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SISSEJUHATUS
Läänemaa on arvestatava ja kohati alahinnatud tööstuspotentsiaaliga piirkond, mille arenguvõimalused on
võrdlemisi mitmekesised nii piirkondlikult kui ka laiemalt. Selleks, et arengupotentsiaali täpsemalt
mõtestada ja analüüsida, on oluline võimalikud arengupiirkonnad täpsemalt kaardistada ning sellest
lähtuvalt analüüsida. Projekti „Läänemaa tööstusalade arengupidurid ning -eelised“ eesmärk on
kaardistada kümne võimaliku Läänemaa tööstuspiirkonna peamised karakteristikud, mh tööstuspiirkonna
ettevõtted, nende tegevusvaldkonnad ja võimalikud maaomandid, aga ka ettevõtlusalade
arenguvajadused ja võimalused.
Käesolevas projektis käsitletavad piirkonnad on: Taebla tööstusala, Haapsalu Tööstuse tänava tööstusala,
Haapsalu Lihula maantee tööstusala, Haapsalu Suur-Holmi tööstusala, Haapsalu Kiltsi tööstusala,
Linnamäe tööstusala, Palivere tööstusala, Risti tööstusala, Kullamaa tööstusala ja Pürksi tööstusala.
Projekti käigus kaardistati avalikke andmeallikaid kasutades nende piirkondade peamised ettevõtted ja
maaomanikud, võeti nendega ühendust ning uuriti nende vajaduste ja võimalike piirangute kohta nende
tegevuses ja tegevusvaldkonnas. Selle põhjal valmis allolev ülevaade eelnevalt nimetatud piirkondadest,
seal tegutsevatest ettevõtetest, sh majandustegevusest ja töötajate arvust. Lisaks sellele keskendus
analüüs ka nende piirkondade sõltumatutele piirangutele ja võimalustele nagu näiteks geograafiline
paiknemine, inimasustus ja tehnilised võimekused tööstuspiirkondade elujõulisuse tagamiseks.
Analüüsi deskriptiivsuse vältimiseks korraldati ka arutelukohtumisi projektiga seotud osapooltega.
Kohtumiste eesmärk oli saada esmatasandi sisendit erinevate osapoolte ja nägemuste võimalikuks
ühildamiseks tööstuspiirkondade kohta. Kohtumised toimusid Lääne-Nigula valla ettevõtjatega ning
Haapsalu abilinnapeaga, kellega vahetati ja analüüsiti võimalikku sisendit, mida projekti ja selle aruande
koostamiseks kasutada.
Tulenevalt eelnevast kirjeldab järgnev analüüs erineva sisendi ja analüüsi põhjal kümne Läänemaa
tööstuspiirkonna arengupidureid ning võimalusi. Ühtlasi on selle tulemused võimalik Läänemaa
arengustrateegiasse integreerida.

METOODIKA
Uuringu metoodika konstrueeris uuringu teostaja Civitta Eesti AS ning seda kohandati Tellija heakskiidul
töö käigus vastavalt ilmnenud asjaoludele ja tekkinud lisavajadustele.
Töö teostamine koosnes kolmest peamisest etapist, mille käigus koostati alljärgnev analüüs Läänemaa
võimalikest ettevõtlus- ja tööstuspiirkondadest. Kolmele peamisele sisuetapile eelnesid ka ettevalmistavad
tegevused, mille raames viidi läbi avakohtumine tellija esindajatega. Selle käigus täpsustati projektiplaani
lähtuvalt osapoolte nägemustest ning seeläbi lepiti kokku töö täpsemas metoodikas ja korralduses.
1. Esimeses etapis ehk hetkeolukorra kaardistuses viidi läbi ettevõtlusalade iseloomustamiseks
vajalik ettevõtlusalade kaardistamine. Selleks kasutati Maa-ameti kaardirakendust, mille abil
piiritleti võimalikud tööstuspiirkonnad ja ettevõtlusalad. Ettevõtlusalade laiemaks kirjeldamiseks,
kasutati kaardirakendusest teadaolevaid andmeid edasisteks päringuteks teatmik.ee-s ja ekrediidiinfos. Kirjeldatud päringud pakkusid teavet erinevates piirkondades tegutsevate ettevõtete,
nende omanike ja tegevusvaldkondade kohta. Selleks, et uurida ettevõtlusalade võimalusi ja
väärtusi tehti täiendavaid päringuid Ehitisregistris. Ehitisregistri päringud pakkusid sisendit
kruntide kasutusotstarbe, ehitiste suuruste, karakteristikute ja võimalike kommunaalühenduste
kohta. Paralleelselt eelnevalt mainitud tegevustega tegeleti ka andmekorjega ettevõtjate hulgas,
mille käigus koguti informatsiooni kruntidega seotud tulevikuplaanide osas ning muid täpsemaid
detaile, mis avalikes portaalides kättesaadavad ei olnud.
2. Teises etapis ehk tööstusalade analüüsis mõtestati lahti esimeses etapis kogutud andmeid. Etapi
olulisim eesmärk oli luua peamised karakteristikutepõhised (eelkõige piirkondade eelised ja
puudused) arusaamad igast tööstuspiirkonnast. Sellele pakkus täiendavat sisendit ka
tööseminarides erinevatelt osapooltelt kogutud informatsioon ja arusaamad.
3. Kolmandas etapis ehk lõpp-dokumendi vormistamises koondati kogu teadaolev informatsioon
tööstuspiirkondade kohta kokku terviklikuks aruandeks, mida toetavad eelnevate etappide käigus
kogutud kvantitatiivsed andmed ja projekiga seotud osapoolte kvalitatiivne sisend. Projekti lõpus
toimub projekti tulemuste esitlemine ja projekti üleandmine tellijale.
JOONIS 1 TÖÖ TEOSTAMISE SKEEM

LÄÄNEMAA TÖÖSTUSALAD
TAEBLA TÖÖSTUSALA
Üldkirjeldus
Taebla tööstusala asub Haapsalu linnakeskusest 13 kilomeetri kaugusel (13-minutilise autosõidu kaugusel).
Tööstusala pindala on ligikaudu 11,7 ha ning selle laienemisvõimalus on sihtotstarbeta ja üldkasutatava
maa arvelt ligi 22 ha. Taebla tööstusala võrdlemisi linnalähedane asukoht pakub piirkonnale täiendavat
arenguperspektiivi, sest liikumisvõimalused mööda Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maanteed on
mitmekülgsed nii era- kui ka ühistranspordiga. Hea taristuga ühendus Taebla alevikuga Haapsalust on
oluline viis selleks, et Haapsalus elavad ligi 10 000 inimest saaksid vajaduse korral Taebla tööstusalale
liikuda ja vastupidi. Ühe suuna bussisõit kestab 18 minutit Haapsalu keskusest.
Taebla tööstusala iseloomustavad ehitiste poolest peamiselt erinevad tootmis- ja laohooned, garaažid,
büroohooned ja kauplused. Nendes hoonetes tegeletakse nii tootmise, mootorsõidukite müügi ja
hooldusega kui ka erinevate toodete müügi ning hoiustamisega. Erinevate tegevusvaldkondade
olemasolu tagab piirkonna arengu ja jätkusuutlikkuse mitmekesisuse. Lisaks on ligipääs eelnevalt
kirjeldatud hoonetele hea – need paiknevad vahetult maantee ääres, mis ühendab piirkonna nii Haapsalu
linna kui teiste suuremate maanteedega. Ühenduste kaudu on võimalik hõlpsasti tööstuspiirkonda liikuda,
sealt toodangut müüa või transportida.
PILT 1 TAEBLA TÖÖSTUSALA

Allikas: Geoportaal (Maa-amet), Civitta märgistused
Legend:
•
•
•

Punasega olemasolev tööstuspiirkond
Valgega märgitud potentsiaalne arengupiirkond
Punane ✧ alajaam, vee ja kanalisatsiooniseade või sidemast

Laienemise potentsiaal
Taebla tööstusala laienemise potentsiaal on mitmekülgne – see asub soodsas asukohas suhestatuna
suurematesse keskustesse. Ühtlasi soodustab linnaväline paiknemine täiendavat arenguvõimalust, sest
mitmekülgne transiit ja tööstustegevus ei tekita nii palju probleeme kui linnakeskkonnas, kus tuleb
arvestada erinevate tööstusmõjudega mitmekülgsemalt. Tööstuspiirkond on kontsentreeritud kindlatele
tegevusaladele. Uute tootmiskruntide moodustamise ja neile hoonete ehitamise potentsiaal on
mitmekesine (neljal krundil puudub hoonestus), sest potentsiaalne arengumaa on suuresti hoonestamata
ning need hõlmavad arvestatavat maa-ala.
Taebla tööstusala suuremad kohalikult toimivad ettevõtted on Haapsalu tarbijate ühistu, Cipax Eesti AS ja
OÜ Läänemaa veoautokeskus. Need ettevõtted tegelevad peamiselt kaupade jaemüügi, plasttaara
tootmisega ja mootorsõidukite müügi ja hooldusega (vt. Tabel 1). Tööstusalal tegutseb kokku üheksa
eraldiseisvat ettevõtet, millele pakub otsest inimressurssi Taebla alevik, kus elab 929 inimest1. Lühikeste
vahemaade tõttu pakuvad Taebla tööstusalale inimressurssi ka ligi 15000 elanikuga Haapsalu linn ja
linnalähedased piirkonnad.
Võimalikud piirangud, krundid ja kommunikatsioonid
Taebla tööstuspiirkonnas puuduvad keskkonnast tingitud märkimisväärsed piirangud majandustegevuses
osalemiseks. Piirkond on territoriaalselt laienemisvõimeline, samas võivad probleemid tekkida oskustööjõu
leidmise ja palkamisega piirkonnas, sest mitmed ettevõtted tegelevad väga spetsiifiliste
tegevusvaldkondadega, kus tööjõud ei pruugi lihtsasti kättesaadav olla.
Taebla tööstuspiirkond jaguneb 27 krundiks, kus tegutseb üheksa ettevõtet (vt. Tabel 1). Maaomandi
kontekstis on need krundid nii era kui ka ettevõtete omandis (82% ulatuses ettevõtete). Seetõttu saab väita,
et tööstuspiirkonna potentsiaali on püütud võimalikult asjakohaselt realiseerida, kuid olemas on ka
võimalus piirkonnasiseseks laienemiseks. Tööstusala on võrdlemisi kontsentreeritud alal koos ja
teedevõrgustikuga ühendatud, mis pakub erinevatele ettevõtetele ligipääsu. Suurel osal kinnistutel on
elektrivõrgu ühendus (27st krundist kuuel ühendus puudub), vee- ja kanalisatsiooniühendus (27st krundist
7 puudub vee- ja kanalisatsiooniühendus), küttelahendus puudub kuuel krundil 27st. Arvestataval tasemel
kommunikatsioonid tagavad piirkonna tervikliku toimimise ja täiendava arengu.
Tööstusalal tegutsevate ettevõtete kirjeldus
Selleks, et pakkuda põhjalikumat sisendit Taebla tööstusala ettevõtetest, nende majandustegevusest ja
töötajatest, on asjakohane need allolevas tabelis välja tuua ning nende peamisi tegevusvaldkondi,
töötajate arvu ja 2021. aasta käivet analüüsida.
TABEL 1 TAEBLA TÖÖSTUSALA ETTEVÕTTED JA NENDE KIRJELDUS2
Ettevõtte nimi

1
2

Ettevõtte tegevusvaldkond

Töötajate
arv

Käive 2021

AS Haapsalu Kanalisatsioon ja heitveekäitlus; Veekogumine, -töötlus 20
veevärk
ja -varustus; Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete
paigaldus

1 723 309,16€

AS
Lääne- Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; Kinnisvara 12
Nigula
haldus tasu eest või lepingu alusel; Elektrienergia müük;
varahaldus
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus; Muu mujal
liigitamata tootmine; Hoonete ja üürimajade haldus
(korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms);
Maastiku hooldus ja korrashoid

482 846,08€

Statistikaamet
E-krediidiinfo ja teatmik.ee põhjal

Haapsalu
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus 137
tarbijate ühistu toidukaubad, joogid ja tubakatooted; Enda kinnisvara ost
ja müük; Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja
käitus

23
359
967,07€

Cipax Eesti AS

21 156 347,3€

Plasttaara tootmine; Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, - 109
torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine;
Muude plasttoodete tootmine; Muude plastist
ehitustoodete tootmine; Muud insener-tehnilised
tegevusalad; Plastist sanitaarseadmete tootmine
(vannid,
kraanikausid
jne);
Spetsialiseerimata
hulgikaubandus

OÜ Läänemaa Muude mootorsõidukite
veoautokeskus hooldus ja remont
OÜ
Grupp

müük;

Mootorsõidukite 13

Krabi Muude betoon-, kips- ja tsementtoodete tootmine; 2
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms
finantsvahenditesse

6 979 271,55€
240 122,89€

OÜ Primatek

Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus; Muu jaemüük 2
väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge

175 295,86€

OÜ Vinkel SV

Mujal liigitamata metalltoodete tootmine; Metallide ja 2
metallimaakide hulgimüük

132 819,33€

Põlde Muude mootorsõidukite müük; Ärinõustamine jm 1
juhtimisalane nõustamine; Veokite rentimine ja
kasutusrent

238 420,73€

OÜ
traktor

Taebla tööstusala suuremad kohalikud ettevõtted pakuvad tööd 259 inimesele ning nende kogukäive oli
2021. aastal ligi 51,5 miljonit eurot. Sellele annavad täiendava panuse suuremad ja väiksemad
regionaalsed ettevõtted. Tegu on tööstuspiirkonnaga, millel on teistega võrreldes kõige rohkem kohalike
ettevõtete poolt pakutud töökohti ning ühtlasi on kohalike suuremate ettevõtete 2021. aasta käive teiste
ettevõtetega võrreldes suurem.

HAAPSALU TÖÖSTUSE TÄNAVA TÖÖSTUSALA
Üldkirjeldus
Tööstuse tänava ettevõtlusala asub Haapsalu linnakeskusest umbes kahe kilomeetri kaugusel. Bussiga
liigeldes tähendab see üheksaminutilist sõitu ning jalgsi umbes 20-minutilist jalutuskäiku. Tööstuse tänava
hea asukoht linnakeskuse läheduses soosib selle piirkonna täiendavat arengut, sest transpordivõimalused
sinna ja sealt liikumiseks on mitmekülgsed. Ühtlasi soodustab linnalähedane paiknemine täiendavate
töökohtade loomist, sest inimestel on mugav elu- ja töökoha vahel liikuda. Tööstuspiirkonna suurus on
ligikaudu 10,9 ha, samas on kõrvaloleva piirkondade arvelt võimalik tööstusala piirkonda ligi
kolmekordistada 22 ha ulatuses. Potentsiaalsel arengupiirkonnal on olemas ka tööstuspiirkonna
detailplaneering ning sinna on plaanitud täiendavad kommunikatsioonid.
Tööstuse tänava ettevõtlusala iseloomustavad ehitiste poolest peamiselt erinevad lao, tööstus- ja
garaažihooned. Lai ampluaa teenustest soodustab märkimisväärselt piirkonna arengut, sest kui teatud
valdkonnad peaksid mingil ajahetkel oma väärtust kaotama, siis on tõenäoline, et piirkond areneb teiste
ettevõtete majandustegevusest lähtuvalt edasi. Ühtlasi on ligipääs Tööstuse tööstusalale hea – vahetus

läheduses on Lihula maantee, mis ühendab erinevates suundades liikudes piirkonna Tallinna maanteega.
Kaugele ei jää ka sadamad, mille transiidivõimekus pakub ettevõtete jaoks täiendavaid võimalusi.
PILT 2 HAAPSALU TÖÖSTUSE TÄNAVA TÖÖSTUSALA

Allikas: Geoportaal (Maa-amet), Civitta märgistused
Laienemise potentsiaal
Tööstuse tänava tööstusala potentsiaal on märkimisväärne, see asub Haapsalu keskuse läheduses, kuid
samas mitte liiga tihedalt asustatud või teistel eesmärkidel planeeritud linnakeskuses. Kirjeldatud
paiknemine ja lähedalolevad elamukrundid võivad piirkonnale teatud arengupiiranguid seada, aga
peamiselt on arenev elukeskkond koos võimaliku raudteeühendusega oluline arenguvõimalus
tööstuspiirkonnale. Olemasolevad krundid ja neil tegutsevad ettevõtted on tõenäoliselt selles piirkonnas
olulisel määral kanda kinnitanud ning nende kadumine või vähenemine on soodsat asukohta arvesse võttes
pigem ebatõenäoline. Ühtlasi on tööstusalal mitmeid tühjasid krunte (kolmel tööstuspiirkonna krundil
puuduvad hooned) ja kasutamata hoonestatud krunte, mistõttu on võimalik uutel ettevõtetel tööstusalale
asuda või olemasolevad ettevõtted saavad ennast vajaduse korral laiendada. Uute tootmiskruntide
moodustamist ja neile hoonete ehitamist toetab olemasolev detailplaneering, mis kehtib 22 hektarile
tööstuspiirkonna vahetus läheduses.
Suurematest kohalikest ettevõtetest on Tööstuse ettevõtlusalas esindatud OÜ Airon ja OÜ Morobell.
Peamiselt tegelevad need ettevõtted merekalapüügi ja metalli külmvormimise ja painutamisega.
Piirkonna asustus on erinevates suundades tihe. Mööda Lihula maanteed liikudes jõuab Haapsalu
keskusesse. Ühtlasi jääb Paralepa suunda ka eramajade rajoon. Tööstuse tänava tööstusala lähipiirkonnas
elab üle 10 000 inimese, kellest ligi 7100 3 on tööealised. Samas võimaldab hea ühendus piirkonnas
töötamist ka kaugemate piirkondade elanikele. Tööjõu liikumist Tööstuse tänava piirkonda soodustab ka
ühistranspordi olemasolu, tänava vahetus läheduses asub Käbi bussipeatus ning linnalähedase
infrastruktuuri tõttu on liikumine ka muude liikumisvahenditega soodustatud.
Võimalikud piirangud, krundid ja kommunikatsioonid
Ühtlasi puuduvad Tööstuse piirkonnas märkimisväärsed piirangud majandustegevuses osalemiseks.
Piirkonna arenguperspektiiv on tugev, eelkõige tööjõu saadavuse ja geograafilise paiknemise osas. Soodne
tööstusala paiknemine ja selle arendamine on võimeline arendama kogu piirkonna elukeskkonda laiemalt.
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Eesti Linnade ja Valdade Liit

Tööstuse piirkond jaguneb 20 krundiks, kus tegutseb 12 ettevõtet (vt. Tabel 2). Maaomandi tähenduses
on need kõik era- või ettevõtete omanduses (90% ulatuses ettevõtete), mis tähendab seda, et täiendavaid
maaomandist tingitud ettevõtluspiiranguid seal esineda ei tohiks. Piirkonda seob eelnevalt mainitud
mitmekülgne teedevõrgustik ning piirkonna vahetus läheduses on 110kV trafoalajaam, mis pakub
tööstuspiirkonnale vajaminevat elektrienergiat, mille tarbimiseks on 95% kinnistuga kruntidest
elektrivõrguga liitunud. Piirkonna kruntidel on kõigil soovi korral ligipääs elektrivõrgule, sidele ja
kanalisatsioonile ning need on varustatud nii lokaalse kui ka kaugkütte lahendustega. Samas on oluline
siinkohal ära mainida, et märkimisväärsel osal ehitistest puudub küttelahendus (20st kinnistust seitsmel),
mistõttu võib aastaringne majandustegevus seal raskendatud olla.
Tööstusalal tegutsevate ettevõtete kirjeldus
Selleks, et pakkuda põhjalikumat sisendit Tööstuse tänava ettevõtetest, nende majandustegevusest ja
töötajatest, on asjakohane need allolevas tabelis välja tuua ning nende peamisi tegevusvaldkondi,
töötajate arvu ja käivet analüüsida.
TABEL 2 TÖÖSTUSE TÄNAVA ETTEVÕTLUSALA ETTEVÕTTED JA NENDE KIRJELDUS4
ETTEVÕTTE
NIMI

ETTEVÕTTE TEGEVUSVALDKOND

KÄIVE 2021

AS Haapsalu Tegeleb
kanalisatsiooni
ja
heitveekäitlusega; 20
veekogumine, -töötlus ja -varustusega; torustiku, kütteveevärk
ja kliimaseadmete paigaldusega

1 723 309,16€

Poka
kaubandus OÜ

Spetsialiseerimata hulgikaubandus

2

248 573,25€

Workshop OÜ

Loomakasvatuse
abitegevused
mitteeluhoonete ehitus

ja 2

107 543,75€

OÜ Rugges

Mööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük

SA Haapsalu Haiglaraviteenused
Neuroloogiline
Rehabilitatsioo
nikeskus
AS
elekter

4

TÖÖTAJA
TE ARV

ja

elamute

4

7 394 761,75€

163

0€

Harju Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; Enda 24
või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus;
Mehaaniline metallitöötlus; Mitmesuguste erinevate
kaupade vahendamine; Elektrimaterjalide, -tarvikute ja seadmete hulgimüük, sh kaablid; Elektronkomponentide
tootmine; Mujal liigitamata metalltoodete tootmine;
Valdusfirmade tegevus

5 658 420,2€

OÜ Airon

Külmvormimine ja -painutamine

5

783 406,35€

OÜ Rannavesi

Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm 1
materiaalse vara rentimine ja kasutusrent;Enda või
renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

182 774,65€

OÜ Kört Pärt

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus; Info
Perioodikaväljaannete,
ärikataloogide, puudub

73 271,52€

E-krediidiinfo ja teatmik.ee põhjal

reklaammaterjalide, äriblankettide jm kontoritarvete
trükkimine
OÜ Neodorf

Kaubavedu maanteel; Hoonehalduse abitegevused

OÜ Morobell

Merekalapüük; Kalade, vähilaadsete ja kalatoodete 113
hulgimüük; Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja
säilitamine; Spetsialiseerimata hulgikaubandus; Ajutise
tööjõu rent; Kaubavedu maanteel; Muud veetransporti
teenindavad tegevusalad

OÜ
Fortem Merekalapüük; Muu teenindus
Holding

4

5

297 722,03
10
380
492,05€

379 435,32€

Tööstuse tänava piirkonda iseloomustab ettevõtete poolest peamiselt elektroonikatööstus, teenuste
osutajad, erinevad hulgimüügi tegevused ning vähemal määral muud üürileandmise ja veoteenust
pakkuvad ettevõtted. Tööstuse tänaval tegutsevad kohalikud suuremad ettevõtted pakuvad tööd kokku
118 inimesele ning nende aastakäive oli 2021. aastal ligi 11,5 miljonit eurot. Samas ei saa alahinnata ka
teiste väikesemate kohalike ning üleriiklike ettevõtete panust, kes pakuvad olulist tööhõivet ja sissetulekut
paljudele kohalikele inimestele. Üldiselt on ettevõtete tegevusvaldkonnad mitmekülgsed ning kinnitavad,
et piirkonnas on võimalik tegeleda erinevat laadi majandustegevusega.

HAAPSALU LIHULA MAANTEE TÖÖSTUSALA
Üldkirjeldus
Lihula maantee tööstusala asub sarnaselt Tööstuse tänava tööstusalale Haapsalu linna suhtes soodsas
asukohas – linna keskusest ca kahe kilomeetri kaugusel. Ettevõtlusala pindala on ligikaudu 18,2 hektarit,
millel puudub otsene laienemisvõimalus territooriumi väliselt, aga tööstuspiirkonna sees on
arenguperspektiiv olemas. Tööstusala arengu perspektiivist on arenemas lähedalolevad elurajoonid, mis
pakuvad tulevikus piirkonnale täiendust kasvava tööjõu näol. Lihula maantee tööstuspiirkonna arengut ja
toimimist soodustab täiendavalt selle geograafiline paiknemine otse samanimelise Haapsalu linna viiva
maantee ääres. See soodustab inimeste liikumist sellesse piirkonda nii linnast kui ka lähedalasuvatest
väiksematest asulatest. Inimeste liikumisele aitavad kaasa ka Lihula maantee ja Männiku tee
bussipeatused, mis asuvad tööstuspiirkonnast umbes 350m kaugusel ning seda teenindab maakonnaliini
buss. Ühistranspordiühendused võimaldavad erinevate piirkondade inimestel sinna liikuda oma
transpordivahendi puudumisel. Eelnevalt kirjeldatu põhjal on tõenäoline, et märkimisväärseid inimressursi
ja ligipääsetavuse piiranguid selles piirkonnas ei esine.
Lihula maantee tööstusala iseloomustavad ehitiste poolest peamiselt erinevad laod, teenindushooned ja
tööstushooned. Nendes hoonetes tegeletakse nii puidutööstuse, autoremondi kui ka erinevate
kaubanduslike toodete hoiustamisega. Lisaks eelnevale on ligipääs kirjeldatud tootmishoonetele ja
teenustele hea – hooned asuvad vahetult Lihula maantee ääres, mis ühendab piirkonna nii Haapsalu
linnaga kui ka teiste suuremate maanteedega ning soodustavad kaupade kiiret transporti. Sarnaselt
Tööstuse piirkonnale ei jää ka Lihula maantee tööstuspiirkonna suhtes sadamad kaugeks, mis pakuvad
täiendavat arenguvõimalust piirkonnale, aga ka laiemalt kogu maakonnale.

PILT 3 LIHULA MAANTEE TÖÖSTUSALA

Allikas: Geoportaal (Maa-amet), Civitta märgistused
Laienemise potentsiaal
Lihula maantee tööstuspiirkonna arengupotentsiaal on arvestatav. Seda soodustab nii tööstusala
paiknemine kui ka seal tegutsevad ettevõtted ja nende mitmekülgsed tegevusvaldkonnad. Tööstusala
territoriaalne laienemine on samas võrdlemisi piiratud, sest ümbruses olevad maaüksused ei ole tööstuse
arendamiseks mõeldud. Samas on võimalik tööstuspiirkonda juba olemasoleva piirkonna arvelt laiendada,
seda toetab nii taristu kui ka laiem paiknemine tööstuse arendamise perspektiivist oluliste rajatiste suhtes.
Kahel tööstuspiirkonna krundil puuduvad hooned, kuhu saaks neid vajaduse korral täiendavalt rajada. Uute
tootmiskruntide moodustamise ja neile hoonete ehitamise potentsiaal on arvestatav, sest
tööstuspiirkonna sisene võimalik arendatav maa on suure pindalaga ning hoonestamata. Ühtlasi tagab
piirkonnasisene paiknemine tõenäoliselt erinevate kommunaalühenduste olemasolu.
Suurematest kohalikest ettevõtetest on Lihula maantee tööstuspiirkonnas esindatud AS Imatra elekter,
OÜ Väike Mammon ja Tene kaubandus OÜ. Peamiselt tegelevad need ettevõtted erinevate saaduste
hulgimüügiga, kaubaveoga maanteel ning tootva tööstusega (täpsemalt vt. Tabel 3). Piirkonnas tegutseb
kokku 14 eraldiseisvat ettevõtet, millele pakub inimressurssi läheduses asuvad Haapsalu linna ja selle
lähiümbruse tiheasustatud piirkonnad. Neis piirkondades elab kombineeritult üle 15000 inimese, mis
tähendab, et üldiselt vajamineva tööjõu osas märkimisväärseid puuduseid esineda ei tohiks. Lisaks on
piirkond erinevate transpordiühendustega hästi varustatud ning soodustab seeläbi ka kaugemalt tulevate
inimeste hõivamist.
Võimalikud piirangud, krundid ja kommunikatsioonid
Lihula maantee tööstuspiirkonnal puuduvad suuremad väliskeskkonnast tingitud piirangud
majandustegevuses osalemiseks, samas üldist arenguperspektiivi parendavaid detaile on mitmesuguseid.
Peamised tööstusala probleemid on seotud kalmistupoolse alaga, mis on abilinnapea sõnul
majandustegevuse poolest väheaktiivne. Linnavalitsuse sõnul oleks sinna asjakohane ehitada
autotranspordi baas, mis viiks erinevad bussid kitsast linnaruumist välja. Lisaks puuduvad piirkonnas
toidupoed. Lihula mnt piirkonnale pakuks täiendavat arenguperspektiivi ka samanimelise maantee remont
ja tänava laiem korrastamine, et tegu oleks esindusliku, aga ka samas igatepidi ligipääsetava piirkonnaga.
Piirkonna arenguperspektiiv on hea ning tegevusalad erinevate ettevõtete vahel laialdaselt jagunenud nii
kaubanduse, puidutöötlemise, mootorsõidukite hoolduse, kaubaveo kui ka erineva toodangu müügi alal.
Arenguperspektiivi soodustab ka võimaliku tööjõu kättesaadavus ja geograafiline eelis paiknemise osas.

Lihula maantee tööstuspiirkond jaguneb kahekümneks krundiks, kus tegutseb 14 ettevõtet (vt. Tabel 3).
Maaomandi tähenduses on need krundid ettevõtete, era kui ka riigiomandis (80% ulatuses ettevõtete). See
tähendab, et täiendavad maaomandist tingitud ettevõtluspiiranguid seal suures mahus esineda ei tohiks.
Piirkonda ühendab teiste asulate ja piirkondadega lai teedevõrgustik ning kõigil kinnistutel on võrgu kaudu
elektriühendus. Lisaks on tootmishoonetel vee- ja kanalisatsiooniühendused ning erinevad küttesüsteemid,
mis muudavad need hooned kasutatavaks aastaringselt.
Tööstusalal tegutsevate ettevõtete kirjeldus
Selleks, et pakkuda põhjalikumat sisendit Lihula maanteel tegutsevatest ettevõtetest, nende
majandustegevusest ja töötajatest, on asjakohane need allolevas tabelis välja tuua ning nende peamisi
tegevusvaldkondi, töötajate arvu ja käivet analüüsida.
TABEL 3 LIHULA MAANTEE TÖÖSTUSALA ETTEVÕTTED JA NENDE KIRJELDUS5
ETTEVÕTTE
NIMI

ETTEVÕTTE TEGEVUSVALDKOND

Elering AS

Elektrienergia ülekanne; Elektrienergia müük; Maagaasi 264
ülekanne ja jaotus maagaasvõrgu kaudu

399
358
087,24€

OÜ Aarete KV

Kinnisvarabüroode tegevus

1

65 218,28€

Motors Mootorsõidukite hooldus ja remont

4

211 728,03€

Ilves
OÜ
OÜ
RE

Quantum Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus; Info
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine
puudub

Antiigiladu OÜ

5

TÖÖTAJA
TE ARV

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus; Info
Muude kasutatud kaupade jaemüük kauplustes; puudub
Antiikesemete jaemüük kauplustes

KÄIVE 2021

92 830,5€
0€

OÜ
Väike Kaubavedu maanteel; Sõitjate muu maismaavedu; Enda 2
Mammon
või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

289 103,74€

AS Neste Eesti

Mootorikütuse
Mootorikütuse
ladustamine

292
114,7€

OÜ Evereng

Autode tehniline ülevaatus; Jaemüük muudes 4
spetsialiseerimata kauplustes; Autopesu jms teenindus;
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

152 049,39

AS Propaan

Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük; Muude 46
vahetoodete hulgimüük; Enda või renditud kinnisvara
üürileandmine ja käitus

9 748 747,99

Tene
Kaubandus OÜ

Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja 88
nende elementide tootmine

11 690 241,93

Ragn-Sells AS

Tavajäätmete kogumine; Ohtlike jäätmete kogumine; 278
Tavajäätmete
töötlus
ja
kõrvaldus;
Muude
puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill
jms; Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus; Muud mujal

33 010 660,12
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jaemüük, sh tanklate tegevus; 46
hulgimüük; Vedelike ja gaaside

336

liigitamata
äritegevust
abistavad
tegevused;
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine;
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite
kokkuost; Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm
materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
AS Haapsalu Kanalisatsioon ja heitveekäitlus; Veekogumine, -töötlus 20
veevärk
ja -varustus; Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete
paigaldus

1 723 309,16€

RSConnect OÜ

Info
puudub

68 255,04

4

34
111
398,05€

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

AS
Imatra Elektrienergia müük ja elektrienergia jaotus
elekter

Lihula maantee tööstuspiirkonnas tegutsevad suuremad kohalikud ettevõtted pakuvad tööd 94 inimesele
ning nende kogukäive oli 2021. aastal ligi 46 miljonit eurot. Lisaks sellele pakuvad piirkonnale olulist
tööhõivet ja majandustegevust teised suuremad ja väikesemad ettevõtted ning nende mitmekülgsus
piirkonnas kinnitab asjaolu, et tegu on arenguvõimelise tööstuspiirkonnaga.

HAAPSALU SUUR-HOLMI TÖÖSTUSALA
Üldkirjeldus
Suur-Holmi tööstusala asub peamiselt Haapsalu lahes oleval poolsaarel, mis jääb Haapsalu linnakeskusest
sõltuvalt asukohast 2,5-3 km kaugusele. Ettevõtlusala pindala on ligikaudu viis hektarit ning on piiratud
laienemisvõimalustega. Ühelt poolt on see geograafilise paiknemise tõttu, teiselt poolt on juba enamus
kinnistuid elamumaana hõivatud või neil on sellekohane detailplaneering. Poolsaareline paiknemine
tähendab seda, et tegu on ahvatleva elamumaaga, mistõttu eelistatakse seal keskkonna heaolu
säilitamiseks pigem elamumaade arendust. Ligipääs tööstusalale on piiratud, sest tegu on suuresti
elamukruntidest koosneva piirkonnaga, kus suuremahuline tööstus tekitaks tõenäoliselt vastakaid
arvamusi. Parem ligipääs sealsetele tööstustele võiks olla pigem mere kaudu, kuid ka see eeldab teatud
väljakutseid nagu sadamate arendus ja nende lepinguline haldamine jpm. Inimeste ligipääsu osas on
võimalused laiemad – tööstusalasse on võimalik jõuda nii bussiga kui ka oma transpordivahenditega.
Eelnevalt kirjeldatu põhjal saab väita, et Suur-Holmi piirkond pakub ligipääsetavuse ja asetuse osas
mitmeid väljakutseid ning nende täpsem mõtestamine vajab täiendavat analüüsi erinevate osapoolte
vahel ning käesolevas analüüsis see ei kajastu.
Suur-Holmi tööstusala iseloomustavad hoonete poolest peamiselt tootmishooned: garaažid-töökojad,
muud tootmishooned, mehhaanika töökojad, toodanguhoidlad ja kalatehas. Nendes tegeletakse
peamiselt tootva tööstuse, seadmete hooldustööde, toiduainetööstuse ja kütteõlide hoiustamisega.
Tulenevalt sellest, et tegu on edaspidi pigem elamurajoonina kavandatud piirkonnaga, siis on tõenäoline,
et Suur-Holmi piirkonnas soodustatakse pigem elamute arengut kooskõlas turismialaste arendustega.
Turismialased arengud ja sellele orienteeritus võib tähendada, et tööstuste areng jääb tagaplaanile, sest
tegu on asukoha tõttu atraktiivsema elu- ja turismipiirkonnaga kui tööstuspiirkonnaga. Ühtlasi on selles
piirkonnas keeruline tööstust laiendada, sest selleks puudub vajaminev territoorium.

PILT 4 SUUR-HOLMI TÖÖSTUSALA

Allikas: Geoportaal (Maa-amet), Civitta märgistused
Laienemise potentsiaal
Suur-Holmi tööstusala arengupotentsiaal on piiratud, sest see asub piirkonnas, mis ei ole tööstuse
arendamise perspektiivist soositud. Tööstusala asub küll linnakeskuse lähedal, kuid see on pigem takistav
kui arendav faktor, sest soodne asukoht soosib seal pigem heaoluteenuste arengut ja elamute ehitust.
Olemasolev tööstus saab piirkonnas tegutseda, aga selle laienemine on pigem ebatõenäoline. Viiel
tööstuspiirkonna krundil puuduvad hooned, kuhu saaks vajaduse korral neid tööstuspiirkonna siseselt
täiendavalt ehitada. Nende kruntide olemasolu võimaldab väikesemahulise ettevõtluse arendamist
piirkonnas, juhul kui tegutseda häiringuvabalt ning mitte vajada suurte veokite ligipääsu piirkonda.
Suurematest kohalikest ettevõtetest on Suur-Holmi tööstuspiirkonnas esindatud OÜ Parila klaas, OÜ Airon,
OÜ Morobell ja AS Eesti Lindsaw. Peamiselt jagunevad need ettevõtted valdkondlikult tootva tööstuse
vahel (vt. Tabel 4). Piirkonnas tegutseb kokku 12 eraldiseisvat ettevõtet, millele pakub otsest inimressurssi
Haapsalu linn ja selle lähiümbrus. Otseseks inimressurssiks neis piirkondades võib pidada umbes 15000
inimest, mis võiks erialaspetsiifikaid arvesse võtmata selle piirkonna jaoks rahuldav olla.
Võimalikud piirangud, krundid ja kommunikatsioonid
Suur-Holmi tööstuspiirkonnal on märkimisväärsed sisemised ja välimised piirangud majandustegevusse
panustamisel. Piirkonna tööstuse arenguperspektiiv ei ole kuigi tugev, võttes arvesse Haapsalu linna
detailplaneeringuid, mis näevad Suur-Holmi piirkonda pigem turismisihtkohana. Sellest tulenevalt ei
toimu piirkonnas ka laiendust tööstusalaselt. Olulisemad kitsaskohad puudutavad eelkõige geograafilisi
piiranguid, mis muudavad ettevõtete ja tööstuste laienemise äärmiselt komplitseerituks. Ühtlasi on teede
olukord tööstuse perspektiivist Suur-Holmi piirkonnas vilets – suuremate veokitega ligipääs on väga
keeruline. Samas kui Suur-Holmi ettevõtted on teenindatavad väikesemate veokitega, siis ei välista selline
teede olukord täielikult tööstuspiirkonna edasist arengut. Ühtlasi ei tekita väiksemad veokid piirkonnas nii
suurt häiringut elanikele ja puhkajatele kui suured veokid.
Suur-Holmi tööstuspiirkond jaguneb 21-ks krundiks, kus tegutseb 10 ettevõtet (vt. Tabel 4). Maaomandi
tähenduses on need krundid ettevõtete ja eraomandis (ligi 85% ulatuses ettevõtete). Käesolev tähendab
seda, et olemasolevate tootmis- ja ärimaade puhul märkimisväärseid turupiiranguid esineda ei tohiks.
Turupiirangud on peamiselt seotud elamumaade järjest suurema osakaaluga piirkonnas. Suurel osal
kinnistutel on olemas kõik kommunikatsioonid, sh küttesüsteemid, mis muudavad need hooned
maksimaalselt kasutatavaks aastaringselt.
Tööstusalal tegutsevate ettevõtete kirjeldus

Selleks, et pakkuda põhjalikumat ülevaade Suur-Holmi piirkonnas tegutsevatest ettevõtetest, nende
majandustegevuse ulatusest ja töötajate arvust, on asjakohane need allolevas tabelis välja tuua ning tabeli
põhjal märkimisväärsed kohalikud ettevõtted välja tuua ning neid analüüsida.
TABEL 4 SUUR-HOLMI TÖÖSTUSALA ETTEVÕTTED JA NENDE KIRJELDUS6
ETTEVÕTTE
NIMI

ETTEVÕTTE TEGEVUSVALDKOND

TÖÖTAJA
TE ARV

KÄIVE 2021

AS Haapsalu Kanalisatsioon ja heitveekäitlus; Veekogumine, -töötlus 20
veevärk
ja -varustus; Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete
paigaldus

1 723 309,16€

Sadamate
investeeringud
OÜ

Muud
veetransporti
Puhkemaja

29 151,32€

OÜ Modify

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

3

546 526,02€

Majutusinfo
OÜ

Veebiportaalide tegevus

1

80 609,14€

teenindavad

tegevusalad; 1

Haapsalu
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus; Info
Invest grupp Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes; puudub
OÜ
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t)
rentimine ja kasutusrent

37 107,01€

OÜ Parila klaas

Puidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide 9
tootmine (k.a väravad); Muude ehituspuusepa- ja
tisleritoodete tootmine; Lehtklaasi vormimine ja
töötlemine

285 338,34€

OÜ Airon

Külmvormimine ja -painutamine

783 406,35€

OÜ Morobell

Merekalapüük; Kalade, vähilaadsete ja kalatoodete 113
hulgimüük; Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja
säilitamine; Spetsialiseerimata hulgikaubandus; Ajutise
tööjõu rent; Kaubavedu maanteel; Muud veetransporti
teenindavad tegevusalad

5

10
380
492,05€

AS
Eesti Valdusfirmade tegevus; Enda või renditud kinnisvara 35
Lindsaw
üürileandmine ja käitus

238 207,93€

Holmi Holding Hotellid
OÜ

0€

Info
puudub

Suur-Holmi tööstuspiirkonnas tegutsevad märkimisväärsemad kohalikud ettevõtted pakuvad tööd 151
inimesele ning nende 2021. aasta käive oli ligi 9,5 miljonit eurot. Seda täiendavad väikesemad ja
suuremad kohalikud ning üleriiklikud ettevõtted.

6
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HAAPSALU KILTSI TÖÖSTUSALA
Üldkirjeldus
Kiltsi tööstusala asub mööda Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maanteed Rohuküla poole sõites umbes 4 km
kaugusel Haapsalu keskusest. Potentsiaalse ettevõtlusala pindala on ligi 30,5 hektarit, mis omab sealse
avatud ala tõttu täiendavat laienemisvõimalust umbes 10 hektari ulatuses. Kiltsi tööstusala iseloomustab
ligi 25 hektarit riigiomandis ilma ehitisteta tootmis- ja ärimaad ning vähemal määral era- ja äriomandis
tootmis ning ärimaad. Ehitistega kruntidel paiknevad peamiselt lao- ja tootmishooned. Nendes
tegeletakse peamiselt kinnisvara üürile andmisega ja tootva tööstusega. Tulenevalt sellest, et tegu on
suuresti hoonestamata piirkonnaga, siis on tõenäoline, et need valdkonnad ei jää ainukeseks Kiltsi
piirkonnas ning soovi korral saab seal teha täiendavaid arendusi.
Kiltsi tööstusalas on täiendavat üldkasutatavat maad, mida saaks vajaduse korral lisaks ettevõtlus- ja
tööstusmaana kasutada. Avatud planeering tähendab täiendavalt seda, et tegu on ideetasandil võrdlemisi
suure tööstuspotentsiaaliga piirkonnaga, sest ruumi ehitamiseks ja laienemiseks on vajaduse korral
piisavalt. Tööstusala vahetus naabruses paikneb Kiltsi lennuväli ja läheduses asub Rohuküla sadam. Ühtlasi
on Kiltsi tööstusalal arvestatav ühendus Haapsalu linnaga ning hea ligipääs Haapsalu – Laiküla maanteelt.
Sõiduvahendi puudumise korral on sinna ka võrdlemisi mugav ühistransporti kasutades liikuda.
PILT 5 KILTSI TÖÖSTUSALA

Allikas: Geoportaal (Maa-amet), Civitta märgistused
Laienemise potentsiaal
Kiltsi tööstusala potentsiaal on ebaselge ning kohati piiratud, sest piirkonnas on nii looduskeskkonnast, kui
ka planeeringutest tulenevaid piiranguid. Ühelt poolt soodustab justkui Kiltsi tööstusala paiknemine
piirkonna arengut, kuid see pole taganud sinna tervikliku tööstusala tekkimist. Olemasolevad
hoonestamata krundid loovad aluse võimalikuks arenguks, aga nende paiknemine keeruliste tingimustega
piirkonnas takistab nende mitmekülgset arengut. Viieteistkümnel tööstusala krundil puuduvad hooned,
kuhu saaks võimaluse korral neid ehitada. Lisaks on märkimisväärse arengupotentsiaaliga ka võimalikud
arengumaana käsitletud maatükid. Ka need on suuresti hoonestamata ning täiendavaks kruntide
jaotamiseks ja arendamiseks valmis oma pindala suuruse poolest.
Võttes arvesse Kiltsi tööstusala hoonestamata ala suurust ja lennuvälja võimalikku sihtotstarbelist
kasutamist, on läbi käinud mõte rajada sinna väikelennukite hoolduse, garažeerimise ja remondi teenuste
pakkumise võimekus. Lisaks kasutatakse lennuvälja ala erinevate sadama tegevusega seotud kaupade ja

materjalide hoiustamiseks, seega oleks võimalik sinna soovi ja võimaluse korral rajada suuremahuline
sadama logistikakeskus, mida soosib piirkonna paiknemine ja vaba ruumi olemasolu.
Suurim kohalikult toimiv ettevõte on Weldmet Solution OÜ, mis tegeleb peamiselt metallkonstruktsioonide
tootmisega ning teenis 2021. aastal ligi 2 miljonit eurot käivet (vt. Tabel 5). Piirkonnas on kokku viis
eraldiseisvat ettevõtet, millele pakub otsest inimressurssi Kiltsi küla, kus elab 57 elanikku ning lähedalasuv
Haapsalu linn koos linnalähedaste piirkondadega kokku ligi 15000 elanikuga7. Tööstuspiirkonna arenedes
muutub tõenäoliselt just Haapsalu linna lähedus eriti oluliseks.
Võimalikud piirangud, krundid ja kommunikatsioonid
Kiltsi küla tööstuspiirkond on suurte võimalustega, kuid samas ka märkimisväärsete piirangutega piirkond.
Piirkonna tööstuse arenguperspektiiv on üldiselt mitmekülgne, kuid ei ole selged täpsed arendamise
tingimused, eelkõige riigiomandis kruntidel. Riigiomandis kruntidel puuduvad selged üldtingimused
teedevõrgustiku (sh mahasõitude osas), ehituslubade ja kommunikatsioonide osas. Täiendavalt
raskendab nende rajamist keeruline paepinnas umbes 30 cm sügavusel maapinnast, looduskaitselised
piirangud ning keskkonnareostuse alased piirangud, mis on tingitud endise sõjaväelennuvälja tegevusest
(maapind on reostunud ja kaevetööd sellest tulenevalt piiratud). Ettevõtjate perspektiivist piirkonda
ülemäära arenguvõimeliseks ei peeta. Linnavalitsus näeb piirkonnas arenguperspektiivi eelkõige
päikeseparkide rajamisel ning laiemalt erinevale taristule suuremat tähelepanu pöörates.
Kiltsi tööstuspiirkond jaguneb kahekümne kaheks krundiks, kus tegutseb viis ettevõtet (vt. Tabel 5).
Maaomandi liigituses on need krundid ettevõtete, era ja riigiomandis (ligi 65% riigiomandis). See tähendab,
et piirkonna tööstuse areng sõltub suuresti KOV planeeringutest ja riigiga suhtlemise ning asjaajamise
suutlikkusest. Kommunikatsioonide tähenduses puuduvad kolmel ettevõttel kõik kommunikatsioonid ning
kõik ühendused on olemas ainult kahel ettevõttel. Selline olukord muudab hooned piiratult kasutatavaks.
Tööstusalal tegutsevate ettevõtete kirjeldus
Selleks, et pakkuda mitmekülgsemat ülevaadet Kiltsi tööstusalas tegutsevatest ettevõtetest, nende
majandustegevusest ja töötajate arvust, on asjakohane need allolevas tabelis välja tuua ning selle põhjal
märkimisväärsed kohalikud ettevõtted välja tuua ning tabeli all neid analüüsida.
TABEL 5 KILTSI TÖÖSTUSALA ETTEVÕTTED JA NENDE KIRJELDUS8
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ETTEVÕTTE
NIMI

ETTEVÕTTE TEGEVUSVALDKOND

TÖÖTAJA
TE ARV

KÄIVE 2021

Odin
Consulting OÜ

Arvutialased konsultatsioonid

2

70 902,13€

Kopelson OÜ

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

1

14 855€

OÜ Savoia

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

Info
puudub

0€

OÜ Kallas-plast

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

2

11 500€

WeldMet
Solution OÜ

Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade 12
tootmine; Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja
käitus

Statistikaamet
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1 903 930,4€

Kiltsi küla tööstuspiirkondade ettevõtlustulemused on võrdlemisi tagasihoidlikud, v.a WeldMet Solution
OÜ. Piirkonnas toimivad ettevõtted pakuvad kokku 17 töökohta ning toodavad aastas käivet ligi 2 miljonit
eurot. Ühtlasi puudub Kiltsi piirkonnas suuremate üleriiklike ettevõtete osakaal, mistõttu võib kohalikul
väikeettevõtlusel põhinev piirkond kohati ebastabiilne olla.

LINNAMÄE TÖÖSTUSALA
Üldkirjeldus
Linnamäe tööstusala asub Keila-Haapsalu maantee ääres, ligi 14 km kaugusel Haapsalu keskusest.
Ettevõtlusala pindala on erinevate territooriumide lõikes kokku 10 ha, mis omab märkimisväärset
laienemisvõimalust. Linnamäe tööstusala ümbrust iseloomustab hoonestamata planeering, mida kinnitab
ka asjaolu, et tööstusala lähiümbruses on kokku ligi 16 ha maatulundusmaad, mida saaks vajaduse korral
tööstusalana laiendada. Märkimisväärse maa olemasolu tähendab seda, et tegu on potentsiaalse
piirkonnaga. Ühtlasi asub Linnamäe tööstusala võrdlemisi lähedal Haapsalu linnale – umbes 15 minutilise
autosõidu kaugusel, mis soodustab töörännet Linnamäe tööstusalale. Sõiduvahendi puudumisel on
Linnamäe tööstusalale võimalik liigelda ka ühistranspordiga, kasutades selleks Linnamäe või Oru küla
peatusi.
Linnamäe tööstusala iseloomustavad ehitiste poolest peamiselt erinevad tootmishooned, töökojadgaraažid, laohooned, sh viljakuivatid. Nendes tegeletakse peamiselt põllumajandusaaduste kasvatamise,
nende töötlemisega ja erinevat sorti tehnika hooldamisega. Praegu on tegemist peamiselt
põllumajandusliku tegevusega tegeleva piirkonnaga, millel on mitmekülgseid võimalusi
tegevusvaldkondade laiendamiseks.
PILT 6 LINNAMÄE TÖÖSTUSALA

Allikas: Geoportaal (Maa-amet), Civitta märgistused
Laienemise potentsiaal
Linnamäe tööstusala arengupotentsiaal on suuresti tinglik. See asub küll tööstuse arendamise
perspektiivist võrdlemisi soodsas kohas, aga ettevõtlusala laiendamisega kaasneksid ka täiendavad taristu
ja elutingimuste väljakutsed. Kui tööstusala peaks märkimiväärselt laienema, siis on vajalik edasi arendada
nii elukeskkonda kui ka ühendusi. Lähedalolevad laienemispotentsiaaliga krundid loovad võimaluse
arenguks, kuid eeldavad täiendavaid investeeringuid. Viiel tööstuspiirkonna krundil puuduvad hooned,
kuhu saaks vajaduse ja võimaluse korral neid täiendavalt rajada. Uute tootmiskruntide moodustamise ja
neile hoonete ehitamise potentsiaal on kõrge, sest potentsiaalne arengupiirkond on suuresti

hoonestamata ning see hõlmab enda all märkimisväärset pindala, mida saaks tööstuspiirkonna arenguks
kasutada.
Suurematest kohalikest ettevõtetest on Linnamäe tööstuspiirkonnas esindatud OÜ Kolm Otti, OÜ Arne
Tamm ja OÜ Üürivara. Peamiselt jagunevad need ettevõtted valdkondlikult teravilja kasvatuse ja
kinnisvara üürileandmise vahel. 30% ettevõtetest kuulub teravilja kasvatamise ja töötlemise valdkonda
ning 20% kinnisvara üürileandmise valdkonda, käibe poolest on suurim valdkond teravilja kasvatamine,
mille aastakäive oli üle miljoni euro (vt. Tabel 6). Tööstusalas tegutseb kokku 11 eraldiseisvat ettevõtet,
millele pakub otsest inimressurssi 372 Linnamäe küla elanikku ning kaudset inimressurssi 14 km kaugusel
olev Haapsalu linn, kus elab koos lähipiirkondadega kokku ligi 18000 inimest15.
Võimalikud piirangud, krundid ja kommunikatsioonid
Ettevõtjad peavad Linnamäe tööstuspiirkonna võimalikeks arengupiduriteks viletsat elektri- ja
internetiühendust. Elektriühenduse võimalikuks parendamiseks oleks piirkonda vaja täiendavat 110kV
alajaama, et tööstuspiirkond saaks mitmekesisemalt areneda. Internetiühenduse puhul oleks oluline, et
see oleks kaabliga ja stabiilne, üle õhu internetti peetakse piirkonnas aeglaseks ja kergesti üle
koormatavaks, eriti suvel. Lisaks on probleeme ühistranspordi ebaregulaarsusega, mis muudab piirkonnas
ja piirkonda liiklemise keeruliseks. Ühistranspordi probleem ei ole aga fundamentaalne arengupidur, vaid
see viitab laiemale probleemile, milleks on ettevõtjate sõnul laiem elukeskkonna täisväärtuslikkus. Vähem
oluliseks ei peetud sotsiaalse turvatunde kasvatamist, sh koolide ja lasteaedade võimalikku laiendamist.
Selleks, et neid probleeme lahendada, on ettevõtjate sõnul oluline tagada mitmekülgne infovahetus
erinevate osapoolte vahel ning seeläbi mitmepoolselt välja töötada võimalikud lahendused tekkivatele
probleemidele.
Geograafilise paiknemise perspektiivist puuduvad Linnamäe tööstuspiirkonnal märkimisväärsed piirangud
majandustegevuseks. Tööstuspiirkond paikneb Haapsalu linna vahetus läheduses ning on erinevate
tegevusvaldkondade vahel mitmekülgselt jagunenud. Mitmekülgsed valdkonnad tagavad tööstuspiirkonna
jätkusuutlikkuse ka siis kui mõni valdkond peaks piirkonnast kaduma. Ühtlasi on tööstusalal tegutsevate
ettevõtete tegevusvaldkonnad sidusad, mis tähendab seda, et on võimalik täiendavat tööstuseks
vajaminevat teenust piirkondlikult sisse osta (nt. teravilja kasvatuse puhul transporditeenust).
Linnamäe tööstusala jaguneb 20 krundiks, kus tegutseb 11 ettevõtet (vt. Tabel 6). Maaomandi
perspektiivist on need krundid ettevõtete, era kui ka munitsipaalomandis, mh 65% ulatuses ettevõtete
omanduses. Kruntide selline jaotumine viitab sellele, et maaomandist tingitud ettevõtluspiiranguid
Linnamäe tööstusalas esineda ei tohiks. Piirkonda ühendab teiste asulate ja piirkondadega mitmekülgne
teedevõrgustik ning ühistranspordiühendus. Ühtlasi on suurel enamusel kruntidest elektriühendus ning
tööstushoonetel nii vee kui ka kanalisatsiooniühendus koos küttelahendusega. Laohoonetel ja
viljahoidlatel see enamasti puudub, kuid vajaduse korral on piirkonnas valmidus täiendavateks liitumisteks
olemas.
Tööstusalal tegutsevate ettevõtete kirjeldus
Selleks, et analüüsida Linnamäe tööstusala ettevõtteid, nende majandustegevust ja töötajate arvu, on
asjakohane need allolevas tabelis välja tuua. Tabel aitab ettevõtlusalal tegutsevaid ettevõtteid kirjeldada,
mh tuvastada nende äriühingu vorm, tegevusvaldkonnad ja käive 2021. aastal.
TABEL 6 LINNAMÄE TÖÖSTUSALA ETTEVÕTTED JA NENDE KIRJELDUS9
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ETTEVÕTTE
NIMI

ETTEVÕTTE TEGEVUSVALDKOND

AS Krooning

Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus; Jaemüük 22
spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus
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TÖÖTAJA
TE ARV

KÄIVE 2021
20
841
358,48€

toidukaubad, joogid ja tubakatooted; Muu teenindus;
Mootorikütuse hulgimüük
Landline OÜ

Teravilja(v.a
riis)
ja
kaunviljakasvatus; 3
õlitaimeseemnete
kasvatus;
Metsavarumine;
Metsamajandust abistavad tegevused

145 515,65€

Tormit OÜ

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus; Info
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
puudub

6513,89€

OÜ Üürivara

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus; 1
Hoonehalduse abitegevused

510 288,64€

OÜ Orumer

Veoste ekspedeerimine; Muude pealisrõivaste tootmine, 3
k.a rätsepatöö; Enda või renditud kinnisvara
üürileandmine ja käitus

201 268,42€

OÜ Aima veod

Kaubavedu maanteel

2

92 128,05€

OÜ Kolm Otti

Teravilja(v.a
riis)
õlitaimeseemnete kasvatus

kaunviljakasvatus; 1

268 543,9€

Falmar OÜ

Kaubaladude töö

ja

Info
puudub

0€

OÜ Arne Tamm Teravilja(v.a
riis)
ja
kaunviljakasvatus; 4
õlitaimeseemnete
kasvatus;
Söödakultuurija
heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride
kasvatus; Taimekasvatuse abitegevused

766 783,46€

OÜ Metlin

40 596,94

Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad; Puhkemaja

1

Linnamäe tööstusalal tegutsevad märkimisväärsemad kohalikud ettevõtted pakuvad tööd kuuele inimesele
ning tootsid 2021. aastal üle 1,5 miljoni eurot käivet. Tööhõivet ja majandustegevust täiendavad olulisel
määral väikesemad ja suuremad regionaalsed ning teiste regioonide ettevõtted. Tegu on kõige väiksema
kohalike ettevõtete poolt pakutavate töökohtade arvuga tööstuspiirkonnaga.

PALIVERE TEHASE TÖÖSTUSALA
Üldkirjeldus
Palivere tehase peamine tööstusala asub Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee läheduses, Palivere-Oonga
maantee ääres, ligi 25 km kaugusel Haapsalu keskusest. Tööstusala pindala on erinevaid sealseid
territooriume kombineerides kokku üle 38 ha, ühtlasi on sellel märkimisväärsed laienemisvõimalused ligi
13 ha ulatuses. Palivere tööstusala iseloomustab erinevate suurustega tootmis -ja laohoonete olemasolu.
Laienemispotentsiaaliga maa on aga suuresti hoonestamata maatulundusmaa. Märkimisväärse
laienemismaa olemasolu tähendab seda, et tegu on võimaluse korral võrdlemisi potentsiaalse piirkonnaga
vähemalt ideetasandil. Piirkond asub Haapsalust 20-minutilise autosõidu kaugusel, oma sõiduvahendi
puudumisel on võimalik piirkonda liigelda ka bussiga, milleks kulub 30 minutit (Tehase peatus). Üldiselt on
ühistransport hästi korraldatud ning ühendab piirkonda teiste alevike ja küladega, mis pakub täiendavat
arenguperspektiivi. Igapäevane liiklemine oma sõiduvahendiga võib tõusvate kütusehindade tõttu
igapäevaselt liigeldes kulukaks osutuda, aga ka selle probleemi korral on võimalik erinevaid kompromisse
sõlmida.

Palivere tehase tööstusala iseloomustavad ehitiste poolest peamiselt erinevad tehased, tootmishooned,
mehhaanikatöökojad ja põllumajandushooned (laudad, viilhallid jne). Nendes tegeletakse peamiselt
puidutööstuse, elektronkomponentide tootmisega, põllumajanduslike abitegevustega, metallitöödega
ja klaasitöödega. Tootva tööstuse suur osakaal tööstusalal vähendab mingil määral selle ala volatiilsust ja
vastavalt vajadusele kohanemisvõimet. Samas on piirkonnal ka märkimisväärne laienemisvõimalus, seega
on võimalik tööstusala täiendavalt arendada.
PILT 7 PALIVERE TEHASE TÖÖSTUSALA

Allikas: Geoportaal (Maa-amet), Civitta märgistused
Laienemise potentsiaal
Palivere tööstusala potentsiaal on võrdlemisi asjakohaselt realiseeritud. Olemasolevad krundid on
ettevõtete poolt osaliselt hõivatud ning hoonestatud ja neid kasutatakse tõenäoliselt sihtotstarbeliselt.
Ühtlasi on võimalik keskusevälisel territooriumil tegutseda võrdlemisi häiringuvabalt kohalike elanike
suhtes. Uute tootmiskruntide moodustamine ja neile hoonete ehitamise potentsiaal on võimalik tööstusala
piires. Tööstusala laiendamine on võrdlemisi piiratud nii maaomandi kättesaadavuse kui ka võimalike
kommunaalühenduste osas, mis ei ole Palivere piirkonnas kõige paremad. Olemasolevate ettevõtete
tegevuse laiendamine vajab siiski täiendavat ressurssi ja planeerimist.
Suurematest kohalikest ettevõtetest on Palivere tehase tööstuspiirkonnas esindatud Nordic Lumber AS,
AS Tradex ja AS Pal-Klaas. Peamiselt jagunevad need ettevõtted valdkondlikult puidutööstuse,
elektronkomponentide ja lehtklaasi tööstustesse (vt Tabel 7). Tööstuspiirkonnas tegutseb kokku seitse
unikaalset ettevõtet, millele pakub otsest inimressurssi 677 Palivere aleviku elanikku ning kaudset
ressurssi lähedalasuvad alevikud10. Võttes arvesse ettevõtete spetsiifilisi tegevusvaldkondi ja tõenäoliselt
suurenevat töötajate vajadust, võib saadaolevast inimressurssist puudus tulla ning tööjõudu oleks vaja
kaugemalt importida. Selle leevendamiseks on ettevõtjad rõhutanud vajadust elamuarenduse järele, et
tagada piirkonna tööjõule elukohti. Arendust toetavad võimalikud riiklikud abiprogrammid kinnisvara
regionaalseks arendamiseks.
Võimalikud piirangud, krundid ja kommunikatsioonid
Palivere tehase tööstusala võimalikud piirangud seisnevad peamiselt eelnevalt põgusalt mainitud
võimalikus inimressurssi puudumises ja tööstusala kaugusest erinevatest suurematest asulatest. Samas
arenguperspektiivi poolest on piirkond võrdlemisi rikas, eelkõige võimaliku territoriaalse laienemise osas.
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Ühtlasi on tööstusala ettevõtete vahel erinevate tegevusvaldkondade vahel jagunenud, mis tähendab seda,
et kui mõned ettevõtted kaduma peaksid, siis koos sellega ei kao kogu tööstuspiirkond tervikuna.
Palivere tehase tööstusala jaguneb üheksaks krundiks, kus tegutseb seitse ettevõtet (vt. Tabel 7).
Maaomandi tähenduses on need krundid kõik ettevõtete omanduses. Kruntide ettevõtete vahele
jaotumine viitab sellele, et piirkonna saadaolev ettevõtluslik potentsiaal on saavutatud, aga samas on
võimalikud ka erinevad ettevõtete tegevusalade muutused. Piirkonda ühendab teiste asulate ja
piirkondadega hea teedevõrgustik ning regulaarne ühistranspordiühendus. Lisaks on suurel enamusel
kruntidel kõik võimalikud kommunaalühendused saadaval ja neid ka kasutatakse, kuid probleeme esineb
Palivere tehase tööstusalal elektrivõrgu läbilaskevõimega. Elektrivõrgu probleemi lahendamiseks oleks
vaja rajada uus elektriliin Risti ja Palivere vahel ning seejuures ühendada Palivere Taebla suunal.
Täiendavalt saaks elektrivõrgu probleemi lahendada kohalikku karjääri alajaama rajamisega, mis varustaks
tööstusest ja elamumajandusest tingitud elektrivajadusi, sh pakuks laienemiseks vajalikku elektrivõimsust.
Lisaks saaks karjääri piirkonda kasutada täiendavalt päikesepaneelide pargina.
Tööstusalal tegutsevate ettevõtete kirjeldus
Selleks, et kaardistada Palivere tehase tööstusala ettevõtteid, nende majandustegevust ja töötajate arvu,
on need asjakohane allolevas tabelis välja tuua. Tabel aitab tööstusalal tegutsevaid ettevõtteid kirjeldada,
mh tuvastada nende äriühingu liik, tegevusvaldkonnad ja käive 2021. aastal.
TABEL 7 PALIVERE TEHASE TÖÖSTUSALA ETTEVÕTTED JA NENDE KIRJELDUS11
Ettevõtte nimi

Ettevõtte tegevusvaldkond

Töötajate
arv

Käive 2021

Nordic Lumber Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus; Muude 30
AS
puitplaatide tootmine; Kanalisatsioon ja heitveekäitlus;
Kaubavedu maanteel; Veekogumine, -töötlus ja varustus; Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja
käitus; Saematerjali tootmine; Mujal liigitamata mööbli
tootmine; Veoste ekspedeerimine; Puidu ja puidu
esmatöötlustoodete hulgimüük

6 408 583,44€

AS Tradex

4 308 587,25€

Elektronkomponentide tootmine;
metallpindade katmine

Metallitöötlus

ja 48

OÜ Armer A & Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine
V

Info
puudub

0€

AS Pal-Klaas

Lehtklaasi vormimine ja töötlemine

26

4 358 027,08€

OÜ
Brandmaker

Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk

1

585,78€

OÜ Bellfire

Mujal liigitamata mööbli tootmine

76

6 277 751,05€

Palivere
põllumajandus
ühistu

Piimakarjakasvatus; Loomakasvatuse abitegevused

Info
puudub

689 107,6€

Palivere tehase tööstusalal tegutseb kolm suuremat kohalikku ettevõtet, mis pakuvad tööd 104 inimesele
ning tootsid 2021. aastal üle 15 miljoni euro käivet. Teised kohalikud ettevõtted on käibe ja töötajate arvu
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osas tagasihoidlikumad, v.a OÜ Bellfire, mis ei ole ainult piirkondlik ettevõte. Sõltumata sellest pakuvad
kõik ettevõtted olulist tööhõivet võimaliku arengupotentsiaaliga piirkonda.

RISTI TÖÖSTUSALA
Üldkirjeldus
Risti tööstusala asub Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla ja Lihula mnt ristumiskoha läheduses, ligi 32 km kaugusel
Haapsalu keskusest. Tööstusala pindala on erinevaid territooriume arvesse võttes ligi 8,6 ha, kuid sellel
puuduvad märkimisväärsed kohalikud laienemisvõimalused. Alevikust väljaspool on võimalik laieneda
Palivere, Kuijõe ja Rehemäe suunal. Peamine potentsiaalne arengupiirkond on kolm krunti maantee ääres,
kuhu on rajatud kaasaegsed mahasõidud ja taristu. Selle kogupindala on 2,7 ha. Risti tööstusala hooneid
iseloomustavad eelkõige erinevad tööstushooned, töökoda-garaaž ja laohooned.
Peamise probleemkohana ei pruugi kohalik alevik, kus elab 535 inimest, piisavalt rikkalike
inimressurssidega olla, et piirkonda märkimisväärselt laiendada12. Vajaduse korral ja vastavaid tingimusi
luues ei välista 32-kilomeetrine autosõit töörännet Haapsalust ega ka muudest lähedalolevatest asulatest,
sh Harjumaa asulatest, eelkõige 15 km kaugusel olevast Turbast (964 elanikku) 13. Tööränne eeldab aga
kindla konkurentsieelise loomist piirkonnas. Sõiduvahendi puudumisel on võimalik Ristile sõita Haapsalust
bussiga, mille kestus 34 minutit ehk igapäevaselt üle tunni aja liiklemist. Turbast Ristile liiklemiseks kulub
igapäevaselt edasi-tagasi bussiga sõitmiseks 40 minutit.
Eelnevalt kirjeldatud kruntide hoonetes tegeletakse peamiselt tootva tööstuse, toitlustamisega ja kütuste
jaemüügiga. Erinevate ettevõtlusvaldkondade esindatus tagab piirkonna mitmekülgsema arengu, samas
on piirkonnas ka mitmeid passiivseid ettevõtteid. Võimaluse korral oleks passiivsete ettevõtete ja maa
arvelt võimalik märkimisväärselt piirkonda arendada ning laiendada.
PILT 8 RISTI TÖÖSTUSALA

Allikas: Geoportaal (Maa-amet), Civitta märgistused
Laienemise potentsiaal
Risti tööstusala potentsiaal on võrdlemisi piiratud – see asub kaugel suurematest keskustest ning
lähedalolevad piirkonnad ei paku piisavat tööjõu ressurssi. Ühtlasi on tööstuspotentsiaaliga piirkonnad
12
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Risti territooriumil hajusalt, mis raskendab nende ühist ja täisväärtuslikku laiendamist. Täiendavalt
raskendavad laiendamist sobimatu looduskeskkonnaga alad ja looduskaitsevöönd, kuhu ei saa
tootmiskrunte ega hooneid planeerida. Piirkonna arengut soodustavad eelkõige olemasolevate ettevõtete
mitmekülgsed tegevusvaldkonnad, mis võivad täiendavate arengute korral tööstuspiirkonda oluliselt
mitmekesistada.
Suurematest kohalikest ettevõtetest on Risti tööstusalal esindatud AS Lääne Risti, OÜ Westoil ja OÜ
Enniste. Valdkondlikult jagunevad need ettevõtted traaditoodete, kettide ja vedrude tootmise, jaemüügi
ja metsavarumise valdkonda (vt. Tabel 8). Tööstuspiirkonnas tegutseb kokku 11 eraldiseisvat ettevõtet,
millele pakuvad otsest inimressurssi 535 Risti aleviku elanikku ning kaudset ressurssi lähedalasuvad
alevikud ning mingil määral ka Haapsalu linn koos lähipiirkondadega, kus elab ligi 15000 elanikku14. Pidades
silmas Risti aleviku kohalike ettevõtete võrdlemisi madalat töökohtade arvu, siis võiks järeldada, et
kohalikust piirkonnast ja selle lähiümbrusest võiks tööjõu leidmiseks piisata, aga see on suuresti sõltuv
pakutava töö liikidest.
Võimalikud piirangud, krundid ja kommunikatsioonid
Risti tööstusala peamised piirangud seisnevad selle kauguses suuremate keskuste suhtes, mistõttu võivad
arengualased investeeringud Risti alevikku teatavat vastuolu kogeda. Samas territoriaalsest tähendusest
on arenguperspektiiv suur, piirkonnas laiemalt on potentsiaalselt arendatavat maad ja seeläbi võimalusi
ettevõtluse arendamiseks. Lisaks on piirkonda hiljuti ehitatud uus alajaam, mis on võimeline täiendavaid
arenguid ja tootmist elektrienergiaga varustama. Arenguperspektiivi pakub piirkonnale ka plaanitav
raudteeühendus suuremate keskustega nii regionaalselt kui ka üleriiklikult.
Risti tööstusala jaguneb 14 krundiks, kus tegutseb 9 ettevõtet (vt. Tabel 8). Maaomandi tähenduses on
krundid nii riigi, era kui ka ettevõtete omanduses (70% ulatuses siiski ettevõtete omanduses). Kruntide
selline jaotus tähendab, et tegu on aktiivse ettevõtluspiirkonnaga, millest tulenevalt võiksid võimalikud
arengud ettevõtete laiendamise ja arendamise osas toimuda. Piirkonda ühendab teiste asulate ja
regiooniga laiemalt teedevõrgustik ning regulaarne ühistranspordiühendus. Lisaks on enamustel kruntidel
elektriühendus, vee, kanalisatsiooni ja küttelahendused.
Tööstusalal tegutsevate ettevõtete kirjeldus
Selleks, et kaardistada Risti tööstusala ettevõtteid, nende majandustegevust ja töötajate arvu, on need
asjakohane allolevas tabelis välja tuua. Tabel aitab tööstusalal tegutsevaid ettevõtteid kirjeldada, mh
tuvastada nende äriühingu vorm, tegevusvaldkonnad ja käive 2021. aastal.
TABEL 8 RISTI TÖÖSTUSALA ETTEVÕTTED JA NENDE KIRJELDUS15
Ettevõtte nimi

Ettevõtte tegevusvaldkond

Töötajate
arv

Käive 2021

AS Lääne Risti

Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine

18

474 912,96€

AL IDEE OÜ

Muu mujal liigitamata masinate, seadmete
materiaalse vara rentimine ja kasutusrent

OÜ Primapluss

Kaubavedu maanteel

OÜ
Sopla Muude vahetoodete hulgimüük
arendus
AS Krooning

14
15

jm Info
puudub
1

28 115,7€

Info
puudub

1468,63€

Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus; Jaemüük 22
spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus
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0€

20
841
358,48€

toidukaubad, joogid ja tubakatooted; Muu teenindus;
Mootorikütuse hulgimüük
OÜ Westoil

Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus 9
toidukaubad, joogid ja tubakatooted

601 878,37€

Olevi puukool Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja Info
OÜ
pooltoodete vahendamine
puudub

0€

Elering AS

Elektrienergia ülekanne; Elektrienergia müük; Maagaasi 264
ülekanne ja jaotus maagaasvõrgu kaudu

399
358
087,24€

OÜ Enniste

Metsavarumine

127 826,08€

1

Risti tööstusalal tegutseb kolm suuremat kohalikku ettevõtet, mis pakuvad tööd 28 inimesele ning tootsid
2021. aastal üle 1,2 miljoni eurot käivet. Vähem oluliseks ei saa pidada ka väikesemate kohalike ettevõtete
panust ja ka teiste regioonide ja üleriiklike ettevõtete panust, kes pakuvad olulist ja täiendavat regionaalset
tööhõivet arengupotentsiaaliga tööstuspiirkonda.

KULLAMAA TÖÖSTUSALA
Üldkirjeldus
Kullamaa tööstusala asub Läänemaa kagunurgas 47 km kaugusel Haapsalu keskusest (36-minutilise
autosõidu kaugusel). Tööstusala pindala on erinevaid territooriume kombineerides kokku ligi 10,5 ha.
Samas on sellel territooriumil arvestatavad laienemisvõimalused, eelkõige maatulundusmaa arvelt, mida
on tööstuspiirkonna vahetus läheduses ligi 25 ha (sh saekaater, mis on praegu registreeritud
maatulundusmaana). Kullamaa tööstusala iseloomustab hoonete poolest eelkõige erinevad
põllumajandushooned: laudad, küün, farm ja kuurid. Lisaks neile on ka garaaž, laohooned (kuivatid),
puidutööstuse hoone ja tehnohooned. Laienemispotentsiaaliga maa on aga suuresti hoonestamata, üles
haritud ning tööstusmaana kasutuselevõtt eeldab muudatusi planeeringutes. Kohalikus Kullamaa külas
elab 247 elanikku16 ning tööränne lähimatest piirkondadest on ettevõtete arenguks vajalik. Suurematest
asulatest on lähim Märjamaa, mis on 28 km kaugusel ja seal elab ligi 2700 elanikku. Lisaks on 32 km
kaugusel Lihula, kus elab 1189 elanikku 17 . Ühistranspordiga Kullamaale liigeldes kulub Märjamaalt ja
Lihulast ligi 45 minutit ning Haapsalust üle tunni aja.
Eelnevalt välja toodud ettevõtlusala hoonetes tegeletakse peamiselt tootva tööstuse, loomakasvatusega
ja põllumajandussaaduste hoiustamisega. Märkimisväärse osa tööstustegevusest ühte valdkonda
kontsentreerumine võib muuta tööstuspiirkonna põllumajandusest sõltuvaks ja kui selle valdkonnaga
peaks midagi juhtuma, siis kannatab suuresti kogu tööstuspiirkond. Samas seni kui selle järgi on nõudlus,
tagab valdkonna kontsentreeritus piirkonnas kindlad töökohad ja mõõduka arenguperspektiivi.
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PILT 9 KULLAMAA TÖÖSTUSALA

Allikas: Geoportaal (Maa-amet), Civitta märgistused
Laienemise potentsiaal
Kullamaa tööstusala arengupotentsiaal on praegusel juhul võrdlemisi piiratud. See asub võrdlemisi kaugel
suurematest keskusest ning see on suuresti keskendunud põllumajanduse suunitlusega valdkondadele.
Territoriaalselt on laienemisvõimekus mitmekülgne, kuid see ei tähenda, et piirkonnas oleks selleks
täiendav taristuvalmidus, eelkõige arvestades, et kaasaegsed põllumajandustegevused on
kõrgtehnoloogilised ning vajavad mitmekülgseid side- ja taristulahendusi. Põllumajandustegevuseks on
piirkond sobiv. Kolmel tööstuspiirkonna krundil puuduvad hooned, kuhu saaks vajaduse korral
tööstuspiirkonna siseselt tööstust laiendada. Uute tootmiskruntide moodustamise ja neile hoonete
ehitamise perspektiiv on mitmekesine, sest potentsiaalne arengupiirkond on suuresti hoonestamata ning
see hõlmab enda all suurt pindala, mida saaks tööstuspiirkonna arenguks täiendavate investeeringute
korral kasutada.
Suurematest kohalikest ettevõtetest on Kullamaa tööstusalal esindatud Kärneri-Jõe OÜ, Ankiter OÜ ja
Reinu-Einari OÜ. Valdkondadevaheliselt jagunevad need peamiselt põllumajanduslikeks ettevõteteks, kes
keskenduvad peamiselt viljakasvatamisele (vt. Tabel 9). Kokku tegutseb tööstuspiirkonnas kaheksa
unikaalset ettevõtet, mis pakuvad otseselt tööd 33 inimesele. Võttes arvesse kohalike elanike arvu ja
lähiümbruse piirkondade elanike arvu, siis on tõenäoline, et need töökohad saab täidetud suuresti kohaliku
tööjõu abil.
Võimalikud piirangud, krundid ja kommunikatsioonid
Kullamaa tööstusala peamised piirangud seisnevad selle piirkonna kauguses suuremate keskuste suhtes,
mistõttu võivad täiendavad tööstusalased investeeringud Kullamaa tööstuspiirkonda tagasihoidlikuks
jääda. Lisaks ei räägi tööstusala arengu kasuks selle fokuseeritus vähestele tegevusvaldkondadele, mis
muudab teiste tööstusvaldkondade tegevuse seal piiratuks ning valdkonna ebaõnnestumise puhul
kannatab suuresti kogu tööstuspiirkond. Territoriaalselt on piirkonna arenguperspektiiv rikkalik, ümbruses
on palju arendatavat maad ja seeläbi on võimalik seal ettevõtlusala haaret laiendada. Ala laiendamiseks
tuleks Kullamaa piirkonda oluliselt tööjõudu juurde tuua ning võimalikud ühendused piirkonnaga ümber
mõtestada. Tööstuse arengut soodustab võimekas elektriühendus ja plaanitavad päikesepargid, mis
suudaksid ettevõtlusele kaasa aidata juhul, kui on tagatud otseühendused päikesepargi ja kohalike
ettevõtete vahel.
Kullamaa tööstusala jaguneb viieteistkümneks krundiks, kus tegutseb kaheksa ettevõtet (vt. Tabel 9).
Maaomandi perspektiivist on krundid nii era, munitsipaal kui ka ettevõtete omanduses (65% ulatuses

ettevõtete). Tegu on arenguperspektiiviga ettevõtluspiirkonnaga, millel on märkimisväärset arenguruumi
erinevates omandites maatükkide lõikes. Piirkonda ühendab teiste piirkondadega arvestatav
teedevõrgustik ning regulaarne ühistransport. Ühtlasi on suurel enamusel kruntidel elektrivõrgu ühendus.
Vesi, kanalisatsioon ja küte on vähestel kruntidel, ainult 20% ulatuses ning toimiv küttelahendus 33%
kruntidest. Ühelt poolt on see seotud, et tööstushoonete näol on tegu suuresti laohoonete ja
viljakuivatitega ning teiselt poolt on piirkonnas tõenäoliselt valmidus erinevate võrkudega liitumiseks
olemas, sest lähedalasuvatel kruntidel on need olemas.
Tööstusalal tegutsevate ettevõtete kirjeldus
Selleks, et kaardistada Kullamaa tööstusala ettevõtteid, nende majandustegevust ja töötajate arvu, on
need asjakohane allolevas tabelis välja tuua. Tabel aitab tööstusalal tegutsevaid ettevõtteid kirjeldada, mh
tuvastada nende äriühingu vorm, tegevusvaldkonnad ja käive 2021. aastal.
TABEL 9 KULLAMAA TÖÖSTUSALA ETTEVÕTTED JA NENDE KIRJELDUS18
Ettevõtte nimi

Ettevõtte tegevusvaldkond

Töötajate
arv

Kärneri-Jõe OÜ

Piimakarjakasvatus;
Teravilja(v.a
riis)
ja 13
kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus; Muu
veislaste ja pühvlikasvatus; Saagikoristusjärgsed
tegevused

OÜ Serviti

Metsavarumine; Enda
üürileandmine ja käitus

või

kinnisvara 2

1 411 031,16€

199 961,69

Laukna talu OÜ Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste Info
põllukultuuride kasvatus
puudub

200€

Amiron OÜ

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

95 580,89€

Magres OÜ

Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete 2
tootmine; Paberi- ja papitootmine; Muu elektrienergia
tootmine (sh biomassist); Sõiduautode ja väikebusside
(täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent; Mujal
liigitamata kodutarvete hulgimüük; Enda või renditud
kinnisvara üürileandmine ja käitus

OÜ Kambekor Metsavarumine
puit

18

renditud

Käive 2021

1

2

96 302,04€

Ankiter OÜ

Teravilja(v.a
õlitaimeseemnete
abitegevuse

kaunviljakasvatus; 4
Taimekasvatuse

1 148 727,07€

Reinu-Einari
OÜ

Teravilja(v.a
riis)
ja
kaunviljakasvatus; 9
õlitaimeseemnete
kasvatus;
Metsavarumine;
Taimekasvatuse
abitegevused;
Metsamajandust
abistavad tegevused; Muu teenindus; Mootorsõidukite
hooldus ja remont; Põllumajandustoorme, elusloomade,
tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine

1 522 236,93€
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riis)
ja
kasvatus;

62 538,3€

Kullamaa tööstusalal tegutsevad suuremad kohalikud ettevõtted pakuvad tööd 26 inimesele ning tootsid
2021. aastal ligi 4,1 miljonit eurot käivet. Alahinnata ei saa ka teisi väikesemaid ettevõtteid, kes pakuvad
märkimisväärsed tööhõivet võrdlemisi piiratud inimressurssiga piirkonda.

PÜRKSI TÖÖSTUSALA
Üldkirjeldus
Pürksi tööstusala asub ligi 35 km kaugusel Haapsalu keskusest. Tööstusala pindala on erinevaid
territooriume kombineerides kokku ligi 22 ha. Pürksi tööstusalal on ka märkimisväärsed
laienemisvõimalused, peamiselt maatulundusmaa arvelt, mis ümbritseb tööstusala ligi 45 ha ulatuses.
Pürksi tööstusala iseloomustab hoonete poolest eelkõige erinevad loomakasvatushooned, laohooned ja
transpordihooned. Laienemisvõimalusega maa on suures osas hoonestamata ja seda kasutatakse
tõenäoliselt maa harimiseks ja loomakasvatuseks, mistõttu võib nendele laienemine kohati
problemaatiliseks osutuda. Pürksi külas elab 186 elanikku, mis võib täiendavalt tööstusala võimalikku
arengut pärssida, sest kui piirkonnas puudub nii vajaminev tööjõud kui ka sellest tingitud võimalikud
investeeringud, siis on potentsiaalne laienemisplaan keeruline 19 . Võimalikust tööjõust tingitud
probleemkoha leevendamise üks viis on tööränne, aga see toimuks ilmselt Haapsalust ja selle
lähiümbrusest, sest lähedalolevates asulates ei ole ka märkimisväärselt rohkem elanikke. Kaugemate
piirkondade töörännet soodustab küll ühistranspordi olemasolu, samas sõit Haapsalu keskusest Pürksisse
kestab üle 50 minuti.
Tööstusala hoonetes tegeletakse peamiselt vilja- ja loomakasvatusega ning muude haldusteenustega.
Üldiselt on Pürksi tööstusala ettevõtete ja majandustegevuse poolest tagasihoidlik ning enamus tootmisja ärimaast on suuresti era ning vähemal määral munitsipaalomandis. Tööstusalal on suur hulk
potentsiaalset maad, mis on eraomandis, millest tulenevalt saab väita, et maaressurss on piirkonnas
võrdlemisi kättesaadav. Samas muudab tööstusettevõtete vähesus ja nende fokuseeritus
põllumajandusele piirkonna tööstuspotentsiaali kitsaks ning ei paku täielikku pilti tööstusala võimalustest.
PILT 10 PÜRKSI TÖÖSTUSALA

Allikas: Geoportaal (Maa-amet), Civitta märgistused
Laienemise potentsiaal
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Pürksi tööstusala potentsiaal on erinevate tingimuste koosmõjul piiratud. Esiteks asub piirkond
suurematest keskustest kaugel, teiseks on see fokuseeritud vähestele tegevusvaldkondadele, peamiselt
põllumajandusele, mis kitsendab kohati piirkonna mitmekülgset arengut. Samas põllumajanduse
tegevusvaldkonna siseselt on arengupotentsiaal mitmekesine. Uue tööstuse arenguks oleks vajalik
täiendavalt investeerida taristusse. Kolmel tööstuspiirkonna krundil puuduvad hooned, kuhu saaks
vajaduse korral tööstuspiirkonna siseselt täiendavalt tööstust laiendada. Uute tootmiskruntide
moodustamine ja neile hoonete ehitamise perspektiiv on mitmekesine, sest potentsiaalne arengupiirkond
on suuresti hoonestamata ning see hõlmab enda all suurt pindala, mida saaks tööstuspiirkonna arenguks
kasutada.
Suuremad kohalikud ettevõtted Pürksi tööstusalal on OÜ Noarootsi soojus ja OÜ Österby, mille
tegevusvaldkonnad jagunevad eelnevalt kirjeldatud tegevuste vahel (vt. täpsemalt Tabel 10). Kokku
tegutseb tööstuspiirkonnas üheksa eraldiseisvat ettevõtet, mis pakuvad otseselt tööd 28 inimesele.
Võttes arvesse kohalike elanike, lähiümbruse piirkondade elanike arvu ja võimalike töökohtade loomust,
siis on tõenäoline, et need töökohad saab täidetud suuresti kohaliku tööjõu abil.
Võimalikud piirangud, krundid ja kommunikatsioonid
Pürksi tööstusala peamised piirangud seisnevad selle kauguses suuremate ja tihedamalt asustatud
keskuste suhtes, mistõttu võib tööstusala arendamine problemaatiliseks osutuda. Lisaks ei kõnele Pürksi
tööstusala kasuks ka seal asuvate väheste ettevõtete olemasolu ning nende kontsentreeritus vähestele
tegevusvaldkondadele. Ümbritseva maa osas on piirkonna arenguperspektiiv suur – tööstusala
lähiümbruses on rikkalikult maatulundusmaad, kuhu tööstusala laiendada, samas eeldab suuremahulisi
täiendavaid investeeringuid ja mitmekülgsema tööjõu olemasolu piirkonnas. Ühtlasi peavad ettevõtjad
teede võrgustikku ja üldist olukorda ebarahuldavaks. Elektri- ja muud kommunaalühendused on tööstuse
täiendavaks arendamiseks olemas, kuid nende võimekuse ja võimaluste tõstmisesse tasuks tööstuse
edasise arendamise puhul panustada.
Pürksi tööstusala jaguneb 18 krundiks, kus tegutseb üheksa ettevõtet (vt. Tabel 10). Maaomandi
perspektiivist on krundid 72% ulatuses eraomandis ning vähemal määral ettevõtete kui ka
munitsipaalomandis. Kruntide selline jaotus tähendab, et tegu on täielikult väljakujunemata
tööstuspiirkonnaga, millel on märkimisväärset arenguruumi nii ettevõtete olemasolu perspektiivist kui ka
maaomandi selgel kaardistamisel tööstuslikuks või mittetööstuslikuks. Võimalikku tööstuspiirkonda
ühendab teiste piirkondadega arvestatav teedevõrgustik ning regulaarne ühistransport. Suurel enamusel
kruntidest on olemas elektrivõrgu ühendus, vesi ja kanalisatsioon on umbes pooltel kruntidel ning
küttesüsteem ligi veerandil kruntidel. Selline olukord võib tingitud olla sellest, et põllumajandushooned on
suuresti hooajalise kasutusega ning seetõttu ei ole seal kommunikatsioonid täisväärtuslikult välja
arendatud.
Tööstusalal tegutsevate ettevõtete kirjeldus
Selleks, et kaardistada Pürksi tööstusala ettevõtteid, nende majandustegevust ja töötajate arvu, on need
asjakohane allolevas tabelis välja tuua. Tabel aitab tööstusalal tegutsevaid ettevõtteid kirjeldada, mh
tuvastada nende äriühingu vorm, tegevusvaldkonnad ja käive 2021. aastal.
TABEL 10 PÜRKSI TÖÖSTUSALA ETTEVÕTTED JA NENDE KIRJELDUS20
Ettevõtte nimi

Ettevõtte tegevusvaldkond

Töötajate
arv

OÜ Noarootsi Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; 3
soojus
Tavajäätmete kogumine; Muu mujal liigitamata
teenindus

20

E-krediidiinfo ja teatmik.ee põhjal

Käive 2021
85 152,16€

AS Haapsalu Kanalisatsioon ja heitveekäitlus; Veekogumine, -töötlus 20
veevärk
ja -varustus; Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete
paigaldus

1 723 309,16€

OÜ Österby

783 764,09€

OÜ
Garage

Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; Loomakasvatuse 5
abitegevused; Metsamajandust abistavad tegevused

Rusty Muude metallkonstruktsioonide
tootmine

ja

nende

osade Info
puudub

Info puudub

OÜ Andwood

Muu mujal liigitamata tootmine

2

139 832€

OÜ Harabuss

Sõitjate muu maismaavedu

4

116 962,10€

OÜ Scoopman

Muud kaeve- ja mullatööd; Kaubavedu maanteel

3

98 110,20€

Nuckö Fashion Muude pealisrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö
OÜ

1

1745,85€

Üllar
Neemrand`i
farm (FIE)

1

71 075,81€

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Pürksi tööstusalal tegutsevad kohalikud ettevõtted pakuvad tööd 17 inimesele ning tootsid 2021. aastal
ligi 1,16 miljonit eurot käivet. Piirkonnas tegutseb ka suurem regionaalne ettevõte ja väikesemad teiste
piirkondade ettevõtted, mis pakuvad potentsiaalset tööhõivet Pürksi piirkonnale laiemalt. Tegu on kõige
väikesema kohalike ettevõtete poolt käivet teeniva tööstuspiirkonnaga käesolevas aruandes (2021. aasta
seisuga).

ETTEVÕTLUSALADE ANALÜÜS
Eelnevas analüüsis kirjeldatud Läänemaa tööstus- ja ettevõtlusalade hulgas domineerivad
arenguvõimaluste, mitmekülgse majandustegevuse ja töökohtade arvu poolest peamiselt Haapsalu linna
või selle lähedal asuvad tööstusalad. Tsoneerides jäävad esimesse ja kõige aktiivsemasse tsooni Tööstuse
tänava, Lihula maantee, Suur-Holmi, Kiltsi, Taebla ja Linnamäe tööstusalad, mis on otseselt Haapsalu
tagamaa ja teenus- ning tööjõuareaali tsoonis. Teise tsooni moodustavad Risti ja Palivere tööstusalad, mis
jäävad Haapsalu-Tallinna maantee äärde ning ei asu Haapsalu keskusest kaugemal kui 25-minutiline
autosõit. Kolmanda tsooni moodustavad Pürksi ja Kullamaa tööstusalad, mis jäävad erinevatest keskustest
veel kaugemale ning on kohati väheperspektiivikamad.
Eelnevalt kirjeldatu põhjal joonistub selgelt välja tendents, kus maakonnakeskuse lähedane paiknemine
pakub olulist ja suuremale jätkusuutlikkusele orienteeritud arenguperspektiivi ettevõtlustegevuses
osalemiseks. Samas on oluline arvesse võtta, et geograafiline paiknemine ei ole iseseisev edu tagatis, vaid
märkimisväärne roll nende piirkondade edasises arengus seisneb ka tööstuspiirkondade võimekuses
võrdlemisi piiratud linnatingimustes laieneda ning olemasolevat ruumi ja võimekusi maksimaalselt ära
kasutada.
Haapsalu linnas asuvate tööstuspiirkondade peamised väljakutsed seisnevad infrastruktuuri arendamise
vajadustes – piirangud kommunikatsioonide arendamiseks võimaliku laienemise puhul. Vähem oluliseks ei
saa pidada kasvavast elamumajanduse nõudlusest tulenevaid piiranguid, st soovi linnalähedastes
piirkondades arendada pigem elamumajandust kui tööstust. Linnasisene- ja lähedane paiknemine
tähendab ühtlasi, et ümbruses on lisaks elamukruntidele ka ühiskasutatavat pargi- või metsamaad, mille

arvelt tööstuse laienemine ja mitmekülgne arendamine on pigem ebatõenäoline. Täiendavalt esineb
võimalikke piiranguid spetsiifilise oskustööjõu leidmisega. Maaomandist ja geograafilisest paiknemisest
tulenevaid piiranguid esineb peamiselt Suur-Holmi piirkonnas, mida arendatakse tulevikus kui elamu- ja
turismipiirkonda.
Linna läheduses asuvate tööstuspiirkondade võimalused on arusaadavalt mitmekülgsed – nimetatud
piirkonnad on läbi aja kontsentreeritult välja kujunenud ettevõtluspiirkonnad. Üldiselt on olemas ka
arvestataval tasemel kommunaalteenuste infrastruktuur, mis oluliselt ei tohiks praeguses mahus olevat
tööstustegevust pärssida, aga võimalike laienduste korral vajaksid need täiendavat tähelepanu. Ühtlasi on
keskuse lähedal asuvate ettevõtete tegevusampluaa võrdlemisi lai ning teatud tegevussektori
probleemide korral ei kannata sellest terved piirkonnad. Lisaks on keskuse lähedastel, suuresti ettevõtete
omandis tööstusaladel maaomandi perspektiivist muude sealolevate maaomandi vormide ees selge eelis.
Nimetatud esimese tsooni tööstuspiirkondades tegutsevad kohalikud ettevõtted pakuvad tööd kokku 767
inimesele ning nende ettevõtete käive oli 2021. aastal üle 160 miljoni euro. Täiendavat tööhõivet ja
majandustegevust pakuvad nendele piirkondadele väikesemad kohalikud ning suuremad üleriiklikud
ettevõtted.
Vähem potentsiaalikamad tööstuspiirkonnad on need, mis jäävad Haapsalu keskusest kaugemale kui 10
km, v.a Taebla, mis on erandlik. Vähem potentsiaalikamad teise ja kolmanda tsooni tööstusalad on:
Palivere, Risti, Kullamaa ja Pürksi. Laias plaanis joonistub nende piirkondade vahel välja muster, kus järjest
kaugemates piirkondades muutuvad majandustegevuse ja tööhõive näitajad tagasihoidlikumaks, v.a
Palivere tööstuspiirkond. Ühtlasi suunab keskustest kaugemal paiknemine tööstuspiirkondi erialaselt
fokuseerima, peamiselt tootvale tööstusele ja põllumajandusele. See muudab nimetatud piirkonnad
teatud võimaluste kadumise korral kohati ebastabiilseks ning võimalike muudatuste osas jäigaks. Samas
soodustab keskustest kaugem paiknemine suuremat tööstusalade laienemist, sest piirkondade ümber on
enamike piirkondade puhul hulgaliselt laienemispotentsiaaliga maad. Ühtlasi võivad mitmekülgse
laienemisega tekkida probleemid erinevate kommunikatsioonide kättesaadavuse ja võimekusega.
Keskusest kaugemate tööstuspiirkondade spetsiifilisemad väljakutsed seisnevad peamiselt mitmekülgsete
transpordiühenduste puudumises, mis muudab töörände kaugematest ja lähematest piirkondadest kohati
keeruliseks. Ühtlasi on probleeme kohaliku tööjõu, eelkõige oskustööjõu kättesaadavusega. Lähtuvalt
piirkonna kaugusest ja ettevõtetest, on võimaliku töörände ja tööjõu kättesaadavuse potentsiaal erinev.
Elanike arv on omakorda suuresti seotud elukeskkonnaga, mille osas kerkisid samuti esile olulised
väljakutsed. Selleks, et kohalikud tööstused saaksid täisväärtuslikult areneda, on hädavajalik, et nende
läheduses oleksid inimesed, kes tuleksid sinna elama ja ettevõtetesse panustama. Selleks vajavad inimesed
aga turvalist, mitmekülgset ja arenenud, kõikide võimalustega elukeskkonda. Vähemolulisteks
piiranguteks ei saa pidada ka võimalikku kommunikatsiooniühenduste puudulikkust (elektri- ja
sideühendused, aga lisaks ka muud võimalikud piirangud). Maaomandi väljakutsete perspektiivist on
märkimisväärne osa tootmismaast kasutamata või ebaselgete tulevikuplaanidega.
Kaugemate tööstuspiirkondade võimalused seisnevad peamiselt nende laialdases laienemisvõimekuses
enamuste eelnevalt nimetatud piirkondade lõikes. Lisaks on areneva infrastruktuuri ja
kommunaalühenduste kaudu võimalik neid piirkondi täiendavalt arendada, aga see on pigem pikaajalise
perspektiiviga protsess. Ühtlasi on kasvamas ka piirkondade elektritootmise võimekus ning laiemalt on
arenemas ka teised erinevad infrastruktuuri ühendused.
Keskusest kaugemates töötuspiirkondades, teises ja kolmandas tsoonis tegutsevad kohalikud ettevõtted
pakuvad tööd kokku 180 inimesele, mis on sealsete tööde peamist loomust arvesse võttes (põllumajandus,
tootev tööstus) ilmselt hooajaliselt varieeruv. Ühtlasi tootsid kohalikud ettevõtted 2021. aastal kokku üle
22,5 miljoni eurot käivet. Täiendavat tööhõivet ja majandustegevust pakuvad väikesemad kohalikud ja
teiste piirkondade ettevõtted ning suuremad üleriiklikud ettevõtted.
Selleks, et pakkuda täpsemat ülevaadet kõikide piirkondade arengupotentsiaalist- ja võimalustest, koostati
allolev tabel, kus on võimalik kõigi piirkondade täpsemaid omadusi ja hinnanguid uurida.

TABEL 11 TÖÖSTUSALADE KOONDHINNANG
TÖÖSTUS
ALA

LAIENEMISE
POTENTSIAALI
KOONDHINNANG

Taebla

Kõrge

TÖÖSTUSALA EELISED

•

•

•
•
•
Tööstuse
tn

Kõrge

•
•

•

•
•
•
Lihula
mnt

Keskmine

•
•
•

•
•
SuurHolmi

Madal

•

•

•
•

Kiltsi

Keskmine

•

Märkimisväärne
laienemispotentsiaal
maaomandi ja ettevõtete arvelt
Tegutsevaid ettevõtteid on palju
ning nende tegevusvaldkonnad
on mitmekülgsed
Keskuse lähedane paiknemine
Maaomand tööstusalal 82%
ulatuses ettevõtete käes
Kohalikud ettevõtted pakuvad
märkimisväärset tööhõivet
Asukoht Haapsalu keskuse
lähedal, kuid mitte kesklinnas
Transpordi
ja
liikumisvõimalused
alale
mitmekülgsed
Tööstusalase
detailplaneeringuga
laienemismaa olemasolu
Lai ampluaa tööstustegevustest
piirkonnas
Tööjõud
on
eeldatavasti
kättesaadav
Tööstuskrundid 90% ulatuses
ettevõtete omandis
Soodne
asukoht
Haapsalu
linnakeskuse suhtes
Transpordi- ja teedeühenduste
heal tasemel olemine
Ettevõtete majandustegevuslik
potentsiaal on rikkalik ja
mitmekülgne
Tööjõu kättesaadavus
Ettevõtete tegevusvaldkonnad
mitmekülgsed
Linnakeskuse
lähedane
paiknemine, soodustab tööjõu
kättesaadavust ja liikumist
Olemasolevad
ettevõtted
tegelevad
mitmekülgsete
tööstusvaldkondadega
Meretranspordi
arendamise
võimalus tööstuse arenguks
Potentsiaalse
tööstusala
krundid
85%
ulatuses
ettevõtete omandis

Kasutamata
arengupotentsiaaliga maad on
väga palju

TÖÖSTUSALA PUUDUSED

•

•

Võimalikud
probleemid
spetsiifilise oskustööjõud
leidmisega
Kommunaalühenduste
alaselt
on
parandamisruumi

•

Märkimisväärsel
kinnistutest
küttelahendus

•

Tööstusala
väline
laienemispotentsiaal
on
piiratud
Kohatised probleemid ala
aktiivsusega
Maantee kehv seisukord

•
•

•

•

•

•

osal
puudub

Poolsaareline paiknemine,
geograafilised laienemise
piirangud
Piirkonda nähakse pigem
elamu ja turismimaana,
seega tööstus ei ole seal
laienemise perspektiivist
soositud
Võimalikud
probleemid
suuremate
veokitega
liikumisel,
turismi
ja
elamupiirkonda
veokite
müra ei soovita
Bürokraatlikud takistused
riigi omandis oleva maa
kasutusele võtmisel

•

•

Geograafiliselt
keskuse
lähedane
paiknemine
soodustab tööstuse arengut
Heas
korras
teede
ja
ühistranspordiühenduste
olemasolu

•
•

•
•

Linnamäe

Keskmine

•

•
•

Palivere
tehase

Keskmine

•

•
•

•

Risti

Keskmine

•

•
•

•
•

Kullamaa

Madal

•
•
•

Soodne
geograafiline
paiknemine
Haapsalu
linnakeskuse suhtes
Tööstusala on arvestatava
laienemisvõimalusega
Ettevõtete arv on piirkonna
omadusi arvesse võttes pigem
suur
Piirkonnas
tegutsevad
ettevõtted on arvestatava
majandustegevusega
Olemasolev tööstuspiirkond on
täielikult ettevõtete omandis
Geograafiline
paiknemine
soodustab
häiringutevabat
tegevust kohalike inimeste
suhtes
Teedeja
ühistranspordivõrgustiku
olemasolu
Hea geograafiline paiknemine
maanteede ja erinevate asulate
suhtes
Mitmekülgsed
ühistranspordiühendused
Erinevate
ettevõtlusvaldkondade
esindatus piirkonnas
Arengupotentsiaaliga
maa
olemasolu
Kaasaegse taristu (el. alajaam) ja
mahasõitude olemasolu

Arvestataval
hulgal
laienemispotentsiaaliga maad
Olemas
teedeja
ühistranspordivõrgustik
Võimeka
elektriühenduse
kättesaadavus

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

Probleemid paepinnasele
ehitamisega
Ettevõtlustegevus
piirkonnas on erinevaid
tegureid arvesse võttes
tagasihoidlik
Puudub
selge
visioon
piirkonna arendamiseks
Ettevõtjate
kriitiline
meelestatus
piirkonna
suhtes
Vilets
elektrija
internetiühendus
Probleemid ühistranspordi
graafikute sobivusega
Tööstuspiirkonna
laienemise korral ei pruugi
elukeskkond kiirelt järgi
areneda
Arvestatav
kaugus
linnakeskusest
Probleemid
elektriühenduse
läbilaskevõimega
Maa
kättesaadavuse
piirangud laienemiseks
Võimalikud
probleemid
inimressurssi
kättesaadavusega

Kaugus
suurematest
keskustest
Rabamaade
ja
looduskaitsevööndi
olemasolu, mis raskendab
tööstuse
võimalikku
laienemist
Kohati
passiivsete
ettevõtete
olemasolu
piirkonnas
Tööstuspiirkonna
hajus
jagunemine, mis muudab
ühenduste ja tööstuse
kontsentreerumise
keeruliseks
Võimalik
tööjõupuudus
tulenevalt
piirkonna
kaugustest
suuremate
keskuste suhtes
Tööstusala
tegevusvaldkondade
kontsentreeritus vähestele
valdkondadele

•

Pürksi

Madal

•
•
•

Piirkonnas arvestatav hulk
tööstuseks arendatavat maad
Ühistranspordiühenduste
olemasolu
Piirkond on geograafiliselt
kontsentreeritud, seega on
tööstust seal lihtsam terviklikult
arendada

•
•
•
•

•

•

•

Probleemid
kommunaalühendustega
tööstuskruntide osas
Kauge
paiknemine
suurematest keskustest
Väheste
ettevõtete
olemasolu piirkonnas
Kehv
teedevõrgustik
tööstusalal
Võimalikud
probleemid
tööjõu leidmisega, kui
piirkond peaks laienema
Tööstuslikult potentsiaalne
maaomand
suuresti
eraomandis
Üldine taristu ei vasta
tööstuse
arendamise
võimekustele
Suuresti väljakujunemata
tööstuspiirkond

Selleks, et pakkuda täiendavat kokkuvõtlikku ülevaadet tööstuspiirkondade arengu perspektiivist olulistele
aspektidele, on asjakohane need allolevas tabelis välja tuua. Oluliste tööstuse arengu aspektide all on
silmas peetud eelkõige elektriühenduse võimekust, piirkonna ligipääsetavust ja teedevõrgustikku,
maaressurssi kättesaadavust ja tööjõu hulka 30 minuti piires tööstusala ümber.

TABEL 12 OLULISTE TÖÖSTUSLIKE ASPEKTIDE KÄTTESAADAVUS TÖÖSTUSPIIRKONDADES
TÖÖSTUSA
LA

ELEKTRIÜHENDU
SE VÕIMEKUS

LIGIPÄÄSETAVUS,
TEEDEVÕRGUSTIK

MAARESSURSSI
KÄTTESAADAVUS

TÖÖJÕU HULK 30
MINUTI PIIRES

Taebla

110kV
Taebla
alajaam
2km
kaugusel
tööstusalast

Ligipääsetavus
ja
teedevõrgustik hea, Lihula
mnt ääres

Laienemispotentsiaaliga
maad 22 ha

Üle 10000 inimese

Tööstuse
tn

Vahetus
läheduses 110kV
alajaam

Ligipääsetavus
teedevõrgustik
linnalähedane
Lihula mnt ääres

ja
hea,
asukoht,

Laienemispotentsiaaliga
maad 19 ha

Üle 10000 inimese

Lihula mnt

Vahetus
läheduses 110 kV
alajaam

Ligipääsetavus
teedevõrgustik
linnalähedane
Lihula mnt ääres

ja
hea,
asukoht

Laienemispotentsiaaliga
maaressurss puudub

Üle 10000 inimese

Suur-Holmi

Ühendatud
Haapsalu
linna
elektrivõrguga,
Haapsalu 110kV
alajaam

Ligipääsetavus tööjõule hea.
Teedevõrgustik
suuremahuliseks
veokite
veoks
kehva.
Linnatänavatele ei soovita
veokeid

Laienemispotentsiaaliga
maaressurss puudub

Üle 10000 inimese

Kiltsi

Kiltsi
külas
alajaam puudub,
ühendatud
Haapsalu
linna
elektrivõrguga

Ligipääsetavus
teedevõrgustik
Haapsalu linna
asukoht

Laienemispotentsiaaliga
maad 10 ha

Üle 10000 inimese

ja
hea,
lähedane

Linnamäe

Elektriühenduse
võimekus vilets.
Piirkonda oleks
vaja
110kV
alajaama

Ligipääsetavus
ja
teedevõrgustik
hea,
Haapsalu linna lähedane
asukoht
Keila-Haapsalu
maantee ärres

Laienemispotentsiaaliga
maad 16 ha

Üle 10000 inimese

Palivere
tehase

Elektriühenduse
võimekus vilets.
Piirkonda oleks
tööstuse arenguks
vaja täiendavat
elektriühenduse
võimekust

Ligipääsetavus
ja
teedevõrgustik keskpärane.
Asub Haapsalu mnt vahetus
läheduses. Ligipääsetavus
autoga
hea,
ühistranspordiga
keskpärane.

Laienemispotentsiaaliga
maad 13 ha

Üle 10000 inimese

Risti

Vahetus
läheduses 110 kV
alajaam

Ligipääsetavus hea, asub
Haapsalu mnt läheduses ja
ristumispunktis
ÄäsmäeHaapsalu-Rohuküla teega.

Laienemispotentsiaaliga
maad 2,7 ha

Üle 10000 inimese

Kullamaa

Vahetus
läheduses 110kV
alajaam

Ligipääsetavus
erinevate
sõiduvahenditega
pigem
vilets, kaugus suurematest
keskustest
suur.
Teedevõrgustik hea

Laienemispotentsiaaliga
maad 25 ha

Ligikaudu
inimest

2000

Pürksi

Vahetus
läheduses kohalik
alajaam

Ligipääsetavus kehv, kaugel
suurematest
keskustest,
pindamata
teed.
Ühistranspordiühendused
kaugematest piirkondadest
viletsad.

Laienemispotentsiaaliga
maad ligi 45 ha

Ligikaudu
inimest

1000

KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED
Eelnevas analüüsis kirjeldatud Läänemaa tööstus- ja ettevõtluspiirkonnad on mitmekülgse
arengupotentsiaali ja piirangutega alad. Üldiselt on kirjeldatud piirkondade arenguvõimalused- ja pidurid
mõne mööndusega kõikide piirkondade lõikes võrdlemisi sarnased. Need puudutavad peamiselt
piirkondade infrastruktuuri ja täiendavate laienemisvõimaluste olemasolu, võimekust ja laienemise
põhjendatust. Spetsiifilisemalt tuli välja, et valitud Läänemaa tööstuspiirkondades esineb probleeme nii
teedevõrgustiku, ühistranspordi kui ka võimaliku elukeskkonnaga, mis tööstuspiirkondi ümbritseb.
Arenguvõimaluste all toodi välja peamiselt võimalikud laienemisvõimalused ja täiendavad investeeringud
piirkondadesse, mis rikastaksid nii tööstust kui ka seda ümbritsevat keskkonda. Selleks, et täpsemalt
piiranguid ja võimalusi mõista, on asjakohane analüüsi põhjal argumenteeritud järeldused alljärgnevalt
välja tuua.
Keskuse lähedaste tööstuspiirkondade arengu, ressurssi ja jätkusuutlikkuse perspektiiv on
märkimisväärselt parem kui kaugemate piirkondade oma. See on tingitud paremast inimressurssi
kättesaadavusest ja mitmekülgsematest transpordivõimalustest. Jätkusuutlikkuse perspektiivi kinnitab ka
keskuse lähedaste tööstuspiirkondade tööhõive, mis on ligi 70% suurem kui kaugemate piirkondade oma
ning sealse majandustegevuse käive on ligi 85% suurem kui kaugemates piirkondades. Ühelt poolt on see
seotud sisendressurssi parema kättesaadavusega, kuid ka piirkondade erineva taristu võimekusega. See
tähendab, et keskuse lähedased tööstuspiirkonnad on pikaajalises perspektiivis arenguvõimelisemad ning
nendesse täiendavate investeeringute paigutamine ei pruugi põhjendatuse perspektiivist liiga
problemaatiliseks osutuda. Samas võib ka keskuste lähedastes piirkondades esineda probleeme
oskustööjõu leidmisega, tööstuse laiendamisega ja võimalike kommunikatsioonidega.

Taristu täiendav arendamine pakuks Läänemaa tööstuspiirkondadele olulist arenguperspektiivi. Praegusel
juhul osutusid taristu perspektiivist üldiselt kõige problemaatilistemaks asjaoludeks erinevate
kommunikatsioonide puudulikkus, peamiselt probleemid elektri- ja teedeühendustega ning kiire
internetiühendusega. Lisaks esinesid probleemid piirkondade ühistranspordi ja elamisvõimalustega.
Sellest lähtuvalt on asjakohane väita, et Läänemaa tööstuspiirkonnad vajavad täiendavaks arenguks
investeeringuid nii tööstustegevusse kui ka laiemasse infrastruktuuri, sh tõhustada ja arendada koos
kohaliku omavalitsusega tihedamat ja ühistele eesmärkidele orienteeritud koostööd. Koostöö üks
eesmärkidest võiks olla väiksemate, kuid ihaldusväärsete regiooni (tööstus)keskuste loomine.
Läänemaa tööstuse arengut soodustaks olulisel määral rongiliikluse olemasolu, mis aitaks transportida nii
inimesi kui ka kaupu teistesse regioonidesse. Mitmekülgse transpordiühenduse puudumine suunab
tööstuste teenindava liikluse maanteedele ja linnakeskusesse, mis muudab linnakeskkonna seetõttu kohati
problemaatiliseks. Lisaks pakuks rongiliiklus täiendavat arenguvõimalust piirkonna sadamatele ja seeläbi
tööstuspiirkondade impordi- ja ekspordivõimekusele. Ühtlasi aitaks rongiliikluse olemasolu tõenäoliselt
suurendada väiksemate keskuste inimasustust ning seeläbi potentsiaalselt soodustada Läänemaa
väikesemate tööstuspiirkondade arengut.
Tööstuspiirkondade puhul oleks oluline laiendada nende haaret erinevate tööstussektorite vahel.
Aruande koostamise ajal tundub, et Haapsalu tööstussektorid on suuresti kontsentreeritud kitsastele,
võrdlemisi traditsioonilistele tegevusvaldkondadele, mis ei pruugi piirkonna edu tulevikku vaatavalt
tagada. Selleks, et tuua piirkonda mitmekülgsemat tööstuse arengut, oleks oluline laiendada tööstuste
tegevushaaret ning võimaluse korral keskenduda tööstuspiirkondade tegevusalade innovaatilisele
laiendamisele, näiteks IT ja tehnoloogia sektori arendamisele, mis Läänemaa kui tööstuspiirkonna
tugevamalt esile tõstaksid. Arusaadavalt eeldab see mitmekülgseid investeeringuid ja oskustööjõu leidmist,
kuid võimalik tulu, mis kohaliku tööturu ja laiemalt elu atraktiivsuse eest potentsiaalselt vastu saadakse on
pikas arenguperspektiivis tõenäoliselt ennast õigustav.
Läänemaa tööstusalade arenguperspektiivi määratlemise ja probleemkohtadega tegelemise puhul on
kriitilise tähtsusega erinevate tasandite koostöö, arutelu ja ühiste eesmärkide seadmine. Nende tegurite
kaudu on tõenäoline, et Läänemaa tööstuspiirkonnad leiavad täiendava arenguperspektiivi laiemalt.
Selleks, et tööstusalade arengupotentsiaal ja hinnangud oleksid asjakohaselt jälgitavad, koostati allolevad
tabelid, mille abil on võimalik hinnata kõigi kümne tööstusala laienemispotentsiaali ning oluliste
arenguaspektide kättesaadavust nendes tööstuspiirkondades.
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