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SISSEJUHATUS 

 

Tervis on universaalne väärtus ja inimese põhiõigus (Maailma terviseorganisatsioon WHO 

1999) http://www.sm.ee/tegevus/tervis.html  

Paikkonna terviseprofiil on arengudokument, mis aitab kaardistada kohalike elanike tervise 

olukorda ja seda mõjutavaid tegureid.  

Terviseprofiili abil saab määratleda paikkonna peamised probleemid, sekkumist nõudvad 

valdkonnad ja vajalikud tegevused. Teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab 

oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta ning kulutada nappe vahendeid targalt ja 

tulemuslikult.  

Terviseprofiili koostamise eesmärgiks on suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste 

elukvaliteeti parema tervise kaudu, juhtida tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste 

tervisemõjudele ja tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse 

arengukavasse. 

Tervis on inimese elukvaliteedi üks alustalasid ning määrab suuresti selle, kui hästi või 

halvasti ta oma eluga toime tuleb. Tervist parandada on põhjust. Viimaste aastate arengud 

rahvatervises on olnud positiivsed – sündivus tõusnud, eluiga pikenenud. Sealjuures on eluiga 

pikenenud kiiremini Euroopas keskmiselt. Eesti tervishoiusüsteem on viimase kümne aasta 

arengute tulemusena kujunenud üheks Euroopa kulutõhusamaks. Samas on vahe Lääne-

Euroopa ja Põhjamaadega, kelle tase on meile orientiiriks, ikkagi suur ja iive on endiselt 

negatiivne. Tervis on omaette väärtus, kuid lisaks mõjutab ta ka oluliselt majandust, kuna 

terve elanikkond on produktiivsem ja paindlikum. Hinnanguliselt vähendab tervis Eesti SKP-

d 6-15%. Tervist parandada on võimalik. Märkimisväärne osa Eesti tervisekaost on ennetatav: 

varajase suremuse kolm peamist põhjust on südame-veresoonkonna haigused, kasvajad  ja 

vigastused. Kõik kolm on oluliselt mõjutatavad tervisekäitumise ja keskkonnategurite poolt. 

Tervist parandada on kõigi kohustus. Tervise olukorra parandamiseks on vaja kõigi osalust: 

panustama peavad nii riik, kohalik omavalitsus, era- ja kolmas sektor ning iga üksikisik. 

(http://www.sm.ee/tegevus/tervis/rahvastiku-tervise-arengukava-2009-2020.html)  

Indikaatorid ehk terviseprofiili sisendid on kogukonnaliikmetelt, otsusetegijatelt ning tervise- 

ja muude valdkondade spetsialistidelt kogutud arvamused, info ja statistika.  

Indikaatorid on kantud spetsiaalsesse tabelisse. Andmed on kirjeldatud aastate kaupa, 

toomaks välja võimalikke muutusi ja trende. Kuna rahvastiku tervises toimuvad pidevalt 

muutused, on oluline valla terviseprofiil läbi vaadata ja uuendada vastavalt valla poolt valitud 
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ajaperioodile. Terviseprofiili andmete usaldusväärsuse tagamiseks on indikaatorite tabelis 

nimetatud ka andmeallikad ning andmete väljastamise aeg. Käesolevas profiilis kirjeldatakse 

vajalikke ja võimalusel soovituslikke indikaatoreid.  

Pühalepa Vallavolikogu 21.juuni 2010 otsusega nr 69 otsustati algatada Pühalepa valla 

terviseprofiili koostamine ning delegeerida profiili koostamise meeskonna moodustamine ja 

profiili koostamise koordineerimine vallavalitsusele. Pühalepa Vallavalitsuse 29. septembri 

2010 ja 18. detsembri 2013 korralduste kohaselt on moodustanud meeskond valla 

terviseprofiili koostamiseks koosseisus: Piret Eller, Anu Saar, Annely Tikerpuu-Kattel, Katrin 

Paat,  Moonika Raudsepp, Heli Tuisk, Urme Soonvald, meeskonna esimeheks nimetati Urme 

Soonvald. 

Käesoleva terviseprofiili tööversioon on koostatud seisuga märts 2014. 

 

Terviseprofiili koostamise käigus viidi 2010 aasta sügis talvel Pühalepa valla täiskasvanud 

elanike hulgas läbi tervisekäitumise uuring, mis koosnes 69 küsimusest ja mille kaudu 

selgitati välja meie valla inimeste tervist mõjutavaid tegureid, harjumusi, tõekspidamisi ja 

eluviisi. Ankeetküsitluse tulemused on käesoleva terviseprofiili osa. 

Uuringu käigus jagati välja 130 ankeeti, millest tagastati täidetult 72, kasutamiskõlblikuks 

osutus 66 ankeeti. Kokkuvõtteid tehti vanuserühmas 16-64 eluaastat. 
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1. ÜLDANDMED 
 

1.1. Pühalepa valla üldiseloomustus 

Pühalepa vald - see on Hiiumaa idaosa Tareste lahest Õunaku laheni. Valla piirid kulgevad 

Tareste, Nõmme, Pilpaküla, Prählamäe, Tubala, Määvli, Nõmba, Tammela, Undama, Viilupi 

ja Kalgi külade piiridel, külgnedes Käina ja Kõrgessaare valla ning Kärdla linnaga. Pühalepa 

valla pindala on 25 545,5 hektarit (255,5 km2). Sellel pinnal asub 47 küla, neist suuremad 

on 236 (01.01.14) elanikuga Suuremõisa ja 134 (01.01.14) elanikuga Lõpe külad. Määvli ja 

Leerimetsa külas inimesi ei ela. Kokku elab Pühalepa vallas Eesti Rahvastikuregistri andmete 

alusel 1602 inimest. (seisuga 01.01.2014) Rahvastiku tiheduseks on 5,7 inimest 

ruutkilomeetril.  

Pühalepa administratiivne keskus asub Tempa külas, mis on ühtlasi valla geograafiline 

keskus. Pühalepa vallamaja läheduses asuvad Hellamaa Perekeskus koos sotsiaalmajaga ja 

Hellamaa Rahvaraamatukogu. Suurimas külas Suuremõisas asuvad Suuremõisa Lasteaed-

Põhikool, Suuremõisa Rahvaraamatukogu,, Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus, 

spordisaal, Hiiumaa Ametikool ja kauplus. Paladel asuvad Palade Põhikool koos 

spordihalliga, Palade Lasteaed, Palade Rahvaraamatukogu, Palade Loodushariduskeskus, 

Soera Talumuuseum ja kauplus.  

Oluline roll teenustepakkujana on Kärdla linnal, mis on ümbritsetud valla territooriumist. 

Elanike peamised elatusalad on põllumajandus, teenindus ja turism. Tööstuslikud tegevusalad 

on laevaremont, metsavarumine ja puidutöötlemine, õmblemine ja vaibakudumine. Veel 

lisanduvad kalapüük Väinamerest ja ehitamine. Vallas asuvad kala- ja laevaremondisadamana 

tuntud Suursadam ja Hiiumaad mandriga ühendav Heltermaa sadam ning Kärdla Lennuväli. 

Valla tuntumad ehitismälestised on Suuremõisa loss, Pühalepa kirik, Soera Talumuuseum 

ning loodusmälestised Kukka hiidrahn, Helmerseni kivikülv ja Kallaste pank.  

Valla arengu eeldused peituvad eelkõige tema asukohaeelistes, kaunis looduses, ajaloo- ja 

kultuuripärandis ning elanike püüdlustes ja eneseteostuses.  

Allikas: Pühalepa valla koduleht http://www.pyhalepa.hiiumaa.ee  

 

1.0.1 Pindala  

Pühalepa valla pindala on 25 545,5 hektarit (255,5 km²) 
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1.0.2 Asustustihedus 

Asustustihedus ehk inimeste arv ruutkilomeetri kohta on seisuga 01.01.2014 Pühalepa vallas 

5,7. 

Allikas: Statistikaameti Statistika andmebaas 

 

1.2 Rahvastik 

Viimastel aastatel on valla rahvaarv märkimisväärselt vähenenud. Jätkuvalt on valla iive 

negatiivne, valla rahvastik vananeb (ennekõike noorte inimeste lahkumise tõttu). 

Pühalepa valla rahvastik, seisuga 01.jaanuar (Rahvastikuregistri andmetel) 

Aasta Mehi Naisi Kokku 
Keskmine 

vanus 
Iive +/- 

2002 952 969 1921  0 

2003 947 950 1897  -10 

2004 918 900 1818  -11 

2005 903 872 1775 39,1 3 

2006 901 858 1759 39,7 -5 

2007 883 828 1711 40,6 -10 

2008 884 813 1697 41,3 -11 

2009 875 799 1674 41,7 -9 

2010 871 788 1659 42,4 -15 

2011 862 762 1624 42,75 -11 

2012 862 777 1639 43,23 -5 

2013 859 777 1636 43,87 -9 

2014 848 754 1602 44,49 -8 

 

1.2.1. Aasta keskmine rahvaarv 

Eesti Statistikaameti Statistika andmebaasi alusel esitatud aastakeskmine rahvaarv, mida 

kajastab indikaatorite tabel on saadud (ümber arvutatud) vastavalt statistikaameti poolt 

kasutatud metoodikale ja põhineb 2000.aasta rahvaloenduse ning sünni-, surma- ja 

rändestatistikal. 

Erinevalt Eesti üldisest aastakeskmise rahvaarvu soolisest jaotusest on Pühalepa vallas mehi 

aastakeskmiselt mõnevõrra rohkem kui naisi.  
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Joonis 1.2.1. Aastakeskmine elanike arv Pühalepa vallas. Allikas: Statistikaamet. 
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Joonis 1.2.1.1. Võrdluseks: Eesti rahvaarvu muutus aastatel 1991-2012. Allikas: Statistikaamet. 

 

1.2.2. Rahvastiku soo- ja vanusejaotus 

Rahvastiku soo- ja vanusejaotus 1. jaanuari seisuga. Naiste osakaal on tunduvalt väiksem 

vanuserühmas 30-34 (Joonis 1.1.2). Rahvastikupüramiidist järeldub, et suur on lahkujate arv 

noorte naiste seas vanuses 30-39 aastat. Tööealine elanikkond vanuses 25-50 aastat on välja 

rännanud ja väikesearvulisem Eesti keskmisega võrreldes. Vanemaealiste, vanuses 50-65, 

põlvkond on rohkearvulisem Eesti keskmisest, millest võib järeldada, et järgmise kümne aasta 

jooksul 60-75 aastaste arv suureneb, seega suureneb vajadus just vanemaealistele suunatud 

igasuguse tervist edendava ja muu toetava tegevuse järgi. Väike on põlvkond vanuserühmas 

5-9 ja nagu kogu Eesti puhul on vähem 10-14-aastaseid lapsi, väike kasvutrend on 0-4 

aastaste laste vanuserühmas, aga mitte nii ilmekas nagu kogu Eestis. 
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Eesti, 2000 Pühalepa vald, 2000
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Joonis 1.2.2. Rahvastiku soo-ja vanusejaotus rahvastikupüramiididena aastatel 2000 ja 2010 (võrdluses Eesti ja 
Pühalepa vald) Allikas: Statistikaamet 
 

1.2.3. Elussündide arv 

Elussünd on elutunnustega lapse sünd sõltumata raseduse kestusest. Pühalepa vallas on 

sündide arv aastas viimastel aastatel alla 20 lapse, võrdluseks 1990-ndate algusaastail oli 

sünde aastas üle 30-ne, 1997-dast aastast alates on valda juurde sündinud aastas 

maksimaalselt 20 last. Sündide arv viimasel aastakümnel näitab üldist langusetendentsi. 

Kahjuks ei ole vallas märgatavat sündivuse tõusu ka seoses vanemahüvitise kehtestamisega. 
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Joonis 1.2.3 Elussündide arv. Allikas: Statistikaamet 
 

1.2.4 Surmajuhtude arv 

Aasta jooksul surnud meeste ja naiste arv. Suremust soo järgi vaadeldes on viimaste aastate 

lõikes meeste suremus olnud suurem. Põhjusteks on ilmselt meeste üldine madalam eluiga 

võrreldes naistega. Sotsiaalministeeriumi kogumiku “Tervis, töö- ja sotsiaalelu 2000-2008” 

andmetel on nii meeste kui naiste surmade põhjusena esikohal vereringkonnaelundite 

haigused, seejärel pahaloomulised kasvajad ning kolmandal kohal on õnnetusjuhtumid, 

mürgistused, traumad. Viimaste juhtude arv on meeste hulgas siiski kolm korda kõrgem. 

Samas naiste suremus vereringkonnaelundite haigustesse oli tunduvalt suurem kui meestel. 
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Joonis 1.2.4 Surmajuhtude arv. Allikas: Statistikaamet 
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1.2.5 Loomuliku iibe kordaja 

Loomulik iive näitab piirkonna rahvaarvu muutust kindla ajavahemiku (aasta) jooksul, mis 

moodustub sünni- ja surmajuhtude arvu vahena. Loomuliku iibe kordaja on aasta elussündide 

ja surmajuhtude arvu vahe 1000 aastakeskmise elaniku kohta. Loomulik iive on kahjuks 

jätkuvalt negatiivne ja võib tuleneda valla elanikkonna pidevast vananemisest. 
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Joonis 1.2.5. Loomuliku iibe kordaja. Allikas: Statistikaamet 

 

1.3 Rahvastiku terviseseisund 

 
1.3.1. Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse 

Vereringeelundite haigustesse surnud inimeste suhtarv, mis võimaldab võrdlust teiste 

maakondade ja kogu Eesti vastava näitajaga. 
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Joonis 1.3.1. Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse. Allikas: Tervise Arengu Instituut 
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1.3.2 Suremuskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse 

Pahaloomulistesse kasvajatesse surnud inimeste suhtarv. 
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Joonis 1.3.2. Suremuskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse. 
Allikas: Tervise Arengu Instituut 
 

1.3.3 Suremuskordaja välispõhjustesse 
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Joonis 1.3.3 Suremuskordaja välispõhjustesse.  
Allikas: Tervise Arengu Instituut 
 
Välispõhjustesse surnud inimeste suhtarv. Välispõhjused on: sõidukiõnnetused, juhuslikud 

mürgitused, alkoholimürgitus, enesetapp ja rünne, põletused ja tuleõnnestused, uppumine, 

lämbumine, kukkumised, hammustused, elektri- ja kiirguskahjustused jne. 
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Sarnaselt Eesti näitajatele on ka Pühalepa vallas peamised surma põhjused esiteks suremus 

vereringeelundite haigustesse, teiseks suremus pahaloomulistesse kasvajatesse ja kolmandaks  

välispõhjustesse. 

 

2 SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 

 

2.1 Tööturu situatsioon 

 

2.1.1 Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted 

Näitaja kirjeldab potentsiaalseid töökohti kogukonnas. Ettevõtete arvu kasv näitab, et 

omavalitsuses on ettevõtluse arenguks piisavalt perspektiivi. 
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Joonis 2.1.1 Majanduslikult aktiivsed üksused/ ettevõtted. Allikas: Statistikaamet 
 
Pühalepa vallas domineerivad  mikroettevõtted kus töötajaid on vähem kui kümme. 

Väikeettevõtteid töötajate arvuga 10-49 on olenevalt aastast olnud 1-3.  

 

2.1.2 Maksumaksjate osakaal elanikest 

Kohalikus omavalitsuses elavate inimeste arv, kes tasuvad üksikisiku tulumaksu. 

Maksumaksjate osakaal näitab survet maksumaksjale sotsiaalsfääri ülalhoidmiseks. 

Maksumaksjate osakaal näitas mõningat langust alates 2008 aastast kuid viimastel aastatel 

kasvab tõusvas joones. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Maksumaksjate osakaal 0,0 0,0 0,0 32,7 36,5 38,1 41,5 43,8 44,5 39,6 37,4 38,9 42,2
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Joonis 2.1.2 Maksumaksjate osakaal elanikkonnast. Allikas Statistikaamet 

 

2.1.3 Keskmine brutotulu 

Kohalikus omavalitsuses elavate inimeste brutotulu kuus brutotulu saajate kohta. Näitab 

KOV-is elavate töötavate inimeste jõukust. 

Keskmine brutotulu kuus brutotulu saajate kohta Pühalepa vallas  

 

 
Joonis 2.1.3. Keskmine brutotulu. Allikas Statistikaamet 
 

2.1.4 Ülalpeetavate määr 

Mittetööealiste ehk ülalpeetavate arv 100 tööealise elaniku kohta. Indikaator näitab, mitu 

mittetööeas inimest tuleb 100 tööealise inimese kohta ehk mitut inimest peab ülal pidama 100 

tööealist inimest. 
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Joonis 2.1.4. Ülalpeetavate määr. Allikas: Statistikaamet 

 

2.1.5 Registreeritud töötuse määr 

Töötuse määr ehk tööpuuduse määr näitab töötute osakaalu tööjõus, st tööjõulise elanikkonna 

hulgas. Arvutatakse Töötukassas registreeritud töötute arvu alusel. 

Pühalepa vald 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

15-75 aastaste arv 
seisiga 1.jaanuar 

1388 1408 1384 1390 1381 1393 1385 

Registreeritud 
töötud 01. jaanuar 

29 23 37 101 82 71 52 

Registreeritud 
töötute osakaal (%) 

2,00 1,63 2,67 7,27 5,94 5,10 3,75 

 

2.2 Toimetulek 

 

2.2.1 Puuetega laste ja täiskasvanute arv 

Puudeliik 
LAPS TÄISKASVANU 

Üldkokkuvõte  
Keskmine Raske Sügav 

 
Keskmine Raske Sügav 

Keele-ja 
kõnepuue 0 0 0 0 1 0 1 
Kuulmispuue      1 0 0 2 0 0 3 
Liikumispuue     0 0 0 21 28 6 55 
Liitpuue          0 3 0 1 12 0 16 
Muu               0 3 0 8 10 0 21 
Nägemispuue      0 0 0 1 1 0 2 
Psüühikahäire    0 0 0 1 9 1 11 
Vaimupuue        0 1 0 2 3 1 7 

116 
Joonis 2.2.1. Pühalepa valla laste ja täiskasvanute arvud puude raskusastme järgi seisuga 01.01.2014. Allikas: 
ensib.ee 
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2.2.2 Väljamakstud toimetulekutoetused 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Välja makstud toimetulekutoetused 16,62 17,77 17,38 20,96 17,19 30,10 20,96 20,45 18,15 18,66 24,80 31,18 36,15

Välja makstud toimetulekutoetused

toimetulekupiiri tagamiseks
15,91 17,77 17,38 20,96 17,19 22,82 19,88 16,49 15,15 16,62 23,97 29,83 35,40
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Joonis 2.2.2. Välja makstud toimetulekutoetused. Allikas: Statistikaamet  
 

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajale, mida maksab kohalik omavalitsus. Vaesus 

on oluline terviserisk. Toimetulekutoetuse ja kohaliku omavalitsuse eelarvest sotsiaaltoetuse 

saajate arv annab ülevaate vaesusriskis elavate inimeste hulgast ja toetuse vajaduse ulatusest 

Pühalepa vallas. Hiiumaa terviseprofiili andmetel oli Hiiumaa omavalitsustest 2008-2009 

aastal suurim toimetulekutoetus rahalises mõistes elaniku kohta Pühalepa vallas olles Eesti 

keskmisest oluliselt suurem. 

 

2.2.3 Sotsiaaltoetuste loetelu ja saajate arv 

Peamised sotsiaaltoetused Pühalepa vallas on: 

• riigieelarvelistest vahenditest makstav toimetulekutoetus vähekindlustatud isikutele ja 

peredele; 

• riigieelarvelistest vahenditest makstav vajaduspõhine peretoetus; 

• riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korraldamine; 

• lapse sünniga seoses makstav täiendav lapsetoetus, mida makstakse kahes osas: esimene 

osa lapse sünni puhul 200 euro suuruses summas ja teine osa lapse üheaastaseks saamisel 

100 euro suuruses summas; 

• koolimineku toetus kõigile Pühalepa valla koolide I klassi õpilastele 127,82 eurot; 

• hooldajatoetus raske või sügava puudega isiku hooldajale; 

• toetus ravikindlustuseta isikutele esmaseks arstiabiks ja uuringuteks esitatud arvete aluse; 

• toetus huvitegevuseks, huvialakooli kohatasu maksmiseks; 

• Pühalepa valla lasteaedades lastevanemate poolt makstavat kohatasu ei ole kehtestatud; 
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• täiendavad sotsiaaltoetused riskirühmadesse kuuluvatele vähekindlustatud isikutele ja 

peredele. 

Täiendavate sotsiaaltoetuste saajate (rahuldatud taotluste) arv ja toetusteks arvestatud 

summad, eurodes. 

Aasta Rahuldatud taotluste arv Arvestatud summa, euro 
2007 54 6229,92 
2008 48 4799,76 
2009 33 2933,23 
2010 16 1361,13 
2011 25 2086,55 
2012 14 1805,78 
2013 30 3427,34 
Allikas: Sotsiaalregistri SIS aruannete interneti põhine esitus S veeb ja KOV. 

 

2.2.4 Paikkonnas pakutavad sotsiaalteenused 

Peamised sotsiaalteenused Pühalepa vallas on: 

• sotsiaalnõustamine; 

• asenduskoduteenuse osutamise korraldamine vanemliku hoolitsuseta lapsele; 

• koduhooldusteenuste osutamine eakale või puudega isikule; 

• hoolekandeasutuses hooldamise korraldamine; 

• riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise korraldamine raske või sügava puudega 

lapsele; 

• isikliku abistaja teenus raske või sügava liikumis-või nägemispuudega isikule; 

• eluasemeteenus (sotsiaaleluruumid, munitsipaalkorterid); 

• iseseisvale toimetulekule suunatud rehabilitatsiooni korraldamine (töötute ja pikaajaliste 

töötute konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööelus); 

• Hellamaa Perekeskuse poolt pakutavad teenused (päevakeskuseteenus, transporditeenus, 

pesupesemise teenus, ruumide rentimise teenus). 

Hellamaa Perekeskuse baasil osutatakse sotsiaalteenuseid ning korraldatakse huvitegevust ja 

pakutakse suhtlusvõimalusi kõigile valla elanike gruppidele. 

Alates 2008. aasta novembrist osutatakse Hellamaa Perekeskuse sotsiaalmaja 

sotsiaaleluruumides eluasemeteenust eakatele ja puudega isikutele. 2011. aasta jaanuarist 

pakutakse samalaadset teenust 4-toalises korteris asukohaga Suuremõisa Uus tn 4-10 ja 3-

toalises korteris asukohaga Suuremõisa Uus tn 6-8. 
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Pühalepa vallal puudub hooldekodu ja varjupaik. Hooldekodu teenust pakub SA Hiiu 

Maakonna Hooldekeskus Tohvri, varjupaigateenust on Hiiumaal võimalik saada MTÜ 

Samaaria Eesti Misjoni Putkaste Turvakodult või vajadusel SA Hiiumaa Haiglalt. 

Pühalepa vald on osalenud Euroopa Liidu PROGRESS programmi projektis „Sotsial Skills 

for Silver Economy Services“ („Sotsiaalsed oskused hõbemajanduse teenuste arendamiseks“).  

Projekti koostööpartnerid on Hispaania, Bulgaaria, Itaalia, Ungari ja Eesti. 

Projekt uurib võimalusi ja meetodeid, kuidas: 

- vanemaealisi hoida aktiivseina; 

- aidata vanemaealistel säilitada võimalikult kaua oma aktiivsust, head tervist;  

- tõsta vanemaealiste elukvaliteeti;  

- tagada vanemaealiste hooldussüsteemide jätkusuutlikkus tulevikus. 

Projekti eesmärgiks on: 

- kogemuste vahetamine ja koostöö tekitamine vanemaealiste ja nendega seotud 

sotsiaalsete töökohtade probleemidega tegelevate eri tasandi struktuuride vahel 

Euroopa tasandil; 

- ühistegevuste arendamine, soodustamaks vanemaealiste hoolekande ja aktiivseina 

hoidmise edendamist; 

- vanemaealistele teenuste osutamise läbi tööhõive tõstmise võimaluste arendamise. 

 

2.3 Kaasatus kogukonna tegevustesse 

 

2.3.1 Kogukonna motivaatorid 

Pühalepa vald tunnustab ja tänab oma valla tublisid inimesi.  

Vallaelanike identiteedi ja oma kodukoha tunde tekitamiseks toetatakse aktiivselt 

külaliikumist, korraldatakse heakorra kampaaniaid, osaletakse kodukaunistamise 

konkurssidel, laiendatakse huvialahariduse võimalusi, soositakse heategevusüritusi. Vallaleht 

ja valla interneti kodulehekülg kannavad jätkuvalt suurt osa teabe edastamisel ja tagasiside 

saamisel. Elukestva õppe võimalustega kaasaminemiseks soodustatakse täiskasvanutele 

täiendus - ja ümberõppekursusi.  

Parimatele õppuritele, kes lõpetavad valla põhikooli kiituskirjaga, kingib vald 

traditsiooniliselt käekella. Vallavalitsus korraldab igal aastal vallavanema vastuvõtu tublidele 

õpilastele ja nende vanematele.  

Traditsiooniks on saanud õpetajate päeva tänuürituse korraldamine. 
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Traditsiooniliselt toimub igal aastal emadepäeval beebipäev, kuhu kutsutakse aasta jooksul 

valda sündinud beebid koos nende vanematega. Vallavanem kingib selle tähtsa päeva puhul 

kõigile lastele hõbelusika lapse nime ja sünnikuupäevaga. 

Pühalepa valla rahvast õnnitletakse Pühalepa valla lehes juubelite puhul alates 

viiekümnendast eluaastast. 

Pühalepa valla kaunimad kodud osalevad konkursil „Kaunis Eesti kodu“, mille patrooniks on 

Eesti President. Innustamaks vallaelanikke, oma aedu ja hooneid korrastama, on vald mitmeid 

aastaid korraldanud koostöös värvitootja ja osaühinguga Faasion värvikampaania. 

Töökohtade loomiseks ja tööandjate leidmiseks oleks vajalik lisada üks tunnustamise liik, 

millega ergutada aktiivseid ettevõtjaid, kes tagavad vallaelanikele töökohad ja sissetuleku või 

julgustada algajaid ettevõtjaid, kel on julgust ja tahtmist alustada ettevõtlusega ning luua uusi 

töökohti. 

Kindlasti motiveerib Pühalepa valla kodanikku huvi-ja sporditegevuse vallapoolne toetamine 

– nii taidlusringide kui laste ja noorte spordi treeningrühmade juhendajatele makstakse 

töötasu. 

 

2.3.2 Elanike kaasamine 

Ühingute, seltside, kolmanda sektori ühenduste ja survegruppide kaasamine neid mõjutavate 

otsuste tegemistesse on valla eesmärkide teostamisel vajalik. Pühalepa vallas ei ole eelpool 

nimetatud grupid väga aktiivselt otsustusprotsessidesse sekkunud. 

Elanikel on võimalus kaasa rääkida otsustusprotsessides, kui nad seda vaid soovivad. 

Volikogu istungid on reeglina avalikud ja elanikel võimalus arutelu juures viibida. 

Praktika näitab, et vaba kuulaja rollis ei osale külaelanikke. Aktiivsemaid vallaelanikke, oma 

ala spetsialiste ja arvamusliidreid on kaasatud volikogu komisjonide kaudu laiapõhjalisemate 

arutelude ja otsuste saavutamiseks. 

Volikogu komisjonidesse on kaasatud paljud vallakodanikud läbi erinevate 

tegevusvaldkondade. 

Revisjonikomisjon, mis tegutseb vastavalt KOKS-i § 48; 

Eelarve-ja rahanduskomisjon, mille põhilisteks tegevusvaldkondadeks on vallavolikogu ja-

valitsuse nõustamine valla eelarve menetlemisel, investeeringute planeerimisel, vallale 

rahaliste kohustuste võtmisel, maksude ja teenuste hindade kehtestamisel, valla vara 

kasutamisel ja haldamisel, ettevõtluses ja turismis, elamu-ja kommunaalmajanduse, valla 

arengu planeerimisel jne. 
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Maamajanduskomisjon, mille põhilisteks tegevusvaldkondadeks on vallavolikogu ja-valitsuse 

nõustamine maa-ja omandireformi, keskkonnakaitse, heakorra, valla teede korrashoiu 

küsimustes, külaelu küsimustes jne; 

Ehitus-ja planeerimiskomisjon, mille põhilisteks tegevusvaldkondadeks on vallavolikogu ja-

valitsuse nõustamine valla planeerimise suunamisel, ehitusküsimuste lahendamisel jne; 

Kultuuri-ja hariduskomisjon, mille põhilisteks tegevusvaldkondadeks on vallavolikogu ja-

valitsuse nõustamine valla haridus-ja noorsootöö koordineerimisel ja planeerimisel, 

huvihariduse küsimustes, kultuuri-ja sporditegevuse küsimustes jne; 

Sotsiaal-ja tervishoiukomisjon, mille põhilisteks tegevusvaldkondadeks on vallavolikogu-ja 

valitsuse nõustamine sotsiaaltoetuste-ja teenuste osutamisel ja planeerimisel, tervishoiu 

korraldamise küsimustes. 

Kaasamine toimib juhul, kui külas on sädeinimene, kes korraldab küla elu ja arengut, kui 

külas toimuvad ühistegevused ja on kindlustatud seltsielu järjepidevus. Kaasamiseks on vaja 

välja selgitada inimeste huvid, et võimalikult suur osa elanikest osaleksid huvitegevuses, et 

igaüks saaks oma. Mitmetes külades loodud seltsid pakuvad kogukonnale võimalust osaleda 

ühisüritustel ja edastada oma arvamusi vallavalitsusele. Seni on aga külaelanikud avalike 

arvamuste esitamisel passiivsed, nad võiksid olla aktiivsemad. 

Initsiatiiv arendustegevusteks peab lähtuma elanikest. Eelkõige hõlmab see külade ja 

piirkondade arengukavade väljatöötamist, eesmärkide määratlemist elanike endi poolt ja 

nende toetamist vastavalt valla võimalustele. 

Valla aktiivsemad külaseltsid on: MTÜ Külaselts Hellatempa, MTÜ Külaarenguselts Sakas, 

Suuremõisa Külaselts, Tubala külaselts, Lõpe külaselts, Värssu külaselts. 

Aktiivselt tegutseb vallas kaks naisseltsi: Kuris MTÜ Pühalepa Naistekoda ja Suuremõisas 

MTÜ MõisaProuad, peale nende tegutsevad vallas jahimehi ühendav MTÜ Pühalepa 

Jahimees, motospordisõpru ühendav MTÜ Pühalepa Motoklubi, valla ajaloolisi traditsioone ja 

elamisviisi tutvustav MTÜ Soera Talu, Linnumäe külas tegutsev ja ratsaspordihuvilisi 

ühendav MTÜ Hiiumaa Ratsaspordiklubi, MTÜ Murispuu, kelle tegevuseks on puit- ja 

kiviehitiste restaureerimine ja selleks vajalike oskuste õpetamine, metsaomanikke ühendav 

organisatsioon MTÜ Hiiumaa Metsaselts, eakaid laulu-ja tantsuhuvilisi ühendav seltsing 

Pühalepa Lustilised, käsitööhuvilisi koondav Hellamaa Käsitööring, 2013.aasta lõpust 

tegutseb Hellamaa Perekeskuse juures MTÜ Klubi Pühalepa vanamehed, kelle eesmärgiks on 

kaasata pensionieas mehi rohkem sotsiaalsetesse tegevustesse, uurida koduvalla ajalugu, 

tegeleda heategevusega ja koostöös omavalitsusega osaleda erinevates valla 

arendustegevustes, samuti tegutseb vallas mitmeid auhindu võitnud mälumänguvõistkond. 
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Olemas on külamaja Kuris, külaselts Hellatempa on Hellamaa randa rajanud külaplatsi koos 

kiige, vabaõhulava ja seltsipesaga, Tubala külaselts on ehitanud külla suure külakiige, Sarve 

ja Soonlepa küla on välja ehitanud Sarve piirkonna üldkasutavata puhke-ja jaanitule koha, 

rajanud sinna paargu koos laua ja pinkidega, mis on samuti saanud külaelanike 

kooskäimiskohaks. MTÜ Külaselts Raudhof (Värssu küla) on ehitanud Värssu 

paadisadamakai uue osa, süvendanud lautri ja teinud heakorrastustööd. Värssu sadam on 

piirkonna olulisim merevärav ja vabatahtliku paadiseltsiga on liitunud uusi paadiomanikke. 

Vallavolikogu on andnud MTÜ-de kasutusse valla omanduses olevaid ruume, hooneid ja 

maid. 

Suursadama ait – MTÜ O Ring Dageida Divers Club, allveesport, mereajaloo uurimine ja 

kogutud materjalide säilitamine 

Kuri koolimaja – MTÜ Pühalepa Naistekoda, Pühalepa valla aktiivseid naisi ühendav 

organisatsioon,  

Partsi tuulik – MTÜ Pühalepa Jahimees, võtavad endale kohustuse rekonstrueerida Partsi 

mõisa tuuleveski vastavalt restaureerimisprojektile, endale seltsimajaks 

Hellamaa kiigeplats – MTÜ Külaselts Hellatempa, Hellamaa ja Tempa külade elanikke 

ühendav selts 

Päheli talukompleks – MTÜ Murispuu, koostöös Hiiumaa Ametikooliga, kasutada talu 

hooneid ja aeda praktiliste tööde õppebaasina puit- ja kiviehitiste restaureerimise erialal, 

maastikuehituse erialal ning koostöö tugevdamine kooli ja valla ning kogukonna vahel 

Soera talumuuseumi kompleks – MTÜ Soera Talu, muuseumi pidamine, ajaloolise pärandi 

hoidmine ja tutvustamine 

Palade katlamaja hoone – MTÜ Pühalepa Motoklubi, motoklubi tegevuse arendamiseks ja 

noorte motosportlaste treenimiseks ja koolitamiseks. 

Soera kinnistust 0,9 ha - MTÜ Hiiumaa Metsaselts, Metsaseltsi üheks prioriteediks on 

traditsioonide taaselustamine ja sellel eesmärgil soovivad nad Soeras edendada 

talumetsandusega seotud tegevusi: korraldada õppepäevi, metsandusliku pärimuskultuuri 

kogumist ja talletamist, erinevate puidukasutusviiside tutvustamist jms. 

Mõlemas koolis ja lasteaias tegutsevad hoolekogud, kelle kaudu on elanikkonnal võimalus 

valitsusele või volikogule ettepanekuid teha. 

Palade Põhikool on liitunud mittetulundusühinguga Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring 

Eestis (T.O.R.E.). MTÜ NÜ TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende 

inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, 
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suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja 

erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi. TORE eesmärk on 

tugiõpilasliikumise põhimõtete tutvustamine ja teadvustamine. 

Tugiõpilastegevus TORE arendab kolme suunda koolis: tugiõpilaste endi toimetulekut; 

sõbraks ja kaaslaseks olemist (abi) eakaaslastele ja õpilaste ja täiskasvanute vahelist koostööd. 

 
Vallal on interneti koduleht www.pyhalepa.hiiumaa.ee ja 6 korda aastas ilmuv paberkandjal 

ajaleht Pühalepa Teataja. Läbi kohaliku väljaande ja kodulehe vahendatakse olulist teavet- 

uudiseid, sündmusi, reklaami jne. 

 
3 LASTE JA NOORTE ARENG 
 

3.1 Laste arv omavalitsuses 

01.01.2014 andmetel oli Pühalepa valla elanike registris 238 last vanuses (2010.aastal 310 

last) 1-19 a. Keskmiselt väheneb laste arv ca 15-20 lapse võrra aastas. 

Noorte ja laste perspektiivi kindlustamiseks suurendatakse investeeringuid haridusse – 

koolihoonetesse ja lasteaedadesse ning vaba aja võimaluste arendamiseks. Head kasvatajad ja 

õpetajad, turvaline ja loovust soosiv arengu ja õpikeskkond, sõbralik lasteaia – ja koolielu 

seovad nii praegused kui tulevased elanikud tihedamalt koduvallaga. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

15-19a 147 154 157 158 154 143 147 152 142 140 139 123 125

10-14a 149 163 171 164 155 153 137 115 94 82 62 60 70

5-9a 163 143 134 116 88 73 64 58 57 56 48 52 60

1-4a 91 89 83 80 75 64 60 60 57 60 61 54 71

KOKKU: 550 549 545 518 472 433 408 385 350 338 310 289 326
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Joonis 3.1. Laste arv omavalitsuses. Allikas: Statistikaamet 
 

3.2 Laste ohutu elu ja õpikeskkond 

Pühalepa vallas on Suuremõisa Lasteaed-Põhikool ja Palade Põhikool. Lisaks töötab Palade 

lasteaed. 
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Kooli ja lasteaia tervisekaitse keskkonna osas tuleb arvesse võtta ruumide valgustust, kasvule 

vastava mööbli olemasolu ja selle õiget asetust klassis; ventilatsiooni olemasolu ja sellest 

sõltuvat õhukvaliteeti klassis; õigesti koostatud õppekava; kooli spordirajatiste 

nõuetelevastavust; nõuetele vastava joogivee tagamist ning ohutut juurdepääsuteed kooli. 

Järjepidevalt on parendatud Palade Põhikooli seisukorda nii välisfassaadi, kui sisemisi 

tingimusi. 

Kaasaegsemate tingimuste loomiseks on vaja: 

• parendada laste mänguväljakuid Suuremõisas ja Paladel; 

• täiendada Paluküla matkarada täiendavate võimalustega; 

• renoveerida Palade Spordihoone ja uuendada sordivahendid; 

• laiendada loodushariduse võimalusi kogu vallas; 

• muuta koolitee valgustatumaks ja ohutumaks (vöötrada Paladele); 

• suurendada transpordi kättesaadavust laste- ja noorte huviringis osalemiseks; 

• jätkata koostööd teiste Hiiumaa organisatsioonidega laste turvalisuse ja ohutuse 

tagamiseks (politsei- ja piirivalveamet, kaitseliit jt). 

Palade Lasteaia rekonstrueerimine on lõpule viidud, 2012 aasta septembrist alustas lasteaed 

tööd kuni 40 lapsele mõeldud, kõigile nõuetele vastavates ruumides. Palade Lasteaia 

rekonstrueerimise käigus olid põhitegevusteks: maaküttesüsteemi rajamine, olemasoleva 

hoone rekonstrueerimine ja juurdeehituse rajamine, kõige selle tulemusel kaasajastati ja 

täiendati laste hoiu- ja tegelusfunktsioone. 

Alates 1. novembrist 2013 on Palade Lasteaed liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade 

(TEL) võrgustikuga, kuhu kuuluvad vabatahtlikkuse alusel ühinenud lasteaiad, kes lähtuvad 

oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest. TEL eesmärk on hoida ja tugevdada 

lapse tervist ning soodustada tema terviklikku arengut. Palade Lasteaed on liitunud ka 

projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ - väljatöötatud metoodika alusel tehakse lapsele 

selgeks, mis on kiusamine ja kuidas seda vältida. 

2014 aastal on alustatud Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli lasteaiahoone rekonstrueerimistööde 

ettevalmistamisega, tööd on planeeritud teostada 2014 aasta kevad-suvisel perioodil. 

Palade Põhikool on liitunud Tervist edendavate koolide võrgustikuga. Tervist edendavate 

koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi 

kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline 

elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui 
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koolipersonalile. Heaks näiteks tervisliku koolitoidu propageerimisel on Palade Põhikooli 

kokkade tubli tulemus konkursil „Parim Koolisöökla 2013“, kus võideti üks esikohtadest. 

 

3.3 Laste arv haridusasutustes 

 

 
 
Joonis 3.3. Laste arv haridusasutustes. Allikas: ehis.ee 
 

Suuremõisa Põhikoolis on alates 2008/2009 õppeaastast põhiharidust antud kuue klassi 

ulatuses. 

Alates 2012/2013 õppeaasta algusest liideti Suuremõisa Lasteaed ja Suuremõisa Põhikool 

ning tegutsetakse Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolina. 

 
Hiiu maakonnas on keskhariduse omandamise võimalus Käina Gümnaasiumis ja Kärdla 

Ühisgümnaasiumis. Kärdlas asub õpilaskodu, kus valla õpilased saavad vajadusel elada. 

Laste arv lasteaias ja koolis on viimastel aastatel vähenenud sündivuse languse tõttu. 

Pühalepa vallas koolikohustuse täitmisega suuri probleeme ei ole, kuid on üksikuid 

juhtumeid. 

 

3.4 Kool/ lasteaia terviseteenuse olemasolu 

Pühalepa vallas tegutsevates koolides (Suuremõisa Lasteaed-Põhikool, Palade Põhikool ja 

Hiiumaa Ametikool) osutab koolitervishoiuteenust OÜ Kärdla Perearstid. 

Koolilaste tervisliku seisundi jälgimine toimub üks kord aastas. Mõlemas koolis toimub kord 

aastas laste hammaste kontroll. 
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3.5 Alaealiste komisjonis arutatud esma-ja korduvjuhtude arv vanuse lõikes 

Alaealiste komisjon arutab alaealiste poolt toime pandud õiguserikkumisi ning rakendab 

mõjutusvahendeid (hoiatus, koolikorralduslikud mõjutusvahendid, vestlusele suunamine 

psühholoogi, narkoloogi või muu spetsialisti juurde, lepitamine, üldkasulik töö, käendus jt) 

või taotleb kohtult luba nende kohaldamiseks, samuti koordineerib maakonnas alaealistega 

tehtavat kuriteoennetust. 

Hiiu maakonna alaealiste komisjoni andmetel on ajavahemikul 2000 kuni 2009 aasta 

Pühalepa vallast käinud alaealiste komisjonis alla 14-aastaseid 24 korral, tüdrukuid 3 ja poisse 

21, sealhulgas tubaka ja alkoholi tarbimise põhjusel kahel juhtumil. 24-jast juhtumist oli 

esmaste arv 16 ja korduvate juhtude arv 8. Vanuses 14-18 on olnud alaealiste asjad arutusel 

33 korral, sealhulgas tüdrukute juhtumeid 5 korral; põhjusena alkohol-tubakas 6 korral. Selles 

vanuserühmas on esmaseid pöördumisi 23 ja korduvaid 10. Koolikohustuse mittetäitmist on 

arutatud 2 lapse puhul. 

Hiiu maakonna alaealiste komisjoni andmetel on aastatel 2010 kuni 2013 Pühalepa valla 

alaealiste poolt toime pandud õigusrikkumised olnud põhiliselt seotud suitsetamise ja alkoholi 

tarbimisega, mõnel juhul ka koolikohustuse mittetäitmise ja võõra vara omavolilise 

kasutamisega. 

Tabeli kujul on esitatud juhtumite arv vanuse, soo (p-poisid, t-tüdrukud) ja aastate lõikes: 

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
2010 p         1     
 t       1  1     
 kokku       1  2     
2011 p       1  1  1   
 t              
 kokku       1  1  1   
2012 p         1  1   
 t         2     
 kokku         3     
2013 p       1       
 t       1       
 kokku       2       
Allikas: Hiiu maakonna alaealiste komisjon, andmed esitatud alates aastast 2010, 7-19-aastaste laste kohta. 
 

Alaealiste komisjoni sattunud lapsed on nõrgematest peredest: vanemate nõrk sotsiaalne taust, 

millega võib kaasneda alkoholi tarbimine, laste järelevalvetus. 

Juhtumite ennetamise üheks võimaluseks oleks laste vaba aja veetmise võimaluste sihipärane 

suunamine ja sporditegevusse kaasamise tõhustamine. 
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3.6 Laste ja noortega tegelevad asutused 

• Palade Põhikool ja Suuremõisa Lasteaed-Põhikool, 

• Palade Lasteaed,  

• Pühalepa valla Kultuuri -ja Noortekeskus,  

• Palade Loodushariduskeskus,  

• Hellamaa Perekeskus,  

• Pühalepa valla lapsed osalevad mitmetes Hiiu maakonnas töötavates huviringides. 

Huvialahariduse andmist vallas korraldavad koolid, noortekeskus, raamatukogud, lasteaiad, 

perekeskus, MTÜ-d. Valla elanikud osalevad Hiiumaa Ametikooli ja Sihtasutus Tuuru poolt 

korraldatavatel koolitustel. Vald toetab täiskasvanute õpiringide/õpitubade korraldamist 

külaseltsides. 

Peale koolitunde toimuvad õpilaste huvialaringid ja individuaaltunnid Paladel ja Suuremõisas. 

Noorte ja täiskasvanute huvialategevust vallas on korraldanud Palade Avatud Noortekeskus, 

kus käesoleval ajal aktiivset tegevust ei toimu ja Pühalepa valla Kultuuri - ja Noortekeskus. 

Tegevus Palade Avatud Noortekeskuses võiks tulevikus aktiviseeruda. Noortekeskus võiks 

kasutab oma tegevuses koolimaja poolt pakutavaid võimalusi (klassid, saal, spordihoone, 

arvutiklass ja raamatukogu). 

 

3.7 Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks teenuste kättesaadavust 

• Koolitoit 

• Lasteaiakohad 

• Pikapäevarühmad 

• Huviringide/trennide toetamine 

• Õppekavavälised tegevused 

• Huviringid 

 

4 TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 

 

4.1 Keskkonna mõjurid 

Vesi: 
Looduslikult on põhjavees (joogivees) enamasti liiga kõrge rauasisaldus. Veekvaliteedi 

peamised probleemid on puurkaevuvee kõrge üldraua (kuigi normidele vastav) ja fluori ning 

boori sisaldus.  
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Rekonstrueeritud on: 

� Hellamaa-Tempa piirkonna ühisveevärgisüsteem; 

� Suuremõisa ühisveevärgi ja-kanalisatsioonisüsteem; 

� Palade-Lõpe piirkonna ühisveevärgi-ja kanalisatsioonisüsteem; 

� Ala küla veevarustus ja osaliselt kanalisatsiooni süsteem 

� Kuri küla ühisveevärk. 

Valdavalt on Pühalepa valla territoorium nõrgalt kaitstud põhjavee alal. 

 
Ühiskanalisatsioonisüsteem koos reoveepuhastiga on olemas Suuremõisa külas ja Röösna 

reoveepuhasti Hausma külas, mis on ühine Kärdla linna reovee puhastamiseks. Röösna 

reoveepuhastisse suunatakse survekanalisatsioonitrassi kaudu Palade-Lõpe-Ala-Sakla 

reoveed.  

AS Kärdla Veevärk poolt hallatavad süsteemid on Hellamaa-Tempa piirkonna 

ühisveevärgisüsteem, Suuremõisa ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem, Palade-Lõpe 

piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem, Ala küla veevarustus ja osaliselt 

kanalisatsioonisüsteem, Kuri küla ühisveevärk. 

Käesoleval ajal ei ole reovee puhastit Hellamaa-Tempa külades. Ühiskanalisatsiooniga 

ühendamata elanikkond kasutab kogumiskaeve või juhib reovee otse loodusesse. 

Pühalepa valla ülejäänud külades on tegemist hajaasustusega, kus kanalisatsioonitrassid 

puuduvad, v.a. Kärdla linna lähiümbruse külades (Hausma, Pilpaküla, Tareste, Nõmme, 

Linnumäe). 

Kuna veetrasside ehitamisega näiteks Nõmba külas on paljudel tarbijatel vesi nüüd elamus, 

siis kaasneb lisaks joogivee kvaliteedinõuete täitmisega probleem ka heitvee käitlemisega. 

Kogu valla veemajandust korraldab aktsiaselts Kärdla Veevärk. 

Tänu hajaasutuse veeprogrammile 2008-2011 on saanud kvaliteetse joogivee 42 

majapidamist.  

Hajaasustuse programmi (2013 - 2014) eelistatud sihtrühmadeks on paljulapselised pered 

(alates 3-ndast lapsest) ning prioriteetseteks valdkondadeks: juurdepääsuteed, 

kanalisatsioonisüsteemid, veesüsteemid ja autonoomsed elektrisüsteemid.  

Supluskohtadena leiavad kasutamist Tõrvanina, Hausma, Sääre, Tikka, Värssu, Heltermaa, 

Vahtrepa ja Salinõmme rannad. Vald tagab suvehooajal prügi äraveo Heltermaa, Värssu, 

Hellamaa, Sääre ja Tõrvanina randades. Tõrvanina ja Heltermaa randades on suplushooajal 

eraettevõtja poolt paigaldatud riietuskabiinid. Tõrvanina rannas viiakse suplushooajal läbi 
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regulaarne suplusvee mikrobioloogiline analüüs (4x suve jooksul). Analüüsi viib läbi 

Tervisekaitseameti Kesklabor. 

Õhk: 

Pühalepa vallas on tagatud avalikes hoonetes ja hoonete siseruumides nõuetele vastav värske 

õhu juurdepääs ja heitõhu eemaldamine.  

Suitsetamine on keelatud: 

� tervishoiuasutustes ja nende piiritletud territooriumil; 

� õppeasutustes ja laste hoolekandeasutustes ning nende piiritletud territooriumil; 

� riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuses; ( v.a. selleks ettenähtud kohtades) 

� kultuurihoones ja rajatises; 

� spordihoones ja rajatises ning spordi-ja mänguväljakutel; 

� kaubandus-, tootmis- ja teenindusettevõtetes, välja arvatud toitlustus- ja 

majutusettevõtted; 

� reisijaid vedavates ühissõidukites; 

� korterelamu ühises kasutuses olevates koridorides ja trepikodades; 

� omaniku nõudmisel eluruumi üürnike ühises kasutuses olevates ruumides. 

Välisõhk vastab „Välisõhu kaitse seaduse“ nõuetele. 

Pühalepa valla territooriumil puuduvad paiksed välisõhu saasteallikad.  

Periooditi taotletakse välisõhu saasteluba Kapasto asfaltbetoonitehasele. (max 1 kord 3 aasta 

jooksul). 

Eesti elektromobiilsuse programm ELMO on Eesti Valitsuse ja Mitsubishi Corporationi 

koostöös käivitatud programm energiatõhusate ja keskkonnasäästlike elektriautode ja 

laetavate hübriidide kasutusele võtmise toetamiseks. ELMO programmi raames on Pühalepa 

valda Heltermaa sadamasse paigaldatud elektriautode kiirlaadimispunkt. Kiirlaadimispunktid 

asuvad veel Kärdla linnas Olerex tankla juures, Käina bussijaamas ja Emmaste vallamaja 

juures. Elektriautode kiirlaadijad on paigaldatud nii, et tagada kõigile elektriautode 

kasutajatele piisav liikumisvabadus.  

Jäätmed ja jäätmekäitlus: 
Pühalepa vald on üks jäätmekäitluspiirkond kuuludes koos teiste Hiiumaa omavalitsustega 

ühtsesse jäätmekäitluspiirkonda. Kehtestatud on Hiiumaa ühine jäätmekava Pühalepa valla 

jäätmekavana. 

Jäätmehoolduseeskirjas on ette nähtud kuidas korraldatakse jäätmete äravedu, kuhu 

paigaldatakse kogumiskonteinerid (paber, klaas, plastik), kuidas kogutakse ohtlikke jäätmeid.  
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Pühalepa vald on liitunud korraldatud olmejäätmeveoga, mis kehtib kõigile Pühalepa valla 

majapidamistele. 

AS Vireen rajas 2012. aastal hukkunud põllumajandusloomade ja loomsete kõrvalsaaduste 

matmispaiga Hiiumaal, Pühalepa vallas. See on mõeldud kõigi loomsete kõrvalsaaduste 

valdajate paremaks teenindamiseks Hiiu maakonnas.  

Hiiumaa kõik omavalitsused on asutanud osaühingu Hiiu Prügila Hiiumaa prügimajanduse 

korraldamiseks. Rakendunud on ühine üle Hiiumaaline korraldatud olmejäätmete vedu. 

Pakendijäätmemajad Pühalepa vallas asuvad Sarve, Vilivalla, Nõmba, Hellamaa, Lõpe, 

Suuremõisa, Tubala ja Salinõmme külades.  

Ohtlike jäätmete kogumiskoht asub Suuremõisas. 

Pühalepa valla täiskasvanute hulgas läbiviidud küsitluse põhjal selgus, et 48.8% vastanutest 

põletab koduses majapidamises tekkinud prahti (lehed, oksad, paber, papp) 48.8% ei tee seda 

ja 2,4% ei vastanud sellele küsimusele.  

Küsimusele „Kas sorteerite jäätmeid liigiti“, vastas 95,12% vastanutest „jah“, 4,87% 

vastanutest ei tee seda, kuid jättis põhjuse esitamata. 

Küsimusele „Kas kasutate kohaliku omavalitsuse poolt paigaldatud pakendite, paberi-papi ja 

ohtlike jäätmete konteinereid“, vastas 58,54% vastanutest „jah, kasutan sagedasti“, 21,95% 

vastanutest „jah, kasutan harva“, 12,20% vastas, et „ei kasuta üldse“, ja 7,31% vastanutest ei 

tea, et need olemaski on. 

Muud mõjurid: 

- hulkuvad loomad 

Pühalepa vallas on olnud probleemiks hulkuvad koerad ja kassid. Vallal puudub 

lemmikloomaregister, mistõttu on hulkuva looma omaniku kindlaks tegemine raskendatud. 

Vallas puudub loomade varjupaik. Kinnipüütud hulkuvad loomad on toimetatud Emmaste 

vallas asuvasse MTÜ-sse Kuulikodu. Vallavalitsus teeb koostööd MTÜ-ga Kuulikodu. 

Vallavalitsus tasub Pühalepa vallast leitud kodutute kasside steriliseerimise eest.  

 

4.2 Transport ja teevõrk 

Pühalepa vallas on teid kokku 286,5 km s.h mustkattega teid 32 km. Omavalitsuse 

territooriumil olevad teed on vallateed, erateed ja metsateed. Riigimaanteid on Pühalepa valla 

territooriumil 133,95 km. Pühalepa valla territooriumil on Heltermaa sadam, kust toimub 

parvlaevaliiklus mandrile ja Kärdla lennujaam (Hiiessaare küla), kust toimuvad 

regulaarlennud marsruudil Tallin-Kärdla-Tallinn. Maakonnaliine teenindab AS Hansa Liinid 

ja kaugliine AS GoBus. 
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Vald aitab korraldada tootmiseks vajalike teede korrashoidu ja hooldamist. 

Vallavalitsus koostöös volikogu maamajanduskomisjoniga korraldab lisaks valla teede 

rekonstrueerimisele, hooldamist, raadamist, remontimist, ehitamist, kraavide ja truupide 

korrastamist ning ehitamist, lumest puhastamist. Samuti osutatakse vajadusel abi erateede 

omanikele teede remondiks. 

Pühalepa vallas bussiootepaviljonid asuvad Mäe (Sarvel), Soonlepa, Vahtrepa, Suuremõisa, 

Salinõmme, Kalginiidu, Haavamäe, Hellamaa, Hellamaa mägi, Suuresadama, Partsi, Palade, 

Paluküla, Tubala, Nõmba ja Vilivalla bussipeatustes.  

Mõned bussiootepaviljonid on kasutusel ka poebussi peatuskohana. Bussiootepaviljonides 

viiakse läbi iga-aastased hooldustööd: katkiste pinkide, akende, laudade 

asendamine/parandamine ja sellega seotud värviparandused. Suviti niidetakse murud, talvel 

puhastatakse lumest ja aastaringselt koristatakse praht. 

 

4.3 Inimkannatanutega liiklusõnnetused 

Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kärdla politseijaoskonna andmetel on Pühalepa 

valla territooriumil toimunud  liiklusõnnetuste (LÕ) arvnäitajad 2002 aastast kuni 2013. 

aastani järgmised: 

Aasta 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

LÕ arv 3 4 0 1 9 8 5 6 5 8 3 4 

Neist LÕ 

inim- 

vigastatutega 

* * * * 2 3 2 3 3 4 3 1 

Neis 

hukkunuid 

* * * *   1 1  4   

Neis 

vigastatuid 

* * * * 2 3 1 2 3 5 3 1 

 

Liiklusõnnetuste arvnäitajad aastast 2010 kuni 2013 on languse trendis, nagu seda ka kogu 

Hiiu maakonna liiklusõnnetuste arv. Kuna Pühalepa valla territooriumit läbivad kolm 

Hiiumaa suurimat tugimaanteed, siis arvestades liiklustihedust on risk liiklusõnnetuste 

toimumiseks kõrgem, kui teistes Hiiumaa omavalitustes.  
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4.4 Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ning alkoholi müüvad kauplused 

Alkoholi müüvaid kauplusi on 5 (Heltermaa kauplus, Suuremõisa kauplus, Maili Pood 

Paladel, Selver). 2 korda nädalas peatub valla erinevates paikades AS Selver kauplusauto, 

kust müüakse samuti alkoholi. Alkoholiga kauplemise aeg on 10.00 - 22.00. Pühalepa vald 

lähtub valla territooriumil alkoholimüügi reguleerimisel kehtivast seadusandlusest ning 

omavalitsuse poolseid täiendavaid piiranguid üldjuhul ei rakendata. Vallas on 6 (Heltermaa 

baar, Otto baar, Linnumäe kohvik, Roograhu sadam, Padu Hotell) kohapeal tarvitamiseks 

alkoholi pakkuvat toitlustusasutust. 

 

4.5 Kuritegude arv paikkonnas 

Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kärdla politseijaoskonna andmetel Pühalepa 

valla territooriumil toimunud kuritegude arv aastate lõikes 

 
Aasta Kuritegude arv kokku 
2007 33 
2008 27 
2009 15 
2010 20 
2011 15 
2012 25 
2013 23 
 

4.6 Varguste arv paikkonnas 

Varguste arv paikkonnas näitab varavastase kuritegevuse (vargused on levinuim varavastaste 

kuritegude liik) ja turvalisuse taset piirkonnas ja viimaste aastate suundumusi 

Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kärdla politseijaoskonna andmetel Pühalepa 

valla territooriumil toimunud varguste arv aastate lõikes 

 
Aasta Varguste arv kokku 
2007 14 
2008 13 
2009 4 
2010 6 
2011 5 
2012 10 
2013 7 
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4.7 Kehalise väärkohtlemise juhtude arv 

Näitab kuritegevuse ja turvalisuse taset piirkonnas ja viimaste aastate trendi. Kehaline 

väärkohtlemine on isikuvastaste kuritegude levinuim liik. Isikuvastased kuriteod on suunatud 

inimese (elu ja tervise ohustamine) ja tema isikuvabaduse vastu, sh tapmised, mõrvad, 

kehaline väärkohtlemine, piinamine, vägistamine jne. 

 
Aasta Kehalise väärkohtlemise juhtumitearv kokku 
2007 3 
2008 0 
2009 4 
2010 1 
2011 0 
2012 3 
2013 5 
 

4.8 Tulekahjudes hukkunute ja vigastatute arv 

Inimohvrite ja vigastatutega tuleõnnetusi ei ole valla territooriumil viimastel aastatel 

juhtunud, olulist rolli selles võib mängida suitsuandurite kasutuselevõtt. 

 
4.9 Tulekahjude arv 

Tulekahjude arv kajastab tuleohutusnõuete täitmist paikkonnas ja inimeste ohuteadlikkust. 

Peamised tulekahjude põhjused on: hooletus lahtise tulega ümberkäimisel, laste mängimine 

tulega, lõkke tegemine valesse kohta või selle järelevalveta jätmine, lõkkest lendavad 

sädemed, kulu põletamine, katkised elektri- või kütteseadmed või nende vale kasutamine, 

tahtlik süütamine, äike ja suitsetamine. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tulekahjude arv 9 13 21 23 19 6 18 8 11 3 5 5 6
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Joonis 4.9. Tulekahjude arv. Allikas: Päästeamet 
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4.10  Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad 

Huvitegevust on võimalik harrastada valla mõlema põhikooli juures toimivates huviringides, 

Hellamaa Perekeskuse huviringides, Pühalepa valla Kultuuri-ja Noortekeskuse huviringides, 

Suuremõisa võimlas ja Palade spordihoones ja Suuremõisas käsitöömajas (savi, klaas, 

puutöö). Valla kolmes raamatukogus - Paladel, Hellamaal ja Suuremõisas. Huvitegevust 

harrastatakse ka Käina huvikeskuses, Kärdla muusikakoolis ja teistes Hiiu maakonna 

huviringides. Vallas asub Paluküla tervisespordikeskuse valgustatud suusarada, discgolfi rada, 

valla territooriumil on 5,831 km kergliiklusteid, aktiivselt külastatakse Käina ujulat, suvised 

ujumiskohad asuvad Heltermaal, Säärel, Tõrvaninal ja Hausmas. 

Vallas tegutseb MTÜ Pühalepa Spordiklubi, kelle tegevusaladeks on spordi harrastamise 

propageerimine, spordiürituste korraldamine, treeningute läbiviimine. 2014.aasta jaanuarikuu 

seisuga võtab spordiklubi erinevatest treeningutest osa 74 inimest (alus: Eesti Spordiregister). 

Vaba aja aktiivse veetmise võimaluste laiendamiseks tehakse investeeringuid (väikesadamad, 

lautrikohad, matkarajad, loodusrajad, tervisespordirajad, puhkekohad, seltsimajad, 

telkimisplatsid, parklad, rannad, juurdepääsuteed, viidamajandus jne.) turismi- ja 

puhkemajanduse valdkonna arengu soodustamiseks. Prioriteetsed on ajaloolise ja kultuurilise 

väärtusega objektid.  

Koostöös Käina vallaga on projekteeritud Suuremõisa – Käina kergliiklustee. Pühalepa valla 

osa on pikkusega 3,924 km. Projekti elluviimiseks esitatakse taotlusi mitmesugustesse 

rahastusmeetmetesse.  

Puhkevõimaluste pakkumine, eelkõige mereturismi ja laidude puhkemajanduse laiendamine, 

aga ka „taaselustatud“ suurte kultuurisündmuste korraldamine näitab valla elujõudu.  

Hiiumaa on Eestimaa üks looduskaunimaid ja turvalisemaid piirkondi. Mandriga võrreldes on 

siin palju vaikust ja rahu. Tänu ümbritsevale merele on Hiiumaa kliima veidi teistsugune kui 

mandril – päikesepaistelisi ilmasid on rohkem ja vihma vähem, kevadine õidepuhkemine 

algab paar nädalat hiljem ning sügis venib pikemaks. 

RMK Hiiumaa puhkeala on läbitav mõne päevaga. Vahemaad on lühikesed , seetõttu on 

sobilik puhkeala nelja osa-alaga (Ristna-Luidja, Puski-Õngu, Laasi-Kanapeeksi ja Tahkuna-

Kärdla) tutvust teha jalgsi matkates või jalgrattaga sõites. Paljud RMK puhkealade ehitistest 

Hiiumaal asuvad Pühalepa vallas. 

Lõkkekohad: Autobaasi lõkkekoht, Tõrvanina lõkkekoht, Säärenina lõkkekoht 

Matkarajad: Kapasto metsanduslik matkarada (2 km), Kärdla-Tõrvanina matkarada (7 km) 

Metsaonn: Kapasto metsaonn  

Puhkekohad: Tareste puhkekoht, Paluküla puhkekoht 
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Telkimisalad: Tõrvanina telkimisala, Sarve telkimisala 

Õpperada: Suuremõisa pargi õpperada (4,5 km) 
 

5 TERVISLIK ELUVIIS 
 

5.1 Subjektiivne tervise enesehinnang 

Tervise enesehinnang on üldist tervise olukorda kajastav indikaator, mis peegeldab ühtaegu 

nii indiviidi subjektiivset kui ka objektiivset tervist. Terviseseisund seostub sellega, mil 

määral on inimene oma eluga üldiselt rahul. Tervise subjektiivne enesehinnang annab 

võimaluse edasise haigestumuse ja suremuse prognoosimiseks, mis  omakorda aitab varakult 

kavandada sekkumisi, mis suunatud positiivsema tervisekäitumise saavutamisele ja samuti 

haiguste ennetamisele. 

Paikkonnas läbiviidud küsitluses esitatud küsimusele ”Kuidas tähtsustate oma tervist?” vastas 

7% vastanuist, et ei mõtle oma tervisele. Olulisemaks peeti positiivset mõtlemist (36%), 

tervislikku toitumist (19%), spordiga tegelemist(18%), iseenda armastamist (13%). Samas 

suhtutakse küllaltki ükskõikselt iseenda tervisekäitumise jälgimisse ja parendamisse. Näiteks 

49% vastanuist ei jälgi igapäevaselt oma toitumisharjumusi, 46% vastab, et teeb seda. 56% 

vastanuist arvab end enda arvates tervislikult toituvat, samas 37% teeb järelduse, et enda 

arvates ei toitu ta tervislikult. 

 

5.2 Füüsiline aktiivsus 

Pühalepa valla täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringus on küsitletud inimesi 

vanuses alates 16. eluaastat. Saadud andmed lubavad teha järeldusi elanikkonna üldise 

füüsilise aktiivsuse kohta, millest omakorda selguvad riskitegurid mitmetesse ennetatavatesse 

haigustesse haigestumisel (nt südame- ja veresoonkonnahaigused, diabeet jt).  

Küsimusele „Kui sageli osalete treeningutes, huvialaringides või tegelete tervisespordiga?“ 

vastas koguni 38% vastanutest „üldse mitte“ kui lisada vastanute hulk, kes vastasid 

„harva“(14%) saame tulemuseks, et üle poole vastanutest (52%) ei osale treeningutes, 

huvialaringides ega tegele tervisespordiga. Võimalused spordi- ja huvitegevuseks on 

Suuremõisas ja Paladel ning Kärdla ümbruse rahval päris head. Probleemiks võib olla 

transpordiühenduse puudulikkus külades, samuti see, et üldine terviseteadlikkus ja enese 

tervise väärtustamine ei ole vajalikul tasemel. 
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5.3 Toitumine  

Tervisliku toitumise peamisteks näitajateks on: 

• vähemalt kuuel päeval nädalas värsket juurvilja söönute osakaal, 

• vähemalt kuuel päeval nädalas värskeid puuvilju või marju söönute osakaal 

• inimeste osakaal, kes enamasti söövad hommikust. 

 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringus on küsitletud inimesi vanuses 16-64.  

Saadud andmed lubavad teha järeldusi elanikkonna  toitumusharjumuste ja toiduvalikute 

kohta, millest omakorda selguvad riskitegurid mitmetesse ennetatavatesse haigustesse 

haigestumisel (nt südame- ja veresoonkonnahaigused, diabeet, pahaloomulised kasvajad jt).   

Sellest tulenevalt saab kavandada terviseteadlikkuse tõstmisele ja positiivse tervisekäitumise 

kujundamisele suunatud sekkumisi. 

 

Läbiviidud ankeetküsitluse põhjal küsimusele ”Kas Teie kodus on iga päev värskeid 

toiduaineid, millest valmistada tervislikku toitu?” vastas 76% vastanuist ”jah” ja 22% ”ei”. 

Küsimusele ”Kas Teie toidulaual on tähtsal kohal puu-ja juurviljad?” jagunesid vastajad 

samuti, 76% vastas ”jah” ja 22% vastas ”ei”. Seega rohkem kui viiendik vastanuist ei toitu 

tervislikult või ei oma selleks võimalusi. Samas küsimusele ”Kas Te kasvatate ise juur- ja 

puuvilju?” vastas ”jah” 68% ning ”ei” 29%. Rohkem kui pooled vastanuist elavad oma majas, 

mis loob suuremad võimalused vähemalt oma pere tarbeks kasvatada juur- ja puuvilju. 64% 

vastanuist leiab, et tervislike toiduainete kättesaamine meie piirkonnas ei ole keeruline, 29% 

arvab vastupidist. 

 

5.4 Ülekaalulised/rasvunud 

Inimese optimaalne kehakaal sõltub paljudest faktoritest, nagu pikkus, lihaste ja luude mass, 

vanus, sugu. Kuid olulisem kui kaal, on rasvkoe osa selles.  

Ülekaalulisuse näitajatena peetakse käesoleval ajal usaldusväärseks kehamassiindeksi (KMI) 

määramist. Tulemused näitavad, kas, milliseid ja millisele sihtgrupile oleks vaja kavandada 

vastavaid sekkumisi, kuna ülekaal on suureks riskiteguriks südame- ja veresoonkonna 

haigustesse, diabeeti jt haigustesse haigestumisel. 

Andmed Pühalepa valla elanike kehamassiindeksite kohta meil käesoleval ajal kahjuks 

puuduvad. Üldine tendents Eestis: kehakaal ja KMI on tõusuteel, laste kehakaal suureneb, ei 

ole alust arvata, et need probleemid ei puuduta Pühalepa valla elanikke. 
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Vastuseks küsimusele ”Kas olete enda arvates ülekaaluline?” vastas 46% vastanuist jaatavalt, 

29% eitavalt ja 22% leidis end olevat normaalkaalus. 

 

5.5 Alkoholi tarbimine 

Tervisekäitumise ankeetküsitluse põhjal selgus, et 76% vastanutest tarvitab alkoholi vahel 

harva, 12% tarvitab mõõdukalt ja 2% iga kord kui võimalus avaneb. 7% vastanutest teatas, et 

ei tarvita alkoholi ja 3% üritab hoiduda alkoholist. Alkoholi tarvitamist alustas 70% 16-18 

aastaselt ja 6% veelgi varem 10-15 aastaselt. Suurem osa alkoholitarvitajatest (68%) ei tarvita 

igapäevaselt alkoholi, 32% väidab end ainult tähtpäevadel alkoholi pruukivat. Tähelepanu 

väärib asjaolu, et küsimusele „Kas vajaksite alkoholist loobumisel kellegi abi?“ vastas 

jaatavalt 86%. Siit võib järeldada, et tugisüsteemide loomine, nõustamis- ja ravivõimaluste 

pakkumine, AA-klubide moodustumise toetamine oleksid hädavajalikud. 

Tulemused annavad ülevaate paikkonna olukorrast, mis koos mitmete teiste paikkonna 

indikaatoritega (toitumine, suitsetamine, elukeskkonna turvalisus) võivad olla põhjuseks 

haigestumistele ennetatavatesse haigustesse, vigastustesse, kuid samuti võivad ilmneda seosed 

kogukonna üldise toimetulekuga, tööhõivega, töötusega. 

 

5.6 Suitsetamine 

Pühalepa valla täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringust selgus, et vastanute hulgast 

suitsetab krooniliselt 25%, mõnikord harva suitsetab 2%, mitte kunagi pole suitsetanud 48% 

ja varem suitsetanud kuid suitsetamisest loobunud 25%. Pooled suitsetajatest on alustanud 

suitsetamist vanuses 16-18 eluaastat, 17% isegi 10-15 aastaselt ja 33% olid vanemad kui 19 

aastat. Suitsetajate hulgast 67% kulutab päevas suitsu terve paki, 25% alla poole paki päevas. 

Küsimusele „Kas olete mõelnud suitsetamisest loobuda?“ vastas „jah“ 67% ja „ei“ 25%. 

Samas leiab 67% suitsetajatest, et ei vaja tuge suitsetamisest loobumiseks ja ainult 17% arvab, 

et vajab tuge. 

Tulemused annavad ülevaate võimalikust riskist haigestuda lähemas ja/või kaugemas 

tulevikus südame- ja veresoonkonnahaigustesse, kopsuhaigustesse, pahaloomulistesse 

kasvajatesse, mis õige tervisekäitumisega oleksid palju suurema tõenäosusega ennetatavad.  

Uuringutulemuste põhjal selgub, et on vajadus suitsetamisest loobumise nõustamise teenuse 

järele. 
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5.7 Helkuri kasutamine 

Pühalepa valla täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringus esitatud küsimusele „Kas 

Te kasutate pimedal ajal helkurit?“ vastas 39% vastanuist „Jah, alati“ ning 44% vastanuist 

„Jah, kuid mõni kord ununeb“. Koguni 15% vastas „Ei“. Eitavalt vastanud põhjendasid oma 

käitumist mitmeti- ei käi suurtel teedel, elan metsas, ei käi jala, koduhoovist kaugemal jala ei 

käi jne. 

Tulemused näitavad, et helkuri kasutamise vajalikkuse osas on vaja jätkuvalt teha 

selgitustööd, tõsta kogukonna liikmete tervise- ja turvalisuseteadlikkust nii enda kui teiste 

suhtes. 

Positiivsema  tulemuse saavutamisel oleks suur panus  liiklusõnnetuste  ja vigastuste 

ennetamisele, vältimisele, vigastushaigestumuse ja-suremuse vähendamisele. 

Viimastel aastatel on helkuri kasutamine muutunud oluliselt positiivsemas suunas tänu 

elanikkonna teadlikkuse tõusule ja politsei selgitustööle. 

 

5.8 Turvavöö kasutamine 

Tulemus näitab kogukonna liikmete tervise- ja turvalisuseteadlikkust nii enda kui teiste 

suhtes. Pühalepa valla täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringus esitatud küsimusele 

„Kas te sulgete autosse istudes alati turvatöö?“ vastas 98% vastanutest „Jah, nii esi-kui 

tagaistmel istudes“, 2% vastanuist vastas „Jah, kuid ainult eesistmel istudes“, neid kes oleks 

vastanud, et ei sulge kunagi ei olnud. Liiklusturvalisusele suunatud tegevused Pühalepa vallas 

koostöös üleriigilise liiklusohutuse programmiga on andnud positiivseid tulemusi ja jätkuv 

tegevus antud suunas on väga oluline. 

Positiivne tulemus on suur panus liiklusõnnetuste ja vigastuste ennetamisele ning vältimisele, 

vigastushaigestumuse ja suremuse vähendamisele. 

 

5.9 Tervisealase teabe kättesaadavus 

Vallaelanikul on võimalik saada otsest tervisealast teavet perearstilt ja pereõelt. Perearsti 

vastuvõturuumides on info saadaval paberkandjal. Valla kolmes raamatukogus, Hellamaal, 

Paladel ja Suuremõisas, on olemas teabe hankimiseks avalik internetipunkt. Tervisealast 

teavet jagatakse erinevatel üritustel, lastevanemate üritustel koolis ja lasteaias ning eakate 

üritustel. Teabe vajadus ja edastamise meetodid on sihtgrupiti väga erinevad. Oluline on 

eelkooliealiste laste lastevanemate terviseteadlikel teemadel koolitamine, samuti eakate 

inimeste nõustamine ja koolitamine. Tervisealase info edastamisel tuleks suuremat tähelepanu 

pöörata inimese teadlikkusele nii füüsilise kui vaimse tervise säilitamiseks. Valla 
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sotsiaalnõunik omab võimalusi jagada inimestele vajadusel tervisealast infot. Valla kodulehel 

www.pyhalepa.hiiumaa.ee reklaamitakse tervisega seonduvaid üritusi ja programme ning 

teavitatakse eriolukordade korral ja jagatakse vajalikku informatsiooni. Oluline infokandja on 

6 korda aastas ilmuv valla ajaleht. Valla lehes spetsiaalset rubriiki küll ei ole, kehtib sama, 

mis sai eelnevalt märgitud valla kodulehe kohta. Raamatukogudes on ajakirju, millest leiab 

tervisealast infot (nt Kodutohter, Tervis Pluss jms). Hellamaa Perekeskuses on toimunud 

perearsti vastuvõtt ja nõustamine. Väga hea võimalus terviseedenduslikuks tööks on 

kooliprogrammis olev inimeseõpetuse ainetsükkel. Pühalepa valla tervisespordiüritused 

võimaldavad viia inimeseni võimalikult erinevat tervisealast infot. Tervisealane 

informatsiooni võiks olla kättesaadav Palade ja Suuremõisa võimla eesruumis, koolide ja 

lasteaedade infostendidel. Samuti võiks olla mõni anonüümne koht, kus oleks välja pandud 

terviseteemalised trükised, mida jagatakse erinevatel üritustel või teatud 

organisatsioonide/asutuste kaudu. Hea kogemus on näidanud, et sellistest jagamis-, 

väljapanekukohtadest, kus inimene saab märkamatult endale trükiseid võtta, võetakse 

materjalid kiiresti ja aktiivselt. 

 

5.10 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas 

Pühalepa vallas on regulaarseid ning pika traditsiooniga tervislikku eluviisi toetavaid üritusi 

ning kampaaniaid aastas ca 15-20. Nendes osalejate arv varieerub olenevalt kampaania või 

ürituse mahust ja sihtgrupist 20-100 ja enama inimeseni. 

Kogupere üritused- hõlmavad laia sihtrühma ning propageerivad perede ühisettevõtmisi:  

• südamenädala raames toimuvad matkad, spordimängud; 

• lastekaitsepäeva tähistamine- sportlikud mängud ja meelelahutus vabas õhus; 

• uus ja populaarne spordiala kogu perele on discgolf- leidnud suure poolehoiu ja 

harrastajate ringi. 

Kindlale sihtgrupile suunatud üritused ja kampaaniad: 

• regulaarsed laste ja noorteüritused- kodutütarde ja noorkotkaste laagrid, 

kooliolümpia, vastlapäev, saalihoki; 

• eakatele suunatud üritused- tervisevõimlemine, vastlapäev, matkad; 

• sportlastele suunatud üritused ja kampaaniad- isamaaline fitness- propageerib 

kaitseväkke minevate noormeeste terviseedendamist, Palade tänavakorvpall; 
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• erinevad üldfüüsist parandavad regulaarsed treeningud täiskasvanuile- 

aeroobika, jõutreening, rahvatants, tervisevõimlemine, sulgpall, üldfüüsiline treening, 

õhupüssist laskmine jpm; 

• erinevad üldfüüsist parandavad regulaarsed treeningud lastele- ujumine, 

saalihoki, sulgpall, korvpall, jõutreeningud jpm. 

Populaarseim kampaania: isamaaline fitness - kaitseväkke minevate noormeeste nõrga 

füüsilise tervise peale mõeldes tuli idee korraldada isamaaline fitness- võistlus, kus tuleb 

rammu katsuda nii lõuatõmbamises, kätekõverduses kui ka kõhulihaste harjutuses. Tegemist 

on pooleaastase sarivõistlusega, mis ammutab sisu kaitseväe ja NATO sõduritestidest, kuid on 

seatud palju leebemasse vormi. 

Pühalepa vald korraldab mitmekülgseid tasuta üritusi võimalikult laiale sihtrühmale, samuti 

võtab vald osa üleriigilistest tervislikku eluviisi propageerivatest kampaaniatest nt 

südamenädalast. Vallal on kaks spordihoonet ning staadion, kus toimuvad regulaarselt ja 

järjepidevalt spordiüritused erinevatele sihtgruppidele. Ülalmainitud üritused ja kampaaniad 

on pikaajalise traditsiooniga ning toimuvad igal aastal. 

 

6. TERVISETEENUSED 

 

6.1 Tervishoiuteenused 

Perearstiteenust osutavad Pühalepa valla elanikkonnale põhiliselt Kärdla linnas asuv OÜ 

Kärdla Perearstid ja Käina alevikus asuvad OÜ Käina Tervisekeskus ja OÜ Perearst Marje 

Vann ning teised Hiiumaal töötavad perearstid. Suuremõisas on olemas esmatasandi 

raviteenuste osutamiseks kohandatud hoone ja ruumid, kus oleks võimalik vahepeal katkenud, 

perearsti lahkumisest tingitud perearsti teenust jätkata. Kärdlas asuv SA Hiiumaa Haigla 

osutab Hiiu maakonnas tervishoiuteenuseid ambulatoorselt ja statsionaarselt, hooldus- ja 

taastusravi, eriarsti- ning rehabilitatsiooniteenust. Alates 01. jaanuarist 2014 osutab Hiiu 

maakonnas kiirabiteenust SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Hambaraviteenust on võimalik 

saada Kärdlas, Käinas ja Emmastes. Kärdlas asuvad optikakauplused, võimalik on saada 

optometristi teenust. Benu Apteegi ketti kuuluv Linnumäe apteek asub Pühalepa vallas 

Linnumäe külas Hiiumaa Selveri hoones, teised lähimad apteegid paiknevad Käinas ja 

Kärdlas. 

Koolilaste tervisliku seisundi jälgimine ning hammaste kontroll toimub üks kord aastas OÜ 

Kärdla Perearstid poolt. 
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Oluline on jätkata haigusi ennetavate ja tervist edendavate tegevuste korraldamist, vastavates 

programmides ja projektides osalemist, elanike terviseteadlikkuse tõstmisega tegelemist. 

 

6.2 Nõustamisteenused 

Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus (HUPS) on teavitamis- ja nõustamisteenust pakkuv 

ning võrgustikutööd koordineeriv piirkondlik kompetentsi- ja tugikeskus, mis toetab laste ja 

noorte ea- ning võimetekohast arendus- ja õppetegevust, noorte teadlike valikute tegemist ja 

riskikäitumise ennetamist lähisuhetes. HUPSi sihtrühmaks on kogu Hiiumaa lapsed, noored, 

lapsevanemad ja spetsialistid.  

Pühalepa valla elanikel on võimalus kasutada ohvriabi ja lepitusteenust. Ohvriabi on tasuta 

avalik sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on säilitada või parandada ohvri toimetulekuvõimet. 

Ohvriabitöötajad pakuvad emotsionaalset tuge ja jagavad informatsiooni abi saamise 

võimaluste kohta. Samuti juhendavad ja abistavad suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse 

asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutavate asutustega. 

Lepitusmenetluse käigus kohaldub II astme kuritegudele, lepitatakse teise astme kuriteo 

osapooli, s.o kannatanut ja kahtlustatavat või süüdistatavat. Lepitusteenuse osutamise tagab 

Sotsiaalkindlustusamet ning lepitamist viivad läbi vastava koolituse saanud ohvriabitöötajad. 

Lepitusmenetluse eesmärk on saavutada kokkulepe kahtlustatava või süüdistatava ja 

kannatanu leppimiseks ning kuriteoga tekitatud kahjude heastamiseks. Hiiu maakonna 

ohvriabitöötaja asub Põllu tn 17, Kärdlas. 
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