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Sissejuhatus 

 

Kõrgessaare osavalla arendustegevus toimib läbi 

• nooruslikkuse, innovaatilisuse ja uuenduslikkuse  

• kaasaegse, ajaloo-, kultuuri- ja looduspärandit austava ja visuaalselt kauni 

elukeskkonna loomise 

• ettevõtluse ja ettevõtlikkuse toetamise 

• piirkonda mitmekesisemate töövõimaluste loomise  

• avatud ja avastamist väärt külastuskeskkonna loomise 

 

Peamine oodatav mõju arenguprogrammi elluviimise tulemusena on keskmiste ja keskmisest 

kõrgema palgaga töökohtade arvu kasv, elanike arvu kasv osavallas, oluliste teenuste (sh 

haridus, arstiabi, päästevõimekus) lähedus ja kättesaadavus ning piirkonda tagasi tulemist 

soodustava külastuskeskkonna olemasolu. 

 

Arendustegevust toetab lisarahastuse meede „Kõrgessaare programm“, mille rahaline 

maht on 2022 – 2026 aastatel kokku 500 000 eurot Hiiumaa valla eelarvest.  

Visioon  

 

Kõrgessaare osavald on omanäoline, innovaatiline ja populaarne maapiirkond Eestis. 

Kõrgessaare osavald on igas mõttes oluline osa Hiiu maakonnast kui tervikust.  

Osavalla piirkondlikud tõmbekeskused moodustavad osavalla noorusliku südame, kus 

hinnatakse, väärtustatakse ja toetatakse kogukonna initsiatiivi ning kus on hea olla. 

 

Osavald tervikuna on  

- traditsioone ja kultuurilisi eripärasid arvestav; 

- loodust väärtustav ja väärindav atraktiivne elu- ja töökeskkond, mida iseloomustab 

tugev konkurentsivõimeline majandustegevus;  

- paik, kus iga inimene tunneb end vajaliku ja väärtuslikuna; 

- tulusa ettevõtluse ja hästi tasustatud töökohtadega  

 

• Piirkond on turistidele tuntud ja hea mainega turismisihtkoht, mis pakub meeldejäävat 

elamust ning annab põhjuseid korduvkülastusteks ning pikemateks peatusteks 

piirkonnas. Osavalla üks eripära on pikk rannajoon.  

Piirkonnast on soovi korral mugav reisida teistesse Hiiumaa piirkondadesse.  

• arengus on oluline piirkonnaspetsiifiliste kompetentsi- ja kasvuvaldkondade 

elavdamine, eesmärgiga viia ellu Hiiumaa energia-kliimakava tegevusi Kõrgessaare 

pilootalal, sh arendustegevused vesinikuenergia kasutuselevõtuks.   
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Põhisuunad ja tegevused Kõrgessaare osavalla arendamisel 

 

Üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+” on toodud, et peamine arengueesmärk on tagada 

elamisvõimalused Eesti igas asustatud paigas. Selleks on vajalikud kvaliteetne elukeskkond, 

head ja mugavad liikumisvõimalused ning varustatus oluliste võrkudega. 

1. Elukeskkond 

Probleemid, kitsaskohad 

• Hiiumaa püsiv probleem on elanikkonna vähenemine ja püsielanike arvu aeglane kasv. 

Kõrgessaare osavalla eripära on see, et vähenenud on elanike arv Lauka külas ja 

Kõrgessaare alevikus, kuid populaarsetes suvituspiirkondades on külade elanike arv 

kasvanud, nii nagu osavalla elanike arv tervikuna on kasvanud võrreldes 2013 aasta 

ühinemiseelse ajaga. See seab osavallale ning teenuse pakkujatele ootuseid teenuste 

saamisel- juurdepääsuteed, interneti kättesaadavus, elektrienergia stabiilsus, 

sideteenuste kättesaadavus, tervisehoiuteenused, turvalisus, haridus- ja sotsiaalteenuste 

kättesaadavus jms. 

• väike elanike asustustihedus hõreasustuse piirkondades, suured vahemaad suuremate 

asustusüksuste vahel. Kui Hiiumaa valla pindala on 1003 km2, siis Kõrgessaare 

osavald moodustab sellest ligi 40%.  Elanike keskmine tihedus hõreasustuses (va 

Kõrgessaare ja suuremad külad) on 1 km2 kohta 1,7 inimest. 

• Suvehiidlaste kaasatus Hiiumaa kohalikku kogukonda on vähene.  

• Praegune tööpakkumiste valik saarel on ühekülgne, pakkumine on piisav vaid 

tootmissektoris. Osavallas ei ole suuremaid tootmisettevõtteid, mistõttu domineerib 

siin kas väikeettevõtlus, või ollakse tööl avalikus sektoris. Tööränne teistesse 

piirkondadesse on suhteliselt suur. Töökohtade võimaliku lisandumise korral on 

kitsaskohaks vabade eluruumide nappus (nii müügis kui üürimiseks).  

• Osavalla tulubaas ei ole piisav osutamaks parimal tasemel avalikke teenuseid ja 

piirkonda arendamiseks. 

• Hõreasustuses on vajalik keskenduda teenuste uuenduslikumale ja 

polüfunktsionaalsemale osutamisele, et säilitada toimepiirkondade keskuste hõreneva 

asustusega tagamaal piisav teenuste kättesaadavus. 

 

Hiiumaa valla arengukavas 2035+ (edaspidi nimetatud „arengukava“)  on seatud 

järgmised eesmärgid elanikkonnaga seotud kitsaskohtade lahendamiseks: 

• Hiiumaal on vähemalt 10 000 registreeritud elanikku. 

• Laste (0–14 a) osatähtsus elanikkonnast on suurenev. 

• 10% suvehiidlastest on saanud püsielanikud. 

Visioon 

Meie elanikud on rahulolevad ja veedavad oma elukaare valitud elukohas.  

https://vald.hiiumaa.ee/arengukava
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Eesmärgid 2026 

• Rahvaarvu kasv jätkub stabiilselt, eelkõige suureneb laste- ja noorte osakaal. 

Elanike sisse- ja väljarände saldo on tasakaalus või positiivne.  

• Osavallavas on võimalik omandada kvaliteetset ja mitmekesist alus- ja 

põhiharidust. Tagamaks lastega perede jäämise ja tulemise Hiiumaale peab 

koolihariduse tase olema üle Eesti keskmise. 

• Osavallas on olemas või on korraldatud nii, et eluks vajalikud põhiteenused on 

hõlpsalt kättesaadavad 

Elukeskkonna arengut toetavad eeldused ja kavandatavad tegevused 

Meede 1 Kaugtööd toetava taristu loomine  

Meede 2 Piisavalt elukondliku kinnisvara pakkumisi. 

Meede 3 Hea alus-, põhi- huvihariduse ja huvitegevuste võimaluste kättesaadavus. 

Meede 4 Sotsiaal- ja tervisehoiuteenused on kättesaadavad 

Meede 5 Avalik ruum on heakorrastatud ning tagatud on turvalisus 

Meede 6 Põhiteenuste kättesaamine on mugav. 

Meede 1 Kaugtööd toetava taristu loomine  

Piirkonna eripära on see, et mitmed teise kodu omanikud tuleks Hiiumaale püsivalt elama, kui 

on olemas kiire ja kvaliteetne internetiühendus, kuna saaksid kodus töötada enamuse tööajast. 

- Toetatakse kaugtöö võimalusi, hoides kiire interneti taristu arendamise fookust 

piirkonnas. 

- Osaletakse viimase miili programmis. Elanikele selgitatakse liitumisvõimalusi ja 

tehakse selgitustööd. 

- Luuakse uusi renditavaid kaugtöökohti piirkonnas 

Meede 2 Piisavalt elukondliku kinnisvara pakkumisi. 

- Ehitatakse Kõrgeessaare üürimaja. 

- Soodustatakse erakapitalil korterelamute ehitamist. Tehakse eeltööd elamumaa ja 

kommunikatsioonide planeerimisel ning arendamisel.  

- Toetatakse korterelamute renoveerimist. 

- Aidatakse kaasa vabade üüripindade kohta info levitamisel 

Meede 3 Hea alus-, põhi- huvihariduse ja huvitegevuste võimaluste kättesaadavus. 

Osavalla eripära on nö laialivalguv piirkond. Osade külade elanike jaoks, eelkõige Malvaste 

piirkonnast on logistiliselt lähem tõmbekeskus Kärdla.  

• Info paremaks kättesaamiseks asutuste või allüksuste veebi- ja või sotsiaalmeedia 

lehtede uuendamine, ajakohastamine ja aja- ning asjakohasena hoidmine 

• Lauka Põhikooli loovõppe suuna arendamine. Õppetegevuse põimimine erinevate 

loomevaldkonna tegevustega (kunst, muusika, kirjandus, tants). Koostöö algatamine 

erinevate loomeettevõtetega ning kõrgkoolidega töötubade, suvekoolide ja 

ühistegevuste läbiviimiseks 

• Kõikide teenuseid osutavate munitsipaalasutuste hoonete energia – ja küttekulude 

optimeerimine, üleminek taastuvenergialahendustele 
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• Lauka Põhikool - ruumiprogrammi optimeerimine ja kaasajastamine loovõppe suuna 

arendamiseks 

• Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse renoveerimine, Kõrgessaare mõisapargi lava ja müüri 

renoveerimine  

• Kõrgessaare mõisa valitsejamaja (raamatukogu ja noortemaja) renoveerimine  

• Kõpu poolsaarel haridustegevuse toetamise jätkamine.  

• Toetatakse õpetajate liikumist haridusasutuste vahel, et ühtlustada tingimusi ja 

võimalusi erinevates haridusasutustes.  

• Toetatakse purjetamisõppe võimaluste loomist Kalana ja Kõrgessaare sadamates. 

• Toetatakse kolmanda sektori tegevust huvitegevuse edendamisel 

• Lauka põhikooli staadioni rekonstrueerimine 

Meede 4 Sotsiaal- ja tervisehoiuteenused on kättesaadavad 

Kärdlas on võimalik saada peamisi tervishoiuteenuseid, Kõpus hambaarstiteenust.  

Hiiumaa Sotsiaalkeskuse Kõrgessaare Päevakeskus võimaldab sihtrühmal edendada ja 

säilitada suhtlemis- ja tegutsemisaktiivsust.  

• Hiiumaa Sotsiaalkeskuse Kõrgessaare Päevakeskuse tingimuste parendamise teenuste 

kättesaadavuse parendamiseks renoveerimine sh lift II korrusele, valgustuse, 

ventilatsiooni ja akustika parendamine; õueala arendustegevus välitingimustes 

klientidele teenuste osutamiseks. 

• Kõrgessaares perearsti tegevuseks tingimuste loomine koos võimalusega eriarsti 

vastuvõtuks piirkonnas 

• Apteegiteenuse kättesaadavuse parandamine innovaatiliste lahendustega (apteegibuss) 

• Hambalabori loomiseks vajalike ruumide leidmine  

Meede 5 Avalik ruum on heakorrastatud ning tagatud on turvalisus 

• Töötatakse välja avaliku ruumi kujundamise põhimõtted. 

- Kergliiklusteed on kvaliteetse kattega, aastaringselt hooldatud, teede äärde on 

paigaldatud puhkamist võimaldavad istepingid. 

- Avalikud pargid ja haljasalad kujundatakse visuaalselt meeldivaks ning hoitakse 

korras 

- Avalikud sportimis- ja liikumisharrastust võimaldavad ehitised on kaasaegsed  

- Koostööd tehakse politsei- ja piirivalve, merepääste ja vabatahtlike päästjatega  

- Kõpu päästekuuri rajamine päästeauto aastaringseks hoidmiseks 

- Mänguväljakud, välijõusaalid, tervise- ja liikumisrajad on turvalised ja kaasaegsete 

võimalustega. Uute rajamine ja vanade uuendamine toimub regulaarselt. (Lauka ja 

Kõrgessaare mänguväljak. Kõrgessaare välijõusaal, madalseiklusrajad) Terviserajad ja 

kergliiklusteed on seotud teiste Hiiumaa radadega, et aidata luua ülesaarelist 

võrgustikku.  

- Luidja rand tehakse liikumispuudega inimestele kättesaadavaks ning rajatakse ka inva-

WC.  

Meede 6 Põhiteenuste kättesaamine on mugav. 

Kärdlas on piirkonna elanike jaoks kättesaadavad enamusi toetavaid teenuseid, mida pakuvad 

eraettevõtjad nagu näiteks juuksur, pesumaja jne. Kaubandusettevõtetest on piirkonnas 
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Kõrgessaare Coop kauplus ning piirkonda teenindab kaks korda nädalas Selver rändkauplus. 

Toimib sorteeritud jäätmete kogumissüsteem. 

• Sorteeritud jäätmete äraandmine on tagatud - Kalanas, Laukal, Luidjal, Kõpus ja 

Kõrgessaares  

• Avalikus ruumis on turvalisuse tagamiseks vajadusel  valvekaamerad 

• Kalana sadamasse rajatakse kütusetankla  

• Tiheasustusalal toimub soojamajanduse arendamine valla initsiatiivil 

• Avalikud supluskohad: laiendatakse Mangu supluskoha parklat, täiendatakse 

supluskohtade inventari Luidjal ja Mangul 

• Toetakse madalhooajal teenusepakkujate initsiatiivi läbi turunduse ja 

kommunikatsiooni 

• Toetatakse Kõpu külas kaupluse rajamist 

2. .Ettevõtluskeskkond  

Probleemid ja kitsaskohad 

Ülejäänud Hiiumaaga võrreldes on Kõrgessaare osavallale iseloomulikud järgmised tunnused. 

- Puudub suuremahuline tööstusettevõtlus. Domineerivad väikeettevõtted töötajate 

arvuga alla 10 inimese, enamasti 1- 3 töötajat.  

- Rahvastiku vanusejaotuse arvelt kahaneb jõudsalt tööturg. Juba lähima kümmekonna 

aasta jooksul kasvab peale (25–35)  % vähem uusi tööealisi inimesi kui pensioniikka 

jõudjaid.  

- Tööturult kõrvalejäänute hulk on maakonna keskmisel tasemel, samas väljaspool on 

keskmisest suurem, osavallas töötavate inimeste osatähtsus. 

• Arvestades tööstusalade maa kuulumist peamiselt eraomanikele on alade sihipärase 

arendamise ja turustamise saavutamise eelduseks koostöö saavutamine ettevõtjate ja 

maaomanikega 

- Siinses majandusstruktuuris ja tööhõives suure osatähtsusega traditsiooniliste ja 

tööjõumahukate tootmisharude (näiteks põllumajandus, metsandus) tõttu on oluline 

pöörata suuremat tähelepanu nende harude lisandväärtuse suurendamisele.  

- Looduslike eelduste paremaks ärakasutamiseks on suurem vajadus keskkonnahoidlike 

– ja teadlike tegevusalade (sealhulgas taastuvenergeetika, loodusturism, 

põllumajandus, köögiviljakasvatus, tervise- ja loodustooted, külalislahkus) 

edendamise järele. 

• Tööjõu probleemid, sh üürituru puudulikkusest tulenev probleem vajaliku tööjõu 

osavalda toomiseks. 

• Vähene (noorte) ettevõtlikkus, vähe noorte alustatud ettevõtteid. 

• Vähene Hiiumaa turustamine, mis aitaks kaasa toodete ja teenuste müügile Eestis ja 

välisriikides. 

Visioon 

Piirkonna elanikel on kodulähedased töökohad. Kohalik ettevõtlus on mitmekülgne 

innovaatiline ja konkurentsivõimeline.  
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Eesmärgid 2026 

Piirkonna ettevõtlus on stabiilne. Lisandunud on uusi ja tasuvaid töökohti. 

Ettevõtluskeskkonna arengut toetavad eeldused ja kavandatavad tegevused 

• Meede 1 Ettevõtlus- ja tööstusalade areng 

• Meede 2 Taristute arendamine 

• Meede 3 Kogukonnaaiad ja -köögid, kohaliku tooraine kasutamine 

• Meede 4 Kasutusest väljas olevate ehitiste arendamine 

Meede 1 Ettevõtlus- ja tööstusalade areng 

• Kõrgessaare Tehnopark ja sadama lähiümbrus – ettevalmistatav rohetööstusala- 

(taotlus riigilt maa ostmiseks, hinnata ja vaadata üle olemasolev detailplaneering; 

vajadusel muuta, maa kruntimine, huviliste otsimine, väärtuspakkumiste tegemine, 

(koostöö, rendi vm ) lepingud). 

 

Kõrgessaare Tehnopark ja sadama lähiümbrus : 5,4 ha detailplaneeritud alale on kavandatud 

tehnopark - 17 tootmis- ja ärikrunti. Planeeringualal on nii munitsipaal- kui eramaad, aga 

sadamat ümbritseb riigi omandis olev maa. Taristu rajamist pole alustatud. Tegutseb vaid 

kalurite sadam koos külmhoonega. Sadamat ja külmhoonet on arendatud Euroopa Merendus- 

ja Kalandusfondi toetustega. Ala on sobiv sadama ja merega seonduvateks tegevusteks: 

väikelaevaehitus, väiketootmine, serveripark (seoses võimaliku meretuulepargi rajamisega 

tulevikus). Lootus on ka võimaliku meretuulepargi teenindusbaasi rajamiseks.  

 

• Lehtma tööstusala - väljakujunenud toimiv tööstusala. 

Lehtma tööstusala - pindala kokku 29,3 ha, millest 13,5 ha kaetud kahe detailplaneeringuga. 

Ala on eraomandis, munitsipaalmaa puudub. Tegutsevad ettevõtted: Lehtma Saeveski OÜ 

(saekaater) , Leif Andersson OÜ (kileplasti ümbertöötlemine); Direct Consulting AS kala- ja 

kaubasadam. Ala on sobiv sadama ja merega seonduvateks tegevusteks. Taristu on seotud 

olemasolevate ettevõtetega, ühtset arendust ja turundust ei toimu. Taristut oleks võimalik 

arendada vallal koostöölepingu toel eraomanikega, et selle alusel taotleda riigi toetust. 

 

• Lauka külas asuv endine Kõrgessaare kolhoosi töökojakompleks omab 

arengupotentsiaali põllumajandustoodangu väärindamise ja väiketootmise 

kergetööstusala arendamiseks kuid on jagatud paljude eraomanike vahel ega oma 

ühtset visiooni ala arendamiseks. Vald võiks olla konsulteerivas ning visiooni 

konsolideerivad rollis, et 2025+ alustada Lauka külas tööstusala arendamise 

ettevalmistamisega juhul kui selles tegevuses on piisavalt huvitatud osapooli.  

Meede 2 Taristute arendamine 

- Arendatakse juhtumipõhiselt ettevõtluseks vajalikku taristut (teed, internet, elekter ja 

muu) piirkonnale oluliste tööandjate kitsaskohtade lahendamiseks.  

- Võetakse kasutusele rohkem kohalikku taastuvat ressurssi (näiteks vee-, päikese- või 

tuuleenergia, puit) energia tootmiseks, ehituseks ja muuks.  

- Toetatakse vesinikuenergia kasutuselevõttu 

- Vähendatakse kruusateede osakaalu piirkonnas  
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- Hinnatakse (ühis)transpordiühenduste vajadust. Inimeste liikumisvõimaluste puhul on 

oluline, et tagatakse võimalus vastavalt vajadustele ühistranspordiga liikuda.  

- Rajatakse Kõrgessaare-Lauka kergliiklustee  

- Rajatakse koostöös Transpordiametiga Reigi kalmistu-Malvaste teerist kergliiklustee 

- Kaasajastatakse tänavavalgustus ja laiendatakse alasid (näiteks Jõeranna ja Kõpu 

peatuste juurde päikesepaneelide toitel valgustus (projekteerimine). 

- Uuendatakse bussipeatuseid- Viskoosa, Lauka, Rootsi, Paope, Jõeranna, Luidja, Kõpu, 

Posti. Kõrgessaare bussipeatus Kõpu teel renoveeritakse; Kalanasse rajatakse uus 

bussipeatus. Vaadatakse üle bussipeatuste asukohad. Bussipeatused seostatakse 

ajalooliste nimedega ja paikkonna väärtustega 

Sadamad, lautrid, jõed. 

- Kõrgessaare sadam jääb avatuks kalapüügilaevadele, jahtidele ja mootorpaatidele. 

Ehitatakse välja aluste teenindamiseks vajalik taristu. Kõrgessaare sadam on 

perspektiivne külastussadam võimalusega pakkuda ujuvvahendite talvehoidu 

- tagatakse juurdepääs lautritesse ja paadisadamatesse; selleks korrastatakse või 

taastatakse järk- järgult juurdepääsuteed; korraldatakse koostöös kohalike elanikega, 

RMK-ga ja teiste huvitatud isikutega lautrite avalik kord ja rajatiste haldus; järk- 

järgult korrastatakse kõik avalikud lautrid vastavalt üldplaneeringule.  

- Kalana sadamas on säilinud avamere poolt graniitkividega kaitstud 200 m pikkune 

sadamakai. Praeguseks on vana kai konserveeritud edasise lagunemise vältimiseks. 

Sadama kasutuselevõtuks teeb tegevused omanik kehtivas detailplaneeringus näidatud 

võimalike kasutusalade selekteerimisel (kala-, väikekauba-, varju-, tankimis-, turva-, 

puhke-, turismi-, piirikaitse kui ka päästesadam). Ohutu sildumisvõimalus tagatakse 

lähiaastatel sadamakai renoveerimise järel. Kalana sadam on osa omaniku kinnistutest 

Kalanas. Koos sadama ning muude omandustega arendatakse brändi KalanaÄÄR 

egiidi all Kalana kogukonna terviklikku jätkusuutlikku lahendust. Tõstes Kalana, kui 

piirkonna atraktiivsust ja omapära, säilitades samas looduslähedust, rikkumata 

keskkonda ning kohalikku heaolu. Tooted ja teenused on välja töötamisel.  

- Kalana jahisadamat arendab välja vallale kuuluv sihtasutus Hiiumaa Sadamad ida 

poole jääval kinnistul ja sellega piirneval veealal. Uus väikesadam hakkab teenuseid 

pakkuma külalissadamana mereturistidele ning kodusadamana kohalikele 

paadiomanikele, sh rannakaluritele. Kalana jahisadama juurde rajatakse ka 

maapealseks teeninduseks sobilik automaattankla. Sadama oluline arengusuund on 

koosmõjus teiste piirkonna ettevõtjatega hoida ja kasvatada Kalana väärtust elu- ja 

puhkekeskkonnana. 

Meede 3 Kogukonnaaiad ja -köögid, kohaliku tooraine kasutamine 

- Soodustatakse kogukondlikud ettevõtlusega alustamist. Kaalutakse erinevaid 

võimalusi kohaliku mikroettevõtluse täiendavaks toetamiseks. Ühe võimalusena 

toetatakse ja soodustakse piirkonda kogukonna köögi rajamist. Lisaks soositakse 

hallatavates asutustes piirkonnas kasvatatud puu- ja köögiviljade ning metsasaaduste 

kasutamist. Eelkõige kooli ja lasteaia toidus. Seeläbi soodustatakse muuhulgas eakate 

ja erivajadustega inimeste tööhõivet . 
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- Koostatakse ülevaate olemasolevatest kasvatajatest ja väikeettevõtjatest- 

potentsiaalsed partnerid. Viiakse läbi teavitustegevus. Lepitakse kokku sobiv 

kogukonnaköögi asukoht.  

- Toetatakse kogukonnaaedade rajamist 

- Soodustatakse rannakalurite tegevust 

Meede 4 Kasutuses väljas olevate ehitiste arendamine 

- Mahajäetud hoonete, rajatiste lammutamine või taaskasutusse võtmine 

- Ohtlike ehitiste turvaliseks muutmine 

- Viscosa Kultuuritehas 

 

Endise kalatehase kompleksi arendamine Viscosa Kultuuritehaseks, sh UNESCO Lääne-Eesti 

saarte Biosfääri programmiala tugikeskuse rajamine, töönimetusega „Viscosa Kultuuritehase 

Roheline Saal“. Omaniku soov on rajada integreeritud tegevustega haridus- , kultuuri- ja vaba 

aja keskus, mis on isemajandav ning luua soodsad tingimused ettevõtluse arenguks. Tegevuse 

tulemusena luuakse piirkonda uusi töökohti ning pannakse alus uue ettevõtluskeskkonna 

arengule. Lisaks rajatakse tehase kinnistule kogukonna päikeseenergiapark koos 

salvestusseadmetega mis hakkab alevikku energiaga varustama läbi energiaühistu tegevuse. 

Hiljem liidetakse energia tootmisega vesiniku tootmine. Kogu kompleks ja Kõrgessaare 

alevik on taastuvenergialahenduste pilootala. 

3.Külastuskeskkond 

Probleemid ja kitsaskohad  

• Tuletornide aastaringne külastamine. 

• Ebaühtlane teenuste kvaliteet ja hooajalisus. 

• Kõpu poolsaarel puuduvad kauplus ja tankla. 

• Madalhooajal on vähe külastajatele avatud külastusobjekte. Väike valik siseruumides 

pakutavaid turistidele sobivaid teenuseid. Ei ole jõutud külastajateni, kellele meeldib meie 

külmem hooaeg. 

Visioon 

Osavalla külastuskeskkond on atraktiivne ja annab häid põhjuseid korduvkülastusteks. 

Külastuskeskkonna arenguks tehtavad tegevused on kooskõlas Hiiumaa kohaturundus-

strateegiaga ja Hiiumaa turismistrateegiaga, mille elluviimist koordineerib Turismiklaster  

Eesmärgid aastaks 2026 

- Külastusobjektid on ligipääsetavad ja tähistatud 

- Info nende juures on mitmekeelne ja ühendatud hiiumaa.ee veebikeskkonnaga nt QR 

koodide abil 

- Toimiv süsteem tuletornide aastaringseks külastamiseks 

- Piirkonna külastajatele teenuseid osutavad ettevõtjad räägivad aktiivselt kaasa 

külastuskeskkonna arendamisel, sh on Hiiumaa turismiklastri liikmed 

- Aidata kaasa Hiiumaale kuldtaseme saavutamisele rohelise sihtkohana (Green 

Destinations) 
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Külastuskeskkonna arengut toetavad tegevused 

Meede 1 Külastusobjektid on korrastatud ja nende kohta on info kättesaadav ning need 

on ligipääsetavad eri sihtgruppidele 

Meede 2 Soodustatakse teadlikkuse tõstmist ning sidusust elukeskkonnaga. 

Meede 3 Toetatakse kultuuri- ja spordiüritusi (eelistatakse selliseid, mis toimuvad 

väljaspool külastuste kõrghooaega). 

Meede 4 Toetatakse pärandkultuurile tuginevat ettevõtlust. 

Meede 1 Külastusobjektid on korrastatud ja nende kohta on info kättesaadav ning need on 

ligipääsetavad eri sihtgruppidele 

Piirkonnale on iseloomulik võrdlemisi edukalt toimiv turismi- ja puhkemajandussektor ning 

huvitav loodus- ja kultuuripärand ning omanäoliste kultuuriliste-ajalooliste piirkondade 

rohkus. Vajadus on toetada kultuuripärandi eripära kasutuselevõttu töökohtade ja uute 

ettevõtete loomisel. Inimeste side kodupaigaga on lisaks materiaalsele paljus ka 

emotsionaalne, mistõttu ei saa alahinnata ka kultuurilise identiteedi tähtsust soovil elada just 

selles piirkonnas. 

- Töötakse välja avaliku ruumi kujundamise peamised põhimõtted, milles arvestatakse 

universaalse disaini põhimõtteid. Tulemusena on teadlikult kujundatud piirkonna 

külalislahkus ning atraktiivne elukeskkond. 

- Senisest paremini kastutakse ära piirkonna loodusliku ja kultuuripärandi eripära . 

Eripära hoidmiseks tunnustatakse ja toetatakse hiiu keele ja piirkonnaspetsiifiliste 

seltside kultuuri hoidmist ning edendamist. 

- Toetatakse koostöös Riigimetsa majandamise Keskusega suunatud puhkealade 

arendamist 

- Pööratakse rõhku UNESCO Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala staatusele ning 

selle tähenduse selgitamisele ja selle kui piirkonna eripära turustamisele.   

Meede 2 Soodustatakse teadlikkuse tõstmist ning sidusust elukeskkonnaga 

- Lihtsustatakse omatoodetu müüki piirkonnas ja tehakse teavitustööd väiketootjatele 

ning teenusepakkujatele. 

- Arendatakse piirkonna mainekujundust. Paigaldatakse viidad, sildid, teabetahvlid 

- Keskkonna- ja muinsuskaitseliste piirangute seadmisel arvestatakse senisest enam 

loodus- ja muinsusväärtuste kõrval ka kohalike elanike vajadustega. 

- Keskendutakse piiriüleste teenuste arendamisele, et realiseerida head potentsiaali 

näiteks piiriüleste meditsiini-, heaolu- ja rekreatsiooniteenuste osutamisel. 

Meede 3 Toetatakse kultuuri- ja spordiüritusi 

- Tagatakse traditsiooniliste ürituste jätkusuutlikkus  

- Võetakse kasutusele uusi ja alternatiivseid esinemispaiku  

- Kaasajastatakse osavalla senised spordi – ja kultuuriehitised  

Meede 4 Toetatakse pärandkultuurile tuginevat külastuskeskkonda. 

- Tuletornide arendustegevus: Hiiumaa Tuletornide muuseum-külastuskeskus Ristna 

tuletorni kompleksi juurde, Tahkuna tuletorni külastuskeskus 
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- Ajalooliste sakraalehitiste ning nende külastuspiirkondade arendamine (Reigi 

pastoraat, Reigi kirik, Puski kirik, Malvaste kabel). 

- Muuseumid (Mihkli talumuuseum , Hiiumaa Militaarmuuseum) 

- Pööratakse enam tähelepanu vanematest kultuurikihtidest pärinevatele 

pärandkultuuriobjektidele (muinasajast kuni hilise uusajani) 
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LISA 1 – Rahaliste vahendite eraldamine investeeringuteks 

 

Kõrgessaare programm 2022-2026 – 500 000€ 

 

Rahalised eraldised otsustab volikogu iga-aastase eelarvega.  

 

Täiendavad investeeringud tuletornide piletitulust 

 

1. Tahkuna ja Ristna tuletornide laternaruumide renoveerimine  - u 250 000€ 

2. Kõpu tuletorni renoveerimine – u 250 000€ - 500 000€, riigi kaasrahastusel. 

3. Ristna tuletorni juurde Hiiumaa tuletornide muuseum-külastuskeskuse rajamine  

Projekti maksumuse suurusjärk 1 000 000€, millest Hiiumaa valla omaosalus kuni 

100 000€ peaks laekuma tuletornide piletimüügitulust. Vajab täiendavat riigi poolset 

omaosalust. Ajaline perspektiiv 2025+ 
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LISA 2 – Hetkeolukorra ja piirkonna trendide kirjeldus 

 

Kõrgessaare osavalla üldandmed  

 

Kõrgessaare osavallas on Kõrgessaare alevik ja 58 küla: Heigi, Heiste, Heistesoo, 

Hirmuste, Hüti, Isabella, Jõeranna, Jõesuu, Kalana, Kaleste, Kanapeeksi, Kausta, Kidaste, 

Kiduspe, Kiivera, Kodeste, Koidma, Kopa, Kurisu, Kõpu, Laasi, Lauka, Lehtma, Leigri, Lilbi, 

Luidja, Malvaste, Mangu, Mardihansu, Meelste, Metsaküla, Mudaste Mägipe, Napi, Ogandi, 

Ojaküla, Otste, Palli, Paope, Pihla, Poama, Puski, Reigi, Reigi-Nõmme, Risti, Rootsi, Sigala, 

Suurepsi, Suureranna, Sülluste, Tahkuna, Tammistu, Tiharu, Viita, Viitasoo, Vilima, 

Villamaa, Ülendi.  

 

Ebaühtlased on külade suurused põhielanike arvu järgi. Tihedamalt on asustatud Kõrgessaare, 

Lauka, Reigi ja Luidja piirkond, hoogsalt kasvav on Kalana piirkond. Hõredamalt Tahkuna 

poolsaar ning Hüti- Leigri piirkond. Elanikke oli Kõrgessaare osavallas seisuga 01.01.2022 

kokku 1377 (vt allpool tabel). 
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ASULAD ELANIKE ARV MUUTUSED 

 30.10.2013 01.01.2022 01.10.2022 2013-2022 2022 

KOKKU 1297 1377 1474 80 97 

Heigi küla 13 9 10 -4 1 

Heiste küla 13 12 12 -1 0 

Heistesoo küla 2 3 4 1 1 

Hirmuste küla 16 22 25 6 3 

Hüti küla 0 3 4 3 1 

Isabella küla 34 40 38 6 -2 

Jõeranna küla 31 44 47 13 3 

Jõesuu küla 3 6 6 3 0 

Kalana küla 36 46 52 10 6 

Kaleste küla 11 12 13 1 1 

Kanapeeksi küla 7 4 4 -3 0 

Kauste küla 8 11 13 3 2 

Kidaste küla 17 32 35 15 3 

Kiduspe küla 25 28 31 3 3 

Kiivera küla 3 5 5 2 0 

Kodeste küla 8 13 15 5 2 

Koidma küla 9 17 13 8 -4 

Kopa küla 12 10 10 -2 0 

Kurisu küla 32 31 35 -1 4 

Kõpu küla 44 44 44 0 0 

Kõrgessaare alevik 434 362 373 -72 11 

Laasi küla 6 8 10 2 2 

Lauka küla 153 127 131 -26 4 

Lehtma küla 2 4 8 2 4 

Leigri küla 2 2 3 0 1 

Lilbi küla 5 6 7 1 1 

Luidja küla 54 53 59 -1 6 

Malvaste küla 2 5 5 3 0 

Mangu küla 4 4 4 0 0 

Mardihansu küla 0 1 1 1 0 

Meelste küla 4 7 9 3 2 

Metsaküla küla 4 4 4 0 0 

Mudaste küla 10 12 13 2 1 

Mägipe küla 14 17 16 3 -1 

Napi küla 8 7 7 -1 0 

Reigi Nõmme küla 5 4 4 -1 0 

Ogandi küla 1 1 1 0 0 

Ojaküla küla 13 11 12 -2 1 

Otste küla 22 23 22 1 -1 

Palli küla 2 2 4 0 2 
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Paope küla 51 76 82 25 6 

Pihla küla 19 25 27 6 2 

Poama küla 7 12 15 5 3 

Puski küla 4 13 15 9 2 

Reigi küla 46 49 52 3 3 

Risti küla 6 7 7 1 0 

Rootsi küla 14 22 23 8 1 

Sigala küla 3 11 11 8 0 

Suurepsi küla 11 7 6 -4 -1 

Suureranna küla 21 30 41 9 11 

Sülluste küla 0 0 0 0 0 

Tahkuna küla 3 11 19 8 8 

Tammistu küla 2 2 3 0 1 

Tiharu küla 3 3 4 0 1 

Viita küla 5 1 1 -4 0 

Viitasoo küla 0 1 1 1 0 

Vilima küla 4 8 8 4 0 

Villamaa küla 22 22 24 0 2 

Ülendi küla 7 25 26 18 1 

 

 

Suvehiidlased, teise kodu omanikud 

Piirkonda iseloomustab suurenev suvehiidlaste ja / või teise kodu omanike arv. Nad tarbivad 

üldkasutatavaid teenuseid, mis on nende jaoks sama olulised kui kohalike jaoks- elekter, 

juurdepääsuteed , internetiühendus, sideteenused jms. Koroona- aastatel 2020 ja 2021kohaneti 

kaugtöövõimalustega. Sellest tulenevalt suurenes nende inimeste arv, kes sooviks elada 

Hiiumaal aastaringselt ning teha siit kaugtööd. Suurenes vajadus kiire ja kvaliteetse 

internetiühenduse järgi.  
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SWOT 

On väga sarnane Hiiumaa kui tervikuga, kuna ollakse saare üks osa.  

tugevused 

• saarelisusest tulenev eraldatus 

• pikk rannajoon 

• looduskeskkond säilinud 

• loodusvarade olemasolu  

• väljakujunenud teedevõrk 

• tiheasustusalad on kaetud enamuses 

ühisveevärgi- ja – kanalisatsiooniteenusega 

• telefoni ja interneti teenuse kasutamise 

võimalus 

• puuduvad rassi- ja rahvusprobleemid 

• väljakujunenud haridus-ja sotsiaalteenuste 

võrk 

• rikas kultuuripärand 

• piirangud ettevõtlusele seoses 

looduskaitsega, mis ei võimalda suurtööstust 

saarele tuua. 

nõrkused 

• saarelisusest tulenev eraldatus 

• regionaalselt ei ole võrdselt arenenud 

• elanikkonnaga asustatus on ebaühtlane 

• palju väikeettevõtjaid 

• piirangud ettevõtlusele seoses loodus- ja 

muinsuskaitsega 

• põllumaade madal boniteet; maade 

võsastumine 

• Arstiabiteenuse kaugus, perearsti teenuse 

puudumine piirkonnas 

• kvalifitseeritud tööjõu puudus 

• majandustegevuse seisukohalt kohalikke 

tarbijaid vähe; mandrile toodangu 

realiseerimine logistiliselt keerukas; 

konkurents väike 

• elukeskkonna loomine kallis 

• kommunikatsiooniteenuste, interneti 

teenuse kättesaadavus kehv ja kallis; kohati 

tehniliselt veel lahendamata 

• kruusakattega vallateede suhteliselt suur 

osatähtsus;  

• valguskaabli rakendus väike 

• elektri kvaliteet ebaühtlane, eriti äärealadel 

• kasutamata ja lagunevad hooned 

• palju muinsuskaitse all olevaid objekte 

• noorte ja ettevõtlike noorte jaoks piirkond 

vähe väljakutseid ja rakendusi pakkuv 

• ühistransport hõre 

 

ohud 

• koordineerimatu ja suurenenud turism 

(massiturism) ohustab keskkonna koormus-

taluvust 

• merereostus 

• kvoodid, piirangud tooraine tarbimisele 

• projektidega alustatud tegevuste 

jätkusuutlikkuse nõrkus 

• äärealade kõrvalejäämine 

• hariduse kvaliteedi halvenemine (õpetajad 

eakad, noored õpetajad ei soovi maale elama 

asuda jmt) 

• kasvavad kulud jäätmemajandusele 

• kasvav kulu soojusmajandusele 

• vähe võimalusi elamumaa omandamiseks 

• elanikkonna väljaränne 

arenguvõimalused 

• soodustada väike ja keskmist ettevõtlust 

(innovatiivsus ja tootearendus, väärindamine) 

• aidata kaasa turismi –ja puhkemajanduse 

infrastruktuuri väljaarendamisele 

• avada veelgi enam pääs merele 

• sadamate väljaarendus, sadamateenuste 

mitmekesistamine 

• parendada reostusvastast valmisolekut;  

• laste hariduse sh. erivajadusega lastele 

hariduse omandamise võimaluste säilitamine, 

parendamine ja konkurentsivõimelisemaks 

muutmine 

• võimaldada kõikidesse valla piirkondadesse 

kvaliteetne side- ja interneti teenus 

• viia teed tolmuvabaks ning tõsta teede 

kvaliteediklassi  
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• elektriliinid ja- alajaamad kaasajastada 

• parendada arstiabi kättesaadavust äärealadel 

• korraldada ühtne ja kvaliteetne info 

liikumine ja kättesaadavus 

• võtta kasutusele alternatiivenergia  

• soodustada elamuehitust 

 

Üle 40 aasta kestnud suurtootmine Kõrgessaares asunud kalatööstuses sai lõpu 29. detsembril 

2004. aastal, mil ettevõtte Hiiu Kalur juhatus andis Hiiu maakohtule avalduse ühe gruppi 

kuuluva kalakonservitehase, AS Dagotar pankroti väljakuulutamiseks, tunnistades ettevõtte 

maksejõuetuks. AS Dagotari 275 töötajast suurem osa – 135 – oli Kõrgessaare vallast. 

Töötuks jäänute peredes kasvas 125 last kelle toetuseks koguti annetusi.  

Kõrgessaare valla elanike arv rahvastikuregistri järgi oli 01. septembri 2007 seisuga 

1374 inimest. Viimase kümne aasta jooksul elanike arv vähenenud 190 võrra (~ -13,8%). 

Suurim vähenemine on toimunud vanusegrupis 0-14, tõusnud on eakate osakaal valla 

elanike hulgas. 

Allikas: Kõrgessaare valla arengukava 2007–2013  

2013. aasta sügisel Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühinemise järel moodustunud Hiiu valla 

arengukavas peeti oluliseks Läänemere Teadmuskeskuse rajamist Kõrgessaarde aastatel 

2015–2020, et asulale uus start anda. Paraku jäi see tagaplaanile seoses Kärdla sadama 

arendusega. 

Elanike arv Kõrgessaare piirkonna kahes suuremas asulas – Kõrgessaare alevikus ja 

Lauka külas viimase kaheksa aasta jooksul vähenes rohkem kui kuuendiku võrra. 

Hiiumaa elanike arv samal perioodil vähenes siseministeeriumi andmetel 4,72%. Seega on 

arendusprojekti sihtalaks määratud piirkonna elanike arvu vähenemine neli korda kiirem. 

 

 

2022. aasta alguses OÜs Cumulus Consulting valminud Hiiumaa haridusvõrgu analüüsis 

tõdetakse, et kõikides Hiiumaa koolides on hetkel õpilasi võrreldavas suurusjärgus kümne 

aasta taguse ajaga (õppeaasta 2012/2013). Erandiks on Lauka Põhikool, kus õpilaste arv on 

järjepidevalt vähenenud.  
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Avalik teave ja valla maine kujundamine. 

Kõrgessaare osavald suhtleb avalikkusega peamiselt Hiiumaa valla 

kommunikatsiooniosakonna kaudu ning peamine ning ametlik info on valla veebilehel. www. 

vald.hiiumaa.ee.  Sotsiaalmeedias vahendab osavald infot grupis Kõrgessaare Postipoiss.  

Ametlikke teateid avaldatakse Hiiu Lehes ning kord kuus ilmuvas Hiiumaa Teatajas. 

Osavallas on võimalik kasutada praegu AIP-I teenust Kõrgessaare VAKs; Kõrgessare 

Raamatukogus ja Kõrgessaare Päevakeskuses. 

Avalik kord, turvalisus, päästeteenistus 

Kuritegevuse tase osavallas on üldiselt vähene. Piirkonda teenindab politseikonstaabel 

Kärdlast. Lisaks politseile kasutatakse ka turvafirma teenust. Kõrgessaare alevikus asub 

vabatahtlike päästjate tugikomando.  

Põllu- ja metsamajandus 

Mullastik on kehvemaid vabariigis ja Hiiumaal. Haritavate maade hindepunkt on 28-29, 

Hiiumaa keskmine 32, vabariigi keskmine 45. Seega ei oma haritav maa olulist potentsiaali 

põllumajanduse arenguks. Suuremad põllumajanduslikud maad asuvad Reigi ja Lauka 

piirkonnas. Põllumajandusega tegeleb suhteliselt väike arve elanikke Tegeletakse peamiselt 

vähesle määral mahepõllumajandusega ning karjakasvatusega.  

Umbes kolmveerand osavalla territooriumist katab mets. Riigimetsas metsa majandamisega 

tegeleb Riigimetsa Majandamise Keskus; erastatud metsamaid hooldavad ja teostavad teisi 

metsa majandamisega seotud toiminguid nende omanikud. 

Kalandus 

AS Hiiu Kalur Gruppi kuuluv AS Dagomar oli suurim kalapüügiga tegelev ettevõte 

Kõrgessaare vallas, mille kodusadamaks oli Lehtma. Kuna püügilaevad on nüüd suuremad, 

siis ei sobi neile enam seal lossida. Praegusel ajal enam kalalaevad Lehtmas ei sildu. 

Rannapüügiga tegelevad mitmed väikeettevõtjad. Säilinud on harrastuspüük, sh kevadine 

hooajapüük ja sügisene lestapüük rannast. 

Valla siseveekogud olulist kalandusliku väärtust ei oma. 

Osad avalikus kasutuse latrikohad vajaks väljaehitamist (näiteks Kaleste), parendamist 

vajavad harrastuskalapüügi tingimused Künaaugu ääres. Püsivat hooldust vajavad 

juurdepääsuteed lautriteni.  

Loodusressursid; väärtuslikud külamiljööd 

Üheks piirkonna suurimaks väärtuseks on hästi säilinud looduskeskkond. Siin asub palju 

metsi, rabasid ja soid, samuti jõgesid ning siin on maaliline rannajoon. Mitmesuguse 

kallakuga pinnad, nende erinev asend päikesekiirte langemise suhtes ja pinnakatte erinev 

koosseis loovad väga mitmesugused niiskus-, valgus- ja soojustingimused. Taimedel esineb 

seetõttu palju erinevaid kasvukohti ja kujunenud on suurte erinevustega kooslused, isegi ühe 

ja sama pinnavormi piires. Siin laiuvad ulatuslikud metsamassiivid ja mitmed soised alad. 

Maavaradest leidub valla territooriumil liiva, kruusa, turvast, paekivi ja savi.  
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Üheks olulisemaks loodusressursiks on põhjavesi, mis saadakse puurkaevudest. Puurkaevudes 

kasutatakse põhiliselt siluri-ordoviitsiumikambriumi veesooni. Looduslikult esineb põhjavees 

rohkesti rauda. Valla suuremad veetarbijad (Kõrgessaare ja Lauka) asuvad nõrgalt kaitstud 

põhjaveega alal. 

Lisaks põhjaveele on veeressursiks jõed, ojad ja järved. Põhiliselt on järved ranniku-lähedased 

riimveelised laisid. Veeressursside määratlemisel ei ole need senini majanduslikku tähtsust 

omanud. Suur tähtsus on neil aga kalade kudemisaladena ning mitmete looma- ja linnuliikide 

elupaikadena. 

Turismi- ja puhkemajandus 

Kõrgessaare osavallas on ilus ja eripärane loodus (pikk rannajoon, rekreatsiooniressursid, 

kõrge metsastus),  rikas kultuuripärand, sadamate ja lautrikohtade olemasolu või 

taastamisvõimalus- need on vahendid võimaluste tekitamiseks, et osavallas tahetaks olla 

pikemalt. Mitmed ajaloolised paigad on veel vähe atraktiivsed külastajate jaoks (näiteks Hüti 

klaasikoja asukoht, Kõrgessaare veehoidla tammid). Väikeettevõtjad pakuvad puhkajatele 

mitmekülgseid teenuseid. Väga külastatavad on osavalla territooriumil RMK poolt hallatavad 

puhkealad. Valla turismimagnet on Tahkuna- Kõpu-Ristna tuletornide ring. 

Vähe on turismi- ja puhkehooaja pikendamist toetavaid atraktsioone ja teenuseid (näiteks 

võimalused taliturismiks on /nn Kõpu mäed, jääturism; Lõimastu mäed jne.). 

Turismiinfo kättesaadavus on ebaühtlane- nii see, mida tuleb vahetult külastajatele jagada, kui 

nö passiivne info (viidad, sildid, teabetahvlid jms).  

Veespordialadega tegelemine on laienenud eri piirkondadesse (Suureranna, Põhja- Ristnanina, 

Paope, Luidja.  (purjetamine, aerutamine, ekstreemsemad alad (jetid, skuutrid jmt).  

Pärandkultuuriobjektid on potentsiaalne võimalus meelitada külastajaid piirkonda külastama.  

Supluskohad on Mangul, Luidjal. Need vajavad veelgi kliendisõbralikumaks muutmist, et 

eelkõige lastega peredel, oleks põhjust kauem piirkonnas peatuda, näiteks Luidja lastele 

suunatud rannainventar vajab värskendust. 

Võimalus on teha teemaradasid.  
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Kaardil pärandkultuuriobjektid   

Allikas: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandkultuur  

 

 

Tuletornid 

Kõrgessaare osavalla hallata on kolm tuletorni- Kõpu, Ristna ja Tahkuna.  

Külastajatele teenuste osutamine toimub hanke võitnud partneriga. 2022 aastal välja 

kuulutatud hankega leiti kolmeks aastaks operaator Kõpu ja Ristna tuletornidele. Tahkunas 

kehtib leping aastani 2025. Tuletornide füüsiline seisukord on remonti vajav. 2023. aastal on 

plaanitud renoveerida Tahkuna ja Ristna tuletornide laternaruumid. 2024-2025 on plaanis 

renoveerida Kõpu tuletorn.   

Kohalikud teed 

Kohalike teede võrku kuulu seisuga 01.01.2022.a 101,4 km teid, millest lisaks 

munitsipaalomandis olevatele teedele on avalikud ehk vallale antud teed 50,6 km, metsateed 

25 km ja mitte-avalikud ehk erateed 25km. Kohalikud teed on põhiliselt kruusakattega. Teede 

ja tänavate seisund on rahuldav, kohati esineb raskesti läbitavaid lõike. Kõik teed on 

inventariseeritud. 

 

Valla bussipeatuste ja – ootepaviljonide asukoht vajab optimeerimist; ootepaviljonid vajavad 

remonti või väljavahetamist. 

 

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandkultuur
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Sadamad, lautrid ja väikesadamad 

Osavallas asub kolm suuremat sadamat: Lehtma, Kõrgessaare ja Kalana. Lehtma ja 

Kõrgessaare sadamad on eraomandis. Kalana sadamaalal tegutseb kaks operaatorit: SA 

Hiiumaa sadamad, mis haldab vallale kuuluvat Kalana jahisadamat ning eraomandis Kalana 

sadam.  

 

Kalana sadamas on säilinud avamere poolt graniitkividega kaitstud 200 m pikkune 

sadamakai. Praeguseks on vana kai konserveeritud edasise lagunemise vältimiseks. Sadama 

kasutuselevõtuks teeb tegevused omanik kehtivas detailplaneeringus näidatud võimalike 

kasutusalade selekteerimisel (kala-, väikekauba-, varju-, tankimis-, turva-, puhke-, turismi-, 

piirikaitse kui ka päästesadam). Ohutu sildumisvõimalus tagatakse lähiaastatel sadamakai 

renoveerimise järel. Kalana sadam on osa omaniku kinnistutest Kalanas. Koos sadama ning 

muude omandustega arendatakse brändi KalanaÄÄR egiidi all Kalana kogukonna terviklikku 

jätkusuutlikku lahendust. Tõstes Kalana, kui piirkonna atraktiivsust ja omapära, säilitades 

samas looduslähedust, rikkumata keskkonda ning kohalikku heaolu. Tooted ja teenused on 

välja töötamisel.  

Kalana jahisadamat arendab välja vallale kuuluv sihtasutus Hiiumaa Sadamad ida poole 

jääval kinnistul ja sellega piirneval veealal. Uus väikesadam hakkab teenuseid pakkuma 

külalissadamana mereturistidele ning kodusadamana kohalikele paadiomanikele, sh 

rannakaluritele. Kalana jahisadama juurde rajatakse ka maapealseks teeninduseks sobilik 

automaattankla. Sadama oluline arengusuund on koosmõjus teiste piirkonna ettevõtjatega 

hoida ja kasvatada Kalana väärtust elu- ja puhkekeskkonnana. 

Mõlema sadama oluliseks arengueelduseks on nende asukoht Hiiumaa läänetipus ja 

Läänemere keskel, rahvusvahelise laevatee läheduses. Lisaks turismipotentsiaalile loob see 

võimalused olla ühendussadamaks ja arendada välja teenuseid erinevate laevade vastuvõtuks, 
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sh meretööstuse teenindamiseks, kus mitmed tegevused ei vaja baasiks enamat kui 

väikesadamat.  

Kõrgessaare sadam on peamiselt väikeettevõtjatest kaluritele teenuseid pakkuv. Kõrgessaare 

sadam on perspektiivne külastussadam võimalusega pakkuda ujuvvahendite talvehoidu. 

Lehtma tööstusala ja sadama arendamiseks on olemas kehtiv Lehtma sadama detailplaneering.  

Seoses muutustega on sadam minetanud tähtsuse nii kalasadamana kui ka jahisadamana.  

Lautrikohtade asukohad on määratletud üldplaneeringuga; nende taastamist alustati 2005 

aastal. Asukohtade määratlemisel arvestati nende ajaloolist paiknemist. 

Planeerimine 

Kuigi Hiiumaa vallas on algatatud Hiiumaa valla üldplaneeringu menetlus, siis veel kehtib 

Kõrgessaare valla üldplaneering, mis on kehtestatud 24 jaanuar 2003.a. Üldplaneering on 

aluseks detailplaneeringute koostamisele detailplaneeringu kohustusega alal ja 

projekteerimistingimuste väljastamisele ülejäänud planeeringu alal. Samuti on selles 

kirjeldatud muuhulgas maa- ja veealade kasutuspõhimõtted ning kehtivad piirangud; 

ehitamise ja kruntimise põhimõtted. Peale üldplaneeringu kehtestamist on koostatud aktiivselt 

detailplaneeringuid, mis on enamuses ka ellu viidud.  

Heakord ja haljastus  

Omavalitsuse poolt on korraldatud Kõrgessaare aleviku avalike haljasalade (2,93 ha) 

korrashoid; bussijaamade (ca 0,1 ha). Kalmistute korrashoidu korraldab osavald koostöös 

EELK Reigi Jeesuse kogudusega (Kõpu I ja II; Malvaste, Puski, Reigi, kokku 6,38 ha) 

korrashoid. Kokku on hooldatavat ala ca 9,4 ha. 

Valla hallatavate asutuste, rajatiste ja osavallamaja ümbrused on enamasti haljasalad, kuid 

võimalus on nende funktsionaalsem kasutamine ning kujundamine nii, et looduslikku värvide 

mängu jätkuks kogu kevad- suvi- sügiseseks perioodiks. 

Elamumajandus  

Vallas on enamus elamutest eraomandis. Munitsipaalomandis on neli korterit Lauka külas ja 2 

korterit Kõrgessaare alevikus. Kuigi kortermajades on palju eraomandis olevaid tühje 

kortereid, siis üüriturul neid enamasti ei ole. Üüripindade vajaduse leevendamiseks on 

planeeritud Kõrgessaare alevikku esimese üürimaja rajamine.  

Elamuehitust vallas soodustab looduslähedane keskkond ja suhteliselt suured krundid, mis 

tagavad privaatsuse. Kuid vähe on saada krunte, mille hind oleks, eriti noortele peredele 

jõukohane.  

Soojusmajandus 

Alates 1997/1998. a sügistalvisest kütteperioodist on täielikult loobutud tsentraalsest 

küttesüsteemist. Lokaalsele küttele on üle läinud kõik Lauka ja Kõrgessaare kortermajad.  

Osavalla asutuste (lokaalkatlamajad on Lauka Põhikoolis, Kõrgessaare VAK (Tervisemaja) , 

Kõrgessaare Valitsejamaja koos lasteaed Vigriga) gaasikütte lahendus on turuseisu arvestades 
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kallis ning võib tulevikus tingida vajaduse katlamajade rekonstrueerimiseks ja üleminekuks 

kombineeritud biomassiga küttele.  

Ühisveevärk ja kanalisatsioon 

Kõrgessaare aleviku ja Lauka küla ühisveevärki haldab Kärdla Veevärk. Vallal on alevikus 2 

puurkaevu, millest üks on kasutuses ja varustab põhilise osa asula elanikkonnast joogiveega. 

Lisaks on puurkaevud Kõrgessaare Sadamas (omanik Best Holding OÜ) ja asula äärealadel 

asuvatel üksikelamutel. Veevõrgud on omavahel ühendamata. 

Kõrgessaare alevik ühiskanalisatsiooniga on liitunud u 450 elanikku e. 90 % alevik 

elanikkonnast. Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud 16 korterelamut, 7 üksikelamut, asutused 

ja ettevõtted. 

Peale kalatööstuse likvideerimist töötab Kõrgessaare reoveepuhasti alakoormusega. 

Lauka külas on kasutusel üks puurkaev, veetorustik 3000 m, kanalisatsioonivõrgustik 1800 m. 

survetrass 560 m , üks reoveepumpla ja üks reoveepuhasti. 

Lauka küla ühiskanalisatsiooniga on liitunud u 170 elanikku e 90% küla elanikkonnast. 

Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud 6 kortermaja (62 korterit), Lauka Põhikool, Põhikooli 

söökla, Seltsimaja ja 4 üksikelamut. 

Tahkunas Merineitsi Puhkekülas on puurkaev, mis varustab joogiveega sealseid üksikelamuid 

Kõrgessaare osavallale kuuluvad veel Kõpu tuletorni, Luidja ja Kõrgessaare puurkaev. 

Lehtma sadamas on puurkaev (eraomandis), mis varustab joogiveega sadama territooriumil 

asuvaid ettevõtteid. Lehtma sadamal on oma reoveepuhasti. 

Ülejäänud valla territooriumil reoveepuhasteid ei ole. Kanaliseerimine on lokaalne. 

Põhjaveeliselt kaitsmata ja nõrgalt kaitstud aladel kasutatakse reovee kanaliseerimiseks 

kogumismahuteid, keskmiselt kaitstud aladel on lubatud reovee kanaliseerumiseks kasutada 

septikuid ja immutusväljakuid. 

Tänavavalgustus 

Tänavavalgustusvõrguga on haaratud Kõrgessaare alevik ja Lauka küla. Kõrgessaare aleviku 

tänavavalgustusvõrk on amortiseerunud. Vajadus on nii Laukal kui Kõrgessaares 

tänavavalgustus laiendamiseks ja uuendamiseks.  

Taastuvenergia 

Tuuleenergia ja päikeseenergia kasutuselevõtt klimaatiliste tingimuste poolest on sobilik, kuid 

veel vähe kasutusel.  
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Jäätmekorraldus  

 
Hiiumaa vald on üks jäätmeveo piirkond. 

Avalikud pakendipunktid, mida teenindavad taaskasutusorganisatsioonid on Kõrgessaare  

osavallas: 

• Ristna tuletorn- sega-, plast- ja klaaspakend 

• Lauka kortermajade taga-  sega-, plast- ja klaaspakend 

• Luidja ranna parkla-  sega-, plast- ja klaaspakend 

• Kõpu sotsiaalkeskuse parkla-  sega-, plast- ja klaaspakend 

• VAK taga, Tööstuse tee -  sega-, plast- ja klaaspakend, kasutuskõlbmatut tekstiil, 

vanapaber, eelmakstud olmejäätmed, klaaspakend, ohtlike jäätmete kogumiskonteiner 

 

Vanarehvid- Hiiumaa jäätmejaam; romusõidukite vastuvõtuga tegeleb Hiiumaal Taebla auto. 

Külastajatel on võimalik olmejäätmeid ära anda ka oma majutuskohas, RMK puhkealadel ja 

turismiobjektide juures. Hiiumaa jäätmejaam Käina osavallas.  
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Ettevõtlus 

 
Vallas olid pikad kalatöötlemise traditsioonid, kuid kaasajal tegeletakse peamiselt 

teenindusega; puidutöötlemisega, turismi- ja puhkealase ettevõtlusega. Meil on olemas 

kohalik ressurss väikeettevõtluse arenguks (puit, savi, kivi jne). 

 

Alusharidus 

Osavallas tegutseb Lasteaed Vigri, mis asub 1980. aastal valminud lastepäevakoduks ehitatud 

hoones, tegevuskoht Kõrgessaare alevik. Avatud on 3 rühma. Teeninduspiirkond on Hiiumaa 

valla territoorium. Töötajad on nõuetekohase kvalifikatsiooniga. Lisaks alushariduse 

teenusele lasteaed korraldab perekooli loenguid väikelaste vanematele.  

 

Kõpus asub Hiiumaa Vabakooli juures eralasteaed. 
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Põhiharidus  

Osavallas tegutseb Lauka Põhikool, kus omandatakse põhiharidust liitklassides. Kooli 

tugevuseks on koduloo- ja loodusõpe ning arendatakse loovuse suunda, mille raames 

õppijatele pakutakse täiendavaid teadmisi ja oskusi erinevatest valdkondadest.  

Kõpus asub erakoolina tegutsev Hiiumaa Vabakool 

 

 

Õpilastransport  

Kõrgessaare osavald korraldab tasuta kooliõpilaste transpordi osavalla piires Lauka Põhikooli. 

Kooliringi pikkus on kaugeimast punktist Lauka koolini ca 38 km. Kõpu poolt käivad lapsed 

koolis liinibussiga. 

Toitlustamine koolis ja lasteaias 

Lauka Põhikooli õpilaste toitlustamine on korraldatud koolisööklas, mis on kaasaja nõuetele 

vastavalt renoveeritud ning sisustatud. 

Lasteaed Vigri korraldab toitlustamist lasteaiahoones asuva köögi baasil. Hiiumaa Vabakooli 

õpilastele ja lasteaia lastele on toitlustamine korraldatud oma koolisöökla baasil. 

Huviharidus ja huvitegevus 

Lauka Põhikoolis korraldatakse loome ja huvide põhist huvitegevust. Kõrgessaare Vaba Aja 

Keskus korraldab ja on täiendavate spordi- ja huviringide tegevuste toimumispaigaks. Lisaks 

pakuvad päevakeskus, raamatukogu ning külaseltsid mitmeid võimalusi tegeleda erinevate 

huvitegevustega. Osavallas tegutseb Käina Kaunite Kunstide Kooli filiaal, kus saab omandada 

huviharidust. 

Kõrgessaare Vaba Aja Keskus 

Kõrgessaare alevikus, Tööstuse tee 25 asuv Tervismaja hoones asuvad peale treeningsaalide 

huvitegevuse ruumid ning rendipinnad. Ühte ruumi saab kasutada konstaabel oma 

vastuvõtuks. Hoonesse paigaldatud AS Swedbank sularahaautomaat. 
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Kõrgessaare VAK-is asub täismõõtmetega (18x32 m) spordisaal. Spordisaalis toimuvad ka 

Lauka Põhikooli kehalise kasvatuse tunnid, millega kaasneb transpordi vajadus. VAK-is 

töötavad treeningugrupid. Enim harrastatavad alad seni – saalihoki, võrkpall, jalgpall, 

korvpall. Olemasolevate spordiväljakute ja võimlate funktsionaalsus ja seisund ei vasta 

osaliselt tänastele vajadustele. VAK saal ei vasta üleriigiliste spordiürituste korraldamise 

nõuetele. Kogu spordiinventar on puudulik. VAK juures tegutseb MTÜ Viskoosa 

Spordiklubi, mis on saavutanud saalihokis vabariigi tasemel kõrgeid tulemusi. 

2005. aastal valmis kammersaal, sellega lisandus võimalusi mitmekülgseks kultuuritegevuse 

laiendamiseks.  

 

Kõrgessaare Valitsejamaja  

Selle hoone kasutuselevõtuga on laienenud võimalused noortekeskuse tegevuseks. Majas 

toimuvad Käina Huvikooli muusikaõppe tunnid. Hoones asub alates 2002.aasta oktoobrist 

Kõrgessaare Raamatukogu. Majas on väike saal (mahutab ca 30-40 in.), kus korraldatakse 

kontserte, koosviibimisi, näitusi. 

Tervishoid 

Alates 2022 aastast on Kõpus hambaraviteenus, kuid muid tervishoiuteenuseid on võimalik 

saada Kärdlas perearstikeskuses, hiiumaa haiglas või käiakse mandril. Kõik ravimid tuleb 

samuti osta maakonnakeskusest. Vajadus on kasvõi aktiivsel turismihooajal ühe esmaste 

ravimite müügikoha järgi osavalla kaugemates osades, näiteks Kalanas. 

Muinsuskaitse 

Kõrgessaare vallas on  muinsuskaitse all mitmeid ajaloo-, arheoloogia-, arhitektuuri-ja 

kunstimälestist. (täpne nimekiri  http://register.muinas.ee/). Mitmed muinsuskaitse objektid 

vajavad korrastamist, konserveerimist või taaskasutusele võtmist. Näiteks sakraalehitistest 

vajavad korda tegemist Puski kirik, Reigi pastoraat, Reigi kirik ning Malvaste kabel. Muudest 

ehitistest näiteks oleks vaja leida otstarve Kõrgessaare mõisaaidale, kasutusele võtta 

tuletornide endised teenindavad hooned Ristnas ja Tahkunas.  

Noorsootöö 

Kõrgessaare noortemaja tegevus organiseeritakse ümber Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse alla. 

Osavallas on võimalik aastaringselt osa saada erinevatest lastele ja noortele suunatud 

huvitegevustest ning sündmustest. 

Sotsiaaltöö  

Kõrgessaare osavallas töötab sotsiaaltööspetsialist.  

Eakatele tegevusi ja osutab Kõrgessaare Päevakeskus. Kõpus asub panisonaat, 

Hiiumaa Sotsiaalkeskuse allüksustena osutatakse Kõrgessaare osavallas järgmiseid teenuseid : 

• Kõrgessaare Päevakeskuses puuetega inimeste ja eakate päevakeskuse teenus; 

• koduteenus; 

• pansionaaditeenus  Kõpus, mille 7 kohta on september 2022 seisuga kõik täidetud; 
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• Kõrgessaare Päevakeskuses kogukonnas elamise teenus psüühilise erivajadusega 

inimesele; igapäevaelu toetamise teenus psüühilise erivajadusega inimesele; töötamise 

toetamise teenus psüühilise erivajadusega inimesele; toetatud elamise teenus 

psüühilise erivajadusega inimesele; 

• Kõpus asuv Noortekodu pakub suure abivajadusega, psüühikahäirete ja 

käitumisprobleemidega lastele ööpäevaringset rehabilitatsiooniteenust. 

 

Kõrgessaare Päevakeskuse hoonega samas majas asub osavallavalitsus. Hoone vajab 

soojapidamise tõstmist ning teist võimalikku , väliala ja abihoone praktilisemat 

kasutuselevõttu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


