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SWOT 
Tugevused Nõrkused 

 saarelisus (eraldatus) 

 pikk rannajoon  

 looduskeskkond säilinud  

 loodusvarade olemasolu (kruus, turvas, liiv, 

paas, puit, savi) 

 suur metsastatus 

 väljakujunenud teedevõrk 

 tiheasustusalad on kaetud enamuses 

ühisveevärgi- ja – kanalisatsiooniteenusega 

 põhjavee ressurss 

 andmesideühendus 

 väike tööjõu voolavus 

 vaba tööjõu ressursi olemasolu 

 kohaliku tõmbekeskuse roll 

 sadamad 

 turvaline keskkond 

 soodsad eluaseme ehituskohad  

 aktiivne külaliikumine 

 rikas kultuuripärand 

 piirangud ettevõtlusele seoses looduskaitsega  

 palju muinsuskaitse all olevaid objekte 

 hea õpi- ja arengukeskkond, renoveeritud hooned 

 konkurentsivõimeline gümnaasiumiharidus 

 aktiivsete koolinoorte suur osakaal 

 toimivad asutused teenuste pakkumiseks (eakate 

päevakeskus, sotsiaalkeskus) 

 aktiivselt tegutsevad ühendused 

 Hiiumaaülene valdkondlik koostöö 

 mitmekülgsed huvitegevuse võimalused, sh 

erivajadustega lastele 

 hariduse saamise võimalus erivajadustega lastele 

(Kärdla Ühisgümnaasiumi Kõpu õppekoht, 

KÜG-i toimetulekuklass) 

 riiklike hoolekande- ja tööturuteenuste 

osutamine 

 toimiv koostöö ravi- ja hooldusasutustega, teiste 

KOV-ide, töötukassa jt-ga 

 tugevate eestvedajate ja meeskonna olemasolu 

kultuuri- ja spordivaldkonnas 

 kogukonna vaim, ühtekuuluvustunne ja 

mitteformaalne suhtlemine tagavad ürituste 

õnnestumise vaatamata vähestele ressurssidele 

 harrastajate rohkus huvialaringides 

 odavad kultuuriürituste piletid 

 

 saarelisus  

 regionaalselt ei ole võrdselt arenenud  

 elanikkonnaga asustatus on ebaühtlane 

 põllumaade madal boniteet; maade võsastumine 

 elanikkonna vananemine ja vähenemine 

 elanike tervise halvenemine (eakad; 

ravikindlustamata isikud) 

 eriarstiabi piiratud kättesaadavus 

 majandustegevuse seisukohalt kohalikke 

tarbijaid vähe; mandrile toodangu realiseerimine 

logistiliselt keerukas; konkurents väike 

 avalike teenuste (eelkõige riigiasutustelt saadav) 

saadavus ja kvaliteet on halvenenud  

 väike kogukond mitmekesise haridus ja 

kultuurikeskkonna väljaarendamiseks.  

 kruusakattega vallateede olukord halb; riigiteede 

kvaliteediklass nõrk 

 kasutamata ja lagunevad hooned 

 palju muinsuskaitse all olevaid objekte  

 hõre ühistranspordi kasutamise võimalus 

 huviringide ühtse rahastamise puudumine 

 piiratud võimalused kutse- ja kõrghariduse 

omandamiseks kohapeal 

 erinoorsootöö vähene osatähtsus 

 eakatele suunatud teenused ei toeta piisavalt 

nende väärikat vananemist 

 töötute ja toimetulekuraskustega perede suur arv 

 pikaajaliste töötute madal aktiivsus 

ühiskonnaellu integreerumisel ja tööandjate 

vähene huvi nende palkamisel 

 kvalifitseeritud tööjõu puudus 

 puuetega inimeste ligipääs asutustele jt 

objektidele raskendatud 

 kohalike ettevõtjate võimalused kultuuri ja 

spordi toetamiseks piiratud 

 kultuuriürituste vähesus ja hooajalisus 

 väike kogukond 

 Eesti keskmisest madalam leibkondade 

ostuvõime 

 omavahendite vähesus investeeringuteks  

 madal konkurentsivõime välisinvesteeringute 

kaasamiseks 

 turismitoodete hooajalisus  

 kogukonna vähene toetus ja napp teadlikkus 

turismimajandusest  

 tänavate/teede kehv seisukord 



 teede uuendamiseks puudub teehoiukava 

 ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni puudumine 

piirkonniti. 

 vesiliiv ja kõrge pinnaveetase 

 osaliselt väljaehitamata tänavavalgustus 

 lastemänguväljakute vähesus 

 

Võimalused Ohud 

 soodustada väike ja keskmist ettevõtlust 

(innovatiivsus ja tootearendus, väärtustamine)  

 soodustada puidutööstuse arengut  

 aidata kaasa turismi- ja puhkemajanduse 

infrastruktuuri väljaarendamisele 

 sadamapiirkondade arendamine  

 avada rannad (pääs merele, lautrikohtade 

taastamine, arendamine jmt.)  

 sadamate võrgustiku käivitumine, sadamate 

väljaarendus, sadamateenuste mitmekesistamine; 

sadamahoonete renoveerimine ja/või 

väljaehitamine 

 laste hariduse sh. erivajadusega lastele hariduse 

omandamise võimaluste säilitamine, 

parendamine ja konkurentsivõimelisemaks 

muutmine  

 teha teed tolmuvabaks ning tõsta teede 

kvaliteediklassi 

 elektriliinid ja -alajaamad kaasajastada 

 parendada arstiabi kättesaadavust äärealadele  

 võimalusel võetakse kasutusele 

alternatiivenergia (näiteks tuulegeneraatorid)  

 avalikkuse teavitamine sotsiaalhoolekande 

probleemidest ja vajadustest 

 uute teenuste väljatöötamine ja uute haritud 

spetsialistide kaasamine/tööle rakendamine, 

erialaspetsialistidele töökohtade loomine 

 koostöö ja pakutavate teenuste kvaliteedi 

tõstmine ja arendamine 

 personali täiendkoolitamine 

 sotsiaalelamispindade rekonstrueerimine  

 tööandjate huvi suurendamine 

toimetulekuraskustes isikute ja töötute vastu, 

nende tööle rakendamine tööturuteenuste kaudu 

 ürituste korraldamisel hooajalisuse 

ärakasutamine 

 rahva tervislike eluviiside arendamine 

 ekspordile suunatud, kohalikul ressursil 

põhineva, väiketootmise ja kaugtöö arendamine 

 turismitoodete turundus, kvaliteedi hoidmine ja 

arendamine, turundustegevus ja mainekujundus  

 kohaliku energeetika arendamine 

 tingimuste loomine noorte perede 

 koordineerimatu ja suurenenud turism 

(massiturism) ohustab keskkonna koormus-

taluvust  

 merereostus 

 projektidega alustatud tegevuste jätkusuutlikkuse 

nõrkus 

 äärealade kõrvalejäämine  

 hariduse kvaliteedi halvenemine (õpetajad eakad, 

noored õpetajad ei soovi maale elama asuda 

jmt) 

 kasvavad kulud jäätmemajandusele  

 kasvav kulu küttemajandusele  

 ebakindlus riigipoolse halduspoliitika osas  

 elanikkonna väljaränne 

 valdkonna liidrite, eestvedajate väsimine või 

lahkumine saarelt 

 poliitilise toetuse puudumine kooliväliste 

organisatsioonide tegevuse osas 

 suvemajastumine (kinnisvaraärimeeste tegevus) 

 riigi regionaalpoliitika ei toeta piisavalt 

piirkonna arengut 

 teenuste (avaliku- ja erasektori) kättesaadavuse 

jätkuv halvenemine 

 riigi funktsioonide üleandmine ilma 

omavalitsuste tulubaasi suurendamata 

 



tagasipöördumiseks ja teiste vallaelanike arvu 

suurenemist toetavate meetmete rakendamine 

 stabiilsete ja regulaarsete transpordiühenduse 

arendamine 

 regionaalpoliitiliste toetuste sihipärasem 

kasutamine 

 vallamajanduse parem planeerimine 

 valla arengu huvides senisest parem riikliku 

regionaalpoliitika kasutamine 

 

 
 


