kehtestatud seadusele arvatakse Kesselaid püsiasutusega 

väikesaarte hulka. Sellega seoses on asjakohane käsitleda nimetatud väikesaart Muhu 

valla arengustrateegias eraldi. Külaelu ja vabaaja strateegia järgi muudetakse Kesselaid 

atraktiivseks ja hästi kaitstud maastikuväärtustega loodusturismi sihtkohaks. Toetatakse 

aastaringset elutegevust ja edasist piirkonna arengut. 
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5. Tegevuskava (Kehtetu) 
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6. Arengukava ajakohastamine 

Valla arengukava vajab iga-aastast läbivaatamist ja ajakohastamist. Arengukava ja 

eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat 

eelarveaastat. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta 

eelarve vastuvõtmist.  

Ajakohastamise käik sõltub sellest, mida pidada arengukava muutmiseks, kuna muutmise korral 

näeb seadus ette kava muutuste avalikku väljapanekut. Muutmise mõiste on on seadusandja poolt 

kindlaks määramata. 

Muhu vallas loetakse valla arengukava muutmiseks selles esitatud olukorra analüüsi, visiooni või 

strateegia sisulist muutmist, sh valdkondlike strateegiate eesmärkide ja ülesannete lisamist, 

tühistamist või nende sisu muutmist. 

Valla arengukava muutmiseks ei loeta redaktsiooniliste muutuste sisseviimist, mille all 

mõeldakse: 

1. tegevuskava perioodi iga-aastast pikendamist ja selles ettenähtud tegevuste loendi ja ning 

nende hinnangulise maksumuse täpsustamist, kui sellega ei kaasne eesmärkide ja 

ülesannete muutmine; 

2. valla kehtivatest valdkondlikest arengukavadest tulenevate tegevuste lülitamist valla 

arengukavasse, kui sellega ei kaasne eesmärkide ja ülesannete muutmine; 

3. arengukava sõnastuse muutmist. 

Muhu valla arengukava ajakohastatakse iga-aastaselt järgmiselt.  

Vallavalitsus esitab hiljemalt 1. augustiks volikogule järgmised dokumendid: 

1. informatsiooni arengukava tegevuskava senisest täitmisest jooksval eelarveaastal koos 

prognoosiga selle täitmisest eelarveaasta lõpuni, 

2. volikogu otsuse eelnõu arengukava täitmise, selle redaktsioonilise muutmise või vajadusel 

muutmise kohta. 

Kui volikogu peab arengukava muutmist vajalikuks, teeb ta vallavalitsusele ülesandeks kuulutada 

välja arengukava muudatusettepaneku avalik väljapanek, mis kestab vähemalt kolm nädalat 

vastava teate avaldamisest maakonnalehes ja valla veebilehel. Väljapaneku kestel laekunud 

ettepanekud edastatakse vallavalitsuse poolt koos vallavalitsuse seisukohaga volikogule.  

Hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks võtab volikogu otsuse arengukava täitmise ja vajadusel 

muutmise kohta vastu ning kinnitab arengukava uue redaktsiooni. Arengukava uus redaktsioon 

avalikustatakse valla veebilehel ning edastatakse vastavalt seadusele Siseministeeriumile ja 

maavanemale. 
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