
 
 
 
 

SAAREMAA VALLA 
ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI 

ARENDAMISE KAVA 
AASTATEKS 2020—2031 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käesolev arendamise kava koosneb üldosast, kus käsitletakse üldiselt kogu valla ÜVK-ga 
seonduvaid kirjeldusi ja olemasolevat olukorda ning arenguperspektiive, ning 11-st alaosast, 
mis on koostatud iga enne 2017a ühinemist eksisteeriva omavalitsuse piirkonna kohta. Seega 
on käesoleva töö alaosadeks: 

1. alaosa: Kuressaare linna ÜVK arendamise kava; 

2. alaosa: Kihelkonna piirkonna ÜVK arendamise kava; 

3. alaosa: Laimjala piirkonna ÜVK arendamise kava; 

4. alaosa: Leisi piirkonna ÜVK arendamise kava; 

5. alaosa: Lääne-Saare piirkonna ÜVK arendamise kava; 

6. alaosa: Mustjala piirkonna ÜVK arendamise kava; 

7. alaosa: Orissaare piirkonna ÜVK arendamise kava; 

8. alaosa: Pihtla piirkonna ÜVK arendamise kava; 

9. alaosa: Pöide piirkonna ÜVK arendamise kava; 

10. alaosa: Salme piirkonna ÜVK arendamise kava; 

11. alaosa: Valjala piirkonna ÜVK arendamise kava. 

Kuna Torgu piirkonnas ei ole ja sinna pole plaanis ka lähima 12a jooksul rajada ÜVK süsteeme, 
siis seda piirkonda käesolevas töös ei käsitleta. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜLDOSA



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

4(69) 

SISUKORD 

 

1 SISSEJUHATUS ............................................................................................................. 6 

2 OLUKORRA KIRJELDUS .............................................................................................. 7 

2.1 Arendamise kava koostamiseks vajalikud lähteandmed .......................................... 7 

2.1.1 Veemajanduskava ............................................................................................ 7 

2.1.2 Omavalitsuse arengukava ...............................................................................12 

2.1.3 Planeeringud ...................................................................................................13 

2.1.4 Vee erikasutusload ..........................................................................................13 

2.1.5 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava ............................................18 

2.1.6 Reovee kogumisalad .......................................................................................24 

2.2 Keskkonna näitajad ................................................................................................25 

2.2.1 Üldine seisund .................................................................................................25 

2.2.2 Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised ...............................................25 

2.2.3 Pinnakate ........................................................................................................26 

2.2.4 Põhjavesi ........................................................................................................27 

2.2.5 Pinnavesi ........................................................................................................29 

2.2.6 Tehiskeskkond ................................................................................................31 

2.3 Sotsiaalmajanduslik ülevaade ................................................................................31 

2.3.1 Lühiülevaade ...................................................................................................31 

2.3.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse kasutajad .........................................33 

2.3.3 Leibkonnaliikme sissetulek ja maksevõime .....................................................33 

2.3.4 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete tasumine .....34 

2.3.5 Veetarve ja veeheide. Müügi- ja tootmismahud. Veekadu. Infiltratsioon ..........34 

2.4 Omavalitsuse osalus ÜVK arendamisel ..................................................................34 

2.5 Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni teenindav ettevõte ...............................................35 

3 OLEMASOLEV ÜHISVEEVÄRK JA -KANALISATSIOON ........................................... 36 

3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon ................................................................................36 

3.1.1 Tuletõrje veevarustus ......................................................................................39 

3.2 Sademeveekanalisatsioon ......................................................................................39 

3.3 Ülevaade valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidest ...................................40 

4 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMINE .......................................... 42 

4.1 Arendamise kava koostamise lähtealused ..............................................................42 

4.2 Investeerimisprojektide maksumuse hindamine .....................................................43 

4.2.1 Vee-ettevõtluse areng .....................................................................................44 

4.3 Perspektiivse tarbimise prognoos ...........................................................................44 

4.3.1 Perspektiivse veetarbimise prognoosi arvutus .................................................45 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

5(69) 

4.3.2 Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoosi arvutus ..................................49 

4.4 Töömahtude loendid ...............................................................................................52 

4.5 ÜVK arendamise kokkuvõte ...................................................................................52 

5 FINANTSANALÜÜS ..................................................................................................... 53 

5.1 Finantsprognoosi koostamise põhieeldused ...........................................................53 

5.2 Finantsprognoos ....................................................................................................53 

5.2.1 Metoodika .......................................................................................................53 

5.2.2 Ajahorisont ......................................................................................................54 

5.2.3 Makromajanduslikud eeldused ........................................................................54 

5.2.4 Diskontomäär ..................................................................................................54 

5.2.5 Jääkväärtus .....................................................................................................54 

5.2.6 ÜVK-teenusmahud ja -teenustariifide prognoos ..............................................55 

5.2.7 Elanikkond ......................................................................................................55 

5.2.8 ÜVK-ga liitunud ja prognoos ............................................................................55 

5.2.9 Veetarbimine ...................................................................................................55 

5.2.10 Tariifiprognoos ................................................................................................56 

5.2.11 Veemajanduse tegevuskulude prognoos .........................................................58 

5.2.12 Muutuvkulud ....................................................................................................58 

5.2.13 Püsikulud ........................................................................................................59 

5.2.14 Finantsanalüüsi tulemused ..............................................................................59 

5.2.15 Tegevusrentaablus ..........................................................................................60 

5.2.16 Puhasrentaablus .............................................................................................60 

6 LISAD ........................................................................................................................... 61 

6.1 Vee-ettevõtjaks määramise otsused ..........................................................................  

6.2 Investeeringute mahud ja maksumused ....................................................................  

6.3 Sotsiaal-majandusanalüüsi arvestustabelid ...............................................................  

6.4 Finantsanalüüsi arvestus ...........................................................................................  

6.5 Kooskõlastused .........................................................................................................  

 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

6(69) 

1 SISSEJUHATUS 

Saaremaa vald moodustati 2017. aasta haldusreformi tulemusel, mil ühinesid saare kõik 
kohalikud omavalitsused: Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, 
Pihtla, Pöide, Salme, Torgu ja Valjala vald ning Kuressaare linn. 

Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ka ÜVK) arendamise kava on 
dokument, mis kirjeldab valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning 
arengut järgneval 12 aastal. 

Edaspidine ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine ning veemajanduse 
korraldamine Saaremaa valla asulates peab toimuma kooskõlas käesolevas ÜVK arendamise 
kavas fikseeritud tingimuste ja nõuetega. 

Antud töös käsitletakse neid valla piirkondi: 

1. mis jäävad keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalasse; 
2. kus on käesoleval hetkel olemas ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteem. 

Käesolev Saaremaa valla ÜVK arendamise kava on kooskõlas valla arengukavaga, 
üldplaneeringuga ning muude õigusaktidega. 

Valdo Liiv (VKM Konsult OÜ) projektijuht; 

Kadi Rajala-Pihl (Heka Projekt OÜ) tehniline konsultant; projekteerija 

Marge Simo (OÜ Lindart) sotsiaal-majanduslik osa ja finantsanalüüs 
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2 OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Arendamise kava koostamiseks vajalikud lähteandmed 

Arendamise kava koostamisel on kasutatud andmeid järgmistest allikatest: 

Normdokumendid ja õigusaktid: 

- Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus; 
- Veeseadus; 
- Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning 

kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus; 
- EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 
- EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk; 
- EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk. 

Infoallikad: 

- Maa-ameti kodulehekülg: geoportaal; 
- Keskkonnaameti kodulehekülg: keskkonnaregistri avalik teenus; keskkonnalubade 

infosüsteem; 
- Saaremaa valla kodulehekülg; 
- Terviseameti kodulehekülg: vee terviseohutuse infosüsteem. 

Arengudokumendid: 

- Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava; 
- Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030; 
- Saaremaa valla arengukava 2019–2030; 
- Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2022; 
- Kuressaare linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025; 
- Kihelkonna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 
- Laimjala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 
- Leisi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 
- Lääne-Saare valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 
- Mustjala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 
- Orissaare valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 
- Pihtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 
- Pöide valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2009-2021 
- Salme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 
- Valjala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026. 

Uurimustööd: 

- Saare maakonna põhjavee kaitstus: kaart ja seletuskiri, Eesti Geoloogiakeskus 
Hüdrogeoloogia osakond, 2014 

2.1.1 Veemajanduskava 

Saaremaa vald jääb Lääne-Eesti vesikonna territooriumi koosseisu. Vesikond või 
alamvesikond on valgalade majandamise põhiüksuseks määratud üht või mitut valgala koos 
põhjavee või rannikuveega hõlmav ühes ringpiiris maismaa- või veeala. 
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Joonis 1. Saaremaa valla asukoht alamvesikonna kaardil 

Valla territooriumil vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimine toimub kooskõlas Lääne–
Eesti veemajanduskavaga. Veemajanduskava on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 7. jaanuaril 
2016. a. Vesikonna veemajanduskava koostamisel lähtutakse nii veeseadusest kui ka EL-i 
veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ). 

Veemajanduskava annab ülevaate inimtegevuse mõjust veele, veekogude seisundi 
hinnangutest, vee kasutuse majandusanalüüsist, vee majandamise eesmärkidest ja 
eesmärkide elluviimiseks ette nähtud meetmekavast. Veemajanduskava elluviimist 
koordineerib Keskkonnaamet.  

Lääne–Eesti veemajanduskavas on Saaremaa valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni 
arendamisega seotud järgmised punktid: 

 Pinnaveekogumid: 

Vooluveekogumid. Saaremaa valla alale jääb 43 vooluveekogumit, millede seisundit on 
veemajanduskavas hinnatud. Enamuse nende koondseisundit on hinnatud “heaks”, Punapea 
jõe (kood: 1170500_1) koondseisund on “väga hea” ning 7 vooluveekogumi (Irase peakraav, 
Leisi, Laugi, Lõve, Pidula, Põduste (alamjooks)) koondseisund on “kesine”. Eelmises 
veemajanduskavas (perioodiks 2009-2015) olid kesises seisundis Põduste, Laugi, Võlupe, 
Maadevahe ja Lõve jõed ja Irase peakraav. Seega on vahepealsel ajal halvenenud Pidula jõe 
seisund, seevastu paranenud Võlupe ja Maadevahe jõe seisund. 

Allolevatel kaartidel on toodud ülevaade Saaremaa valla vooluveekogumite koondseisundi 
hinnangust 2013 a ja seisundi muutusest võrreldes eelmise veemajanduskava koostamise 
perioodiga (2010. a).  
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Joonis 2. Saaremaa valla vooluveekogude koondseisund 2013 

 

Joonis 3. Saaremaa valla vooluveekogude koondseisundi muutus 2009 vs 2013 
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Maismaa seisuveekogumid: Saaremaa valla alale jääb 10 seisuveekogumit, millede seisundit 
on veemajanduskavas hinnatud. Neist nelja koondseisundit on hinnatud „väga heaks“, viie 
koondseisund on „hea“ ja ühe oma „kesine“. Eelmises veemajanduskavas (perioodiks 2009-
2015) oli kesises seisundis Koigi järv. Seega on vahepealsel ajal halvenenud Oessaare lahe 
seisund, seevastu paranenud Koigi järve seisund. 

Allolevatel kaartidel on toodud ülevaade Saaremaa valla seisuveekogumite koondseisundi 
hinnangust 2013 a ja seisundi muutusest võrreldes eelmise veemajanduskava koostamise 
perioodiga (2010. a). 

 
Joonis 4. Saaremaa valla seisuveekogude koondseisund 2013 

 

 
Joonis 5.Saaremaa valla seisuveekogude koondseisundi muutus 2009 vs 2013 
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Rannikuveekogumid: Saaremaa vald on ümbritsetud viie rannikuveekogumiga: Liivi lahe, 
Kihelkonna lahe, Soela väina, Kassari-Õunaku lahe ja Väikese väina rannikuveekogumiga. 
Kõigi nende koondseisundit on veemajanduskavas hinnatud „kesiseks“. 

Allolevatel kaartidel on toodud ülevaade Saaremaa valla rannikuveekogumite koondseisundi 
hinnangust 2013 a ja seisundi muutusest võrreldes eelmise veemajanduskava koostamise 
perioodiga (2010. a). 

 
Joonis 6. Saaremaa valla rannikuveekogude koondseisund 2013 

 
Joonis 7. Saaremaa valla rannikuveekogude koondseisundi muutus 2009 vs 2013 

 Põhjaveekogumid: 

Joogivesi. Saaremaa vallas kasutatakse ühisveevarustuses Siluri Saaremaa põhjaveekogumi 
(S_Saaremaa) põhjavett. Selle kogumi põhjavees olevad looduslikud komponendid, mis 
tekitavad probleeme joogiveeallikana kasutusel on kloriidid, sulfaadid, raud, boor ja fluoriidid. 

Põhjaveekogumi seisund on hinnatud veemajanduskavas järgmiselt: 

Tabel 1. Põhjaveeveekogumi seisund 

Põhjaveekogumi 
nimi 

Seisundi hinnangu kokkuvõte 
Seisundi 
klass 2013 

Siluri Saaremaa 
põhjaveekogum 

Koguseline seisund: põhjaveekogumi seirekaevude vähene veetaseme 
muutus ei ole põhjustanud soolase vee sissetungi põhjaveekogumisse 
ja põhjaveekogumi looduslik ressurss on suurem kui põhjaveevõtt 

Hea 
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Põhjaveekogumi 
nimi 

Seisundi hinnangu kokkuvõte 
Seisundi 
klass 2013 

 
Keemiline seisund: vaatluskaevude 12700 ja 17039 suur kloriidide 
sisaldus ei ole põhjustatud inimtegevusest. Naatriumi ja kloriidide suure 
loodusliku sisalduse ning mineraalsuse tõttu ei ole põhjaveekogumi 
keskmiste väärtuste arvutamisel nende kaevude andmeid kasutatud. 
Kõigis ülejäänud 11 seirekaevus vastab kõigis põhjavee kvaliteet 
etteantud kvaliteedinõuetele (v.a raud, mis esineb looduslikult). 

Põhjavee reostuskaitstus. Kogu saare maakonna ühisveevärkide puurkaevud saavad oma vee 
põhiliselt Siluri põhjaveehorisondist. Õhukese pinnakatte või selle puudumise tõttu on 
Saaremaa valla põhjavesi looduslikult valdavalt nõrgalt kaitstud või täiesti kaitsmata. 
Suhteliselt kaitstud alad haaravad Lääne-Saaremaa kõrgustiku ja Sõrve poolsaare, kaitstud 
alad on ainult kahe Sõrve poolsaart läbiva ürgoru kohal. Joogivee kvaliteet on otseselt 
mõjutatud maapinnalt infiltreeruva vee kvaliteedist ning esineb just bakterioloogilise 
saastumise oht. 

2.1.2 Omavalitsuse arengukava 

Saaremaa Vallavolikogu kinnitas 12. oktoobril 2018 Saaremaa valla arengukava 2019–2030. 
Dokumendid jõustusid 1. jaanuaril 2019. 

Arengukavas on ÜVK osas seatud järgmised strateegilised eesmärgid, alaeesmärgid, 
tegevused ja mõõdikud: 

Eesmärk: kaasajastatud ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonitaristu kogukonnale kvaliteetse 
teenuse pakkumiseks. 

Tabel 2. ÜVK arendamise strateegliste eesmärkide saavutamise mõõdikud omavalitsise 
arengukavas 

Mõõdik Baastase 2018 Sihttase 2032 

Probleemsete reoveepuhastite ja veehaarete arv 2 0 

Amortiseerunud ÜVK-taristu kasutamine 
ekspluatatsioonis (% põhivarast, mis on 
amortiseerunud üle mõistliku kasutusea piiri) 

8% 0% 

Lahkvoolse sadeveesüsteemiga kaetus Kuressaares 
(% territooriumist) 

60% 80% 

Tegevused: 

1. Probleemsete reoveepuhastite ja veehaarete rekonstrueerimine. 
2. Ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonitorustike ning seadmete uuendamine 

tiheasustusaladel. 
3. Jätkusuutliku ning kvaliteetse ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniteenuse osutamise 

tagamine. 
4. Lahkvoolse sadeveesüsteemi rajamine. 
5. Ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniteenuse hinnastamispõhimõtete ajakohastamine. 
6. Võimaluste otsimine lokaalsete reoveekäitlussüsteemide rajamiseks. 

Käesoleva ÜVK arendamise kava koostamisel nende eesmärkide saavutamisega arvestatud. 
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2.1.3 Planeeringud 

2.1.3.1 Üldplaneering 

Üldplaneeringu peamine ülesanne oli määratleda valla ruumilised arengusuunad, võttes 
aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi. Valla huvi on luua 
läbi mõtestatud ruumiplaneerimise võimalused valla arenguks, et kindlustada elanikele elu- ja 
töökohad, teenindus, hea elukeskkond ning ettevõtjatele võimalikult hea ettevõtluskeskkond. 

Saaremaa vald on moodustunud 12 Saaremaa omavalitsuse ühinemisel. Eesti territooriumi 
haldusjaotuse seaduse alusel kehtivad valla territooriumil kõikide ühinenud omavalitsuse üld- 
ja teemaplaneeringud, mida on kokku 22. Kõigi üld- ja teemaplaneeringutega on võimalik 
tutvuda aadressil: https://www.saaremaavald.ee/et/uldplaneering. 

2.1.3.2 Detailplaneeringud 

Detailplaneering on planeering, mis koostatakse asula territooriumi väiksema osa kohta. 
Detailplaneeringu kehtestab vallavalitsus, väljaarvatud planeerimisseaduse § 130 lõikes 2 
nimetatud juhtudel, mil detailplaneeringu kehtestab vallavolikogu. 

Saaremaa valla erinevates menetlusetappides detailplaneeringute kohta on informatsioon 
saadaval järgmiselt veebiaadressilt: 

http://gis.saaremaavald.ee/portal/apps/webappviewer/index.html?id=71a8ceeee4d449a2bdc
8c4f2a962efc0 

Planeeringu nimele klikates suunatakse planeeringute infosüsteemi, kus saab tutvuda 
planeeringute materjalidega. 

2.1.4 Vee erikasutusload 

Vastavalt kehtivale Veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline erikasutusluba mh 
juhul, kui: 

- võetakse põhjavett rohkem kui 150m3/kuus või rohkem kui 10m3/d; 
- juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett, va juhul kui heitvett juhtakse 

veekogusse kuni 1m3/d või kui heitvett juhtakse pinnasesse kuni 5m3/d ja kui see 
tegevus vastab Veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse 
juhtimise nõuetele. 

Vee võtmiseks ja/või heitvee suublasse juhtimiseks 2019 septembri seisuga kehtis Saaremaa 
vallas 61 vee erikasutusluba. 

Tabel 3 Vee erikasutusload 

Loa reg.nr 
(KLIS nr) 

Keskkonnaameti 
regioon 

Vee erikasutaja 
Kehtivuse 
algus 

Kehtivuse 
lõpp 

L.VV/332324 Lääne AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.04.2019 
 

L.VV/332537 Lääne OÜ Eikla Agro, 10297461 01.04.2019 
 

L.VV/332289 Lääne OÜ Pöide AG, 10295574 04.01.2019 
 

L.VV/332197 Lääne OÜ Hekva, 10373274 01.01.2019 
 

L.VV/332237 Lääne Toivo Matt, 36808260024 01.01.2019 
 

L.VV/331683 Lääne OÜ Oss, 10070556 01.12.2018 
 

L.VV/331600 Lääne AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.11.2018 
 

L.VV/331439 Lääne AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.10.2018 
 

L.VV/331466 Lääne OÜ SAARE FISHEXPORT, 10723478 01.10.2018 
 

L.VV/331629 Lääne OÜ Karja, 10021434 17.09.2018 
 

L.VV/331312 Lääne OÜ MV Turvas, 10930579 09.09.2018 28.12.2019 
L.VV/331067 Lääne AS Kuressaare Veevärk, 10083079 16.07.2018 
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Loa reg.nr 
(KLIS nr) 

Keskkonnaameti 
regioon 

Vee erikasutaja 
Kehtivuse 
algus 

Kehtivuse 
lõpp 

L.VV/330743 Lääne OÜ Ratla, 11493075 01.05.2018 
 

L.VV/330651 Lääne OÜ PILGUSE MÕIS, 10679033 13.04.2018 
 

L.VV/330223 Lääne AS Läätsa Kalatööstus, 10448569 01.04.2018 
 

L.VV/330037 Lääne AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.01.2018 31.12.2022 
L.VV/330069 Lääne AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.01.2018 

 

L.VV/330111 Lääne AS Saaremaa Piimatööstus, 10053871 01.01.2018 
 

L.VV/330084 Lääne AS Saarte Liinid, 10216057 01.01.2018 
 

L.VV/330124 Lääne OÜ Ääre Seakasvatus, 10296846 01.01.2018 
 

L.VV/330031 Lääne OÜ Valsimaja, 11657341 07.12.2017 
 

L.VV/329977 Lääne Saaremaa Vallavalitsus, 77000306 01.12.2017 
 

L.VV/329755 Lääne OÜ Saare Veisekasvatus, 11364337 03.11.2017 01.02.2035 
L.VV/329624 Lääne AS Est-Agar, 10215434 15.09.2017 

 

L.VV/329444 Lääne Ardo Kaljuste Nõmme Liha Piim, 10120076 01.09.2017 
 

L.VV/328725 Lääne OÜ Merinvest, 10129628 01.04.2017 
 

L.VV/328710 Lääne Hilja Kõvamees_2, 44004270027 27.01.2017 
 

L.VV/328385 Lääne Jurna talu, 10106975 01.01.2017 
 

L.VV/328087 Hiiu-Lääne-Saare Kärla Põllumajandusühistu, 10276370 01.10.2016 
 

L.VV/327293 Hiiu-Lääne-Saare AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.04.2016 31.03.2021 
L.VV/327322 Hiiu-Lääne-Saare AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.04.2016 

 

L.VV/327368 Hiiu-Lääne-Saare AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.04.2016 
 

L.VV/327385 Hiiu-Lääne-Saare AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.04.2016 
 

L.VV/326906 Hiiu-Lääne-Saare AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.01.2016 
 

L.VV/326914 Hiiu-Lääne-Saare AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.01.2016 
 

L.VV/326459 Hiiu-Lääne-Saare OÜ Saaremaa Vesi, 10501002 01.10.2015 
 

L.VV/326801 Hiiu-Lääne-Saare OÜ VRHL, 10538284 01.10.2015 
 

L.VV/326151 Hiiu-Lääne-Saare Rauni Põllumajanduse OÜ, 10250376 01.10.2015 
 

L.VV/326405 Hiiu-Lääne-Saare AS HOOLEKANDETEENUSED, 10399457 01.07.2015 
 

L.VV/326324 Hiiu-Lääne-Saare AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.07.2015 
 

L.VV/326166 Hiiu-Lääne-Saare Valjala Põllumajanduslik OÜ, 10053204 01.07.2015 
 

L.VV/326248 Hiiu-Lääne-Saare Valjala Seakasvatuse OÜ, 10123034 01.07.2015 
 

L.VV/326164 Hiiu-Lääne-Saare AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.06.2015 
 

L.VV/325940 Hiiu-Lääne-Saare Kõljala Põllumajanduslik OÜ, 10123790 01.04.2015 
 

L.VV/325996 Hiiu-Lääne-Saare MTÜ VEERE VESI, 80300319 13.03.2015 
 

L.VV/325705 Hiiu-Lääne-Saare AS Kuressaare Veevärk, 10083079 02.01.2015 01.01.2020 
L.VV/325485 Hiiu-Lääne-Saare AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.01.2015 

 

L.VV/325680 Lääne AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.01.2015 
 

L.VV/325307 Hiiu-Lääne-Saare AS Level, 10216072 01.10.2014 
 

L.VV/325261 Hiiu-Lääne-Saare OÜ Folia Agro, 11722207 15.08.2014 08.09.2021 
L.VV/325192 Lääne OÜ Saare Saba ja Sarved, 10646157 30.07.2014 

 

L.VV/325158 Lääne TÜ Mereranna Põllumajandusühistu, 10297159 25.07.2014 
 

L.VV/325107 Hiiu-Lääne-Saare Simmo-Paavli talu, 10551072 11.07.2014 
 

L.VV/325017 Hiiu-Lääne-Saare AS GoBus, 10085032 01.07.2014 
 

L.VV/325052 Hiiu-Lääne-Saare OÜ Saare Hotell, 10122649 01.07.2014 
 

L.VV/324466 Lääne AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.04.2014 
 

L.VV/324643 Hiiu-Lääne-Saare AS Kuressaare Veevärk, 10083079 01.04.2014 
 

L.VV/324616 Hiiu-Lääne-Saare OÜ Saare Dolomiit-Väokivi, 10956892 01.04.2014 
 

L.VV/324507 Hiiu-Lääne-Saare OÜ Vettel, 10377013 01.04.2014 12.06.2044 
L.VV/324613 Hiiu-Lääne-Saare Põllumajandusühistu Ranna Agro, 10208687 01.04.2014 

 

L.VV/324508 Lääne Saaremaa Vallavalitsus, 77000306 01.04.2014 
 

Erikasutuslubadega on lubatud põhjaveevõtt Saaremaa vallas järgmine: 

Tabel 4. Lubatud põhjaveevõtt 

Vee erikasutaja Veehaarde nimetus 
Puurkaevu 
katastri nr 

Põhjavee-
kihi kood 

Lubatud 
veevõtt 
(m³/a) 

OÜ Eikla Agro Piila farmi puurkaev 12574 S -- Silur 6 400 
OÜ Pöide AG Oti farmi pk 12829 S -- Silur 12 800 
OÜ Hekva Haamse lauda pk 12382 S -- Silur 14 400 
OÜ Oss Koikla sigala pk 11600 S -- Silur 12 464 
AS Kuressaare Veevärk Valjala keskuse pk 12217 S -- Silur 48 000 
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Vee erikasutaja Veehaarde nimetus 
Puurkaevu 
katastri nr 

Põhjavee-
kihi kood 

Lubatud 
veevõtt 
(m³/a) 

AS Kuressaare Veevärk Valjala meierei pk 12628 S -- Silur 48 000 
AS Kuressaare Veevärk Aste küla (Haamse) pk 12398 S -- Silur 11 000 
OÜ Saare Fishexport Nasva külmhoone pk 17793 S -- Silur 24 000 
OÜ Karja Karja farmi puurkaev 53184 S -- Silur 8 680 
OÜ Ratla Ratla lauda puurkaev 12140 S -- Silur 8 040 
AS Läätsa Kalatööstus Läätsa kalatööstuse veehaare 11749; 11853 S -- Silur 50 000 

AS Kuressaare Veevärk Tõlli veehaare 
8664;8665; 
8666;8667 

S -- Silur 2 764 800 

AS Kuressaare Veevärk Unimäe veehaare 8656 S -- Silur 169 200 
AS Kuressaare Veevärk Lümanda keskuse pk 12650 S -- Silur 12 000 
AS Saaremaa 
Piimatööstus 

Piimatööstuse puurkaev 8629 S -- Silur 164 252 

OÜ Ääre Seakasvatus Kaali sigala 12577 S -- Silur 7 600 
OÜ Ääre Seakasvatus Kärla-Kirikuküla küla sigala 19713 S -- Silur 9 548 

OÜ Valsimaja Kuressaare 1 mineraalvesi 10835 
C -- 

Kambrium 
3 000 

OÜ Valsimaja Kuressaare 2 minraalvesi 10836 
C -- 

Kambrium 
3 000 

Saaremaa Vallavalitsus Audla pk 11754 S -- Silur 2 500 
Saaremaa Vallavalitsus Laimjala keskuse pk 12793 S -- Silur 2 500 
OÜ Saare Veisekasvatus Kogula lihaveiste laudakompleks 56420 S -- Silur 9 200 
AS Est-Agar Estagari tsehhi puurkaev 12521 S -- Silur 144 000 
Ardo Kaljuste Nõmme 
Liha Piim 

Nõmme farmi puurkaev 12624 S -- Silur 7 300 

OÜ Merinvest Mullutu tootmistsehhi puurkaev 17707 S -- Silur 10 800 
Jurna talu Pahila farm 12335 S -- Silur 9 125 
Kärla 
Põllumajandusühistu 

Kärla töökoja pk 12397 S -- Silur 4 365 

AS Kuressaare Veevärk Nasva tootmistsoon 12536 S -- Silur 63 296 
AS Kuressaare Veevärk Kaali küla pk 12572 S -- Silur 2 500 
AS Kuressaare Veevärk Kõljala küla pk 12584 S -- Silur 15 000 
AS Kuressaare Veevärk Kärla keskuse pk 12396 S -- Silur 21 600 
AS Kuressaare Veevärk Kärla kooli pk 12520 S -- Silur 5 400 
AS Kuressaare Veevärk Mustjala asula pk 12427 S -- Silur 11 000 
AS Kuressaare Veevärk Sandla küla pk 12752 S -- Silur 3 680 
OÜ Saaremaa Vesi Heimu tehase pk PRK14755 S -- Silur 25 000 
OÜ VRHL Mõntu sadama puurkaev 17039 S -- Silur 18 400 
Rauni Põllumajanduse 
OÜ 

Tagavere Töökoja puurkaev 12336 S -- Silur 12 192 

AS Hoolekandeteenused Sõmera kodu pk 12470 S -- Silur 61 200 
AS Kuressaare Veevärk Orissaare aleviku puurkaev 12865 S -- Silur 54 000 
Valjala Põllumajanduslik 
OÜ 

Pihlaka lauda puurkaev 25186 S -- Silur 17 480 

Valjala Seakasvatuse 
OÜ 

Aru sigala puurkaev 12299 S -- Silur 3 980 

AS Kuressaare Veevärk Tornimäe põhikooli pk 10990 S -- Silur 7 200 
Kõljala Põllumajanduslik 
OÜ 

Putla lauda puurkaev 12566 S -- Silur 3 652 

MTÜ Veere Vesi Veeremäe küla pk 12414 S -- Silur 9 125 
AS Kuressaare Veevärk Nasva töökoja pk 12529 S -- Silur 35 040 
AS Kuressaare Veevärk Tagavere puurkaev 12334 S -- Silur 5 500 
AS Kuressaare Veevärk Aste aleviku pk 12383 S -- Silur 32 580 
AS Level Segusõlme pk 20396 S -- Silur 10 000 
OÜ Folia Agro Lepametsa 52572 S -- Silur 16 425 
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Vee erikasutaja Veehaarde nimetus 
Puurkaevu 
katastri nr 

Põhjavee-
kihi kood 

Lubatud 
veevõtt 
(m³/a) 

OÜ Saare Saba ja 
Sarved 

Kõrkküla küla tootmiskompleks 12652 S -- Silur 8 000 

TÜ Mereranna 
Põllumajandusühistu 

Kiratsi farmi pk 12720 S -- Silur 11 040 

TÜ Mereranna 
Põllumajandusühistu 

Kiratsi noorloomalauda pk 12721 S -- Silur 4 048 

TÜ Mereranna 
Põllumajandusühistu 

Uduvere farmi pk 12582 S -- Silur 7 200 

Simmo-Paavli talu Randküla veisefarm 16443 S -- Silur 7 360 
AS GoBus Autopesula töökoda 8643 S -- Silur 5 200 
OÜ Saare Hotell Saaremaa hotelli pk 13038 S -- Silur 10 800 
AS Kuressaare Veevärk Salme keskuse pk 12700 S -- Silur 40 000 
AS Kuressaare Veevärk Tehumardi küla pk 21071 S -- Silur 70 000 
AS Kuressaare Veevärk Eikla küla pk 12579 S -- Silur 7 200 
OÜ Saare Dolomiit-
Väokivi 

Kaarma kivitööstuse pk 12576 S -- Silur 20 000 

OÜ Vettel Kaevu kinnistu ridaveehaare 
22156; 22157; 

22158 
S -- Silur 40 000 

OÜ Vettel Vätta kalatööstuse pk 12712 S -- Silur 40 000 
Põllumajandusühistu 
Ranna Agro 

Kalmemäe lauda pk 18265 S -- Silur 3 577 

Põllumajandusühistu 
Ranna Agro 

Seljamäe lauda pk 12788 S -- Silur 5 200 

Põllumajandusühistu 
Ranna Agro 

Sinemäe lauda pk 12790 S -- Silur 4 380 

Saaremaa Vallavalitsus Aru elamute pk 12324 S -- Silur 2 192 
Saaremaa Vallavalitsus Karja küla pk 12327 S -- Silur 21 536 
Saaremaa Vallavalitsus Leisi aleviku pk 12300 S -- Silur 23 724 
Saaremaa Vallavalitsus Pärsama 18263 S -- Silur 17 520 
   Kokku 4 350 201 

Vee erikasutuslubadega lubatud veevõtt veekihtide järgi: 

Tabel 5. Lubatud veevõtt põhjaveekihtide järgi 

Põhjaveekiht 
Põhjaveekihi 

kood 
Lubatud veevõtt 

(m3/a) 
Siluri S 4 344 201 
Kambrium C 6 000 

Kokku 4 350 201 

Vee erikasutuslubadega on Saaremaa vallas kehtestatud järgmised heitvee väljalaskmed ja 
veekogused: 

Tabel 6. Heitveesuublate lubatud heitveekogused 

Vee erikasutaja 
Väljalaskme 
nimetus 

Väljalaskme 
tüüp 

Suubla nimetus 
Lubatud 
vooluhulk 
(m³/a) 

AS Kuressaare Veevärk 
Kuressaare linna 
puhasti 

puhastiga 
seotud väljalask 

Laidunina - 
Roomassaare 

3 200 000 

Toivo Matt Hiiepõllu tee 3 
puhastiga 
seotud väljalask 

Niidikraav 184 

AS Kuressaare Veevärk Valjala alevik 
puhastiga 
seotud väljalask 

Peti kraav 36 000 

AS Kuressaare Veevärk Aste (Haamse) küla 
puhastiga 
seotud väljalask 

Endla kraav 27 000 

OÜ MV Turvas 
Kuumiraba 1 
põhjapoolne vv 

sademevee 
väljalask 

Lussu   
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Vee erikasutaja 
Väljalaskme 
nimetus 

Väljalaskme 
tüüp 

Suubla nimetus 
Lubatud 
vooluhulk 
(m³/a) 

OÜ MV Turvas 
Piilasoo 1 
lõunapoolne vv 

sademevee 
väljalask 

Kaarma oja   

OÜ MV Turvas 
Piilasoo 2 
põhjapoolne vv 

sademevee 
väljalask 

Piilasoo kraav   

OÜ MV Turvas 
Saikla 1 
lõunapoolne vv 

sademevee 
väljalask 

Lõhmuste 
peakraav 

  

AS Kuressaare Veevärk Aia tänav 
sademevee 
väljalask 

Põduste jõgi   

AS Kuressaare Veevärk Allee tänav 
sademevee 
väljalask 

Kuressaare 
linnuse vallikraav 

  

AS Kuressaare Veevärk Golfi väljak II 
sademevee 
väljalask 

Põduste jõgi   

AS Kuressaare Veevärk Golfi väljak I 
sademevee 
väljalask 

Põduste jõgi   

AS Kuressaare Veevärk Kalevi põik 
sademevee 
väljalask 

Mäe kraav   

AS Kuressaare Veevärk Kelluka tänav 
sademevee 
väljalask 

Sepamaa laht   

AS Kuressaare Veevärk Kihelkonna mnt 
sademevee 
väljalask 

Põduste jõgi   

AS Kuressaare Veevärk Kudjape pk4 
sademevee 
väljalask 

Kudjape peakraav   

AS Kuressaare Veevärk Luha tn 
sademevee 
väljalask 

Põduste jõgi   

AS Kuressaare Veevärk Paju tn 
sademevee 
väljalask 

Põduste jõgi   

AS Kuressaare Veevärk Pargi tänav I 
sademevee 
väljalask 

Kuressaare laht   

AS Kuressaare Veevärk Pikk tänav 
sademevee 
väljalask 

Põduste jõgi   

AS Kuressaare Veevärk Saue tänav 
sademevee 
väljalask 

Kuressaare laht   

AS Kuressaare Veevärk Sepamaa 
sademevee 
väljalask 

Sepamaa laht   

AS Kuressaare Veevärk Tuule tänav 
sademevee 
väljalask 

Kuressaare laht   

AS Kuressaare Veevärk Tuulte Roos 
sademevee 
väljalask 

Põduste jõgi   

OÜ Pilguse Mõis 
Pilguse 
koolituskeskus 

puhastiga 
seotud väljalask 

Pilguse kraav 1 840 

AS Läätsa Kalatööstus 
Läätsa kalatööstuse 
sademevesi 

sademevee 
väljalask 

Laidunina-
Roomassaare 
rand 

  

AS Saarte Liinid 
Roomassaare 
sadama sademevesi 

sademevee 
väljalask 

Abruka-Suur-
Tulpe mereala 

  

Saaremaa Vallavalitsus Audla küla 
puhastiga 
seotud väljalask 

Kuke jõgi 2 500 

Saaremaa Vallavalitsus Laimjala küla 
puhastiga 
seotud väljalask 

Hundisilla kraav 2 500 

AS Est-Agar 
Agaritööstuse 
sademevesi 2 

puhastiga 
seotud väljalask 

Agari kraav 537 

AS Est-Agar 
Agaritootmistsehhi 
biolodu 

puhastiga 
seotud väljalask 

Agari kraav 144 000 

OÜ Merinvest 
Mullutu 
kummidetailide 
tsehh 

puhastiga 
seotud väljalask 

Mullutu kraav 10 800 

Hilja Kõvamees_2 
Tiigi tee 14, 
Sikassaare 

puhastiga 
seotud väljalask 

Sikassaare kraav   

AS Kuressaare Veevärk Kõljala küla 
puhastiga 
seotud väljalask 

Laugi peakraav 15 000 

AS Kuressaare Veevärk Kärla alevik 
puhastiga 
seotud väljalask 

Mõnnuste kraav 23 920 
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Vee erikasutaja 
Väljalaskme 
nimetus 

Väljalaskme 
tüüp 

Suubla nimetus 
Lubatud 
vooluhulk 
(m³/a) 

AS Kuressaare Veevärk Mustjala küla 
puhastiga 
seotud väljalask 

Mustjala kraav 6 624 

AS Kuressaare Veevärk Sandla küla 
puhastiga 
seotud väljalask 

Sandla kraav 3 680 

OÜ VRHL 
Mõntu külmhoone 
jahutusvesi 

jahutusvee 
väljalask 

Sadama kraav   

OÜ VRHL 
Mõntu külmhoone ja 
sadam 

puhastiga 
seotud väljalask 

Mõntu kraav   

AS Hoolekandeteenused Sõmera kodu 
puhastiga 
seotud väljalask 

Lodukraav 61 200 

AS Kuressaare Veevärk Orissaare alevik 
puhastiga 
seotud väljalask 

Pätukraav 54 000 

AS Kuressaare Veevärk 
Kärneri 
reoveepuhasti 

puhastiga 
seotud väljalask 

Kärneri kraav 7 200 

MTÜ Veere Vesi Veere kalatööstus 
puhastiga 
seotud väljalask 

Tagalaht 2 160 

AS Kuressaare Veevärk 
Aste alevik 
(biopuhasti) 

puhastiga 
seotud väljalask 

Irase peakraav 32 580 

OÜ Saare Hotell Saaremaa hotell 
puhastiga 
seotud väljalask 

pinnas 10 080 

AS Kuressaare Veevärk 
Tehumardi 
veetöötlusseadme 
filtripesu 

puhastiga 
seotud väljalask 

pinnas 14 800 

AS Kuressaare Veevärk Läätsa puhasti 
puhastiga 
seotud väljalask 

Laidunina - 
Roomassaare 

146 000 

AS Kuressaare Veevärk Eikla küla 
puhastiga 
seotud väljalask 

Tiigikraav 7 200 

OÜ Vettel 
Vätta kalatööstuse 
puhasti 

puhastiga 
seotud väljalask 

Sutu laht 80 000 

Saaremaa Vallavalitsus Aru elamute puhasti 
puhastiga 
seotud väljalask 

Veske kraav 2 000 

Saaremaa Vallavalitsus Karja küla puhasti 
puhastiga 
seotud väljalask 

Leisi jõgi 10 952 

Saaremaa Vallavalitsus Leisi aleviku puhasti 
puhastiga 
seotud väljalask 

Leisi jõgi 13 872 

Saaremaa Vallavalitsus 
Pärsama küla 
puhasti 

puhastiga 
seotud väljalask 

Saadu kraav 10 952 

2.1.5 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemates ÜVK arendamise kavades toodud 
ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi. 

Eelmistes arendamise kavades nägid investeeringud ette alljärgnevate tööde teostamise: 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

19 (69) 

 

Tabel 7. Eelmiste ÜVK arendamise kavade realiseerimise maht. I etappi planeeritud tegevused 

Piirkond Asula 

Kavandatud maht Teostatud maht 
Vesi Kanalisatsioon Sadem.  

torustik
u rek. 

puurk.-
pumpla 

rek. 

isev.-
torustiku 

rek. 

isev.-
torustiku 

raj. 

surve.-
torustiku 

rek. 

pumpla 
rek 

pumpla 
likv 

torusti
ku raj.  

m tk m m m tk tk m 

Lääne-
Saare 

Aste k   208      projekti elluviimine on kavandatud 
käesoleva ÜVK AK II etappi 

Kärla 130  45      teostatud 

Lümanda 78  542      projekti elluviimine on kavandatud 
käesoleva ÜVK AK II etappi 

Kudjape   332      teostatud 

Kihelkonna 
Kihelkonna 160  198     118 

projekti elluviimine on kavandatud 
käesoleva ÜVK AK II etappi 

Veere 501 1  553     plaanidest on loobutud 

Mustjala Mustjala   198  5  1 143 
projekti elluviimine on kavandatud 
käesoleva ÜVK AK I etappi 

Orissaare Orissaare   739 125 20 2   projekti elluviimine on kavandatud 
käesoleva ÜVK AK I etappi 

Salme 

Salme   1081      projekti elluviimine on kavandatud 
käesoleva ÜVK AK II etappi 

Läätsa   176      
osaliselt teostatud, ülejäänud projekti 
elluviimine on kavandatud käesoleva 
ÜVK AK II etappi 

Leisi 

Karja   968   1   
kanal.pumpla rek on teostatud, ülejäänud 
osa elluviimine on kavandatud käesoleva 
ÜVK AK II etappi 

Leisi   346      projekti elluviimine on kavandatud 
käesoleva ÜVK AK II etappi 

Pärsama  1   274    
puurkaev-pumpla rek on teostatud, 
ülejäänud projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva ÜVK AK II etappi 

Pihtla 
Kaali-
Kõljala 

  77   1   
kanal.pumpla rek on teostatud, ülejäänud 
osa elluviimine on kavandatud käesoleva 
ÜVK AK I etappi 
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Piirkond Asula Kavandatud maht Teostatud maht 

Laimjala 

Hajaasustus Puurkaevude rajamine (4 tk)           plaanidest on loobutud 

Käo-Jõe 
Käo küla Audla puurkaevule rauaärastussüsteemide paigaldamine       teostatud 
Käo ja Jõe küla kanalisatsioonisüsteemi 
rekonstrueerimine 

      
projekti elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK AK I 
etappi 

Laimjala 
Laimjala puurkaev-pumpla rajamine           teostatud 

Laimjala küla kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja rajamine (laiendus)     
laiendusest on loobutud, rekonstrueerimine kavas 
käesoleva ÜVK AK I etappi 

Pöide Hajaasustus puurkaevude rajamine             plaanidest on loobutud 

 

Piirkond Asula Kavandatud maht Teostatud maht 

Kuressaare Kuressaare 

Veevarustus                 
-veetorustik, rek         m 5 524 teostatud  
-hüdrandid, asendus         tk 27 teostatud 
-veekaevud, rajamine         tk 10 teostatud 
-veekaevud, rek         tk 300 teostatud 
Kanalisatsioon               
-isevoolne kanalisatsioonitorustik, rek       m 1 750 teostatud 
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Tabel 8.Eelmiste ÜVK arendamise kavade realiseerimise maht. II etappi planeeritud tegevused 

Piirkond Asula 

Kavandatud maht 

Teostatud maht 

Vesi Kanalisatsioon Sademevesi 

torustiku 
rek. 

torustiku 
raj. 

puurk.-
pumpla 

rek. 

isev.-
torustiku 

raj. 

surve.-
torustiku 

raj. 

pumpla 
raj. 

kraavi 
korrast. 

kraavi 
raj. 

m m tk m m tk m m 

Lääne-
Saare 

Aste k  191  106     projekti elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK 
AK II etappi 

Eikla 130 560  416 375 2   projekti elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK 
AK II etappi 

Kärla  1546  599 611 3   projekti elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK 
AK II etappi 

Lümanda  267   257    projekti elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK 
AK II etappi 

Nasva   1    1255 807 
osaliselt teostatud, ülejäänud projekti elluviimine 
on kavandatud käesoleva ÜVK AK II etappi 

Mändjala  3908  2511 1955 10   projekti elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK 
AK II etappi 

Laheküla  689  470 214 1  1654 
projekti elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK 
AK II etappi 

Sikassaare       3692  osaliselt teostatud, ülejäänud projekti elluviimine 
on kavandatud käesoleva ÜVK AK II etappi 

Kihelkonna Kihelkonna  907  897 88    osaliselt teostatud, ülejäänud projekti elluviimine 
on kavandatud käesoleva ÜVK AK II etappi 

Mustjala Mustjala  855  549 222 1   projekti elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK 
AK II etappi 

Salme 

Salme  692  1071 1230 6   projekti elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK 
AK II etappi 

Läätsa  309  690 431 3   
osaliselt plaanidest loobutud, ülejäänud projekti 
elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK AK II 
etappi 

Leisi 
Leisi  1840  1373 1565 2   projekti elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK 

AK II etappi 

Pärsama  505  522 150 1   projekti elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK 
AK II etappi 

Pihtla Püha  268  264     osaliselt teostatud, ülejäänud projekti elluviimine 
on kavandatud käesoleva ÜVK AK II etappi 
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Piirkond Asula Kavandatud maht Teostatud maht 

Laimjala 

Hajaasustus Puurkaevude rajamine (8 tk)      plaanidest on loobutud 

Laimjala 
Laimjala küla veetorustike rajamine (laiendus)     plaanidest on loobutud 

Laimjala küla pinnaspuhasti rekonstrueerimine     osaliselt teostatud, ülejäänud projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva ÜVK AK I etappi 

Kahtla küla 
Kahtla küla kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine ja reoveepuhasti rajamine 

  osaliselt teostatud, ülejäänud projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva ÜVK AK I etappi 

Pöide 

Hajaasustus puurkaevude rajamine       plaanidest on loobutud 

Ardla 
Ühisveevärgi ehitamine       plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja reoveepuhasti rajamine    plaanidest on loobutud 

Kahutsi-Iruste 
Ühisveevärgi ehitamine       plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja reoveepuhasti rajamine    plaanidest on loobutud 

Kanissaare 
Ühisveevärgi ehitamine       plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja reoveepuhasti rajamine    plaanidest on loobutud 

Kõrkvere 
Ühisveevärgi ehitamine       plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja reoveepuhasti rajamine    plaanidest on loobutud 

Mui-Veere-Uuemõisa 
Ühisveevärgi ehitamine       plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja reoveepuhasti rajamine    plaanidest on loobutud 

Neemi 
Ühisveevärgi ehitamine       plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja reoveepuhasti rajamine    plaanidest on loobutud 

Oti 
Ühisveevärgi ehitamine       plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja reoveepuhasti rajamine    osaliselt teostatud, ülejäänud plaanidest on loobutud 

Puka 
Ühisveevärgi ehitamine (laiendus)      plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja reoveepuhasti rajamine (laiendus)   plaanidest on loobutud 

Reina 
Ühisveevärgi ehitamine       plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja reoveepuhasti rajamine    plaanidest on loobutud 

Tornimäe-Kärneri 
Ühisveevärgi ehitamine (laiendus)      plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja reoveepuhasti rajamine (laiendus)   plaanidest on loobutud 

Välta 
Ühisveevärgi ehitamine       plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja reoveepuhasti rajamine    plaanidest on loobutud 

 

Piirkond Asula Kavandatud maht Teostatud maht 

Kuressaare Kuressaare 
Veevarustus         

-veetorustik, rek     m 46 255 
osaliselt teostatud, ülejäänud projekti elluviimine on kavandatud 
käesoleva ÜVK AK I etappi 
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Piirkond Asula Kavandatud maht Teostatud maht 
-veekaevud, rajamine     tk 10 teostatud 
Kanalisatsioon         

-isevoolne kanalisatsioonitorustik, rek   m 35 798 
osaliselt teostatud, ülejäänud projekti elluviimine on kavandatud 
käesoleva ÜVK AK I etappi 

-kanalisatsioonipumplate rek    tk 25 osaliselt teostatud 
-reoveepuhasti rek     tk 1 osaliselt teostatud 
Sademevesi          

-isevoolne sademeveetorustik, rajamine   m 28 960 
osaliselt teostatud, ülejäänud projekti elluviimine on kavandatud 
käesoleva ÜVK AK I etappi 

-sademevee kanalisatsioonikaevude ümbersuunamine  tk 250 
osaliselt teostatud, ülejäänud projekti elluviimine on kavandatud 
käesoleva ÜVK AK I etappi 

-sademevee-eesvoolukraavid, rajamine   m 454 
osaliselt teostatud, ülejäänud projekti elluviimine on kavandatud 
käesoleva ÜVK AK II etappi 
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2.1.6 Reovee kogumisalad 

Vastavalt veeseadusele on reovee kogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või 
heitvee suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 

Saaremaa valla territooriumile jääb 22 kinnitatud reoveekogumisala. Arvestades, et Saaremaa 
valla pindala on 2 718 km², on reoveekogumisaladega kaetud 5% valla pindalast.  

Reoveekogumisalade piirid on minevikus kehtestatud väga optimistlike prognoosidega ÜVK 
võimaliku katteala osas. Reaalsuses on ÜVK võrgustiku laienemine takerdunud majanduslike 
aspektide taha ja muutunud perspektiivina küsitavaks. Teisalt on ka RVK tänaste piiride oluline 
vähendamine takerdunud õiguslikesse aspektidesse, mistõttu ei ole käesolevas arengukavas 
käsitletud RVK piiride muutmise temaatikat. 

Tabel 9 Reoveekogumisalad Saaremaa vallas 

Registrikood 
Kogumisala 
nimetus 

Asukoht Tüüp Pindala (ha) Koormus (ie) 

RKA0740410 Kuressaare 
Kuressaare vallasisene linn; 
Kudjape alevik; Sikassaare küla; 
Laheküla küla 

Üle 2000 ie 668.3 35421 

RKA0740408 Nasva Nasva alevik; Laheküla küla Alla 2000 ie 82.2 560 
RKA0740391 Orissaare Põripõllu küla; Orissaare alevik Alla 2000 ie 69.3 1025 
RKA0740388 Valjala Valjala alevik Alla 2000 ie 55 551 
RKA0740412 Kihelkonna Kihelkonna alevik Alla 2000 ie 53.6 819 
RKA0740411 Upa Upa küla Alla 2000 ie 45 599 
RKA0740405 Kärla Kärla alevik Alla 2000 ie 43.2 833 
RKA0740395 Kaali-Kõljala Kõljala küla; Kaali küla Alla 2000 ie 34.7 365 
RKA0740387 Salme Üüdibe küla; Salme alevik Alla 2000 ie 34.3 680 
RKA0740413 Aste Aste alevik; Saia küla; Vantri küla Alla 2000 ie 30.2 600 
RKA0740406 Sõmera Kärla alevik Alla 2000 ie 25.3 1550 
RKA0740397 Mustjala Mustjala küla Alla 2000 ie 23.5 280 
RKA0740401 Leisi Leisi alevik Alla 2000 ie 21.4 328 
RKA0740415 Haamse Endla küla; Aste küla Alla 2000 ie 19.6 196 
RKA0740399 Lümanda Mõisaküla küla; Lümanda küla Alla 2000 ie 17.8 195 
RKA0740402 Pärsama Pärsama küla Alla 2000 ie 16.5 243 
RKA0740414 Eikla Kaubi küla; Koidula küla; Eikla küla Alla 2000 ie 13.3 130 
RKA0740587 Sandla Sandla küla Alla 2000 ie 11.8 120 
RKA0740404 Karja Karja küla Alla 2000 ie 11.3 266 
RKA0740390 Tornimäe Kärneri küla; Tornimäe küla Alla 2000 ie 11.1 112 
RKA0740386 Läätsa Üüdibe küla; Läätsa küla Alla 2000 ie 9.5 194 
RKA0740394 Püha Püha küla Alla 2000 ie 7.5 70 

Kokku 1304.4  

Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem aladele kehtivad vastavalt 
veeseadusele järgmised punktid: 

- peab olema tagatud ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks 
reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse; 

- kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri 
kulutusi, võib kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid; 

- reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud 
purgimissõlme; 

- kohtpuhastite, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja 
heitvee pinnasesse immutamine keelatud; 
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- alal on lubatud reoveepuhastite rajamine, kui iga rajatava reoveepuhasti 
ühiskanalisatsioonisüsteemiga on seotud vähemalt 50 inimest. 

Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie aladele kehtivad vastavalt veeseadusele 
järgmised punktid: 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral 
tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine; 

- Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud 
purgimissõlme; 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
võib lisaks eelmisele punktile nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett. 

2.2 Keskkonna näitajad 

2.2.1 Üldine seisund 

Statistikaameti andmetel oli valla elanike arv 01.01.2019. aasta seisuga 31 117 inimest. Valla 
pindala on 2 718 km²; vallas on üks linn (Kuressaare), 9 alevikku (Aste, Kihelkonna, Kudjape, 
Kärla, Leisi, Nasva, Orissaare, Salme, Valjala) ja 427 küla. Saaremaa vald on suurima 
territooriumiga omavalitsusüksus ja suurima elanike arvuga vald Eestis. Valla keskus paikneb 
Kuressaares, regiooni paremaks teenindamiseks on loodud hulk piirkondlikke 
teenuskeskuseid. 

2019. aasta seisuga puudub Saaremaal veereostust põhjustav suurtööstus, veekogude 
seisund on üldiselt hea, on piisav kogus joogikõlbulikku põhjavett, inimesed osalevad aktiivselt 
hajaasustuse programmis, et lahendada lokaalseid joogiveevarustuse ja reoveekäitluse 
probleeme. 

Põhjaveekogumite seisund Saare maakonnas on hea. Pinnaveekogumite koondseisund on 
Lääne-Eesti veemajanduskava (2016) järgi samuti valdavalt hea. Kesise seisundiga on 7 
vooluveekogumit (Irase peakraav, Leisi, Laugi, Lõve, Pidula, Põduste (alamjooks)) peamiselt 
saare keskosas ning Oesaare laht saare kaguosas. Enamiku neist seisund on osalt kesine 
seoses omaaegse maaparanduse mõjudega. Lisaks on mõnel juhul jätkuv põllumajanduse 
haja- või punktreostuse mõju. 

Rannikumere veekogumitest on kõigi saart ümbritsevate kogumite koondseisund kesine. Seda 
on põhjustanud nii Eesti territooriumilt kui ka naaberriikidest pärinev toiteainete koormus, 
samuti aastakümnete jooksul Läänemerre akumuleerunud reostus, mille tulemusena on kogu 
Läänemeri tugevasti eutrofeerunud. 

2.2.2 Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised  

Peamised Saare maakonna elusloodust mõjutavad nihked peale 2000. a. on EL Natura 2000 
võrgustiku hoiualade kaitse alla võtmine nii maismaal kui merel ning poollooduslike koosluste 
kasvav hooldamine. Maismaast on kaitserežiimidega kaetud 19%. 

Valla territooriumil on hulgaliselt kaitstavaid loodusalasid, -objekte ja püsielupaikasid 
(loeteluga on võimalik tutvuda Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee): 

- rahvusvahelise tähtsusega looduskaitsealasid – 97 ala neist Natura 2000 alade 
võrgustikku kuulub 76 loodusala ja 15 linnuala; 
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- hoiualasid (vastavalt looduskaitseseadusele on hoiuala elupaikade ja kasvukohtade 
kaitseks määratud ala, mille säilimise tagamiseks hinnatakse kavandatavate tegevuste mõju 
ja keelatakse ala soodsat seisundit kahjustavad tegevused) – 63 ala; 

- kaitsealasid (vastavalt looduskaitseseadusele on kaitseala inimtegevusest 
puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus säilitatakse, kaitstakse, 
taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust) – 57 ala; 

- üksikobjekte (vastavalt looduskaitseseadusele on kaitstav looduse üksikobjekt 
teadusliku, esteetilise või ajaloolis-kultuurilise väärtusega elus või eluta loodusobjekt, 
nagu puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, paljand, koobas, karst või 
nende rühm, mida kaitstakse käesoleva seaduse alusel) – 72 objekti; 

- kaitsealuse liigi leiukohtasid – 11 789 kohta; 
- kaitsealuse liigi püsielupaikasid (vastavalt looduskaitseseadusele on püsielupaik 

väljaspool kaitseala või selle piiranguvööndis asuv piiritletud ja erinõuete kohaselt 
kasutatav: kaitsealuse looma sigimisala või muu perioodilise koondumise paik; 
kaitsealuse taime või seene looduslik kasvukoht; lõhe või jõesilmu kudemispaik; 
pruunkaru talvitumispaik; jõevähi looduslik elupaik; mägra rohkem kui kümne suudmega 
urulinnak) – 150 paika. 

Tegevuste kavandamisel objektide kaitsealas tuleb lähtuda tingimustest, mis on sätestatud 
looduskaitseseaduses ning kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjas. 
Täiendavad tingimused tööde teostamiseks annab Keskkonnaamet ehitusprojekti koostamise 
staadiumis. 

Saaremaa vallas asub 1 777 kultuurimälestiste riiklikusse registrisse kantud mälestist 
(loeteluga on võimalik tutvuda https://register.muinas.ee), neist: 

- ajaloomälestisi (vastavalt muinsuskaitseseadusele on ajaloomälestis on poliitilise ja 
ühiskondliku protsessi, olulise ajaloosündmuse või silmapaistva ühiskonna- või 
kultuuritegelasega seotud asi või maa-ala) - 82 mälestist; 

- arheoloogiamälestisi (vastavalt muinsuskaitseseadusele on arheoloogiamälestis on 
inimtegevuse säile, asi või nende kogum ja muud jäljed, mis on kultuurmaastiku ajalise 
mitmekihilisuse näitajad ja mis annavad teaduslikku informatsiooni inimkonna ajaloo 
ning inimese suhte kohta looduskeskkonnaga. Arheoloogiamälestise oluline osa on 
arheoloogiline kultuurkiht) - 514 mälestist; 

- ehitismälestisi (vastavalt muinsuskaitseseadusele on ehitismälestis on hoone koos selle 
interjööri, sealhulgas sisekujunduselementide ja hoone algse funktsiooniga seotud 
sisseseadega, rajatis või ehituslik kompleks, mis on oluline Eesti arhitektuuriajaloo ja 
ruumilise keskkonna arengu tähistaja ja mitmekesise elukeskkonna hoidja) - 209 
mälestist; 

- kunstimälestisi (vastavalt muinsuskaitseseadusele on kunstimälestis on kunstilise, 
kultuurilise, usundilise, ajaloolise, etnoloogilise või teadusliku väärtusega vallasasi, 
asjade kogum, ehitise osa või ehitisest eemaldatud osa, mis peegeldab kunsti, 
käsitööoskuste või esteetika arengut ning kohalike traditsioonide ja kogukonnaga 
seotud protsesse) - 988 mälestist; 

- muinsuskaitse alasid (vastavalt muinsuskaitseseadusele on muinsuskaitseala riigi 
kaitse alla võetud kultuuriväärtusega maa-ala, ajalooline asula või selle osa või inimese 
ja looduse koosmõjul väljakujunenud kultuurmaastik.) – 1 ala 

Tegevuste kavandamisel objektide kaitsealas tuleb lähtuda tingimustest, mis on sätestatud 
muinsuskaitseseaduses Täiendavad tingimused tööde teostamiseks annab 
Muinsuskaitseamet ehitusprojekti koostamise staadiumis. 

2.2.3 Pinnakate 

Valdaval osal Saaremaast on aluspõhi kaetud pinnakatte kihiga. Pinnakatte paksus on 
Saaremaal väga muutlik (mõnest sentimeetrist alvaritel kuni 122,4 meetrini Sõrve poolsaare 
ürgorgudes), seevastu keskmine paksus kuigi suur ei ole kõikudes enamasti 5- 10 m piires.  
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Saaremaa aluspõhja moodustavad lubjakivid, merglid ja dolomiidid, mis paljanduvad 
pankadel, loodudel ning rohketes murdudes. Saaremaa tõuseb merest umbes 1,5–2,5 mm 
aastas (põhjaosa kiiremini, lõunaosa aeglasemalt). Pinnakatte moodustab enamasti 
rähkmoreen, klibu ning mere- ja tuiskliiv; umbes 7% Saaremaa pindalast hõlmavad sood ja 
rabad. Viimastes võib turbakihi paksus ulatuda kuni 2,5-meetrini. Saaremaa õhukesed rähk- 
ning noored rannikumullad on looduslikult väheviljakad. 

2.2.4 Põhjavesi 

Saare maakonnas on eraldatud järgmised põhjaveekogumid: 

- Silur-Ordoviitsiumi Läänesaarte põhjaveekogum; 
- Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekogum (võetakse Kuressaare linnas mineraalveena); 
- Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Ruhnu saarel. 

Kvaternaari maapinnalähedane põhjavesi omab iseseisvat tähtsust Saaremaa 
Läänekõrgustikul ja Sõrve poolsaarel paksude liivasetete levikualal. Siin esineb ka 
liivakihtidega seotud allikaid (näiteks Viieristi ja Mõntu allikad). 

Siluri põhjaveekiht. Saaremaal toimub põhjaveevarude täienemine Saaremaa kõrgustikult 
suhteliselt ühtlaselt aastaringselt (sellele aitavad kaasa paksud setted ja Karujärv). Veetase 
on valdavalt 2…5 m sügavusel, kohalikel aluspõhjalistel kõrgendikel 5…10 m sügavusel. 
Veetaseme kõikumine ulatub 1 meetrist paksema pinnakattega ja madalamatelt aladelt 3….5 
meetrini aluspõhjakõrgendikel. 

Saarelisest asendist tingituna toimub kõrgustikelt põhjavee liikumine radiaalselt mere poole. 
Ümber kõrgustike eristatakse põhjavee hüdrodünaamiliste vööndite alusel toiteala, transiitala 
ja väljeala. 

Puurkaevudesse põhjavee juurdevool toimub puurkaevu ülaosas kuni 30 m sügavuseni. 
Sügavamalt kui 50 - 80 m ei saa reeglina kvaliteetset vett, kuna see sisaldab palju kloriide ja 
fluori. 

Põhjavee looduslikud varud ja äravool. Põhjavesi toitub sademetest kõrgematel kuivadel 
aladel, kus on tingimused sademete infiltreerumiseks. Liigniisketel aladel põhjavee toitumist ei 
toimu või on see vähene. 

Jõgede ning ojade põhjaveelist toitumist tähistav miinimumäravoolumoodul 1 kuni 2 l/s km2. 
Keskmiseks võib võtta 1 l/s km2 kohta ning Saaremaa looduslikuks põhjaveevaruks hinnata 
umbes 2900 l/s. 

Kõikide asulate veevõtt jääb neile kinnitatud põhjaveevaru piiresse (on sellest tunduvalt 
väiksem). 

Keskkonnaministri 06. 04. 2006. a. käskkirjaga nr. 404 on kinnitatud Saare maakonna 
põhjaveevaru. 

Tabel 10. Saaremaa kinnitatud põhjavee tarbevarud 

Põhjavee- 
maardla 

Põhjavee-
maardla 
piirkond 

Veekihi 
geoloogiline 
indeks 

Põhjavee
- varu 
m³/d 

Varu 
kategooria* ja 
otstarve 

Kasutusaeg 

Kuressaare 

Kuressaare S 2 000 T2 tootmisvesi Kuni 2017** 

Tõlli S 8 000 T1 joogivesi Kuni 2023 
Unimäe S 500 T1 joogivesi Kuni 2017** 
Kuressaare 2 O-C 109 Mineraalvesi Kuni 2017** 
Kuressaare 1 C-V 297 Mineraalvesi Kuni 2017** 

Läätsa  Läätsa S 1 500 T1 tootmisvesi Kuni 2023 
Orissaare Orissaare S 1 000 T1 joogivesi Kuni 2017** 
Kaarma Nasva S 1 000 P Kuni 2017** 

Märkused: 
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* Keskkonnaministri 27. jaanuari 2003. a. määruse nr. 9 ”Põhjaveevaru hindamise kord” kohaselt jaguneb 
põhjaveevaru uurituse detailsuse alusel tarbevaruks T1 või T2 või prognoosivaruks P. T1 on tagatud põhjaveevaru, 
T2 on hinnatud põhjaveevaru ja prognoosvaru P on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna põhjaveevaru eeldatav 
hulk, millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade andmisel ja ühest 
puurkaevust koosneva veehaarde projekteerimisel. 
** -Vastavalt kehtivale veeseadusele tuleb põhjaveevaru hinnata juhul, kui põhjaveehaarde või kehtestatud 
põhjaveevaruga ala veevõtt ühest põhjaveekihist on suurem kui 500 m3/d. Kuna peale Tõlli põhjaveemaardla 
piirkonna seda limiiti ei ületata, siis pole vajadust nende põhjavee tarbevaruhindamist uuendada. 

Põhjavee kvaliteet ja kaitstus. Valdav osa valla rannikupiirkonnas paiknevatest salvkaevudest 
toituvad mereliivadega seotud pinnaseveest. Keemiliselt koostiselt on salvkaevude vesi 
hüdrokarbonaatne kaltsiumiline, mineralisatsiooniga 0,6 – 0,8 g/l. Iseloomulik on vee suur 
üldkaredus – kuni 10,7 mg-ekv/l. Kaitsekihi puudumise tõttu on vesi kergesti reostatav. 

Kvaternaari veekompleks asub vallas maapõue pindmistes kihtides ja on avatud kogu levila 
piires reostusele. Kvaternaari kompleksis saab vallas eristada vastavalt vettkandvate kihtide 
iseloomule veel kahte põhilist kvaternaarset põhjavett: soosetete veed (Piila ja Haeska soo), 
mis asuvad põhiliselt turbakihtides ja veevarustuse seisukohalt väärtust ei oma; vettpidavate 
jääpaisjärvede setete veed (Mullutu-Suurlahe ümbrus, Pähkla soo) savid. 

Valla peamine ühisveevarustuse saab toite Siluri põhjaveekompleksist, mis on jagatud 
vettkandvateks ja lokaalselt vett juhtivateks kihtideks. Siluri veekompleks asub siluri aegkonna 
lubjakivides, mis kohati paljanduvad maapinnale. Lõhelisuse tõttu ei paku lubjakivi temas 
peituvale veele mingit kaitset ülevaltpoolt lähtuva reostuse eest. Seetõttu on antud 
veekompleks vallas kas täielikult kaitsmata või nõrgalt kaitstud. Suhteliselt kaitstuks võib 
pidada Mullutu-Suurlahe ümbrust ja Pähkla sood, kus savikihi paksus on kohati kuni 4 meetrit. 
Põhjavee ressurss praeguse tarbimise juures on piisav. Kümne aastaga on veetarbimine 
vähenenud ligi kaks korda. Vähenenud on ka põllumajandusest lähtuv reostus. Põhjavee 
reostused on üldjuhul lokaalsed ja tingitud veeallika läheduses asuvatest reostuskolletest. 

Joogivee kvaliteeti mõjutab põhjavee looduslik koostis. Lubatust suurem on raua- ja kloriidide 
sisaldus, mõnes piirkonnas väävelvesinik, sulfiidid ja bakterioloogiline reostus. Soolaka 
põhjavee levikualaks on Mändjala – Järve piirkond.  

Nagu näha allolevalt põhjavee kaitstuse kaardi väljavõttelt asuvad Saaremaa valla ÜVK asulad 
nii peamiselt kaitsmata või nõrgalt kaitstud aladel, vähesel määral ka keskmiselt ja suhteliselt 
kaitstud põhjaveega alal. 

Põhjavee kvaliteedi ja reostuskaitsmise tagamiseks koostatakse Tõlli-Ansi veehaarde toiteala 
projekt. Toiteala määramist reguleerib veeseaduse § 36 ja 153 ning Keskkonnaministri 
03.10.2019 määrus „Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise nõuded ja nõuded 
veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise kord“. 
Lähtuvalt sellest määratakse seonduvad maakasutamise tingimused ja kitsendused. 
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Joonis 8.Põhjavee kaitstus Saaremaa vallas  

Suhteliselt kaitstud alad haaravad Lääne-Saaremaa kõrgustiku ja Sõrve poolsaare, kus 
moreeni paksus ületab tavaliselt 20 m. Ulatuslikult levivad ka rohkem kui 5 m paksused 
savilasundid. Nitraatide sisaldus ei ületa üheski sellest piirkonnast võetud proovis 10 mg/l, 
NH4-sisaldus on alla 0,5 mg/l ja NO2-sisaldus alla 0,1 mg/l. Reoaine arvutuslik 
infiltratsiooniaeg läbi moreenist või savist kattekihi on 400–1000 ööpäeva. 

Kaitstud alad on ainult kahe Sõrve poolsaart läbiva ürgoru kohal, kus valdavalt 
saviliivmoreenist pinnakatte paksus võib ulatuda üle 50 m ja reoaine arvutuslik 
infiltratsiooniaeg aluspõhjalisse veekihti on rohkem kui 1000 ööpäeva. 

2.2.5 Pinnavesi 

Saaremaa valla territooriumile jääb Keskkonnaregistri andmetel: 

- Jõgesid 13 
- Ojasid 42 
- Peakraave 34 
- Kraave 66 
- Looduslikke järvi 187 
- Paisjärve 1 
- Tehisjärvi 22 
- Allikaid 124 
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Valla pikimad jõed on Lõve jõgi (32 km) Põduste jõgi (31 km), jõgikonna poolest on suurim 
Nasva jõgi (306 km²) millele järgnevad Põduste jõgi (206 km2), Lõve jõgi (160m2) ja Kärla jõgi 
(112km2). Neist laevatatavad on ainult Nasva jõgi (3 km). 

Suurima vooluhulgaga vooluveekogu Läänesaarte alamvesikonnas on Nasva jõgi, mis 
ühendab Mullutu-Suurlahte Liivi lahega. Vahetevahel kõrgete merevee seisudega voolab jõgi 
ka tagurpidi viies merevett lahtedesse. 

Saaremaa jõgedel algab kevadine suurvesi tavaliselt märtsi lõpus ja saavutab maksimumi 
aprilli esimese nädalaga. Suurveeperioodi lõpp on enamasti mai esimene pool. Suvine 
madalseis kestab septembri lõpu või oktoobri alguseni. Siis algab sügisvihmadest tingitud 
suurveeperiood, mis lõpeb jaanuari alguses, mil algab talvine madalveeperiood. 

Väikese valgalaga jõed ja ojad, kus põhjavee osatähtsus toitumises on väikene, kuivavad 
suveperioodil.  

Saaremaa jõgede isepuhastusvõime on minimaalne, maapinna langus ja voolukiirused 
väikesed. Suvisel kuivaperioodil toimub voolusängide kinnikasvamine, voolukiirus väheneb 
veelgi ja langeb vee hapnikusisaldus. Seda tuleb arvestada väikeste voolu-veekogude 
kaitsmisel ning säilitamisel. 

Jõgede veevarud on väikesed (miinimumäravool Saaremaa madalamatel aladel on alla 1 l/s 
km2) ja pinnavett kasutatakse vähesel määral põllumajanduses, eeskätt loomade jootmiseks 
karjatamisperioodil.  

Paljud Saaremaa jõed ja ojad on tähtsad kala- ja vähimajanduslikult. 

 

Saaremaa valla järvedest on suurim Suurlaht/Kellamäe laht 540 ha, mis on Eesti suuruselt 
kuues järv. Suuruselt järgmine on Mullutu-Suurlaht 411 ha ja järgneb maakonna kauneim 
veekogu – 348 ha suurune Karujärv, mis paikneb Saaremaamaa kõrgustikul. Karujärve 
keskmine sügavus on 1,55 m. Mullutu-Suurlahe kõrval asub looduskaitsealune Linnulaht (75 
ha). Nii Mullutu-Suurlahe kui Linnulahe puhul on tegemist endiste mere lahtedega, s.t 
rannajärvedega. Mullutu lahest läänepoole jääb ca 1 000 ha suurune soostunud ala, kus 
asuvad kolm poolenisti kinnikasvanud järve (Paadla, Vägara ja Kaalupi lahed). 

Tehisjärvedest on suurim 35 ha pindalaga Marjassoo järv (endine turbakarjäär). 

Saaremaa järved on üldiselt heledaveelised, suvel rohekaskollane või kollakas-roheline. Järvi 
on mõjutanud maaparandus, mitmed järved on lastud kuivaks või on veepeegli pindala 
tugevasti vähenenud. Enamikel järvedel on maaparandustööde ja sellele järgnenud 
maakasutuse intensiivistumise perioodi mõjul kiirenenud eutrofeerumine. 

Enamus järvi on väga noored - endised merelahed. Oma toitumise iseloomu järgi on need 
veekogud soolatoitelised. Saaremaa järvi iseloomustab vee hea läbipaistvus ja madaluse tõttu 
paistavad enamus neist põhjani läbi. Tänu veekihi madalusele, vee läbipaistvusele ja heale 
segunemisele on Saaremaa järvede vesi üldiselt kihistumata. Madalus ja veekihi ühtlane 
soojenemine loovad head tingimused mikrofloora ja suurtaimestiku kasvamiseks. 
Talveperioodil enne jääkatte sulamist tekitab taimestiku lagunemine paljudes järvedes 
hapnikuvaeguse, mis on sageli kalastikule surmav. 

Paljud rannikujärved on olulised ravimuda leiukohad. 

Tuntud on Saaremaa keskkõrgustiku serval pinnasevee väljakiildumine allikatena. Vesi saab 
survelise iseloomu tingituna savikate setete esinemisest mereliste setete peal. Valla suurimad 
allikad on Pähkla (Põhjatu) ja Paadla allikad, mille tootlikus on maksimaalselt 60 kuni 80 l/s, 
tavaliselt aga 30 kuni 35 l/s. 

Saarema ühed suuremad allikad on Odalätsi allikad. Odalätsi allikad paiknevad Saaremaa 
keskkõrgustiku loodenõlval. Allikate vooluhulk ulatub Eesti ürglooduse raamatu andmetel kuni 
200 l/s. 
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2.2.6 Tehiskeskkond 

Statistikaameti andmetel oli valla elanike arv 01.01.2019. aasta seisuga 31 117 inimest, millest 
42% (13 097 inimest) elab Kuressaare linnas. Üldine rahvastiku dünaamika viitab kogu 
maakonna servaalade ääremaastumisele ning Kuressaare lähiümbruses, endises Kaarma 
vallas, toimuvale ees- ja valglinnastumisele (Kuressaare linnas ja endises Kaarma vallas elab 
u 47% valla elanikkonnast). Üldise kahanemise foonil koondub rahvastik, eriti selle noorem ja 
tegusam osa, enam Kuressaare linna lähiümbrusse. 

Saaremaa valla haldusalasse kuulub 63 asutust: 36 haridusasutust, 3 noortekeskust, 1 
keskraamatukogu, 17 kultuuri- ja rahvamaja, 4 hooldekodu/päevakeskust, 2 haldusasutust. 

Saaremaa valla ettevõtete peamiseks tegevusaladeks on: 

- Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus 
- Hulgi- ja jaekaubandus 
- Kutse- teadus- ja tehnikaalane tegevus 
- Ehitus 
- Töötlev tööstus 

Saaremaa rannikul asuvate sadamate olukord on väga varieeruv. Heas seisukorras on 
rekonstrueeritud Mõntu sadam, väga heas korras ja pidevalt arenevad on AS-ile Saarte Liinid 
kuuluvad sadamad. Leidub kõigile standarditele vastavad väikesadamad, mille parimateks 
näideteks on Soela, Lõmala, Atla ja Rannaaugu sadam.  

Varese sadamas on käimas sisuliselt uue ja kõigile nõuetele vastava sadama rajamine, 
ajaloolise Taaliku sadama renoveerimine on pooleli. Ka Kõiguste sadamas on käimas põhjalik 
renoveerimine. Rannakalanduse seisukohalt väga tähtsa Nasva jõesadama arendamine on 
pooleli. 

Halvas seisus on Orissaare jahisadam, mille kaid vajavad renoveerimist, Kaunispe sadama 
kai on lagunemas, faarvaater ja sadamabassein süvendamata ning puudub 
navigatsioonimärgistus. 

Vallas asub 36 töötavat jäätmekäitluskohta, milleks on 2 jäätmejaama, autolammutuskojad, 
koospõletustehased, metallijäätmete ja vanarehvide käitluskohad. Jäätmekäitluskohad 
asuvad peamiselt Kuressaare, Lääne-Saare, Kihelkonna, Mustjala ja Valjala piirkondades. 

Keskkonnaohtlike objekte on 29, milleks on 5 tanklat, 11 kütusemahutite komplekti ja 13 
jääkreostuseobjekti. Kõige ohtlikum jääkreostuse objekt asub Valjala piirkonnas Röösa külas, 
kus asus 1959-1993 Saare Teedevalitsuse Maadevahe ABT bituumenibaas. Tehase 
territooriumil asusid bituumenkatlad, süvend väljapaiskunud õli kogumiseks ja lahtine 
reservuaar. Sagedased avariid ja lekked põhjustasid pinnase ja põhjavee ning Maadevahe jõe 
reostumise. 2014-2015. a tehti jääkreostusobjektide inventariseerimine, mille ühe osana uuriti 
täpsemalt Maadevahe ABT reostust. Uuringutest selgus, et põhjavesi on ABT territooriumil ja 
sellest lääne pool jätkuvalt reostunud. 

2.3 Sotsiaalmajanduslik ülevaade 

2.3.1 Lühiülevaade 

Saaremaa valla pindala on 2 718 km². Saaremaa valla piir kulgeb mööda ühinenud 
omavalitsuste välispiiri, piki Saaremaa rannikut. 

Suuremad asustusüksused on Kuressaare linn, Aste, Kihelkonna, Kudjape, Kärla, Leisi, 
Nasva, Orissaare, Salme ja Valjala alevikud ning 411 asustatud küla. 

Valla keskus paikneb Kuressaares, regiooni paremaks teenindamiseks on loodud hulk 
piirkondlikke teenuskeskuseid. 
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21.10.2017, Saaremaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval 
(valimiskomisjoni 20.10.10 otsus nr 7), jõustus Kuressaare linna, Kihelkonna, Laimjala, Leisi, 
Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu ja Valjala valla ühinemine ning 
moodustus uus omavalitsusüksus Saaremaa vald.  

Statistikaameti andmetel oli valla elanike arv 01.01.2019. aasta seisuga 31 117 inimest. 50 
suurima asula rahvaarv on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 11. Saaremaa 50 suurimat asustusüksust 01.01.20191 

Asula/küla elanike arv 
Kuressaare linn 13 097 
Orissaare alevik 827 
Kärla alevik 776 
Kudjape alevik 643 
Salme alevik 482 
Valjala alevik 417 
Aste alevik 401 
Nasva alevik 397 
Kihelkonna alevik 320 
Leisi alevik 298 
Mustjala küla 252 
Muratsi küla 251 
Laheküla 233 
Kõljala küla 193 
Lümanda küla 193 
Karja küla 192 
Pärsama küla 188 
Suur-Randvere küla 185 
Mändjala küla 180 
Aste küla 173 
Pähkla küla 149 
Upa küla 129 
Kõrkküla 125 
Tagavere küla 122 
Tahula küla 121 
Pihtla küla 115 
Praakli küla 115 
Sakla küla 114 
Läätsa küla 112 
Vaivere küla 108 
Metsküla 107 
Võhma küla 106 
Laimjala küla 105 
Eikla küla 93 
Koimla küla 93 
Haeska küla 88 
Tehumardi küla 85 
Laugu küla 81 
Sandla küla 79 
Ilpla küla 78 
Kaarma küla 78 
Kärneri küla 77 
Käo küla 76 
Püha küla 75 

 
1 https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajandustaristu-arendamine-1 
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Asula/küla elanike arv 
Tornimäe küla 75 
Kaubi küla 74 
Karala küla 71 
Sutu küla 71 
Kotlandi küla 70 
Turja küla 70 

Leibkonna keskmiseks suuruseks, s.t. eramu või korteri elanike arvuks, on käesoleva 
arendamise kava arvutustes võetud 2,1 inimest, mis on Eesti Sotsiaaluuringule 2018 tuginedes 
Saare maakonna keskmine2. 

2.3.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse kasutajad 

AS Kuressaare Veevärk pakub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust Saaremaa vallas 
Kuressaare linnas ja endistes Kaarma, Kihelkonna, Kärla, Lümanda, Mustjala, Orissaare, 
Pithla, Pöide, Leisi, Salme ja Valjala vallas. 

MTÜ Veere Vesi pakub veeteenust Veeremäe (endise Veere) küla 18 majapidamisele ja 
äriettevõtetele: sadamad AS Veere Sadam ja MTÜ Veere Vanasadam; kalatööstused 
Redstorm OÜ, Politeia OÜ ja Mimosa Design OÜ. 

2.3.3 Leibkonnaliikme sissetulek ja maksevõime 

Saaremaa valla elanike maksevõime prognoosimisel on oluline analüüsida piirkonna 
leibkonnaliikme netosissetulekuid lähiminevikus ning prognoosida sissetulekute muutusi 
lähitulevikus ja hinnata ÜVK-teenustega seotud kulude osakaalu netosissetulekust. Järgnev 
analüüs on üheks alustalaks Saaremaa valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga 
varustatud piirkonnas vee– ja kanalisatsioonitariifi kujundamisel.  

Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta valdade kaupa, kuid Eesti 
Statistikaamet avaldab leibkonnaliikme netosissetulekut maakondade tasemel. Järgmises 
tabelis on toodud kogu Eesti, Lääne-Eesti ja Saare maakonna leibkonnaliikme kuine 
netosissetulek aastatel 2015-2018. 

Tabel 12. Leibkonnaliikme kuine sissetulek aastatel 2015-2018 

Aasta Ühik 2015 2016 2017 2018 
Saare maakond EUR/kuu 540 590 654 678 

muutus EUR/kuu   0,09 0,1 0,03 
Lääne-Eesti EUR/kuu 509 566 603 678 
Kogu Eesti EUR/kuu 585 619 671 753 

Andmed: Eesti Statistikaamet 

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Saare maakonnas 
2018. aastal ligikaudu 678 eurot (vt eelolev tabel). Saare maakonna leibkonnaliikme keskmine 
netosissetulek on olnud kõigil vaadeldud aastatel kõrgem kui Lääne-Eesti inimestel tervikuna, 
kuid 2018. aastal on sissetulekud ühtlustunud Lääne-Eestis ja Saare maakonnas. Siiski on 
Saare maakonna leibkonnaliikme sissetulek madalam kui Eesti keskmine leibkonnaliikme 
sissetulek 

Saaremaa valla leibkonnaliikme netosissetuleku kirjeldamiseks kasutatakse käesolevas töös 
Statistikaameti andmeid Saare maakonna leibkonnaliikmete netosissetulekute kohta. Võttes 
aluseks viimase ning Rahandusministeeriumi palganominaalkasvu prognoosi aastateks 2019-

 
2 https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajandustaristu-arendamine-1 
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2031 on konsultant koostanud järgnevas tabelis toodud Saaremaa valla leibkonnaliikme kuise 
netosissetuleku prognoosi aastateks 2020-2031 (detailsem tabel toodud Lisas 6.3). 

Tabel 13. Saaremaa valla leibkonnaliikme keskmine netosissetulek aastatel 2020-2031 
Taskukohasus 2020 2022 2026 2027 2029 2030 2031 
Veeteenuste % majapidamiste 
netosissetulekust 

1 % 1% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,5% 

Leibkonnaliikme keskmine 
sissetulek 

693 722 782 797 829 846 863 

Euroopa Komisjoni juhendmaterjal “Guidance on the Methodolgy for carrying out Cost-Benefit 
Analyses” Working document No 4 ütleb, et vee ja kanalisatsiooniteenuse osakaal keskmisest 
leibkonna sissetulekust ei tohiks ületada 4%. Lisaks tuleb arvesse võtta kas sotsiaalselt 
vähemkindlustatud (paljulapselised pered, pensionärid, töötud jne) elanike gruppide võimalust 
tarbida vee- ja kanalisatsiooniteenust normaaltasemel3. 

2031. aastaks jõuab tariif 1,5% leibkonnaliikme sissetulekust, millega täidetakse rahastajate 
nõue toetuse saamiseks (SA KIK keskkonnaprogramm, Ühtekuuluvusfond). 

2.3.4 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete tasumine 

AS Kuressaare Veevärk juhtkonna andmetel ei ole ettevõttel märkimisväärseid probleeme 
Saaremaa valla piirkonnas arvete tasumisega. Arvesse võttes prognoositavaid tariifitõuse ja 
eeldatavat majanduslangust, eeldatakse edasiseks, et mittelaekuvate arvete osakaal võib 
tõusta 0,2%-ni käibest. 

2.3.5 Veetarve ja veeheide. Müügi- ja tootmismahud. Veekadu. Infiltratsioon 

Järgnev tabel iseloomustab kokkuvõtlikult sotsiaalmajanduslikku hetke olukorda Saaremaa 
vallas. 

Tabel 14. Olulisemad sotsiaalmajanduslikud näitajad 2019. aastal Saaremaa vallas 

Indikaator Ühik Näitaja 
Elanike arv Saaremaa vallas in 31 117 
Teeninduspiirkonna rahvaarv in 22 744 
Leibkonnaliikme keskmine netosissetulek EUR/kuus 693 
ÜV teenuste tarbijate osakaal valla elanikest % elanikkonnast 59% 
ÜK teenuste tarbijate osakaal valla elanikest % elanikkonnast 58% 
Veetarve elaniku kohta l/in/d 66 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest makstava kulu 
osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust 

% 1% 

AS Kuressaare Veevärgi ja Saaremaa valla lähiaja prioriteediks on arendamise kava 
investeeringuprogrammi I etapi elluviimine. Arvestades ülaltoodud sotsiaalmajanduslikke 
näitajaid on vajaminevatest investeeringutest tekkiv hinnatõus ühel hetkel kindlasti vajalik, ent 
arvestades vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu osakaalu elanike netosissetulekust, siiski ka 
tarbijatele vastuvõetav. 

2.4 Omavalitsuse osalus ÜVK arendamisel 

Saaremaa valla 2019. aasta netovõlakoormuse prognoos eelarve alusel on 54,2% ja valla 
netovõlakoormuse ülemmäär 60%. Saaremaa vallal on vaja investeeringuid ellu viia suuremas 
summas kui on planeeritav põhitegevuse tulem ja vallal ei ole ka käesoleval hetkel suuri 

 
3 Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit analysis. Working document no 4. 
August 2006. lk.16. 
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rahalisi reserve, seega saab finantseerimistehingute katteallikaks olla uute kohustuste 
võtmine. Investeeringute osas 2020-2023 on oluline roll ühinemislepingus kokku lepitud 
investeeringutel. 2019. aasta alguse seisuga oli vallal 42 laenu kogumahus 19,2 miljonit eurot. 
Strateegia perioodil aastatel 2020-2023 on kavas võtta uusi kohustusi 26 miljonit eurot ja 
tasuda kohustusi 16,7 miljonit eurot4.  

Saaremaa valla osalus ÜVK arendamisel sõltub eelkõige valla eelarvestrateegiast, mis näeb 
aastatel 2020-2021 ette investeeringuid Leisi veevärki 360 000 € ja 250 000 € nii Laimjala kui 
Sõmera (Kärla alevik) veevärki. Investeeringute abil plaanitakse rekonstrueerida olulisi ÜVK 
objekte kui katta veemajandusprojektide rahastamistaotluste omaosalus. 

SA KIK keskkonnaprogrammi ja Ühtekuuluvusfondist toetuse taotlemine eeldab tariifide 
tõstmist vähemalt 1,5%-le keskmisest leibkonnaliikme sissetulekust. Nimetatud nõue on ÜVK 
tariifide prognoosil täidetud. Toetuste taotlemine ÜVK projektide elluviimisel järgneval 12 
aastal on oluline, kuna ÜVK projektid toetuseta ei ole tasuvad (vt ka finantsanalüüs alapunktis 
5). 

2.5 Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni teenindav ettevõte 

Saaremaa vallas haldab ühisveevärki ja –kanalisatsiooni AS Kuressaare Veevärk (äriregistri 
kood 10083079). AS Kuressaare Veevärk on eraõiguslik aktsiaselts. Alates 2017. aastast on 
AS Kuressaare Veevärk aktsionärideks: Saaremaa vald (98% aktsiatest), Muhu vald (1,4% 
aktsiatest) ja Ruhnu vald (0,6% aktsiatest). 

AS Kuressaare Veevärk põhitegevuseks on vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveeteenuse 
osutamine. Ettevõtte majandustegevuse tuludest annab 87% teenuste osutamine Kuressaare 
linnas ja tema lähikonnas. AS Kuressaare Veevärk põhiülesanded on: 

- kvaliteetse joogivee tagamine tarbija liitumispunktis ühisveevärgiga; 
- tekkiva reovee ärajuhtimine reoveepuhastitele; 
- keskkonnanõuetele vastavalt puhastatud heitvee juhtimine loodusesse. 

Ettevõtet juhib kaheliikmeline juhatus. Juhtimist korraldab, teostab järelevalvet, võtab vastu 
otsuseid olulistes ning strateegiliselt tähtsates küsimustes kuue liikmeline nõukogu. 

Funktsionaalselt jaotatakse ettevõtte tegevused kahte suuremasse rühma, millest kummagi 
tegevust koordineerib üks juhatuse liige: 

- finants- ja teenindusüksus; 
- tootmisüksus. 

Selline ülesehitus tagab piisava kompetentsi ja vastutuse kogunemise igasse üksusesse ning 
maksimaalselt efektiivse majandamise. Struktuuri kujundamisel on lähtutud eeldusest, et 
meeskond peab tagama klientide teenindamise, varade igapäevase hooldamise ning avariide 
lokaliseerimise. 

2019. aastal oli AS Kuressaare Veevärk müügi- ja muud tulud kokku (linn ja vallad kokku) 
2,671 mln eurot ja tegevuskulud 3,121 mln eurot (millest kulum 1,366 mln eurot). Allolevas 
tabelis on toodud AS Kuressaare Veevärk peamised finantsnäitajad. 

Tabel 15. AS Kuressaare Veevärk olulisemad finantsnäitajad 
Indikaator 2019 

Likviidsuskordaja 3,62 
Maksevalmiduse kordaja 2,11 
Ostjate võlgnevuse laekumise periood päevades 36 
Võlakordaja 0,046 

 
4 https://www.saaremaavald.ee/documents/17113760/21247201/Eelarvestrateegia.pdf/61488707-
1a03-40fe-a041-88245edf5cc1 
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3 OLEMASOLEV ÜHISVEEVÄRK JA -KANALISATSIOON 

3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 

Vastavalt ÜVK seadusele on ühisveevärk ja -kanalisatsioon ehitiste ja seadmete süsteem, 
mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-
ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. 

Saaremaa vallas on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid järgmistes asulates: 

1. Kuressaare piirkonnas: 
1) Kuressaare linnas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 

2. Kihelkonna piirkonnas: 
2) Kihelkonna alevikus  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
3) Veeremäe külas* – veevarustus ja kanalisatsioon; 

3. Laimjala piirkonnas: 
4) Laimjala külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
5) Käo külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
6) Jõe külas  – veevarustus; 
7) Puka külas – kanalisatsioon; 

4. Leisi piirkonnas: 
8) Leisi alevikus  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
9) Karja külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
10) Pärsama külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
11) Veske külas  – veevarustus ja kanalisatsioon. 

5. Lääne-Saare piirkonnas: 
12) Aste alevikus  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
13) Aste külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
14) Eikla külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
15) Koimla külas  – veevarustus; 
16) Kärla alevikus – veevarustus ja kanalisatsioon; 
17) Mätasselja külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
18) Lümanda külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
19) Nasva alevikus – veevarustus ja kanalisatsioon; 
20) Mändjala külas – kanalisatsioon; 
21) Kudjape alevikus – veevarustus ja kanalisatsioon; 
22) Laheküla külas – veevarustus ja kanalisatsioon; 
23) Sikassaare külas – veevarustus ja kanalisatsioon; 
24) Upa külas – veevarustus ja kanalisatsioon; 

6. Mustjala piirkonnas: 
25) Mustjala külas – veevarustus ja kanalisatsioon; 

7. Orissaare piirkonnas: 
26) Orissaare alevikus  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
27) Tagavere külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 

8. Pihtla piirkonnas: 
28) Kaali külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
29) Kõljala külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
30) Püha külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
31) Sandla külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 

9. Pöide piirkonnas: 
32) Tornimäe külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
33) Kärneri külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
34) Puka külas  – kanalisatsioon; 

10. Salme piirkonnas: 
35) Salme alevikus – veevarustus ja kanalisatsioon; 
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36) Läätsa külas – veevarustus ja kanalisatsioon; 
11. Valjala piirkonnas: 

37) Valjala alevikus – veevarustus ja kanalisatsioon; 
38) Sakla külas – veevarustus ja kanalisatsioon. 

Märkused: 
* Veeremäe külas sisuliselt ühiskanalisatsioon puudub, Ubina kinnistul olev reoveepuhasti on vaid kalatööstuses 
tekkiva reovee puhastamiseks 

Valla vee-ettevõtjaks on määratud endiste valdade vallavolikogude otsustega AS Kuressaare 
Veevärk (otsuste koopiad on leitav käesoleva töö lisadest), kes tegutseb praktiliselt terves 
vallas), vaid Laimjala piirkonnas (Laimjala, Käo, Jõe külad) tegeleb ÜVK teenuse pakkumisega 
Saaremaa Vallavalitsus. 

Veeremäe (endine Veere) külas on vee-ettevõtjaks MTÜ Veere Vesi, kes pakub seal vaid 
ühisveevärgiteenust. 

Edaspidi käsitletakse käesolevas arendamise kavas vaid reoveekogumisalasse jäävaid ja/või 
vee-ettevõtja (sh ka Saaremaa Vallavalitsuse) tegevuspiirkonda jäävaid ÜVK süsteeme ja 
selle süsteemi tarbijaid. 

Tabel 16. ÜVK-teenusega ühendatud inimeste arv 

Piirkond Asula 
Elanike 

arv* 

Ühisveevärgiga 
liitunud elanike 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunud elanike 

arv** %*** arv** %*** 
Kuressaare Kuressaare 13 097 12 966 99% 12 966 99% 

Lääne-Saare 

Kudjape 643 531 83% 533 83% 
Laheküla 233 201 86% 190 82% 
Sikassaare 43 8 19% 8 19% 
Upa 129 43 33% 43 33% 
Aste a 401 448 112%*** 424 106%*** 
Aste k 173 157 91% 164 95% 
Eikla 93 107 115%*** 107 115%*** 
Koimla 93 21 23% 0  0% 
Kärla 776 332 43% 314 40% 
Mätasselja 41 14 34% 16 39% 
Lümanda 193 173 90% 164 85% 
Nasva 397 105 26% 126 32% 
Mändjala 180 0  0% 5 3% 

Kihelkonna 
Kihelkonna 482 409 85% 314 65% 
Veeremäe 112 101 90% 58 52% 

Mustjala Mustjala 320 238 74% 249 78% 

Orissaare 
Orissaare 31 31 100% 169 67% 
Tagavere 252 164 65% 869 105%*** 

Salme 
Salme 827 856 104%*** 81 66% 
Läätsa 122 77 63% 166 86% 

Leisi 

Karja 192 166 86% 65 22% 
Leisi 298 63 21% 172 91% 
Pärsama 188 170 90% 29 63% 
Veske 46 31 67% 62 59% 

Laimjala 
Laimjala 105 78 74% 36 47% 
Käo 76 50 66% 314 40% 
Jõe 32 6 19% 0 0% 

Pöide 
Kärneri 77 46 60% 56 73% 
Tornimäe 75 70 93% 72 96% 
Puka 26 0  0% 24 92% 

Pihtla 
Kõljala 193 177 92% 179 93% 
Kaali 29 15 52% 17 59% 
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Piirkond Asula 
Elanike 

arv* 

Ühisveevärgiga 
liitunud elanike 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunud elanike 

arv** %*** arv** %*** 
Püha 75 50 67% 45 60% 
Pihtla 115 8 7% 8 7% 
Sandla 79 82 104%*** 82 104%*** 

Valjala 
Valjala 417 393 94% 395 95% 
Sakla 114 40 35% 40 35% 

    20 775 18 427   18 248   
Märkusi: 
*- Eesti Statistikaamet: 2019_rahvaarv_asutusyksustes. 
**- ÜVKga liitunud elanike arv on arvutatud liitunud kinnistute ning kortermajade puhul korterite arvu järgi kasutades 
Eesti Sotsiaaluuringus 2018 toodud „Saare maakond“ leibkonna keskmist suurust (2,1 in). 
***- Elanike ja ÜVK teenuse kasutajate ebakõla tuleb ilmselt asjaolust, et registreeritud elukoht ei vasta 
tegelikkusele. 

Tabel 17. Veetarbimise ja kanalisatsioonikoguse andmed 2019a 

Piirkond Asula 

Veevarustus Kanalisatsioon 

Veetarve (m3/d) 
Arvestamata 

vesi** 

Võrku 
juhitav 

vooluhulk 
Reoveekogus (m3/d) Infiltratsioon*** 

Puhastile 
juhitav 

vooluhulk 
Era Jur. Kokku (m3/d) % (m3/d) Era Jur. Kokku (m3/d) % (m3/d) 

Kuressaare Kuressaare 880.6 765.6 

1 721.6 327.7 16% 2 049.4 

877.7 994.3 

1 941.1 2 080.1 52% 4 021.20 

Lääne-Saare 

Kudjape 46.1 1.3 44.6 0.9 
Laheküla 13.5 0.3 12.5 0 
Sikassaare 1 5.4 1 2 
Upa 4.7 3.2 4.3 3.8 
Aste a 27.4 7.1 34.5 1.6 4% 36.1 23.7 6.8 30.5 20.3 40% 50.9 
Aste k 10.5 0.4 10.9 2.6 20% 13.5 10.9 3.6 14.5 12.8 47% 27.3 
Eikla 4.6 0.4 5 0.7 13% 5.8 4.6 0.4 5 1.3 20% 6.3 
Koimla 2 0 2 -0.1 -6% 1.9       

Kärla 
16.2 3.6 19.8 12.3 38% 32.1 16.3 3.6 19.9 53.8 73% 73.6 

Mätasselja 
Lümanda 8.2 1.7 9.9 -0.1 -1% 9.8 7.6 1.7 9.3 29.5 76% 38.8 
Nasva 14.2 7.3 21.4 5.2 19% 26.6 15.5 46.6 62.1 43.2 41% 105.3 
Mändjala       

30.2 41.5 71.7 32.2 31% 103.9 
Salme 

Salme 
32.3 22 54.3 39.8 42% 94.1 

Läätsa 

Kihelkonna 
Kihelkonna 13.2 5.4 18.6 4.1 18% 22.8 14.8 4.9 19.7 53.4 73% 73.1 
Veeremäe 1.7 10.0 11.7 5.5 32% 17.2       

Mustjala Mustjala 7.8 1.6 9.4 -0.3 -3% 9.2 8.2 1.5 9.7 11.4 54% 21.2 

Orissaare 
Orissaare 46.9 16.4 63.2 2.8 4% 66 47.6 15.5 63.1 23.3 27% 86.4 
Tagavere 4.4 0.2 4.6 3.7 45% 8.2 4.7 0.2 4.8 0.9 15% 5.7 

Leisi 

Karja 5.7 13 18.7 0.4 2% 19.1 5.7 8.8 14.5 2 12% 16.5 
Leisi 4.2 5.6 9.8 1.7 15% 11.5 4.2 5.6 9.8 1.1 10% 10.9 
Pärsama 11.4 4.8 16.2 0.5 3% 16.7 11.4 4.8 16.2 1.8 10% 18 
Veske 2.4 0 2.4 0 0% 2.4 2.4 0 2.4 0.3 10% 2.7 

Laimjala* 
Laimjala* 5.1 0 5.1 -0.9 -20% 4.2 4.1 0 4.1 1 20% 5.2 
Käo* 

3.6 0 3.6 1.6 30% 5.2 2.4 0 2.4 0.6 20% 3 
Jõe* 

Pöide 
Kärneri 

5.5 2.4 7.9 1.1 12% 9 7.8 2.4 10.2 2.5 20% 12.7 
Tornimäe 
Puka*       13.5 0 13.5 1.5 10% 15 

Pihtla 

Kõljala 
9.3 2.8 12.1 11 47% 23.1 9.5 2.6 12.2 22.6 65% 34.7 

Kaali 
Püha 

2.3 0.5 2.8 0.9 24% 3.6 1.8 0.4 2.2 0.7 25% 3 
Pihtla 
Sandla 4.3 1.6 5.9 0.6 9% 6.5 4.2 1.6 5.8 1.5 20% 7.3 

Valjala 
Valjala 20.4 7.9 28.3 3.3 10% 31.6 19.5 7.8 27.4 14.7 35% 42.1 
Sakla 1.6 0 1.6 0 -1% 1.6 1.5 0 1.5 0.2 10% 1.7 

Kokku 1 209.4 880.5 2 090.0 420.3  2 510.2 1 212.4 1 161.3 2 373.8 2 412.6  4 786.4 
Märkusi: 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

39(69) 

*- Laimjala piirkonna (Laimjala, Käo, Jõe külad) ja Puka küla tarbimise andmed on tuletatud liitunud elanike arvu ja 
valla keskmise elaniku ühiktarbimise järgi. 
**- Toodetud vee (võrku suunatud vesi), müüdud (tarbitud) vee ja arvestamata vee (lekked) ebakõla on tingitud 
mõõtmisseadmete ebatäpsusest. 
***- Infiltratsioonivee kogus kanalisatsioonisüsteemis on tuletatud arvestades asula kanalisatsioonitorustike vanust 
(va Kuressaare kanalisatsioonisüsteem, kus on kasutatud Kullimäe puhastis mõõdetud reaalseid 
mõõtmisandmeid). 

3.1.1 Tuletõrje veevarustus 

Saaremaa valla tuletõrje veevarustus on lahendatud kas tuletõrje veemahutite, hüdrantide 
ja/või looduslike veevõtukohtade baasil. Hüdrandid ja veevõtukohad on kantud ka joonistele. 

Tehniliselt mitterahuldavas seisukorras hüdrandid asendatakse lähiajal uutega, vahendid 
selleks võetakse vee-ettevõtja kulueelarvest. 

Mitterahuldavas seisukorras olevate veevõtukohtade korrastamine toimuba vastavalt kohaliku 
päästeameti ettekirjutuse kohaselt valla eelarvest. 

3.2 Sademeveekanalisatsioon 

Saaremaa valla asulates, va Kuressaare linn, eraldi sademeveekanalisatsioon valdavalt 
puudub. Teedelt sademevee ära juhtimine kraavide abil või juhitakse see tee kõrval olevale 
haljasalale, kus vesi imbub pinnasesse. Erakinnistutelt reeglina sademevee ära juhtimise 
võimalus puudub, mistõttu immutatakse sademevesi pinnasesse. Suuremates asulates on 
levinud ka korruselamute drenaaživee juhtimine kanalisatsiooni. 

Kuressaare linna kuivendus- ja liigse sademevee ära juhtimise kraavitus ulatub osaliselt 
rannikualal ka väljaspoole Kuressaare linna ning vajab rekonstrueerimist/puhastamist. 

Sikassaare külas oleva kaubanduskeskuse vett juhitakse väheses koguses 
ühiskanalisatsiooni. Valla Kuressaare linna ümbruse sademe- ja liigvee ära juhtimiseks 
kasutatakse enamasti lahtiseid kuivenduskraave, millede eesvooluks on Kudjape peakraav, 
mis suubub Põduste jõkke. Kudjape peakraav on täis kasvanud ja ei võta üleujutusi tekitamata 
kogu piirkonna vett vastu. Käesoleva arendamise kavaga ongi ette nähtud ligi 3,7 km pikkuses 
peakraavi korrastamist. 

Kõljala külas, Siidisuka piirkonna erakinnistutelt, Kastani korrusmaja kinnistult ja Kõljala 
Põllumajanduslik OÜ-le kuuluvalt kinnistult juhitakse sademevesi kanalisatsioonisüsteemi, 
sademevee sissevoolu asukohad on märgitud ka joonisel. 

Pöide piirkonnas on probleemne Tornimäe Põhikooli ja Tornimäe rahvamaja ümbrus. 

Valla kõige liigniiskemad ja seega ka sademevee osas kõige problemaatilisemad piirkonnad 
on: 

 Kudjape aleviku Sepamaa lahe ääres paiknev asula lõunaosa tihehoonestusega ala ja 
tulevikus rajatavad hoonestatavad alad. Olemasolev vana kraavitus on kohati täis 
settinud ja selle efektiivsus on väike. Tulevikus, kui piirkonnas hakkab toimuma 
elamuarendus, on vajalik ette näha olemasolevate kraavide korrastus. 

 Nasva alevikus on maapinna absoluutkõrgused valdavalt 0.80….1.40 m vahemikus 
mistõttu on asulas väga suur liigveeprobleem. Paljudel juhtudel on elanikud oma 
krundil maapinna tõstmiseks tiike kaevanud ja pinnase krundile laiali ajanud. Viimase 
kolme aasta jooksul on Nasva alevikus järk-järgult ellu viidud projekti, mis koostati AS 
Maa ja Vesi poolt „Nasva küla sademe- ja pinnavete ära juhtimise projekt“. Selle 
raames on rajatud, puhastatud ja laiendatud üle 3,3km kraave ja truupe. Käesoleva 
arendamise kavaga on ette nähtud kraavide korrastamise ja rajamise jätkamist üle 2 
km ulatuses. 
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 Mändjala ja Keskranna külades kasutatakse lahtist kraavitust, mis enamasti suubuvad 
elamutsoonis maapinna tõstmiseks kaevatud tiikidesse. Kraavituse ühendust merega 
piirab Kuressaare-Sõrve maantee ja rannavall. 

3.3 Ülevaade valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidest 

Allolevas tabelis on toodud Saaremaa vallas asuvate AS-le Kuressaare Veevärk, MTÜ Veere 
Vesi ja Saaremaa Vallavalitsusele kuuluvate olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
objektide loetelu. 

Tabel 18. Saaremaa vallas vee-ettevõtjatele kuuluvate ÜVK objektide koondtabel 

Piirkond Asula 

Veevarustus Kanalisatsioon 

Torustik 
Puurkaev-

pumpla 
Vee-

töötlus 

II 
astme 

pumpla 

Torustik 
Pumpla Puhasti 

Isev. Surv. Kokku 

m tk tk tk m m m tk tk 
Kuressaare Kuressaare 106 8381) 5 2) 1 3) 1 3) 90 800 28 172  118 972 43  1  

Lääne-Saare 

Kudjape 7 182 0  0  0  6 224 1 078  9 753 3  0  

Laheküla 5 432 0  0  0  4 481 854  5 114 2  0  

Sikassaare 90 0  0  0  0 0  0 0  0  

Upa 3 50414) 0  0  0  43 2 83214)  1 331 1  0  

Aste a 3 823 1  1  1  2 643 1 012  3 655 3  1  

Aste k 1 499 1  1  0  1 160 222  1 382 1  1 4) 
Eikla 773 1  1  0  586 392  978 1  1 5) 
Koimla 2 980 1  1  0  0 0  0 0  0  

Kärla 6 478 2  1  1  4 136 2 466  6 602 7  1  

Mätasselja 898 0  0  0  650 613  1 263 1  0  

Lümanda 1 790 1 6) 1 6) 0  1 262 892  2 154 2  1 7) 
Nasva 7 740 2  2  0  6 539 3 600  10 139 14  0  

Mändjala 0 0  0  0  609 0  609 2  0  

Kihelkonna 
Kihelkonna 5 438 2  2  0  4 840 0  4 840 1  1  

Veeremäe 572 1  0  0  0 0  0 0  1  
Mustjala Mustjala 1 614 1  0  0  761 911  1 672 4  1  

Orissaare 
Orissaare 11 646 1  1  1  9 036 1 973  11 009 12  1  

Tagavere 1 801 1  1  1  1 571 315  1 886 2  1  

Salme 
Salme 7 966 2 8) 1 9) 1 9) 3 229 2 705  5 934 5  1  

Läätsa 1 073 0  0  0  620 0  620 0  0  

Leisi 

Karja 1 533 1  1  0  1 595 118  1 713 1  1  

Leisi 802 1  1  0  727 264  991 1  1  

Pärsama 1 879 1  1  0  1 573 344  1 917 2  1  

Veske 137 1  1  0  341 0  341 0  1  

Laimjala 
Laimjala 1 612 1 10) 1 10) 0  383 22  405 1  1  

Käo 1 449 1  1  0  814 631 11) 1 445 1 12) 1 12) 
Jõe 30 0  0  0  0 0  0 0  0  

Pöide 
Kärneri 505 1  1  1  915 317  1 232 1  1  

Tornimäe 418 0  0  0  695 0  695 0  0  

Puka 0 0  0  0  34 0  34 0  1  

Pihtla 

Kõljala 1 540 1  1  1  1 439 372  1 811 1  1  

Kaali 926 1  0  0  547 285  832 2  1  

Püha 1 018 1  1  0  899 81  980 1  0  

Pihtla 650 0  0  0  17 630  647 0  1  

Sandla 727 1  1  0  849 449  1 298 1  1 13) 

Valjala 
Valjala 6 649 2  1  0  4 895 2 316  7 211 10  1  

Sakla 90 1  0  0  106 0  106 0  0  

Lääne-Saare 
- Salme 

Nasva-
Salme 
transiit 

0 0  0  0  537 10 682  11 219 1  0  

Kokku 199 102 36  25  8  155 556 64 548  220 104 127  25  

Märkused: 
1) Sellele lisandub 7 240m toorveetorustikku, millest osa asub Ansi külas ja osa Lahekülas 
2) 4tk asuvad Ansi külas, 1 asub Lahekülas. 
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3) Asuvad Lahekülas 
4) Asub Endla külas 
5) Asub Koidula külas 
6) Asuvad Mõisakülas 
7) Asub Leedri külas 
8) Üks asub Üüdibe külas, teine Tehumardi külas 
9) Asuvad Tehumardi külas 
10) Asuvad Nõmmjala külas 
11) Osa torustikku asub Jõe külas 
12) Asuvad Jõe külas 
13) Asub Väljamõisa külas 
14) Selles sisaldub ka ühendustorustik läbi Kudjape küla 
 
Lisaks eelnimetatutele tuleb arenguprobleemide käsitlemisel edaspidi selgitada välja piirkonnad ja 
reoveepuhastid, kus arendada välja suurem võimekus hajaasustuses tekkiva reovee puhastamiseks. 
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4 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMINE 

4.1 Arendamise kava koostamise lähtealused 

Käesolev arendamise kava on valminud Kuressaare Veevärk, Saaremaa Vallavalitsuse 
töötajate ja töö täitjate ühistööna. Töö koostamisel on lähtutud alljärgnevatest põhimõtetest: 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga antakse põhimõtteline lahendus 
veevarustuse, kanalisatsiooni- ja sademeveesüsteemide kompleksseks arendamiseks 
Saaremaa valla reoveekogumisalades ja Mändjala tiheasustusalas; 

 Arendamise kavas on planeeritavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamise 
tegevused jaotatud etappideks, tulenevalt vee-ettevõtte ja valla majanduslikest 
võimalustest ja vajadustest. Projektide etappidesse jagamine ühtlustab vee-ettevõttele 
langevat finantskoormust ja aitab ära hoida ühisveevarustuse ja -
kanalisatsiooniteenuse hinna hüppelist kasvu. Seejuures tuleb tagada iga järgneva 
etapi sõltumatu kuid samas sidus väljaehitamine ja rekonstrueerimine eelnevate 
etappidega; 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkonnas on kaardistatud 
olemasolevad ühisveevärgi, -kanalisatsiooni ja sademeveesüsteemid ning koostatud 
perspektiivsed arenguskeemid; 

 Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga kaetavad alad on määratud vastavalt 
Saaremaa valla reoveekogumisaladele; 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alad on piirkonnad, kus on juba välja 
arendatud ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemid, mis toimivad (süsteemidele 
väljastatud kasutusluba) ning mille haldamisega tegeleb AS Kuressaare Veevärk ja 
Saaremaa Vallavalitsus; 

 Väljaspool ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemiga kaetavaid alasid 
(ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga katmata alad) toimub ühisveevarustuse ja -
kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel 
(määratud üldplaneeringus) Saaremaa Vallavalitsuse poolt väljastatavate 
projekteerimistingimuste ning AS Kuressaare Veevärk poolt väljastatavate tehniliste 
tingimuste alusel; 

 Saaremaa valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on 
arvestatud Lääne-Eesti vesikonna Läänesaarte alamvesikonna veemajanduskavas 
püstitatud eesmärkide ja probleemidega; 

 Tulenevalt Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti 
veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid 
sh. veevarustuse, kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. 
aastast (vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt 
valgalapõhise printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate 
objektide käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides; 

 ÜVK rekonstrueerimiseks ja rajamiseks on võimalik toetust taotleda Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondist ja riiklikust keskkonnaprogrammist. 

 Ühtekuuluvusfondist antakse toetust projektidele reoveekogumisalade puhul, mille 
reostuskoormus on 2000 ja enam inimekvivalenti, ühisveevärgi ja -
kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks. Toetust ei anta ÜVK 
rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks väljaspool reoveekogumisalasid. 

 Riiklikust keskkonnaprogrammist toetatakse olemasolevate vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimist kehtivate nõuetega ja 
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reoveekogumisalade piires joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamist. 
Programmist ei toetata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimist ega rajamist 
üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel. 

 Arendamise kavas on ette nähtud, et aastatel 2020-2023 teostatakse Saaremaa valla 
asulate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine võimalusel 
Ühtekuuluvusfondi (Kuressaare RKA) ja KIK keskkonnaprogrammi (alla 2000 ie RKA-
d) toetuse abiga; 

 Sademeveesüsteemide rajamisel on arvestatud, et torustike ehitust finantseerib 100% 
ulatuses Saaremaa vald; 

 Vastavalt meetme „Veemajandustaristu arendamine“ tingimused juhendmaterjalile 
Lisa 2 on kõik investeeringuliigid jagatud sobiva majanduslikult kasuliku eluea järgi: 

 Võrgud ja torustikud 40 aastat; 
 Reservuaarid ja mahutid 40 aastat; 
 Masinad ja seadmed 15 aastat; 
 Tootmishooned 40 aastat. 

 Käesoleva arendamise kava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte: 

 keskkonnamõjud – ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitamisel tuleb 
vältida planeeritavate ehitiste ja rajatiste negatiivseid mõjutegureid veestikule 
ja maastiku teistele osadele ning kinni pidada loodus- ja veekaitse nõuetest; 

 majanduslikud – puuduvad omavahendid sellises mahus, et lühikese 
ajaperioodi jooksul teostada ulatuslikke ÜVK süsteemide rekonstrueerimise- ja 
rajamistöid kõigi asulate territooriumitel; 

 sotsiaal- majanduslikud – ÜVK süsteemide arendamisel tuleb arvestada 
elanikkonna huviga vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveeteenuste vastu, 
elanikkonna maksevõime, jätkusuutliku vee-ettevõtte majandamisega. 

 

AS Kuressaare Veevärk poolt planeeritavad veemajanduse arendustegevused on jagatud 
kahte etappi: 

- I etapp – lühiajalised investeeringud, aastatel 2020-2023; 
- II etapp - pikaajalised investeeringud, aastatel 2024-2031. 

4.2 Investeerimisprojektide maksumuse hindamine 

Rajatavate ja rekonstrueeritavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on 
lähtutud allolevas tabelis esitatud hindadest. 

Tabel 19. Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveesüsteemide rajamismaksumuse 
arvutamisel aluseks võetud materjali ja töö ühikhinnad 

Investeering Ühik Ühikmaksumus (€) 
Veevarustus 
Torustiku rekonstrueerimine m 180 
Torustiku rajamine m 200 
Liitumispunkti rajamine kpl 200 
Kanalisatsioon 
Isevoolutorustiku rekonstrueerimine m 230 
Isevoolutorustiku rajamine m 250 
Survetorustiku rekonstrueerimine m 130 
Survetorustiku rajamine m 150 
Kanalisatsioonipumplate rekonstrueerimine tk 20 000 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

44(69) 

Investeering Ühik Ühikmaksumus (€) 
Kanalisatsioonipumplate rajamine tk 22 000 
Liitumispunkti rajamine kpl 200 
Sademevee ärajuhtimine 
Torustiku rajamine m 220 

Märkused: 
Maksumused on käibemaksuta 

Puurkaev-pumplate, II astme pumplate, veetöötlusjaamade (-seadmete) ja reoveepuhastite 
rekonstrueerimise maksumuse hindamisel on arvestatud konkreetse objekti rekonstrueerimise 
vajaduse mahtutega, mistõttu nende objektide puhul ühikhindu ei ole. 

4.2.1 Vee-ettevõtluse areng 

Saaremaa vallas haldab ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteeme ning 
sademeveesüsteeme AS Kuressaare Veevärk, MTÜ Veere Vesi ja Saaremaa Vallavalitsus. 
Samuti kuuluvad ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni süsteemidega seotud varad AS-le 
Kuressaare Veevärk, MTÜ-le Veere Vesi ja Saaremaa Vallavalitsusele. Sademeveesüsteemid 
kuuluvad Saaremaa Vallavalitsusele, kelle poolt finantseeritakse sademeveesüsteemide 
hooldamisega seotud kulusid. Senini Saaremaa Vallavalitsusele kuuluvad ÜVK-lise 
iseloomuga veemajanduslikud põhivarad, s.h. Laimjala veeinfra, on kavas 2020.a. jooksul üle 
anda AS Kuressaare Veevärk bilanssi. 

Käesolev arendamise kava jääb peale kinnitamist Saaremaa Vallavolikogu poolt 
raamdokumendiks veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademevee alasele tegevusele, millega 
määratletakse nimetatud valdkondade arendamise põhimõtted, vajalikud tööde mahud ja 
investeeringud eesmärgiga ehitada kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsiooni ning 
pinnase- ja pinnavee käitlemise tehnovõrgud, pumplad ning puhastusseadmed. 

Torude rekonstrueerimine ja rajamine on otstarbekas ühildada teede ehitusega. Seega on 
otstarbekas AS-l Kuressaare Veevärk ja Saaremaa Vallavalitsusel torustike- ja teedeehituse/-
rekonstrueerimise projektid kooskõlastada ja need ühildada. Uute torustike rajamine ja 
rekonstrueerimine vähendab avariide sagedust, infiltratsiooni ja veekadusid. Infiltratsiooni ja 
veekadude vähenemisega kaasneb kulutuste vähenemine elektrienergia osas, kuna 
kulutatakse energiat vaid reaalselt tarbitava vee-/reoveekoguse pumpamiseks. 

4.3 Perspektiivse tarbimise prognoos 

Perspektiivse veetarbimise ja reoveekoguste prognoosi koostamisel on lähtutud järgmistest 
arvutuslikest algandmetest: 

- keskmise leibkonna suurus Saaremaa vallas on 2.1 inimest; 
- elaniku ühikuline veetarve/reoveekogus jääb asula piires muutumatuks; 
- asutuste ja ettevõtete veetarve ja reovee kogused jäävad muutumatus; 
- ühikuline reoveekogus elaniku kohta (st elaniku keskmine kanalisatsioonikogus 

ööpäevas) on võrdsustatud ühikulise veetarbega (st elaniku keskmine veetarve 
ööpäevas); 

- perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke % määramisel on võetud uute torustike lekke 
määraks 10% võrku juhitavast veest. Vanade torustike leke % on jäetud samaks 
olemasoleva seisuga; 

- perspektiivse kanalisatsioonivõrgu arvutusliku infiltratsioonivee % määramisel on 
võetud uute torustike infiltratsiooni määraks 10% puhastile juhitavast veest. Vanade 
torustike infiltratsiooni % on jäetud samaks olemasoleva seisuga. 

Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2019. a reaalsete müügiandmete 
põhjal. 
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Tabel 20. Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine 

Piirkond Asula 
Ühikuline veetarbimine 

i/d/in 
Kuressaare Kuressaare 67 

Lääne-Saare 

Kudjape 87 
Laheküla 67 
Sikassaare 124 
Upa 110 
Aste a 61 
Aste k 67 
Eikla 43 
Koimla 98 
Kärla 

47** 
Mätasselja 
Lümanda 48 
Nasva 135 
Mändjala 65 

Kihelkonna 
Kihelkonna 56 
veeremäe 56 

Mustjala Mustjala 48 

Orissaare 
Orissaare 55 
Tagavere 57 

Salme 
Salme 

63** 
Läätsa 

Leisi 

Karja 34 
Leisi 66 
Pärsama 67 
Veske 79 

Laimjala* 
Laimjala 65 
Käo 

65** 
Jõe 

Pöide 
Kärneri 

48** 
Tornimäe 

Pihtla 

Kõljala 
49** 

Kaali 
Püha 

40** 
Pihtla 
Sandla 52 

Valjala 
Valjala 52 
Sakla 41 

Märkused: 
*- Laimjala piirkonna (Laimjala, Käo, Jõe külad) tarbimise andmed on tuletatud valla keskmise elaniku ühiktarbimise 
järgi. 
**- Ühine veevõrk, kus asula kaupa eraldi arvestust ei peeta 

4.3.1 Perspektiivse veetarbimise prognoosi arvutus 

Arvutuslik asulapõhine arvestamata vee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 21. Arvestamata vee osakaal võrku juhitavast veest 

Piirkond Asula 
Arvestamata vee osakaal 
Ol.olev* I etapp II etapp 

Kuressaare Kuressaare** 

16% 15% 15% 
Lääne-Saare 

Kudjape** 
Laheküla** 
Sikassaare** 
Upa** 
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Piirkond Asula 
Arvestamata vee osakaal 
Ol.olev* I etapp II etapp 

Aste a 4% 10% 10% 
Aste k 20% 20% 18% 
Eikla 13% 13% 11% 
Koimla -6% 10% 10% 
Kärla** 

38% 38% 35% 
Mätasselja** 
Lümanda -1% 10% 10% 
Nasva 19% 19% 19% 
Mändjala   10% 

Kihelkonna 
Kihelkonna 18% 18% 15% 
Veeremäe 18% 18% 15% 

Mustjala Mustjala -3% 10% 10% 

Orissaare 
Orissaare 4% 10% 10% 
Tagavere 45% 45% 45% 

Salme 
Salme** 

42% 42% 35% 
Läätsa** 

Leisi 

Karja 2% 10% 10% 
Leisi 15% 15% 13% 
Pärsama 3% 10% 10% 
Veske 0% 10% 10% 

Laimjala 
Laimjala -20% 10% 10% 
Käo** 

30% 30% 30% 
Jõe** 

Pöide 
Kärneri** 

12% 12% 12% 
Tornimäe** 

Pihtla 

Kõljala** 
47% 47% 47% 

Kaali** 
Püha** 

24% 24% 22% 
Pihtla** 
Sandla 9% 10% 10% 

Valjala 
Valjala 10% 10% 10% 
Sakla -1% 10% 10% 

Märkused: 
*- asulapõhine olemasolev arvestamata vee osakaal on arvutatud 2019a toodetud ja müüdud vee vahena. Toodetud 
vee, müüdud (tarbitud) vee ja arvestamata vee (lekked) suured vahed on tingitud eeskätt tehnoloogilise vee 
laialdasest kasutamisest filtrite pesuprotsessis. 
 
**- asulad on osa ühtsest veevarustussüsteemist, lekete kohta asulapõhist arvestust ei peeta. 
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Tabel 22. Perspektiivse veevajaduse prognoos 

Piirkond Asula 

peale I etappi peale II etappi 

Liitunud 
elanike 

arv 

Veetarve (m3/d) 
Arvestamata 

vesi 
Võrku 
juhitav 

vooluhulk 
(m3/d) 

Liitunud 
elanike 

arv 

Veetarve (m3/d) 
Arvestamata 

vesi 
Võrku juhitav 

vooluhulk 
(m3/d) Era Jur. Kokku (m3/d) % Era Jur. Kokku (m3/d) % 

Kuressaare Kuressaare 12 966 880.6 765.6 

1 721.6 303.8 15% 2 025.4 

12 966 880.6 765.6 

1 722.2 303.9 15% 2 026.1 

Lääne-
Saare 

Kudjape 531 46.1 1.3 531 46.1 1.3 

Laheküla 201 13.5 0.3 209 14.0 0.3 

Sikassaare 8 1.0 5.4 8 1.0 5.4 

Upa 43 4.7 3.2 43 4.7 3.2 

Aste a 448 27.4 7.1 34.5 3.8 10% 38.4 448 27.4 7.1 34.5 3.8 10% 38.4 

Aste k 157 10.5 0.4 10.9 2.6 20% 13.5 163 10.9 0.4 11.3 2.5 18% 13.8 

Eikla 107 4.6 0.4 5.0 0.7 13% 5.8 136 5.9 0.4 6.3 0.8 11% 7.1 

Koimla 21 2.0 0.0 2.0 0.2 10% 2.3 21 2.0 0.0 2.0 0.2 10% 2.3 

Kärla 536 
25.7 3.8 29.5 18.3 38% 47.9 

544 
26.1 3.8 29.9 16.1 35% 46.0 

Mätasselja 14 14 

Lümanda 173 8.2 1.7 9.9 1.1 10% 11.0 181 8.6 1.7 10.3 1.1 10% 11.5 

Nasva 105 14.2 7.3 21.4 5.2 19% 26.6 105 49.3 7.3 56.6 13.6 19% 70.2 

Mändjala               260 

            
Salme 

Salme 409 
32.3 22.0 54.3 39.8 42% 94.1 

428 

Läätsa 101 114 

Kihelkonna 
Kihelkonna 238 13.2 5.4 18.6 4.1 18% 22.8 288 16.0 5.6 21.6 3.8 15% 25.4 

Veeremäe 31 1.7 10.0 11.7 5.5 32% 17.2 31 1.7 10.0 11.7 5.5 32% 17.2 

Mustjala Mustjala 164 7.8 1.6 9.4 1.0 10% 10.5 191 9.1 1.9 11.1 1.2 10% 12.3 

Orissaare 
Orissaare 856 46.9 16.4 63.2 7.0 10% 70.3 856 46.9 16.4 63.2 7.0 10% 70.3 

Tagavere 77 4.4 0.2 4.6 3.7 45% 8.2 77 4.4 0.2 4.6 3.7 45% 8.2 

Leisi 

Karja 166 5.7 13.0 18.7 2.1 10% 20.8 166 5.7 13.0 18.7 2.1 10% 20.8 

Leisi 63 4.2 5.6 9.8 1.7 15% 11.5 143 9.4 5.8 15.2 2.3 13% 17.5 

Pärsama 170 11.4 4.8 16.2 1.8 10% 18.0 181 12.1 5.1 17.1 1.9 10% 19.1 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

48(69) 

Piirkond Asula 

peale I etappi peale II etappi 

Liitunud 
elanike 

arv 

Veetarve (m3/d) 
Arvestamata 

vesi 
Võrku 
juhitav 

vooluhulk 
(m3/d) 

Liitunud 
elanike 

arv 

Veetarve (m3/d) 
Arvestamata 

vesi 
Võrku juhitav 

vooluhulk 
(m3/d) Era Jur. Kokku (m3/d) % Era Jur. Kokku (m3/d) % 

Veske 31 2.4 0.0 2.4 0.3 10% 2.7 31 2.4 0.0 2.4 0.3 10% 2.7 

Laimjala 

Laimjala 78 5.1 0.0 5.1 0.6 10% 5.7 78 5.1 0.0 5.1 0.6 10% 5.7 

Käo 50 
3.7 0.0 3.7 1.6 30% 5.2 

50 
3.7 0.0 3.7 1.6 30% 5.2 

Jõe 6 6 

Pöide 

Kärneri 46 
5.5 2.4 7.9 1.1 12% 9.0 

46 
5.5 2.4 7.9 1.1 12% 9.0 

Tornimäe 70 70 

Puka                             

Pihtla 

Kõljala 177 
9.3 2.8 12.1 11.0 47% 23.1 

177 
9.3 2.8 12.1 11.0 47% 23.1 

Kaali 15 15 

Püha 50 
2.3 0.5 2.8 0.9 24% 3.6 

63 
2.8 0.5 3.3 0.9 22% 4.2 

Pihtla 8 8 

Sandla 82 4.3 1.6 5.9 0.7 10% 6.5 82 4.3 1.6 5.9 0.7 10% 6.5 

Valjala 
Valjala 393 20.4 7.9 28.3 3.3 10% 31.6 393 20.4 7.9 28.3 3.3 10% 31.6 

Sakla 40 1.6 0.0 1.6 0.2 10% 1.8 40 1.6 0.0 1.6 0.2 10% 1.8 

Kokku 18 600 1 219.0 880.7 2 099.7 416.6   2 516.3 19 133 1 269.7 881.5 2 151.3 414.0   2 565.2 
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4.3.2 Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoosi arvutus 

Arvutuslik asulapõhine infiltratsioonivee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 23. Infiltratsioonivee osakaal puhastile juhitavast veest 

Piirkond Asula 
Infiltratsioonivee osakaal 
Ol.olev I etapp II etapp 

Kuressaare Kuressaare 

52% 45% 40% 

Lääne-Saare 

Kudjape 
Laheküla 
Sikassaare 
Upa 
Aste a 40% 40% 40% 
Aste k 47% 47% 45% 
Eikla 20% 20% 13% 
Kärla 

73% 73% 73% 
Mätasselja 
Lümanda 76% 76% 60% 
Nasva 

31% 31% 25% 
Mändjala 

Salme 
Salme 
Läätsa 

Kihelkonna Kihelkonna 73% 73% 55% 
Mustjala Mustjala 54% 45% 30% 

Orissaare 
Orissaare 27% 20% 20% 
Tagavere 15% 15% 15% 

Leisi 

Karja 12% 12% 10% 
Leisi 10% 10% 10% 
Pärsama 10% 10% 10% 
Veske 10% 10% 10% 

Laimjala 
Laimjala 20% 20% 20% 
Käo 

20% 20% 20% 
Jõe 

Pöide 
Kärneri 

20% 20% 20% 
Tornimäe 
Puka 10% 10% 10% 

Pihtla 

Kõljala 
65% 60% 60% 

Kaali 
Püha 

25% 25% 20% 
Pihtla 
Sandla 20% 20% 20% 

Valjala 
Valjala 35% 35% 35% 
Sakla 10% 10% 10% 
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Tabel 24. Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoos 

Piirkond Asula 

peale I etappi peale II etappi 

Liitunud 
elanike 

arv 

Reoveekogus (m3/d) Infiltratsioon 
Puhastile 

juhitav 
vooluhulk 

(m3/d) 

Liitunud 
elanike 

arv 

Reoveekogus (m3/d) Infiltratsioon 

Puhastile 
juhitav 

vooluhulk 
(m3/d) 

Era Jur. Kokku (m3/d) % Era Jur. Kokku (m3/d) %  

Kuressaare Kuressaare 12 966 828.2 994.3 

1 891.7 1 547.7 45% 3 439.4 

12 966 828.2 994.3 

1 892.2 1 261.5 40% 3 153.7 

Lääne-
Saare 

Kudjape 533 44.6 0.9 533 44.6 0.9 

Laheküla 190 12.5 0.0 198 13.0 0.0 

Sikassaare 8 1.0 2.0 8 1.0 2.0 

Upa 43 4.3 3.8 43 4.3 3.8 

Aste a 424 23.7 6.8 30.5 20.3 40% 50.9 424 23.7 6.8 30.5 20.3 40% 50.9 

Aste k 164 10.9 3.6 14.5 12.8 47% 27.3 170 11.3 3.6 14.9 12.2 45% 27.1 

Eikla 107 4.6 0.4 5.0 1.3 20% 6.3 139 6.0 0.4 6.4 1.0 13% 7.4 

Koimla                             

Kärla 514 
26.2 3.8 30.0 81.0 73% 110.9 

522 
26.6 3.8 30.4 82.1 73% 112.5 

Mätasselja 16 16 

Lümanda 164 7.6 1.7 9.3 29.5 76% 38.8 172 8.0 1.7 9.7 14.5 60% 24.2 

Nasva 126 15.5 46.6 

        

126 15.5 46.6 

        
Mändjala 5 

    

265 

    
Salme 

Salme 314 385 

Läätsa 58 104 

Kihelkonna 
Kihelkonna 249 14.8 4.9 19.7 53.4 73% 73.1 278 16.6 5.1 21.6 26.4 55% 48.0 

Veeremäe               

Mustjala Mustjala 169 8.2 1.5 9.7 8.0 45% 17.7 188 9.1 1.8 11.0 4.7 30% 15.7 

Orissaare 
Orissaare 869 47.6 15.5 63.1 15.8 20% 78.8 869 47.6 15.5 63.1 15.8 20% 78.8 

Tagavere 81 4.7 0.2 4.8 0.9 15% 5.7 81 4.7 0.2 4.8 0.9 15% 5.7 

Leisi 

Karja 166 5.7 8.8 14.5 2.0 12% 16.5 166 5.7 8.8 14.5 1.6 10% 16.1 

Leisi 65 4.2 5.6 9.8 1.1 10% 10.9 145 9.3 5.8 15.0 1.7 10% 16.7 

Pärsama 172 11.4 4.8 16.2 1.8 10% 18.0 187 12.3 5.3 17.7 2.0 10% 19.7 
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Piirkond Asula 

peale I etappi peale II etappi 

Liitunud 
elanike 

arv 

Reoveekogus (m3/d) Infiltratsioon 
Puhastile 

juhitav 
vooluhulk 

(m3/d) 

Liitunud 
elanike 

arv 

Reoveekogus (m3/d) Infiltratsioon 

Puhastile 
juhitav 

vooluhulk 
(m3/d) 

Era Jur. Kokku (m3/d) % Era Jur. Kokku (m3/d) %  

Veske 29 2.4 0.0 2.4 0.3 10% 2.7 29 2.4 0.0 2.4 0.3 10% 2.7 

Laimjala 

Laimjala 62 3.9 0.0 3.9 1.0 20% 4.9 62 3.9 0.0 3.9 1.0 20% 4.9 

Käo 36 2.3 0.0 2.3 0.6 20% 2.8 36 2.3 0.0 2.3 0.6 20% 2.8 

Jõe                             

Pöide 

Kärneri 56 
7.8 2.4 10.2 2.5 20% 12.7 

56 
7.8 2.4 10.2 2.5 20% 12.7 

Tornimäe 72 72 

Puka 24 1.5 0.0 1.5 0.2 10% 1.7 24 1.5 0.0 1.5 0.2 10% 1.7 

Pihtla 

Kõljala 179 
9.5 2.6 12.2 18.2 60% 30.4 

179 
9.5 2.6 12.2 18.2 60% 30.4 

Kaali 17 17 

Püha 45 
1.8 0.4 2.2 0.7 25% 3.0 

62 
2.4 0.4 2.8 0.7 20% 3.5 

Pihtla 8 8 

Sandla 82 4.2 1.6 5.8 1.5 20% 7.3 82 4.2 1.6 5.8 1.5 20% 7.3 

Valjala 
Valjala 395 19.5 7.8 27.4 14.7 35% 42.1 395 19.5 7.8 27.4 14.7 35% 42.1 

Sakla 40 1.5 0.0 1.5 0.2 10% 1.7 40 1.5 0.0 1.5 0.2 10% 1.7 

Kokku 18 448 1 160.5 1 161.5 2 322.1 1 875.4   4 197.5 19 048 1 203.3 1 162.8 2 366.1 1 539.2   3 905.3 
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4.4 Töömahtude loendid 

Arendamise kava sisaldab ÜVK süsteemi väljaehitamise töömahtude loendeid, mis on leitavad 
käesoleva töö lisadest. Need on informatiivse iseloomuga ja kuuluvad täpsustamisele 
järgmistes projekteerimise staadiumites. 

Rajatavate torustike pikkuste mõõtmisel on arvestatud vaid tänava peatorustiku pikkusega, st 
lõik mis on tänavatorustiku ja liitumispunkti vahel, tabelis olevas torustiku pikkustes ei kajastu. 

Torustike (sh ka pumplate) rekonstrueerimise all on mõeldud nende torustike rajamist, millega 
ei kaasne vee- või kanalisatsiooniteenuse laiendamise võimalus (st ei kaasne liitumispunktide 
rajamine süsteemiga liitumiseks). 

4.5 ÜVK arendamise kokkuvõte 

Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise esmaseks prioriteediks on 
olemasolevate kehvas seisukorras olevate torustike rekonstrueerimine ja kehvas seisukorras 
olevate reoveepuhastite rekonstrueerimine. I etapiga plaanitakse teostada ca 29% kogu 
arendamise kavaga ettenähtud mahust. 

II etappi on jäetud ÜVK süsteemide laiendamine. Laiendamise peamiseks eesmärgiks on 
reoveekogumisaladel kõigile kinnistutele ÜVK süsteemiga liitumisvõimaluse tagamine ning 
Mändjala tiheasustuspiirkonda ÜVK võrgu rajamine. Sammuti ka Lahekülasse liigse 
sademevee ärajuhtimise võimaluse rajamine. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada ühisveevarustussüsteemi 
järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – ca 39 km; 
- Liitumisvõimalus on loodud ca 737 inimesele. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada 
ühiskanalisatsioonisüsteemi järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – ca 47 km (isevoolne 26 km; surveline 21 km); 
- Pumplate rajamine – 29 tk; 
- Liitumisvõimalus on loodud ca 800 inimesele. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või korrastada sademeveesüsteemi 
järgmiselt: 

- Torustiku rek./rajamine – ca 7 km; 
- Kraavide korrastus/rajamine – ca 7.4 km. 
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5 FINANTSANALÜÜS 

5.1 Finantsprognoosi koostamise põhieeldused 

Finantsanalüüsi eesmärgiks on: 

- hinnata Saaremaa valla ÜVK ekspluatatsioonikulusid ning nende muutust tulenevalt 
planeeritud investeeringutest; 

- prognoosida vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad kuni 2031 aastani, mis võimaldavad 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse jätkusuutlikku pakkumise Saaremaa vallas; 

- prognoosida veetarbimise ja –tootmise tegevusmahud tulevikus; 
- leida sobivaim finantseerimise struktuur vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

väljaarendamiseks;  
- prognoosida perioodi 2020-2031 vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest saadavad 

rahavood ning nende tulu-kulu suhted; 
- leida investeeringute sisemine tulumäär (IRR) ja puhasnüüdisväärtus (NPV) 

diskonteerimismeetodi abil arvestades perioodi 2020-2031 inflatsiooni. 

5.2 Finantsprognoos 

5.2.1 Metoodika 

Käesoleva finants- ja majandusanalüüsi koostamisel on konsultant järginud 
Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud juhendmaterjale Ühisveevärgi arengukavade 
koostamisele ning Euroopa Liidu juhendmaterjale veemajandusel alaste projektide hindamisel. 

Finantsanalüüsi peamine eesmärk välja arvutada projekti finantstulemuste näitajad 
infrastruktuuri omaniku vaatepunktist lähtudes. Kasutatav meetod on diskonteeritud 
rahavoogude analüüs. Metoodika kohaselt arvestatakse ainult rahavooge, st. ainult projekti 
tulemusel väljamakstud või vastuvõetud rahasummasid. Diskonteeritud rahavoogude analüüs 
ei hõlma selliseid mitterahalisi elemente nagu amortisatsioon, ettenägematute kulude 
reserv, sihtfinantseerimise arvestus, tulude ja kulude ajatatud arvestus jmt. 

Rahavooge arvestatakse nende ilmnemise aastal ning antud prognoosi perioodi 2020-2031 
jooksul. Kui projekti majanduslikult kasulik eluiga ületab toodud võrdlusperioodi, võetakse 
arvesse ka jääkväärtust. Jääkväärtuse arvutamisel võetakse pika kasuliku elueaga 
infrastruktuuri investeeringute puhul projekti jääkväärtus võrdseks projekti käigus soetatud 
varade jääkmaksumusega võrdlusperioodi lõpuks.  

Eeldused finantsanalüüsi läbiviimiseks on võetud avalikele infokogudest (statistikaameti 
andmebaas, rahvastikuregister, vmt.) või haldusüksuses kehtivatest ja koostamisel olevatest 
arengukavadest.  

Etapid finantsanalüüsi teostamiseks on alljärgnevad:  

1. Investeeringute prognoosis kajastatakse projektiga seotud investeeringuid vastavalt 
nende tegelikule ja eeldatavale elluviimisajale. Investeeringud sisaldavad ka bilansilisti 
asendusinvesteeringud. Investeeringud sisaldavad põhivarainvesteeringuid ja –
jääkmaksumust. 

2. Opereerimistulude ja –kulude prognoos kajastab rahavoopõhiselt projekti 
sissetulekuid ja väljaminekuid võrdlusperioodi jooksul. Mitterahalisi liikumisi, nagu 
näiteks amortisatsiooni arvestus, prognoosis ei kajastata. 
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3. Investeeringute ning opereerimistulude ja –kulude prognooside põhjal genereeritakse 
investeeringu rahavood. Investeeringu rahavoo alusel arvutatakse välja 
investeeringu sisemine tasuvusmäär ja puhasnüüdisväärtus (IRR ja NPV). 

Käesolev finantsanalüüs on koostatud nominaalhindades ehk inflatsiooniga korrigeeritult 
tuhandetes eurodes. 

5.2.2 Ajahorisont 

Ajahorisont on maksimaalne periood aastates, millede kohta esitatakse finantsprognoosid. 
Keskkonnaministeeriumi juhendile koostatakse ÜVK finantsanalüüs majandus- ja 
finantsanalüüs 12 aasta pikkuse arvestusperioodi kohta. ÜVK arengukava algusaastaks on 
planeeritud 2020, millest lähtuvalt on prognoosid koostatud perioodile 2020-2031. 

ÜVK I etapi elluviimise periood on 2020-2023. I etapi maksumus on 6 599 119 eurot ja II etapi 
maksumus on 26 460 845 eurot. I etapi bilansilised asendusinvesteeringud on 5 824 209 eurot 
ja II etapi bilansilised asendusinvesteeringud on 19 733 385 eurot. Kokku on ÜVK arengukava 
I ja II etapi investeeringute maksumus 33 009 964 eurot, millest asendusinvesteeringud 
moodustavad 25 557 594 eurot ehk 77% investeeringute üldmahust. 

5.2.3 Makromajanduslikud eeldused 

Vastavalt määruse juhendile võetakse majandus- ja finantsanalüüsi koostamisel järgmised 
makromajanduslikud näitajad: 

- reaalse sisemajanduse koguprodukti (SKP) aastane kasvumäär; 
- inflatsioonimäär (tarbijahinnaindeksi muutus) aastas; 
- reaalpalga kasvumäär aastas. 

Makromajanduslikud prognoosid on võetud struktuurifondide veebilehelt5. Nimetatud 
prognoosid sisaldavad endas SKP, tarbijahinna indeksi ja reaalpalga kasvumäära prognoose 
perioodile 2020-2031. 

Tabel 25. Makromajanduslike näitajate prognoos 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
SKP reaal-
kasv 

3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 

THI 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 
Palga reaal-
kasv 

3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

5.2.4 Diskontomäär 

Veemajandusprojektide perspektiivse diskontomäärana kasutatakse 5,45% reaalmääras. 
Kuna käesolevas analüüsis koostatakse prognoosid nominaalhindades, siis korrigeeritakse 
diskontomära inflatsiooniga.  

5.2.5 Jääkväärtus 

Investeeringu jääkväärtuse leidmisel on aluseks Veemajanduse meetme määruse juhendis 
sätestatud varade kasulik eluiga alljärgnevalt: 

- võrgud ja torustikud – 40 aastat, 

 
5 http://www.struktuurifondid.ee 
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- reservuaarid ja mahutid – 40 aastat, 
- masinad ja seadmed – 15 aastat, 
- tootmishooned – 40 aastat. 

Tulenevalt investeeringute kasulikust elueast on investeeringute jääkväärtus 
analüüsiperioodi lõpuks AS Kuressaare Veevärk Saaremaa valla opereerimispiirkonnas 5,152 
mln eurot. 

5.2.6 ÜVK-teenusmahud ja -teenustariifide prognoos 

ÜVK arengukava tulud on vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük. Müügitulude prognoosimisel 
on aluseks võetud järgmised baasandmed: 

- piirkonna elanike arvu prognoos; 
- teeninduspiirkonna elanike prognoos ja liitunute prognoos; 
- vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide prognoos; 
- vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimise prognoos. 

5.2.7 Elanikkond 

Statistikaameti andmetel oli valla elanike arv 01.01.2019. aasta seisuga 31 117 inimest. 
Viimaste aastate jooksul on rahvaarv vähenenud ja prognooside aluseks on Saare maakonna 
rahvastikuprognoos. 

Analüüsiperioodi lõpuks prognoositakse valla elanike arvuks 30 317 inimest võttes aluseks 
Saare maakonna rahvastikuprognoosi vähenemise 0,994% aastas. 

Tabel 26. Saaremaa valla elanike arv aastatel 2019-2031 

Aasta 2019 2022 2025 2027 2029 2031 

Rahvaarv 31 117 30 868 30 684 30 561 30 439 30 317 

Elanikkonna arv mõjutab oluliselt veetarbijate arvu ja ÜVK teeninduspiirkonna elanike arvu. 
ÜVK teeninduspiirkonna elanike arv väheneb samas trendis kui valla elanike arv. 

5.2.8 ÜVK-ga liitunud ja prognoos 

2019. aastal oli ÜVK teenustega liitunud 81% ÜVK teeninduspiirkonna külade elanikest veega 
ja 80% kanalisatsiooniga. Peale ÜVK arendamise kava elluviimist on ühendatud 87% 
elanikkonnast ühisveevärgiga ja 86% ühiskanalisatsiooniga.  

5.2.9 Veetarbimine  

Võttes aluseks 2019. aastal Saaremaa vallas elanikele müüdud veekogused, on keskmine 
tarbimine ca 66 l/in/päevas. Perspektiivsed veekogused on saadud eeldades ühiktarbimise 
jäämist samale tasemele. Reovee hulka mõõdetakse tarbijatele müüdud veekoguste järgi. 
Käesolevas finantsanalüüsis on aluseks võetud ÜVK inseneri poolt prognoositud 
reoveekogused. Asutuste ja ettevõtete vee- ja reoveetarbimine kasvab vastaval ÜVK inseneri 
prognoosidele. 
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5.2.10 Tariifiprognoos 

AS Kuressaare Veevärk esitab vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad kinnitamiseks ja 
Konkurentsiametile üle 2000 ie reoveekogumisalal osutatud teenusele. Väiksemate kui 2000 
ie reoveekogumisalade hinnad koostab AS Kuressaare Veevärk tegelike kulude alusel. 

Hinnakujunduses võetakse arvesse: 

- põhitegevuskulud: elekter, soojus, avariide likvideerimine, plaaniline remont, 
remondimaterjalid, veearvestite vahetamine;  

- personalikulud: töötajate palgad ja nendega seotud riigimaksud (üksikisiku tulumaks ja 
sotsiaalmaks),  

- sõidukite kulud: kütus, remont ja kindlustus;  
- halduskulud: arvete saatmine, igapäevane majandustegevus, kantseleitarbed, hoonete 

valve, side, pangateenustasud jms;  
- põhivahendikulud: amortisatsioon (selle arvel tehakse uusi investeeringuid ja 

tagastatakse laene), kindlustus, laenude tagasimaksed ainult investeeringu 
omaosaluse alusel. 

Tariifid on kujundatud vastavalt Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse § 14 lõikes 3 
sätestatu6, mille kohaselt tariifides peab sisalduma: 

- tootmiskulude katmine; 
- kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 
- keskkonnakaitse tingimuste täitmine; 
- põhjendatud tulukus. 

Saaremaavalla opereerimispiirkonnas on vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad 
(käibemaksuta) alates 01.07.2019. aastast7 järgmised: 

Tabel 27. Konkurentsiametiga kooskõlastatud AS Kuressaare veevärk tariifid alates 01.07. 
2019. aastal Kuressaare teeninduspiirkonnas 

Tasu tarbitud joogivee eest EUR/m³ 
Füüsilised isikud (elanikkond) 0,94 
Juriidilised isikud, asutused 1,01 
Tasu reovee kanaliseerimise eest EUR/m³ 
Füüsilised isikud (elanikkond) 1,85 
Juriidilised isikud, asutused I hinnagrupp 2,01 
Juriidilised isikud, asutused II hinnagrupp 2,17 
Juriidilised isikud, asutused III hinnagrupp 2,79 

Tabel 28. Tariifid maapiirkondades alates 01.07.2019. aastal 

ELANIKUD  Vesi eur/m³  
Reovesi 

eur/m³  
KOKKU 
EUR/m³ 

Kaarma 0,95 1,80 2,75 
Kihelkonna 1,15 2,00 3,15 
Kärla 0,93 1,69 2,62 
Lümanda 1,20 2,10 3,30 
Muhu 1,20 2,10 3,30 
Mustjala 1,12 2,00 3,12 
Orissaare 1,10 2,00 3,10 
Pihtla 1,26 2,20 3,46 
 Pöide 1,26 2,20 3,46 
Valjala 1,12 1,92 3,04 
Leisi 1,00 1,50 2,50 

 
6 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus 

7 http://www.saarevesi.ee/page/22 
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ELANIKUD  Vesi eur/m³  
Reovesi 

eur/m³  
KOKKU 
EUR/m³ 

Salme 0,98 1,50 2,48 
Ruhnu * 1,17 2,35 3,52 

JURIIDILISED  Vesi eur/m³  
Reovesi 
eur/m³  

KOKKU 
EUR/m³ 

Kaarma 1,09 2,03 3,12 
Kihelkonna 1,15 2,28 3,43 
Kärla 1,38 2,18 3,56 
Lümanda 1,2 2,10 3,30 
Muhu 1,2 2,10 3,30 
Mustjala 1,12 2,00 3,12 
Orissaare 1,38 2,36 3,74 
Pihtla 1,26 2,20 3,46 
 Pöide 1,26 2,20 3,46 
Valjala 1,12 1,92 3,04 
Leisi 1 1,50 2,50 
Salme 0,98 1,50 2,48 
Ruhnu * 1,17 2,35 3,52 

*Ruhnu abonenttasuta 

Lisaks võetakse arvesse veeteenuse osakaalu leibkonnaliikmete keskmisest sissetulekust. 4% 
on EL poolt etteantud soovituslik maksimaalne suurus, mida ei tohiks ületada ka madalama 
sissetulekuga elanike gruppides. Prognoositud tariif jääb alla 4% kogu analüüsiperioodi 
jooksul. 

Tabel 29. Tariifiprognoos (eur/m3)  

   2020 2021 2022 2023 2025 2026 2028 2031 
Veevarustuse tariifid käibemaksuta (kaalutud keskmine) 
Majapidamised €/m3 0,98 0,98 1,13 1,13 1,13 1,24 1,36 1,82 

kasv % 4,3% 0,0% 15,0% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 16,0% 
Asutused, ettevõtted €/m3 1,03 1,03 1,13 1,13 1,13 1,24 1,36 1,82 

kasv % 4,0% 0,0% 9,4% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 16,0% 
Kanalisatsiooniteenuse tariifid käibemaksuta (kaalutud keskmine)  
Majapidamised €/m3 1,97 1,97 2,17 2,17 2,17 2,38 2,62 3,40 

kasv % 10,1% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 18,0% 
Asutused, ettevõtted €/m3 2,02 2,02 2,17 2,17 2,17 2,38 2,62 3,40 

kasv % 2,5% 0,0% 7,3% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 18,0% 
Taskukohasus                   
Veeteenuste % maja-
pidamiste netosissetulekust 

% 
1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1% 1,2% 1,5% 

Leibkonnaliikme 
 keskmine sissetulek 

€/kuus 
693 707 722 737 766 782 813 863 

Allikas: konsultandi arvutused 

Tariifiprognoos on koostatud indikatiivselt ühtsena era- ja ärisektorile hetkenäitajate kaalutud 
keskmisena. Momendil kehtib valla vee-ettevõtluses 11 erinevat asumipõhist hinda nii 
füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele. Kehtiv õiguslik regulatsioon võimaldab kehtestada 
ühtse veeteenuse hinna üle valla erasektorile, kuid ei võimalda kehtestada sama ega ka 
ühesugust hinda ärisektorile, mistõttu perspektiivse ühtse hinna temaatika eeldab tema 
põhjalikku läbikaalumist KOV tasandil. 
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Hinnatõusu kajastab alljärgnev graafik. 

 

Graafik 1. Vee ja kanalisatsiooni tariifid leibkonnaliikme sissetulekust 

5.2.11 Veemajanduse tegevuskulude prognoos 

AS Kuressaare Veevärk opereeritavates asulates on prognoositud 2019. aasta majandusaasta 
andmete alusel. Uute infrastruktuuri osadega seotud kulud arvutatud vastavalt ÜVK inseneri 
poolt antud andmetele. 

Tegevuskulud on jagatud kahte gruppi: 

- Muutuvkulud 
- Püsikulud 

5.2.12 Muutuvkulud 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi muutuvkuludeks on: 

- Elektrikulu; 
- Ressursi ja saastetasu 

Muutuvkulude arvutamisel on aluseks veetoodang ning reoveepuhastile suunatav 
reoveekogus. Veetoodang erineb müüdud veekogusest mittearvestusliku veehulga võrra. 
Mittearvestuslik vesi on tingitud peamiselt: 

- Veetorustike, siiberkaevude ja muude veesüsteemi osade leketest; 
- Veetöötlusseadmete ja –filtrite tagasipesuveest; 

Veekadu on 16%, peale ÜVK projektide elluviimist langeb mittearvestusliku vee osakaal 15% 
juurde. 

Reoveepuhastile suunatav reoveekogus erineb tarbijatelt vastuvõetud reovee kogusest 
peamiselt järgmistel põhjustel: 

- Sadevee kanalisatsiooni puudumisest tingitud sademevete juhtimine kanalisatsiooni; 
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- Torustike leketest tingitud pinnasevete infiltreerumisest. 

Vastavalt ÜVK projektile arvestatakse infiltratsiooniks ca 51 %, mis langeb 2031. aastaks 
39%ile. 

Elektri kulu on jagatud vastavalt kuluallikale järgmiselt: 

- Kulu vee pumpamisele; 
- Kulu reovee pumpamisele ja puhastamisele. 

Vastavalt 2019. aasta andmetele on elektrikuluks vee ja reovee pumpamisele arvestatud 2,35 
kWh/m3 2019.a. hindades. Elektrikulu võrdlusperioodil on korrigeeritud tarbijahinnaindeksiga 
(THI).  

Vee erikasutustasu erikulu on reguleeritud VV määrusega 169. Saaremaa valla keskmiseks 
kuluks on 0,081 eur/m3 2019. aastal ja 0,0345 eur/m3 on keskmine saastetasu erikulu. 

5.2.13 Püsikulud 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi püsikuludeks on: 

- Tööjõukulu; 
- Halduskulu; 
- Hoolduskulu. 

AS Kuressaare Veevärk veemajandusega seotud tööjõukulud 2019. aastal Saaremaa vallas 
olid 683 062 eurot. 

Edaspidi korrigeeritakse tööjõukulu THI kasvuga. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni korrashoiuks, korraliseks hoolduseks ja –remondiks vajalikud 
hoolduskulud jooksvates hindades on tehnilise eksperdi hinnangul järgmised: 

- Torustikud ja ehitised – 0,25% soetamismaksumusest  
- Masinad ja seadmed – 1%  

Hoolduskulud on planeeritud investeerimisperioodi järgsele perioodile ehk alates 2023. aastast 
iga-aastaselt. Hoolduskulusid korrigeeritakse THI kasvuga. Kulude prognoosid on toodud 
finantsanalüüsi lisades. 

5.2.14 Finantsanalüüsi tulemused 

ÜVK arengukava elluviimise perioodi jooksul on analüüsis tõstetud tariife, et teenuse 
taskukohasus tõuseks 1,5%-ini ning oleks täidetud SA KIK toetuste taotlemise nõue. ÜVK 
investeeringute tasuvusnäitajad IRR ja NPV on negatiivsed. ÜVK investeeringud vajavad 
elluviimiseks tagastamatut abi. 

Tabel 30. ÜVK arengukava investeeringute tulusus AS Kuressaare Veevärk Saaremaa valla 
opereerimispiirkond 

Tuhat eurot 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2027 2028 2030 2031 
Tegevustulud 2 665 2 641 2 891 2 895 2 899 2 905 3 186 3 195 3 507 3 514 
Sissetulekud kokku 2 665 2 641 2 891 2 895 2 899 2 905 3 186 3 195 3 507 3 514 
Tegevuskulu 1 730 1 753 1 777 2 043 2 119 2 191 2 265 2 339 2 414 2 489 
Investeeringud 1 637 1 637 1 637 1 637 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 
Neto rahavoog -703 -749 -523 -785 -2 160 -2 227 -2 018 -2 084 -1 847 -1 915 
Investeeringuprojekti 
nüüdispuhasväärtus 
NPV 

-12007 

Sisemine tasuvuslävi IRR -32% 
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5.2.15 Tegevusrentaablus 

Tegevusrentaablus näitab ühe opereerimiseks kulutatava euro tootlust. Lihtsustatult näitab see 
veemajanduse puhast rahavoogu, mida on võimalik kasutada laenuteenindamiseks ning 
investeeringuteks. AS Kuressaare Veevärk ÜVK investeeringute keskmine tegevusrentaablus 
on 32% Saaremaa valla teeninduspiirkonnas. Operaatoritasu on kujundatud selliselt, et see 
katab ka ära ÜVK investeeringute kapitalikulu. Tegevusrentaablus on toodud alljärgnevas 
tabelis. 

Tabel 31. Tegevusrentaablus AS Kuressaare Veevärk Saaremaa valla teeninduspiirkond 

 2020  2021   2022  2023 2024  2026   2027  2028  2029  2030  2031 

Tegevus-
rentaablus 

35% 34% 39% 29% 27% 29% 27% 31% 29% 34% 42% 

5.2.16 Puhasrentaablus 

Puhasrerentaablus näitab ettevõtluse toimimise kasumlikkust. Vastavalt ÜVK eeskirjadele 
peavad kõik kulud olema kaetud tariifidest ning kogu veevarustuse ja kanalisatsiooni 
pikaajalise ja jätkuva toimimise tagamiseks on oluline pikaajalises perspektiivis vähemalt 0 % 
puhasrentaablus. AS Kuressaare Veevärk Saaremaa valla teeninduspiirkonna ÜVK 
investeeringute keskmine puhasrentaablus on 14 % (ainult omafinantseeritud investeeringute 
kulum). Täiskulumiga puhasrentaablus on negatiivne (-20%). Negatiivne puhasrentaablus 
näitab, et tegemist on investeerimismahuka ettevõttega. Puhasrentaablus on toodud 
alljärgnevas tabelis. 

Tabel 32. Puhasrentaablus AS Kuressaare Veevärk Saaremaa valla teeninduspiirkond 

 2020  2021   2022  2023 2024  2026   2027  2028  2029  2030  2031 

Puhas-
rentaablus 

-16% -21% -11% -25% -29% -24% -27% -19% -22% -13% 1% 

Negatiivne puhasrentaablus näitab, et suured amortisatsioonikulud viivad puhasrentaabluse 
madalaks kui lisanduvad planeeritud ÜVK investeeringud. Tagastamatute toetuste taotlemine 
investeeringukava elluviimisel on vajalik. 

ÜVK investeeringute elluviimise tulemusel ning prognoositud tariifide kehtestamisel on 
Saaremaa valla ÜVK investeeringute opereerimistulu positiivne, samuti investeeringute 
tegevusrentaablus. ÜVK investeeringute tasuvusnäitajad IRR ja NPV on negatiivsed. ÜVK 
investeeringud vajavad elluviimiseks toetust, et tagada opereerimise jätkusuutlikkus. ÜVK 
investeeringute elluviimiseks saab toetust taotleda nii siseriiklikest fondidest (SA KIK 
veemajandusprogramm alla 2000 ie RKA-d) kui ka Ühtekuuluvusfondi veemajanduse 
meetmest. 



 

 

6 LISAD 

6.1 Vee-ettevõtjaks määramise otsused 



 

 

6.2  Investeeringute mahud ja maksumused 

  



 

 

6.3 Sotsiaal-majandusanalüüsi arvestustabelid 

 Ühik 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
Tarbimise alusinfo              
Tarbimispiirkonna rahvastiku koguarv in 22 744 22 608 22 562 22 517 22 472 22 427 22 382 22 338 22 293 22 248 22 204 22 159 
 sh püsielanikud in 22 744 22 608 22 562 22 517 22 472 22 427 22 382 22 338 22 293 22 248 22 204 22 159 
 sh hooajalised elanikud in                         
Ühisveevärgiga ühendatud elanike arv in 18 396 18 446 18 496 18 556 18 600 18 670 18 740 18 810 18 880 18 950 19 020 19 133 
 sh püsielanikud in 18 396 18 446 18 496 18 556 18 600 18 670 18 740 18 810 18 880 18 950 19 020 19 133 
 sh hooajalised elanikud in                         
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike arv in 18 248 18 298 18 348 18 398 18 448 18 523 18 598 18 673 18 748 18 823 18 898 19 048 
 sh püsielanikud in 18 248 18 298 18 348 18 398 18 448 18 523 18 598 18 673 18 748 18 823 18 898 19 048 
 sh hooajalised elanikud in                         
Elanike keskmine veetarve l/el/d 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
Asutuste keskmine veetarve m3/d 881 881 881 881 881 881 881 882 882 882 882 882 
Müügimahud: veevarustusteenus                          
Kodumajapidamiste vee tarbimismaht m3/a 443 160 444 364 445 569 447 014 448 074 449 760 451 447 453 133 454 819 456 506 458 192 460 914 
Asutuste, ettevõtete vee tarbimismaht m3/a 321 565 321 565 321 565 321 565 321 565 321 565 321 565 321 930 321 930 321 930 321 930 321 930 
Aastased müügimahud kokku, vesi m3/a 764 725 765 929 767 134 768 579 769 639 771 325 773 012 775 063 776 749 778 436 780 122 782 844 
Lekete osakaal veetootmises % 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 16,9% 16,8% 16,7% 16,6% 16,5% 16,4% 16,3% 16,0% 
Veetöötlusjaamas toodetud vesi m3/a 921 355 922 806 924 257 925 999 926 160 927 074 927 985 929 332 930 239 931 143 932 045 931 957 
Müügimahud: kanalisatsiooniteenus                          
Kodumajapidamiste tarbimismaht m3/a 439 594 440 799 442 003 443 208 444 412 446 219 448 026 449 833 451 639 453 446 455 253 458 866 
Asutuste, ettevõtete tarbimismaht m3/a 423 765 423 765 423 765 423 765 423 765 423 765 423 765 424 495 424 495 424 495 424 495 424 495 
Aastased müügimahud kokku m3/a 863 359 864 564 865 768 866 973 868 177 869 984 871 791 874 328 876 134 877 941 879 748 883 361 
Infiltratsiooni osakaal kanalisatsioonis % 51,0% 49,0% 47,0% 45,0% 45,0% 44,0% 43,0% 42,0% 41,0% 40,0% 39,0% 39,0% 
Puhastatud heitvesi m3/a 1 761 958 1 695 223 1 633 525 1 576 314 1 578 504 1 553 543 1 529 458 1 507 461 1 484 973 1 463 235 1 442 210 1 448 133 
Veevarustuse tariifid käibemaksuta  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
Majapidamised €/m3 0,98 0,98 1,13 1,13 1,13 1,13 1,24 1,24 1,36 1,36 1,57 1,82 
kasv % 4,3% 0,0% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 0,0% 15,0% 16,0% 
Asutused, ettevõtted €/m3 1,03 1,03 1,13 1,13 1,13 1,13 1,24 1,24 1,36 1,36 1,57 1,82 
kasv % 4,0% 0,0% 9,4% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 0,0% 15,0% 16,0% 
Kanalisatsiooniteenuse tariifid käibemaksuta                          
Majapidamised €/m3 1,97 1,97 2,17 2,17 2,17 2,17 2,38 2,38 2,62 2,62 2,88 3,40 
kasv % 10,1% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 18,0% 
Asutused, ettevõtted €/m3 2,02 2,02 2,17 2,17 2,17 2,17 2,38 2,38 2,62 2,62 2,88 3,40 
kasv % 2,5% 0,0% 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 18,0% 
Taskukohasus                          
Veeteenuste % majapidamiste netosissetulekust % 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,5% 
Leibkonnaliikme keskmine sissetulek €/kuu 693 707 722 737 751 766 782 797 813 829 846 863 
               
KULUEELDUSED                          
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimisnäitajad                          
Veetarve elaniku kohta l/d 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
Kanalisatsiooni tarve elaniku kohta l/d 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
Lekete osakaal veetootmises % 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 16% 16% 16% 
Infiltratsiooni osakaal kanalisatsioonis % 51% 49% 47% 45% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 39% 
Ühendatuse määr vesi % 81% 82% 82% 82% 83% 83% 84% 84% 85% 85% 86% 86% 
Ühendatuse määr kanal % 80% 81% 81% 82% 82% 83% 83% 84% 84% 85% 85% 86% 

 



 

 

6.4 Finantsanalüüsi arvestus



 

 

 

 Ühik 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2028 2029 2030 2031 

TEGEVUSRAHAVOOD                        

Tegevustulud                        
Tulud 
veevarustusteenustelt 

€/a 765 508 766 689 864 560 866 189 867 383 869 284 958 302 1 059 230 1 061 529 1 223 403 1 424 099 
Majapidamised €/a 434 296 435 477 502 156 503 785 504 979 506 880 559 658 620 223 622 523 718 546 838 465 
Asutused €/a 331 212 331 212 362 404 362 404 362 404 362 404 398 644 439 006 439 006 504 857 585 634 
Tulud 
kanalisatsiooniteenuselt 

€/a 1 722 006 1 724 379 1 876 120 1 878 730 1 881 340 1 885 255 2 078 088 2 297 286 2 302 023 2 537 436 3 006 473 
Majapidamised €/a 866 001 868 374 957 821 960 431 963 041 966 957 1 067 959 1 184 230 1 188 967 1 313 075 1 561 727 
Asutused €/a 856 005 856 005 918 299 918 299 918 299 918 299 1 010 129 1 113 056 1 113 056 1 224 361 1 444 746 
Muud vee- ja 
kanal.majanduse tulud 

€/a 177 446 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 
Tegevustulud kokku €/a 2 664 961 2 641 068 2 890 680 2 894 919 2 898 723 2 904 539 3 186 390 3 506 515 3 513 552 3 910 839 4 580 573 
Tegevuskulud                        
Energia €/a 350 337 364 965 363 546 362 278 369 779 373 320 376 998 385 030 389 113 393 331 402 247 
Energiakulud RVP jaamas 
ja pumplates 

€/a 210 202 249 415 245 385 241 526 246 627 247 581 248 618 251 139 252 411 253 760 259 899 
Energiakulu veetootmises €/a 140 135 115 550 118 162 120 752 123 152 125 739 128 380 133 891 136 702 139 571 142 349 
Muud materjalid, tasud ja 
teenused 

€/a 529 958 515 083 521 120 770 831 821 697 871 973 922 440 1 024 036 1 075 090 1 126 344 1 178 619 
Vee erikasutustasud €/a 88 952 74 747 74 865 75 006 75 019 75 093 75 167 75 349 75 423 75 496 75 489 
Saastetasud €/a 66 511 57 977 55 867 53 910 53 985 53 131 52 307 50 786 50 043 49 324 49 526 
Kulumaterjalid ja teenused 
veetöötluses 

€/a 154 798 158 049 161 368 164 595 167 838 171 194 174 618 181 673 185 306 189 012 192 793 
Kulumaterjalid ja teenused 
reovee puhastamisel 

€/a 219 697 224 311 229 021 233 602 238 204 242 968 247 827 257 839 262 996 268 256 273 621 
ÜVK projekti inv. 
hoolduskulud 

€/a       243 718 286 652 329 586 372 520 458 389 501 323 544 257 587 191 
Tööjõukulud €/a 683 062 697 406 712 052 726 293 740 601 755 413 770 521 801 650 817 683 834 037 850 718 
Administratiiv kulud €/a 56 704 57 895 59 111 60 293 61 481 62 710 63 964 66 549 67 880 69 237 70 622 
Masinate kulud €/a 110 298 112 614 114 979 117 279 119 589 121 981 124 421 129 447 132 036 134 677 137 370 
KULUM €/a 1 366 410 1 433 107 1 434 917 1 569 886 1 608 096 1 646 307 1 684 517 1 760 938 1 799 148 1 837 358 1 875 569 
Halbade debitoorsete 
võlgade provisjon 

€/a 0 5 282 5 781 5 790 5 797 5 809 6 373 7 013 7 027 7 822 9 161 
Tegevuskulud kokku €/a 3 096 769 3 186 352 3 211 507 3 612 649 3 727 040 3 837 512 3 949 233 4 174 662 4 287 977 4 402 806 4 524 306 
Tegevuskasum €/a -431 808 -545 284 -320 827 -717 731 -828 317 -932 973 -762 843 -668 147 -774 425 -491 967 56 267 



 

 

6.5 Kooskõlastused 

 

Tabel 33. Kooskõlastuste tabel 

Jrk. 
nr. 

Kooskõlastaja 
Kooskõlastuse 
kuupäev ja nr 

Kooskõlastuse täielik ärakiri Töö koostaja märkused 

1 Terviseamet  
10.06.2020 
nr 9.2 5/20/5081 2 

Esitasite Terviseametile kooskõlastamiseks Saaremaa valla ühisveevärgi 
ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020 2031. Arendamise 
kavas käsitletakse Kuressaare, Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne Saare, 
Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme ja Valjala piirkondade 
ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteeme ning nende arenguperspektiive. 
Hindamise alus: rahvatervise seadus ; sotsiaalministri 24.09.2019 määrus 
nr 61 „Joogivee kvaliteedi ja kontrol linõuded ning analüüsimeetodid“. 
Tulenevalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse § 4 lg st 2 4 
kooskõlastab Terviseameti lääne regionaalosakonna Saaremaa esindus 
Saaremaa vall a ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 
aastateks 2020 2032. 
Lugupidamisega 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Kristel Kallaste 
Terviseameti Lääne regionaalosakonna menetlusgrupi juht 

 

2 Keskkonnaamet 
04.06.2020 
nr 14 3/20/8363 2 

Esitasite Keskkonnaametile kooskõlastamiseks kooskõlastamiseks 
Saaremaa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 
aastateks 2020 2031 eelnõu (edaspidi ÜVKA). Keskkonnaamet tutvus 
esitatud dokumentidega, kontrollis täiendatud ÜVKA vastavust nõuetele 
nõuetele. 
Tuginedes õiguslikule alusele alusele, kooskõlastab Keskkonnaamet 
Saaremaa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 
aastateks 2020 2031 eelnõu, kuid juhib tähelepanu järgnevale ning palub 
vastavalt märkustele ÜVKA täiendada ja korrastada terminoloogia: 

 



 

 

Jrk. 
nr. 

Kooskõlastaja 
Kooskõlastuse 
kuupäev ja nr 

Kooskõlastuse täielik ärakiri Töö koostaja märkused 

"1. Üldosa punktis 2.2.4 märgitakse, et põhjavee kvaliteedi ja 
reostuskaitsmise tagamiseks koostatakse Tõlli Ansi veehaarde toiteala 
projekt. Keskkonnaamet palub lisada õigusliku aluse veehaarde toiteala 
projekti koostamiseks ning lisada veehaarde toiteala moodustamise 
põhjendus koos ülevaade tehtud uuringutest, mis toovad välja vajaduse 
Tõlli Ansi toiteala määrata. 
Toiteala määramist reguleerib veeseaduse § 36 ja 153 ning 
Keskkonnaministri 03.10.2019 määrus „Veehaarde sanitaarkaitseala 
ulatuse suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala 
projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise kord“" 

Täiendatud: 
Üldosa peatükki 2.2.4 ja 
1. alaosa (Kuressaare piirkond) 
peatükki 2.3. 

2. Üldosa punktis 2.2.5 Pinnavesi on jäänud märkimata Saarema ühed 
suuremad allikad, Odalätsi allikad. Odalätsi allikad paiknevad Saaremaa 
keskkõrgustiku loodenõlval. Allikate vooluhulk ulatub Eesti ürglooduse 
raamatu andmetel kuni 200 l/s. 

Täiendatud üldosa peatükki 2.2.5. 

3. 5. alaosa: Lääne Saare piirkonna ÜVK s tabelis 15 „Aste aleviku 
puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud sisaldused“ puudub tsingi 
piirväärtus. Tsingi piirväärtus on keskkonnaloga kehtestatud alates 
01.01.2025. Keskkonnaamet palub lisada Aste aleviku heitvee väljalasu 
kohta teabe, et Keskkonnaamet on oma 18.12.2014 antud korralduses nr 
HLS 1-15/14/393 määranud kümneks aastaks (kuni 31.12.2024) 
üleminekuperioodi, mil suublasse juhitavas heitvees võib tsingi 
piirväärtust ületada ehk kuni 2024. aasta lõpuni tsingi keskkonda viimist 
loaga ei limiteerita. Lisada tegevuste ülevaade, mida vee-ettevõte on 
kohustatud üleminekuperioodil tegema, et alates 2025.aastal vastaks 
tsingi piirväärtus loaga kehtestatud piirväärtusele 0,05 mg/l. 

Täiendatud 5.alaosa tabelit nr 15 ja 
lisatud tegevuskava. 

4. Üldosa lisades puuduvad enamuses Saaremaa valla piirkondadele 
vee-ettevõtte määramise otsused. Leisi piirkonna kohta on lisatud 
allkirjastamata üürileping, kuigi Saaremaa Vallavolikogu on oma 
20.12.2019 otsusega nr 1-3/126 määranud vee-ettevõtjaks Leisi 
piirkonnas aktsiaseltsi Kuressaare Veevärk. 

Lisatud Saaremaa valla piirkondadele 
vee-ettevõtte määramise otsused 

5. 1. alaosa: Kuressaare piirkonna ÜVK 3.2.1 „Reoveepumplad“ osas 
ülevoole kirjeldavas osas on ebatäpsus Põduste reoveepumpla suubla 
nimetuses. Ülevoolu suublaks on märgitud Põduste laht, õige nimetus on 
Põduste jõgi. 

Viga parandatud. 

6. 1.alaosa: Kuressaare piirkonna ÜVK kaitstavate loodusobjektide 
loetelust puudub kaitseala Linnulaht (KLO1000518). Kava alaosas on 
kirjutatud, et perspektiivne sademevee valgala Linnulaht (nr. 8) on 
kaitseala ning tegevused kaitsealal tuleb kooskõlastada Keskkonnaameti, 
kui kaitseala valitsejaga. Perspektiivne ühendus Linnulahe valgalaga 

Lisatud kaitstavate loodusobjektide 
loetellu Linnulaht; 
Lisatud märkus perspektiivse 
sademevee valgala Linnulaht kohta. 
 



 

 

Jrk. 
nr. 

Kooskõlastaja 
Kooskõlastuse 
kuupäev ja nr 

Kooskõlastuse täielik ärakiri Töö koostaja märkused 

kaartidelt puudub. Kaitseala Linnulaht kuulub Mullutu-Loode loodusalana 
ja Mullutu-Loode linnualana Natura 2000 võrgustiku koosseisu. Kuna 
tegevus võib mõjutada Natura 2000 ala ei piisa antud juhul 
Keskkonnaameti kooskõlastusest, vaid tegevusloa võib anda, kui seda 
lubab Natura 2000 võrgustiku ala kaitsekord ning otsustaja on 
veendunud, et kavandatav tegevus ei mõjuta ebasoodsalt selle Natura 
2000 võrgustiku ala terviklikkust ega kaitse eesmärki5. Keskkonnaamet 
on seisukohal, et Linnulahe sademeevee valgalal kavandatud 
tegevusteks peab eelnema Natura hindamine vähemalt eelhinnangu 
tasemel. 
7. Üldosas ja alaosades on kaitstavaid loodusobjekte käsitlevates 
peatükkides kirjutatud, et tegevuste kavandamisel objektide kaitsealas 
tuleb lähtuda tingimustest, mis on sätestatud looduskaitseseaduses ning 
kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjas ning 
täiendavad tingimused tööde teostamiseks annab Keskkonnaamet 
ehitusprojekti koostamise staadiumis. See loetelu ei ole ammendav ning 
mõnede kava alaosade puhul asjakohane. 

Tekst eemaldatud 

7.1 Alaosades rahvusvahelise tähtsusega alade loeteludes (tabelid 1) on 
ala tüübina nimetatud „Natura (loodusala)“ ja „Natura (linnuala). Õige on 
mõlemal juhul“ Natura 2000 ala“. Tüübi nimi parandatud 

7.2 Ei ole viidatud kaitsealade kaitse-eeskirjadele ehkki loeteludes on 
kaitsealad nimetatud ning kaitsealadel on töid planeeritud. Näiteks 
isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine Kaali 
maastikukaitsealal. 

Lisatud viited 

7.3 Ei ole viidatud kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskirjale 
ehkki töid on planeeritud Harilik robiinia (3 puud) (KLO4001217), Musta 
männi (KLO4001216), Kreeka pähklipuu 2 vana puu võrset 
(KLO4001219) ja Hariliku robiinia (KLO4001221) piiranguvööndites. 
Eelnimetatud üksikobjektid kava alaosa 1. tabelis 2 puuduvad. 

Lisatud viited; 
Alaosa 1. tabelit nr 2 täiendatud 

7.4 Alaosade 6., 9. ja 10. tabelite 1 ja 2 loeteludes kaitsealused pargid, 
arboreetumid ja puistud puuduvad, kuid viidet sellele, et tuleb lähtuda 
kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjast on 
olemas. Seega ei ole nendes alaosades viide kaitsealuste parkide, 
arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjale asjakohane. 

Tekst eemaldatud 
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nr. 
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Kooskõlastuse 
kuupäev ja nr 

Kooskõlastuse täielik ärakiri Töö koostaja märkused 

7.5 Alaosades 1., 3., 5. ja 8. on tabelite 2 pealkirjaks „Muud kaitstavad 
loodusalad projekti piirkonnas“. Tabelites 2 ei ole loetletud loodusalasid, 
vaid kaitstavaid loodusobjekte. Loodusaladeks nimetatakse Natura 2000 
võrgustiku ala, mis on loodud Euroopa Nõukogu loodusdirektiivi 
92/43/EMÜ alusel direktiivi I lisa looduslike elupaigatüüpide ja II lisa liikide 
elupaikade kaitseks. 

Pealkiri parandatud 

Lugupidamisega 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Toomas Padjus 
Lääne regioon 
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1 SISSEJUHATUS 

Antud töös käsitletakse Kuressaare piirkonda jääva Kuressaare reoveekogumisala (reg. kood: 
RKA0740413) ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteeme ning nende arenguperspektiive. 

2 OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Üldandmed 

Kuressaare on linn Saaremaa lõunarannikul Kuressaare lahe abajate ääres (joonis 1). Linna 
territooriumi suurus koos saartega on 1495,4 ha. Linna piiri pikkus on ca 25 km. Linna 
piiridesse jääb neli saart: Kuressaare Jahisadamast lõunasse jääv Laiamadala saar (5,9 ha), 
Roomassaare sadamast läände jääv Hülgelaiu saar (4,1 ha), kirdesse jääv saar Hülgerahu 
(0,1 ha) ja läände jääv kõige väiksem saar Tiirlaid (0,3 ha). Kuressaare on Saare maakonna 
administratiiv- ja kultuurikeskus, olles üks suurima külastatavusega turismikeskusi Eestis. 
Kuressaares on hästi säilinud vanalinn. Suurimaks vaatamisväärsuseks on 14. sajandist 
pärinev piiskoplinnus. 

 

Joonis 1. Kuressaare linna asukoht 

2.2 Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised 

Kuressaare linna alale jääb 3 rahvusvahelise tähtsusega looduskaitseala, mis on loetletud 
allolevas tabelis. 

Tabel 1. Rahvusvahelise tähtsusega looduskaitsealad 

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000611 Lääne-Eesti 
saarestiku biosfääri 
kaitseala 

Valdav enamus kõigist Eesti 
saartest, sh suurimad saared - 

Biosfääri kaitseala 
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Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja 
Vormsi. 

RAH0000586 Mullutu-Loode 
loodusala 

Kuressaare linn; Hirmuste küla; 
Kogula küla; Kõrkküla küla; 
Laheküla küla; Mullutu küla; 
Mändjala küla; Nasva alevik; 
Paevere küla; Parila küla; Tõlli 
küla; Ulje küla; Vennati küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000110 Mullutu-Loode 
linnuala 

Kuressaare linn; Hirmuste küla; 
Kogula küla; Kõrkküla küla; 
Laheküla küla; Mullutu küla; 
Mändjala küla; Nasva alevik; 
Paevere küla; Parila küla; Tõlli 
küla; Ulje küla; Vennati küla 

Natura 2000 ala 

Lisaks nendele on piirkonnas veel järgmised kaitstavad loodusalad: 

Tabel 2. Kaitstavad loodusobjektid projekti piirkonnas 

Asukoht Registrikood Objekti nimetus Tüüp 
Kuressaare linn KLO2000224 Põduste luha hoiuala hoiuala 

Kuressaare linn KLO2000317 Kuressaare lahe hoiuala hoiuala 

Kuressaare linn KLO1200119 Kuressaare lossipark kaitsealune park 
Kuressaare linn, 
Laheküla küla 

KLO1000518 Linnulaht 
kaitseala - vana 
kaitsekorraga ala 

Kuressaare linn PLO1001141* 
Mullutu-Loode 
looduskaitseala 

looduskaitseala 

Kuressaare linn KLO4001217 Harilik robiinia (3 puud) puu ja puudegrupid 

Kuressaare linn KLO4001216 Musta mänd puu ja puudegrupid 

Kuressaare linn KLO4001219 Kreeka pähklipuu 2 vana puu 
võrset puu ja puudegrupid 

Kuressaare linn KLO4001221 Hariliku robiinia puu ja puudegrupid 
*-kavandatav kaitstav ala 

Kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord on määratud vastava 
kaitse-eeskirjaga. Ehitustegevuse planeerimisel kaitsealadel tuleb lähtuda kehtestatud kaitse-
eeskirjadest. 

Kultuurimälestiste riiklik registrisse on kantud järgmised objektid, mis jäävad projektiala 
piirkonda: 

Tabel 3. Kultuurimälestised projekti piirkonnas 

Aadress Nimi Liik 
Kuressaare linn, A. Kitzbergi tn 2 Kuressaare põlluvahi maja ehitismälestis 
Kuressaare linn, A. Kitzbergi tn 2 Kuressaare põlluvahi maja aia piirdemüür ehitismälestis 
Kuressaare linn, Lootsi tn 14 Elamu Kuressaares Lootsi t. 14 ehitismälestis 
Kuressaare linn, Lossi tn 1 // 1a Administratiivhoone Kuressaares Lossi t. 1 ehitismälestis 
Kuressaare linn, Lossi tn 8 // 10 Kuressaare Nikolai kirik ehitismälestis 

Kuressaare linn, Lossi tn 8 // 10 
Kuressaare Nikolai kirikuaia piirdemüür 
sepisväravaga 

ehitismälestis 

Kuressaare linn, Lossi tn 6 Elamu Kuressaares      Lossi t. 6 ehitismälestis 
Kuressaare linn, Lossi tn 7 Elamu Kuressaares     Lossi t. 7 ehitismälestis 
Kuressaare linn, Lossihoov 1 Kuressaare linnus ehitismälestis 

Kuressaare linn, Lossihoov 1 
Kuressaare linnuse bastionid, raveliinid ja 
vallikraav 

ehitismälestis 

Kuressaare linn, Pärna tn 19 Kuressaare tuuleveski ehitismälestis 
Kuressaare linn, Suur-Sadama tn 39 Elamu Kuressaares Suur-Sadama t. 39 ehitismälestis 
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Aadress Nimi Liik 
Kuressaare linn, Tallinna tn 2 Kuressaare raekoda ehitismälestis 
Kuressaare linn, Tallinna tn 3 Kuressaare vaekoda ehitismälestis 
Kuressaare linn, Tallinna tn 5 Kuressaare kadettidekooli hoone ehitismälestis 
Kuressaare linn, Tallinna tn 19 Kuressaare kohtuhoone ehitismälestis 
Kuressaare linn, Veski tn 9 Kuressaare sadama kaubaaidad ehitismälestis 
Kuressaare linn, Tallinna tn 13 Kuressaare Laurentiuse kirik ehitismälestis 

Kuressaare linn, Ringtee 15 
Haldushoone Kuressaares Ringtee 15 maht, 
fassaadid ja fuajee 

ehitismälestis 

Kuressaare linn, Pihtla tee 3 Kuressaare bussijaam ehitismälestis 
Kuressaare linn Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala muinsuskaitseala 

Tegevuste kavandamisel ülalolevas tabelis loetletud objektide kaitsealas tuleb lähtuda 
tingimustest, mis on sätestatud muinsuskaitseseaduses. Täiendavad tingimused tööde 
teostamiseks annab Muinsuskaitseamet ehitusprojekti koostamise staadiumis. 

2.3 Põhjavee kaitstus 

Vastavalt veeseadusele arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel pinnakatte koostist 
ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja põhjaveekihi kaitstuse järgi jagunevad 
alad järgmiselt: 

- Kaitsmata (väga reostusohtlikud) alad. Põhjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui 
mineraalsete reoainete suhtes, pinnakatte paksus kuni 2 m. Saasteainete 
infiltratsiooniaeg kuni 30 ööpäeva. 

- Nõrgalt kaitstud (reostusohtlikud) alad. Saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m 
või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on 
arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

- Keskmiselt kaitstud (mõõdukalt reostusohtlikud) alad. Saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. 

- Suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik infiltratsiooniaeg 
100-1000 ööpäeva. 

- Kaitstud (väga vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on üle 50 m või savikihi paksus vähemalt 10 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg aluspõhjalisse veekihti on rohkem kui 1000 ööpäeva. 

Nagu näha allolevalt põhjavee kaitstuse kaardi väljavõttelt asub Kuressaare kaitsmata ja 
nõrgalt kaitstud aladel. 
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Joonis 2.Põhjavee kaitstus Kuressaare piirkonnas (allikas: Saare maakonna põhjavee 
kaitstuse digitaalse kaardi 1: 50 000 kaardi koostamine, R. Perens, T.Parm, V.Savva, M.Lelgus, 
2004) 

Põhjavee kvaliteedi ja reostuskaitsmise tagamiseks koostatakse Tõlli-Ansi veehaarde toiteala 
projekt. Toiteala määramist reguleerib veeseaduse § 36 ja 153 ning Keskkonnaministri 
03.10.2019 määrus „Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise nõuded ja nõuded 
veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise kord“. 
Lähtuvalt sellest määratakse seonduvad maakasutamise tingimused ja kitsendused. 

Kuressaare linna ühisveevärgi veehaardele veehoiuala moodustamise kohta on 2008. a 
teostatud AS Maves poolt uuring „Kuressaare linna ühisveevärgi veehaardele veehoiuala 
moodustamine“, mis toob välja konkreetsed ettepanekud nii Unimäe kui ka Tõlli-Ansi 
veehaarde sanitaarkaitsealal ja veehoiualal. Tõlli-Ansi veehaare ja selle 200-meetrine 
sanitaarkaitseala paiknevad nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, kus valitsevad keerulised 
hüdrogeoloogilised tingimused. Kogu põhjaveekihi toitumine toimub 5 kuni 10 km kaugusel 
veehaardest põhja pool alvaritel ja Anepesa ning Kaarmise karstialadel. Põhjaveevarude 
hindamisel määrati hüdrogeoloogiliste arvutustega veehaarde veehoiuala (veehaarde 
toiteala), kus majandustegevus võib mõjutada põhjavee kvaliteeti. See on piirkond, mis ulatub 
kohati rohkem kui kaks km kaugusele veehaardest põhja poole ja ligi 800 m lõuna poole, ja 
haarab lääne-loode osas, kus ühinevad Karida ja Kaarmise peakraavid, ka tükikese Karida 
küla maid. Valdavalt on tegemist eramaadega, kus hetkel majandustegevust ei toimu või see 
on aegade jooksul vaibunud, kuid maaomanike soovid võiva aegade jooksul muutuda ning 
tekitada siis probleeme. Unimäe piirkonnas on tarbitava, Kuressaare-Paadla veekihi kvaliteet 
moodustunud keerulistes hüdrogeoloogilistes tingimustes. Ühelt poolt sõltub see 
infiltreeruvatest sademetest ja teiselt poolt soolaka merevee ning sügavamate veekihtide vee 
koosmõjust. Unimäe veehaarde puhul näitavad keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate 
suured muutused veekihi seotust sügavamate soolakate veekihtidega ja nõrka kaitstust 
maapealse reostuse eest. Seega on igasugune ettearvamatu käitumise tagajärjel tekkinud 
avariil veehaardele halvad tagajärjed. 
 

2.4 ÜVK vee erikasutusload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline erikasutusluba mh 
juhul, kui: 

- võetakse põhjavett rohkem kui 150m3/kuus või rohkem kui 10m3/d; 
- juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett, va juhul kui heitvett 

juhtakse veekogusse kuni 1m3/d või kui heitvett juhtakse pinnasesse kuni 5m3/d ja kui 
see tegevus vastab veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse 
juhtimise nõuetele. 

AS-le Kuressaare Veevärk on Kuressaare linna ÜVKga varustamiseks väljastatud vee 
erikasutusload: 

- Nr L.VV/330037 - loas on käsitletud Ansi ja Laheküla külades asuvatest Kuressaare 
linna veesüsteemi puurkaevudest veevõttu; 

- Nr L.VV/332324 - loas on käsitletud Kuressaare linna reoveepuhastiga seotud 
väljalaset. 

Lisaks on väljastatud sademevee suublasse juhtimiseks vee erikasutusluba: 

- Nr L.VV/331067 - loas on käsitletud Kuressaare linna sademeveega saasteainete 
juhtimist suublatesse 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

7 (33) 

2.5 Reoveekogumisalad 

Vastavalt veeseadusele on reovee kogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või 
heitvee suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisala koormus on reoveekogumisalal tekkiv 
aastaajast sõltuv suurim reoveest põhjustatud saastatuse kogus, mis on väljendatud 
inimekvivalentides ja mille arvutamisel võetakse arvesse püsielanike, turistide ning tööstus- ja 
muude ettevõtete reovesi, sõltumata sellest, kas see juhitakse ühiskanalisatsiooni või mitte. 
Reoveekogumisala koormuse hulka ei arvata tööstusreovett, mida käideldakse 
tööstusreoveepuhastis. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 

Kuressaare piirkonda jääb 1 kinnitatud reoveekogumisala: 

Tabel 4 Reoveekogumisalad 

Asukoht Reg.kood Nimetus Tüüp 
Pindala 
(ha) 

Koormus 
(ie) 

Kuressaare linn; Kudjape 
alevik; Sikassaare küla; 
Sikassaare küla 

RKA0740410 Kuressaare Üle 2 000 ie 837 36 150 

Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem aladele kehtivad vastavalt 
veeseadusele järgmised tingimused: 

- peab olema tagatud ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks 
reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse; 

- kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri 
kulutusi, võib kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid; 

- reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud 
purgimissõlme; 

- kohtpuhastite, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja 
heitvee pinnasesse immutamine keelatud; 

- alal on lubatud reoveepuhastite rajamine, kui iga rajatava reoveepuhasti 
ühiskanalisatsioonisüsteemiga on seotud vähemalt 50 inimest. 

2.6 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemas ÜVK arendamise kavas toodud 
ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi. 

Allolevas tabelis on toodud ülevaade eelmises arendamise kavas ette nähtud tööde maht, 
nende teostatus käesolevaks hetkeks ning plaanid tulevikuks: 

Tabel 5. Eelmise ÜVK arendamise kava realiseerimise maht 

Etapp Kavandatud maht Teostatud maht 

I 

Veevarustus 

-veetorustik, rek m 5 524 
osaliselt teostatud, ülejäänud projekti 
elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK 
AK I etappi 

-hüdrandid, asendus tk 27 osaliselt teostatud 
-veekaevud, rajamine tk 10 osaliselt teostatud 
-veekaevud, rek tk 300 osaliselt teostatud 
Kanalisatsioon 
-isevoolne kanalisatsioonitorustik, 
rek 

m 17 450 osaliselt teostatud 

II Veevarustus 
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Etapp Kavandatud maht Teostatud maht 

-veetorustik, rek m 46 255 
osaliselt teostatud, ülejäänud projekti 
elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK 
AK I etappi 

-veekaevud, rajamine tk 10 teostatud 
Kanalisatsioon 

-isevoolne kanalisatsioonitorustik, 
rek 

m 35 798 
osaliselt teostatud, ülejäänud projekti 
elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK 
AK I etappi 

-kanalisatsioonipumplate rek tk 25 osaliselt teostatud 
-reoveepuhasti, rek tk 1 osaliselt teostatud 
Sademevesi 

-isevoolne sademeveetorustik, 
rajamine 

m 28 960 
osaliselt teostatud, ülejäänud projekti 
elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK 
AK I etappi 

-sademevee 
kanalisatsioonikaevude 
ümbersuunamine 

tk 250 
osaliselt teostatud, ülejäänud projekti 
elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK 
AK I etappi 

-sademevee-eesvooukraavid, 
rajamine 

m 454 
osaliselt teostatud, ülejäänud projekti 
elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK 
AK II etappi 

3 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI OBJEKTID 

3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 

Kuressaare linna vee-ettevõtjaks on määratud endise linnavolikogu otsustega AS Kuressaare 
Veevärk. 

Kuressaare linnas elas 2019. aasta 1. jaanuari seisuga 13 907 inimest. Ühisvee-ja -
kanalisatsiooniga on ühendatud ligikaudu 99% Kuressaare linna elanikest st 12 966 elanikku. 

Kuressaare linna ÜVK süsteemiga on liidetud ka Lääne-Saare piirkonnas asuvad Kudjape 
alevik ning Laheküla, Sikassaare ja Upa külad. 

Tabel 6. Kuressaare ÜVK süsteemiga liitunud elanike arv 

Asula 

Liitunud elanikud 
Vesi Kanalisatsioon 

arv 
osakaal kogu 
süsteemist 

arv 
osakaal kogu 
süsteemist 

Kuressaare 12 966 94% 12 966 94% 
Kudjape 531 4% 533 4% 
Laheküla 201 1% 190 1% 
Sikassaare 8 0.1% 8 0.1% 
Upa 43 0.3% 43 0.3% 
Kokku 13 749  13 740  

Kudjape Laheküla ja Sikassaare asulatesse ulatub keskkonnaministri poolt kinnitatud 
Kuressaare reoveekogumisala, vaid Upa külal on oma reoveekogumisala. 

Kudjape, Laheküla, Sikassaare ja Upa asulates olevate ÜVK süsteemide kirjeldus ja 
seisukorra ülevaade on toodud käesoleva töö alaosas nr 5: Lääne-Saare piirkond. 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

9 (33) 

3.1.1 Veevarustus 

Kuressaare ühisveevärgisüsteem saab joogivee Lääne-Saare piirkonnas Ansi külas asuvatest 
Tõlli-Ansi veehaarde neljast siluri ülemise veehorisondi puurkaevust. Väljapumbatud vesi 
juhitakse Lääne-Saare piirkonnas Laheküla külas asuvasse Unimäe veepuhastusjaama. 
Laheküla külas paikneb veel lisaks Unimäel veehaare, mis praegusel ajal on reservis ning 
seda kasutatakse vaid avariide korral. Vee-ettevõtte halduses on ka Roomassaares paiknev 
puurkaev-pumpla, mis ei ole hetkel kasutuses. 

Ettevõtetest ja asutustest on Kuressaare linna suurimad veetarbijad: 

- AS Saaremaa Piimatööstus 
- OÜ Saaremaa Lihatööstus 
- Kuressaare Sanatoorium AS 
- Kuressaare Haigla SA 
- Gospa OÜ 
- Spa Tours OÜ 

Ettevõtetel AS Saare Piimatööstus, Kuressaare Sanatoorium AS, Level AS ja GoBus AS on 
olemas ka enda toiteks tootmisveehaarded, mida ei ole kavas likvideerida. 

3.1.1.1 Veehaarded 

Kuressaare linna veega varustamiseks on rajatud 2 veehaaret: Tõlli-Ansi ja Unimäe. 

Tõlli-Ansi veehaare asub Lääne-Saare piirkonnas, Ansi küla lõunaosas, Kuressaare linna 
keskmest 8,5 km loode pool. Veehaare asub Veehaarde nimelisel katastriüksusel (tunnus 
34801:006:0482), mida ühendab Tõlli–Mustjala–Tagaranna maanteega 950 m pikkune 
endine raudteetamm. Veehaardest 500 m kaugusel lõuna pool paikneb Kuressaare-
Kihelkonna-Veere maantee. 

Maapind veehaarde lähiümbruses on tasane, väikese kaldega lõuna suunas. Veehaaret 
ümbritseb lõunast ja edelast madal kevadisel ajal liigniiske rohumaa, läänest ja põhjast mets, 
idast ja kagust liigniiske võsastunud tühermaa ja hõre mets. Veehaardest 750 m loode pool 
asub Karida peakraav, mille veed suubuvad Kärla jõkke ja sealt edasi 3 km kaugusel 
paiknevasse Mullutu lahte1. 

Tõlli-Ansi veehaarde piirkonnas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud Põhjavee 
kaitstuse kaardile nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkusega) põhjaveega ala.  

Tõlli-Ansi veehaare koosneb neljast puurkaevust. Veehaardele on moodustatud 
sanitaarkaitseala (SKA) 200 m kaugusele mõlemale poole kaevusid ühendavast sirgjoonest 
ja 200 m raadiuses ümber puurkaevude rea otsmiste puurkaevude. 200-meetrise SKA sisse 
(aiaga piiratud Veehaarde katastriüksuse ida osas) jääb Tõlli alajaam. 2010 a vahetati 
alajaamas olevad õlitrafod kuivtrafode vastu, seega on võimalik õlireostuse oht kõrvaldatud. 

Unimäe veehaare asub Lääne-Saare piirkonnas, Laheküla küla kirde osas, Kuressaare linna 
keskmest 2,5 km loode pool. Veehaare asub vahetult endise raudteetammi kõrval, 330 m 
kaugusel Kuressaare–Võhma–Panga maanteest, Veetöötlusjaama nimelisel katastriüksusel 
(tunnus 34801:005:0018). 

Maapind veehaarde lähiümbruses on tasane, väikese kaldega lõuna suunas. Paari meetri 
kõrgused lamedad moreen- ja aluspõhjakõrgendikud vahelduvad soostunud lohkudega. 
Veehaaret ümbritseb lõuna ja lääne poolt liigniiske võsastunud tühermaa ning põhja ja ida 
poolt mets. Veehaardest 700 m ida pool asub Põduste jõgi, mis suubub Kuressaare lahte. 
Kuressaare–Võhma–Panga maantee ääres 1-2 km kaugusel veehaardest põhja pool asuvad 

 
1 Allikas: Kuressaare linna ühisveevärgi veehaardele veehoiuala moodustamine. AS Maves, 2008 
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Padura karstijärved, mis toituvad sademetest ja põhjaveest. Veetaseme madalseisu ajal need 
kuivavad1. 

Unimäe veehaarde piirkonnas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud Põhjavee 
kaitstuse kaardile nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkusega) või kaitsmata (väga kõrge 
reostusohtlikkusega) põhjaveega ala. 

Puurkaev katastri numbriga 8656 asub muldkehas olevas betoonšahtis, mille põhi on 
muldkeha ümbritsevast maapinnast kõrgemal. Puurkaevu suue on šahti põhjast 5 cm 
kõrgemal ja kaetud metallplaadiga. Šahti põhi on kuiv. Puurkaevul on proovivõtukraan ja 
avaus veetaseme mõõtmiseks. 

Käesoleval ajal on puurkaev piiratud 10-30 m kaugusel paikneva võrkaiaga, mille värav on 
lukustatud. Puurkaevu ümber 200 meetri raadiuses on kehtestatud sanitaarkaitsevöönd. 

Tabel 7. Kuressaare veevarustussüsteemi puurkaev-pumplate tehnilised andmed 

Veehaarde nimetus: Tõlli veehaare 
Unimäe 

veehaare Puurkaev 
Tõlli kaev 

nr 1 
Tõlli kaev 

nr 2 
Tõlli kaev 

nr 3 
Tõlli kaev 

nr 4 
Puurkaevu katastri nr 8664 8665 8666 8667 8656 
Puurkaevu passi nr 5611-1 5611-2 761 762 4796-3A 
Puurkaevu puurimise aasta 1986 1986 1974 1974 1979 
Puurkaevu põhjaveekiht Silur Silur Silur Silur Silur 
Puurkaevu sügavus (m) 40 39 50 50 25 
Lubatud veevõtt (m³/a) 2 764 800 169 200 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 745 399 2 619 
Puurkaevu 
sanitaarkaitseala 

200 m 200 m 200 m 200 m 200 m 
on tagatud on tagatud on tagatud on tagatud on tagatud 

Pumpla ja veetöötlus  

Rajatud 1985 
Rekonstrueeritud 1996, 2012 
Puhastusseade:  

tüüp ja mark Survefilterseadmed rauaärastamine 
tootlikus (m3/h) qmax= 200 m³/h 

Pumpla tüüp kaheastmeline 
Surve reguleerimine  II a pumbad 4xTP 100-480/2  30kW 
Mahutid 2x1000 m3 
Seisukorra hinnang:  

hoone hea 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

Tõlli-Ansi veehaardest on tavaliselt töös korraga kaks puurkaevu ja teised kaks seisavad: 
vaheldumisi töötavad puurkaevud PK-1 ja PK-3 ning PK-2 ja PK-4. Unimäe veehaare on 
reservis. 

Veehaaretest juhitakse toorvesi 2013a rajatud De315 Pe toorveetorustiku kaudu ca 7.1 km 
kaugusele Unimäe veetöötlusjaama. 

3.1.1.2 Unimäe veetöötlusjaam 

Unimäe veetöötlusjaama suunatakse Tõlli-Ansi veehaarde puurkaevude ning Unimäe 
veehaarde (käesoleval ajal reservis) vesi. Veetöötlusjaama võimsus on 3 000 m3/d.  

Veehaaretest tulev toorvesi juhitakse veepuhastusjaama 2012-2013 a rajatud uue De315 Pe 
toorveetorustiku kaudu. Toorvesi läbib kahte kinnist survefiltrit võimsusega 200 m3/h. Parema 
puhastusefekti saavutamiseks lisatakse filtri ülemisse ossa kompressori abil õhku. 
Puhastusefekt saavutatakse toorvee juhtimisel läbi mitmefraktsioonilise liivakihi (0,8-1,4 mm). 
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Liivakihi puhastusvõime taastatakse filtrite läbipesu teel, mida teostatakse üks kord viie päeva 
tagant. Filtripesu vesi juhitakse olemasolevasse tehnoloogiliste vete kanalisatsiooni. Filtrite 
pesuvesi juhitakse veetöötlusjaamast ca 45 m kaugusel asuvasse settemahutisse (V=25m3), 
kus toimub hõljumi settimine, edasi pumbatakse settinud vesi looduslikku tiiki, mille kaudu 
immutatakse pinnasesse. 

Filtri läbinud vesi kogutakse kahesektsioonilisse mahutisse, mille mahutavus on 2 000 m3 ja 
juhitakse teise astme pumpade abil linna veevõrku. Puhastatud veele on võimalus kahe 
dosaatorpumba abil lisada naatriumhüpokloriidi lahust. 

Unimäe veepuhastusjaamaga samas hoones paiknevate II-astme pumpadega pumbatakse 
puhastatud vesi kolme peatoru (2 x Ø250mm ja 1 x Ø315 mm) kaudu linna veevõrku. II-astme 
pumpade töö juhtimine toimub veepuhastusjaama operaatorite ruumist. 

Unimäe veetöötlusjaama tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 

3.1.1.2.1 Joogivee kvaliteet 

Kuressaare linna joogivesi võetakse siluri veekompleksist. Siluri-Ordoviitsiumi veeladestik 
levib Pärnu - Põlva joonest põhja pool ja Lääne-Eesti saartel. See koosneb mitmesugustest 
lubjakividest ja dolomiitidest, milles esinevad savikama koostisega vahekihid. Siluri 
veekompleksi vettandev osa paikneb 30-40 meetri sügavusel. Saaremaa rannikupiirkondades 
on siluri veekompleksis vesi peamiselt HCO3-Ca-Mg-tüüpi. 

Joogivee kontrollikava alusel tuleb Tõlli-Ansi ja Unimäe veehaaretest võtta põhjavee proove 
üks kord kolme aasta jooksul ning mikrobioloogilised analüüsitavad näitajad on Coli-laadsed 
bakterid, Enterokokid, Escherichia coli ja kolooniate arv temperatuuril 22°C. Keemilistest 
kvaliteedinäitajatest tuleb määrata nitrit, nitraat ja fluoriid. Indikaatornäitajatest tuleb veest 
määrata ammoonium, elektrijuhtivus, kloriid, mangaan, naatrium, oksüdeeritavus, raud, 
sulfaat, pH, hägusus, lõhn ja värvus. Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö 
lisadest.  

Veekvaliteedi seireks on ettenähtud 7 seirekaevu, kust lisaks 5-le joogivee kaevule mõõdab 
vee-ettevõtja igakuiselt veetaset. Andmed mõõdetud veetasemete kohta esitatakse koos 
aastaaruandega loa andjale (Keskkonnaamet). 

Asula veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.1.1.3 Torustik 

Kuressaare linna esimesed veetorustikud rajati 1965. aastal malmist ja nende kogupikkus oli 
1,4 km. Joogivesi saadi Nurme tänava puurkaevust. 

Vee-ettevõttele AS Kuressaare Veevärk kuulub Kuressaare linna ühisveevärgi alal ligikaudu 
107 km tarbeveetorustikku. Torustikust ligikaudu 87 km on plastikust ning ligikaudu 30 km on 
malmist veetorustikke, mis on rajatud kuni 40 aastat tagasi, mistõttu võib eeldada, et need on 
amortiseerunud. Plastikust torustikud on uuemad ning heas seisukorras. Hetkel on lõppemas 
torustike rekonstrueerimistööd, mille käigus uuendatakse üle 4 km veetorustikke (joonisel 
tähistatud tingmärgiga V00).  

Kuressaare linna veesüsteemi toorveetorustik on rekonstrueeritud 2013 a, selleks rajati Tõlli-
Ansi veehaaredest ca 7.1 km De315 Pe torustik Unimäe veetöötlusjaama. Torustiku seisukord 
on hea. 
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3.1.1.4 Tuletõrje veevarustus 

Kuressaare linna tuletõrjeveega varustamiseks on paigaldatud tarbevee torustikule hüdrandid. 
Tuletõrjevee varu säilitatakse Unimäe veetöötlusjaama veemahutites (2x1 000m3). 
Ühisveevõrgul on käesoleval ajal 218 hüdranti, millest 178 on maa-alused, ning 40 
maapealsed hüdrandid. Kuressaare linnas on tuletõrjehüdrandid rajatud piisava tihedusega, 
et tagada vajalik tuletõrjevee kogus kogu linna piires. 

3.2 Kanalisatsioon 

Kuressaare linna kanalisatsioonisüsteem on osaliselt lahkvoolne ja osaliselt ühisvoolne. 
Suhteliselt tasase maapinna tõttu on rajatud suur hulk reoveepumplaid. Linnas tekkiv reovesi 
suunatakse Roomassaare poolsaarel asuvasse Kullimäe reoveepuhastisse. 

Ettevõtetest ja asutustest on Kuressaare linna suurimad kanalisatsiooniteenuse tarbijad: 

- AS Saaremaa Piimatööstus 
- OÜ Saaremaa Lihatööstus 
- Kuressaare Sanatoorium AS 
- Kuressaare Haigla SA 
- Gospa OÜ 
- Spa Tours OÜ. 
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3.2.1 Reoveepumplad 

Kuressaare linna territooriumile jääb 34 ühiskanalisatsiooni reoveepumplat. Süsteemi kuulub ka 4 reoveepumplat Kudjape alevikus, 2 pumplat Laheküla külas ning 1 pumpla Upa külas. Nende pumplate ülevaade 
on toodud käesoleva töö alaosas nr 5: Lääne-Saare piirkond. 

Tabel 8. Kuressaare linna ühiskanalisatsioonisüsteemi reoveepumplate ülevaade 

Nr Pumpla nim. Asukoht Pumba tootja Pumba mark 
Pumpade 

arv 
KW H (m) Q (l/s) Q (m3/h) Imp. Im=A Anno  

Pumpla-
konstrukt. 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenindusosa 

Maapealne 
osa 

1 Pikk Ringtee 17 ABS Pumps XFP150G-CB1,5 3 11.0 23.5 100 360  CB 23.4 1998 Ehitis/bet. hea hea hea hea 
2 Marienthali Marientali tee 8 ABS Pumps XFP150J-CH2-P 3 30.0 20.0 83 298  CB 56 1998 Ehitis/bet. hea rahuldav hea hea 
3 Põduste Paju 2B ABS Pumps XFP150J-CH2-P 2 37.0 27.0 95 342 CB 68.1 1998 Ehitis/klp. rahuldav rahuldav rahuldav rahuldav 
4 Aia Aia 55B ABS Pumps xfp100E-CB1,5pe40 2 4.0 8.2 22 78 CB 7.4 1998 Ehitis/bet. hea hea rahuldav hea 
5 Luha Luha tn ABS Pumps AFP0831M15/4 2 2.0 9.1 23 83 V 5.4 1999 Klaasplast hea hea hea puudub 
6 Tuulte-Roos Ranna 50 ABS Pumps AFP 1032M60/4 2 7.2 11.5 16 56 V 12.8 1998 Ehitis/bet. rahuldav rahuldav rahuldav rahuldav 
7 Abaja Töö/Abaja tn rst ABS Pumps AFP 0844 M110/2 2 11.0 32.0 15 54 CB 22.4 1999 Klaasplast rahuldav rahuldav rahuldav puudub 
8 Eha Eha/Ida ristmik Grundfos SV014B1D501P 2 1.7 6.0 9 32 SV 4.3 2002 Pem.plast hea hea rahuldav puudub 
9 Veski Veski 8B ABS Pumps AFP 0834M110/2 2 11.0 32.0 15 54 V 22.4 1998 Ehitis/bet. hea hea rahuldav hea 

10 Allee Allee/ U.Romas. Grundfos SV014B1D501P 2 1.7 4.0 6 22 SV 4.3 2002 Pem.plast hea hea rahuldav puudub 
11 Tuule Tuule/Talve rist. Grundfos S1174H1A511 2 17.0 26.0 30 108 1CB 40 2002 Pem.plast hea hea rahuldav puudub 
12 Nooruse Nooruse 57 ABS Pumps AFP 0841M15/4 2 2.0 4.5 9 32 CB 5.8 1999 Klaasplast hea hea rahuldav puudub 
13 Teine KG Nooruse 1 ABS Pumps AFP 1042M60/4 2 7.2 15.5 10 37 1CB 11.5 1998 Klaasplast rahuldav rahuldav rahuldav puudub 
14 Kevade Kevade/Vahe rist Grundfos SV014B1D501P 2 1.7 5.0 7 25 SV 4.3 2002 Pem.plast hea hea hea puudub 
15 Kaare Kaare 6 ABS Pumps AFP 1042,1M60/4 2 7.2 15.5 10 36 CB 12.8 1998 Klaasplast hea hea hea puudub 
16 Pihtlatee Pihtla tee ABS Pumps xfp100E-CB1,5pe40 2 4.0 16.0 38 137 CB 8.4 2012 Pem.plast rahuldav rahuldav mitterahuldav* puudub 
17 Mereranna Kuressaare m/t Grundfos SV044CH1501P 2 4.2 1.0 8 29 SV 10.4 2002 Betoon rahuldav rahuldav rahuldav puudub 
18 Ida-Niit Ida-Niidu tn ABS Pumps AFP 1032M60/4 2 7.2 12.5 11 39 CB 12.8 1998 Betoon rahuldav rahuldav rahuldav puudub 
19 Smuuli Smuuli 37 ABS Pumps XFP100E-CB1,3pe60 2 6.0 20.0 47 168 CB 13.6 2012 Pem.plast hea hea hea puudub 
20 Raiekivi Raiekivi tn Grundfos SV014C150B 2 1.7 10.0 2 7 SV 4.4 2006 Klaasplast hea hea hea puudub 
21 Põhja Põhja tn Grundfos SV024BID501P 2 1.7 5.0 9 32 SV 4.3 2002 Pem.plast hea hea hea puudub 
22 Kalevi-Põik Tallinna 81 Grundfos SV014BD501P 2 1.7 8.8 18 65 SV 4.3 2003 Betoon rahuldav hea rahuldav puudub 
23 Valguse Valguse tn Grundfos SV014BD501P 2 1.7 8.8 7 24 SV 4.3 2004 Pem.plast hea hea hea puudub 
24 Ranna Supluse ps Grundfos SV014C150B 2 1.7 9.0 18 65 V 4.4 2005 Klaasplast hea hea hea puudub 
25 Golf Merikotka tn Grundfos SV 014CU50B 2 1.7 9.0 16 58 V 4.4 2006 Klaasplast hea hea hea puudub 
26 Luige M.kotka/Luige rist ABS Pumps AFP0831M30 2 3.0 7.0 15 52 V 7 2007 Klaasplast hea hea hea puudub 
27 Lahetee Lahe tee ABS Pumps AFP0842/M40 2 4.0 20.3 25 89 KB 5.1 2008 Kl.plast rahuldav hea rahuldav puudub 
28 Kellu Kihelkonna m/t Grundfos Sev 80.80.13.4, 2 1.3 8.7 18 65 V 3.8 2008 Kl.plast rahuldav hea rahuldav puudub 
29 Heina Heina 17 Grundfos Sev80.80.11.4,5 2 1.1 7.1 16 58   V  2.8 2008 Kl.plast rahuldav hea rahuldav puudub 
30 Tehnika Tehnika tn Grundfos Sev80.80.11.4,5 2 1.1 7.1 16 58 V 2.8 2008 Kl.plast hea hea rahuldav puudub 
31 Metsamajand Kibuvitsa tn ABS Pumps AFP0831,2S22 2 2.2 10.8 25 90   V 5.2 2010 Pem.plast hea hea hea puudub 

32 Tori 
Lootsi tn (19 
loodenurgas) 

ABS Pumps AS0831.205-S22 2 2.9 10.8 25 90 V 5.2 2013 Pem.plast hea hea hea puudub 

33 Staadioni Supluse ps ABS Pumps AS0831.205-S22 2 2.9 10.8 25 90 V 5.2 2013 Pem.plast hea hea hea puudub 
34 Maie Pähklimetsa tee ABS Pumps AFP0831,3M15 2 2 9.1 2 7 V 4.7 2008 Kl.plast hea hea hea puudub 

* Mitterahuldavas seisukorras on Pihtlatee kanalisatsioonipumpla korpus, mis on tugevalt deformeerunud (kokku vajunud). Pumpla rekonstrueerimine on ette nähtud arendamise kava I etapis. 
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Kõik linna reoveepumplad on lülitatud kaugvalvesüsteemi, mis põhineb 
häiresignaalide edastamisel sms-teadetena linna reoveepuhasti operaatori 
mobiiltelefonile. Pumplate seisukord on hea, kuid arvestades pumpla pumpade ja 
armatuuri elueaks hinnanguliselt 10-15 aastat, siis lähitulevikuks tuleb osa 
reoveepumplate sisustusi rekonstrueerida. 

Kuressaare linna reoveepumplatest neljal on avariiülevool, mis suurte sadude ajal 
tagab reoveepumplate töö. Reoveepumplad, millel on sademevete tarbeks rajatud 
ülevool, on järgmised: 

1. Aia reoveepumpla - Pumplas asub kaks sukelpumpa. Pumpla arvutuslik 
vooluhulk vihmade korral on 23,64 l/s. Ülevoolu suublaks on Põduste jõgi. 

2. Põduste reoveepumpla - Reoveepumpla on kompleksne kahe sukelpumbaga 
pumpla. Pumpla vastuvõtureservuaari maht on 11,6 m3. Pumpla ülevooluks on 
torustik Ø400 mm. Pumpla arvutuslik vooluhulk vihmade ajal on 155 l/s. 
Ülevoolu suublaks on Põduste jõgi. 

3. Marientali reoveepumpla - Pumplas paikneb kolm horisontaalset 
kuivpaigutusega pumpa. Pumpla ülelask hakkab tööle valinguvihmade korral. 
Pumpla arvutuslik vooluhulk vihmade korral on 133 l/s. Ülevoolu suublaks on 
Sepamaa laht. Pumpla ülevoolu torustikku on osaliselt juhitud ka Kelluka tänava 
lahkvoolne sademevee kanalisatsioon. 

4. Pikk tänava reoveepumpla - Ülevoolu suublaks on Ringtee tänavaga 
paralleelne kraav, mis suubub Põduste jõkke. Pumplas on AFP tüüpi 
reoveepump. 

Pumplate ülevoolud on projekteeritud nii, et see hakkaks tööle siis, kui reovee ja 
sademevee osakaal oleks üks osa neljale. 

3.2.2 Reoveepuhasti 

Kuressaare Kullimäe reoveepuhasti ehitati 1991. aastal. Tööpõhimõtteks oli 
bioloogiline reoveepuhastus kestvusaeratsiooniga. 2001. aastal puhasti 
rekonstrueeriti ning võeti kasutusele BNR (bioloogiline toitainete ärastamine) 
tehnoloogiline protsess. Rekonstrueerimisel kasutati osaliselt olemasolevaid vanu 
rajatisi. 2003.a. täiendati puhastit aeroobsete stabilisaatoritega ning paigaldati muda 
veetustamise seadmed. 2009-2011 toimus puhasti ulatuslik rekonstrueerimine ja 
jäätmekäitluskompleksi rajamine. Reoveepuhasti kõrvale rajati uus SBR tüüpi puhasti 
ning jäätmekäitluskompleks, mis hõlmab kogu Saare maakonna mudatöötlust, 
rasvapüünisejäätmete, biolagunevate ainete ja muude anaeroobses kääritis 
töödeldavate jäätmete käitlemist. 2014 a lisati BNR blokile täiendav keemiline 
fosforäratus. 

Vastu võetud reovee kogused 2018 aastal oli 1 467 754 m3/a, vee erikasutusloaga (nr 
L.VV/332324) suublasse juhitav maksimaalne veekogus on 3 200 000 m3/a. 

Ülevaade Kullimäe reoveepuhastist on toodud allolevas tabelis: 

Tabel 9. Kullimäe reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Kullimäe RVP 
Rajatud 1991 
Rekonstrueeritud 2001, 2003, 2009-2011, 2014 

Puhastusseadme tüüp 
2 paralleelselt töötavat blokki: 

1. SBR blokk (aktiivmuda); 
2. BNR-blokk (bioloogilse toitaine eraldus) 

Purgimissõlm olemas, Q= 50m3/d 
Proj. tootlikus Qmax= 12 000m3/d 
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Puhastusjaama nimi Kullimäe RVP 
Proj. reostuskoormus 50 000 ie 
  3000 kg BHT₇/d 
Kuja 200 m 
Seisukorra hinnang:  

Hoone hea 
Mahutid rahuldav 
Seadmed ja torustik rahuldav 
Elekter-automaatika rahuldav 

3.2.2.1.1 Reoveepuhasti tehnoloogia 

Reoveepuhasti töötab annuspuhasti printsiibil ja on rajatud vanadesse, seni 
kasutamata betoonmahutitesse. Protsess on bioloogiline ja üksnes fosfori eraldamisel 
kasutatakse kemikaali. Paralleelselt töötab samuti vanem BNR-protsessi (bioloogiliste 
toiteainete eraldamine) puhasti, mis on suureks abiks kõrgete reostus- ja hüdrauliliste 
koormuste puhul. Reoveepuhasti tehnoloogilised skeemid on toodud käesoleva töö 
lisades. 

Jäätmekäitlus koosneb jäätmete vastuvõtusõlmest, anaeroobsest kääritist, muda 
veetustamise sõlmest, hügienisaatorist, metaangaasi mahutist, katlamajast ning 
gaasimootorist. 

Erinevate vedeljäätmete kääritamisel tekib metaangaas, mida kasutatakse reaktori 
soojendamiseks ning jääkmuda hügieniseerimiseks. Gaasimootoriga toodetakse 
ülejäävast metaangaasist elektrienergiat. 

Tabel 10. Kullimäe reoveepuhasti projektandmed 

  Ühik 
Kuivaaegne 

olukord 
Vihmaaegne 

olukord 
Ekstreemaja 

olukord 

V
o

o
lu

-
h

u
lg

a
d

 

ööpäevane m3/d 3 500 5 000 12 000 
keskm. tund m3/h  210 520 
max. tund m3/h  350 900 

R
e

o
st

u
s-

ko
o

rm
u

s
 BHT7 mgO2/l 367 340  

HA mg/l 266 200  

Nüld mg/l 33 20  

Püld mg/l 11.7 9  

Reoveepuhasti SBR blokk 

Reoveepuhasti SBR bloki puhastusseadmed ja nende tööpõhimõtte kirjeldus on 
järgmine: 

- Septilise muda vastuvõtumahuti - on projekteeritud tootlikkusega max 100m3/h 
- Võred - Võrepraht eraldatakse kahe hüdraulilise treppvõrega, mõlema võre 

võimsus normaaltingimustel on 400 m3/h, maksimaalselt 500 m3/h. Võrepraht 
juhitakse hüdraulilisse võrepressi, kus see surutakse kokku ja viiakse konveieri 
abil prahikonteinerisse. 

- Liivaeraldajad koos õli- ja rasvaeraldajaga – on paigaldatud kaks paralleelset 
liivaeraldajat. Mõlema liivaeraldaja läbilaskevõime on 400 m3/h, maksimaalselt 
500 m3/h. Liiv viiakse kruvikonveieri abil liivakonteineritesse; õli ja rasvad 
juhitakse  konteinerisse, kust need transporditakse biogaasiseadmesse. 

- Tasakaalustusmahuti – Mahuti mahuks on 1 400 m3. Mahuti on vajalik siseneva 
reovee koostise ühtlustamiseks. Mahuti põhjas on paigaldatud segisti. 
Tasakaalustusmahutist voolab reovesi ühtlustusmahutitesse. 
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- Kemikaali dosaatorid – Kemikaalina kasutatakse ferrosulfaati. Doseerimine 
(150 ml/m3) reovette toimub pärast tasakaalustusmahutit. Ferrosulfaati lisatakse 
keemilise fosfori eemaldamiseks. Hoone all paiknevad kaks kemikaalimahutit 
mahuga 20 m3. 

- SBR mahutid (4tk) – SBR (i.k. sequencing batch reaktor) mahutites toimub 
reovee bioloogiline protsess. SBR mahutid on projekteeritud hõljuvaine 
sisaldusele 5 mg/l ja muda vanusele 13 päeva. Mahutites toimub vee 
aereerimine, hapniku vajadus on umbes 80 kg O2/h, puhurite tootlikus on 1 800 
m3/h. Puhastatud vesi väljutatakse seejärel mahutitest dekanterite abil. Iga 
dekanteri tootlikus on 650 m3/h. Jääkmuda väljutatakse SBR mahuti põhjast 
pumpade abil. Muda koguseks on arvestatud 204 m3/d (15 °C ja 0,8% tahkeaine 
sisalduse juures mudas). 

- Järelsettemahutid – Mahutid on vajalikud väljuva vee kvaliteedi ühtlustamiseks 
ja orgaaniliste osakeste paremaks eemaldamiseks. 

Pilsivete vastuvõtuks on ette nähtud mahuti V=15 m3. Pilsivete puhastusseadmed 
(flotatsiooniseade, õlivete doseerimise pump, pneumaatiline membraan-pump, 
torustik, siibrid, jne) on paigaldatud hoonesse. 

Reoveepuhasti BNR blokk 

Reoveepuhasti BNR (bioloogiliste toiteainete eraldamine) bloki puhastusseadmed ja 
nende tööpõhimõtte kirjeldus on järgmine: 

Eelpuhastus: 

- Võred: Paigaldatud on treppvõred, kuival ajal töötab üks võre, teine võre 
lisandub vooluhulga kasvades vihma ajal. Mõlema võre juurde kuulub võreprahi 
press ja prahikonteiner. 

- Liivapüünised: Paigaldatud on horisontaalsed liivapüünised, kust liiv 
eemaldatakse liivakraapide ja -pumpade abil. Tahendatud liiv juhitakse 
liivapesurist konteinerisse. 

Mehaaniline puhastus: 

- Eelsetitid: Eelsetititeks on 2 basseini, mis on varustatud mudakaapidega. 

Bioloogiline puhastus: 

- Aerotankid: Ühtse mahutina ehitatava aerotanki mõlemad liinid on jaotatud 2-ks 
tsooniks: anaeroobne tsoon 220 m3 ja aeroobne tsoon 900 m3. Anaeroobses 
tsoonis toimub reovee läbisegamine. Aeroobse tsooni põhja on paigaldatud 
aeraatorid. 

- Järelsetitid: Järelsettebasseine on 6 (2 uut, 4 vana). Madalama koormuse ajal 
(kuivailma perioodil) võib osa setititest olla tööst väljalülitatatud. 

Mudatöötlus: 

- Mudatihendid: Mudatihenditesse suunatakse nii esimese astme toormuda kui 
jääkaktiivmuda. Muhatihenditeks on ümmargused (ø5.0 m) raudbetoonist 
mahutid (2 tk), mis on varustatud elekteiajamiga raamsegistiga. 

- Mudaväljakud: Tihendatud muda pumbatakse mudaväljakutele, millede üldpind 
on 13 000 m3. 

3.2.2.1.2 Reoveepuhasti heitveeparameetrid ja reoveesete 

Reoveepuhasti väljuva heitvee proovid võetakse automaatproovivõtjaga, mis võtab 
proovi keskmistatuna ajas. Proov võetakse korra kuus ja saadetakse analüüsimiseks 
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akrediteeritud laborisse. Kehtivas vee erikasutusloas on Kuressaare linna 
heitveeväljavoolus limiteeritud järgmised näitajad: 

Tabel 11. Reoveepuhastist väljuvale heitveele vee erikasutusloaga kehtestatud lubatud 
saasteainete kogused 

Saasteaine Ühik Suurim lubatud sisaldus 
As mg/l 0.01 
BHT7 mg/l 15 
Cd mg/l 0.005 
Cr mg/l 0.05 
Cu mg/l 0.015 
di(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP) mg/l 0 
Heljum mg/l 15 
KHT mg/l 125 
Nafta mg/l 1 
Ni mg/l 0.034 
Nüld mg/l 15 
Pb mg/l 0 014 
pH mg/l 9 
Püld mg/l 0.5 
Zn mg/l 0.05 
triklorometaan mg/l 0.0025 
Ühealuselised fenoolid mg/l 0.1 

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest.  

3.2.2.1.3 Bioloogiliselt lagunevate jäätmete ja biogaasi käitlemine 

Kullimäe RVP territooriumil toimub reoveepuhastusjaama tehnoloogilise protsessi 
käigus tekkiva ja maakonnast toodava reoveemuda ning bioloogiliselt lagunevate 
jäätmete kompleksne käitlemine. 

Settekäitluse ülesandeks on toorsette ja jääkaktiivmuda stabiliseerimine; bioloogiliselt 
lagunevate jäätmete purustamine ja reoveemudaga segamine; sette anaeroobne 
töötlemine; tekkiva biogaasi kogumine gaasihoidlasse; biogaasi kasutamine soojuse 
ja elektrienergia koostootmisel ning jääkgaasi põletamine; tahendatud settest 
settesegu valmistamine ja realiseerimine. 

Jääkaktiivmuda veetustamine 

Jääkaktiivmuda pumplast pumbatava jääkaktiivmuda (sisaldav ~0,5 % kuivainet) 
tihendamine tihendustsentrifuugidega (saavutatakse ~5 % kuivaine sisaldus). 

Vedelate jäätmete vastuvõtusõlm 

Sõlme juhitakse purgimissõlmest ja valla teistest puhastitest toodav veetustamata 
muda. 

Bioloogiliselt lagunevate jäätmete vastuvõtusõlm 

Bioloogiliselt lagunevad jäätmed transporditakse sõlme prügiveoautodega ja 
kallutatakse põranda tasapinnast allpool olevasse vastuvõtušahti. Vastuvõtusõlmes 
toimub bioloogiliselt lagunevate (metaantanki mittesobivate) ja konteinerkompostrisse 
suunatavate jäätmete purustamine mobiilse purustiga. 

Vastuvõtušahtist liiguvad jäätmed edasi eelpurustisse, mis peenestab toorme ca 30 
mm suuruseks. Eelpurustile järgneb järelpurusti, mis eraldab toormest bioloogiliselt 
lagunematud võõrkehad ja suunab need vastava konveieriga sõlmes asuvasse 
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prügikonteinerisse, ca 10 mm suurused jäätmed pumbatakse edasi eeltöötluse 
mahutisse.  

Eeltöötluse mahuti 

Eeltöötluse mahutis toimub toor- ja tihendatud sette ning purustatud bioloogiliselt 
lagunevate jäätmete segamine, segatud sette pumpamine metaantanki.  

Metaantank 

Metaantankis toimub sette kääritamine, mille tulemusena tekib stabiliseeritud muda ja 
biogaas.  

Gaasihoidla 

Metaantankis tekkiv biogaas kogutakse gaasihoidlasse, mida tarbib soojuse ja 
elektrienergia koostootmisjaam. Tarbimisest ülejääv jääkgaas põletatakse 
jääkgaasipõletitega. Biogaasiga segatakse ka metaantankis olevat settemassi.  

Gaasipõleti 

Tarbimisest ülejääv jääkgaas põletatakse jääkgaasipõletitega 800 °C juures.  

Soojuse ja elektrienergia koostootmisjaam 

Kokkukogutud gaas taaskasutatakse energia tootmiseks gaasiturbiin-
elektrigeneraatori või gaasimootor-elektrigeneraatori abil 

Stabiliseeritud sette veetustamine 

Kääritatud ja hügienisaatoris töödeldud sete (3-5% kuivainet) pumbatakse 
tsentripressi, mille tulemusena tõuseb sette kuivaine sisaldus. Tahendatud sete (~27 
%) transporditakse lintkonveieritega konteineritesse ja sealt edasi 
kompostimisväljakule. 

Bioloogiliselt lagunevate jäätmete purusti 

Bioloogiliselt lagunevad jäätmed transporditakse bioloogiliselt lagunevate jäätmete 
sõlme prügiveoautodega. Metaantanki mittesobivad jäätmed purustatakse purustiga 
ning transporditakse konteinerkompostrisse. Purusti peenestab toorme ca 30 mm 
suuruseks.  

Tugiaine ladu 

Tugiaine on purustiga eelnevalt purustatud maksimaalselt 30-35 mm suurustega 
osakesteks. Tugiainet hoitakse liigniiskuse vältimiseks tugiaine hoidlas, kust tugiaine 
suunatakse automaatselt segamisele. Hoidla põrandal on vajalikud tehnoloogilised 
seadmed, mis suunavad tugiaine segamiseks ja transpordiks ettenähtud 
tigukonveierisse. 

Konteinerkomposter 

Konteinerkompostris toimub eelnevalt purustatud bioloogiliselt lagunevate jäätmete 
(või reoveemuda) ja tugiaine segamine ning komposteerimine. 

Kompostimisväljak 

Metaantanki ja veetustamisprotsessi läbinud tahendatud sete segatakse 
kompostimisväljakul tugiainega. 

Konteinerkompostrist laotatakse kompost kompostimisväljakule, kus toimub selle 
järelküpsemine ca 3 kuud, misjärel on lõpp-produkt juba kasutatav kompostina. 
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3.2.3 Torustikud 

Kuressaare linna kaasaegse tsentraalse ühiskanalisatsiooni rajamise alguseks võib 
pidada 1950. aastate lõppu, mil valmis linna Nurme (praeguse Smuuli) tänaval 
keskkooli hoone millega koos rajati ühiskanalisatsioonitorustik. 1965. aastaks oli 
ehitatud 0,7 km keraamilist kanalisatsioonitorustikku. Reovesi juhiti merelahte ja 
Põduste jõkke. 

Vee-ettevõttele AS Kuressaare Veevärk kuulub Kuressaare linna ühisveevärgi alal 
ligikaudu 91km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja ligikaudu 28km 
survekanalisatsiooni-torustikku. Isevoolsest torustikust ca 79km on plastikust ja 12km 
toru materjaliks on asbesttsement, savi või raudbetoon. Hetkel on lõppemas torustike 
rekonstrueerimistööd, mille käigus uuendatakse ligikaudu 5 km isevoolutorustikke 
(joonisel tähistatud tingmärgiga K00). 

Vanemate kanalisatsioonitorustike vanus on ligikaudu 40 aastat, mistõttu võib 
eeldada, et torustikud on amortiseerunud. Kanalisatsioonitorustike läbimõõdud jäävad 
vahemikku 160-600 mm. 

3.3 Sademeveekanalisatsioon 

Sademevee kogumise ja ärajuhtimise süsteeme on rajatud linnas nii ühis- kui 
lahkvoolsetena peamiselt alates 1960-ndatest aastatest koos intensiivse elamu- ja 
tööstusehitusega. Mõningal määral (täpsed andmed puuduvad) on neid rajatud ka 
varem. Torustike rajamisel on kasutatud enamasti keraamilisi, asbotsement, betoon- 
ja malmtorusid läbimõõdus DN 100 – 700 mm. 

Kuressaare linnas on sademeveetorustike ligikaudu 44 km, drenaažitorustikke 
ligikaudu 10 km ja kraave 19 km.  

Kuressaare kesklinna sademeveed on osaliselt juhitud ühisvoolsesse kanalisatsiooni. 

Kuressaare linna reoveepumplatest neljal on avariiülevool, mis suurte sadude ajal 
tagab reoveepumplate töö: 

1. Aia reoveepumpla; 
2. Põduste reoveepumpla; 
3. Marientali reoveepumpla; 
4. Ringi reoveepumpla.  

3.3.1 Valgalad 

Kuressaare linna kogutud sademeveed suunatakse kaheksasse erinevasse 
suublasse, milleks on: Kudjape peakraav, Põduste jõgi, Sepamaa laht, Kuressaare 
linnuse vallikraav, Kuressaare laht, Laidunina-Roomassaare rand, Abruka – Suur-
Tulpe rand ja Linnulaht. Valgalal on mitu sademevee väljalasku, mis on joonisel 
tähistatud väljalasu koodiga. Mõned väljalasud jagunevad veel omakorda 
alamväljalaskudeks. 

Alloleval skeemil on toodud Kuressaare linna sademevee valgalade nummerdatud 
valgalade skeem. 
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Joonis 3. Kuressaare linna sademevee valgalade jaotuse skeem 

Järgnevalt on kirjeldatud iga valgala suubla põhiselt. Nummerduses on lähtutud 
skeemil toodud valgalade numeratsioonist. 

1. Kudjape peakraavi valgala (1) 

Valgala paikneb Kuressaare linna lõunaosas hõlmates ala peakraavi suubumisest 
Põduste jõkke kuni Kuressaare teeni. Lisaks hõlmab valgala osaliselt Ringtee, Kalevi, 
Kuivastu, Lehe ja Loo tänavaid ning Marientali teed. Kudjape peakraavi valgala 
suuruseks on ligikaudu 174,4 ha. 

2. Põduste jõe valgala (2) 

Valgala hõlmab Kuressaare linna lääneosa ning ala põhjapiir ühtib Kudjape peakraavi 
valgala piiriga ning lõunapiiriks on Kuressaare laht. Valgalasse kuuluvad osaliselt 
Ringtee, Pikk, Tehnika, Kalevi, Juhan Smuuli, Martin Körberi, Hariduse, Garnisoni, 
Komandandi, Tallinna, Pärna, Vallimaa,  Kohtu, Põhja, Lootsi, Mere, Kotkapoja ja 
Heina tänavad ning Kihelkonna mnt. Täies ulatuses kuuluvad valgalasse järgmised 
tänavad: Sepa, Rootsi, Metsa, Traktori, Kingu,  Rehe, Ravila, Kastani, Aia ja Luha 
tänavad.  Põduste jõe valgala suuruseks on ligikaudu 476,7 ha. 

3. Sepamaa lahe valgala (3) 

Valgala paiknev linna ida- ja kaguosas ning on linna suurim valgala. Sepamaa lahe 
valgala hõlmab järgmisi tänavaid: Kadaka, Nurme, Ristiku, Odra, Juhan Smuuli, Talli, 
Tallinna, Niidu, Kevade, Raudtee, Eha, Piiri, Karja, Raja, Ida, Õie, Kaare, Arhiivi, 
Kullerkupu, Kelluka ja Kannikese tänavad ning Pihtla tee. Sepamaa lahe valgala 
suuruseks on ligikaudu 558,4 ha. 

4. Kuressaare linnuse vallikraavi valgala (4) 

Valgala paikneb linna keskosas ning hõlmab linnuse vallikraavi ning Pärna, Allee, Uus, 
August Kitzberg, Kitsas ja Raekoja tänavaid. Kuressaare linnuse vallikraavi valgala 
pindalaks on ligikaudu 43,7 ha. 
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5. Kuressaare lahe valgala (5) 

Valgala asub linna lõunaosas ning hõlmab ala kesklinnast kuni Kuressaare laheni. Ala 
kulgeb piki Kuressaare lahe rannajoont. Valgala hõlmab järgmisi tänavaid: Transvaali, 
Koidu, Kevade, Talve, Nooruse, Tuule, Nooruse, Loojangu, Saue, Kivi, Roomassaare, 
Uus-Roomassaare, Sügise, Kungla, Suve, Vahe, Kaevu, Jaama, Karja, Vete, Pikk, 
Kauba, Tali, Suur-Põllu, Sadama, Pikk, Pargi, Abaja ja Ranna tänavad ning Pihtla tee. 
Kuressaare lahe valgala pindalaks on ligikaudu 413,7 ha. 

6. Laidunina – Roomassaare ranna valgala (6) 

Valgala paikneb Laidunina-Roomassaare ranna juures linna lõunaosas. 
Sademeveesüsteemid on rajatud valgala idaosasse, ülejäänud alal 
sademeveesüsteeme arendatud ei ole. Ala lääneosas paikneb Kuressaare linna 
reoveepuhasti. Laidunina – Roomassaare ranna valgala pindala on ligikaudu 37,7 ha. 

7. Abruka – Suur-Tulpe ranna valgala (7) 

Valgala paikneb Abruka – Suur-Tulpe ranna juures linna lõunatipus. Suures osas 
valgalast ei ole välja arendatud sademeveesüsteeme, vaid valgala lõunaosasse on 
rajatud sademeveetorustik. Abruka – Suur-Tulpe ranna valgala pindala on ligikaudu 
23,8 ha. 

8. Linnulahe valgala (8) 

Käesoleval ajal ei ole piirkonda rajatud sademeveesüsteeme. Kui piirkonnas 
hakatakse teostama arendusi, siis tuleb välja arendada ka sademevee juhtimise 
süsteemid. Linnulahe valgala pindala on ligikaudu 2,6 ha. 

Täpsemad andmed Kuressaare linna sademevee suublate kohta on toodud 
alljärgnevas tabelis. Tabelis on välja toodud valgalad suublate põhiselt ning valgala 
väljalasud ja alamväljalasud. Lisaks on kirjeldatud kanalisatsiooni- ja restkaevude 
kogused, õli- ja liivapüüdurite kogused, pumplate arv ning samuti on välja toodud 
sademeveetorustike ja kraavide kogupikkused. 

Keskkonnaameti poolt on väljastatud kolm vee-erikasutusluba sademevee 
ärajuhtimiseks: luba nr. L.VV/331067 (piirkonnaks Kuressaare linn), luba nr. 
L.VV/330111 (AS Saaremaa Piimatööstus territooriumilt) ja luba nr. L.VV/330084 
(Roomassaare sadama territooriumilt). Nimetatud vee-erikasutuslubades on toodud 
heitvee väljalasud ja lubatud saasteainete kogused väljalaskude ja saasteainete kaupa 
ning iga väljalasu kohta on toodud selle geograafilised koordinaadid. Vee-
erikasutusload sademevee ärajuhtimiseks. 

Perspektiivne sademevee valgala Linnulaht (nr. 8) on kaitseala, mis kuulub Mullutu-
Loode loodusalana ja Mullutu-Loode linnualana Natura 2000 võrgustiku koosseisu. 
Kuna tegevus võib mõjutada Natura 2000 ala ei piisa antud juhul Keskkonnaameti 
kooskõlastusest, vaid tegevusloa võib anda, kui seda lubab Natura 2000 võrgustiku 
ala kaitsekord ning otsustaja on veendunud, et kavandatav tegevus ei mõjuta 
ebasoodsalt selle Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkust ega kaitse eesmärki. 
Keskkonnaamet on seisukohal, et Linnulahe sademeevee valgalal kavandatud 
tegevusteks peab eelnema Natura hindamine vähemalt eelhinnangu tasemel. 

 

.
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Tabel 12. Kuressaare linna sademevee valgalade andmed suublate põhiselt 

SUUBLA VÄLJALASUD SUUBLASSE SADEMEVEESÜSTEEMID 

NR. Veekogu nimetus Registrikood Keskkonnaload väljalasu nr. väljalasu nimi 
alam-väljalasu/ 
proovivõtukoha 
nimi ja/või kood 

KK RK kokku Õli- püüdurid Liiva-püüdurid Pumplaid 
Torustiku 
pikkus 
(jm) 

Kraavide 
pikkus 
(jm) 

1 
Kudjape pkr VEE1165200 

  
1165200-2 Kudjape pk 1/Põlluvälja tee - 33 14 47 1 1 - 1 195 0 
1165200-3 Kudjape pk 2/Põlluvahe tee - 19 14 33 - - - 646 0 
1165200-4 Kudjape pk 3 - 9 6 15 1 1 - 188 121 

L.VV/331067 1165200-5 
Tallinna 88 

SA118 
24 31 55 1 - - 659 363 

Kudjape pk 4                           Tallinna 86 5 11 16 2 - - 265 59 
Tallinna 82 12 4 16 - - - 309 223 

Kudjape pkr/Mäe kraav VEE1165201 L.VV/331067 1165201 Kalevi põik SA115 48 49 97 - - - 1 535 888 

2 Põduste jõgi VEE1164500 

 1164500-1 Abaja tänav SA104 46 14 60 2 - - 742 0 

L.VV/331067 

1164500-2 Tuulte-Roos SA127 20 13 33 - - - 561 266 
1164500-3 Golfiväljak 1 SA131 13 16 29 1 - - 844 125 
1164500-4 Luha tänav SA117 22 4 26 - - - 520 0 
1164500-5 Paju tänav SA103 12 4 16 - - - 262 26 
1164500-6 Golfiväljak 2 SA132 9 7 16 - - - 365 238 

 1164500-7 Aia tn pumpla SA102 - - - - - - - 343 
L.VV/331067 

1164500-8 Aia tänav 
SA116 163 119 282 1 - - 4 940 331 

 Säästumarket 1 14 15 2 - 1 412 241 
L.VV/331067 1164500-9 Kihelkonna mnt. SA124 19 14 33 - - - 659 0 
 

1164500-10 Pikk tänav 
Pikk tn 62 30 10 40 - - - 786 316 

L.VV/331067 SA101 59 37 96 - - - 2 331 382 
  Ringtee 1 4 1 5 - - - 194 190 
L.VV/330111 1164500-11 Piima-ja lihatööstuse sademevesi SA100 60 14 74 - - - 2 384 102 

3 Sepamaa laht VEE3406040 L.VV/331067 
3406040-1 Sepamaa SA128 317 196 513 5 1 1 10 116 437 
3406040-2 Kelluka tänav SA106 90 43 133 1 - - 3 254 711 

4 Kuressaare linnuse vallikraav VEE2087450 
  2087450-1 Staadioni tänava parkla SA125 1 0 1 1 - - 73 0 
L.VV/331067 2087450-2 Allee tänav SA121 106 102 208 1 1 - 2 788 0 

5 Kuressaare laht VEE3406020 

L.VV/331067 
3406020-1 Saue tänav SA123 63 37 100 - - - 2 307 314 
3406020-2 Tuule tänav SA122 125 76 201 - - 1 4 535 652 

  3406020-3 Vallikraav - - 1 1 - - - 72 0 
L.VV/331067 3406020-4 Pargi tn. 1 SA119 192 168 360 2 - 2 5 737 0 

  

3406020-5 Pargi tn. 2 SA120 35 24 59 1 - - 800 0 
3406020-6 Jahisadam SA126 15 22 37 1 - - 480 0 
3406020-7 Jahisadam II - 4 24 28 - - - 265 0 
3406020-8 Kalda pst/Jahisadam III - 3 1 4 - - - 22 0 
3406020-9 Tuulte-Roos - 5 13 18 - - - 295 393 

6 Laidunina - Roomassaare rand VEE3406010   3406010-1 Luksusjaht - 20 6 26 - - - 522 461 
7 Abruka - Suur-Tulpe rand VEE3406030 L.VV/330084 3406030-1 Roomassaare sadama sademevee väljalask SA108 23 18 41 - - - 585 0 
8 Linnulaht VEE2088700  - - - - - - - - - - 0 



3.3.2 Torustikud ja kraavid 

Suur osa Kuressaare sademeveesüsteemist on rajatud 1995 aastal. Peale seda on võrku 
laiendatud väiksemate (ca 1 km) lõikude kaupa. 2012-2013. aastal rekonstrueeriti ja rajati 
umbes 1.2 km sademeveetorustike. 

Kuressaare linnas on sademeveetorustike ligikaudu 44 km, drenaažitorustikke ligikaudu 10 km 
ja kraave 19 km. Kuressaare linna kuivendus- ja liigse sademevee ära juhtimise kraavitus 
ulatub osaliselt rannikualal kahel pool Kuressaare linna Lääne-Saare piirkonna territooriumile. 
Nende kraavide kirjeldus ja seisukorra ülevaade on toodud käesoleva töö alaosas nr 5: Lääne-
Saare piirkond. 

Kuigi sademeveetorustike pikkus on ligikaudu 44 km, on linnas siiski veel ühisvoolset 
kanalisatsioonitorustikku, millesse on ühendatud ca 250 restkaevu, mis vajavad lahkvoolseks 
sademeveesüsteemiks rajamist, et mitte koormata linna kanalisatsioonisüsteemi. 

3.4 Kokkuvõte piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidest 

Allolevas tabelis on toodud Kuressaare linnas asuvate olemasolevate ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni objektide loetelu. 

Tabel 13. Kuressaare linna ÜVK objektide koondtabel 

Veevarustus 

Torustik 
tarbevesi m 106 838 
toorvesi m 7 240 

Puurkaev-pumpla tk 5 
Veetöötlus tk 1 
II astme pumpla tk 1 

Kanalisatsioon 
Torustik 

Isevoolne m 90 800 
Surveline m 28 172 
Kokku m 118 972 

Pumpla tk 34 
Puhasti tk 1 

4 ÜVK ARENDAMINE 

4.1 Perspektiivse tarbimise prognoos 

Perspektiivse veetarbimise ja reoveekoguste prognoosi koostamisel on lähtutud järgmistest 
arvutuslikest algandmetest: 

- keskmise leibkonna suurus Saare maakonnas on 2.1 inimest; 
- elaniku ühikuline veetarve/reoveekogus jääb asula piires muutumatuks, 
- asutuste ja ettevõtete veetarve ja reovee kogused jäävad muutumatus; 
- perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke % määramisel on võetud uute torustike lekke 

määraks 10% võrku juhitavast veest. Vanade torustike leke % on jäetud samaks 
olemasoleva seisuga; 

- tehnoloogiline vesi on vee-ettevõtja poolt vee puhastamiseks ja veevärgi hoolduseks 
kulutatud vee kogus. Selle vee koguse määr jääb ka perspektiivis muutumatuks; 

- perspektiivse kanalisatsioonivõrgu arvutusliku infiltratsioonivee % määramisel on 
võetud uute torustike infiltratsiooni määraks 10% puhastile juhitavast veest. Vanade 
torustike infiltratsiooni % on jäetud samaks olemasoleva seisuga. 
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Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete 
põhjal. 

Arvestamata vee osakaal on arvutatud 2018a toodetud ja müüdud vee vahena. 

Kudjape, Laheküla, Sikassaare ja Upa asulad on osa Kuressaare linna ühtsest veevarustus- 
ja kanalisatsioonisüsteemist. Kuressaare linna piiril ei teostata vee- ja kanalisatsioonikoguste 
mõõtmist, mistõttu on nii arvestamata vee kui ka infiltratsioonivee kogused esitatud kogu ÜVK 
süsteemi kohta. 

Tabel 14. Kuresaare ühisveevõrgu perspektiivse veevajaduse prognoos 

Piirkond Kuressaare Lääne-Saare 

Asula Kuressaare Kudjape Laheküla Sikassaare Upa 

O
le

m
as

o
le

v
 

Elanike arv 13 097 643 233 43 129 

Liitunud 
elanike 

arv 12 966 531 201 8 43 

% 99% 83% 86% 19% 33% 

Veetarve 
(m3/d) 

Era 880.6 46.1 13.5 1.0 4.7 

Jur. 765.6 1.3 0.3 5.4 3.2 

Kokku 1 722 

Arvestamata 
vesi 

(m3/d) 328 

% 16% 

Võrku juhitav 
vooluhulk (m3/d) 

2 049 

p
ea

le
 I

 e
ta

p
p

i 

Liitunud elanike arv 12 966 531 201 8 43 

Veetarve 
(m3/d) 

Era 880.6 46.1 13.5 1.0 4.7 

Jur. 765.6 1.3 0.3 5.4 3.2 

Kokku 1 722 

Arvestamata 
vesi 

(m3/d) 304 

% 15% 

Võrku juhitav 
vooluhulk (m3/d) 

2 025 

p
e

al
e

 I
I e

ta
p

p
i 

Liitunud elanike arv 12 966 531 209 8 43 

Veetarve 
(m3/d) 

Era 880.6 46.1 14.0 1.0 4.7 

Jur. 765.6 1.3 0.3 5.4 3.2 

Kokku 1 722 

Arvestamata 
vesi 

(m3/d) 304 

% 15% 
Võrku juhitav 
vooluhulk (m3/d) 

2 026 

Tabel 15. Kuresaare ühisveevõrgu perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoos 

Piirkond Kuressaare Lääne-Saare 

Asula Kuressaare Kudjape Laheküla Sikassaare Upa 

O
le

m
a

s
o

le
v

 

Elanike arv 13 097 643 233 43 129 

Liitunud 
elanike 

arv 12 966 533 190 8 43 

% 99% 83% 82% 19% 33% 

Reoveekogus 
(m3/d) 

Era 877.7 44.6 12.5 1.0 4.3 

Jur. 994.3 0.9 0.0 2.0 3.8 

Kokku 1 941 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

25 (33) 

Piirkond Kuressaare Lääne-Saare 

Asula Kuressaare Kudjape Laheküla Sikassaare Upa 

Infiltratsioon 
(m3/d) 2 080 

% 52% 

Puhastile juhitav 
vooluhulk (m3/d) 

4 021 

p
ea

le
 I

 e
ta

p
p

i 

Liitunud elanike arv 12 966 533 190 8 43 

Reoveekogus 
(m3/d) 

Era 828.2 44.6 12.5 1.0 4.3 

Jur. 994.3 0.9 0.0 2.0 3.8 

Kokku 1 892 

Infiltratsioon 
(m3/d) 1 548 

% 45% 

Puhastile juhitav 
vooluhulk (m3/d) 

3 439 

p
ea

le
 I

I 
et

a
p

p
i 

Liitunud elanike arv 12 966 533 198 8 43 

Reoveekogus 
(m3/d) 

Era 828.2 44.6 13.0 1.0 4.3 

Jur. 994.3 0.9 0.0 2.0 3.8 

Kokku 1 892 

Infiltratsioon 
(m3/d) 1 261 

% 40% 
Puhastile juhitav 
vooluhulk (m3/d) 

3 154 

4.2 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ülevaade 

4.2.1 Veevarustuse edasine areng 

Veevarustuse arendamisel on peamisteks eesmärkideks töökindla veevarustuse tagamine, 
kvaliteetse joogivee tagamine elanikkonnale. 

Kuressaare linna ühisveevärgi arendamine on jaotatud kaheks suuremaks etapiks, et tagada 
tööde jätkusuutlik teostamine ja mis omakorda arvestab vee-ettevõtte majanduslike 
võimalustega. 

4.2.1.1 Ühisveevärgi arendamise I etapp (2020-2023) 

Kuressaare linnas on ligikaudu 87 km plastikust veetorustikke ning ligikaudu 30 km on malmist 
veetorustikke, mis on rajatud kuni 40 aastat tagasi, mistõttu võib eeldada, et need on 
amortiseerunud. Arvestades vee-ettevõtte finantssuutlikkust on arendamise kavas toodud, et 
ühisveevärgi arendamise esimeses etapis rekonstrueeritakse 40% malmtorustikest. Kokku 
rekonstrueeritakse ligikaudu 12 km veetorustikku. Koos veetorustiku rekonstrueerimisega 
tuleb rekonstrueerida ka torustikul paiknevad liitumispunktid ja tuletõrje veevõtuhüdrandid. 

Ühisveevärgi arendamise ja rekonstrueerimise I etapi investeeringud Kuressaare linnas on 
toodud alljärgnevalt tabelis. 

Tabel 16. Kuressaare linna ühisveevärgi arendamise I etapi investeeringumahud 

Tegevus Ühik Maht 

-veetorustik, rek m 11 721 
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-hüdrandid, asendus tk 3 

4.2.1.2 Ühisveevärgi arendamise II etapp (2024-2031) 

Tulenevalt vee-ettevõte finantsvõimekusest on ühisveevärgi arendamise teises etapis ette 
nähtud malmtorustike rekonstrueerimine so ligikaudu 13km. Koos teises etapis 
rekonstrueeritavate torustikega rekonstrueeritakse arendamise kava lõpuperioodiks enamus 
malmtorustikud so 24km torustikku. Vastavalt torustikele rekonstrueeritakse ka seal paiknevad 
liitumispunktid ja tuletõrje hüdrandid. 

Tabel 17. Kuressaare linna ühisveevärgi arendamise II etapi investeeringumahud 

Tegevus Ühik Maht 

-veetorustik, rek m 12 560 

4.2.2 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Kuressaare linna ühiskanalisatsioonisüsteemide arendamine on jagatud kaheks etapiks, mis 
tagab tööde jätkusuutlikkuse ja arvestab vee-ettevõtte majanduslike võimalustega.  

4.2.2.1 Ühiskanalisatsiooni arendamise I etapp (2020-2023) 

Kuressaare linnas on ligikaudu 12 km mitte plast materjalist isevoolseid 
ühiskanalisatsioonitorustikke, mis on rajatud kuni 40 a tagasi. Kuna torustike eluiga on 
ligikaudu 30-40 aastat, siis võib eeldada, et torustikud on osaliselt amortiseerunud ning 
vajavad rekonstrueerimist. 

Arvestades AS Kuressaare Veevärk finantssuutlikkust, on investeeringute kavas arvestatud, 
et esimeses etapis rekonstrueeritakse 41% rekonstrueerimist vajavatest isevoolsetest 
kanalisatsioonitorustikest ehk ligikaudu 5 km. Koos isevoolsete kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimisega tuleb rekonstrueerida ka liitumispunktid. Arendamise kavas on 
arvestatud, et Kuressaare linnas on vajalik rekonstrueerida 100 meetri kohta keskmiselt 6 
majaühendust. 

Lisaks vajab kiiremas korras rekonstrueerimist mitterahuldavas seisukorras Pihtlatee 
kanalisatsioonipumpla, mille korpus on tugevalt deformeerunud (kokku vajunud). Sisuliselt 
tähendab pumpla rekonstrueerimine selle asendamist olemasoleva pumpla kõrvale. 

Ühiskanalisatsioonisüsteemi arendamise I etapi investeeringud Kuressaare linnas on toodud 
alljärgnevalt tabelis. 

Tabel 18. Kuressaare linna ühiskanalisatsioonisüsteemi arendamise I etapi 
investeeringumahud 

Tegevus Uhik Maht 

-kanalisatsiooni isevoolutorustik, rek m 4 797 

-kanalisatsiooni survetorustik, rek m 347 

-kanalisatsioonipumpla, rek tk 1 

4.2.2.2 Ühiskanalisatsiooni arendamise II etapp (2024-2031) 

Tulenevalt vee-ettevõte finantsvõimekusest on ühiskanalisatsiooni arendamise teises etapis 
ette nähtud, et torustikud, mis on mitte plast materjalist, tuleb rekonstrueerida so ligikaudu 5 
km. Koos esimeses etapis rekonstrueeritavate torustikega rekonstrueeritakse arendamise 
kava lõpuperioodiks enamus mitte plasttorustikud so 10 km isevoolseid ja 11 km survelisi 
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torustikke. Vastavalt torustikele rekonstrueeritakse ka seal paiknevad liitumispunktid. 
Ühiskanalisatsiooni arendamise ja rekonstrueerimise II etapi jooksul rekonstrueeritakse 42% 
rekonstrueerimist vajavatest isevoolsetest kanalisatsioonitorustikest. 

II etapi investeeringud Kuressaare linnas on toodud alljärgnevalt tabelis. 

Tabel 19. Kuressaare linna ühiskanalisatsioonisüsteemi arendamise II etapi investeeringud 

Tegevus Uhik Maht 

-kanalisatsiooni isevoolutorustik, rek m 4 916 

-kanalisatsiooni survetorustik, rek m 10 289 

4.3 Kuressaare linna sademeveesüsteemide arendamine 

Sademevee süsteemide arendamise kavandamisel lähtutud Euroopa veepoliitika 
raamdirektiiviga määratud põhimõttest – saastaja maksab. See tähendab, et sademevee 
kvaliteedi halvenemist tuleks vältida juba reostusallika juures ehk teisisõnu enne 
tsentraalsesse sademeveesüsteemi juhtimist tuleks sademevesi vajadusel puhastada. 
Ühisesse süsteemi juhitav sademevesi peab olema puhastatud normatiividega ettemääratud 
tasemini. Käesolevas arendamise kavas ei nähta ette sademevee jaoks puhastusseadmete 
paigaldamist. 

Sademeveesüsteemide arendamisel ei ole ette nähtud rajada uusi suublaid. Olemasolevates 
suublates jätkatakse väljalaskudes heitveenäitude seiret. Kui analüüsitulemused halvenevad, 
selgitatakse välja reostuse tekitaja. 

Sademevee ärajuhtimisega ilmnevad probleemid tekivad enamasti sillutatud hoonestusaladel, 
kus hoonete katuseveed on juhitud asfalteeritud aladele (hoovid, väljakud, teed), millelt äravool 
on takistatud (vertikaalplaneerimine puudulik, sademevee kogumissüsteemid puuduvad). 
Sademevee pindmise äravoolu ebapiisav reguleerimine põhjustab valinguvee esinemisel 
uputusi, kahjustades sellega olulisel määral elukeskkonda. 

Kuigi linna sademeveetorustike pikkus on ligikaudu 44 km, on siiski veel palju ühisvoolset 
kanalisatsioonitorustikku, millesse on ühendatud ca 250 restkaevu, mis vajavad lahkvoolseks 
sademeveesüsteemiks rajamist, et mitte koormata linna kanalisatsioonisüsteemi. 

Hinnanguliselt on vaja linnas rekonstrueerida sademevee torustikke ligikaudu 7km. Käesoleval 
hetkel toimub linna sademeveesüsteemi inspekteerimine, mille käigus selgub täpne 
investeeringute vajaduse maht. Käesolevas arendamise kavas on hinnanguliselt arvestatud, 
et I etapis rekonstrueeritakse 1,5km ja II etapis 5,5km torustikke. 

4.4 ÜVK arendamise kokkuvõte 

Kuressaare linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise prioriteediks on olemasolevate 
kehvas seisukorras olevate torustike rekonstrueerimine. ÜVK arendamine on jaotatud kaheks 
suuremaks etapiks, et tagada tööde jätkusuutlik teostamine ja mis omakorda arvestab vee-
ettevõtte majanduslike võimalustega. Arvestades vee-ettevõtte finantssuutlikkust on I etapiga 
plaanitud teostada ca 44% kogu arendamise kavaga ettenähtud mahust. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada ÜVK süsteemi järgmiselt: 

Etapp I II 

V
ee

va
ru

s
tu

s
 

Torustik 
rek. m 11 721 12 560 

raj. m     

Hüdrandid kpl 3   

Puurkaev-pumpla 
rek. kpl     

raj. kpl     



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

28 (33) 

Etapp I II 

II astme pumpla rek. kpl     

Veet. jaam rek. kpl     

Liitumisp. raj. kpl     
K

an
al

is
at

s
io

o
n

 Torustik: 

Isevoolne 
rek. m 4 797 4 916 

raj. m     

Surveline 
rek. m 347 10 289 

raj. m     

Pumplad 

rek. kpl 1   

likv kpl     

raj. kpl     

Reovee-puhasti 
rek. kpl     

likv kpl     

Liitumisp. raj. kpl     

S
ad

em
e-

v
e

si
 Torustik 

rek. m 1 500 5 500 

raj. m     

Kraavid 
rek. m     

raj. m     

 



 

 

5 LISAD 

5.1 Veetöötlusjaama tehnoloogiline skeem 



 

 

5.2 Joogiveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 



 

 

5.3 Reoveepuhasti tehnoloogilised skeemid 



 

 

5.4 Heitveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 

 



 

 

5.5  Joonised 

VK-0 Tingmärgid 

VK-1.0 Kuressaare linna ÜVK süsteemide asendiplaani jooniste jaotuse skeem 

VK-1.1 Kuressaare linna loodeosa ÜVK süsteemide asendiplaan 

VK-1.2 Kuressaare linna põhjaosa ÜVK süsteemide asendiplaan 

VK-1.3 Kuressaare linna kirdeosa ÜVK süsteemide asendiplaan 

VK-1.4 Kuressaare linna keskosa ÜVK süsteemide asendiplaan 

VK-1.5 Kuressaare linna lääneosa ÜVK süsteemide asendiplaan 

VK-1.6 Kuressaare linna lõunaosa ÜVK süsteemide asendiplaan 
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1 SISSEJUHATUS 

Antud töös käsitletakse neid piirkondi: 

1. mis jäävad keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalasse; 

2. kus on käesoleval hetkel olemas ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteem. 

Arendamise kava käsitleb järgnevate asulate ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteeme 
ning nende arenguperspektiive: 

- Kihelkonna alevik (Kihelkonna reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740412); 
- Veeremäe küla. 
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2 OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Üldandmed 

Kihelkonna piirkonnas on üks alevik (Kihelkonna) ning 42 küla. Ühine piir on Lääne-Saare ja 
Mustjala piirkonnaga. Kihelkonna piirkonnal on ca 168 km pikkune merepiir ning piirkonna 
koosseisu kuuluvad Tagamõisa poolsaar, Papissaare poolsaar, Vilsandi saar ja hulga 
väiksemaid saari. 

Tähtsamatest maanteedest läbib piirkonda põhja-lõuna suunaline Kuressaare-Kihelkonna-
Veere maantee. Kihelkonna piirkonnas asub Veere meresadam ja Papissaare rannasadam. 

 
Joonis 1. Kihelkonna piirkonna asukoht 

2.2 Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised 

Kihelkonna piirkonda jääb 7 rahvusvahelise tähtsusega looduskaitseala, mis on loetletud 
allolevas tabelis. 

Tabel 1. Rahvusvahelise tähtsusega alad 

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000418 
Kesknõmme 
loodusala 

Kehila küla; Tammese küla; 
Veeremäe küla; Sepise küla 

Natura 2000 ala 
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Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000611 
Lääne-Eesti 
saarestiku biosfääri 
kaitseala 

Valdav enamus kõigist Eesti 
saartest, sh suurimad saared - 
Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja 
Vormsi. 

Biosfääri kaitseala 

RAH0000620 Tagamõisa loodusala 

Kurevere küla; Tammese küla; 
Veeremäe küla; Tohku küla; 
Kalmu küla; Kuralase küla; 
Kõruse küla; Lätiniidi küla; 
Rannaküla küla; Sepise küla; 
Tagamõisa küla; Undva küla; 
Vaigu küla; Metsaküla küla; 
Neeme küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000002 Vilsandi 

Kurevere küla; Oju küla; Kõruse 
küla; Abaja küla; Kihelkonna 
alevik; Kiirassaare küla; Loona 
küla; Rootsiküla küla; Vilsandi 
küla; Metsaküla küla; Neeme küla; 
Kalmu küla; Lätiniidi küla; Sepise 
küla; Tagamõisa küla; Vaigu küla; 
Veeremäe küla; Tammese küla; 
Rannaküla küla; Undva küla; 
Tohku küla; Kuralase küla 

HELCOM 

RAH0000091 Vilsandi linnuala 

Kurevere küla; Oju küla; Abaja 
küla; Kihelkonna alevik; 
Kiirassaare küla; Loona küla; 
Rootsiküla küla; Vilsandi küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000570 Vilsandi loodusala 

Kurevere küla; Oju küla; Abaja 
küla; Kihelkonna alevik; 
Kiirassaare küla; Loona küla; 
Rootsiküla küla; Vilsandi küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000060 Vilsandi rahvuspark 

Kurevere küla; Oju küla; Abaja 
küla; Kihelkonna alevik; 
Kiirassaare küla; Loona küla; 
Rootsiküla küla; Vilsandi küla 

Ramsar 

Lisaks nendele on piirkonnas järgmised kaitsealad: 

Tabel 2. Siseriikliku tähtsusega kaitstavad alad 

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

KLO1000250 Vilsandi rahvuspark 

Kurevere küla; Oju küla; Abaja küla; 
Kihelkonna alevik; Kiirassaare küla; 
Loona küla; Rootsiküla küla; Vilsandi 
küla 

kaitseala - 
rahvuspark 

KLO1000236 
Kesknõmme 
looduskaitseala 

Kehila küla, Sepise küla, Veeremäe 
küla, Tammese küla 

looduskaitseala 

KLO2000332 Tagamõisa hoiuala 

Kurevere küla; Tammese küla; 
Veeremäe küla; Tohku küla; Kalmu 
küla; Kuralase küla; Kõruse küla; 
Lätiniidi küla; Rannaküla küla; Sepise 
küla; Tagamõisa küla; Undva küla; 
Vaigu küla; Metsaküla küla; Neeme 
küla 

hoiuala 

Kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord on määratud vastava 
kaitse-eeskirjaga. Ehitustegevuse planeerimisel kaitsealadel tuleb lähtuda kehtestatud 
kaitse-eeskirjadest. 

Kultuurimälestiste riiklik registrisse on kantud järgmised objektid, mis jäävad projektiala 
piirkonda: 
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Tabel 3. Kultuurimälestised projekti piirkonnas 

Asula Nimi Liik 

Kihelkonna 
alevik 

Elamu Hannuse tn 4 ehitismälestis 

II maailmasõjas hukkunute ühishaud ajaloomälestis 

Kihelkonna kalmistu ajaloomälestis 

Kihelkonna kirik ja selle kellatorn ehitismälestis 

Kihelkonna kirikuaed, selle piirdemüür ja päikesekell 
ajaloomälestis, 
arheoloogiamälestis, 
ehitismälestis 

Kihelkonna pastoraadi kelder, peahoone ja piirdemüür ehitismälestis 

Mälestussammas ajaloomälestis 

Vabadussõja mälestussammas ajaloomälestis 
Veeremäe 
küla 

Kivikalme "Suurvare" arheoloogiamälestis 

Tegevuste kavandamisel ülalolevas tabelis loetletud objektide kaitsealas tuleb lähtuda 
tingimustest, mis on sätestatud muinsuskaitseseaduses. Täiendavad tingimused tööde 
teostamiseks annab Muinsuskaitseamet ehitusprojekti koostamise staadiumis. 

2.3 Põhjavee kaitstus 

Vastavalt veeseadusele arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel pinnakatte koostist 
ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja põhjaveekihi kaitstuse järgi jagunevad 
alad järgmiselt: 

- Kaitsmata (väga reostusohtlikud) alad. Põhjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui 
mineraalsete reoainete suhtes, pinnakatte paksus kuni 2 m. Saasteainete 
infiltratsiooniaeg kuni 30 ööpäeva. 

- Nõrgalt kaitstud (reostusohtlikud) alad. Saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m 
või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on 
arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

- Keskmiselt kaitstud (mõõdukalt reostusohtlikud) alad. Saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. 

- Suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik infiltratsiooniaeg 
100-1000 ööpäeva. 

- Kaitstud (väga vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on üle 50 m või savikihi paksus vähemalt 10 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg aluspõhjalisse veekihti on rohkem kui 1000 ööpäeva. 

Nagu näha allolevalt põhjavee kaitstuse kaardi väljavõttelt asuvad Kihelkonna piirkonna ÜVK 
asulad kaitsmata ja nõrgalt kaitstud (Veeremäe küla) või suhteliselt, nõrgalt kaitstud ja 
kaitsmata (Kihelkonna alevik) põhjaveega alal. 
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Joonis 2.Põhjavee kaitstus Kihelkonna piirkonnas 

Vastavalt veeseadusele on põhjaveehaarde sanitaarkaitseala ulatus 

- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on 10–500 m3/d, on sanitaarkaitseala ulatus: 
o 10 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitstud; 
o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on keskmiselt kaitstud või 

suhteliselt kaitstud; 
o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata või nõrgalt 

kaitstud. 
- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on üle 500 m3/d, on sanitaarkaitseala ulatus: 

o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on suhteliselt kaitstud või 
kaitstud; 

o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata, nõrgalt 
kaitstud või keskmiselt kaitstud. 

2.4 ÜVK vee erikasutusload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline erikasutusluba 
mh juhul, kui: 

- võetakse põhjavett rohkem kui 150m3/kuus või rohkem kui 10m3/d; 
- juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett, va juhul kui heitvett 

juhtakse veekogusse kuni 1m3/d või kui heitvett juhtakse pinnasesse kuni 5m3/d ja kui 
see tegevus vastab veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse 
juhtimise nõuetele. 

Seega on AS-le Kuressaare Veevärk Kihelkonna piirkonnas põhjavee võtmiseks ja heitvee 
suublasse juhtimiseks väljastatud vee erikasutusluba: 

- Nr L.VV/327385 - loas on käsitletud veevõttu Kihelkonna aleviku puurkaevudest ning 
reoveepuhasti väljalaset. 

Teistest ühisveevarustuse puurkaevudest jääb veevõtt ning reoveepuhastite 
väljalaskmetesse juhitav heitveekogus alla loa jaoks nõutud piiri. 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

 8 (26) 

2.5 Reoveekogumisalad 

Vastavalt veeseadusele on reovee kogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või 
heitvee suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisala koormus on reoveekogumisalal tekkiv 
aastaajast sõltuv suurim reoveest põhjustatud saastatuse kogus, mis on väljendatud 
inimekvivalentides ja mille arvutamisel võetakse arvesse püsielanike, turistide ning tööstus- 
ja muude ettevõtete reovesi, sõltumata sellest, kas see juhitakse ühiskanalisatsiooni või 
mitte. Reoveekogumisala koormuse hulka ei arvata tööstusreovett, mida käideldakse 
tööstusreoveepuhastis. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 

Kihelkonna piirkonna territooriumile jääb üks kinnitatud reoveekogumisala: 

Tabel 4. Reoveekogumisala 

Asukoht Reg.kood Nimetus Tüüp 
Pindala 
(ha) 

Koormus 
(ie) 

Kihelkonna alevik RKA0740412 Kihelkonna Alla 2 000 ie 53 819 

Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie aladele kehtivad vastavalt 
veeseadusele järgmised punktid: 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral 
tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine; 

- Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud 
purgimissõlme; 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
võib lisaks eelmisele punktile nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett. 

2.6 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemas ÜVK arendamise kavas toodud 
ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi. 

Allolevas tabelis on toodud eelmises arendamise kavas ette nähtud investeeringud ja nende 
realiseerimise maht. 

Tabel 5. Eelmise ÜVK arendamise kava realiseerimise maht 

Etapp Asula 

Kavandatud maht 

Teostatud maht 

Vesi Kanalisatsioon Sadem. 

torustiku 
rek. 

torustiku 
raja. 

puurk.-
pumpla 

rek. 

isev.-
torustiku 

rek. 

isev.-
torustiku 

raj. 

surve.-
torustiku 

raj. 

torustiku 
raj. 

m m tk m m m m 

I 
Kihelkonna 160   198  88 118 

projekti elluviimine 
on kavandatud 
käesoleva ÜVK 
AK II etappi 

Veere 501  1  553   plaanidest on 
loobutud 
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Etapp Asula 

Kavandatud maht 

Teostatud maht 

Vesi Kanalisatsioon Sadem. 

torustiku 
rek. 

torustiku 
raja. 

puurk.-
pumpla 

rek. 

isev.-
torustiku 

rek. 

isev.-
torustiku 

raj. 

surve.-
torustiku 

raj. 

torustiku 
raj. 

m m tk m m m m 

II Kihelkonna  907   897   

osaliselt 
teostatud, 
ülejäänud projekti 
elluviimine on 
kavandatud 
käesoleva ÜVK 
AK II etappi 
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3 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI OBJEKTID 

3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 

Kihelkonna piirkonnas on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid järgmistes asulates: 

- Kihelkonna alevikus  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Veeremäe külas  – veevarustus ja kanalisatsioon*. 

* Veeremäe külas sisuliselt ühiskanalisatsioon puudub, Ubina kinnistul olev reoveepuhasti on vaid kalatööstuses 
tekkiva reovee puhastamiseks 

Piirkonna vee-ettevõtjaks on määratud endise valla vallavolikogu otsustega Kihelkonna 
alevikus AS Kuressaare Veevärk ja Veeremäe külas MTÜ Vere Vesi. 

Edaspidi käsitletakse käesolevas arendamise kavas vaid reoveekogumisalasse jäävaid ja/või 
vee-ettevõtja tegevuspiirkonda jäävaid ÜVK süsteeme ja selle süsteemi tarbijaid. 

Tabel 6. ÜVK-teenusega ühendatud inimeste arv 

Asula 
Elanike 

arv 
Ühisveevarustuse 

ühendatud elanikud 
Ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanikud 

in in % in % 

Kihelkonna 320 238 74% 249 78% 

Veere 31 31 100%     

3.1.1 Tuletõrje veevarustus 

Kihelkonna piirkonna tuletõrje veevarustus on lahendatud kas tuletõrje veemahutite ja/või 
looduslike veevõtukohtade baasil. 

Allolevas tabelis on antud ülevaade piirkonnas asuvatest tuletõrje veevõtukohtade asukohast 
ja nende tehnilisest seisukorrast. Veevõtukohad on kantud ka joonistele. 

Mitterahuldavas seisukorras olevate veevõtukohtade korrastamine toimub vastavalt kohaliku 
päästeameti ettekirjutustele piirkonna eelarvest. 

Tabel 7. Kihelkonna piirkonna tuletõrjeveehoidlad ja nende seisukord 

Asula Tänav Aadressi täpsustus VVK liik 
Viida 
asukoht 

Maht 
Tehniline 
seisukord 

Liiva küla  Kihelkonna- Lümanda mnt 
21l km ristuv Liiva jõgi 

Jõgi puudub  Korras 

Kihelkonna alevik Oja  Mahuti puudub 200 Korras 
Kihelkonna alevik  Pumbajaam Mahuti puudub  Korras 

Kihelkonna alevik Valla Mustjala mnt ääres asuv tiik Tiik puudub  Korras 

Kihelkonna alevik  Endine Kihelkonna sigala Mahuti puudub 300 Korras 
Kiirassaare küla  Kiirassaare sadam Sadam puudub  Korras 

Viki küla  
Lagenõmme karjäär, 
kihelkonnalt 6km 
Kuressaare poole 

Karjäär puudub  Korras 

Karujärve küla  Karujärv ,ulatub maanteeni Järv puudub  Korras 
Veeremäe küla  Veere sadam Meri puudub  Korras 
Tagamõisa küla  Endine lauda kompleks Mahuti puudub 100 Korras 

Kihelkonna alevik  Kooli hoovis Mahuti puudub 100 Korras 
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Asula Tänav Aadressi täpsustus VVK liik 
Viida 
asukoht 

Maht 
Tehniline 
seisukord 

Kihelkonna alevik  Kiriku vastas üle tee Mahuti puudub 200 Korras 

Tagamõisa küla  Endine lauda kompleks Mahuti puudub 100 
Ei saa 
kasutada 

Kihelkonna alevik   Kooli hoovis Mahuti puudub 100 
Ei saa 
kasutada 

3.2 Sademeveekanalisatsioon 

Kihelkonna piirkonna asulates eraldi sademeveekanalisatsioon puudub. Teedelt sademevee 
ära juhtimine kraavide abil või juhitakse see tee kõrval olevale haljasalale, kus vesi imbub 
pinnasesse. Erakinnistutelt reeglina sademevee ära juhtimise võimalus puudub, mistõttu 
immutatakse sademevesi pinnasesse. 

3.3 Asulapõhine ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniobjektide ülevaade 

3.3.1 Kihelkonna alevik 

Kihelkonna alevikus osutab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenust vee-ettevõte AS 
Kuressaare Veevärk. 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Kihelkonna 
alevik: 

- suhteliselt kaitstud (madal reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus põhjaveekihil lasub 
vastavalt 10–20 meetri paksune moreenikiht või 2–5 meetri paksune savi- või 
liivsavikiht või siis üle 20 meetri paksune moreenikiht või üle viie meetri paksune savi- 
või liivsavikiht; 

- nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus põhjaveekihil lasub 2–10 
meetri paksune moreenikiht või kuni 2 meetri paksune savi- või liivsavikiht või 20–40 
meetri paksune liiva- või kruusakiht; 

- kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus põhjaveekihil lasub kuni 
kahe meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri paksune liiva- või kruusakiht. 

Alevikus on keskkonnaministri poolt kinnitatud Kihelkonna reoveekogumisala. 

Tabel 8. Kihelkonna reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Kihelkonna  53 RKA0740412 819 Alla 2 000 ie 

Alevikus elab 2019. aasta seisuga 320 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 238 (74%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 249 (78%) inimest. 

Suuremad ÜVK teenuse tarbijad Kihelkonna alevikus on: Kihelkonna päästekomando, 
Kihelkonna kool (23 õpilast), Kihelkonna Hooldekodu (24 kohta), piirkonnamaja ja 
kultuurimaja. 
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3.3.1.1 Veevarustus 

3.3.1.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 16 puurkaevu, millest 2 kuuluvad AS-le Kuressaare 
Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks.  

Tabel 9. Kihelkonna aleviku ühisveevarustuse puurkaevude ja pumplate andmed 

Veehaarde nimetus: Kihelkonna Kooli Kihelkonna Aleviku 

Puurkaev 
Puurkaevu katastri nr: 11824 12410 
Puurkaevu passi nr: 4566 4758 
Puurkaevu puurimise aasta: 1978 1979 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 45 65 
Lubatud veevõtt (m³/a) 18 400 9 200 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 97 8 218 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m - on tagatud 50 m - on tagatud 

Pumpla ja veetöötlus 

Rajatud: 1970-ndad 1970-ndad 

Rekonstrueeritud: - 2019 

Puhastusseade:   

tüüp liivafilter 302-PDA 
liivafilter ARS 500 
Duplex (komposiit) 

vooluhulk qmax= 3,5 m³/h qmax= 5,7 m³/h 

Pumpla tüüp: üheastmeline üheastmeline 

Surve reguleerimine  hüdrofoor V=0,5m³ 
hüdrofoor V=0,3m³ 

komposiit 
Seisukorra hinnang 

hoone hea hea 

seadmed ja torustik rahuldav hea 

elekter-automaatika hea hea 

Kihelkonna alevikus võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge 
rauasisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. Pumplasse on 
paigaldatud veetöötlussüsteem rauasisalduse vähendamiseks. Puurkaevu vesi juhitakse läbi 
filterseadme. Filtrimaterjalina kasutatakse filtriliiva ja kruusa. Puurkaev-pumpla tehnoloogiline 
skeem on toodud käesoleva töö lisades. 

Aleviku veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.1.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustikud on paigaldatud aastatel vahemikus 2000-2003, uuemad osad 
2009 aastal. Torustik on rajatud plasttorudest, läbimõõduga De110 - De32. 

Ühisveevõrgu pikkus on ca 5 438 m ning torustike seisukord on hea. 
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3.3.1.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Kihelkonna alevikus on tuletõrje veevarustus tagatud nelja veevõtukohaga, millest 3 on 
mahutid ja üks tiik. Veevõtukohtade asukohad on näidatud joonisel, neist annab ülevaade 
allolev tabel. 

Tabel 10. Kihelkonna aleviku tuletõrjeveehoidlad 

Tänav Aadressi täpsustus VVK liik 
Viida 
asukoht 

Maht 
Tehniline 
seisukord 

Oja  Mahuti puudub 200 Korras 
 Pumbajaam Mahuti puudub  Korras 

Valla Mustjala mnt ääres asuv tiik Tiik puudub  Korras 

 Endine Kihelkonna sigala Mahuti puudub 300 Korras 

3.3.1.2 Kanalisatsioon 

Kihelkonna alevikus on probleemiks sademeveesissevool. Suurimad sademevee kogused 
juhitakse kanalisatsioonisüsteemi aleviku keskuse (Oja tn korruselamud) asfaltplatsidelt ja 
katustelt. Suuremad sademevee sissevoolu asukohad on märgitud joonisel. 

Kuna sademevesi ei jõua torustikku ühtlaselt, koormab selline suur vooluhulkade kõikumine 
hüdrauliliselt reoveepuhastit ja halvendab selle tööd, eriti halvasti mõjub külma 
lumesulamisvee juhtimine reoveepuhastile. Tulevikus on kavas teha kinnistuomanikele 
vastavad ettekirjutused, millega keelatakse sademevee juhtimine kanalisatsioonisüsteemi, 
sademevesi tuleb immutada pinnasesse selle tekkekoha kinnistu piires. 

3.3.1.2.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud aastatel vahemikus 2000-2003 ja 2009 
aastal. Torustik on rajatud plasttorudest. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab isevoolne torustik, mille pikkus on ca 4 840 m ning 
läbimõõt De160 ja De200. Torustike seisukord on valdavalt hea. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud puhasti kõrvale üks kanalisatsioonipumpla. 
Pumpla asukoht on näidatud joonisel, andmed on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 11. Kihelkonna aleviku kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 

Kihelkonna
1970-
ndad 

2018 2 
AFP0831,3-

M15/4 
83 9,1 hea hea hea puudub 

3.3.1.2.2 Reoveepuhasti 

Kihelkonna aleviku reoveepuhasti on rajatud 1970-ndatel aastatel ja see rekonstrueeriti 
täielikult 2003 aastal. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 
Heitveesuublaks on Allika oja. 
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Tabel 12. Kihelkonna aleviku reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi 
Kihelkonna aleviku 

RVP 
Rajatud 1970-ndad 

Rekonstrueeritud 2009 

Puhastusseadme tüüp biopuhasti 

Purgimissõlm 
Meva RS 10-40-3; 
mahuti V=21 m³ 

Proj. tootlikus 
Qmax = 50 m³/d 

Qkesk = 45…50 m³/d 
qmax = 6 m³/h 

Proj. reostuskoormus 355 ie 

  23.3 kg BHT₇/d 

Kuja 100 m 

Seisukorra hinnang: 
 

hoone hea 

mahutid mitterahuldav 

seadmed ja torustik rahuldav 

elekter-automaatika rahuldav 

Puhasti mahutite kaaned vajavad väljavahetamist. 

Tabel 13. Kihelkonna aleviku puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Allika oja 

Väljalaskme tüüp 
puhastiga seotud 

väljalask 
Väljalaskme nimetus Kihelkonna alevik 
Lubatud vooluhulk vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

18 400 

Suurim lubatud 
saasteaine 
sisaldus vee 
erikasutusloa järgi 
(mg/l))  

BHT₇ 25 
Heljum 35 
KHT 125 
Nafta  

pH 9 
Nüld 60 
Püld 2 

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

3.3.1.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Kihelkonna alevikus puudub hetkel lahtine kraavitus ja/või torustikud sademevee 
ärajuhtimiseks. Aleviku keskuse (Oja tn korruselamud) asfaltplatsidelt ja katustelt juhitakse 
sademevesi kanalisatsioonisüsteemi. Suuremad sademevee sissevoolu asukohad on 
märgitud joonisel. Ülejäänud asula teede ja platside sademevesi juhitakse haljasaladele, kus 
see imbub pinnasesse. 
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3.3.2 Veeremäe küla 

Veeremäe külas osutab ühisveevärgi teenust vee-ettevõte MTÜ Veere Vesi. Külas sisuliselt 
ühiskanalisatsioon puudub, Ubina kinnistul olev reoveepuhasti on vaid kalatööstuses tekkiva 
reovee puhastamiseks. Majapidamistes kasutatakse reovee kogumiseks kogumiskaeve. 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Veeremäe 
küla: 

- nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus põhjaveekihil lasub 2–10 
meetri paksune moreenikiht või kuni 2 meetri paksune savi- või liivsavikiht või 20–40 
meetri paksune liiva- või kruusakiht; 

- kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus põhjaveekihil lasub kuni 
kahe meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri paksune liiva- või kruusakiht. 

Veeremäe külas reoveekogumisala moodustatud ei ole, kuna tegemist on suhteliselt hajali 
paikneva hoonestusega asulaga, siis ei vasta asulas tekkiv reostuskoormus 
reoveekogumisaladele määratud kriteeriumitele.  

Külas elab 2019. aasta seisuga 31 inimest ning nad kõik on liidetud ühisveevärgiga, 
ühiskanalisatsiooniga inimesi liitunud ei ole. 

Suurim ÜVK teenuse tarbija Veeremäe külas on OÜ Redstorm, kellele kuulub Veere 
sadamas asuv Veeremäe külmhoone. 

3.3.2.1 Veevarustus 

3.3.2.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 2 puurkaevu, millest 1 kuulub OÜ-le Politeia. 
Ettevõtte põhitegevusalaks on hoonestusprojektide arendus. OÜ Politeia on MTÜ-ga Veere 
Vesi sõlminud tähtajatu lepingu rajatise haldamise kohta. 

Tabel 14. Veeremäe küla ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed 

Veehaarde nimetus: Veeremäe küla 
Puurkaev 

Puurkaevu katastri nr: 12414 

Puurkaevu passi nr: A-902-M 

Puurkaevu puurimise aasta: 1963 

Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 

Puurkaevu sügavus (m): 50 

Lubatud veevõtt (m³/a) 2 160 

Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) teadmata 

Puurkaevu sanitaarkaitseala: 10 m – on tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 

Rajatud: 1963 
Rekonstrueeritud: - 
Puhastusseade: puudub 
Pumpla tüüp : üheastmeline 

Veeremäe külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge 
rauasisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. Veeremäe 
küla pumplasse on vaja paigaldada veetöötlussüsteem rauasisalduse vähendamiseks. 
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3.3.2.1.2 Torustik 

Enamus asula ühisveevärgi torustikke on rajatud ca 30a tagasi terasest või malmist torudest. 
Ühisveevõrgu pikkus on 0,6km, läbimõõduks DN50. 

3.3.2.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Veeremäe külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud veevõtukoht Veere sadamasse, asukoht 
on näidatud joonisel. 

Tabel 15. Veeremäe küla tuletõrjeveehoidla 

Asukoht VVK liik Viida asukoht Maht 
Tehniline 
seisukord 

Veere sadam Meri puudub  Korras 

3.3.2.2 Kanalisatsioon 

3.3.2.2.1 Torustik ja pumplad 

Külas puudub ühiskanalisatsioonitorustik. Olemasolev kanalisatsioonisüsteem koosneb 
kogumiskaevudest, millede seisukord ei ole teada. 

3.3.2.2.2 Reoveepuhasti 

Veeremäe küla reoveepuhasti on rajatud 2011 aastal Ubina kinnistule kalatööstuses tekkiva 
reovee puhastamiseks. Reoveepuhasti kuulub OÜ-le Politeia. Ettevõtte põhitegevusalaks on 
hoonestusprojektide arendus. OÜ Politeia on MTÜ-ga Veere Vesi sõlminud tähtajatu lepingu 
rajatise haldamise kohta. 

Veeremäe küla elanikud ühiskanalisatsiooni kaudu puhastiga liitunud ei ole. 

Tabel 16. Veeremäe küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi 
Veeremäe küla 

RVP 
Rajatud 2011 

Rekonstrueeritud - 

Puhastusseadme tüüp 
annustüüpi 

reoveepuhasti 
Purgimissõlm ei ole 
Proj. tootlikus Q= 20 m³/d 

Proj. reostuskoormus  
425 ie 

26 kg BHT₇/d 

Kuja 50 m 

3.3.2.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Veeremäe külas puudub hetkel lahtine kraavitus ja/või torustikud sademevee ärajuhtimiseks. 
Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus see imbub pinnasesse. 
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3.4 Kokkuvõte piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidest 

Allolevas tabelis on toodud Kihelkonna piirkonnas asuvate olemasolevate ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni objektide loetelu. 

Tabel 17. Kihelkonna piirkonnas asuvate ÜVK objektide koondtabel 

Asula 

Veevarustus Kanalisatsioon 

Torustik 
Puurkaev-

pumpla 
Vee-

töötlus 
II astme 
pumpla 

Torustik 
Pumpla Puhasti 

Isevoolne Surveline Kokku 

m tk tk tk m m m tk tk 
Kihelkonna 
alevik 

5 438 2 2 0 4 840 0 4 840 0 1 

Veeremäe 
küla 

656 1 0 0 35 0 35 0 1 
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4 ÜVK ARENDAMINE 

4.1 Perspektiivse tarbimise prognoos 

Perspektiivse veetarbimise ja reoveekoguste prognoosi koostamisel on lähtutud järgmistest 
arvutuslikest algandmetest: 

- keskmise leibkonna suurus Saare maakonnas on 2.1 inimest; 
- elaniku ühikuline veetarve/reoveekogus jääb asula piires muutumatuks, 
- asutuste ja ettevõtete veetarve ja reovee kogused jäävad muutumatus; 
- perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke % määramisel on võetud uute torustike lekke 

määraks 10% võrku juhitavast veest. Vanade torustike leke % on jäetud samaks 
olemasoleva seisuga; 

- tehnoloogiline vesi on vee-ettevõtja poolt vee puhastamiseks ja veevärgi hoolduseks 
kulutatud vee kogus. Selle vee koguse määr jääb ka perspektiivis muutumatuks; 

- perspektiivse kanalisatsioonivõrgu arvutusliku infiltratsioonivee % määramisel on 
võetud uute torustike infiltratsiooni määraks 10% puhastile juhitavast veest. Vanade 
torustike infiltratsiooni % on jäetud samaks olemasoleva seisuga. 

4.1.1 Perspektiivse veetarbimise prognoosi arvutus 

Kuna Veeremäe külas veekoguseid ei mõõdeta, on elaniku ühikveetarbimine arvutuslikult 
võrdsustatud Kihelkonna aleviku elaniku ühikveetarbimisega ning lekke osakaal on võetud 
hinnanguliselt, arvestades torustiku vanust. 

Elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete põhjal. 

Tabel 18. Elaniku ühikuline veetarbimine 

Asula 
Elaniku 

ühikveetarbimine(l/d) 

Kihelkonna alevik 
56 

Veeremäe küla 

Arvestamata vee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 19. Arvestamata vee osakaal võrku juhitavast veest 

Asula 
Lekked 

Ol.olev I etapp II etapp 
Kihelkonna alevik 

18% 18% 15% 
Veeremäe küla 

Tabel 20. Perspektiivse veevajaduse prognoos 

Asula Kihelkonna Veeremäe 

O
le

m
as

o
le

v
 

Elanike arv 320 31 

Liitunud elanike 
arv 238 31 
% 74% 100% 

Veetarve (m3/d) 
Era 13.2 1.7 
Jur. 5.4 10.0 
Kokku 18.6 11.7 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 4.1 5.5 
% 18% 32% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 22.8 17.2 

e 
I 

e
ta

p Liitunud elanike arv 238 31 
Veetarve (m3/d) Era 13.2 1.7 
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Asula Kihelkonna Veeremäe 
Jur. 5.4 10.0 
Kokku 18.6 11.7 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 4.1 5.5 
% 18% 32% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 22.8 17.2 

p
ea

le
 I

I 
et

ap
p

i Liitunud elanike arv 291 31 

Veetarve (m3/d) 
Era 16.1 1.7 
Jur. 5.6 10.0 
Kokku 21.7 11.7 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 3.8 5.5 
% 15% 32% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 25.5 17.2 

4.1.2 Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoosi arvutus 

Kuna Veeremäe külas sisuliselt ühiskanalisatsioon puudub ning käesoleva arendamise 
kavaga selle rajamist külla ette ei nähta, siis selles peatükis käsitletakse vaid Kihelkonna 
aleviku kanalisatsioonikoguse prognoosi. 

Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete 
põhjal. 

Tabel 21. Elaniku ühikuline veetarbimine 

Asula 
Elaniku 

ühikveetarbimine(l/d) 

Kihelkonna alevik 56 

Infiltratsioonivee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 22. Infiltratsioonivee osakaal puhastile juhitavast kanalisatsioonist 

Asula 
Infiltratsioon 

Ol.olev I etapp II etapp 

Kihelkonna alevik 73% 73% 55% 

Tabel 23. Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoos 

Asula Kihelkonna 

O
le

m
a

s
o

le
v

 

Elanike arv 320 

Liitunud elanike 
arv 249 
% 78% 

Veetarve (m3/d) 
Era 14.8 
Jur. 4.9 
Kokku 19.7 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 53.4 
% 73% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 73.1 

p
e

al
e 

I 
et

ap
p

i Liitunud elanike arv 249 

Veetarve (m3/d) 
Era 14.8 
Jur. 4.9 
Kokku 19.7 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 53.4 
% 73% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 73.1 

p
ea

le
 I

I 
et

ap
p

i Liitunud elanike arv 278 

Veetarve (m3/d) 
Era 16.6 
Jur. 5.1 
Kokku 21.6 
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Asula Kihelkonna 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 26.4 
% 55% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 48.0 

4.2 Asulapõhine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ülevaade 

4.2.1 Kihelkonna alevik 

Kihelkonna alevikus on I etappi planeeritud reoveepuhasti rekonstrueerimine. Puhasti vajab 
kerget uuenduskuuri: väljavahetamist vajavad mahutite kaaned. 

ÜVK arendamise II etappi on Kihelkonna alevikus jäetud ÜVK võrgu rekonstrueerimine ja 
laiendamine, selliselt, et kõigil reoveekogumisalas olevatel asula kinnistutel oleks võimalus 
ÜVK süsteemiga liituda. 

Rekonstrueerimisele kuulub Staadioni tänaval asuv veetoru, Kooli puurkaevust kuni Oja 
tänavani. Olemasolev torulõik on rajatud malmtorudest (DN100) ja see tuleb asendada 
De110 plasttoruga. 

Kanalisatsioonitorustikest tuleb teostada ümberühendused Staadioni tänava neljal kinnistul. 
Staadioni tänavale on rajatud uus isevoolne kanalisatsioonitorustik, kuid hooned on uuele 
torule jäetud ühendamata. Olemasolev vana kanalisatsioonitorustik jääb tööle 
sademeveetoruna, ning see juhitakse reoveepuhasti territooriumil olevasse märgalasse. 

Lisaks tuleb rajada sademeveetorustik Abaja tn 4 kinnistule, kus varasemalt rajatud torustike 
paigaldamise käigus lõhuti kraavitus, kuhu oli juhitud allikast tulev vesi. Nüüd on kinnistul ja 
selle piirkonnas liigveeprobleem, mille lahendamiseks tuleb rajada torustik, mille eesvooluks 
on maanteekraav. 

ÜVK süsteemi laiendusega luuaks liitumisvõimalus nii veevarustusega 5 eramuga kinnistule 
ja ühele tootmismaa kinnistule ning kahele kortermajale (kokku 20 korterit). 
Kanalisatsiooniühendus luuakse 14 eramuga kinnistule ja ühele tootmismaa kinnistule. 

Tabel 24. Kihelkonna aleviku ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
ee

va
ru

s
tu

s
 

Torustik 
rek. m  166 
raj. m  734 

Puurkaev-pumpla 
rek. kpl   

likv kpl   

Veet. jaam rek. kpl   

Liitumisp. raj. kpl  7 

K
a

n
al

is
a

ts
io

o
n

 

T
o

ru
s

ti
k

: 

Isevoolne 
rek. m  78 
raj. m  851 

Surveline 
rek. m   

raj. m  86 

Pumplad 
rek. kpl   

raj. kpl   

Reoveepuhasti rek. kpl 1  

Liitumisp. raj. kpl  15 

S
ad

em
e-

v
es

i Torustik 
rek. m   

raj. m  118 

Kraavid 
rek. m   

raj. m   

Torustiku läbimõõdud on toodud joonisel. 
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4.2.2 Veeremäe küla 

Käesoleva kavaga Veeremäe küla ÜVK süsteemi arendusse lähima 12 a jooksul 
investeeringuid ette ei nähta. 

4.3  ÜVK arendamise kokkuvõte 

Kihelkonna piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise esmaseks prioriteediks on 
reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

II etappi on jäetud torustike rekonstrueerimine ja süsteemi laiendamine. Laiendamise 
peamiseks eesmärgiks on reoveekogumisalal kõigile kinnistutele ÜVK süsteemiga 
liitumisvõimaluse tagamine. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada 
ühisveevarustussüsteemi järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – ca 900 m; 
- Liitumisvõimalus on loodud ca 53 inimesele. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada 
ühiskanalisatsioonisüsteemi järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – ca 1 015 m (isevoolne 929 m; surveline 86 m); 
- Liitumisvõimalus on loodud ca 29 inimesele. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada sademeveesüsteemi järgmiselt: 

- Sademeveetorustiku rajamine – ca 143 m. 
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5 LISAD 

5.1 Veetöötlusjaamade tehnoloogilised skeemid 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

 23 (26) 

5.2 Joogiveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 
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5.3 Reoveepuhastite tehnoloogilised skeemid 
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5.4 Heitveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 
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5.5 Joonised 

VK-0 Tingmärgid 

VK-1 Kihelkonna aleviku veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-2 Veeremäe küla veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 
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1 SISSEJUHATUS 

Antud töös käsitletakse neid piirkondi: 

1. mis jäävad keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalasse; 
2. kus on käesoleval hetkel olemas ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteem. 

Arendamise kava käsitleb järgnevate asulate ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteeme 
ning nende arenguperspektiive: 

- Laimjala küla 
- Käo küla 
- Jõe küla 
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2 OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Üldandmed 

Laimjala piirkonnas on 24 asustatud küla. Ühine piir on Pöide, Orissaare ja Valjala 
piirkondadega. Rannajoon on väga liigendatud ning rannikuvees on 99 saart ja laidu, lisaks 
jääb piirkonda 19 lahte ning 13 poolsaart. 

Piirkonnas puuduvad riigi- ja tugimaanteed. 

 

Joonis 1. Laimjala piirkonna asukoht 

2.2 Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised 

Laimjala piirkonnas on 19 rahvusvahelise tähtsusega looduskaitseala, mis on loetletud 
allolevas tabelis. 

Tabel 1. Rahvusvahelise tähtsusega looduskaitsealad 

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000611 
Lääne-Eesti 
saarestiku biosfääri 
kaitseala 

Valdav enamus kõigist Eesti 
saartest, sh suurimad saared - 
Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja 
Vormsi. 

Biosfääri kaitseala 

RAH0000398 Koigi loodusala 

Nõmme küla; Are küla; Jõe küla; 
Kahutsi küla; Kapra küla; Koigi 
küla; Käo küla; Kõriska küla; 
Paju-Kurdla küla 

Natura 2000 ala 
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Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000106 Koigi linnuala 

Nõmme küla; Are küla; Jõe küla; 
Kahutsi küla; Kapra küla; Koigi 
küla; Käo küla; Kõriska küla; 
Paju-Kurdla küla 

Natura 2000 ala 

Lisaks nendele on piirkonnas veel järgmised kaitsealad: 

Tabel 2. Kaitstavad loodusobjektid projekti piirkonnas 

Asukoht Registrikood Objekti nimetus Tüüp 

Käo küla KLO1200153 Audla park 
uuendamata piiridega 
park, puistu, arboreetum 

Are küla; Jõe küla; Kahutsi küla; 
Kapra küla; Koigi küla; Käo küla; 
Paju-Kurdla küla; Kõriska küla; 
Nõmjala küla 

KLO1000231 Koigi maastikukaitseala maastikukaitseala 

Käo küla; Koigi küla; Paju-Kurdla 
küla; Nõmjala küla 

KLO9120587 mudatilder kaitsealuse liigi leiukoht 

Paju-Kurdla küla; Käo küla; Jõe 
küla; Nõmjala küla 

KLO9334482 harilik porss kaitsealuse liigi leiukoht 

Käo küla; Koigi küla; Paju-Kurdla 
küla; Nõmjala küla 

KLO9120605 punajalg-tilder kaitsealuse liigi leiukoht 

Koigi küla; Käo küla; Paju-Kurdla 
küla; Nõmjala küla 

KLO9316473 harilik porss kaitsealuse liigi leiukoht 

Kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord on määratud vastava 
kaitse-eeskirjaga. Ehitustegevuse planeerimisel kaitsealadel tuleb lähtuda kehtestatud 
kaitse-eeskirjadest. 

Kultuurimälestiste riiklik registrisse on kantud järgmised objektid, mis jäävad projektiala 
piirkonda: 

Tabel 3. Kultuurimälestised projekti piirkonnas 

Asula Nimi Liik 

Laimjala küla 

Kivikalme arheoloogiamälestis 
Kultusekivi arheoloogiamälestis 
Laimjala mõisa kaev ehitismälestis 
Laimjala mõisa tall-tõllakuur ehitismälestis 
Laimjala mõisa park ehitismälestis 
Laimjala mõisa lõvifiguur 2 ehitismälestis 
Laimjala mõisa lõvifiguur 1 ehitismälestis 
Laimjala mõisa peahoone ehitismälestis 

Käo küla 

Kultusekivi 2 tk arheoloogiamälestis 
Ohvrikivi arheoloogiamälestis 
Audla mõisa peahoone ehitismälestis 
Audla mõisa park ehitismälestis 

Jõe küla 

Lööne mõisa park ehitismälestis 
Lööne mõisa peahoone ehitismälestis 
Audla mõisa park ehitismälestis 
Rauasulatuskoht "Rauasaatmemäed" arheoloogiamälestis 
Kivikalme 2tk arheoloogiamälestis 
Kalmistu "Kabeliaed" arheoloogiamälestis 

Tegevuste kavandamisel ülalolevas tabelis loetletud objektide kaitsealas tuleb lähtuda 
tingimustest, mis on sätestatud muinsuskaitseseaduses. Täiendavad tingimused tööde 
teostamiseks annab Muinsuskaitseamet ehitusprojekti koostamise staadiumis. 
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2.3 Põhjavee kaitstus 

Vastavalt veeseadusele arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel pinnakatte koostist 
ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja põhjaveekihi kaitstuse järgi jagunevad 
alad järgmiselt: 

- Kaitsmata (väga reostusohtlikud) alad. Põhjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui 
mineraalsete reoainete suhtes, pinnakatte paksus kuni 2 m. Saasteainete 
infiltratsiooniaeg kuni 30 ööpäeva. 

- Nõrgalt kaitstud (reostusohtlikud) alad. Saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m 
või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on 
arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

- Keskmiselt kaitstud (mõõdukalt reostusohtlikud) alad. Saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. 

- Suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik 
infiltratsiooniaeg 100-1000 ööpäeva. 

- Kaitstud (väga vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on üle 50 m või savikihi paksus vähemalt 10 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg aluspõhjalisse veekihti on rohkem kui 1000 ööpäeva. 

Nagu näha allolevalt põhjavee kaitstuse kaardi väljavõttelt asuvad Laimjala piirkonna ÜVK 
asud nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. 

 
Joonis 2.Põhjavee kaitstus Laimjala piirkonnas  

Vastavalt veeseadusele on põhjaveehaarde sanitaarkaitseala ulatus 

- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on 10–500 m3/d, on sanitaarkaitseala 
ulatus: 

o 10 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitstud; 
o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on keskmiselt kaitstud või 

suhteliselt kaitstud; 
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o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata või nõrgalt 
kaitstud. 

- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on üle 500 m3/d, on sanitaarkaitseala 
ulatus: 

o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on suhteliselt kaitstud või 
kaitstud; 

o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata, nõrgalt 
kaitstud või keskmiselt kaitstud. 

2.4 ÜVK vee erikasutusload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline erikasutusluba 
mh juhul, kui: 

- võetakse põhjavett rohkem kui 150m3/kuus või rohkem kui 10m3/d; 
- juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett, va juhul kui heitvett 

juhtakse veekogusse kuni 1m3/d või kui heitvett juhtakse pinnasesse kuni 5m3/d ja kui 
see tegevus vastab veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse 
juhtimise nõuetele. 

Seega on Saaremaa Vallavalitsusele Laimjala piirkonnas põhjavee võtmiseks ja heitvee 
suublasse juhtimiseks väljastatud vee erikasutusluba: 

- Nr L.VV/329977 - loas on käsitletud veevõttu Laimjala küla (asukoht Nõmjala külas) ja 
Käo küla puurkaevudest ning Laimjala küla ja Käo küla (asukoht Jõe külas) 
reoveepuhasti väljalaset; 

Teistest ühisveevarustuse puurkaevudest jääb veevõtt ning reoveepuhastite 
väljalaskmetesse juhitav heitveekogus alla loa jaoks nõutud piiri. 

2.5 Reoveekogumisalad 

Vastavalt veeseadusele on reovee kogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või 
heitvee suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisala koormus on reoveekogumisalal tekkiv 
aastaajast sõltuv suurim reoveest põhjustatud saastatuse kogus, mis on väljendatud 
inimekvivalentides ja mille arvutamisel võetakse arvesse püsielanike, turistide ning tööstus- 
ja muude ettevõtete reovesi, sõltumata sellest, kas see juhitakse ühiskanalisatsiooni või 
mitte. Reoveekogumisala koormuse hulka ei arvata tööstusreovett, mida käideldakse 
tööstusreoveepuhastis. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 

Laimjala piirkonnas reoveekogumisalasid moodustatud ei ole, kuna tegemist on suhteliselt 
hajali paikneva hoonestusega asulatega, siis ei vasta asulates tekkiv reostuskoormus 
reoveekogumisaladele määratud kriteeriumitele. 
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2.6 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemas ÜVK arendamise kavas toodud 
ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi. 

Allolevas tabelis on toodud eelmises arendamise kavas ette nähtud investeeringud ja nende 
realiseerimise maht. 

Tabel 4. Eelmise ÜVK arendamise kava realiseeritud maht 

Etapp Asula Kavandatud maht Teostatud maht 

I 

Hajaasustus Puurkaevude rajamine (4 tk) plaanidest on loobutud 

Käo-Jõe 

Käo küla Audla puurkaevule 
rauaärastussüsteemide paigaldamine 

teostatud 

Käo ja Jõe küla kanalisatsioonisüsteemi 
rekonstrueerimine 

projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva ÜVK AK I 
etappi 

Laimjala 
Laimjala puurkaev-pumpla rajamine teostatud 
Laimjala küla kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine ja rajamine (laiendus) 

osaliselt teostatud, ülejäänud 
plaanidest on loobutud 

II 

Hajaasustus Puurkaevude rajamine (8 tk) plaanidest on loobutud 

Laimjala 

Laimjala küla veetorustike rajamine 
(laiendus) 

plaanidest on loobutud 

Laimjala küla pinnaspuhasti 
rekonstrueerimine 

osaliselt teostatud, ülejäänud 
projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva ÜVK AK I 
etappi 

Kahtla küla 
Kahtla küla kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine ja reoveepuhasti rajamine 

osaliselt teostatud, ülejäänud 
projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva ÜVK AK I 
etappi 
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3 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI OBJEKTID 

3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 

Laimjala piirkonnas on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid järgmistes asulates: 

- Laimjala külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Käo külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Jõe külas  – veevarustus. 

Piirkonna vee-ettevõtjaks on Saaremaa Vallavalitsuse. Edaspidi käsitletakse käesolevas 
arendamise kavas vaid reoveekogumisalasse jäävaid ja/või vee-ettevõtja tegevuspiirkonda 
jäävaid ÜVK süsteeme ja selle süsteemi tarbijaid. 

Tabel 5. ÜVK-teenusega ühendatud inimeste arv 

Asula 
Elanike 

arv 
Ühisveevarustuse 

ühendatud elanikud 
Ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanikud 

in in % in % 

Laimjala 105 78 74% 62 59% 

Käo 76 50 66% 36 47% 

Jõe 32 6 19%     

3.1.1 Tuletõrje veevarustus 

Laimjala piirkonna tuletõrje veevarustus on lahendatud kas tuletõrje veemahutite või 
looduslike veevõtukohtade baasil, Kaali külas on De63 veetorustikule paigaldatud hüdrant. 

Allolevas tabelis on antud ülevaade piirkonnas asuvatest tuletõrjeveevõtukohtade asukohast 
ja nende tehnilisest seisukorrast. Veevõtukohad on kantud ka joonistele. Mitterahuldavas 
seisukorras olevate veevõtukohtade korrastamine toimuba vastavalt kohaliku päästeameti 
ettekirjutuse kohaselt piirkonna eelarvest. 

Tabel 6. Laimjala piirkonna tuletõrjeveehoidlad ja nende seisukord 

Asula Asukoht VVK liik Maht Tehniline seisukord 

Ridala külas 
Kuke jõgi (Masa-Laimjala-
Tumala mnt sillalt) 

Looduslik 
veekogu 

 
Kasutatav, rajatud 
uus sild ja ligipääs 
paranenud 

Jõe külas 
Kuke jõgi (Ollamäe tee 
sillalt) 

Looduslik 
veekogu 

 Kasutatav 

Nõmjala külas Farmi kõrval 
Tehislik 
veehoidla 

Betoonmahuti: 
30 m3 

Kasutatav 

Käo külas töökoja juures 
Tehislik 
veehoidla 

Betoonmahuti: 
25 m3 

Kasutatav 

Aaviku külas töökoja kõrval 
Tehislik 
veehoidla 

Tsistern: 25 m3 Kasutatav 

Saarekülas 
Vihu jõgi (Kingli pkr) Vana 
Saareküla tee truubilt 

Looduslik 
veekogu 

 Kasutatav 

Laimjala külas kuivati kõrval 
Tehislik 
veehoidla 

Tsistern: 25 m3 
Täpne seisund ei ole 
teada (ei kasutata). 
Paikneb eramaal 
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3.2 Sademeveekanalisatsioon 

Laimjala piirkonna asulates eraldi sademeveekanalisatsioon puudub. Teedelt toimub 
sademevee ära juhtimine kraavide abil või juhitakse see tee kõrval olevale haljasalale, kus 
vesi imbub pinnasesse. Erakinnistutelt reeglina sademevee ära juhtimise võimalus puudub, 
mistõttu immutatakse sademevesi pinnasesse. 

3.3 Asulapõhine ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniobjektide ülevaade 

3.3.1 Laimjala küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Laimjala küla 
nõrgalt kaitstud (reostusohtlikul) põhjaveega alal, kus saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 
2-10 m või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on 
arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

Laimjala külas reoveekogumisala moodustatud ei ole, kuna tegemist on suhteliselt hajali 
paikneva hoonestusega asulaga, siis ei vasta asulas tekkiv reostuskoormus 
reoveekogumisaladele määratud kriteeriumitele.  

Külas elab 2019. aasta seisuga 105 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 78 (74%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 62 (59%) inimest. Külas ei ole suuri ÜVKteenuse tarbijaid. 

3.3.1.1 Veevarustus 

3.3.1.1.1 Puurkaevud 

Laimjala külas on keskkonnaregistri andmeil olmevee saamiseks 3 puurkaevu, need on 
kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks. Asula veevõrk saab toite Nõmjala 
külas asuvast puurkaevust. Nõmjala külas ühisveevarustuse tarbijaid ei ole. 

Tabel 7. Laimjala küla ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed 

Veehaarde nimetus: Laimjala keskuse pk 
Puurkaev 
Puurkaevu katastri nr: 12793 
Puurkaevu passi nr: 6122 
Puurkaevu puurimise aasta: 1989 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 48 
Lubatud veevõtt vee erikasutusloa järgi (m³/a) 2500 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 1543 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m - tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 
Rajatud: 1970-ndad 
Rekonstrueeritud: 2019 
Puhastusseade:   

tüüp ja mark liivafilter 
tootlikus (m3/h) qmax= 2,4 m³/h 

Pumpla tüüp : üheastmeline 
Surve reguleerimine  hüdrofoor V=0,3m³ 
Seisukorra hinnang 
hoone hea 
seadmed ja torustik rahuldav 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

11(25) 

Veehaarde nimetus: Laimjala keskuse pk 
elekter-automaatika hea 

Laimjala külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge raua- ja 
kloriidide sisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. Laimjala 
küla pumplasse on paigaldatud veetöötlussüsteem rauasisalduse vähendamiseks. 
Puurkaevu vesi juhitakse läbi filterseadme. Puurkaev-pumpla tehnoloogiline skeem on 
toodud käesoleva töö lisades. Kloriidide sisalduse vähendamiseks on ÜVK arendamise kava 
I etapis ette nähtud osmoosseadme paigaldus. 

Küla veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.1.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi pikkus on ca 1 612m ning torustike seisukord on hea. 

3.3.1.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Laimjala külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud 1 veevõtukoht, milleks on 25m3 tsistern. 
Selle täpne seisukord pole teada kuna paikned eramaal. Laimjala küla naaberkülas, Aavikul, 
asub samuti tsistern, mahutavusega 25m3, selle seisukord on hea. Mahutite asukohad on 
näidatud joonisel. 

Tabel 8. Laimjala küla tuletõrjeveehoidlad 

Asukoht VVK liik Maht Tehniline seisukord 

kuivati kõrval 
Tehislik 
veehoidla 

Tsistern: 25 m3 
Täpne seisund ei ole 
teada (ei kasutata). 
Paikneb eramaal 

Aaviku külas töökoja kõrval 
Tehislik 
veehoidla 

Tsistern: 25 m3 Kasutatav 

3.3.1.2 Kanalisatsioon 

3.3.1.2.1 Torustik ja pumpla 

Asula ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab: 

- isevoolne torustik, mille pikkus on 383 m ning 
- survetorustik, mille trassi pikkuseks on 22 m. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 1 kanalisatsioonipumpla. Pumpla asukoht on 
näidatud joonisel ning selle andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 9. Laimjala küla kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 
Laimjala 2009   2 AS0830-S13 45 9.8 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 
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3.3.1.2.2 Reoveepuhasti 

Laimjala küla reoveepuhasti on rekonstrueeriti 2009 aastal. Puhastiks on vertikaalse ja 
horisontaalse läbivooluga pinnasfilter. Puhasti reaalselt ei tööta, õhutuskuplis filtreerumist ei 
toimu, killustik on üle ujutatud, kuppel reovett täis vaatluskaevude kraedeni. Reoveepuhasti 
tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. Heitveesuublaks on Hundisilla kraav. 

Tabel 10. Laimjala küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Laimjala küla RVP 
Rajatud 1989 
Rekonstrueeritud 2009 
Puhastusseadme tüüp septik (10 m3) + pinnasfilter 
Purgimissõlm ei ole 
Proj. tootlikus Q= 7,7 m3/d 

Proj. reostuskoormus  
24 ie 

1,6 kg BHT₇/d 
Kuja 25 m 
Seisukorra hinnang:  

hoone puudub 
mahutid rahuldav 
seadmed ja torustik mitterahuldav 
elekter-automaatika rahuldav 

Tabel 11. Laimjala küla puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Hundisilla kraav 

Väljalaskme tüüp 
puhastiga seotud 

väljalask 
Väljalaskme nimetus Laimjala küla 
Lubatud vooluhulk vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

2500 

Suurim lubatud 
saasteaine 
sisaldus vee 
erikasutusloa järgi 
(mg/l)  

BHT₇ 40 
Heljum 35 
KHT 150 
Nafta  

pH 9 
Nüld  

Püld  

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

3.3.1.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Laimjala külas sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee 
kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus 
see imbub pinnasesse. 

3.3.2 Käo küla ja Jõe küla 

Käo küla ühisveevarustuse süsteemiga on liidetud ka väike osa Jõe küla elanikke (3 
elamukinnistut). Käo küla reoveepuhasti asub küll Jõe külas kuid ühiskanalisatsiooniga Jõe 
küla elanikke liidetud ei ole. 
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Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Käo küla 
koos Jõe külaga nõrgalt kaitstud (reostusohtlikul) põhjaveega alal, kus saviliivpinnakatte 
paksus on valdavalt 2-10 m või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete 
infiltreerumise aeg on arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

Käo ja Jõe külades reoveekogumisala moodustatud ei ole, kuna tegemist on suhteliselt 
hajali paikneva hoonestusega asulatega, siis ei vasta asulates tekkiv reostuskoormus 
reoveekogumisaladele määratud kriteeriumitele.  

Käo külas elab 2019. aasta seisuga 76 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 50 (66%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 36 (47%) inimest. 

Jõe külas elab 2019. aasta seisuga 32 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 6 (19%) inimest, 
Ühiskanalisatsioon külas puudub, majapidamistes kasutatakse reovee kogumiseks 
kogumiskaeve. 

ÜVK teenuse suurtarbijad Käo ega Jõe külades ei ole. 

3.3.2.1 Veevarustus 

3.3.2.1.1 Puurkaevud 

Käo ja Jõe külades on keskkonnaregistri andmeil olmevee saamiseks kokku 16 puurkaevu, 
millest 1 kuulub Saaremaa Vallavalitsusele ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe 
majapidamise või ettevõtte tarbeks. 

Tabel 12. Käo küla ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed 

Veehaarde nimetus: Liga (Audla) 
Puurkaev 
Puurkaevu katastri nr: 11754 
Puurkaevu passi nr: 5185 
Puurkaevu puurimise aasta: 1982 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 20 
Lubatud veevõtt vee erikasutusloa järgi (m³/a) 2 500 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 1 909 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m-on tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 
Rajatud: 1970-ndad 
Rekonstrueeritud: 2011 
Puhastusseade:   

tüüp ja mark liivafilter 
tootlikus (m3/h) qmax= 3,2 m³/h 

Pumpla tüüp üheastmeline 
Surve reguleerimine  hüdrofoor V=0,3m³ 
Mahutid puudub 
Seisukorra hinnang 
hoone hea 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

Käo külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge 
rauasisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. Pumplasse 
on paigaldatud veetöötlussüsteem rauasisalduse vähendamiseks. Puurkaevu vesi juhitakse 
läbi filterseadme. Filtrimaterjalina kasutatakse filtriliiva ja kruusa. Puurkaev-pumpla 
tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 
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Puurkaevu vesi on ülisuure raua sisaldusega, mistõttu filter ei suuda rauda piisavalt 
eraldada. ÜVK arendamise kava I etapis on ette nähtud uue puurkaevu rajamine. 

Küla veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on rauasisaldus üle kahe korra üle 
piirsisalduse (484µg/l vs 200µg/l) mistõttu tarbijate vesi ei vasta joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.2.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi pikkus on ca 1 479m (millest ca 30m asub Jõe külas, ülejäänud 1 449m 
asub Käo külas)) ning torustike seisukord on hea. 

3.3.2.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Käo külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud töökoja lähedale 1 veevõtukoht, milleks on 
25m3 betoonmahuti. Selle seisukord on hea.  

Jõe külas on rajatud Ollamäe tee sillalt veevõtt looduslikust veekogust, milleks on Kuke jõgi. 

Veevõtukohtade asukohad on näidatud joonisel. 

Tabel 13. Käo ja Jõe küla tuletõrjeveevõtukohad 

Asukoht VVK liik Maht Tehniline seisukord 
Jõe külas: Kuke jõgi (Ollamäe 
tee sillalt) 

Looduslik 
veekogu 

 Kasutatav 

Käo külas: töökoja juures 
Tehislik 
veehoidla 

Betoonmahuti: 25 m3 Kasutatav 

3.3.2.2 Kanalisatsioon 

Käo küla kanalisatsioon juhitakse Jõe külas suvasse reoveepuhastisse. Jõe külas 
ühiskanalisatsiooniga liitujaid ei ole. 

3.3.2.2.1 Torustik ja pumplad 

Käo küla (sh ka Jõe külas asuva) ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab: 

- isevoolne torustik, mille pikkus on 814 m ning 
- survetorustik, mille trassi pikkuseks on 631 m. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 1 kanalisatsioonipumpla. Pumpla asukoht on 
näidatud joonisel ning selle andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 14. Käo küla kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 
Audla 1986 2009 2 AS0840-S17 58 16 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 
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3.3.2.2.2 Reoveepuhasti 

Käo küla reoveepuhastiks on Jõe külas asuv biotiik. Puhastit nimetatakse Audla küla 
puhastiks. Tiik puhastati viimati 2013a. Heitveesuublaks on Kuke jõgi. 

Tabel 15. Käo küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Audla RVP 
Rajatud 1986 
Rekonstrueeritud 2013 
Puhastusseadme tüüp biotiik 
Purgimissõlm ei ole 
Proj. tootlikus 10 m3/d 

Proj. reostuskoormus  
50 ie 

3 kgBHT7/d 
Kuja 25 m 
Seisukorra hinnang:  

hoone puudub 
mahutid puudub 
seadmed ja torustik puudub 
elekter-automaatika puudub 

Tabel 16. Käo küla puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Kuke jõgi 

Väljalaskme tüüp 
puhastiga seotud 

väljalask 
Väljalaskme nimetus Audla küla 
Lubatud vooluhulk vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

2500 

Suurim lubatud 
saasteaine 
sisaldus vee 
erikasutusloa järgi 
(mg/l)  

BHT₇ 40 
Heljum 35 
KHT 150 
Nafta  

pH 9 
Nüld  

Püld  

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

3.3.2.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Käo külas sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee 
kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus 
see imbub pinnasesse. 
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3.4 Kokkuvõte piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidest 

Allolevas tabelis on toodud Laimjala piirkonnas asuvate olemasolevate ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni objektide loetelu. 

Tabel 17. Laimjala piirkonnas asuvate ÜVK objektide koondtabel 

Asula 

Veevarustus Kanalisatsioon 

Torustik 
Puurkaev-

pumpla 
Vee-

töötlus 
II astme 
pumpla 

Torustik 
Pumpla Puhasti 

Isevoolne Surveline Kokku 

m tk tk tk m m m tk tk 

Laimjala 1 612 1 1 0 383 22 405 1 1 

Käo 1 449 1 1 0 631 631 1 262 1 1 

Jõe 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kokku 3 091 2 2 0 1 014 653 1 667 2 2 
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4 ÜVK ARENDAMINE 

4.1 Perspektiivse tarbimise prognoos 

Perspektiivse veetarbimise ja reoveekoguste prognoosi koostamisel on lähtutud järgmistest 
arvutuslikest algandmetest: 

- keskmise leibkonna suurus Saare maakonnas on 2.1 inimest; 
- elaniku ühikuline veetarve/reoveekogus jääb asula piires muutumatuks, 
- asutuste ja ettevõtete veetarve ja reovee kogused jäävad muutumatus; 
- perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke % määramisel on võetud uute torustike lekke 

määraks 10% võrku juhitavast veest. Vanade torustike leke % on jäetud samaks 
olemasoleva seisuga; 

- tehnoloogiline vesi on vee-ettevõtja poolt vee puhastamiseks ja veevärgi hoolduseks 
kulutatud vee kogus. Selle vee koguse määr jääb ka perspektiivis muutumatuks; 

- perspektiivse kanalisatsioonivõrgu arvutusliku infiltratsioonivee % määramisel on 
võetud uute torustike infiltratsiooni määraks 10% puhastile juhitavast veest. Vanade 
torustike infiltratsiooni % on jäetud samaks olemasoleva seisuga. 

4.1.1 Perspektiivse veetarbimise prognoosi arvutus 

Kuna Laimjala piirkonna asulates ei toimu tarbijate juures veetarbimise mõõtmist, siis on 
arvutuslikult võetud piirkonna asulate elanike ühiktarbimiseks kogu Saaremaa valla 
keskmine ühikuline veetarbimine so 65 l/d el. 

Tuginedes sellele eeldusele on arvutatud arvestamata vee osakaal, mis on järgmine: 

Tabel 18. Arvestamata vee osakaal võrku juhitavast veest 

Asula 
Arvestamata vee osakaal 
Ol.olev I etapp II etapp 

Laimjala -20%* 10% 10% 
Käo 

31% 31% 31% 
Jõe 
*- arvestamata vee (lekked) ebakõla on ilmselt tingitud mõõtmisseadmete ebatäpsusest. Veetarbimise 
prognoosimisel on ebareaalsed tulemused arvutuslikult asendatud perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke 
osakaaluga – 10%. 

Tabel 19. Perspektiivse veevajaduse prognoos 

Asula Laimjala Käo Jõe 

O
le

m
as

o
le

v
 

Elanike arv 105 76 32 

Liitunud elanike 
arv 78 50 6 
% 74% 66% 19% 

Veetarve (m3/d) 
Era 5.1 3.7 
Jur. 0.0 0.0 
Kokku 5.1 3.7 

Arvestamata vesi 
(m3/d) -0.9 1.6 
% -20% 30% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 4.2 5.2 

p
ea

le
 I

 e
ta

p
p

i Liitunud elanike arv 78 50 6 

Veetarve (m3/d) 
Era 5.1 3.7 
Jur. 0.0 0.0 
Kokku 5.1 3.7 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 0.6 1.6 
% 10% 30% 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

18(25) 

Asula Laimjala Käo Jõe 
Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 5.7 5.2 

p
ea

le
 I

I e
ta

p
p

i Liitunud elanike arv 78 50 6 

Veetarve (m3/d) 
Era 5.1 3.7 
Jur. 0.0 0.0 
Kokku 5.1 3.7 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 0.6 1.6 
% 10% 30% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 5.7 5.2 

4.1.2 Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoosi arvutus 

Kuna Laimjala piirkonna asulates ei toimu tarbijate juures veetarbimise mõõtmist, siis on 
arvutuslikult võetud piirkonna asulate elaniku ühikuliseks reoveekoguseks kogu Saaremaa 
valla keskmine so 65 l/d el. 

Kuna Laimjala piirkonnas ei toimu kanalisatsioonikoguste mõõtmist ning puudub info ka 
elanike tegeliku veetarbimise kohta, siis on infiltratsioonivee osakaaluks arvutuslikult võetud 
sarnaste kanalisatsioonisüsteemide (torustiku pikkus, vanus, materjal) põhjal arvutatud 
keskmine infiltratsioonivee osakaal puhastile juhitavast kanalisatsioonikoguseks, milleks on 
20%. 

Tabel 20. Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoos 

Asula Laimjala Käo 

O
le

m
a

s
o

le
v

 

Elanike arv 105 76 

Liitunud elanike 
arv 62 36 
% 59% 47% 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 3.9 2.3 
Jur. 0.0 0.0 
Kokku 3.9 2.3 

Infiltratsioon 
(m3/d) 1.0 0.6 
% 20% 20% 

Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 4.9 2.8 

p
e

al
e

 I
 e

ta
p

p
i Liitunud elanike arv 62 36 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 3.9 2.3 
Jur. 0.0 0.0 
Kokku 3.9 2.3 

Infiltratsioon 
(m3/d) 1.0 0.6 
% 20% 20% 

Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 4.9 2.8 

p
ea

le
 I

I 
et

a
p

p
i Liitunud elanike arv 62 36 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 3.9 2.3 
Jur. 0.0 0.0 
Kokku 3.9 2.3 

Infiltratsioon 
(m3/d) 1.0 0.6 
% 20% 20% 

Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 4.9 2.8 

4.2 Asulapõhine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ülevaade 

4.2.1 Laimjala küla 

Laimjala külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik mh kõrge 
kloriidide sisaldus vees. Kloriidide sisalduse vähendamiseks on ÜVK arendamise kava I 
etapis ette nähtud osmoosseadme paigaldus. 
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Samuti on arendamise kava I etapis ette nähtud Laimjala küla reoveepuhasti 
rekonstrueerimine. Olemasolevaks puhastiks on vertikaalse ja horisontaalse läbivooluga 
pinnasfilter. Puhasti reaalselt ei tööta, õhutuskuplis filtreerumist ei toimu, killustik on üle 
ujutatud, kuppel reovett täis vaatluskaevude kraedeni. Lähiajal on kavas asendada 
olemasolev puhasti annuspuhastiga, sarnaselt Orissaare piirkonnas asuva Tagavere 
reoveepuhastile. Planeeritava reoveepuhasti näol on tegu biokeemilise annus tüüpi 
reoveepuhastiga. Uus reoveepuhasti hakkab kasutama bioloogilist aktiivmuda protsessi 
orgaanilise aine eemaldamiseks, bioloogilist nitrifikatsiooni- ja denitrifikatsiooniprotsessi 
lämmastiku eemaldamiseks ning bioloogilist puhastamist ja keemilist sadestamist fosfori 
eemaldamiseks. Puhasti hakkab reguleerima oma tööd vastavalt sissetuleva heitvee 
kogusele. Puhasti tuleb ühendada kaugjälgimise süsteemiga. 

Tabel 21. Laimjala küla ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
e

e
va

ru
s

tu
s

 

Torustik 
rek. m   
raj. m   

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl   
likv kpl   

Veet. jaam rek. kpl 1  
Liitumisp. raj. kpl   

K
a

n
al

is
a

ts
io

o
n

 

T
o

ru
s

ti
k

: Isevoolne 
rek. m   
raj. m   

Surveline 
rek. m   
raj. m   

Pumplad 
rek. kpl   
raj. kpl   

Reoveepuhasti rek. kpl 1  
Liitumisp. raj. kpl   

4.2.2 Käo küla ja Jõe küla 

Käo külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik mh kõrge 
rauasisaldus vees. Käo puurkaevu vesi on eriti suure raua sisaldusega, mistõttu paigaldatud 
filter ei suuda rauda piisavalt eraldada. ÜVK arendamise kava I etapis on ette nähtud uue 
sügavama puurkaevu rajamine, kust on tõenäoline saada väiksema rauasisaldusega 
toorvett. 

Samuti on arendamise kava I etapis ette nähtud Jõe küla territooriumil asuva 
kanalisatsioonipumpla ja reoveepuhasti likvideerimine. Käo küla kanalisatsiooni puhastisse 
juhtimiseks rajatud torustik on liialt pikk ning puhasti asukoht kanalisatsiooni tekkekohast nii 
kaugel ei ole majanduslikult põhjendatud. Kavas on rajada annustüüpi reoveepuhasti 
Õunaaia kinnistule, kus asuvad ka ainsad ühiskanalisatsiooniga liidetud elamud. Puhastist 
juhitakse heitvesi isevoolse torustiku abil Kuke peakraavi. 

Tabel 22. Käo-Jõe küla ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
e

e
va

ru
s

tu
s

 

Torustik 
rek. m   
raj. m   

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl   
likv kpl   

Veet. jaam rek. kpl 1  
Liitumisp. raj. kpl   

K
an

a
lis

a
ts

io
o

n
 

T
o

ru
st

ik
: 

Isevoolne 
rek. m 81  
raj. m   
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Etapp I etapp II etapp 

Surveline 
rek. m   
raj. m   

Pumplad 
rek. kpl   
raj. kpl   
likv kpl 1  

Reoveepuhasti 
rek. kpl 1  
likv kpl 1  

Liitumisp. raj. kpl   

4.3 ÜVK arendamise kokkuvõte 

Laimjala piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise prioriteediks on 
olemasolevate kehvas seisukorras olevate reoveepuhatite rekonstrueerimine ning joogivee 
kvaliteedi parandamine. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada 
ühisveevarustussüsteemi järgmiselt: 

- Puurkaev-pumpla rek. – 2 tk. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada 
ühiskanalisatsioonisüsteemi järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – 81 m; 
- Reoveepuhasti rek – 2 tk.. 



5 LISAD 

5.1 Veetöötlusjaamade tehnoloogilised skeemid 



 

 

5.2 Joogiveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 



 

 

5.3 Reoveepuhastite tehnoloogilised skeemid 
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1 SISSEJUHATUS 

Antud töös käsitletakse neid piirkondi: 

1. mis jäävad keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalasse; 
2. kus on käesoleval hetkel olemas ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteem. 

Arendamise kava käsitleb järgnevate asulate ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteeme 
ning nende arenguperspektiive: 

- Leisi alevik (Leisi reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740401); 
- Karja küla (Karja reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740404); 
- Pärsama küla (Pärsama reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740402); 
- Veske küla. 
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2 OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Üldandmed 

Leisi piirkonnas on üks alevik (Leisi) ning 48 asustatud küla. Ühine piir on Mustjala, Lääne-
Saare, Pihtla, Valjala ja Orissaare piirkondadega. Leisi piirkonnal on ca 53 km pikkune 
merepiir. Suurimad lahed on Parasmetsa laht ehk Upsu laht ja Triigi laht, suuremad 
poolsaared Pammana nina, Pammana poolsaar, Patimaja poolsaar, Triigi nina, laidudest 
suurimad on Pakulaid (Suurlaid), Pihlalaid, Raudrahu, Saaparahu, Suurkuiv, Võrkrahu ja 
Väikekuiv. 

Tähtsamatest maanteedest läbib piirkonda põhja-lõuna suunaline Leisi-Upa maantee, 
Kuivastu-Valjala-Kuressaare maantee ja piki rannikut kulgev Orissaare-Leisi-Mustjala 
maantee. Leisist 4 km kaugusel asub Triigi sadam, mille kaudu toimub praamiühendus 
Hiiumaaga. 

 
Joonis 1. Leisi piirkonna asukoht 

2.2 Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised 

Leisi piirkonnas on 7 rahvusvahelise tähtsusega looduskaitseala, mis on loetletud allolevas 
tabelis. 

Tabel 1. Rahvusvahelise tähtsusega alad 

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000611 
Lääne-Eesti 
saarestiku 
biosfääri kaitseala 

Valdav enamus kõigist Eesti saartest, sh suurimad 
saared - Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi. 

Biosfääri 
kaitseala 
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Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000400 
Kooljamägede 
loodusala 

Purtsa küla; Pamma küla Natura 2000 
ala 

RAH0000427 Nihatu loodusala Nihatu küla; Roobaka küla Natura 2000 
ala 

RAH0000401 
Pammana 
loodusala 

Murika küla; Pammana küla 
Natura 2000 
ala 

RAH0000133 
Väinamere 
linnuala 

Hiievälja küla; Jõiste küla; Laugu küla; Leisi alevik; 
Meiuste küla; Mujaste küla; Murika küla; Oitme küla; 
Paaste küla; Pammana küla; Parasmetsa küla; 
Roobaka küla; Triigi küla. 

Natura 2000 
ala 

RAH0000605 
Väinamere 
loodusala 

Hiievälja küla; Jõiste küla; Laugu küla; Leisi alevik; 
Meiuste küla; Mujaste küla; Murika küla; Oitme küla; 
Paaste küla; Pammana küla; Parasmetsa küla; 
Roobaka küla; Triigi küla. 

Natura 2000 
ala 

RAH0000673 Väinameri 

Hiievälja küla; Jõiste küla; Laugu küla; Leisi alevik; 
Meiuste küla; Mujaste küla; Murika küla; Oitme küla; 
Paaste küla; Pammana küla; Parasmetsa küla; 
Roobaka küla; Triigi küla. 

HELCOM 

Lisaks nendele on piirkonnas veel järgmised kaitsealad: 

Tabel 2. Siseriikliku tähtsusega kaitstavad alad 

Asukoht Registrikood Objekti nimetus Tüüp 
Koikla küla KLO1200136 Koikla park kaitsealune park 
Purtsa küla, Pamma küla KLO1000026 Pamma maalinn nn. Kooljamäed vana kaitsekorraga ala 

Pärsama küla KLO1200551 Pärsama dendraarium 
uuendamata piiridega park, 
puistu, arboreetum 

Kultuurimälestiste riiklik registrisse on kantud järgmised objektid, mis jäävad projektiala 
piirkonda: 

Tabel 3. Kultuurimälestised projekti piirkonnas 

Asula Nimi Liik 

Leisi alevik 
II maailmasõjas hukkunute ühishaud ajaloomälestis 
Leisi kalmistu ajaloomälestis 

Karja küla Karja kalmistu ajaloomälestis 

Pärsama küla 
II maailmasõjas hukkunute ühishaud ajaloomälestis 
Pärsama kalmistu ajaloomälestis 

Tegevuste kavandamisel ülalolevas tabelis loetletud objektide kaitsealas tuleb lähtuda 
tingimustest, mis on sätestatud muinsuskaitseseaduses. Täiendavad tingimused tööde 
teostamiseks annab Muinsuskaitseamet ehitusprojekti koostamise staadiumis. 

2.3 Põhjavee kaitstus 

Vastavalt veeseadusele arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel pinnakatte koostist 
ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja põhjaveekihi kaitstuse järgi jagunevad 
alad järgmiselt: 

- Kaitsmata (väga reostusohtlikud) alad. Põhjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui 
mineraalsete reoainete suhtes, pinnakatte paksus kuni 2 m. Saasteainete 
infiltratsiooniaeg kuni 30 ööpäeva. 

- Nõrgalt kaitstud (reostusohtlikud) alad. Saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m 
või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on 
arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 
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- Keskmiselt kaitstud (mõõdukalt reostusohtlikud) alad. Saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. 

- Suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik infiltratsiooniaeg 
100-1000 ööpäeva. 

- Kaitstud (väga vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on üle 50 m või savikihi paksus vähemalt 10 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg aluspõhjalisse veekihti on rohkem kui 1000 ööpäeva. 

Nagu näha allolevalt põhjavee kaitstuse kaardi väljavõttelt asuvad Leisi piirkonna ÜVK 
asulad valdavalt keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel vaid Pärsama küla keskus asub 
nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. 

 

Joonis 2.Põhjavee kaitstus Leisi piirkonnas 

Vastavalt veeseadusele on põhjaveehaarde sanitaarkaitseala ulatus 

- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on 10–500 m3/d, on sanitaarkaitseala ulatus: 
o 10 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitstud; 
o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on keskmiselt kaitstud või 

suhteliselt kaitstud; 
o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata või nõrgalt 

kaitstud. 
- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on üle 500 m3/d, on sanitaarkaitseala ulatus: 

o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on suhteliselt kaitstud või 
kaitstud; 

o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata, nõrgalt 
kaitstud või keskmiselt kaitstud. 
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2.4 ÜVK vee erikasutusload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline erikasutusluba 
mh juhul, kui: 

- võetakse põhjavett rohkem kui 150m3/kuus või rohkem kui 10m3/d; 
- juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett, va juhul kui heitvett 

juhtakse veekogusse kuni 1m3/d või kui heitvett juhtakse pinnasesse kuni 5m3/d ja kui 
see tegevus vastab veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse 
juhtimise nõuetele. 

Seega on Saaremaa Vallavalitsusele Leisi piirkonnas põhjavee võtmiseks ja heitvee 
suublasse juhtimiseks väljastatud vee erikasutusluba: 

Nr L.VV/324508 - loas on käsitletud Leisi aleviku, Karja, Pärsama ja Veske külade 
puurkaevudest veevõttu ning reoveepuhastitest väljalaset. 

2.5 Reoveekogumisalad 

Vastavalt veeseadusele on reovee kogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või 
heitvee suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisala koormus on reoveekogumisalal tekkiv 
aastaajast sõltuv suurim reoveest põhjustatud saastatuse kogus, mis on väljendatud 
inimekvivalentides ja mille arvutamisel võetakse arvesse püsielanike, turistide ning tööstus- 
ja muude ettevõtete reovesi, sõltumata sellest, kas see juhitakse ühiskanalisatsiooni või 
mitte. Reoveekogumisala koormuse hulka ei arvata tööstusreovett, mida käideldakse 
tööstusreoveepuhastis. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 

Leisi piirkonda jääb 3 kinnitatud reoveekogumisala: 

Tabel 4. Reoveekogumisalad 

Asukoht Reg.kood Nimetus Tüüp Pindala (ha) Koormus (ie) 
Leisi alevik RKA0740401 Leisi Alla 2 000 ie 21 328 
Karja küla RKA0740404 Karja Alla 2 000 ie 11 266 
Pärsama küla RKA0740402 Pärsama Alla 2 000 ie 16 243 

Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie aladele kehtivad vastavalt 
veeseadusele järgmised tingimused: 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral 
tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine; 

- Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud 
purgimissõlme; 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
võib lisaks eelmisele punktile nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett. 

2.6 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemas ÜVK arendamise kavas toodud 
ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi. 

Allolevas tabelis on toodud eelmises arendamise kavas ette nähtud investeeringud ja nende 
realiseerimise maht. 
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Tabel 5. Eelmise ÜVK arendamise kava realiseeritud maht 

Tabel 5A. I etappi kavandatud tegevused 

Asula 

Kavandatud maht 

Teostatud maht Puurkaev-
pumpla rek. 

Kanal. Isev.-
torustiku rek. 

Kanal. Surve.-
torustiku rek. 

Kanal. 
pumpla rek 

tk m m tk 

Karja   968   1 

Kanal.pumpla rek on 
teostatud, ülejäänud osa 
elluviimine on kavandatud 
käesoleva ÜVK AK II etappi 

Leisi   346     
Projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva ÜVK 
AK II etappi 

Pärsama 1   274   

Puurkaev-pumpla rek on 
teostatud, ülejäänud projekti 
elluviimine on kavandatud 
käesoleva ÜVK AK II etappi 

Tabel 5B. II etappi kavandatud tegevused 

Asula 

Kavandatud maht 

Teostatud maht 

Vee-
varustus 

Kanalisatsioon 

torustiku 
raj. 

isev.-
torustiku raj. 

surve.-
torustiku raj. 

pumpla 
raj. 

m m m tk 

Leisi 1840 1373 1565 2 
Projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva ÜVK 
AK II etappi 

Pärsama 505 522 150 1 
Projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva ÜVK 
AK II etappi 
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3 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI OBJEKTID 

3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 

Leisi piirkonnas on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid järgmistes asulates: 

- Leisi alevikus  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Karja külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Pärsama külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Veske külas  – veevarustus ja kanalisatsioon. 

Piirkonna vee-ettevõtjaks on Saare Vallavalitsus. Edaspidi käsitletakse käesolevas 
arendamise kavas vaid reoveekogumisalasse jäävaid ja/või vee-ettevõtja tegevuspiirkonda 
jäävaid ÜVK süsteeme ja selle süsteemi tarbijaid. 

Tabel 6. ÜVK-teenusega ühendatud inimeste arv 

Asula 
Elanike arv 

Ühisveevarustuse 
ühendatud elanikud 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud 
elanikud 

in in % in % 
Karja 192 166 86% 166 86% 
Leisi 298 63 21% 65 22% 
Pärsama 188 170 90% 172 91% 
Veske 46 31 67% 29 63% 

3.1.1 Tuletõrje veevarustus 

Leisi piirkonna tuletõrje veevarustus on lahendatud kas tuletõrje veemahutite või looduslike 
veevõtukohtade baasil. Enamus kinniseid tuletõrje veevõtukohti on rahuldavas seisukorras. 
Lahtiste tuletõrje veevõtukohtade (oja, tiik) juurde ei ole valdavalt rajatud spetsiaalseid 
aastaringselt kasutatavaid veevõtukohti. Lahtised tuletõrje veevõtukohad vajavad 
investeeringuid, et muuta need paremini aastaringselt kasutatavateks. Tuletõrje 
veevarustuse tehnilise korrashoiu peab tagama nende valdaja. Kuna enamus veevõtukohti 
asub eramaal ja selline kohustus on eraomanikule üldjuhul koormav, on valla kaasabil 
parandatud mitmete veevõtukohtade kasutamisvõimalusi (Metsküla, Ratla, Pamma, Poka). 

Kuna teatud piirkondades puuduvad tuletõrje veevõtukohad, siis nende rajamisel tuleb 
eelkõige võtta arvesse eraomandis olevaid tiike, millele valla või fondide kaasabil rajatakse 
juurdepääsud ja vastavad aastaringselt kasutatavad veevõtukohad. Kuna enamus tuletõrje 
veevõtukohtadel puuduvad vastavad viidad, tulevad kõik veevõtukohad nõuetekohaselt 
tähistada. 

Tuletõrje veevõtukohtade avaliku kasutuse tagamiseks ning nende rekonstrueerimiseks 
vajalike investeeringute tegemiseks on vaja taotleda valla munitsipaalomandisse Linnuse 
külas asuv maatükk suurusega ca 0,5 ha. 

Tabel 7. Leisi piirkonna tuletõrjeveehoidlad ja nende seisukord 

Asula Asukoht 
VVK 
liik 

Maht 
(m³) 

Kasutamise 
võimalus 

Viida 
olemasolu 

Leisi alevik vallamaja taga mahuti 60 aastaringselt olemas 

Leisi alevik 
kooli territooriumil bussipeatuse 
juures 

mahuti 100 aastaringselt olemas 

Leisi alevik 
kooli territooriumil katlamaja 
sissesõidu juures 

mahuti 100 aastaringselt olemas 

Leisi alevik Karja tn 6 kinnistul mahuti 50 aastaringselt puudub 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

10 (31) 

Asula Asukoht 
VVK 
liik 

Maht 
(m³) 

Kasutamise 
võimalus 

Viida 
olemasolu 

Leisi alevik endine karjäär tiik  suvel puudub 
Karja küla endise bensiinijaama juures mahuti  aastaringselt puudub 

Karja küla 
kuivati ja tehnika hoiuplatsi 
vahelisel haljasalal 

mahuti  aastaringselt olemas 

Karja küla vana töökoja otsas mahuti  aastaringselt olemas 

Karja küla 
Vahtra kortermaja sissesõidutee 
ääres 

mahuti  aastaringselt puudub 

Pärsama küla Kalda kinnistul tiik  aastaringselt olemas 
Veske küla Tomba karjäär tiik  aastaringselt puudub 

Veske küla 
Pikamäe puidutööstus, endise 
heinakuuri kõrval 

mahuti  aastaringselt puudub 

Ratla küla 
küla sissesõidutee ääres Silla 
kinnistul 

tiik  aastaringselt puudub 

Metsküla küla Punapea jõgi Tammi kinnistul jõgi   puudub 

Metsküla küla 
küla sissesõidutee ääres Vahtra 
kinnistul 

tiik  suvel puudub 

Soela küla Saare kinnistul tiik  aastaringselt puudub 
Poka küla külatee ääres, Männi kinnistul tiik   puudub 
Koiduvälja küla puidutööstuse juures tiik  aastaringselt  

Selja küla endine Tika karjäär tiik   puudub 
Luulupe küla hobusetallide juures mahuti    

Pöitse küla endise metskonna kontori juures tiik   puudub 
Laugu küla endise töökoja õues tiik  aastaringselt  

Kopli küla Kopli tee ääres Matsi kinnistul tiik   puudub 
Mätja küla endise kartulihoidla juures tiik   puudub 

Mätja küla 
Pärsama-Võlupe tee ääres, 
Armanda kinnistul 

tiik   puudub 

Mujaste küla Võlupe jõe silla juures jõgi  aastaringselt  

3.2 Sademeveekanalisatsioon 

Leisi piirkonna asulates eraldi sademeveekanalisatsioon puudub. Teedelt toimub sademevee 
ära juhtimine kraavide abil või juhitakse see tee kõrval olevale haljasalale, kus vesi imbub 
pinnasesse. Erakinnistutelt reeglina sademevee ära juhtimise võimalus puudub, mistõttu 
immutatakse sademevesi pinnasesse. 

3.3 Asulapõhine ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniobjektide ülevaade 

3.3.1 Leisi alevik 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Leisi alevik 
keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus saviliivmoreenist 
pinnakatte paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. 

Alevikus on keskkonnaministri poolt kinnitatud Leisi reoveekogumisala. 

Tabel 8. Leisi reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 
Leisi  21 RKA0740401 328 Alla 2 000 ie 

Alevikus elab 2019. aasta seisuga 298 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 63 (21%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 65 (22%) inimest. 
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Suurim ÜVK teenuse tarbijad Leisi alevikus on Leisi Keskkool (141 õpilast). 

3.3.1.1 Veevarustus 

3.3.1.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 26 puurkaevu, millest 1 kuulub Saaremaa 
Vallavalitsusele ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks.  

Tabel 9. Leisi aleviku ühisveevarustuse puurkaevude ja pumplate andmed 

Veehaarde nimetus: Leisi aleviku pk 
Puurkaev 
Puurkaevu katastri nr: 12300 
Puurkaevu passi nr: 5044 
Puurkaevu puurimise aasta: 1981 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 40 
Lubatud veevõtt vee erikasutusloa järgi (m³/a) 23 724 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 4 200 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m – on tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 
Rajatud: 1983 
Rekonstrueeritud: 2009 
Puhastusseade: liivafilter 

tüüp ja mark paarissurvefilter 502-PDA 
tootlikus (m3/h) qmax= 5,7 m3/h 

Pumpla tüüp: üheastmeline 
Surve reguleerimine Hüdrofoor, V = 0,3 m3 
Seisukorra hinnang 
hoone hea 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

Leisi alevikus võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge 
rauasisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. Pumplasse on 
paigaldatud veetöötlussüsteem rauasisalduse vähendamiseks. Puurkaevu vesi juhitakse läbi 
filterseadme. Filtrimaterjalina kasutatakse filtriliiva ja kruusa. Puurkaev-pumpla tehnoloogiline 
skeem on toodud käesoleva töö lisades. 

Aleviku veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.1.1.2 Torustik 

Suur osa asula ühisveevärgi torustikest on paigaldatud 2009 aastal. Torustik on rajatud 
plasttorudest, läbimõõduga De63. Ühisveevõrgu pikkus on ca 802m ning torustike seisukord 
on hea. 

3.3.1.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Leisi alevikus on tuletõrje veevarustuseks rajatud kolm tuletõrjeveehoidlat, millede andmed 
on allolevas tabelis. 
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Tabel 10. Leisi aleviku tuletõrje veevõtukohad 

Asukoht VVK liik Viida asukoht Maht Tehniline seisukord 
Leisi end.vallamaja taga Mahuti puudub 30 Korras 
Leisi Kooli kõrval Mahuti    
Karja tn 6 kõrval Mahuti    

3.3.1.2 Kanalisatsioon 

3.3.1.2.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud aastatel 1983 ja 2009. Torustik on rajatud 
malm- ja plasttorudest. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab: 

- isevoolne torustik, mille pikkus on 727 m ning läbimõõt DN200 ja De160. Torustike 
seisukord on valdavalt hea, va lõik Leisi koolist kuni reoveepuhastini. 

- survetorustik, mille trassi pikkuseks on 264 m ning milles on kaks paralleelset kulgevat 
toru. Torustik on malmtorudest läbimõõduga DN100. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 1 kanalisatsioonipumpla. Pumpla asukoht on 
näidatud joonisel ning selle andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 11. Leisi aleviku kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 

Leisi 1983 2009 2 
As0831-

186-S13/4 
45 9,8 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 

3.3.1.2.2 Reoveepuhasti 

Leisi aleviku reoveepuhasti on rajatud 1983aastal ja see rekonstrueeriti täielikult 2009 aastal. 
Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. Heitveesuublaks on 
Leisi jõgi. 

Tabel 12. Leisi aleviku reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Leisi aleviku RVP 
Rajatud 1983 
Rekonstrueeritud 2009 
Puhastusseadme tüüp biopuhasti 
Purgimissõlm kuivvõre, mahuti 12 m³ 
Proj. tootlikus Qmax= 57 m³/d 

Proj. reostuskoormus 
416 ie 

25 kg BHT₇/d 
Kuja 100 m 
Seisukorra hinnang:  

hoone rahuldav 
mahutid rahuldav 
seadmed ja torustik mitterahuldav 
elekter-automaatika rahuldav 

Puhasti vajab uuenduskuuri: osad seadmed vajavad väljavahetamist, elekter-automaatikaosa 
ning samuti ka mudaringlussüsteem vajab täiendamist. 
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Tabel 13. Leisi aleviku puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Leisi jõgi 
Väljalaskme tüüp puhastiga seotud väljalask 
Väljalaskme nimetus Leisi aleviku puhasti 
Lubatud vooluhulk vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

13 872 

Suurim lubatud 
saasteaine 
sisaldus vee 
erikasutusloa järgi 
(mg/l)  

BHT₇ 25 
Heljum 35 
KHT 125 
Nafta  

pH 9 
Nüld 60 
Püld 2 

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

3.3.1.2.3  Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Leisi alevikus lahtist kraavitust ja sademevee kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi 
juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus see imbub pinnasesse. 

3.3.2 Karja küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Karja küla 
keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus saviliivmoreenist 
pinnakatte paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. 

Külas on keskkonnaministri poolt kinnitatud Karja reoveekogumisala. 

Tabel 14. Karja reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 
Karja  11 RKA0740404 266 Alla 2 000 ie 

Külas elab 2019. aasta seisuga 192 inimest. Ühisvee- ja -kanalisatsiooniga on liitunud 166 
86%) inimest. 

Suuremad ÜVK teenuse tarbijad Karja külas on vallaasutustest Karja lugemis-teabetuba; 
ettevõtetest OÜ Karja (piimakarja- ja teraviljakasvatus) ja Karja Pagariäri OÜ (leiva- ja 
saiatootmine). 

3.3.2.1 Veevarustus 

3.3.2.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 10 puurkaevu, millest 1 kuulub Saaremaa 
Vallavalitsusele ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks. 
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Tabel 15. Karja küla ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed 

Veehaarde nimetus: Karja küla pk 
Puurkaev 
Puurkaevu katastri nr: 12327 
Puurkaevu passi nr: 5972 
Puurkaevu puurimise aasta: 1988 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 30 
Lubatud veevõtt vee erikasutusloa järgi (m³/a) 21 536 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 6 980 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m – on tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 
Rajatud: 1972 
Rekonstrueeritud: 2009 
Puhastusseade: liivafilter 

tüüp ja mark paarissurvefilter 502-PDA 
tootlikus (m3/h) qmax= 5,7 m3/h 

Pumpla tüüp : üheastmeline 
Surve reguleerimine  hüdrofoor, V=0,3 m3 
Seisukorra hinnang 
hoone hea 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

Karja külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge 
rauasisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. Pumplasse on 
paigaldatud veetöötlussüsteem rauasisalduse vähendamiseks. Puurkaevu vesi juhitakse läbi 
filterseadme. Filtrimaterjalina kasutatakse filtriliiva ja kruusa. Puurkaev-pumpla tehnoloogiline 
skeem on toodud käesoleva töö lisades. 

Küla veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.2.1.2 Torustik 

Suurem enamus asula ühisveevärgi torustikust on rajatud 2009 a. Torustik on rajatud 
plasttorudest läbimõõduga De63. Ühisveevõrgu pikkus on ca 1 533m ning torustike 
seisukord on hea. 

3.3.2.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Karja külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud 3 veevõtukohta, nende asukohad on näidatud 
joonisel. 

Tabel 16. Karja küla tuletõrjeveehoidlad 

Asukoht VVK liik Viida asukoht Tehniline seisukord 
bensiinijaama kõrval Mahuti puudub Korras 
viljalao kõrval Mahuti puudub Korras 
töökoja õues vana töökoja otsas Mahuti veevõtukohal. Korras 
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3.3.2.2 Kanalisatsioon 

3.3.2.2.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud aastatel 1972 ja 2009. Torustik on rajatud 
malm- ja plasttorudest. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab: 

- isevoolne torustik, mille pikkus on 1 595 m ning läbimõõt DN200 ja De160. Elamute 
piirkonnas, kuhu on paigaldatud uued torustikud, on torustike seisukord on hea. 
Vanemate torustike seisukord on halb, torud ja kaevud on amortiseerunud. 

- survetorustik, mille trassi pikkuseks on 118 m. Torustik on plasttorudest läbimõõduga 
DN75. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 1 kanalisatsioonipumpla, mille seisukord on hea – 
pumpla . Pumpla asukoht on näidatud joonisel ning selle andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 17. Karja küla kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealn
e osa 

Karja 
1970-
ndad 

2018 2 
As0831-186-

S13/4 
45 9,8 hea hea hea hea 

3.3.2.2.2 Reoveepuhasti 

Leisi aleviku reoveepuhasti on rajatud 1970-ndatel aastatel ja see rekonstrueeriti 2009 
aastal. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 
Heitveesuublaks on Leisi jõgi. 

Tabel 18. Karja küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Karja küla RVP 
Rajatud 1970-ndad 
Rekonstrueeritud 2009 
Puhastusseadme tüüp biopuhasti 
Purgimissõlm ei ole 
Proj. tootlikus Qmax= 45 m3/d 

Proj. reostuskoormus  
283 ie 

17 kg BHT₇/d 
Kuja 50 m 
Seisukorra hinnang: 

 

hoone rahuldav 
mahutid rahuldav 
seadmed ja torustik mitterahuldav 
elekter-automaatika rahuldav 

Puhasti vajab uuenduskuuri: osad seadmed vajavad väljavahetamist, elekter-automaatikaosa 
vajab täiendamist samuti ka mudaringlussüsteem. 

Tabel 19. Karja küla puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Leisi jõgi 
Väljalaskme tüüp puhastiga seotud väljalask 
Väljalaskme nimetus Karja küla puhasti 
Lubatud vooluhulk vee 10 952 
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Suubla nimetus Leisi jõgi 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

Suurim lubatud 
saasteaine sisaldus vee 
erikasutusloa järgi 
(mg/l)  

BHT₇ 40 
Heljum 35 
KHT 150 
Nafta  

pH 9 
Nüld  

Püld  

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

3.3.2.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Karja külas sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee 
kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus 
see imbub pinnasesse. 

3.3.3 Pärsama küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Pärsama küla 
nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus saviliivpinnakatte paksus on 
valdavalt 2-10 m või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise 
aeg on arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

Külas on keskkonnaministri poolt kinnitatud Pärsama reoveekogumisala. 

Tabel 20. Pärsama reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 
Pärsama 16 RKA0740402 243 Alla 2 000 ie 

Külas elab 2019. aasta seisuga 188 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 170 (90%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 172 (91%) inimest. 

Suuremad ÜVK teenuse tarbijad Pärsama külas on vallaasutused Pärsama kultuurimaja, 
Pärsama lasteaed (68 last), Pärsama Hooldekodu (25 kohta). 

3.3.3.1 Veevarustus 

3.3.3.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 7 puurkaevu, millest 1 kuulub Saaremaa 
Vallavalitsusele ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks. 

Tabel 21. Pärsama küla ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed 

Veehaarde nimetus: Pärsama 
Puurkaev 
Puurkaevu katastri nr: 12327 
Puurkaevu passi nr: 5972 
Puurkaevu puurimise aasta: 1988 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 30 
Lubatud veevõtt vee erikasutusloa järgi (m³/a) 21 536 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 6 100 
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Veehaarde nimetus: Pärsama 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m – ei ole tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 
Rajatud: 1974 
Rekonstrueeritud: 2002, 2018 
Puhastusseade:  

tüüp ja mark liivafilter ARS 410 Duplex (komposiit) 
tootlikus (m3/h) qmax= 3 m3/h 

Pumpla tüüp : üheastmeline 
Surve reguleerimine  hüdrofoor, V=0,3 m3 
Seisukorra hinnang 
hoone rahuldav 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

Pärsama külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge 
rauasisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. Pumplasse on 
paigaldatud veetöötlussüsteem rauasisalduse vähendamiseks. Puurkaevu vesi juhitakse läbi 
filterseadme. Filtrimaterjalina kasutatakse filtriliiva ja kruusa. Puurkaev-pumpla tehnoloogiline 
skeem on toodud käesoleva töö lisades. 

Küla veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.3.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustik on rajatud 2003 a. Torustik on rajatud plasttorudest läbimõõduga 
De63 ja De50. Ühisveevõrgu pikkus on ca 1 879 km ning torustike seisukord on hea. 

3.3.3.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Pärsama külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud 2 veevõtukohta, mis hetkel on 
kasutuskõlbmatud. Nende asukohad on näidatud joonisel. 

Tabel 22. Pärsama küla tuletõrjeveehoidlad 

Asukoht VVK liik Viida asukoht Tehniline seisukord 
Pärsama tiik Tiik + kaev tiigi kaldal Ei saa kasutada 
Pärsama töökoja ees Mahuti töökoja ees Ei saa kasutada 

Mitterahuldavas seisukorras olevate veevõtukohtade korrastamine toimuba vastavalt 
kohaliku päästeameti ettekirjutuse kohaselt valla eelarvest. 

3.3.3.2 Kanalisatsioon 

3.3.3.2.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud aastatel 1974 ja 2009. Torustik on rajatud 
malm- ja plasttorudest. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab: 

- isevoolne torustik, mille pikkus on 1 573 m ning läbimõõt De160. torustiku seisukord 
on hea. 
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- survetorustik, mille trassi pikkuseks on 344 m. Reoveepuhasti juures olev survetorustik 
(De110) on paigaldatud 2009 aastal ja torustiku seisukord on hea. Lasteaia pumpla 
torustik (DN100) on rajatud 1974 aastal ning see on amortiseerunud. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 2 kanalisatsioonipumplat. Pumpla asukohad on 
näidatud joonisel ning nende andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 23. Pärsama küla kanalisatsioonipumplate andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 
Pärsama 
puhasti  

2009  2 Afp0831,5M15 63 6,2 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 

Pärsama 
Lasteaia 

1970-
ndad 

2009 2 Afp0830S13/4D 45 9,8 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 

3.3.3.2.2 Reoveepuhasti 

Pärsama küla reoveepuhasti on rajatud 1970-ndatel aastatel ja see rekonstrueeriti 2009 
aastal. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 
Heitveesuublaks on Saadu kraav. 

Tabel 24. Pärsama küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Pärsama küla RVP 
Rajatud 1970-ndad 
Rekonstrueeritud 2009 
Puhastusseadme tüüp biopuhasti 
Purgimissõlm ei ole 
Proj. tootlikus Qmax= 45 m3/d 

Proj. reostuskoormus  
283 ie 

17 kg BHT₇/d 
Kuja 50 m 
Seisukorra hinnang: 

 

hoone rahuldav 
mahutid rahuldav 
seadmed ja torustik mitterahuldav 
elekter-automaatika rahuldav 

Tabel 25. Pärsama küla puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Saadu kraav 
Väljalaskme tüüp puhastiga seotud väljalask 
Väljalaskme nimetus Pärsama küla puhasti 
Lubatud vooluhulk vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

10 952 

Suurim lubatud 
saasteaine sisaldus 
vee erikasutusloa 
järgi (mg/l)  

BHT₇ 40 
Heljum 35 
KHT 150 
Nafta  

pH 9 
Nüld  

Püld  

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 
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3.3.3.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Pärsama külas sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee 
kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus 
see imbub pinnasesse. 

3.3.4 Veske küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Veske küla 
keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus saviliivmoreenist 
pinnakatte paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. 

Veske külas reoveekogumisala moodustatud ei ole, kuna tegemist on suhteliselt hajali 
paikneva hoonestusega asulaga, siis ei vasta asulas tekkiv reostuskoormus 
reoveekogumisaladele määratud kriteeriumitele. 

Külas elab 2019. aasta seisuga 46 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 31 (67%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 29 (63%) inimest. 

ÜVK teenuse suurtarbijaid asulas ei ole. 

3.3.4.1 Veevarustus 

3.3.4.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 9 puurkaevu, millest 1 kuulub Saaremaa 
Vallavalitsusele ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks. 

Tabel 26. Veske küla ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed 

Veehaarde nimetus: Aru elamute pk 
Puurkaev 
Puurkaevu katastri nr: 12324 
Puurkaevu passi nr: 2221 
Puurkaevu puurimise aasta: 1968 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 23 
Lubatud veevõtt vee erikasutusloa järgi (m³/a) 2 192 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 890 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 10 m – on tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 
Rajatud: 1964 
Rekonstrueeritud: 2009 
Puhastusseade: liivafilter 

tüüp ja mark paarissurvefilter 202-PDA 
tootlikus (m3/h) qmax= 2,4 m3/h 

Pumpla tüüp : üheastmeline 
Surve reguleerimine  hüdrofoor, V=0,3 m3 
Seisukorra hinnang 
hoone hea 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

Veske külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge 
rauasisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. Pumplasse on 
paigaldatud veetöötlussüsteem rauasisalduse vähendamiseks. Puurkaevu vesi juhitakse läbi 
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filterseadme. Filtrimaterjalina kasutatakse filtriliiva ja kruusa. Puurkaev-pumpla tehnoloogiline 
skeem on toodud käesoleva töö lisades. 

Küla veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.4.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustik on rajatud 2003 a. Torustik on rajatud plasttorudest läbimõõduga 
De50. Ühisveevõrgu pikkus on ca 137 m ning torustike seisukord on hea. 

3.3.4.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Veske külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud 2 veevõtukohta, nende asukohad on näidatud 
joonisel. 

Tabel 27. Veske küla tuletõrjeveehoidlad 

Asukoht VVK liik Viida asukoht Tehniline seisukord 

Tomba kruusakarjäär Karjäär puudub Korras 

Pikamäe mööblitehase vana heinakuuri kõrval Mahuti puudub Korras 

3.3.4.2 Kanalisatsioon 

3.3.4.2.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud aastatel 2003 ja 2009. Torustik on rajatud 
keraamilistest ja plastikust torudest. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab isevoolne torustik, mille pikkus on 341 m ning läbimõõt 
DN200. Torustike seisukord on hea. Kanalisatsioonipumplaid Veske külas ei ole. 

3.3.4.2.2 Reoveepuhasti 

Veske küla (nimetatakse Aru elamute) reoveepuhasti on rajatud 1970-ndatel aastatel ja see 
rekonstrueeriti täielikult 2009 aastal. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud 
käesoleva töö lisades. Heitveesuublaks on Veske kraav. 

Tabel 28. Veske küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Aru elamute puhasti 
Rajatud 1970-ndad 
Rekonstrueeritud 2009 
Puhastusseadme tüüp septik (V= 10 m3) ja biotiigid 
Purgimissõlm ei ole 
Proj. tootlikus Qmax= 5 m3/d 

Proj. reostuskoormus  
50 ie 

3 kg BHT₇/d 
Kuja 50 m 
Seisukorra hinnang:  

hoone hea 
mahutid rahuldav 
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Puhastusjaama nimi Aru elamute puhasti 
seadmed ja torustik rahuldav 
elekter-automaatika hea 

Tabel 29. Veske küla puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Veske kraav 
Väljalaskme tüüp puhastiga seotud väljalask 
Väljalaskme nimetus Aru elamute puhasti 
Lubatud vooluhulk vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

2 000 

Suurim lubatud 
saasteaine sisaldus 
vee erikasutusloa 
järgi (mg/l)  

BHT₇ 40 
Heljum 35 
KHT 150 
Nafta  

pH 9 
Nüld  

Püld  

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

3.3.4.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Veske külas sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee 
kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus 
see imbub pinnasesse. 

3.4 Kokkuvõte piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidest 

Allolevas tabelis on toodud Leisi piirkonnas asuvate olemasolevate ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni objektide loetelu. 

Tabel 30. Leisi piirkonnas asuvate ÜVK objektide koondtabel 

Asula 

Veevarustus Kanalisatsioon 

Torustik 
Puurkaev-

pumpla 
Vee-

töötlus 

II 
astme 

pumpla 

Torustik 
Pumpla Puhasti 

Isevoolne Surveline Kokku 

m tk tk tk m m m tk tk 
Karja 1 533 1 1 0 1 595 118 1 713 1 1 
Leisi 802 1 1 0 727 264 991 1 1 

Pärsama 1 879 1 1 0 1 573 344 1 917 2 1 
Veske 137 1 1 0 341 0 341 0 1 

Kokku 4 351 4 4 0 4 236 726 4 962 4 4 
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4 ÜVK ARENDAMINE 

4.1 Perspektiivse tarbimise prognoos 

Perspektiivse veetarbimise ja reoveekoguste prognoosi koostamisel on lähtutud järgmistest 
arvutuslikest algandmetest: 

- keskmise leibkonna suurus Saare maakonnas on 2.1 inimest; 
- elaniku ühikuline veetarve/reoveekogus jääb asula piires muutumatuks, 
- asutuste ja ettevõtete veetarve ja reovee kogused jäävad muutumatus; 
- perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke % määramisel on võetud uute torustike lekke 

määraks 10% võrku juhitavast veest. Vanade torustike leke % on jäetud samaks 
olemasoleva seisuga; 

- tehnoloogiline vesi on vee-ettevõtja poolt vee puhastamiseks ja veevärgi hoolduseks 
kulutatud vee kogus. Selle vee koguse määr jääb ka perspektiivis muutumatuks; 

- perspektiivse kanalisatsioonivõrgu arvutusliku infiltratsioonivee % määramisel on 
võetud uute torustike infiltratsiooni määraks 10% puhastile juhitavast veest. Vanade 
torustike infiltratsiooni % on jäetud samaks olemasoleva seisuga. 

4.1.1 Perspektiivse veetarbimise prognoosi arvutus 

Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete 
põhjal. 

Tabel 31. Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine 

Asula 
Elaniku 

ühikveetarbimine(l/d) 

Karja 34 

Leisi 66 
Pärsama 67 
Veske 79 

Asulapõhine arvestamata vee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 32. Arvestamata vee osakaal võrku juhitavast veest 

Asula 
Arvestamata vee osakaal 
Ol.olev I etapp II etapp 

Karja 2%* 10% 10% 
Leisi 15% 15% 13% 
Pärsama 3%* 10% 10% 
Veske 0%* 10% 10% 
*- asulapõhine olemasolev arvestamata vee osakaal on arvutatud 2018a toodetud ja müüdud vee vahena. 
Toodetud vee (võrku suunatud vesi), müüdud (tarbitud) vee ja arvestamata vee (lekked) ebakõla on tingitud 
mõõtmisseadmete ebatäpsusest. Veetarbimise prognoosimisel on ebareaalsed tulemused arvutuslikult asendatud 
perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke osakaaluga – 10% 

Tabel 33. Perspektiivse veevajaduse prognoos 

Asula Karja Leisi Pärsama Veske 

Olemasolev 

Elanike arv 192 298 188 46 

Liitunud elanike 
arv 166 63 170 31 
% 86% 21% 90% 67% 

Veetarve (m3/d) 
Era 5.7 4.2 11.4 2.4 
Jur. 13.0 5.6 4.8 0.0 

Kokku 18.7 9.8 16.2 2.4 
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Asula Karja Leisi Pärsama Veske 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 0.4 1.7 0.5 0.0 

% 2% 15% 3% 0% 
Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 19.1 11.5 16.7 2.4 

peale I etappi 

Liitunud elanike arv 166 63 170 31 

Veetarve (m3/d) 
Era 5.7 4.2 11.4 2.4 
Jur. 13.0 5.6 4.8 0.0 

Kokku 18.7 9.8 16.2 2.4 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 2.1 1.7 1.8 0.3 

% 10% 15% 10% 10% 
Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 20.8 11.5 18.0 2.7 

peale II etappi 

Liitunud elanike arv 166 144.9 184.7 31 

Veetarve (m3/d) 
Era 5.7 9.6 12.4 2.4 
Jur. 13.0 5.6 4.8 0.0 

Kokku 18.7 15.2 17.1 2.4 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 2.1 2.3 1.9 0.3 

% 10% 13% 10% 10% 
Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 20.8 17.5 19.1 2.7 

4.1.2 Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoosi arvutus 

Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete 
põhjal. 

Tabel 34. Asulapõhine elaniku ühikuline kanalisatsioonikogus 

Asula 
Elaniku ühikuline 

kanalisatsioonikogus (l/d) 
Karja 34 

Leisi 64 

Pärsama 66 

Veske 84 

Asulapõhine infiltratsioonivee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 35. Infiltratsioonivee osakaal puhastile juhitavast kanalisatsioonist 

Asula 
Infiltratsioon 

Ol.olev I etapp II etapp 
Karja 12% 12% 10% 
Leisi 10% 10% 10% 
Pärsama 10% 10% 10% 
Veske 10% 10% 10% 

Tabel 36. Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoos 

Asula Karja Leisi Pärsama Veske 

Olemasolev 

Elanike arv 192 298 188 46 

Liitunud elanike 
arv 166 65 172 29 
% 86% 22% 91% 63% 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 5.7 4.2 11.4 2.4 
Jur. 8.8 5.6 4.8 0.0 

Kokku 14.5 9.8 16.2 2.4 

Infiltratsioon 
(m3/d) 2.0 1.1 1.8 0.3 

% 12% 10% 10% 10% 
Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 16.5 10.9 18.0 2.7 

peale I etappi Liitunud elanike arv 166 65 172 29 
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Asula Karja Leisi Pärsama Veske 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 5.7 4.2 11.4 2.4 
Jur. 8.8 5.6 4.8 0.0 

Kokku 14.5 9.8 16.2 2.4 

Infiltratsioon 
(m3/d) 2.0 1.1 1.8 0.3 

% 12% 10% 10% 10% 
Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 16.5 10.9 18.0 2.7 

peale II etappi 

Liitunud elanike arv 166 147 195 29 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 5.7 9.4 12.9 2.4 
Jur. 8.8 5.6 4.8 0.0 

Kokku 14.5 15.0 17.7 2.4 

Infiltratsioon 
(m3/d) 1.6 1.7 2.0 0.3 

% 10% 10% 10% 10% 
Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 16.1 16.7 19.7 2.7 

4.2 Asulapõhine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ülevaade 

4.2.1 Leisi alevik 

Leisi alevikus on I etappi planeeritud reoveepuhasti rekonstrueerimine. Puhasti vajab 
uuenduskuuri: osad seadmed vajavad väljavahetamist, elekter-automaatikaosa ning samuti 
ka mudaringlussüsteem vajab täiendamist. 

ÜVK arendamise II etappi on Leisi alevikus jäetud peamiselt ÜVK võrgu laiendamine, 
selliselt, et valdav osa reoveekogumisalas olevatel asula kinnistutel oleks võimalus ÜVK 
süsteemiga liituda. Laiendusega luuaks liitumisvõimalus nii vee kui kanalisatsiooniga 38-le 
eramuga kinnistule ja Leisi teenuskeskuse kinnistule. Samuti on II etapis kavas 
rekonstrueerida isevoolne torustik Leisi koolist kuni reoveepuhastini. 

Ülevaade Leisi aleviku ÜVK arendamise kavast on toodud allolevates tabelites. 

Tabel 37. Leisi aleviku ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
ee

va
ru

st
u

s
 

Torustik 
rek. m     
raj. m   1 840 

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl     
likv kpl     

Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl   39 

K
an

al
is

a
ts

io
o

n
 

T
o

ru
s

ti
k

: Isevoolne 
rek. m   346 
raj. m   1 372 

Surveline 
rek. m     
raj. m   1 566 

Pumplad 
rek. kpl     
raj. kpl   2 

Reoveepuhasti rek. kpl 1   
Liitumisp. raj. kpl   39 

Torustiku läbimõõdud on toodud joonisel, rajatava pumplate parameetrid on allolevas tabelis. 
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Tabel 38. Leisi reoveekogumisalasse rajatava kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Pumpla võimsus 
Qpump (l/s) 

Survetoru 
Geod. tõste-
kõrgus, (m) 

Pumba tõste-
kõrgus (m) De 

Pikkus 
(m) 

Rõhukadu 
(m) 

KP Leisi-1 5 110 584 3,7 6,4 11 
KP Leisi-2 6 110 715 5,9 6,9 14 

4.2.2 Karja küla 

Karja külas on I etappi planeeritud reoveepuhasti rekonstrueerimine. Puhasti vajab 
uuenduskuuri: osad seadmed vajavad väljavahetamist, elekter-automaatikaosa ning samuti 
ka mudaringlussüsteem vajab täiendamist. 

ÜVK arendamise II etappi on kavandatud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. 
Rekonstrueerimisele kuulub üle 70% kogu asula isevoolutorustikest. 

Ülevaade Karja küla ÜVK arendamise kavast on toodud allolevates tabelites. 

Tabel 39. Karja küla ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
ee

v
a

ru
st

u
s

 

Torustik 
rek. m     
raj. m     

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl     
likv kpl     

Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl     

K
an

al
is

a
ts

io
o

n
 

T
o

ru
s

ti
k:

 

Isevoolne 
rek. m   968 
raj. m     

Surveline 
rek. m     
raj. m     

Pumplad 
rek. kpl     
raj. kpl     

Reoveepuhasti rek. kpl 1   
Liitumisp. raj. kpl     

4.2.3 Pärsama küla 

Pärsama külas on I etappi planeeritud reoveepuhasti rekonstrueerimine. Puhasti vajab 
uuenduskuuri: osad seadmed vajavad väljavahetamist, elekter-automaatikaosa ning samuti 
ka mudaringlussüsteem vajab täiendamist. 

ÜVK arendamise II etappi on kavandatud ÜVK võrgu laiendamine, selliselt, et valdav osa 
reoveekogumisalas olevatel asula kinnistutel oleks võimalus ÜVK süsteemiga liituda. 
Laiendusega luuaks liitumisvõimalus nii vee kui kanalisatsiooniga 5-le eramuga kinnistule 
ning kaupluse ja kiriku kinnistutele. Ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus luuakse 2-le 
eramuga kinnistule ning kaupluse ja rahvamaja kinnistutele. 

Tabel 40. Pärsama küla ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
ee

v
a

ru
st

u
s

 

Torustik 
rek. m     
raj. m   505 

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl     
likv kpl     

Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl   7 
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Etapp I etapp II etapp 

K
an

al
is

at
si

o
o

n
 

T
o

ru
s

ti
k

: Isevoolne 
rek. m     
raj. m   522 

Surveline 
rek. m   274 
raj. m   150 

Pumplad 
rek. kpl     
raj. kpl   1 

Reoveepuhasti rek. kpl 1   
Liitumisp. raj. kpl   11 

Torustiku läbimõõdud on toodud joonisel, rajatava pumpla parameetrid on allolevas tabelis. 

Tabel 41. Pärsama reoveekogumisalasse rajatava kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla nimi 
Pumpla võimsus 

Qpump (l/s) 

Survetoru 
Geod. tõste-
kõrgus, (m) 

Pumba tõste-
kõrgus (m) De 

Pikkus 
(m) 

Rõhukadu 
(m) 

KP Pärsama -1 5 110 150 0,9 2,9 5 

4.2.4 Veske küla 

Käesoleva kavaga Veske küla ÜVK süsteemi arendusse lähima 12 a jooksul investeeringuid 
ette ei nähta. 

4.3 ÜVK arendamise kokkuvõte 

Leisi piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise prioriteediks on olemasolevate 
kehvas seisukorras olevate reoveepuhastite rekonstrueerimine. 

II etappi on jäetud ÜVK süsteemide laiendamine. Laiendamise peamiseks eesmärgiks on 
reoveekogumisaladel kõigile kinnistutele ÜVK süsteemiga liitumisvõimaluse tagamine. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada 
ühisveevarustussüsteemi järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – 2,3 km; 
- Liitumisvõimalus luuakse ca 90 inimesele. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada 
ühiskanalisatsioonisüsteemi järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – 5,2 km (isevoolne 3,2 km; surveline 2,0 km); 
- Pumplate rajamine – 3 tk; 
- Reoveepuhastite rekonstrueerimine – 3 tk; 
- Liitumisvõimalus luuakse ca 95 inimesele. 



 

 

5 LISAD 

5.1 Veetöötlusjaamade tehnoloogilised skeemid 
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5.2 Joogiveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 
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5.3 Reoveepuhastite tehnoloogilised skeemid 
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5.4 Heitveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 
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5.5 Joonised 

VK-0 Tingmärgid 

VK-1 Leisi aleviku veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-2 Karja küla veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-3 Pärsama küla veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-4 Veske küla veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 
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1 SISSEJUHATUS 

Antud töös käsitletakse neid piirkondi: 

1. mis jäävad keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalasse; 

2. kus on käesoleval hetkel olemas ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteem. 

Arendamise kava käsitleb järgnevate asulate ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteeme 
ning nende arenguperspektiive: 

 Aste alevik (Aste reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740413); 
 Aste küla (Haamse reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740415); 
 Eikla küla (Eikla reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740414); 
 Kärla alevik (Kärla reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740405 ja Sõmera 

reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740406); 
 Lümanda küla (Lümanda reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740399); 
 Nasva alevik (Nasva reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740408); 
 Upa küla (Upa reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740411); 
 Kudjape alevik 
 Laheküla küla (Kuressaare reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740413); 
 Sikassaare küla 
 Koimla küla. 
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2 OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Üldandmed 

Lääne-Saare piirkonnas on neli alevikku (Aste, Kudjape, Kärla ja Nasva) ning 111 küla. Ühine 
piir Kuressaare linna ja Salme, Mustjala, Leisi, Kihelkonna ning Pihtla piirkonnaga. 

 

Joonis 1. Lääne-Saare piirkonna asukoht 

2.2 Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised 

Projekti piirkonda jääb 10 rahvusvahelise tähtsusega looduskaitseala, mis on loetletud 
allolevas tabelis. 

Tabel 1. Rahvusvahelise tähtsusega looduskaitsealad 

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000611 Lääne-Eesti 
saarestiku biosfääri 
kaitseala 

Valdav enamus kõigist Eesti 
saartest, sh suurimad saared - 
Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja 
Vormsi. 

Biosfääri kaitseala 

RAH0000435 Haavassoo loodusala Hirmuste küla; Koimla küla Natura 2000 ala 

RAH0000399 Kudjape loodusala Kudjape alevik Natura 2000 ala 

RAH0000403 Lannasmaa loodusala Mõisaküla küla; Leedri küla; 
Lümanda küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000408 Suurissoo loodusala Varpe küla; Lümanda küla Natura 2000 ala 

RAH0000423 Sepamaa loodusala Muratsi küla; Kudjape alevik; 
Praakli küla 

Natura 2000 ala 
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Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000519 Põduste-Upa 
loodusala 

Laadjala küla; Maleva küla; 
Sikassaare küla; Unimäe küla; 
Upa küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000568 Viidumäe loodusala Liiva küla; Mäebe küla; Vedruka 
küla; Viki küla; Koimla küla; Koki 
küla; Lümanda küla; Varpe küla; 
Viidu küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000586 Mullutu-Loode 
loodusala 

Kuressaare linn; Hirmuste küla; 
Kogula küla; Kõrkküla küla; 
Laheküla küla; Mullutu küla; 
Mändjala küla; Nasva alevik; 
Paevere küla; Parila küla; Tõlli 
küla; Ulje küla; Vennati küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000678 Koimla loodusala Koimla küla Natura 2000 ala 

Lisaks nendele on piirkonnas veel järgmised kaitstavad loodusalad: 

Tabel 2. Kaitstavad loodusobjektid projekti piirkonnas 

Asukoht Registrikood   Objekti nimetus Tüüp 
Koimla küla KLO1000625 Haavassoo looduskaitseala looduskaitseala 

Kudjape KLO1200094 Kudjape tammik puistu 

Kärla KLO1200111 Kärla park kaitsealune park 

 
KLO1000518 Linnulaht vana kaitsekorraga ala 

KLO1000520 Loode tammik vana kaitsekorraga ala 

KLO1000438 Viidumäe looduskaitseala looduskaitseala 

Nasva 

KLO1000520 Loode tammik vana kaitsekorraga ala 

KLO1000521 Loodenina (6 km) rand vana kaitsekorraga ala 

KLO2000317 Kuressaare lahe hoiuala hoiuala 

Kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord on määratud vastava 
kaitse-eeskirjaga. Ehitustegevuse planeerimisel kaitsealadel tuleb lähtuda kehtestatud kaitse-
eeskirjadest. 

Kultuurimälestiste riiklik registrisse on kantud järgmised objektid, mis jäävad projektiala 
piirkonda: 

Tabel 3. Kultuurimälestised projekti piirkonnas 

Asula Nimi Liik 

Upa küla Kivikalme, kultusekivi "Orjakivi" arheoloogiamälestis 

Koimla 
küla 

Kalmistu arheoloogiamälestis 

Kudjape 
alevik 

Kuressaare linna kalmistu ajaloomälestis, 
ehitismälestis 

Sikassaare 
küla 

Kelder, sepikoda, ait, pargimonument, park, lõvifiguur 1 ja 2, 
peahoone 

ehitismälestised 

Kudjape 
alevik 

Kudjape kalmistu: kellatorn, Grosswaldti kabel, Wildenbergi 
kabel, Schmidti kabel, Nolckeni kabel, Buxhoevdeni kabel 1 ja 2, 
piirdemüür väravatega 

ehitismälestised 

Tegevuste kavandamisel ülalolevas tabelis loetletud objektide kaitsealas tuleb lähtuda 
tingimustest, mis on sätestatud muinsuskaitseseaduses. Täiendavad tingimused tööde 
teostamiseks annab Muinsuskaitseamet ehitusprojekti koostamise staadiumis. 
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2.3 Põhjavee kaitstus 

Vastavalt veeseadusele arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel pinnakatte koostist 
ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja põhjaveekihi kaitstuse järgi jagunevad 
alad järgmiselt: 

- Kaitsmata (väga reostusohtlikud) alad. Põhjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui 
mineraalsete reoainete suhtes, pinnakatte paksus kuni 2 m. Saasteainete 
infiltratsiooniaeg kuni 30 ööpäeva. 

- Nõrgalt kaitstud (reostusohtlikud) alad. Saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m 
või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on 
arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

- Keskmiselt kaitstud (mõõdukalt reostusohtlikud) alad. Saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. 

- Suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik infiltratsiooniaeg 
100-1000 ööpäeva. 

- Kaitstud (väga vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on üle 50 m või savikihi paksus vähemalt 10 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg aluspõhjalisse veekihti on rohkem kui 1000 ööpäeva. 

Nagu näha allolevalt põhjavee kaitstuse kaardi väljavõttelt asuvad Lääne-Saare piirkonna ÜVK 
asulad nii peamiselt kaitsmata või nõrgalt kaitstud aladel, vähesel määral ka keskmiselt ja 
suhteliselt kaitstud põhjaveega alal. 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

8 (66) 

 

 

Joonis 2.Põhjavee kaitstus Lääne-Saare piirkonnas  

Vastavalt veeseadusele on põhjaveehaarde sanitaarkaitseala ulatus 

- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on 10–500 m3/d, on sanitaarkaitseala ulatus: 
o 10 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitstud; 
o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on keskmiselt kaitstud või 

suhteliselt kaitstud; 
o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata või nõrgalt 

kaitstud. 
- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on üle 500 m3/d, on sanitaarkaitseala ulatus: 

o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on suhteliselt kaitstud või 
kaitstud; 

o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata, nõrgalt kaitstud 
või keskmiselt kaitstud. 
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2.4 ÜVK vee erikasutusload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline erikasutusluba mh 
juhul, kui: 

- võetakse põhjavett rohkem kui 150m3/kuus või rohkem kui 10m3/d; 
- juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett, va juhul kui heitvett juhtakse 

veekogusse kuni 1m3/d või kui heitvett juhtakse pinnasesse kuni 5m3/d ja kui see 
tegevus vastab veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse 
juhtimise nõuetele. 

AS-le Kuressaare Veevärk on Lääne-Saare piirkonnas põhjavee võtmiseks ja heitvee 
suublasse juhtimiseks väljastatud vee erikasutusload: 

- Nr L.VV/325680 - loas on käsitletud Aste aleviku puurkaevust veevõttu ning 
reoveepuhastist väljalaset; 

- Nr L.VV/331439 - loas on käsitletud Aste küla puurkaevust veevõttu ning 
reoveepuhastist väljalaset; 

- Nr L.VV/324643 - loas on käsitletud Eikla küla puurkaevust veevõttu ning 
reoveepuhastist väljalaset; 

- Nr L.VV/327368 - loas on käsitletud Kärla aleviku puurkaevust veevõttu ning 
reoveepuhastist väljalaset; 

- Nr L.VV/330069 - loas on käsitletud Lümanda küla puurkaevust veevõttu ning 
reoveepuhastist väljalaset; 

- Nr L.VV/327293 - loas on käsitletud Nasva aleviku puurkaevust veevõttu. 

Koimla küla puurkaevust jääb veevõtt alla loa jaoks nõutud piiri. 

AS-le Hoolekandeteenused on põhjavee võtmiseks ja heitvee suublasse juhtimiseks 
väljastatud vee erikasutusluba: 

- Nr L.VV/326405 - loas on käsitletud Kärla aleviku Sõmera piirkonna puurkaevust 
veevõttu ning reoveepuhastist väljalaset. 

2.5 Reoveekogumisalad 

Vastavalt veeseadusele on reovee kogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või 
heitvee suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisala koormus on reoveekogumisalal tekkiv 
aastaajast sõltuv suurim reoveest põhjustatud saastatuse kogus, mis on väljendatud 
inimekvivalentides ja mille arvutamisel võetakse arvesse püsielanike, turistide ning tööstus- ja 
muude ettevõtete reovesi, sõltumata sellest, kas see juhitakse ühiskanalisatsiooni või mitte. 
Reoveekogumisala koormuse hulka ei arvata tööstusreovett, mida käideldakse 
tööstusreoveepuhastis. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 

Lääne-Saare piirkonda jääb 9 kinnitatud reoveekogumisala: 

Tabel 4 Reoveekogumisalad 

Asukoht Reg.kood Nimetus Tüüp 
Pindala 
(ha) 

Koormus 
(ie) 

Upa küla RKA0740411 Upa Alla 2 000 ie 45 599 

Kärla alevik RKA0740406 Sõmera Alla 2 000 ie 25 1 550 

Nasva alevik RKA0740408 Nasva Alla 2 000 ie 82 560 

Mõisaküla küla; Lümanda küla RKA0740399 Lümanda Alla 2 000 ie 18 195 

Kärla alevik RKA0740405 Kärla Alla 2 000 ie 43 833 
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Asukoht Reg.kood Nimetus Tüüp 
Pindala 
(ha) 

Koormus 
(ie) 

Kuressaare linn; Kudjape 
alevik; Sikassaare küla; 
Sikassaare küla 

RKA0740410 Kuressaare Üle 2 000 ie 837 36 150 

Endla küla; Aste küla RKA0740415 Haamse Alla 2 000 ie 19 196 
Kaubi küla; Koidula küla; Eikla 
küla 

RKA0740414 Eikla Alla 2 000 ie 13 130 

Aste alevik; Saia küla; Vantri 
küla 

RKA0740413 Aste Alla 2 000 ie 30 600 

Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem aladele kehtivad vastavalt 
veeseadusele järgmised tingimused: 

- peab olema tagatud ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks 
reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse; 

- kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri 
kulutusi, võib kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid; 

- reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud 
purgimissõlme; 

- kohtpuhastite, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja 
heitvee pinnasesse immutamine keelatud; 

- alal on lubatud reoveepuhastite rajamine, kui iga rajatava reoveepuhasti 
ühiskanalisatsioonisüsteemiga on seotud vähemalt 50 inimest. 

Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie aladele kehtivad vastavalt veeseadusele 
järgmised tingimused: 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral 
tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine; 

- Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud 
purgimissõlme; 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
võib lisaks eelmisele punktile nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett. 

2.6 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemas ÜVK arendamise kavas toodud 
ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi. 

Allolevas tabelis on toodud ülevaade eelmises arendamise kavas ette nähtud tööde maht, 
nende teostatus käesolevaks hetkeks ning plaanid tulevikuks: 

Tabel 5. Eelmise ÜVK arendamise kava realiseerimise maht 

Tabel 5A. I etappi kavandatud tegevused 

Asula 

Kavandatud maht 

Teostatud maht 
Vee-

torustiku rek. 
Kanal. Isev.-
torustiku rek. 

m m 

Aste k  208 
projekti elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK AK 

II etappi 
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Asula 

Kavandatud maht 

Teostatud maht 
Vee-

torustiku rek. 
Kanal. Isev.-
torustiku rek. 

m m 
Kärla 130 45 teostatud 

Lümanda 78 542 
osaliselt plaanidest loobutud, ülejäänud projekti 
elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK AK II 

etappi 
Kudjape  332 teostatud 

Tabel 5B. II etappi kavandatud tegevused 

Asula 

Kavandatud maht 

Teostatud maht 

Vesi Kanalisatsioon Sademevesi 

torustiku 
rek. 

torustiku 
raj. 

puurk.-
pumpla 

rek. 

isev.-
torustiku 

raj. 

surve.-
torustiku 

raj. 

pumpla 
raj. 

kraavi 
korrast. 

kraavi 
raj. 

m m tk m m tk m m 

Aste k  191  106     
projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva 

ÜVK AK II etappi 

Eikla 130 560  416 375 2   
projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva 

ÜVK AK II etappi 

Kärla  1546  599 611 3   
projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva 

ÜVK AK II etappi 

Lümanda  267   257    
projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva 

ÜVK AK II etappi 

Nasva   1    1255 807 

osaliselt teostatud, 
ülejäänud projekti 

elluviimine on 
kavandatud käesoleva 

ÜVK AK II etappi 

Mändjala  3908  2511 1955 10   
projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva 

ÜVK AK II etappi 

Laheküla  689  470 214 1  1654 
projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva 

ÜVK AK II etappi 

Sikas-
saare 

      3692  

osaliselt teostatud, 
ülejäänud projekti 

elluviimine on 
kavandatud käesoleva 

ÜVK AK II etappi 
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3 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI OBJEKTID 

3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 

Lääne-Saare piirkonnas on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid järgmistes asulates: 

- Aste alevikus  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Aste külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Eikla külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Koimla külas  – veevarustus; 
- Kärla alevikus ja Mätasselja külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Lümanda külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Nasva alevikus ja Mändjala külas – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Kudjape alevikus, Laheküla, Sikassaare ja Upa külades – veevarustus ja kanalisatsioon. 

Piirkonna vee-ettevõtjaks on määratud endiste valdade vallavolikogu otsustega AS 
Kuressaare Veevärk. 

Edaspidi käsitletakse käesolevas arendamise kavas vaid reoveekogumisalasse jäävaid ja/või 
vee-ettevõtja tegevuspiirkonda jäävaid ÜVK süsteeme ja selle süsteemi tarbijaid. 

Tabel 6. AS Kuressaare Veevärk ÜVK-teenusega ühendatud inimeste arv 

Asula Elanike arv 
Ühisveevarustuse 

ühendatud elanikud 
Ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanikud 

in % in % 
Aste a 401 448 112%* 424 106%* 
Aste k 173 157 91% 164 95% 
Eikla 93 107 115%* 107 115%* 
Koimla 93 21 23%   

Kudjape 643 531 83% 533 83% 
Kärla 776 332 43% 314 40% 
Laheküla 233 201 86% 190 82% 
Lümanda 193 173 90% 164 85% 
Mändjala 180   5 3% 
Mätasselja 41 14 34% 16 39% 
Nasva 397 105 26% 126 32% 
Sikassaare 43 8 19% 8 19% 
Upa 129 43 33% 43 33% 

Märkus: *- Elanike ja ÜVK teenuse kasutajate ebakõla tuleb ilmselt asjaolust, et registreeritud elukoht ei vasta 
tegelikkusele. 

3.1.1 Tuletõrje veevarustus 

Lääne-Saare piirkonna tuletõrje veevarustus on lahendatud kas tuletõrje veemahutite, 
hüdrantide ja/või looduslike veevõtukohtade baasil. 

Allolevates tabelites on antud ülevaade piirkonnas asuvatest tuletõrjehüdrantide ja -
veevõtukohtade asukohast ja nende tehnilisest seisukorrast. Hüdrandid ja veevõtukohad on 
kantud ka joonistele. 

Tehniliselt mitterahuldavas seisukorras hüdrandid asendatakse lähiajal uutega, vahendid 
selleks võetakse vee-ettevõtja kulueelarvest. 

Mitterahuldavas seisukorras olevate veevõtukohtade korrastamine toimuba vastavalt kohaliku 
päästeameti ettekirjutuse kohaselt omavalitsuse eelarvest. 
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Tabel 7. Lääne-Saare piirkonna tuletõrjehüdrandid ja nende seisukord 

Asula Tänav 
Maja 
nr 

Aadressi 
täpsustus 

Tüüp 
Trassi 
DN 

Trassi 
tüüp 

Tehniline 
seisukord 

Aste alevik Metsa 5 
Rahu ja Metsa 
tänava ristis 

Tallinna 100 Ringliin Korras 

Aste alevik Saare 8 Saare 8 otsas Tallinna 100 Ringliin Korras 

Aste alevik Metsa 7 
Metsa 7 maja 
otsas, tee ääres 

Tallinna 100 Ringliin Korras 

Kudjape alevik Kuressaare tee   
ARK majast 40 m. 
edasi töökoja poole 
tee ristis 

Tallinna 110 Ringliin Korras 

Kudjape alevik Männi 9 
Männi 9 vastas üle 
tee 

Euro 110 Ringliin Korras 

Kudjape alevik Tallinna 88 
Auriga keskuse 
taga. 

Euro 100 Ringliin Korras 

Kudjape alevik Tallinna 88 
Auriga keskus, 
Kalmistu tee 
bussipeatus 

Tallinna 100 Ringliin Korras 

Kärla alevik     Töökoja vastas Moskva 110 Tupikliin Korras 

Laheküla küla Laheküla tee   
Laheküla teel, 
enne Kuressaare 
ringtee ristmikku 

Euro 110 Ringliin Korras 

Laheküla küla Laheküla tee   
Laheküla tee ja Aia 
põik ristmikul 

Euro 110 Ringliin Korras 

Laheküla küla Ehitajate tee   
Ehitajate tee ja 
Kuressaare ringtee 
tee ristmikul 

Euro 110 Ringliin Korras 

Laheküla küla Ehitajate tee   
Ehitajate tee ja 
Ehitaja põik 
ristmikul 

Euro 110 Ringliin Korras 

Laheküla küla Laheküla tee   
Laheküla teel, 
peale Ehitaja tee 
ristmikku 

Euro 110 Ringliin Korras 

Laheküla küla Lahe tee   

Laheküla Lahe tee 
ja Kuressaare 
ringtee tee 
ristmikul 

Euro 110 Ringliin Korras 

Laheküla küla Laheküla tee   
Laheküla teel, 
Kajaka ristmiku 
lähedal 

Euro 110 Ringliin Korras 

Laheküla küla Lahe tee 2 
Lahe tee 2 enne 
kurvi vasakul. 

Euro 110 Ringliin Korras 

Laheküla küla Kodu tee   Kodu tee alguses Euro 110 Ringliin Korras 

Nasva alevik Sadama   
Sääre mnt. ja 
Sadama tn ristis 

Euro 110 Ringliin Ei tööta 

Nasva alevik Sääre mnt   
Nasva kaupluse 
ees 

Euro 110 Tupikliin Ei tööta 

Nasva alevik Ülejõe 14   Tallinna 110 Ringliin Korras 

Upa küla     
Käbi-Nartsissi 
krundi rist 

Tallinna   Ringliin Korras 

Upa küla     
Ametikooli pumpla 
juures 

Euro 100 Ringliin Korras 

Upa küla     
Kooli viiva tee 
ääres 

Euro 100 Ringliin Korras 
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Tabel 8. Lääne-Saare piirkonna tuletõrjeveehoidlad ja nende seisukord 

Asula Tänav 
Maja 
nr 

Aadressi täpsustus VVK liik 
Viida 
asukoht 

Maht 
Tehniline 
seisukord 

Ansi küla     Ansi puidutöökoda Mahuti puudub 100 Korras 

Aste alevik Metsa   

Metsa tänav 7 maja vastas, 
Sarmeti (Juveelitehase) 
territooriumil asuva 
katlamaja veehoidla 

Mahuti puudub 600 Korras 

Aste alevik Metsa   
Dolomiidi tänaval, maja nr 7 
taga asuv tiik 

Tiik puudub   Korras 

Aste küla     
Kaarma ja Haamse rist, 
vana kaupluse kõrval 

Mahuti puudub 50 Korras 

Aste küla     
Haamse küla, kahe 
keskmise kortermaja vahel 

Mahuti puudub 100 Korras 

Aste küla     
Haamse küla, Kungla ja 
Endla küla teerist, vana 
katlamaja juures 

Mahuti puudub 100 Korras 

Aste küla     
Haamse lauda alajaama 
juures 

Mahuti puudub 100 Korras 

Aste küla     
Haamse lauda ja töökoja 
vahel 

Mahuti 
viit ei 
vasta 
nõuetele 

200 Korras 

Aste küla     Haamse kuivati taga Mahuti puudub 50 Korras 

Eikla alevik     
Eikla töökoja ees väljaspool 
aeda 

Mahuti puudub 100 Korras 

Eikla alevik     
Eikla pumbamaja juures, 
paneelmajade taga 

Mahuti puudub 100 Korras 

Karida küla    Kihelkonna maanteel jõgi Oriküla jõgi puudub   Korras 

Koimla küla     
Tiirimetsa ja Koimla vahelise 
vana tee ääres 

  puudub   Korras 

Koimla küla     Puidutöökoja juures Tiik puudub 300 Korras 
Kudjape 
alevik 

    Kudjape prügila Mahuti puudub 150 Korras 

Kudjape 
alevik 

    Kudjape prügila Mahuti puudub 150 Korras 

Kärla alevik Pargi 3 
Kolmekorruselise maja 
tagumisest otsast 50m 

Mahuti puudub 50 Korras 

Kärla alevik     
Kahekorruselise maja 
vastas Lasteaia veehoidla 

Mahuti puudub 50 Korras 

Kärla alevik Jõe tn   
Kärla kiriku juurest alla 
200m, vasakut kätt teeääres 

Mahuti puudub   Korras 

Kärla alevik     
Kärlalt 150m Karujärve 
poole 

Jõgi puudub   Korras 

Kärla alevik Kooli   
Koolimajast mööda 200m 
paremat kätt tee 
ääres(spordihall) 

Mahuti puudub   Korras 

Leedri küla     
Lümandast Kotlandi väljuva 
teeääres 50m 

Mahuti puudub 100 Korras 

Lümanda küla     
Kooli hoovist väljas, 
kultuurimaja taga 

Mahuti puudub 100 Korras 

Lümanda küla     
Lasteaia juures oleva 
korterelamu vastas, vana 
pumpla 

Mahuti puudub   Korras 

Metsapere 
küla 

    
Lümandast tulles enne 
Karala küla vasakul Nonni 
järv 

Järv puudub   Korras 

Mõnnuste 
küla 

    
Mõnnuste küla ja Oriküla 
vahel olev sild 

Kärla jõgi puudub   Korras 
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Asula Tänav 
Maja 
nr 

Aadressi täpsustus VVK liik 
Viida 
asukoht 

Maht 
Tehniline 
seisukord 

Mändjala küla     Sõrve mnt 12-da km   puudub   Korras 
Mändjala küla     Kahejärve-Puhkemaja   puudub   Korras 

Mändjala küla     
Kämpingus, sissesõidul 
paremal pool 

  
hoidla 
ees 

  Korras 

Mändjala küla     
Kämpingus, sissesõidul 
vasakul pool 

  
hoidla 
ees 

  Korras 

Mändjala küla     
Hotell Saaremaa ees parkla 
all 

Mahuti puudub   Korras 

Mändjala küla     
Hotell Saaremaa ees parkla 
all 

  puudub   Korras 

Nasva alevik Ülejõe 28     puudub   Korras 
Nasva alevik Ülejõe   Kalasadam Meri puudub   Korras 
Nasva alevik Sadama   Nava Paat taga   puudub   Korras 
Nasva alevik Sadama   Kalatööstuse taga   puudub   Korras 
Nasva alevik Sadama   VRHL-taga   puudub   Korras 
Nasva alevik Ülejõe tn  4 Kalasadam Jõgi puudub   Korras 

Paevere küla 
Kihelkonna 
mnt 

  
Kuressaare- Kihelkonna mnt 
sild 

Kärla jõgi puudub   Korras 

3.2 Sademeveekanalisatsioon 

Lääne-Saare piirkonna asulates eraldi sademeveekanalisatsioon valdavalt puudub. Teedelt 
sademevee ära juhtimine kraavide abil või juhitakse see tee kõrval olevale haljasalale, kus 
vesi imbub pinnasesse. Erakinnistutelt reeglina sademevee ära juhtimise võimalus puudub, 
mistõttu immutatakse sademevesi pinnasesse. Suuremates asulates on levinud ka 
korruselamute drenaaživee juhtimine kanalisatsiooni. 

Kuressaare linna kuivendus- ja liigse sademevee ära juhtimise kraavitus ulatub osaliselt 
rannikualal kahel pool Kuressaare linna Lääne-Saare piirkonna territooriumile. Nimetatud 
kraavitusega probleeme ei ole olnud. 

Sikassaare külas oleva kaubanduskeskuse vett juhitakse väheses koguses 
ühiskanalisatsiooni. Kuressaare linna ümbruse sademe- ja liigvee ära juhtimiseks kasutatakse 
enamasti lahtiseid kuivenduskraave, millede eesvooluks on Kudjape peakraav, mis suubub 
Põduste jõkke. Kudjape peakraav on täis kasvanud ja ei võta üleujutusi tekitamata kogu 
piirkonna vett vastu. Käesoleva arendamise kavaga ongi ette nähtud ligi 3,7 km pikkuses 
peakraavi korrastamist. 

Valla kõige liigniiskemad ja seega ka sademevee osas kõige problemaatilisemad piirkonnad 
on: 

 Kudjape aleviku Sepamaa lahe ääres paiknev asula lõunaosa tihehoonestusega ala ja 
tulevikus rajatavad hoonestatavad alad. Olemasolev vana kraavitus on kohati täis 
settinud ja selle efektiivsus on väike. Tulevikus, kui piirkonnas hakkab toimuma 
elamuarendus, on vajalik ette näha olemasolevate kraavide korrastus. 

 Nasva alevikus on maapinna absoluutkõrgused valdavalt 0.80….1.40 m vahemikus 
mistõttu on asulas väga suur liigveeprobleem. Paljudel juhtudel on elanikud oma 
krundil maapinna tõstmiseks tiike kaevanud ja pinnase krundile laiali ajanud. Viimase 
kolme aasta jooksul on Nasva alevikus järk-järgult ellu viidud projekti, mis koostati AS 
Maa ja Vesi poolt „Nasva küla sademe- ja pinnavete ära juhtimise projekt“. Selle 
raames on rajatud, puhastatud ja laiendatud üle 3,3km kraave ja truupe. Käesoleva 
arendamise kavaga on ette nähtud kraavide korrastamise ja rajamise jätkamist üle 2 
km ulatuses. 
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 Mändjala ja Keskranna külades kasutatakse lahtist kraavitust, mis enamasti suubuvad 
elamutsoonis maapinna tõstmiseks kaevatud tiikidesse. Kraavituse ühendust merega  
piirab Kuressaare-Sõrve maantee ja rannavall. 

Aste alevikus, Aste külas ja Eikla külas sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust 
ja sademevee kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt 
haljasaladele, kus see imbub pinnasesse. 

Kärla alevikus paiknevate korrusmajade juures on drenaažtorustik, mis suubub kraavi. 
Sademevee kogused alevikule ja teistele asulatele probleeme ei põhjusta, kuna sademevesi 
valgub kraavidesse ja Kärla jõkke. 

Lümanda külas toimub sademevee ära juhtimine teedelt kraavidega. Kuna asustustihedus ja 
kõvakattega pindade osa on väga väike, siis põhiline osa sademeveest imbub pinnasesse 
kinnistutel või teeäärsetel haljasaladel. 

3.3 Asulapõhine ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniobjektide ülevaade 

3.3.1 Aste alevik 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Aste alevik 
kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus põhjaveekihil lasub kuni kahe 
meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri paksune liiva- või kruusakiht. 

Alevikus on keskkonnaministri poolt kinnitatud Aste reoveekogumisala. 

Tabel 9. Aste reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Aste 30 ha RKA0740413 600 alla 2000 ie 

Alevikus elab 2019. aasta seisuga 401 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 448 (112%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 424 (106%) inimest. Elanike ja ÜVK teenuse kasutajate ebakõla tuleb 
ilmselt asjaolust, et registreeritud elukoht ei vasta tegelikkusele. 

Suuremad ÜVKteenuse tarbijad Aste alevikus on: 

- Ettevõtted: OÜ Sarmet (uushõbedast, ülehõbetatud või osaliselt kullatud lauatarvete 
tootmine), OÜ Raaret (toitlustus); 

- MTÜ Aiandusühistu Aste (ca 77 kinnistut); 
- Haridusasutused: Aste põhikool (ca 120 õpilast) ja Aste Lasteaed (ca 65 last). 

3.3.1.1 Veevarustus 

3.3.1.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 4 puurkaevu, millest 1 kuulub AS-le Kuressaare 
Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks. 

Tabel 10. Aste aleviku ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed 

Veehaarde nimetus: Aste alevik 
Puurkaev 
Puurkaevu katastri nr: 12383 
Puurkaevu passi nr: A-8053 
Puurkaevu puurimise aasta: 1954 
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Veehaarde nimetus: Aste alevik 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 57,3 
Lubatud veevõtt vee erikasutusloa järgi (m³/a) 32 580 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 13 189 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m - on tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 
Rajatud: 1970-ndad 
Rekonstrueeritud: 2002 
Puhastusseade:  

tüüp ja mark 
liivafilter "Structural" 
Ø915 mm, V=710 l 

tootlikus (m3/h) qmax=  2x5 m3/h 
Pumpla tüüp: kaheastmeline 

Surve reguleerimine 
II astme pumbad - 2 tk, 

2x12 m³/h, 
sagedusmuunduriga 

Mahutid: V= 30 m³ 
Seisukorra hinnang 

hoone hea 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

Puurkaevupumba juhtimine leiab aset mahuti nivoo järgi sujuvkäivitiga. 

Aste alevikus võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge raua- ja 
kloriidide sisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. 
Pumplasse on paigaldatud veetöötlussüsteem rauasisalduse vähendamiseks. Puurkaevu vesi 
juhitakse läbi filterseadme. Filtrimaterjalina kasutatakse filtriliiva ja kruusa. Puurkaev-pumpla 
tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 

Aleviku veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.1.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustikud on paigaldatud aastatel vahemikus 2000-2003. Torustik on 
rajatud plasttorudest, läbimõõduga De110, De63, De40 ja De32. Ühisveevõrgu pikkus on ca 
3.8 km ning torustike seisukord on hea. 

3.3.1.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Aste alevikus on tuletõrjehüdrandid paigaldatud ringliini torustikele Ø100 ning hüdrante on 
alevikus kokku 3. 

Tuletõrjehüdrantide asukohad on näidatud joonisel. Ülevaate aleviku tuletõrjehüdrantidest 
annab allolev tabel. 

Tabel 11. Aste aleviku tuletõrjehüdrandid 

Tänav Maja nr 
Aadressi 
täpsustus 

Tüüp 
Trassi 
DN 

Trassi 
tüüp 

Tehniline 
seisukord 

Metsa 5 
Rahu ja Metsa 
tänava ristis 

Tallinna 100 Ringliin Korras 

Saare 8 Saare 8 otsas Tallinna 100 Ringliin Korras 
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Tänav Maja nr 
Aadressi 
täpsustus 

Tüüp 
Trassi 
DN 

Trassi 
tüüp 

Tehniline 
seisukord 

Metsa 7 
Metsa 7 maja 
otsas, tee ääres 

Tallinna 100 Ringliin Korras 

Hüdrantide tootlikus tagatakse puurkaevu juurde rajatud mahutite ja teise astme pumpadega. 

Lisaks hüdrantidele paikneb asulas 2 tuletõrjeveevõtukohta. Veevõtukohtade asukohad on 
näidatud joonisel, neist annab ülevaate allolev tabel. 

Tabel 12. Aste aleviku tuletõrjeveehoidlad 

Tänav Aadressi täpsustus VVK liik 
Viida 
asukoht 

Maht 
Tehniline 
seisukord 

Metsa 
Metsa tänav 7 maja vastas, Sarmeti 
(Juveelitehase) territooriumil asuva 
katlamaja veehoidla 

Mahuti puudub 600 Korras 

Metsa 
Dolomiidi tänaval, maja nr 7 taga asuv 
tiik 

Tiik puudub   Korras 

3.3.1.2 Kanalisatsioon 

3.3.1.2.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud aastatel vahemikus 2000-2003. Torustik 
on rajatud plasttorudest. Isevoolutorustik on läbimõõduga De160 ja De200 ning survetorustik 
De 110. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu pikkus on ca 3.6 km (2,6 km isevoolne ja 1,0 km surveline) ning 
torustike seisukord on hea. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 3 kanalisatsioonipumplat. Pumplate asukohad on 
näidatud joonisel, neist annab ülevaate allolev tabel. 

Tabel 13. Aste aleviku kanalisatsioonipumplate andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 

Dolomiidi 2002 2 
AS0830.205-
S22/4 

72 11,2 mitterahuldav rahuldav rahuldav puudub 

Poe 2002 2 
SV024B1D5
01P 

75 10,7 mitterahuldav rahuldav rahuldav puudub 

Sarapiku 2002 2 
AS0830S13/
4D 

45 9,8 rahuldav hea rahuldav puudub 

3.3.1.2.2 Reoveepuhasti 

Aste aleviku reoveepuhasti on rajatud 1970-ndatel aastatel ja see rekonstrueeriti täielikult 2003 
aastal. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 
Heitveesuublaks on Irase peakraav. 

Tabel 14. Aste aleviku reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Aste aleviku RVP 

Rajatud 1970-ndad 
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Puhastusjaama nimi Aste aleviku RVP 

Rekonstrueeritud 2003 

Puhastusseadme tüüp biopuhasti 

Purgimissõlm ei ole 
Proj. tootlikus Qmax= 90 m³/d 

Proj. reostuskoormus 400 ie 
  24 kg BHT₇/d 

Kuja 100 m 

Seisukorra hinnang:   

hoone rahuldav 

mahutid rahuldav 

seadmed ja torustik rahuldav 

elekter-automaatika rahuldav 

Tabel 15. Aste aleviku puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Irase peakraav 

Väljalaskme tüüp 
puhastiga seotud 

väljalask 
Väljalaskme nimetus Aste alevik 
Lubatud vooluhulk vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

32 580 

Suurim lubatud 
saasteaine 
sisaldus vee 
erikasutusloa 
järgi (mg/l)  

BHT₇ 25 
Heljum 35 
KHT 125 
Nafta  

pH 9 
Nüld 60 
Püld 2 
Cu 0.015 
Ni 0.034 
Zn* 0.01 

Märkus: *- Tsingi piirväärtus on keskkonnaloga kehtestatud alates 01.01.2025. Keskkonnaamet on oma 18.12.2014 
antud korralduses nr HLS 1-15/14/393 määranud kümneks aastaks (kuni 31.12.2024) üleminekuperioodi, mil 
suublasse juhitavas heitvees võib tsingi piirväärtust ületada ehk kuni 2024. aasta lõpuni tsingi keskkonda viimist 
loaga ei limiteerita. 

Kuressaare Veevärk on esitanud tegevuskava, mida teha üleminekuperioodil, et alates 
2025.aastal vastaks tsingi piirväärtus Aste asula reoveepuhastussüsteemis loaga kehtestatud 
piirväärtusele 0,05 mg/l. Esmaseks tegevuseks on kolme aasta jooksul kõrgendatud ohtlike 
ainete sisaldusega heitvee tekkekohtade ja –põhjuste väljaselgitamine. Selleks võetakse 
kolme aasta jooksul galvaanikatsehhi reovee väljavoolult ja kahelt erineva olmereovee tekitaja 
reovee väljavoolust üks kord aastas proov, millest määratakse tsink (seega 3 proovi aastas). 
Järgneb päringute tegemine reovee tekitajatele selgitamaks ohtlike ainete (tsingi) päritolu. 
Järgneb tsingi sisalduse vähendamiseks reovees meetme rakendamine selle tekke kohas. 
Pärast kolme aastast seiret ja informatsiooni kogumist ning vastavalt sellel tegutsemisele, 
vaadatakse tegevuskava üle ning otsustatakse edasised vajalikud tegevused ja vajadusel 
täiendatakse tegevuskava. Abinõude kava elluviimisel järel vastab eeldatavalt vee kokku 
juhitava tsingi sisaldus heitvees kehtivale seadusandlusele. Vee-ettevõtja koostab iga 
aastaselt tegevuskava täitmise raporti koos kõigi kogutud andmetega ning esitab selle 
Keskkonnaametile. 
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Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

3.3.1.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Aste alevikus sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee 
kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus see 
imbub pinnasesse. 

3.3.2 Aste küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Aste küla 
valdavalt nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus põhjaveekihil lasub 2–
10 meetri paksune moreenikiht või kuni 2 meetri paksune savi- või liivsavikiht või 20–40 meetri 
paksune liiva- või kruusakiht. 

Külas on keskkonnaministri poolt kinnitatud Haamse reoveekogumisala. 

Tabel 16. Haamse reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Haamse 19 ha RKA0740415 196 alla 2000 ie 

Külas elab 2019. aasta seisuga 173 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 157 (91%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 164 (95%) inimest. 

Suuremad ÜVKteenuse tarbijad Aste külas on piimakarjakasvatusega tegelev Hekva OÜ ja 
ajandusühistu Meliss. 

3.3.2.1 Veevarustus 

3.3.2.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 6 puurkaevu, millest 1 kuulub AS-le Kuressaare 
Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks. 

Tabel 17. Aste küla ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed 

Veehaarde nimetus: Aste küla (Haamse) 
Puurkaev 

Puurkaevu katastri nr: 12383 

Puurkaevu passi nr: A-8053 

Puurkaevu puurimise aasta: 1954 

Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 

Puurkaevu sügavus (m): 57,3 
Lubatud veevõtt vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

32 580 

Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 4 943 

Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m - on tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 

Rajatud: 1983 
Rekonstrueeritud: 2009 
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Puhastusseade:  

tüüp ja mark 
liivafilter ARS 410 Duplex 

(komposiit) 

tootlikus (m3/h) qmax= 3 m³/h 
Pumpla tüüp : üheastmeline 
Surve reguleerimine  hüdrofoor: 0,5 m³ 
Seisukorra hinnang 

hoone hea 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

Aste külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge raua- ja 
kloriidide sisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. Aste küla 
pumplasse on paigaldatud veetöötlussüsteem rauasisalduse vähendamiseks. Puurkaevu vesi 
juhitakse läbi filterseadme. Puurkaev-pumpla tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö 
lisades. 

Küla veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.2.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustikud on rajatud plasttorudest, läbimõõduga De63, De40 ja De32. 
Ühisveevõrgu pikkus on ca 1.5 km ning torustike seisukord on hea. 

3.3.2.2.1 Tuletõrje veevarustus 

Aste külas on tuletõrje süsteem lahendatud looduslike veevõtukohtade ja mahutite baasil. 
Veevõtukohtade asukohad on näidatud joonisel, neist annab ülevaate allolev tabel. 

Tabel 18. Aste küla tuletõrjeveehoidlad 

Asukoht VVK liik Viida asukoht Maht 
Tehniline 
seisukord 

Kaarma ja Haamse rist, vana kaupluse kõrval Mahuti puudub 50 Korras 
Haamse küla, kahe keskmise kortermaja vahel Mahuti puudub 100 Korras 
Haamse küla, Kungla ja Endla küla teerist, vana 
katlamaja juures 

Mahuti puudub 100 Korras 

Haamse lauda alajaama juures Mahuti puudub 100 Korras 
Haamse lauda ja töökoja vahel Mahuti viit ei vasta nõuetele 200 Korras 
Haamse kuivati taga Mahuti puudub 50 Korras 

3.3.2.3 Kanalisatsioon 

3.3.2.3.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on rajatud plasttorudest. Isevoolutorustik on läbimõõduga 
De160 ja De200 ning survetorustik De 110. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu pikkus on ca 1,4 km (1,2 km isevoolne ja 0,2 km surveline) ning 
torustike seisukord on hea. 
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Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 1 kanalisatsioonipumpla. Pumpla asukoht on 
näidatud joonisel. Pumpla andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 19. Aste küla kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik 
ja 

seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 

Haamse 1983 2009 2 
Afp0831S22/

4D 
90 10,8 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 

3.3.2.3.2 Reoveepuhasti 

Aste küla reoveepuhasti on rajatud 1983 aastal ja see rekonstrueeriti 2009 aastal. 
Heitveesuublaks on Endla kraav. Aste küla reoveepuhasti asub Endla küla territooriumil, kuid 
selles puhastatakse vaid Aste külas tekkivat reovett. 

Tabel 20. Aste küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Aste küla RVP 

Rajatud 1983 

Rekonstrueeritud 2009 

Puhastusseadme tüüp 
biopuhasti BIO-50 + 

järelpuhasti (PTL-tüüpi 
liivafilter) + biotiigid 

Purgimissõlm ei ole 
Proj. tootlikus Qmax= 75 m³/d 

Proj. reostuskoormus  
125…275 ie 

8.5…19 kg BHT₇/d 

Kuja 50 m 

Seisukorra hinnang:   

hoone hea 

mahutid rahuldav 

seadmed ja torustik rahuldav 

elekter-automaatika hea 

Tabel 21. Aste küla puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Endla kraav 

Väljalaskme tüüp 
puhastiga seotud 

väljalask 
Väljalaskme nimetus Aste (Haamse) küla 
Lubatud vooluhulk vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

27 000 

Suurim lubatud 
saasteaine 

sisaldus vee 
erikasutusloa 

järgi (mg/l) 

BHT₇ 40 
Heljum 35 
KHT 150 

pH 9 

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 
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3.3.2.3.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Aste külas sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee kanalisatsiooni 
ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus see imbub 
pinnasesse. 

3.3.3 Eikla küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Eikla küla 
kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus põhjaveekihil lasub kuni kahe 
meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri paksune liiva- või kruusakiht. 

Külas on keskkonnaministri poolt kinnitatud Eikla reoveekogumisala. 

Tabel 22. Eikla reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Eikla 13 ha RKA0740414 130 alla 2000 ie 

Külas elab 2019. aasta seisuga 93 inimest. Ühisvee- ja -kanalisatsiooniga on liitunud 107 
(115%) inimest. Elanike ja ÜVK teenuse kasutajate ebakõla tuleb ilmselt asjaolust, et 
registreeritud elukoht ei vasta tegelikkusele 

Suurim ÜVKteenuse tarbija Eikla külas on metallitöödega tegelev OÜ Smidt Metall. 

3.3.3.1 Veevarustus 

3.3.3.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 1 puurkaev, mis kuulub AS-le Kuressaare Veevärk.  

Tabel 23. Eikla küla ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed 

Veehaarde nimetus: Eikla küla 
Puurkaev 

Puurkaevu katastri nr: 12579 
Puurkaevu passi nr: 3944 
Puurkaevu puurimise aasta: 1974 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 65 
Lubatud veevõtt vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 7 200 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 2 100 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m - on tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 

Rajatud: 1974 

Rekonstrueeritud: 2010 

Puhastusseade:  

tüüp ja mark 
liivafilter aereerimisega 

MG24S 

tootlikus (m3/h) 
Qmax= 60 m³/d (arvutatud) 

qmax= 2,5 m³/h 
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Pumpla tüüp : üheastmeline 

Surve reguleerimine  hüdrofoor: 0,5 m³ 

Seisukorra hinnang 

hoone hea 

seadmed ja torustik hea 

elekter-automaatika hea 

Eikla külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge raua- ja 
kloriidide sisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. 
Pumplasse on paigaldatud veetöötlussüsteem rauasisalduse vähendamiseks. Puurkaevu vesi 
juhitakse läbi filterseadme. Puurkaev-pumpla tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö 
lisades. 

Asula veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.3.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustikud on rajatud plasttorudest, läbimõõduga De63, De40 ja De32. 
Ühisveevõrgu pikkus on ca 770 m ning torustike seisukord on hea. 

3.3.3.2.1 Tuletõrje veevarustus 

Eikla külas on tuletõrjeveehoidla, mille asukoht on näidatud joonisel, sellest annab ülevaate 
allolev tabel. 

Tabel 24. Eikla küla tuletõrjeveehoidlad 

Asukoht VVK liik Viida asukoht Maht 
Tehniline 
seisukord 

Eikla pumbamaja juures, paneelmajade taga Mahuti puudub 100 Korras 

3.3.3.3 Kanalisatsioon 

3.3.3.3.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on rajatud plasttorudest. Isevoolutorustik on läbimõõduga 
De160 ja survetorustik De 110. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu pikkus on ca 1,0 km (0,6 km isevoolne ja 0,4 km surveline) ning 
torustike seisukord on hea. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 1 kanalisatsioonipumpla. Pumpla asukoht on 
näidatud joonisel. Pumpla andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 25. Eikla küla kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Rajamise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 
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Eikla teadmata 2009 2 
Afp0831.2

S22 
90 18,8 hea hea hea puudub 

3.3.3.3.2 Reoveepuhasti 

Eikla küla reoveepuhasti on rajatud 1972 aastal ja see rekonstrueeriti 2010 aastal. 
Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. Heitveesuublaks on 
Tiigikraav. 

Eikla küla reoveepuhasti asub Koidula küla territooriumil, kuid selles puhastatakse Eikla külas 
tekkivat reovett va Koidula külas, Sihi kinnistul olev elamu, mille reovee juhitakse samuti Eikla 
reoveepuhastisse. 

Tabel 26. Eikla küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Eikla küla RVP 

Rajatud 1972 

Rekonstrueeritud 2010 

Puhastusseadme tüüp 
septik 25m3 + 

 biofilterpuhasti: FIL D'EAU 
Purgimissõlm ei ole 

Proj. tootlikus Qmax= 25 m³/d 

Proj. reostuskoormus 
200 ie 

12 kg BHT₇/d 

Kuja 25 m 

Seisukorra hinnang:  

hoone rahuldav 

mahutid mitterahuldav 

seadmed ja torustik mitterahuldav 

elekter-automaatika mitterahuldav 

Reoveepuhasti töö on ebaefektiivne, arendamise kava I etapis on kavandatud puhasti 
ümberehitus annuspuhastiks. 

Tabel 27. Eikla küla puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Tiigikraav 
Väljalaskme tüüp puhastiga seotud väljalask 
Väljalaskme nimetus Eikla küla 
Lubatud vooluhulk vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

7 200 
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m
g

/l)
 BHT₇ 40 

Heljum 35 

KHT 150 

pH 9 

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 
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3.3.3.3.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine 

Eikla külas sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee kanalisatsiooni 
ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus see imbub 
pinnasesse. 

3.3.4 Koimla küla 

Koimla külas on ühisveevärk rajatud küla keskasulasse. Ühiskanalisatsioon külas puudub, 
majapidamistes kasutatakse reovee kogumiseks kogumiskaeve. 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Koimla küla 
keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) ja suhteliselt kaitstud (madal reostusohtlikkus) 
põhjaveega alal, kus põhjaveekihil lasub vastavalt 10–20 meetri paksune moreenikiht või 2–5 
meetri paksune savi- või liivsavikiht või siis üle 20 meetri paksune moreenikiht või üle viie 
meetri paksune savi- või liivsavikiht. 

Koimla külas reoveekogumisala moodustatud ei ole, kuna tegemist on suhteliselt hajali 
paikneva hoonestusega asulaga, siis ei vasta asulas tekkiv reostuskoormus 
reoveekogumisaladele määratud kriteeriumitele.  

Külas elab 2019. aasta seisuga 93 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 23 (21%) inimest. Külas 
ei ole suuri ühisveevarustusteenuse tarbijaid. 

3.3.4.1 Veevarustus 

3.3.4.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 16 puurkaevu, millest 1 kuulub AS-le Kuressaare 
Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks. 

Koimla küla puurkaevust jääb veevõtt alla vee erikasutusloa vajalikkuse piirnormi (>10m3/d või 
>150m3/kuus), seega vee võtuks vee erikasutusluba ei ole. 

Tabel 28. Koimla küla ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed 

Veehaarde nimetus: Koimla 
Puurkaev 

Puurkaevu katastri nr: 25809 
Puurkaevu passi nr: 2009-85 
Puurkaevu puurimise aasta: 2009 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 36 
Lubatud veevõtt vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) - 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 704 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m - on tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 

Rajatud: 2009 

Puhastusseade: liivafilter 

tüüp ja mark 302-PDA 

tootlikus (m3/h) qmax= 3,5 m³/h 
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Pumpla tüüp : üheastmeline 

Surve reguleerimine  hüdrofoor: 0,3 m³ 

Seisukorra hinnang 

hoone hea 

seadmed ja torustik hea 

elekter-automaatika hea 

Koimla külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge raua- ja 
kloriidide sisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. 
Pumplasse on paigaldatud veetöötlussüsteem rauasisalduse vähendamiseks. Puurkaevu vesi 
juhitakse läbi filterseadme. Puurkaev-pumpla tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö 
lisades. 

Aleviku veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.4.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustikud on rajatud plasttorudest, läbimõõduga De63, De50, De40 ja 
De32. Ühisveevõrgu pikkus on ca 3,0 km ning torustike seisukord on hea. 

3.3.4.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Koimla külas on 2 tuletõrjeveehoidlat, millede asukohad on näidatud joonisel, neist annab 
ülevaate allolev tabel. 

Tabel 29. Koimla küla tuletõrjeveehoidlad 

Asukoht VVK liik Viida asukoht Maht 
Tehniline 
seisukord 

Tiirimetsa ja Koimla vahelise vana tee ääres Riksu oja puudub   Korras 

Puidutöökoja juures Tiik puudub 300 Korras 

3.3.5 Kärla alevik ja Mätasselja küla 

Kärla aleviku ÜVK süsteemiga on liidetud ka väike osa Mätasselja küla elanikke (9 
elamukinnistut). 

Alevikus osutab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenust vee-ettevõte AS Kuressaare Veevärk 
ning aleviku Sõmera osas AS Hoolekandeteenused. 

AS Hoolekandeteenused on 100% riigile kuuluv äriühing, mis tegutseb üle kogu Eesti, 
pakkudes hoolekandeteenuseid. AS Hoolekandeteenused haldab Kärla alevikus asuvat 
Sõmera hooldekodu. Lisaks hooldekodule endale, varustab ettevõte veevarustus- ja 
kanalisatsiooniteenusega 10 kortermaja (kokku 95 korterit), kauplust, klubihoonet ja 
veevarustusteenusega kahte eramaja Sõmera külas. AS Hoolekandeteenused ei ole määratud 
piirkonna poolt vee-ettevõtjaks. AS Sõmera Hoolekandeteenused ei ole enam huvitatud 
alevike elanikke ja ettevõtteid ÜVK teenusega varustama. I ÜVK arendamise etapis ongi 
plaanitud see ala liita AS-le Kuressaare Veevärk kuuluva ÜVK süsteemiga. 
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Tabel 30. AS Hoolekandeteenused ÜVK teenuse kliendid 

Kinnistu aadress Objekt Teenus 

Ohaka tn 2 16 korteriga elamu Vesi ja kanalisatsioon 

Ohaka tn 4 16 korteriga elamu Vesi ja kanalisatsioon 

Ohaka tn 11 
Sõmera klubi, praegu 
müüdud eravaldusse 

Vesi ja kanalisatsioon 

Ohaka tn 12 Sõmera kauplus Vesi ja kanalisatsioon 

Kase tn 4 14 korteriga elamu Vesi ja kanalisatsioon 

Kase tn 5 16 korteriga elamu Vesi ja kanalisatsioon 

Lasteaia tn 5 16 korteriga elamu Vesi ja kanalisatsioon  

Männiku tn 5 4 korteriga elamu Vesi ja kanalisatsioon 

Männiku tn 9 4 korteriga elamu Vesi ja kanalisatsioon 

Töökoja tn 2 4 korteriga elamu Vesi ja kanalisatsioon 

Töökoja tn 4 4 korteriga elamu Vesi ja kanalisatsioon 

Töökoja tn 8 3 korteriga elamu Vesi ja kanalisatsioon 

Männiku 4 Vallale kuuluv katlamaja Vesi ja kanalisatsioon 

Ristmiku, Sõmera küla eramaja Vesi 

Vahtra, Sõmera küla eramaja Vesi 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Kärla alevik 
koos Mätasselja külaga kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus 
põhjaveekihil lasub kuni kahe meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri paksune liiva- või 
kruusakiht. 

Kärla alevikus on keskkonnaministri poolt kinnitatud kaks reoveekogumisala – Kärla ja 
Sõmera. 

Tabel 31. Kärla aleviku reoveekogumisalade andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Kärla 43 ha RKA0740405 833 alla 2000 ie 

Sõmera 25 ha RKA0740406 1 550 alla 2000 ie 

Kärla alevikus elab 2019. aasta seisuga 776 inimest ning Mätasselja külas 41 inimest. 

AS Kuressaare Veevärk pakub ühisveevarustusteenust 332-le (43%) ja 
ühiskanalisatsiooniteenust 314-le (40%) Kärla aleviku inimesele. AS Hoolekandeteenused 
pakub ühisveevarustus- ja -kanalisatsiooniteenust 200-le (26%) Kärla aleviku inimesele. 
Kokku on ühisveevarustusega liitunud 532 (68%) ja ühiskanalisatsiooniga 514 (66%) Kärla 
aleviku inimest. 

Mätasselja külas pakub AS Kuressaare Veevärk ühisveevarustusteenust 14-le (34%) ja 
ühiskanalisatsiooniteenust 16-le (39%) inimesele. 

AS-il Kuressaare Veevärk suuri ÜVK ÜVKteenuse tarbijad asulates ei ole, va endine 
piirkonnamaja, kus asub ka rahvamaja, raamatukogu jmt ühiskondlikud asutused ning ka Kärla 
Põhikool, kus õpib 111 õpilast. 

3.3.5.1 Veevarustus 

Kärla alevikus on kaks eraldiseisvat ühisveevarustussüsteemi, üks neist kuulub AS-le 
Kuressaare Veevärk, teine AS-le Hoolekandeteenused. 
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AS-i Kuressaare Veevärk veevarustussüsteemi on liidetud 2 puurkaev-pumplat, millest üht 
kasutatakse vaid eriolukorras, kui põhipumplas on rike või kui tarbimine on tavapärasest 
suurem. Veesüsteemiga on liidetud ka väike osa Mätasselja küla elanikest. 

AS-i Hoolekandeteenused veesüsteem saab toidet ühest puurkae-pumplast. 

3.3.5.1.1 Puurkaevud 

Keskkonnaregistri andmeil on Kärla alevikus 11 puurkaevu, millest 2 kuuluvad AS-le 
Kuressaare Veevärk ning üks AS-le Hoolekandeteenused. Ülejäänud puurkaevud on 
kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks. 

Mätasselja külas 6 puurkaevu, mis on kasutusel ühe-kahe majapidamise tarbeks. 

Tabel 32. AS-le Kuressaare Veevärk kuuluvate Kärla aleviku ühisveevarustuse puurkaevude ja 
pumplate andmed 

Veehaarde nimetus: Kärla keskuse Kärla kooli (reserv) 
Puurkaev  

Puurkaevu katastri nr: 12396 12520 
Puurkaevu passi nr: 5170 3345 
Puurkaevu puurimise aasta: 1982 1972 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 50 50 
Lubatud veevõtt vee erikasutusloa 
järgi (m³/a) 21 600 5 400 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 11 640 81 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m - on tagatud 50 m - ei ole tagatud 

Pumpla ja veetöötlus  

Rajatud: teadmata teadmata 

Rekonstrueeritud: 2009 2009 

Puhastusseade:  

puudub tüüp ja mark liivafilter ARS 750 Duplex 

tootlikus (m3/h) qmax = (8) 12 m³/h 

Pumpla tüüp : kaheastmeline üheastmeline 

Surve reguleerimine  

II astme pumbad: Ebara 
Matrix 18-6T Q=22m³/h, 

sagedusmuunduriga; 
kompensaatoriteks 2x0,5 m³ 

hüdrofoori 

hüdrofoor: 2x0,5 m³ 

Mahutid: V= 2 m³ puudub 

Seisukorra hinnang:  

hoone hea hea 

seadmed ja torustik hea hea 

elekter-automaatika hea hea 

Kärla alevikus võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge raua- ja 
kloriidide sisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. 
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Kärla aleviku peamise veehaarde, PK Keskuse, pumplasse on paigaldatud veetöötlussüsteem 
rauasisalduse vähendamiseks. Puurkaevu vesi juhitakse läbi filterseadme. Puurkaev-pumpla 
tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 

Puurkaev PK Kärla Kooli, on reservpuurkaev, millest pumbatakse võrku vett vaid eriolukorras. 

Aleviku veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

Tabel 33. AS-le Hoolekandeteenused kuuluva Kärla aleviku ühisveevarustuse puurkaevu ja 
pumpla andmed 

Veehaarde nimetus: Sõmera hooldekodu 
Puurkaev 

Puurkaevu katastri nr: 12470 

Puurkaevu passi nr: 115 

Puurkaevu puurimise aasta: 1952 

Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 

Puurkaevu sügavus (m): 60 
Lubatud veevõtt vee erikasutusloa 
järgi (m³/a) 

90 000 

Tegelik veevõtt 2018 (m³/a)  

Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m - on tagatud 

Pumpla ja veetöötlus 

Rajatud: 1952 

Rekonstrueeritud: 2005 

Puhastusseade: puudub 

Pumpla tüüp : üheastmeline 

Surve reguleerimine  
sagedusmuundur; 
hüdrofoor: 1,0 m³ 

Seisukorra hinnang: 

hoone rahuldav 

seadmed ja torustik rahuldav 

elekter-automaatika rahuldav 

Sõmera hooldekodu puurkaevul puuduvad veetöötlusseadmed st puurkaevuvesi pumbatakse 
otse tarbevõrku.  

3.3.5.1.2 Torustik 

AS-le Kuressaare Veevärk kuuluvad ühisveevärgi torustikud on paigaldatud aastatel 
vahemikus 2009-2010. Torustik on rajatud plasttorudest, läbimõõduga De110, De63, De40 ja 
De32. Ühisveevõrgu pikkus on Kärla alevikus ca 6,5 km ja Mätasselja külas ca 0,9km. 
Torustike seisukord on hea. 

AS-le Hoolekandeteenused kuuluvad ühisveevärgi torustikud on paigaldatud 1950-ndatel. 
Torustik on rajatud malm ja raudtorudest. Magistraaltorustiku läbimõõduks on DN100. 
Veevõrgu torustikke kogupikkus on ca 3.2 km ning torustike seisukord on halb, veeavariisid 
esineb ligikaudu 4 korda aastas. 
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3.3.5.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Kärla alevikus on tuletõrje süsteem lahendatud looduslike veevõtukohtade ja mahutite baasil, 
lisaks on veevõrgule paigaldatud 1 tuletõrjehüdrant. Veevõtukohtade ja hüdrandi asukohad on 
näidatud joonisel, neist annab ülevaate allolev tabel. 

Tabel 34. Kärla aleviku tuletõrje veevõtukohad 

HÜDRANT 

Asukoht Tüüp 
Trassi 
DN 

Trassi tüüp 
Tehniline 
seisukord 

Töökoja vastas Moskva 110 Tupikliin Korras 
VEEHOIDLA 

Tänav 
Maja 

nr 
Aadressi täpsustus VVK liik Viida asukoht Maht 

Tehniline 
seisukord 

Pargi 3 
Kolmekorruselise maja 
tagumisest otsast 50m 

Mahuti puudub 50 Korras 

   Kahekorruselise maja vastas 
Lasteaia veehoidla 

Mahuti puudub 50 Korras 

Jõe tn  Kärla kiriku juurest alla 200m, 
vasakut kätt teeääres 

Mahuti puudub   Korras 

   Kärlalt 150m Karujärve poole Jõgi puudub   Korras 

Kooli  
Koolimajast mööda 200m 
paremat kätt tee 
ääres(spordihall) 

Mahuti puudub   Korras 

3.3.5.2 Kanalisatsioon 

Kärla alevikus on kaks eraldiseisvat ühiskanalisatsioonisüsteemi, üks neist kuulub AS-le 
Kuressaare Veevärk, teine AS-le Hoolekandeteenused. 

Kanalisatsioonisüsteemiga on liidetud ka väike osa Mätasselja küla elanikest. 

Kärla alevikus on suureks probleemiks väga suur sademe- ja infiltratsioonivee osakaal 
kanalisatsioonisüsteemis. Suurimad sademevee kogused juhitakse kanalisatsioonisüsteemi 
aleviku keskuse (Pargi tn korruselamud ja lasteaed) asfaltplatsidelt ja katustelt ning Metsa 
piirkonna Ohaka tn eramajade drenaažitorustikest. Suuremad sademevee sissevoolu 
asukohad on märgitud joonisel. 

3.3.5.2.1 Torustik ja pumplad 

AS-le Kuressaare Veevärk kuuluvad ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud aastatel 
vahemikus 2009-2010. Torustik on rajatud plasttorudest, isevoolutorustik on läbimõõduga 
De160 ja De200 ning survetorustik De 110. Ühiskanalisatsioonivõrgu pikkus on Kärla alevikus 
ca 6,6 km (4,1 km isevoolne ja 2,5 km surveline) ja Mätasselja külas ca 1,3 km (0,7 km 
isevoolne ja 0,6 km surveline). Torustike seisukord on hea. 

AS-le Hoolekandeteenused kuuluvad ühisveevärgi torustikud on paigaldatud 1950-ndatel. 
Torustik on rajatud malm ja raudtorudest. Magistraaltorustiku läbimõõduks on DN150 ja 
DN200. Kanalisatsioonivõrgu torustikke kogupikkus on ca 2.5 km ning torustike seisukord on 
halb, esineb tihti ummistusi. 

AS-i Kuressaare Veevärk teenindusalas on reovee puhastisse juhtimiseks rajatud 8 
kanalisatsioonipumplat. Pumpla asukohad on näidatud joonisel. Pumplate andmed on 
allolevas tabelis. 
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Tabel 35. AS-le Kuressaare Veevärk kuuluvate Kärla aleviku Mätasselja küla 
kanalisatsioonipumplate andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torust. ja 
seadm. 

Elek.-
autom. 

Mahuti/ 
teen.osa 

Maa-
pealne 

osa 
Kärla 
Kooli 

2009  2 Afp0831M30/D 23 9 hea hea hea puudub 

Kärla 
Keskuse 

1970-
ndad 

2009 2 Afp0841,A-M30/4 99 14 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 

Kärla Jõe 2009  2 Afp0831S22/4D 38,43 7,6 hea hea hea puudub 

Kärla 
Jõetaguse 

2009  2 Afp0831S22/4D 38,43 7,6 hea hea hea puudub 

Kärla 
Pastoraadi 

2009  2 Sev65.80.22.A 31,5 12 hea hea hea puudub 

Kärla 
Karujärve 

2009  2 Afp0831S22/4D 38,43 7,6 hea hea hea puudub 

Sõmera 
Metsa 

2009  2 AS0631#30/2 14  mitterah. 
(pumbad) 

hea hea puudub 

Sõmera 
Mätasselja 

2010  2 Afp0831,2-S22/4 90 18 hea hea hea puudub 

AS-le Hoolekandeteenused kuuluvad kanalisatsioonipumpla kohta andmed puuduvad, 
asukoht on märgitud joonisel. 

3.3.5.2.2 Reoveepuhastid 

AS-le Kuressaare Veevärk kuulub Kärla alevikus asuv Kärla reoveepuhasti, mis on rajatud 
1970-ndatel ja rekonstrueeritud 2010 aastal. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud 
käesoleva töö lisades. Heitveesuublaks on Mõnnuste kraav. 

Tabel 36. Kärla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Kärla RVP 

Rajatud 1970-ndad 

Rekonstrueeritud 2010 

Puhastusseadme tüüp biopuhasti 

Purgimissõlm kruvivõre M 50; 
mahuti 20 m3 

Proj. tootlikus Qmax= 72 m3/d 

Proj. reostuskoormus 500 ie 
  30 kg BHT₇/d 

Kuja 100 m 

Seisukorra hinnang:   

Hoone hea 
Mahutid hea 
Seadmed ja torustik hea 
Elekter-automaatika hea 

Tabel 37. Kärla puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine sisaldused 

Suubla nimetus Mõnnuste kraav 
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Väljalaskme tüüp 
puhastiga seotud 

väljalask 
Väljalaskme nimetus Kärla asula 
Lubatud vooluhulk vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

23 920 

Suurim lubatud 
saasteaine 

sisaldus vee 
erikasutusloa 

järgi (mg/l) 

BHT₇ 25 
Heljum 35 
KHT 125 
pH 9 
Nüld 60 
Püld 2 

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

AS-le Hoolekandeteenused kuulub Sõmera Hooldekodu reoveepuhasti, mis on rajatud 2005 
aastal. Heitveesuublaks on Lodukraav. 

Tabel 38. Sõmera Hooldekodu reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi 
Sõmera 

Hooldekodu 
Rajatud 2005 

Puhastusseadme tüüp nõrgbiofilter 

Proj. tootlikus Qkesk= 170 m3/d 

Proj. reostuskoormus 
666 ie 

40 kg BHT₇/d 

Kuja 50 m 

Seisukorra hinnang:   

Hoone rahuldav 

Mahutid rahuldav 

Seadmed ja torustik rahuldav 

Elekter-automaatika rahuldav 

Tabel 39. Sõmera Hooldekodu puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja 
saasteaine sisaldused 

Suubla nimetus Lodukraav 

Väljalaskme tüüp 
puhastiga seotud 

väljalask 
Väljalaskme nimetus Sõmera Hooldekodu 
Lubatud vooluhulk vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

61 200 

Suurim lubatud 
saasteaine 

sisaldus vee 
erikasutusloa 

järgi (mg/l) 

BHT₇ 25 
Heljum 35 
KHT 125 
pH 9 
Nüld 60 
Püld 2 

3.3.5.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine 

Kärla aleviku keskuses on osadel kinnistutel (Pargi tn korruselamud ja lasteaed) paigaldatud 
restkaevud, mis on ühendatud kanalisatsioonisüsteemi. Lisaks sellele juhitakse 
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kanalisatsioonisüsteemi mõningate Metsa piirkonna Ohaka tn eramajade drenaaživeed. 
Suuremad sademevee sissevoolu asukohad kanalisatsiooni on märgitud joonisel.  

Kuna sademevesi ei jõua torustikku ühtlaselt, koormab selline suur vooluhulkade kõikumine 
hüdrauliliselt reoveepuhastit ja halvendab selle tööd, eriti halvasti mõjub veel lisaks ka külma 
lumesulamisvee juhtimine reoveepuhastile. Tulevikus on kavas teha kinnistuomanikele 
vastavad ettekirjutused sademevee lahkvoolselt ära juhtimiseks. Asula keskuses on 
kokkukogutava sademevee eesvooluks Kärla jõgi, erakinnistutel tuleb sademevesi immutada 
pinnasesse selle tekkekoha kinnistu piires. 

3.3.6 Lümanda küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Lümanda küla 
osaliselt kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus põhjaveekihil lasub kuni 
kahe meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri paksune liiva- või kruusakiht ja osaliselt 
nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus põhjaveekihil lasub 2–10 meetri 
paksune moreenikiht või kuni 2 meetri paksune savi- või liivsavikiht või 20–40 meetri paksune 
liiva- või kruusakiht. 

Külas on keskkonnaministri poolt kinnitatud Lümanda reoveekogumisala. 

Tabel 40. Lümanda reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Lümanda 18 ha RKA0740399 195 alla 2000 ie 

Külas elab 2019. aasta seisuga 193 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 173 (90%) ja 
ühiskanalisatsiooniga samuti 164 (85%) inimest. 

Suuri ÜVKteenuse tarbijaid asulas ei ole. 

3.3.6.1 Veevarustus 

3.3.6.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 15 puurkaevu, millest 1 kuulub AS-le Kuressaare 
Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks.  

Tabel 41. Lümanda küla ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed 

Veehaarde nimetus: Lümanda keskasula 
Puurkaev 

Puurkaevu katastri nr: 12650 
Puurkaevu passi nr: 4192 
Puurkaevu puurimise aasta: 1976 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 55  
Lubatud veevõtt vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 12 000 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 3 587 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m - on tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 

Rajatud: teadmata 
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Veehaarde nimetus: Lümanda keskasula 
Rekonstrueeritud: 2009 
Puhastusseade:  

tüüp ja mark liivafilter 302-PDA 

tootlikus (m3/h) qmax=  3,5 m3/h 
Pumpla tüüp : üheastmeline 
Surve reguleerimine  hüdrofoor: 0,5 m3 
Seisukorra hinnang 

hoone hea 

seadmed ja torustik hea 

elekter-automaatika hea 

Lümanda külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge raua- ja 
kloriidide sisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. 
Pumplasse on paigaldatud veetöötlussüsteem rauasisalduse vähendamiseks. Puurkaevu vesi 
juhitakse läbi filterseadme. 

Asula veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.6.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustikud on paigaldatud aastal 2009. Torustik on rajatud plasttorudest, 
läbimõõduga De63 ja De50. Ühisveevõrgu pikkus on ca 1,8 km ning torustike seisukord on 
hea. 

3.3.6.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Lümanda külas on 2 tuletõrjeveehoidlat, millede asukohad on näidatud joonisel, neist annab 
ülevaate allolev tabel. 

Tabel 42. Lümanda küla tuletõrjeveehoidlad 

Asukoht VVK liik Viida asukoht Maht 
Tehniline 
seisukord 

Kooli hoovist väljas, kultuurimaja taga Mahuti puudub 100 Korras 

Lasteaia juures oleva korterelamu vastas, 
vana pumpla 

Mahuti puudub  Korras 

3.3.6.2 Kanalisatsioon 

Asulas on suureks probleemiks väga suur sademe- ja infiltratsioonivee osakaal 
kanalisatsioonisüsteemis. Suurimad sademevee kogused juhitakse kanalisatsioonisüsteemi 
asula keskuses asuvate korruselamute kinnistu asfaltplatsidelt ja katustelt. Suuremate 
sademevee sissevoolu asukohad on märgitud joonisel. 
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3.3.6.2.1 Torustik ja pumplad 

Suur osa asula ühiskanalisatsioonitorustikest on rekonstrueeritud aastal 2009. Uued torud on 
rajatud plasttorudest, isevoolutorustik on läbimõõduga De160 ning De200 ja survetorustik De 
110. Rekonstrueerimata torustik (ca 550m) on läbimõõduga DN200 ning on halvas seisukorras 
ja vajab rekonstrueerimist. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 2,2 km (1,3 km isevoolne ja 0,9 km surveline). 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 2 kanalisatsioonipumplat. Pumplate asukohad on 
näidatud joonisel. Pumplate andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 43. Lümanda küla kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Rajamise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik 
ja 

seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 
Lümanda 
lasteaia 

1970-ndad 2009 2 
Afp0830S13/

4D 
45 9,8 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 

Lümanda 
piirkonnam

aja 
2009  2 

Afp0830S13/
4D 

45 9,8 hea hea hea puudub 

3.3.6.2.2 Reoveepuhasti 

Lümanda küla reoveepuhasti on rajatud 1970-ndatel aastatel ja see rekonstrueeriti 2009 
aastal. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 
Heitveesuublaks on Salu peakraav Tüünajõgi. Lümanda küla reoveepuhasti asub Leedri küla 
territooriumil, kuid selles puhastatakse vaid Lümanda külas tekkivat reovett. 

Tabel 44. Lümanda küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Lümanda RVP 

Rajatud 1970-ndad 

Rekonstrueeritud 2009 

Puhastusseadme tüüp 
biopuhasti 

Purgimissõlm mahuti, 12 m³ 

Proj. tootlikus Qmax= 60 m³/d 

Proj. reostuskoormus 
416 ie 

25 kg BHT₇/d 

Kuja 100 m 

Seisukorra hinnang:  

hoone rahuldav 

mahutid rahuldav 

seadmed ja torustik rahuldav 

elekter-automaatika hea 

Tabel 45. Lümanda küla puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Salu peakraav Tüünajõgi 
Väljalaskme tüüp puhastiga seotud väljalask 
Väljalaskme nimetus Lümanda küla 
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Lubatud vooluhulk vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 
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 BHT₇ 40 

Heljum 35 

KHT 150 

pH 9 

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

3.3.6.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine 

Lümanda küla keskuses juhitakse mõningate kinnistute sademevesi kanalisatsioonisüsteemi, 
sissevoolu asukohad on märgitud joonisel. 

Kuna sademevesi ei jõua torustikku ühtlaselt, koormab selline suur vooluhulkade kõikumine 
hüdrauliliselt reoveepuhastit ja halvendab selle tööd, eriti halvasti mõjub külma 
lumesulamisvee juhtimine reoveepuhastile. Tulevikus on kavas teha kinnistuomanikele 
vastavad ettekirjutused, millega keelatakse sademevee juhtimine kanalisatsioonisüsteemi, 
sademevesi tuleb immutada pinnasesse selle tekkekoha kinnistu piires. 

Asula piirkonnas lahtist kraavitust ja sademevee kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi 
juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus see imbub pinnasesse. 

3.3.7 Nasva alevik ja Mändjala küla 

Nasva alevikul on oma autonoomne veevarustussüsteem, kuid kokkukogutud kanalisatsioon 
juhitakse transiittoruga Salme piirkonnas Salme alevikus asuvasse Läätsa reoveepuhstisse. 
Mändjala külas on kanalisatsiooni transiittorul isevoolne lõik, kuhu juhitakse ka väike osa 
Mändjala küla elanike ja ettevõtete reovett. Nasva aleviku veehaardest on rajatud torustik 
Mändjala külla, kuid see kuulub eraettevõttele ning hetkel on see toru suletud. Tulevikus on 
plaanis hakata selle kaudu veega varustama ka Mändjala küla. 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Nasva aleviku 
idapoolne osa nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus põhjaveekihil 
lasub 2–10 meetri paksune moreenikiht või kuni 2 meetri paksune savi- või liivsavikiht või 20–
40 meetri paksune liiva- või kruusakiht. Nasva aleviku läänepoolne osa koos Mändjala külaga 
asub aga keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus põhjaveekihil 
lasub 10–20 meetri paksune moreenikiht või 2–5 meetri paksune savi- või liivsavikiht. 

Nasva alevikus on keskkonnaministri poolt kinnitatud Nasva reoveekogumisala, Mändjala 
külas reoveekogumisala moodustatud ei ole. 

Tabel 46. Nasva reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Nasva 82 ha RKA0740408 560 alla 2000 ie 

Nasva alevikus elab 2019. aasta seisuga 397 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 105 (26%) 
ja ühiskanalisatsiooniga 126 (32%) inimest. 

Suuremad ÜVKteenuse tarbijad Nasva alevikus on ettevõtted, milleks on OÜ Ösel Fish 
(kalatööstus), OÜ Saare Frydendahl (kalalaevade seadmed ja materjalid), OÜ Kadastiku 
Õunaaed (põllumajandus), SA Lääne-Saare Kultuurivara (Nasva klubi kohvik), A.S. Atla OÜ 
(metalltooted, metallitöötlus), Saare Fishexport AS (kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

38 (66) 

säilitamine), Baltic Workboats AS (laeva- ja paadiehitus), Saare Yachts OÜ (puupaatide ehitus 
ja restaureerimine), OÜ Duschy (sanitaartehnika tootmine). 

Mändjala külas elab 2019. aasta seisuga 180 inimest. Ühiskanalisatsiooniga on liitunud 5 (3%) 
inimest. Suurimad ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijad on OÜ Mändjala Motell 
(majutusettevõte ca 314 kohta) ja Solarcom OÜ (majutusettevõte ca 60 kohta). 

3.3.7.1 Veevarustus 

Nasva alevikus on veevarustussüsteemi liidetud 2 puurkaev-pumplat, millest üht kasutatakse 
vaid eriolukorras, kui põhipumplas on rike või kui tarbimine on tavapärasest suurem. 

Nasva aleviku veehaardest on rajatud torustik Mändjala külla, kuid see kuulub eraettevõttele 
ning hetkel on see toru suletud. Tulevikus on plaanis hakata selle kaudu veega varustama ka 
Mändjala küla. 

Mändjala külas eraldi paiknevate suvilapiirkondade veetorustike pikkust ja kohati ka asukohta 
ei teata. Objektide valdajateks on suvilate omanikud st vee-ettevõtet ei ole. 

3.3.7.1.1 Puurkaevud 

Keskkonnaregistri andmeil on Nasva alevikus 35 puurkaevu, millest 2 kuuluvad AS-le 
Kuressaare Veevärk. Ülejäänud puurkaevud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või 
ettevõtte tarbeks. 

Mändjala külas 42 puurkaevu, mis on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks. 

Tabel 47. Nasva aleviku ühisveevarustuse puurkaevude ja pumplate andmed 

Veehaarde nimetus: Nasva  Nasva Töökoja (reserv) 

Puurkaev  

Puurkaevu katastri nr: 12536 12529 

Puurkaevu passi nr: 5199-3 4448 

Puurkaevu puurimise aasta: 1982 1977 

Puurkaevu põhjaveekiht: Silur Silur 

Puurkaevu sügavus (m): 35 20 
Lubatud veevõtt vee erikasutusloa 
järgi (m³/a) 

62 048 35 040 

Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 9 690 19 

Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m - on tagatud 50 m - ei ole tagatud 

Pumpla ja veetöötlus  

Rajatud: 2010 teadmata 

Rekonstrueeritud: 
(1980-ndatel rajatud 

puurkaevud ei olnud enne 
kasutusel) 

- 

Puhastusseade:   

tüüp ja mark liivafilter ARS 900 Duplex liivafilter BIRM 

tootlikus (m3/h) 
qmax=  16 m3/h 
qnom= 13 m3/ h 

qmax= 2,5 m3/h 

Pumpla tüüp : üheastmeline üheastmeline 
Surve reguleerimine  hüdrofoor, 0,5 m3 hüdrofoor, 0,3 m3 
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Veehaarde nimetus: Nasva  Nasva Töökoja (reserv) 

Seisukorra hinnang:  

hoone hea rahuldav 

seadmed ja torustik hea mitterahuldav 

elekter-automaatika hea mitterahuldav 

Nasva alevikus võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge raua- ja 
kloriidide sisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. 

Nasva aleviku pumplatesse on paigaldatud veetöötlussüsteem rauasisalduse vähendamiseks. 
Puurkaevudest väljapumbatud vesi juhitakse läbi filterseadmete. Puurkaev-pumplate 
tehnoloogilised skeemid on toodud käesoleva töö lisades. 

Aleviku veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.7.1.2 Torustik 

Nasva alevikus AS-le Kuressaare Veevärk kuuluvad ühisveevärgi torustikud on 
rekonstrueeritud 2011 aastal. Torustik on rajatud plasttorudest, läbimõõduga De110, De63, 
De40 ja De32. Ühisveevõrgu pikkus on ca 7.7 km ning torustike seisukord on hea. 

Mändjala külas eraldi paiknevate suvilapiirkondade veetorustike pikkust ja kohati ka asukohta 
ei teata. Torude kaardimaterjal (projektid) puudub. Vanem torustik ja toruarmatuur on ca 30 
aasta vana ja selle tehniline seisukord on halb. Torud on valdavalt terasest, 25 ja 32 mm 
läbimõõduga. Objektide valdajateks on suvilate omanikud st vee-ettevõtet ei ole. 

3.3.7.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Nasva alevikus on tuletõrje süsteem lahendatud hüdrantide, looduslike veevõtukohtade ja 
mahutite baasil. Mändjala külas on ainult looduslikud veevõtukohad ja mahutid. 
Veevõtukohtade ja hüdrantide asukohad on näidatud joonisel, neist annab ülevaate allolev 
tabel. 

Tabel 48. Nasva aleviku tuletõrje veevõtukohad 

HÜDRANT 

Asukoht Tüüp 
Trassi 
DN 

Trassi tüüp 
Tehniline 
seisukord 

Sääre mnt. ja Sadama tn ristis Euro 110 Ringliin Ei tööta* 
Nasva kaupluse ees Euro 110 Tupikliin Ei tööta* 
Ülejõe 14 Tallinna 110 Ringliin Korras 
VEEHOIDLA 

Tänav 
Maja 

nr 
Aadressi täpsustus VVK liik 

Viida asukoht 
Maht 

Tehniline 
seisukord 

Ülejõe 28     puudub  Korras 
Ülejõe   Kalasadam Meri puudub  Korras 
Sadama   Nasva Paat taga   puudub  Korras 
Sadama   Kalatööstuse taga   puudub  Korras 
Sadama   VRHL-taga   puudub  Korras 
Ülejõe tn  4 Kalasadam Jõgi puudub  Korras 

*- Tehniliselt mitterahuldavas seisukorras hüdrandid asendatakse lähiajal uutega, vahendid selleks võetakse vee-
ettevõtja kulueelarvest. 
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Tabel 49. Mändjala küla tuletõrjeveehoidlad 

Asukoht VVK liik Viida asukoht 
Tehniline 
seisukord 

Sõrve mnt 12-da km  puudub Korras 
Kahejärve-Puhkemaja 

 
puudub Korras 

Kämpingus, sissesõidul paremal pool 
 

hoidla ees Korras 
Kämpingus, sissesõidul vasakul pool 

 
hoidla ees Korras 

Hotell Saaremaa ees parkla all Mahuti puudub Korras 
Hotell Saaremaa ees parkla all  puudub Korras 

3.3.7.2 Kanalisatsioon 

Nasva aleviku kokkukogutud kanalisatsioon juhitakse transiitoruga Salme piirkonnas Salme 
alevikus asuvasse Läätsa reoveepuhstisse. Mändjala külas on kanalisatsiooni transiittorul 
isevoolne lõik, kuhu juhitakse ka väike osa Mändjala küla elanike ja ettevõtete reovett. 

Nasva aleviku transiittorustik rajati 2006. Torustik koosneb 12 386 meetrisest survetorust, 5-st 
kanalisatsioonipumplast ja 570 meetrisest isevoolutorust. Torustik kulgeb läbi 6 asula. Allolev 
tabel annab ülevaate transiittorustiku asukohast ja mahtudest. 

Tabel 50. Nasva aleviku kanalisatsiooni transiittorustik 

Piirkond Asula 
Kanalisatsioonisüsteemi osa 

Liik 
Maht 
(tk/m) 

Lääne-Saare 
piirkond 

Nasva alevik 
Nasva aleviku peapumpla KP Silla 1 

survetoru (De110) 804 

Mändjala küla 

survetoru (De110/140) 2 728 

isevoolutoru (De250) 234 

kanalisatsioonipumpla KP Peatuse 1 

survetoru (De140/160) 1 534 

Keskranna küla survetoru (De160) 1 621 

Järve küla survetoru (De160) 1 782 

Salme piirkond 

Tehumardi küla 

survetoru (De160) 171 

isevoolutoru (De250) 336 

kanalisatsioonipumpla KP Tehumardi 1 

survetoru (De160) 1 163 

Salme alevik 

survetoru (De160) 1433 

kanalisatsioonipumpla KP Klubi 1 
kanalisatsioonipumpla KP Läätsa 
puhasti 

1 

survetoru (De160) 1 150 

Läätsa reoveepuhasti 1 

Lisaks Nasva aleviku reoveele juhitaks transiittorustikku veel: 

1. Mändjala külas asuva KP Kämpingu kaudu Mändjala Kämpingu reoveed; 
2. Mändjala külas asuvasse isevoolutorustikku juhitakse osa Mändjala küla elanike 

reovett; 
3. Salme piirkonnas, Tehumardi külas asuvasse isevoolutorustikku juhitakse osa 

Tehumardi küla elanike reovett; 
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4. Salme piirkonnas, Salme alevikus asuvasse Klubi pumplasse juhitakse terve Salme 
aleviku ühiskanalisatsioon; 

5. Läätsa reoveepuhastisse juhitakse kogu Salme piirkonnas asuva Läätsa küla 
ühiskanalisatsioon. 

3.3.7.2.1 Torustik ja pumplad 

Nasva aleviku ühiskanalisatsioonitorustikud on rekonstrueeritud 2011 aastal. Torustik on 
rajatud plasttorudest, isevoolutorustik on läbimõõduga De160 ja De200 ning survetorustik De 
110. Ühiskanalisatsioonivõrgu pikkus on ca 10,1 km (6,5 km isevoolne ja 3,6 km surveline) 
ning torustike seisukord on hea. 

Reovee asula peapumplasse juhtimiseks on rajatud 13 kanalisatsioonipumplat. Pumpla 
asukohad on näidatud joonisel. Pumplate andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 51. Nasva aleviku kanalisatsioonipumplate andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torust. ja 
seadm. 

Elek.-
autom. 

Mahuti/ 
teen.osa 

Maa-pealne 
osa 

FISS 2004 - 2 
AS0830.2
05-S22/4 

72 11,2 rahuldav hea hea puudub 

Jõe 2012 - 2 
AS0831,2
05-S22/4 

90 10,8 hea hea hea puudub 

Kersti 2011 - 2 
AS0831,2
05-S22/4 

90 10,8 hea hea hea puudub 

Klubi 2009 - 2 
Afp0831,2

S22/4 
90 10,8 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 

Oja 2011 - 2 
AS0831,2
05-S22/4 

90 10,8 hea hea hea puudub 

Paadi 
1970-
ndad 

2006 2 
AS0630.1
86-S13/4 

45 10,8 
mitte-

rahuldav 
rahuldav rahuldav puudub 

Pääsusilma 2009 - 2 
AFP0841.

2S13/4 
91 7,2 hea hea hea puudub 

Silla 2006  2 
AFP0834
M110/D2 

24 92 
mitte-

rahuldav 
rahuldav rahuldav puudub 

Tiigi 2004 - 2 
AS0830.1
86-S13/4 

45 9,8 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 

Tuletorni 2011 - 2 
AS0831,2
05-S22/4 

90 10,8 hea hea hea puudub 

Tõnise 2011 - 2 
AS0831,2
05-S22/4 

90 10,8 hea hea hea puudub 

Ulvi 2011 - 2 
AS0831,2
05-S22/4 

90 10,8 hea hea hea puudub 

Västriku 2009 - 2 
AFP0841.

4S13/4 
91 7,2 hea hea hea puudub 

Ülejõe 2004 - 2 
AS0830.1
86-S13/4 

45 9,8 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 

Paadi ja Silla pumplate rekonstrueerimine on kavandatud valla ÜVK arendamise I etappi. 

Nasva aleviku transiittorustik (Nasva aleviku peapumpla KP Silla - Läätsa reoveepuhasti) rajati 
2006 aastal, KP Klubi ja KP Läätsa Puhasti rekonstrueeriti 2009. Torustik on rajatud 
plasttorudest, isevoolutorustik on läbimõõduga De250 ning survetorustik De 110, De140 ja 
De160. Kanalisatsiooni transiittorustiku pikkus on ca 12,9 km (0,6 km isevoolne ja 12,3 km 
surveline) ning torustike seisukord on hea. 
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Reovee asulast reoveepuhastisse juhtimiseks on rajatud 4 kanalisatsioonipumplat. Pumpla 
asukohad on näidatud joonisel. Pumplate andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 52. Nasva aleviku transiittorustiku kanalisatsioonipumplate andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torust. ja 
seadm. 

Elek.-
autom. 

Mahuti/ 
teen.osa 

Maa-
pealne 

osa 

Kämpingu 2006  2 
Afp0832M

40/2D 
17 13.4 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 

Peatuse 2006  2 
Afp0844M

110/2D 
43 41,3 

mitte-
rahuldav 

rahuldav rahuldav puudub 

Tehumardi 2006  2 
Afp0844M

110/2D 
43 41,3 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 

Klubi 
1970-
ndad 

2009 2 
SLV.80.80
.75A2,51D 

90 33,8 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 

Läätsa 
Puhasti 

1998 2009 2 
AFP0832,
4-M40/2 

74 14,1 hea hea hea puudub 

Peatuse pumpla rekonstrueerimine on kavandatud valla ÜVK arendamise I etappi. 

Mändjala külas asub lisaks Nasva aleviku transiittorustikule ka vähesel määral 
ühiskanalisatsioonitorustikke, mis teenindavad vaid küla elanikke ja ettevõtteid. Torustik on 
rajatud 2006 aastal koos transiittorustikuga. Torustik on rajatud plasttorudest, isevoolutorustik 
on läbimõõduga De160 ja De200 ning survetorustik De 110. Ühiskanalisatsioonivõrgu pikkus 
on ca 690 m (680 m isevoolne ja 10 m surveline) ning torustike seisukord on hea. 

Mändjala küla reovee transiittorusse juhtimiseks on rajatud 2 kanalisatsioonipumplat 
(Kämpingu, Peatuse), mille asukohad on näidatud joonisel. Pumplate andmed on toodud Tabel 
52. 

3.3.7.2.2 Reoveepuhasti 

Nasva aleviku ja Mändjala küla reoveed juhitakse transiittorustiku abil Salme piirkonnas, 
Salme alevikus asuvasse Läätsa reoveepuhastisse. Puhastisse juhitakse lisaks Nasva ja 
Mändjala asulate reoveele ka Salme piirkonnas asuvate Salme aleviku ja Läätsa küla reoveed. 

Puhasti on rajatud 1998 ja rekonstrueeritud 2010 aastal. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem 
on toodud käesoleva töö lisades. Heitveesuublaks on Roomassaare rand Laidunina. 

Tabel 53. Läätsa reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Läätsa RVP 

Rajatud 1998 

Rekonstrueeritud 2010 

Puhastusseadme tüüp biopuhasti 

Purgimissõlm ei ole 

Proj. tootlikus Qmax= 800 m3/d 

Proj. reostuskoormus  
2830 ie 

170 kg BHT₇/d 

Kuja 150 m 

Seisukorra hinnang:  

Hoone rahuldav 

Mahutid rahuldav 
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Puhastusjaama nimi Läätsa RVP 

Seadmed ja torustik rahuldav 

Elekter-automaatika rahuldav 

Tabel 54. Läätsa puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine sisaldused 

Suubla nimetus 
Laidunina - Roomassaare 

(Laidunina - Roomassaare rand) 
Väljalaskme tüüp puhastiga seotud väljalask 
Väljalaskme nimetus Läätsa puhasti 
Lubatud vooluhulk vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

146 000 

Suurim lubatud 
saasteaine 

sisaldus vee 
erikasutusloa 

järgi (mg/l) 

BHT₇ 25 
Heljum 35 
KHT 125 
Nüld 60 
pH 9 
Püld 2 

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

3.3.7.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine 

Nasva alevik asub piirkonna ühel liigniiskemal alal, maapinna absoluutkõrgused on valdavalt 
0.80….1.40 m vahemikus. Paljudel juhtudel on elanikud oma krundil maapinna tõstmiseks tiike 
kaevanud ja pinnase krundile laiali ajanud. 

Alevikus on mõningad tootmismaa kinnistud kuhu on paigaldatud restkaevud, mis on 
ühendatud kanalisatsioonisüsteemi. Suuremad sademevee sissevoolu asukohad 
kanalisatsiooni on märgitud joonisel. Tulevikus on kavas teha kinnistuomanikele vastavad 
ettekirjutused sademevee lahkvoolselt ära juhtimiseks. Asula keskuses on kokkukogutava 
sademevee eesvooluks Nasva jõgi. 

3.3.8 Kudjape alevik, Laheküla, Sikassaare ja Upa külad 

Kudjape aleviku ning Laheküla, Sikassaare ja Upa külade ühisvee- ja –kanalisatsioonisüsteem 
on osa Kuressaare linna ÜVK süsteemist, kus teenust osutab AS Kuressaare Veevärk. 

Sikassaare külas ja osaliselt Upa külas on ÜVK süsteeme, mis on rajatud arendajate poolt. 
Hetkel kuuluvad need eraettevõtetele, kuid tulevikus on need plaanis AS-le Kuressaare 
Veevärk üle anda. Käesolevas peatükis ei ole neid süsteeme käsitletud, joonisele on need 
kantud halli värvi tingmärkidega. 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub: 

- Kudjape alevik - nõrgalt kaitstud põhjaveega alal; 
- Laheküla küla - valdavalt kaitsmata põhjaveega alal; 
- Sikassaare küla - keskosa keskmiselt ja äärealad nõrgalt kaitstud põhjaveega alal; 
- Upa küla - kaitsmata ja osaliselt ka nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. 

Selgitus: kui põhjaveega ala on: 

- kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus), siis põhjaveekihil lasub kuni kahe meetri 
paksune moreenikiht või kuni 20 meetri paksune liiva- või kruusakiht; 

- nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus), siis põhjaveekihil lasuv moreeni paksus 
on 2-10 meetrit või liivsasi <2 meetri; 
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- keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus), siis põhjaveekihil lasub 10–20 
meetri paksune moreenikiht või 2–5 meetri paksune savi- või liivsavikiht. 

Kudjape Laheküla ja Sikassaare asulatesse ulatub keskkonnaministri poolt kinnitatud 
Kuressaare reoveekogumisala, vaid Upa külal on oma reoveekogumisala. 

Tabel 55. Kuressaare ja Upa reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Kuressaare 837 ha RKA0740410 36 150 Üle 2000 ie 

Upa 45 ha RKA0740411 599 Alla 2000 ie 

Asulate elanikkonna ja ÜVK teenuse tarbijate arv 2015. aasta seisuga on toodud allolevas 
tabelis: 

Tabel 56. Kudjape, Laheküla, Sikassaare ja Upa asulate ÜVK teenuse tarbijad 

Asula 
Elanike 

arv 
Ühisveega ühendatud 

elanikud 
Ühiskanalisatsiooniga 

ühendatud elanikud 
in in % in % 

Kudjape alevik 643 531 83% 533 83% 

Laheküla küla 233 201 86% 190 82% 

Sikassaare küla 43 8 19% 8 19% 

Upa küla 129 43 33% 43 33% 

Suuremad ÜVK tarbijad asulates: 

 Ettevõtted: 

- Kudjapel: Kompleks Puit OÜ (puittooted), Spordiklubi JõuMees MTÜ, 
Mereranna Põllumajandusühistu TÜ (piimakarjakasvatus); 

- Sikassaares: AS Saare Kütus (tankla), Bauhof Group AS (kaubanduskeskus), 
SV Torutööd OÜ (ehitusettevõte); 

- Upas (Lilbi): NovaBeta OÜ (Suure Töllu Puhkeküla ca 100 kohta). 

 Haridusasutused: 

- Upas: Kuressaare Ametikooli Upa õppehoone (õppehoone, töökojad ja 
ühiselamukompleks) 

3.3.8.1 Veevarustus 

Kudjape, Laheküla, Sikassaare ja Upa asulate veega varustamine toimub Kuressaare linna 
ühisveevarustuse võrgust. 

Kuressaare linn saab joogivee Tõlli-Ansi veehaarde neljast siluri ülemise veehorisondi 
puurkaevust. Tõlli-Ansi veehaare asub Ansi külas. Väljapumbatud vesi juhitakse Lahekülas 
paiknevasse Unimäe veepuhastusjaama. Lahekülas paikneb lisaks veepuhastusjaamale ka 
Unimäe puurkaevpumpla, mis praegusel ajal on reservis ning seda kasutatakse vaid avariide 
korral. Tõlli-Ansi veehaarde, mitmeliinilise toorveetorustiku (pikkusega ca21 km, läbimõõt 
De315/300) ning Unimäe veepuhastusjaama kirjeldus ja seisukorra ülevaade on toodud 
käesoleva töö alaosas nr 1: Kuressaare piirkond. 

3.3.8.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 110 puurkaevu (Kudjapel 33 tk, Lahekülas 32 tk, 
Sikassaares 17 tk ja Upal 28 tk), neist 1 kuulub AS-le Kuressaare Veevärk (Lahekülas asuv 
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Unimäe puurkaev) ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks. 
Ühisveevõrku võetakse vett Tõlli-Ansi veehaardest, mis asub Ansi külas, Unimäe puurkaev, 
on reservis (kirjeldus ja seisukorra ülevaade on toodud käesoleva töö alaosas nr 1: Kuressaare 
piirkond). 

3.3.8.1.2 Torustik 

Suurem osa asulate ühisveevärgi torustike on paigaldatud aastatel 2007 – 2009. Vanemad 
torustikud asuvad vaid Kudjape mõisakomplaksi läheduses. Lahekülas rajati 2013 a koos 
toorveetorustiku rekonstrueerimisega ka tarbeveetoru Laheküla põhjapoolsetele elanikele, 
pikkusega ca 2km. 

Asulate veetorustik on rajatud plasttorudest, läbimõõduga De110, De63, De40 ja De32 ning 
torustike seisukord on hea. 

Ühisveevõrgu pikkus on: 

- Kudjape alevikus – 7,2 km; 
- Laheküla külas – 5,4 km; 
- Sikassaare külas – 0,9 km; 
- Upa külas – 3,5 km, 

Seega kokku ca 16,2 km. 

3.3.8.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Kudjape, Laheküla, Sikassaare ja Upa asulates on tuletõrje süsteem lahendatud hüdrantide, 
ja mahutite baasil. Tuletõrjeveehoidlad ja AS-le Kuressaare Veevärk kuuluvate hüdrantide 
asukohad on näidatud joonisel, neist annab ülevaate allolev tabel. 

Tabel 57. Kudjape, Laheküla ja Upa asulate tuletõrjehüdrandid 

Asula Tänav Maja nr 
Aadressi 
täpsustus 

Tüüp 
Trassi 
DN 

Trassi 
tüüp 

Tehniline 
seisukord 

Kudjape 
alevik 

Kuressaare tee   
ARK majast 40 m. 
edasi töökoja 
poole tee ristis 

Tallinna 110 Ringliin Korras 

Kudjape 
alevik 

Männi 9 
Männi 9 vastas üle 
tee 

Euro 110 Ringliin Korras 

Kudjape 
alevik 

Tallinna 88 
Auriga keskuse 
taga. 

Euro 100 Ringliin Korras 

Kudjape 
alevik 

Tallinna 88 
Auriga keskus, 
Kalmistu tee 
bussipeatus 

Tallinna 100 Ringliin Korras 

Laheküla 
küla 

Laheküla tee   
Laheküla teel, 
enne Kuressaare 
ringtee ristmikku 

Euro 110 Ringliin Korras 

Laheküla 
küla 

Laheküla tee   
Laheküla tee ja 
Aia põik ristmikul 

Euro 110 Ringliin Korras 

Laheküla 
küla 

Ehitajate tee   

Ehitajate tee ja 
Kuressaare 
ringtee tee 
ristmikul 

Euro 110 Ringliin Korras 

Laheküla 
küla 

Ehitajate tee   
Ehitajate tee ja 
Ehitaja põik 
ristmikul 

Euro 110 Ringliin Korras 

Laheküla 
küla 

Laheküla tee   
Laheküla teel, 
peale Ehitaja tee 
ristmikku 

Euro 110 Ringliin Korras 
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Asula Tänav Maja nr 
Aadressi 
täpsustus 

Tüüp 
Trassi 
DN 

Trassi 
tüüp 

Tehniline 
seisukord 

Laheküla 
küla 

Lahe tee   

Laheküla Lahe tee 
ja Kuressaare 
ringtee tee 
ristmikul 

Euro 110 Ringliin Korras 

Laheküla 
küla 

Laheküla tee   
Laheküla teel, 
Kajaka ristmiku 
lähedal 

Euro 110 Ringliin Korras 

Laheküla 
küla 

Lahe tee 2 
Lahe tee 2 enne 
kurvi vasakul. 

Euro 110 Ringliin Korras 

Laheküla 
küla 

Kodu tee   Kodu tee alguses Euro 110 Ringliin Korras 

Upa küla     
Käbi-Nartsissi 
krundi rist 

Tallinna   Ringliin Korras 

Upa küla     
Ametikooli pumpla 
juures 

Euro 100 Ringliin Korras 

Upa küla     
Kooli viiva tee 
ääres 

Euro 100 Ringliin Korras 

Lisaks hüdrantidele paikneb asulates kokku 5 tuletõrjeveehoidlat, millede asukohad on 
näidatud joonisel. Neist annab ülevaate allolev tabel. 

Tabel 58. Kudjape, Sikassaare ja Upa asulate tuletõrjeveehoidlad 

Asula Aadressi täpsustus VVK liik 
Viida 
asukoht 

Maht 
Tehniline 
seisukord 

Kudjape alevik Kudjape prügila Mahuti puudub 150 Korras 

Kudjape alevik Kudjape prügila Mahuti puudub 150 Korras 

Sikassaare küla Sikassaare bussipeatuse vastas Mahuti puudub 50 Korras 

Sikassaare küla Sikassaare bussipeatuse vastas Mahuti puudub 50 Korras 

Upa küla Ametikooli katlamaja juures Mahuti 
Mahutite 
peal 

100 Korras 

3.3.8.2 Kanalisatsioon 

Kudjape, Laheküla ja Upa asulate ühiskanalisatsioon juhitakse läbi Kuressaare linna 
Roomassare poolsaarel asuvasse Kullimäe reoveepuhastisse. Puhasti kirjeldus ja seisukorra 
ülevaade on toodud käesoleva töö alaosas nr 1: Kuressaare piirkond. 

3.3.8.2.1 Torustik ja pumplad 

Suurem osa asulate ühiskanalisatsiooni torustike on paigaldatud aastatel 2007 – 2009. 
Vanemad torustikud asuvad vaid Kudjape mõisakomplaksi läheduses. 

Asulate kanalisatsioonitorustik on rajatud plasttorudest, läbimõõduga De160 ja De200 
isevoolsed; De110 survelised ning torustike seisukord on hea. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu pikkus on: 

- Kudjape alevikus – 7,3 km (6,2 km isevoolne ja 1,1 km surveline); 
- Laheküla külas – 5,4 km (4,5 km isevoolne ja 0,9 km surveline); 
- Upa külas – 2,9 km (0,1 km isevoolne ja 2,8 km surveline), 
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Seega kokku ca 15,6 km (10,8 km isevoolne ja 4,8 km surveline). 

Kudjape, Laheküla ja Upa asulate reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 5 
kanalisatsioonipumplat. Pumplate asukohad on näidatud joonisel, neist annab ülevaate allolev 
tabel. 

Tabel 59. Kudjape, Laheküla ja Upa asulate kanalisatsioonipumplate andmed 

Asula 
Pumpla 

nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 
Kudjape 
alevik 

Kudjape 
1980-
ndad 

2002 2 
SV044CH1

501P 
29 1 rahuldav hea rahuldav puudub 

Kudjape 
alevik 

Mündi 2007  2 
AS0840 
S17EX 

58 9,1 hea hea hea puudub 

Kudjape 
alevik 

Kannikese 2007  2 
Afp0831,2

S22/4 
90 10,8 hea hea hea puudub 

Kudjape 
alevik 

Maku 2017  2 
AS0830.18

6-S13/4 
45 9,8 hea hea hea puudub 

Laheküla 
küla 

Liivi 2009  2 
AFP0842,1

/M40 
89 20,3 hea hea hea puudub 

Laheküla 
küla 

Laheküla 2009  2 
AFP0831,2

S22 
90 10,8 hea hea hea puudub 

Upa küla Upa 
1980-
ndad 

2008 2 
AFP0831M

15 
83 9,1 hea hea rahuldav puudub 

3.3.8.2.2 Reoveepuhasti 

Kuressaare Kullimäe reoveepuhasti kirjeldus ja seisukorra ülevaade on toodud käesoleva töö 
alaosas nr 1: Kuressaare piirkond. 

3.3.8.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine 

Kudjape, Laheküla, Sikassaare ja Upa asulates kasutatakse drenaaži- ja sademevee 
ärajuhtimiseks lahtist kraavitust või immutatakse sademevesi kohapeal pinnasesse. 

Kudjape aleviku Sepamaa lahe ääres paiknev asula lõunaosa tihehoonestusega ala paikneb 
liigniiskes piirkonnas. Olemasolev vana kraavitus on kohati täis settinud ja selle efektiivsus on 
väike. 

Laheküla tihehoonestusega ala paikneb liigniiskes piirkonnas. Olemasolev vana kraavitus on 
kohati täis settinud ja selle efektiivsus on väike. 

Upa ja Sikassaare külades Tallinna maantee ringtee juures tuleb lahendada sademevee 
probleem. Ühiskanalisatsiooni juhitakse väheses koguses Bauhof kaubanduskeskuse 
parkimisplatsi vett. Sademetevee kanalisatsioonisüsteemi juhtimine on linna reoveepuhasti 
hüdraulilise koormamise suhtes lubamatu. 

Sademe- ja liigvee ärajuhtimiseks kasutatakse vaadeldavas piirkonnas enamasti lahtiseid 
kuivenduskraave, millede eesvooluks on Kudjape peakraav, mis suubub Põduste jõkke. 
Kudjape peakraav on täis kasvanud ja ei võta üleujutusi tekitamata kogu piirkonna vett vastu. 

Sademeveesüsteemide osaks olevate kraavide korrastustööd on kavandatud valla ÜVK 
arendamise II etappi. 
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3.4 Kokkuvõte piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidest 

Allolevas tabelis on toodud Lääne-Saare piirkonnas asuvate olemasolevate ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni objektide loetelu. 

Tabel 60. Lääne-Saare piirkonnas ÜVK objektide koondtabel 

Asula 

Veevarustus Kanalisatsioon 

Torustik 
Puurkaev-

pumpla 
Vee-

töötlus 

II 
astme 

pumpla 

Torustik 
Pumpla Puhasti 

Isevoolne Surveline Kokku 

m tk tk tk m m m tk tk 
Kudjape 7 182 0 0 0 6 224 1 078 7 302 3 0 
Laheküla 5 432 0 0 0 4 481 854 5 335 2 0 
Sikassaare 90 0 0 0 0 0 0 0 0 
Upa 3 504 0 0 0 43 2 832 2 875 1 0 
Aste a 3 823 1 1 1 2 643 1 012 3 655 3 1 
Aste k 1 499 1 1 0 1 160 222 1 382 1 1 
Eikla 773 1 1 0 586 392 978 1 1 
Koimla 2 980 1 1 0 0 0 0 0 0 
Kärla 6 478 2 1 1 4 136 2 466 6 602 7 1 
Mätasselja 898 0 0 0 650 613 1 263 1 0 
Lümanda 1 790 1 1 0 1 262 892 2 154 2 1 
Nasva* 7 740 2 2 0 6 539 3 600 10 139 14 0 
Mändjala* 0 0 0 0 609 0 609 2 0 
Kokku 42 189 9 8 2 28 333 13 961 42 294 37 5 

*-Siia hulka ei ole arvatud Nasva aleviku kanalisatsiooni peapumplast kuni Läätsa reoveepuhastini kulgevat 
torustikku (nii isevoolset kui survelist). 
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4 ÜVK ARENDAMINE 

4.1 Perspektiivse tarbimise prognoos 

Perspektiivse veetarbimise ja reoveekoguste prognoosi koostamisel on lähtutud järgmistest 
arvutuslikest algandmetest: 

- keskmise leibkonna suurus Saare maakonnas on 2.1 inimest; 
- elaniku ühikuline veetarve/reoveekogus jääb asula piires muutumatuks, 
- asutuste ja ettevõtete veetarve ja reovee kogused jäävad muutumatus; 
- perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke % määramisel on võetud uute torustike lekke 

määraks 10% võrku juhitavast veest. Vanade torustike leke % on jäetud samaks 
olemasoleva seisuga; 

- tehnoloogiline vesi on vee-ettevõtja poolt vee puhastamiseks ja veevärgi hoolduseks 
kulutatud vee kogus. Selle vee koguse määr jääb ka perspektiivis muutumatuks; 

- perspektiivse kanalisatsioonivõrgu arvutusliku infiltratsioonivee % määramisel on 
võetud uute torustike infiltratsiooni määraks 10% puhastile juhitavast veest. Vanade 
torustike infiltratsiooni % on jäetud samaks olemasoleva seisuga. 

4.1.1 Perspektiivse veetarbimise prognoosi arvutus 

Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete 
põhjal. 

Tabel 61. Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine 

Asula 
Elaniku 

ühikveetarbimine(l/d) 
Kudjape 87 

Laheküla 67 
Sikassaare 124 
Upa 110 
Aste a 61 
Aste k 67 
Eikla 43 
Koimla 98 
Kärla 

47 
Mätasselja 
Lümanda 48 
Nasva 

135 
Mändjala 

Asulapõhine arvestamata vee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 62. Arvestamata vee osakaal võrku juhitavast veest 

Asula 
Arvestamata vee osakaal 

Ol.olev I etapp II etapp 
Kudjape 

16%** 15%** 15%** 
Laheküla 
Sikassaare 
Upa 
Aste a 4% 10% 10% 
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Asula 
Arvestamata vee osakaal 

Ol.olev I etapp II etapp 
Aste k 20% 20% 18% 
Eikla 13% 13% 11% 
Koimla -6%* 10% 10% 
Kärla 

38% 38% 35% 
Mätasselja 
Lümanda -1%* 10% 10% 
Nasva 19% 19% 19% 
Mändjala   10% 

*- asulapõhine olemasolev arvestamata vee osakaal on arvutatud 2018a toodetud ja müüdud vee vahena. Toodetud 
vee (võrku suunatud vesi), müüdud (tarbitud) vee ja arvestamata vee (lekked) ebakõla on tingitud 
mõõtmisseadmete ebatäpsusest. Veetarbimise prognoosimisel on ebareaalsed tulemused arvutuslikult asendatud 
perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke osakaaluga – 10%. 

** asulad on osa Kuressaare linna ühtsest veevarustussüsteemist, lekete kohta asulapõhist arvestust ei peeta. 

 



Tabel 63. Perspektiivse veevajaduse prognoos 

Piirkond Asula 

peale I etappi peale II etappi 

Liitunud 
elanike 

arv 

Veetarve (m3/d) 
Arvestamata 

vesi 
Võrku juhitav 

vooluhulk 
(m3/d) 

Liitunud 
elanike arv 

Veetarve (m3/d) 
Arvestamata 

vesi 
Võrku juhitav 

vooluhulk 
(m3/d) Era Jur. Kokku (m3/d) % Era Jur. Kokku (m3/d) % 

Kuressaare Kuressaare 12 966 880.6 765.6 

1 721.6 303.8 15% 2 025.4 

12 966 880.6 765.6 

1 722.2 303.9 15% 2 026.1 

Lääne-
Saare 

Kudjape 531 46.1 1.3 531 46.1 1.3 

Laheküla 201 13.5 0.3 209 14.0 0.3 

Sikassaare 8 1.0 5.4 8 1.0 5.4 

Upa 43 4.7 3.2 43 4.7 3.2 

Aste a 448 27.4 7.1 34.5 3.8 10% 38.4 448 27.4 7.1 34.5 3.8 10% 38.4 

Aste k 157 10.5 0.4 10.9 2.6 20% 13.5 163 10.9 0.4 11.3 2.5 18% 13.8 

Eikla 107 4.6 0.4 5.0 0.7 13% 5.8 136 5.9 0.4 6.3 0.8 11% 7.1 

Koimla 21 2.0 0.0 2.0 0.2 10% 2.3 21 2.0 0.0 2.0 0.2 10% 2.3 

Kärla 536 
25.7 3.8 29.5 18.3 38% 47.9 

544 
26.1 3.8 29.9 16.1 35% 46.0 

Mätasselja 14 14 

Lümanda 173 8.2 1.7 9.9 1.1 10% 11.0 181 8.6 1.7 10.3 1.1 10% 11.5 

Nasva 105 14.2 7.3 21.4 5.2 19% 26.6 105 
49.3 7.3 56.6 13.6 19% 70.2 

Mändjala               260 



4.1.2 Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoosi arvutus 

Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete 
põhjal. 

Tabel 64. Asulapõhine elaniku ühikuline kanalisatsioonikogus 

Asula 
Elaniku ühikuline 

kanalisatsioonikogus (l/d) 
Kudjape 84 

Laheküla 66 

Sikassaare 123 

Upa 100 

Aste a 56 
Aste k 67 
Eikla 43 
Koimla 

49 
Mätasselja 
Lümanda 48 
Nasva 

135 
Mändjala 

Asulapõhine infiltratsioonivee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 65. Infiltratsioonivee osakaal võrku juhitavast veest 

Asula 
Infiltratsioon 

Ol.olev I etapp II etapp 

Kudjape 

52%* 45%* 40%* 
Laheküla 

Sikassaare 

Upa 

Aste a 40% 40% 40% 

Aste k 47% 47% 45% 

Eikla 20% 20% 13% 

Koimla    

Kärla 
73% 73% 73% 

Mätasselja 

Lümanda 76% 76% 60% 

Nasva 31% 31% 25% 

Mändjala   10% 
* asulad on osa Kuressaare linna ühtsest veevarustussüsteemist, infiltratsioonivee kohta asulapõhist arvestust ei 
peeta. 

 



 

Tabel 66. Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoos 

Piirkond Asula 

peale I etappi peale II etappi 

Liitunud 
elanike 

arv 

Reoveekogus (m3/d) Infiltratsioon Puhastile 
juhitav 

vooluhulk 
(m3/d) 

Liitunud 
elanike 

arv 

Reoveekogus (m3/d) Infiltratsioon Puhastile 
juhitav 

vooluhulk 
(m3/d) 

Era Jur. Kokku (m3/d) % Era Jur. Kokku (m3/d) % 

Kuressaare Kuressaare 12 966 828.2 994.3 

1 891.7 1 547.7 45% 3 439.4 

12 966 828.2 994.3 

1 892.2 1 261.5 40% 3 153.7 

Lääne-
Saare 

Kudjape 533 44.6 0.9 533 44.6 0.9 

Laheküla 190 12.5 0.0 198 13.0 0.0 

Sikassaare 8 1.0 2.0 8 1.0 2.0 

Upa 43 4.3 3.8 43 4.3 3.8 

Aste a 424 23.7 6.8 30.5 20.3 40% 50.9 424 23.7 6.8 30.5 20.3 40% 50.9 

Aste k 164 10.9 3.6 14.5 12.8 47% 27.3 170 11.3 3.6 14.9 12.2 45% 27.1 

Eikla 107 4.6 0.4 5.0 1.3 20% 6.3 139 6.0 0.4 6.4 1.0 13% 7.4 

Koimla                             

Kärla 514 
26.2 3.8 30.0 81.0 73% 110.9 

512 
26.6 3.8 30.4 82.1 73% 112.5 

Mätasselja 16 16 

Lümanda 164 7.6 1.7 9.3 29.5 76% 38.8 172 8.0 1.7 9.7 14.5 60% 24.2 

Nasva 126 15.5 46.6 

133.9 60.1 31% 194.0 

126 15.5 46.6 

163.0 54.3 25% 217.3 
Mändjala 5 

30.2 41.5 

253 

59.4 41.5 
Salme 

Salme 314 384 

Läätsa 58 86 

 

 



4.2 Asulapõhine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ülevaade 

4.2.1 Aste alevik 

Aste alevikku on ÜVK arendamise I etappi kavandatud kahe kanalisatsioonipumpla 
rekonstrueerimine, mis sisuliselt tähendab kanalisatsioonipumpade ja torustiku 
väljavahetamist. Rohkem investeeringuid aleviku ÜVK süsteemi arendusse lähima 12 a 
jooksul ette ei nähta. 

Aste reoveekogumisalasse jäävad kaks ÜVK-ta aiandusühistu piirkonda, kus asuvad valdavalt 
vaid aiamaad ja kuurid – elumajad puuduvad. Seetõttu ei ole nendesse piirkondadesse ÜVK 
süsteemide laiendust ette nähtud. 

Tabel 67. Aste aleviku ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
ee

v
ar

u
st

u
s

 

Torustik 
rek. m   
raj. m   

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl   
likv kpl   

Veet. jaam rek. kpl   
Liitumisp. raj. kpl   

K
a

n
al

is
a

ts
io

o
n

 

T
o

ru
s

ti
k

: 

Isevoolne 
rek. m   
raj. m   

Surveline 
rek. m   
raj. m   

Pumplad 
rek. kpl 2  
raj. kpl   

Reoveepuhasti rek. kpl   
Liitumisp. raj. kpl   

4.2.2 Aste küla 

Aste külas ÜVK arendamise I etappi tegevusi kavandatud ei ole, kuid II etapis on plaanis 
rekonstrueerida isevoolse torustiku 2 lõiku keskasula idapoolses osas. Rekonstrueerimise 
käigus muutub ka ühe torulõigu asukoht, et oleks võimalik tulevikus asulavõrgu laiendamisega 
jätkata. 

II etapis on kavas Aste külas ÜVK võrgu laiendamine, selliselt, et kõigil reoveekogumisalas 
olevatel asula kinnistutel oleks võimalus ÜVK süsteemiga liituda. Laiendusega luuaks 
liitumisvõimalus kolmele elamukinnistule. 

Ülevaade Aste küla ÜVK arendamise kavast on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 68. Aste küla ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
ee

va
ru

st
u

s
 

Torustik 
rek. m     
raj. m   191 

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl     
likv kpl     

Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl   3 
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Etapp I etapp II etapp 

K
an

al
is

at
s

io
o

n
 

T
o

ru
s

ti
k

: Isevoolne 
rek. m   208 
raj. m   106 

Surveline 
rek. m     
raj. m     

Pumplad 
rek. kpl     
raj. kpl     

Reoveepuhasti rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl   3 

Torustiku läbimõõdud on toodud joonisel. 

4.2.3 Eikla küla 

ÜVK arendamise I etapis on kavas rekonstrueerida Eikla reoveepuhasti. Sisuliselt tähendab 
see olemasoleva biofilterpuhasti ümberehitamist annuspuhastiks. 

II etappi (aastatel 2024-2031) on plaanitud ÜVK võrgu laiendamine. Sellega seoses vajab 
läbimõõdu suurendamise tõttu rekonstrueerimist veetorustiku lõik, mis asub Eikla külas, kuid 
suurem osa ÜVK laiendamises jääb Koidula küla territooriumile. Eikla külas liidetakse ÜVK 
süsteemiga kaks elamu kinnistut ja ühiskanalisatsiooniga 1 ärikinnistu, millel asub kauplus; 
Koidula külas laieneb ÜVK süsteem 11-le elamukinnistule ja ühele ühiskondlikule hoonele, 
milleks on koguduse hoone. 

Peale II ehitusetapi realiseerumist on kõigile Eikla reoveekogumisalas olevatele kinnistutele 
loodud võimalus liituda ÜVK süsteemiga. 

Ülevaade Eikla reoveekogumisala ÜVK arendamise kavast on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 69. Eikla reoveekogumisala ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
ee

v
ar

u
st

u
s

 

Torustik 
rek. m   130 
raj. m   560 

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl     
likv kpl     

Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl   14 

K
a

n
al

is
a

ts
io

o
n

 

T
o

ru
s

ti
k

: Isevoolne 
rek. m     
raj. m   416 

Surveline 
rek. m     
raj. m   375 

Pumplad 
rek. kpl     
raj. kpl   2 

Reoveepuhasti rek. kpl 1   
Liitumisp. raj. kpl   15 

Torustiku läbimõõdud on toodud joonisel, rajatavate pumplate parameetrid on allolevas tabelis. 

Tabel 70. Eikla reoveekogumisalasse rajatavate kanalisatsioonipumplate andmed 

Pumpla 
nimi 

Pumpla 
võimsus 

Qpump (l/s) 

Survetoru 
Geod. tõste-
kõrgus, (m) 

Pumba 
tõste-

kõrgus (m) De 
Pikkus 

(m) 
Rõhukadu 

(m) 

KP Eikla-1 5 110 188 1,2 2,9 5 

KP Eikla-2 5 110 187 1,2 3,4 6 
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4.2.4 Koimla küla 

Käesoleva kavaga Koimla küla ÜVK süsteemi arendusse lähima 12 a jooksul investeeringuid 
ette ei nähta. 

4.2.5 Kärla alevik ja Mätasselja küla 

Kärla alevikus on I etappi kavandatud hetkel AS-lt Hoolekandeteenused ÜVK teenust saavate 
kinnistute liitmine AS Kuressaare Veevärk ÜVK süsteemiga. Selleks rajatakse torustik ja 
liitumispunktid 10-le kortermaja-le (kokku 95 korterit), kauplusele, klubihoonele ja väike 
lokaalne puurkaev-pumpla koos torustikuga ning liitumispunktidega kahele eramajale Sõmera 
külas. 

ÜVK arendamise II etappi on Kärla alevikus jäetud ÜVK võrgu laiendamine, selliselt, et kõigil 
reoveekogumisalas olevatel asula kinnistutel oleks võimalus ÜVK süsteemiga liituda. 

Ülevaade Kärla aleviku ÜVK arendamise kavast on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 71. Kärla aleviku ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
e

e
v

ar
u

s
tu

s
 

Torustik 
rek. m     
raj. m 1 488 361 

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl     
raj. kpl 1   

Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl 15 4 

K
an

al
is

at
s

io
o

n
 

T
o

ru
s

ti
k

: Isevoolne 
rek. m     
raj. m 1 049 149 

Surveline 
rek. m     
raj. m 416 206 

Pumplad 
rek. kpl     
raj. kpl 2 1 

Reoveepuhasti rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl 13 4 

Torustiku läbimõõdud on toodud joonisel, rajatava pumpla parameetrid on allolevas tabelis. 

Tabel 72. Kärla alevikku rajatava kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Pumpla 
võimsus 

Qpump (l/s) 

Survetoru 
Geod. tõste-
kõrgus, (m) 

Pumba 
tõste-

kõrgus (m) De 
Pikkus 

(m) 
Rõhukadu 

(m) 
KP Kärla-1 5 110 206 1,3 0,9 3 

KP Kärla-2 5 110 212 1,3 2,4 5 

KP Kärla-3 5 110 204 1,3 1,9 4 

Mätasselja küla ÜVK süsteemi arendusse lähima 12 a jooksul investeeringuid ette ei nähta. 

4.2.6 Lümanda küla 

Lümanda külas ÜVK arendamise I etappi tegevusi kavandatud ei ole, kuid II etapis on plaanis 
rekonstrueerida kanalisatsioonitorustiku ja ÜVK võrgu laiendamine, selliselt, et kõigil 
reoveekogumisalas olevatel asula kinnistutel oleks võimalus ÜVK süsteemiga liituda. 
Laiendusega luuaks liitumisvõimalus neljale elamukinnistule, millest 2 asuvad Lümanda külas 
ja 2 Mõisaküla külas. 
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Ülevaade Lümanda reoveekogumisala ÜVK arendamise kavast on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 73. Lümanda reoveekogumisala ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 
V

ee
v

a
ru

s
tu

s
 

Torustik 
rek. m     
raj. m   267 

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl     
likv kpl     

Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl   4 

K
an

a
li

s
at

si
o

o
n

 

T
o

ru
s

ti
k

: Isevoolne 
rek. m   542 
raj. m     

Surveline 
rek. m     
raj. m   256 

Pumplad 
rek. kpl     
raj. kpl     

Reoveepuhasti rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl   4 

Torustiku läbimõõdud on toodud joonisel. 

4.2.7 Nasva alevik ja Mändjala küla 

Nasva alevikku on ÜVK arendamise I etappi kavandatud kahe kanalisatsioonipumpla 
rekonstrueerimine, mis sisuliselt tähendab kanalisatsioonipumpade ja torustiku 
väljavahetamist. 

ÜVK arendamise II etapis on ette nähtud rekonstrueerida aleviku reservpuurkaev-pumpla ja 
veetöötlusjaam. Pumplas vahetatakse välja torustik, hüdrofoor, liivafiltrid, veemõõtjad, elekter 
ja automaatika. 

Ülevaade Nasva aleviku ÜVK arendamise kavast on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 74. Nasva aleviku ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
ee

v
ar

u
st

u
s

 

Torustik 
rek. m     
raj. m     

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl   1 
likv kpl     

Veet. jaam rek. kpl   1 
Liitumisp. raj. kpl     

K
a

n
al

is
at

si
o

o
n

 

T
o

ru
s

ti
k

: Isevoolne 
rek. m     
raj. m     

Surveline 
rek. m     
raj. m     

Pumplad 
rek. kpl 2   
raj. kpl     

Reoveepuhasti rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl     

 

Mändjala külas on ÜVK arendamise I etappi kavandatud ühe kanalisatsioonipumpla 
rekonstrueerimine, mis sisuliselt tähendab kanalisatsioonipumpade ja torustiku 
väljavahetamist. 
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ÜVK arendamise I etappi on ette nähtud ÜVK süsteemide laiendus. Mändjalal on selgelt 
eristatavad 2 tiheasustuspiirkonda: Metsa tee ja Järveääre-Malle-Tervise tee. Tegemist on 
endiste suvilapiirkondadega, kus nüüdseks on hooned ümber rekonstrueeritud aastaringseks 
elamiseks mõeldud elamuteks. Mõlemasse piirkonda jääb kokku 124 kinnistut, milles elab 
hinnanguliselt ca 260 inimest (maakonna keskmise leibkonna suurus 2,1 inimest). 

Planeeritav Mändjala veevarustussüsteem on kavandatud ühendada Nasva aleviku 
veesüsteemiga. Käesoleval hetkel on Sõrve mnt-le rajatud veetorustik, kuid see kuulub 
eraomanikule. Lähitulevikus on kavas see torustik saada vee-ettevõtja omandisse, mis on 
ühtlasi ka üheks eelduseks Mändjala ÜVK süsteemi laiendamiseks. 

Mändjala küla kanalisatsioon on kavandatud juhtida Sõrve mnt olevasse Nasva aleviku 
transiittorustikku, kust reoveed suunatakse Salme piirkonnas, Salme alevikus asuvasse 
Läätsa reoveepuhastisse. 

Ülevaade Mändjala küla ÜVK arendamise kavast on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 75. Mändjala küla ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
e

e
v

ar
u

s
tu

s
 

Torustik 
rek. m     
raj. m   3 908 

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl     
likv kpl     

Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl   124 

K
an

al
is

at
s

io
o

n
 

T
o

ru
s

ti
k

: Isevoolne 
rek. m     
raj. m   2 511 

Surveline 
rek. m     
raj. m   1 955 

Pumplad 
rek. kpl 1   
raj. kpl   10 

Reoveepuhasti rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl   124 

Torustiku läbimõõdud on toodud joonisel, rajatavate pumplate parameetrid on allolevas tabelis. 

Tabel 76. Mändjala külasse rajatavate kanalisatsioonipumplate andmed 

Pumpla nimi 
Pumpla 
võimsus 

Qpump (l/s) 

Survetoru 
Geod. tõste-
kõrgus, (m) 

Pumba 
tõste-

kõrgus (m) De 
Pikkus 

(m) 
Rõhukadu 

(m) 
KP Mändjala-1 5 110 74 0,5 1,9 3 

KP Mändjala-2 5 110 229 1,4 2,4 5 

KP Mändjala-3 5 110 350 2,2 1,9 5 

KP Mändjala-4 5 110 351 2,2 2,9 6 

KP Mändjala-5 5 110 85 0,5 2,9 4 

KP Mändjala-6 5 110 415 2,6 1,9 6 

KP Mändjala-7 5 110 205 1,3 2,4 5 

KP Mändjala-8 5 110 123 0,8 2,4 4 

KP Mändjala-9 5 110 204 1,3 2,4 5 
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Pumpla nimi 
Pumpla 
võimsus 

Qpump (l/s) 

Survetoru 
Geod. tõste-
kõrgus, (m) 

Pumba 
tõste-

kõrgus (m) De 
Pikkus 

(m) 
Rõhukadu 

(m) 
KP Mändjala-10 7 110 378 4,2 2,4 78* 

*-Siia on lisatud ka Nasva aleviku peapumpla poolt tekitatud vastusurve survetorude ühinemispunktis 

4.2.7.1 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine 

Nasva alevikus järk-järgult ellu viidud projekti, mis koostati AS Maa ja Vesi poolt „Nasva küla 
sademe- ja pinnavete ära juhtimise projekt“. Selle raames on rajatud, puhastatud ja laiendatud 
üle 3,3km kraave ja truupe. Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud kraavide 
korrastamise ja rajamise jätkamist üle 2 km ulatuses. 

Ülevaate Nasva aleviku sademevee ärajuhtimise projekti elluviimise plaanidest lähima 12 a 
jooksul annab allolev tabel. 

Tabel 77. Nasva aleviku sademeveesüsteemi väljaehitus 

Etapp I etapp II etapp 

Kraavid 
rek. m   1255 

raj. m   807 

Kraavide asukohad on toodud joonisel. 

4.2.8 Kudjape alevik, Laheküla, Sikassaare ja Upa külad 

Kudjape alevikus ÜVK arendamise I etappi tegevusi kavandatud ei ole, kuid II etapis on plaanis 
rekonstrueerida nii veevarustuse kui ka isevoolse kanalisatsiooni magistraaltorustik ning Loo 
ja Männi tn kanalisatsioonitorustik. 

Ülevaade Kudjape aleviku ÜVK arendamise kavast on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 78. Kudjape aleviku ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
e

e
va

ru
s

tu
s

 

Torustik 
rek. m   1 537 
raj. m     

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl     
likv kpl     

Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl     

K
an

al
is

at
s

io
o

n
 

T
o

ru
s

ti
k

: Isevoolne 
rek. m   1 296 
raj. m     

Surveline 
rek. m     
raj. m     

Pumplad 
rek. kpl     
raj. kpl     

Reoveepuhasti rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl     

Laheküla külla on planeeritud ÜVK laiendamine II etapis, mil rajatakse torustikud Kihelkonna 
mnt äärde. Nii luuakse liitumisvõimalus neljale elamukinnistule ja ühtlasi on kaugemas 
tulevikus võimalik ÜVKga liita ka maanteest veidi eemale jäävaid kinnistuid. 

Ülevaade Laheküla küla ÜVK arendamise kavast on toodud allolevas tabelis. 
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Tabel 79. Laheküla küla ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
e

e
va

ru
s

tu
s

 
Torustik 

rek. m     
raj. m   689 

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl     
likv kpl     

Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl   4 

K
an

al
is

at
si

o
o

n
 

T
o

ru
s

ti
k:

 

Isevoolne 
rek. m     
raj. m   470 

Surveline 
rek. m     
raj. m   214 

Pumplad 
rek. kpl     
raj. kpl   1 

Reoveepuhasti rek. kpl     

Liitumisp. raj. kpl   4 

Torustiku läbimõõdud on toodud joonisel, rajatavate pumplate parameetrid on allolevas tabelis. 

Tabel 80. Laheküla külasse rajatava kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla nimi 
Pumpla 
võimsus 

Qpump (l/s) 

Survetoru 
Geod. tõste-
kõrgus, (m) 

Pumba 
tõste-

kõrgus (m) De 
Pikkus 

(m) 
Rõhukadu 

(m) 
KP Laheküla-1 5 110 214 1,3 2,9 5 

Upa külas ÜVK arendamise I etappi tegevusi kavandatud ei ole, kuid II etapis on plaanis asula 
peapumpla survetorustiku rekonstrueerimine. 

Ülevaade Upa küla ÜVK arendamise kavast on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 81. Upa küla ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
ee

va
ru

st
u

s
 

Torustik 
rek. m     
raj. m     

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl     
likv kpl     

Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl     

K
a

n
al

is
at

si
o

o
n

 

T
o

ru
s

ti
k

: Isevoolne 
rek. m     
raj. m     

Surveline 
rek. m   2 567 
raj. m     

Pumplad 
rek. kpl     
raj. kpl     

Reoveepuhasti rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl     

Sikassaare küla ÜVK süsteemide arendusse lähima 12 a jooksul investeeringuid ette ei nähta. 
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4.2.8.1 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine 

Lahekülla tuleb liigvee ära juhtimiseks rajada Laheküla tee äärde sademeveekraav. 
Põhjapoolsema, väiksema lõigu eesvooluks on maanteekraav, ülejäänud osa rajatavast 
kraavist juhitakse Kuressaare ringtee maanteekraavi. 

Kuressaare linna ümbruse sademe- ja liigvee ära juhtimiseks kasutatakse kraave, millede 
eesvooluks on Kudjape peakraav, mis suubub Põduste jõkke. Kudjape peakraav on täis 
kasvanud ja ei võta üleujutusi tekitamata kogu piirkonna vett vastu. Käesoleva arendamise 
kavaga ongi ette nähtud ligi 3,7 km pikkuses peakraavi korrastamist. 

Ülevaate Laheküla, Kudjape - Sikassaare sademevee ärajuhtimise projekti elluviimise 
plaanidest lähima 12 a jooksul annab allolev tabel. 

Tabel 82. Laheküla, Kudjape-Sikassaare sademeveesüsteemi väljaehitus 

Asula Kudjape Laheküla Sikassaare 
Etapp I etapp II etapp I etapp II etapp I etapp II etapp 

Kraavid 
rek. m   567       3125 
raj. m       1653     

Kraavide asukohad on toodud joonisel. 

4.3 ÜVK arendamise kokkuvõte 

Lääne-Saare piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise esmaseks prioriteediks 
on olemasolevate kehvas seisukorras olevate torustike, pumplate ja puhastite 
rekonstrueerimine. I etapiga plaanitakse teostada ca 15% kogu arendamise kavaga ettenähtud 
mahust. 

II etappi on jäetud ÜVK süsteemide laiendamine. Laiendamise peamiseks eesmärgiks on 
reoveekogumisaladel kõigile kinnistutele ÜVK süsteemiga liitumisvõimaluse tagamine ning 
Mändjala tiheasustuspiirkonda ÜVK võrgu rajamine. Sammuti ka Lahekülasse liigse 
sademevee ärajuhtimise võimaluse rajamine. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada ühisveevarustussüsteemi 
järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – ca 9.1 km; 
- Liitumisvõimalus on loodud ca 525 inimesele. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada 
ühiskanalisatsioonisüsteemi järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – ca 12,7 km (isevoolne 6,7 km; surveline 6 km); 
- Pumplate rajamine – 16 tk; 
- Liitumisvõimalus on loodud ca 523 inimesele. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või korrastada sademeveesüsteemi 
järgmiselt: 

- Kraavide korrastus/rajamine – ca 7,4 km. 
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5 LISAD 

5.1 Veetöötlusjaamade tehnoloogilised skeemid 
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5.2 Joogiveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 
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5.3 Reoveepuhastite tehnoloogilised skeemid 
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5.4 Heitveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 

 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

 

5.5  Joonised 

VK-0 Tingmärgid 

VK-1 Aste aleviku veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-2 Aste küla veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-3 Eikla ja Koidula küla veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-4 Koimla küla veevarustussüsteemi asendiplaan 

VK-5.1 Kärla aleviku põhjaosa veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-5.2 Kärla aleviku lõunaosa veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-6 Lümanda küla, Mõisaküla veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-7 Nasva aleviku veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-7.1 Nasva aleviku kanalisatsioonisüsteemi transiittorustiku asendiplaan 

VK-8 Mändjala küla veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-9 Kudjape aleviku veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-10.1 Laheküla lõunaosa veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-10.2 Laheküla põhjaosa veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-11 Sikassaare küla veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-12 Upa küla veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

SK-1 Lääne-Saare piirkonna sademeveesüsteemide eesvoolude ärajuhtimise asendiplaan 
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1 SISSEJUHATUS 

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemalt koostatud ÜVK arendamise kavas 
(Mustjala piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastatel 
2009-2020) toodud ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi. 

Antud töös käsitletakse neid piirkonna piirkondi: 

1. mis jäävad keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalasse; 

2. kus on käesoleval hetkel olemas ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteem. 

Arendamise kava käsitleb järgnevate asulate ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteeme 
ning nende arenguperspektiive: 

- Mustjala küla (Mustjala reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740397). 
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2 OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Üldandmed 

Mustjala piirkonnas on 21 küla, Mustjala küla on piirkonna keskuseks. Ühine piir on Lääne-
Saare, Kihelkonna ja Leisi piirkondadega. Mustjala piirkonnal on ca 60 km pikkune merepiir. 
Mustjala piirkond on metsarikkaim piirkond Saaremaal ja piirkonnas asub kõrgeim 
pankrannik – Panga pank, mille kõrgus on 21,3 m. 

Tähtsamatest maanteedest läbib piirkonda Kuressaare-Võhma-Panga maantee. Mustjala 
piirkonnas asub Saaremaa meresadam ja Varese paadisadam. 

 
Joonis 1. Mustjala piirkonna asukoht 

2.2 Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised 

Mustjala piirkonda jääb 4 rahvusvahelise tähtsusega looduskaitseala, mis on loetletud 
allolevas tabelis. 

Tabel 1. Rahvusvahelise tähtsusega alad 

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000611 
Lääne-Eesti 
saarestiku biosfääri 
kaitseala 

Valdav enamus kõigist Eesti 
saartest, sh suurimad saared - 
Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja 
Vormsi. 

Biosfääri kaitseala 

RAH0000405 Kasemetsa loodusala Mustjala küla Natura 2000 ala 

RAH0000128 Küdema lahe linnuala 
Panga küla, Võhma küla, 
Kugalepa küla, Mustjala küla, 

Natura 2000 ala 
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Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

Ninase küla, Paatsa küla, 
Tagaranna küla, Küdema küla, 
Vanakubja küla 

RAH0000588 
Küdema lahe 
loodusala 

Panga küla, Võhma küla, 
Kugalepa küla, Mustjala küla, 
Ninase küla, Paatsa küla, 
Tagaranna küla, Küdema küla, 
Vanakubja küla 

Natura 2000 ala 

Lisaks nendele on piirkonnas veel kaks looduskaitseala: 

Tabel 2. Siseriikliku tähtsusega kaitstavad alad 

Registrikood 
Objekti 
nimetus Asukoht Tüüp 

KLO2000311 
Kasemetsa 
hoiuala 

Mustjala küla hoiuala 

KLO2000318 
Küdema lahe 
hoiuala 

Võhma küla, Ninase küla, Paatsa küla, Panga küla, 
Tagaranna küla, Küdema küla, Kugalepa küla, 
Mustjala küla, Vanakubja küla 

hoiuala 

Kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord on määratud vastava 
kaitse-eeskirjaga. Ehitustegevuse planeerimisel kaitsealadel tuleb lähtuda kehtestatud 
kaitse-eeskirjadest. 

Kultuurimälestiste riiklikku registrisse on kantud järgmised objektid, mis jäävad projektiala 
piirkonda: 

Tabel 3. Kultuurimälestised projekti piirkonnas 

Asula Nimi Liik 

Mustjala küla Ohvriallikas "Silmaallikas" arheoloogiamälestis 

Mustjala küla Ohvriallikas "Hiieniidi allikas" arheoloogiamälestis 

Mustjala küla Mustjala pastoraadi peahoone ja kaev ehitismälestis 

Mustjala küla Mustjala kirik ehitismälestis 

Tegevuste kavandamisel ülalolevas tabelis loetletud objektide kaitsealas tuleb lähtuda 
tingimustest, mis on sätestatud muinsuskaitseseaduses. Täiendavad tingimused tööde 
teostamiseks annab Muinsuskaitseamet ehitusprojekti koostamise staadiumis. 

2.3 Põhjavee kaitstus 

Vastavalt veeseadusele arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel pinnakatte koostist 
ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja põhjaveekihi kaitstuse järgi jagunevad 
alad järgmiselt: 

- Kaitsmata (väga reostusohtlikud) alad. Põhjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui 
mineraalsete reoainete suhtes, pinnakatte paksus kuni 2 m. Saasteainete 
infiltratsiooniaeg kuni 30 ööpäeva. 

- Nõrgalt kaitstud (reostusohtlikud) alad. Saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m 
või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on 
arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 
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- Keskmiselt kaitstud (mõõdukalt reostusohtlikud) alad. Saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. 

- Suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik 
infiltratsiooniaeg 100-1000 ööpäeva. 

- Kaitstud (väga vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on üle 50 m või savikihi paksus vähemalt 10 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg aluspõhjalisse veekihti on rohkem kui 1000 ööpäeva. 

Nagu näha allolevalt põhjavee kaitstuse kaardi väljavõttelt asub Mustjala piirkonna ÜVK 
asula valdavalt kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. 

 
Joonis 2.Põhjavee kaitstus Mustjala piirkonnas  

Vastavalt veeseadusele on põhjaveehaarde sanitaarkaitseala ulatus 

- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on 10–500 m3/d, on sanitaarkaitseala ulatus: 
o 10 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitstud; 
o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on keskmiselt kaitstud või 

suhteliselt kaitstud; 
o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata või nõrgalt 

kaitstud. 
- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on üle 500 m3/d, on sanitaarkaitseala ulatus: 

o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on suhteliselt kaitstud või 
kaitstud; 

o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata, nõrgalt 
kaitstud või keskmiselt kaitstud. 

2.4 ÜVK vee erikasutusload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline erikasutusluba 
mh juhul, kui: 

- võetakse põhjavett rohkem kui 150m3/kuus või rohkem kui 10m3/d; 
- juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett, va juhul kui heitvett 

juhtakse veekogusse kuni 1m3/d või kui heitvett juhtakse pinnasesse kuni 5m3/d ja kui 
see tegevus vastab veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse 
juhtimise nõuetele. 

Seega on AS-le Kuressaare Veevärk Mustjala piirkonnas põhjavee võtmiseks ja heitvee 
suublasse juhtimiseks väljastatud vee erikasutusluba: 
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- Nr L.VV/326906 - loas on käsitletud veevõttu Mustjala küla puurkaevust ning Mustjala 
küla reoveepuhasti väljalaset. 

2.5 Reoveekogumisalad 

Vastavalt veeseadusele on reovee kogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või 
heitvee suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisala koormus on reoveekogumisalal tekkiv 
aastaajast sõltuv suurim reoveest põhjustatud saastatuse kogus, mis on väljendatud 
inimekvivalentides ja mille arvutamisel võetakse arvesse püsielanike, turistide ning tööstus- 
ja muude ettevõtete reovesi, sõltumata sellest, kas see juhitakse ühiskanalisatsiooni või 
mitte. Reoveekogumisala koormuse hulka ei arvata tööstusreovett, mida käideldakse 
tööstusreoveepuhastis. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 

Mustjala piirkonna territooriumile jääb üks kinnitatud reoveekogumisala: 

Tabel 4. Reoveekogumisala 

Asukoht Reg.kood Nimetus Tüüp 
Pindala 
(ha) 

Koormus 
(ie) 

Mustjala küla RKA0740397 Mustjala Alla 2 000 ie 23 280 

Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie aladele kehtivad vastavalt 
veeseadusele järgmised nõuded: 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral 
tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine; 

- Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud 
purgimissõlme; 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
võib lisaks eelmisele punktile nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett. 

2.6 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemas ÜVK arendamise kavas toodud 
ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi. 

Allolevas tabelis on toodud eelmises arendamise kavas ette nähtud investeeringud ja nende 
realiseerimise maht. 

Tabel 5. Eelmise ÜVK arendamise kava realiseeritud maht 

E
ta

p
p

 

Kavandatud maht 

Teostatud maht 

Vesi Kanalisatsioon 
Sademe-

vesi 

torustiku 
rek. 

torustiku 
raj. 

isev.-
torustiku 

raj. 

surve.-
torustiku 

rek. 

surve.-
torustiku 

raj. 

pumpla 
raj. 

pumpla 
likv 

torustiku 
raj. 

m m m m m tk tk m 

I 198     5     1 143 

projekti elluviimine 
on kavandatud 
käesoleva ÜVK 
AK I etappi 
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E
ta

p
p

 

Kavandatud maht 

Teostatud maht 

Vesi Kanalisatsioon 
Sademe-

vesi 

torustiku 
rek. 

torustiku 
raj. 

isev.-
torustiku 

raj. 

surve.-
torustiku 

rek. 

surve.-
torustiku 

raj. 

pumpla 
raj. 

pumpla 
likv 

torustiku 
raj. 

m m m m m tk tk m 

II   855 549   222 1     

projekti elluviimine 
on kavandatud 
käesoleva ÜVK 
AK II etappi 
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3 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI OBJEKTID 

3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 

Mustjala piirkonnas on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid vaid Mustjala külas. 

Piirkonna vee-ettevõtjaks on määratud endise valla vallavolikogu otsusega AS Kuressaare 
Veevärk. 

Edaspidi käsitletakse käesolevas arendamise kavas vaid reoveekogumisalasse jäävaid ja/või 
vee-ettevõtja tegevuspiirkonda jäävaid ÜVK süsteeme ja selle süsteemi tarbijaid. 

Tabel 6. ÜVK-teenusega ühendatud inimeste arv 

Asula 
Elanike 

arv 
Ühisveevarustuse 

ühendatud elanikud 
Ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanikud 

in in % in % 

Mustjala 252 164 65% 169 67% 

3.1.1 Tuletõrje veevarustus 

Mustjala piirkonna tuletõrje veevarustus on lahendatud kas tuletõrje veemahutite ja/või 
looduslike veevõtukohtade baasil. Mustjala külas on veetorustikule paigaldatud ka 1 hüdrant. 

Tabel 7. Mustjala küla hüdrandi andmed 

Tänav Maja nr Aadressi täpsustus Tüüp 
Trassi 
DN 

Trassi 
tüüp 

Tehniline 
seisukord 

Põlde 3 Asub maja vastas Moskva  De75 Tupikliin Korras 

Allolevas tabelis on antud ülevaade piirkonnas asuvatest tuletõrje veevõtukohtade asukohast 
ja nende tehnilisest seisukorrast. Veevõtukohad on kantud ka joonistele. 

Tabel 8. Mustjala piirkonna tuletõrjeveehoidlad ja nende seisukord 

Asula Aadress Aadressi täpsustus VVK liik 
Viida 
asukoht 

Maht 
Tehniline 
seisukord 

Tagaranna küla  Saaremaa sadam Meri puudub  Korras 
Mustjala küla  Koolimaja juures asuvad tiigid Tiik puudub  Korras 
Mustjala küla  Endise kuivati taga Mahuti puudub 120 Korras 

Mustjala küla Põlde 5 
Maja ja tööstushoonete 
vahelisel alal, tee kõrval 

Mahuti puudub 100 Korras 

3.2 Sademeveekanalisatsioon 

Mustjala piirkonna asulates eraldi sademeveekanalisatsioon puudub. Teedelt toimub 
sademevee ära juhtimine kraavide abil või juhitakse see tee kõrval olevale haljasalale, kus 
vesi imbub pinnasesse. Erakinnistutel reeglina sademevee ära juhtimise võimalus puudub, 
mistõttu immutatakse sademevesi pinnasesse. 
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3.3 Ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniobjektide ülevaade 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Mustjala küla 
tiheasustusala: 

- kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus põhjaveekihil lasub kuni 
kahe meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri paksune liiva- või kruusakiht. 

- nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus põhjaveekihil lasub 2–10 
meetri paksune moreenikiht või kuni 2 meetri paksune savi- või liivsavikiht või 20–40 
meetri paksune liiva- või kruusakiht. 

Külas on keskkonnaministri poolt kinnitatud Mustjala reoveekogumisala. 

Tabel 9. Mustjala reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Mustjala  23 RKA0740397 280 Alla 2 000 ie 

Külas elab 2019. aasta seisuga 252 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 164 (65%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 169 (67%) inimest. 

Suuremad ÜVK teenuse tarbijad Mustjala külas on: Mustjala Lasteaed-Põhikool (ca 80 last), 
Mustjala spordisaal, Mustjala Rahvamaja ja raamatukogu. 

3.3.1.1 Veevarustus 

3.3.1.1.1 Puurkaevud 

Külas on keskkonnaregistri andmeil 17 puurkaevu, millest 1 kuulub AS-le Kuressaare 
Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks.  

Tabel 10. Mustjala küla ühisveevarustuse puurkaevude ja pumplate andmed 

Veehaarde nimetus: Mustjala asula 
Puurkaevu katastri nr: 12427 
Puurkaevu passi nr: 5184 
Puurkaevu puurimise aasta: 1982 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 52 
Lubatud veevõtt (m³/a) 11 000 
Tegelik veevõtt 2014 (m³/a) 3 343 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m - on tagatud 

Rajatud: 1982 

Rekonstrueeritud: 2009 

Puhastusseade: puudub 

Pumpla tüüp: üheastmeline 

Surve reguleerimine  hüdrofoor V=0,5m³ 

hoone hea 

seadmed ja torustik hea 

elekter-automaatika hea 

Mustjala küla puurkaevupumba juhtimine leiab aset rõhurelee ja sujuvkäivitiga. Puurkaev-
pumpla tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 
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Küla veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.1.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustikud on paigaldatud aastal 2009. Torustik on rajatud plasttorudest, 
läbimõõduga De40 – De75. Ühisveevõrgu pikkus on ca 1 614 m ning torustike seisukord on 
hea. 

3.3.1.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Mustjala külas on tuletõrje veevarustus tagatud ühe hüdrandi ja kolme muu veevõtukohaga, 
millest 2 on mahutid ja üks tiik. Veevõtukohtade asukohad on näidatud joonisel. 

Tabel 11. Mustjala küla hüdrandi andmed 

Tänav Maja nr Aadressi täpsustus Tüüp 
Trassi 
DN 

Trassi 
tüüp 

Tehniline 
seisukord 

Põlde 3 Asub maja vastas Moskva  De75 Tupikliin Korras 

Allolevas tabelis on antud ülevaade piirkonnas asuvatest tuletõrje veevõtukohtade asukohast 
ja nende tehnilisest seisukorrast. Veevõtukohad on kantud ka joonistele. 

Tabel 12. Mustjala küla tuletõrjeveehoidlad ja nende seisukord 

Aadress Aadressi täpsustus VVK liik 
Viida 
asukoht 

Maht 
Tehniline 
seisukord 

 Koolimaja juures asuvad tiigid Tiik puudub  Korras 
 Endise kuivati taga Mahuti puudub 120 Korras 

Põlde 5 
Maja ja tööstushoonete 
vahelisel alal, tee kõrval 

Mahuti puudub 100 Korras 

3.3.1.2 Kanalisatsioon 

Asulas on suureks probleemiks suur sademe- ja infiltratsioonivee osakaal (54%) 
kanalisatsioonisüsteemis. Suurimad sademevee kogused juhitakse kanalisatsioonisüsteemi 
asula keskuses asuvate korruselamute kinnistu asfaltplatsidelt ja katustelt. Suuremate 
sademevee sissevoolu asukohad on märgitud joonisel. 

3.3.1.2.1 Torustik ja pumplad 

Suurem osa asula ühiskanalisatsioonitorustikke on paigaldatud aastal 2009. Torustik on 
rajatud plasttorudest. Isevoolutorustik on läbimõõduga De160 ja survetorustik De 110. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu pikkus on ca 1 672 m (761 m isevoolne ja 911 m surveline) ning 
torustike seisukord on hea, va lõik korrusmajade piirkonnas. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 4 kanalisatsioonipumplat. Pumplate asukohad on 
näidatud joonisel. Pumplate andmed on allolevas tabelis. 
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Tabel 13. Mustjala küla kanalisatsioonipumplate andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik 
ja 

seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 
Mustjala 

Kooli 
2009  2 

AFP0841,2-
S13/4 

91 7.2 hea hea hea puudub 

Mustjala 
Keskuse 

2009  2 
Afp0831,2-

S22/4 
90 10.8 hea hea hea puudub 

Mustjala 
Lasteaia 

1980-
ndad 

2009 2 
Afp0831,2-

S22/4 
90 10.8 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 

Mustjala 
Staadioni 

1980-
ndad? 

? 1 Piranha-S12/2 8 23 
mitte-

rahuldav* 
mitte-

rahuldav* 
mitte-

rahuldav* 
puudub 

* Pumpla kuulub I etapis likvideerimisele 

3.3.1.2.2 Reoveepuhasti 

Mustjala küla reoveepuhasti on rajatud 1980-ndatel aastatel ja see rekonstrueeriti täielikult 
2009 aastal. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades.  
Heitveesuublaks on Mustjala kraav. 

Tabel 14. Mustjala küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Mustjala küla RVP 

Rajatud 1980-ndad 

Rekonstrueeritud 2009 

Puhastusseadme tüüp 
Biopuhasti 

BIO-DRY-SB-30 

Purgimissõlm 
treppvõre, 

mahuti V=5 m³ 
Proj. tootlikus Qmax = 18 m³/d 

Proj. reostuskoormus 
86…103 ie 

5,6…6,8 kg BHT₇/d 

Kuja 50 m 

Seisukorra hinnang:  

hoone hea 

mahutid rahuldav 

seadmed ja torustik rahuldav 

elekter-automaatika rahuldav 

Tabel 15. Mustjala küla puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Mustjala kraav 
Väljalaskme tüüp puhastiga seotud väljalask 
Väljalaskme nimetus Mustjala küla 
Lubatud vooluhulk (m³/a) 6 624 

Suurim lubatud 
saasteaine 
sisaldus (mg/l)  

BHT₇ 40 
Heljum 35 
KHT 150 
Nafta  
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Suubla nimetus Mustjala kraav 
pH 9 
Nüld  

Püld  

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

3.3.1.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Mustjala külas lahtist kraavitust ja sademevee kanalisatsiooni ei ole rajatud. Suurem osa 
sademete liigveest juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus see imbub pinnasesse. 
Keskuses asuvate korruselamute piirkonnas on osadel kinnistutel paigaldatud restkaevud, 
mis on ühendatud kanalisatsioonisüsteemi. Suuremad sademevee sissevoolu asukohad 
kanalisatsiooni on märgitud joonisel. Sademe- ja infiltratsioonivee osakaal 
kanalisatsioonisüsteemis oli 2018 a ca 54%. 

3.4 Kokkuvõte piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidest 

Allolevas tabelis on toodud Mustjala piirkonnas asuvate olemasolevate ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni objektide loetelu. 

Tabel 16. Mustjala piirkonnas asuvate ÜVK objektide koondtabel 

Asula 

Veevarustus Kanalisatsioon 

Torustik 
Puurkaev-

pumpla 
Vee-

töötlus 
II astme 
pumpla 

Torustik 
Pumpla Puhasti 

Isevoolne Surveline Kokku 

m tk tk tk m m m tk tk 
Mustjala 

küla 
1 614 1 0 0 761 911 1 672 4 1 
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4 ÜVK ARENDAMINE 

4.1 Perspektiivse tarbimise prognoos 

Perspektiivse veetarbimise ja reoveekoguste prognoosi koostamisel on lähtutud järgmistest 
arvutuslikest algandmetest: 

- keskmise leibkonna suurus Saare maakonnas on 2.1 inimest; 
- elaniku ühikuline veetarve/reoveekogus jääb asula piires muutumatuks, 
- asutuste ja ettevõtete veetarve ja reovee kogused jäävad muutumatus; 
- perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke % määramisel on võetud uute torustike lekke 

määraks 10% võrku juhitavast veest. Vanade torustike leke % on jäetud samaks 
olemasoleva seisuga; 

- tehnoloogiline vesi on vee-ettevõtja poolt vee puhastamiseks ja veevärgi hoolduseks 
kulutatud vee kogus. Selle vee koguse määr jääb ka perspektiivis muutumatuks; 

- perspektiivse kanalisatsioonivõrgu arvutusliku infiltratsioonivee % määramisel on 
võetud uute torustike infiltratsiooni määraks 10% puhastile juhitavast veest. Vanade 
torustike infiltratsiooni % on jäetud samaks olemasoleva seisuga. 

4.1.1 Perspektiivse veetarbimise prognoosi arvutus 

Elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete põhjal. 

Tabel 17. Elaniku ühikuline veetarbimine 

Asula 
Elaniku 

ühikveetarbimine(l/d) 
Mustjala küla 48 

Arvestamata vee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 18. Arvestamata vee osakaal võrku juhitavast veest 

Asula 
Arvestamata vesi (lekked) 

Ol.olev I etapp II etapp 

Mustjala küla -3%* 10% 10% 
*- olemasolev arvestamata vee osakaal on arvutatud 2018a toodetud ja müüdud vee vahena. Toodetud vee 
(võrku suunatud vesi), müüdud (tarbitud) vee ja arvestamata vee (lekked) ebakõla on tingitud mõõtmisseadmete 
ebatäpsusest. Veetarbimise prognoosimisel on ebareaalsed tulemused arvutuslikult asendatud perspektiivse 
veevõrgu arvutusliku lekke osakaaluga – 10% 

Tabel 19. Perspektiivse veevajaduse prognoos 

Asula Mustjala 

O
le

m
as

o
le

v
 

Elanike arv 252 

Liitunud elanike 
arv 164 
% 65% 

Veetarve (m3/d) 
Era 7.8 
Jur. 1.6 
Kokku 9.4 

Arvestamata vesi 
(m3/d) -0.3 
% -3% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 9.2 

p
ea

le
 I

 
et

a
p

p
i Liitunud elanike arv 164 

Veetarve (m3/d) 
Era 7.8 
Jur. 1.6 
Kokku 9.4 
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Asula Mustjala 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 1.0 
% 10% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 10.5 
p

ea
le

 I
I 

et
a

p
p

i Liitunud elanike arv 191 

Veetarve (m3/d) 
Era 9.1 
Jur. 1.9 
Kokku 11.1 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 1.2 
% 10% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 12.3 

4.1.2 Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoosi arvutus 

Elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete põhjal. 

Tabel 20. Elaniku ühikuline kanalisatsioonikogus 

Asula 
Elaniku ühikuline 

kanalisatsioonikogus (l/d) 
Mustjala küla 49 

Infiltratsioonivee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 21. Infiltratsioonivee osakaal puhastile juhitavast kanalisatsioonist 

 Infiltratsioon 
Ol.olev I etapp II etapp 

Mustjala küla 54% 42% 30% 

Tabel 22. Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoos 

Asula Mustjala 

O
le

m
as

o
le

v
 

Elanike arv 252 

Liitunud elanike 
arv 169 
% 67% 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 8.2 
Jur. 1.5 
Kokku 9.7 

Infiltratsioon 
(m3/d) 11.4 
% 54% 

Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 21.2 

p
ea

le
 I

 e
ta

p
p

i Liitunud elanike arv 169 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 8.2 
Jur. 1.5 
Kokku 9.7 

Infiltratsioon 
(m3/d) 8.0 
% 45% 

Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 17.7 

p
ea

le
 I

I e
ta

p
p

i Liitunud elanike arv 188 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 9.1 
Jur. 1.8 
Kokku 11.0 

Infiltratsioon 
(m3/d) 4.7 
% 30% 

Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 15.7 
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4.2 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ülevaade 

Mustjala külas on I etappi planeeritud kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine. Kavas on 
likvideerida kooli juures asuv kanalisatsioonipumpla KP Staadioni. Lisaks rajatakse 
rekonstrueerimistööde käigus eraldi torustik kooli territooriumilt kokkukogutava sademevee 
ära juhtimiseks, et vältida selle sattumist kanalisatsioonisüsteemi. 

Lisaks on ette nähtud rekonstrueerida Põlde tn piirkonnas olevate korrusmajade 
kanalisatsioonitorustik, sest torustik on kehvas seisus ning põhjustab suurt infiltratsioonivee 
osakaalu. 

ÜVK arendamise II etappi on Mustjala külas jäetud ÜVK võrgu laiendamine, selliselt, et 
valdav osa reoveekogumisalas olevatel asula kinnistutel oleks võimalus ÜVK süsteemiga 
liituda. Laiendusega luuaks liitumisvõimalus nii vee kui kanalisatsiooniga 9 eramuga 
kinnistule ja kahele muuseumile ning kirikule, ainult veeliitumine neljale elamukinnistule. 

Tabel 23. Mustjala küla ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
ee

v
ar

u
st

u
s

 Torustik 
rek. m     
raj. m   855 

Hüdrandid kpl     

Puurkaev-pumpla 
rek. kpl     
likv kpl     

II astme pumpla rek. kpl     
Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl   16 

K
a

n
al

is
a

ts
io

o
n

 Torustik: 
Isevoolne 

rek. m 198   
raj. m   549 

Surveline 
rek. m 5   
raj. m   222 

Pumplad 
rek. kpl     
likv kpl 1   
raj. kpl   1 

Reovee-puhasti 
rek. kpl     
likv kpl     

Liitumisp. raj. kpl   12 

S
a

d
em

e
-

ve
si

 Torustik 
rek. m     
raj. m 143   

Kraavid 
rek. m     
raj. m     

Torustiku läbimõõdud on toodud joonisel, rajatava pumpla parameetrid on allolevas tabelis. 

Tabel 24. Mustjala reoveekogumisalasse rajatava kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla nimi 
Pumpla 
võimsus 

Qpump (l/s) 

Survetoru Geod. 
tõste-

kõrgus, (m) 

Pumba 
tõste-

kõrgus (m) De 
Pikkus 

(m) 
Rõhukadu 

(m) 
KP Mustjala-1 5 110 222 1,4 7,4 10 

4.3 ÜVK arendamise kokkuvõte 

Mustjala piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise esmaseks prioriteediks on 
olemasolevate kehvas seisukorras olevate torustike rekonstrueerimine. 

II etappi on jäetud ÜVK süsteemide laiendamine. Laiendamise peamiseks eesmärgiks on 
reoveekogumisalas valdavale osale kinnistutele ÜVK süsteemiga liitumisvõimaluse 
tagamine. 
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Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada 
ühisveevarustussüsteemi järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – ca 855 m; 
- Liitumisvõimalus on loodud ca 27 inimesele. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada 
ühiskanalisatsioonisüsteemi järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – ca 974 m (isevoolne 747 m; surveline 227 m); 
- Liitumisvõimalus on loodud ca 19 inimesele. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada sademeveesüsteemi järgmiselt: 

- Sademeveetorustiku rajamine – ca 143 m. 
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1 SISSEJUHATUS 

Antud töös käsitletakse neid piirkonna piirkondi: 

1. mis jäävad keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalasse; 
2. kus on käesoleval hetkel olemas ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteem. 

Arendamise kava käsitleb järgnevate asulate ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteeme 
ning nende arenguperspektiive: 

- Orissaare alevik (Orissaare reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740391); 
- Tagavere küla. 
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2 OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Üldandmed 

Orissaare piirkonnas on üks alevik (Orissaare) ning 36 küla. Piirkonnal on ühine piir Pöide, 
Laimjala, Valjala ja Leisi piirkondadega. Orissaare piirkonnal on ca 48 km pikkune merepiir. 
Rannajoon on rohkem liigestatud idaosas, lääneosas leidub pankasid, mis muudavad 
rannajoont vähemalt liigestatuks. Suurim laht on Paramaja laht, suuremad poolsaared Tinuri 
nina, Pikana nukk, Pulli neem, laidudest suurim on Kõinastu laid. 

Tähtsamatest maanteedest läbib piirkonda Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare maantee. 
Orissaare piirkonnas asub Orissaare rannasadam ja Rannaküla paadisadam. 

 
Joonis 1. Orissaare piirkonna asukoht 

2.1 Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised 

Orissaare piirkonnas on 8 rahvusvahelise tähtsusega looduskaitseala, mis on loetletud 
allolevas tabelis. 

Tabel 1. Rahvusvahelise tähtsusega alad 

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000611 
Lääne-Eesti 
saarestiku biosfääri 
kaitseala 

Valdav enamus kõigist Eesti 
saartest, sh suurimad saared - 
Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja 
Vormsi. 

Biosfääri kaitseala 

RAH0000430 
Liigalaskma-
Orinõmme loodusala 

Laheküla küla; Liigalaskma küla; 
Mäeküla küla; Orinõmme küla; 

Natura 2000 ala 
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Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 
Suur-Rahula küla; Väike-Rahula 
küla 

RAH0000571 
Säärenõmme 
loodusala 

Liigalaskma küla; Pulli küla; 
Taaliku küla; Ööriku küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000413 Tumala loodusala 
Tumala küla; Maasi küla; Mäeküla 
küla; Suur-Rahula küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000596 
Väikese väina 
loodusala 

Kõinastu küla; Laheküla küla; 
Maasi küla; Orinõmme küla; 
Orissaare alevik; Pulli küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000133 Väinamere linnuala 

Haapsu küla; Hindu küla; Jaani 
küla; Kõinastu küla; Laheküla 
küla; Maasi küla; Orinõmme küla; 
Orissaare alevik; Pulli küla; 
Põripõllu küla; Randküla küla; 
Rannaküla küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000605 Väinamere loodusala 

Haapsu küla; Hindu küla; Jaani 
küla; Kõinastu küla; Laheküla 
küla; Maasi küla; Orinõmme küla; 
Orissaare alevik; Pulli küla; 
Põripõllu küla; Randküla küla; 
Rannaküla küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000673 Väinameri 

Haapsu küla; Hindu küla; Jaani 
küla; Kõinastu küla; Laheküla 
küla; Maasi küla; Orinõmme küla; 
Orissaare alevik; Pulli küla; 
Põripõllu küla; Randküla küla; 
Rannaküla küla 

HELCOM 

Lisaks nendele on piirkonnas veel järgmised kaitsealad: 

Tabel 2. Siseriikliku tähtsusega kaitstavad alad 

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

KLO1000234 
Säärenõmme 
looduskaitseala 

Liigalaskma küla; Pulli küla; Taaliku 
küla; Ööriku küla 

looduskaitseala 

KLO2000320 
Liigalaskma-
Orinõmme hoiuala 

Väike-Rahula küla, Suur-Rahula küla, 
Orinõmme küla, Mäeküla küla, 
Laheküla küla, Liigalaskma küla 

hoiuala 

KLO2000341 Väikese väina hoiuala 
Kõinastu küla; Laheküla küla; Maasi 
küla; Orinõmme küla; Orissaare 
alevik; Pulli küla 

hoiuala 

KLO2000339 Väinamere hoiuala 

Haapsu küla; Hindu küla; Jaani küla; 
Kõinastu küla; Laheküla küla; Maasi 
küla; Orinõmme küla; Orissaare 
alevik; Pulli küla; Põripõllu küla; 
Randküla küla; Rannaküla küla 

hoiuala 

KLO2000231 Tumala hoiuala 
Tumala küla; Maasi küla; Mäeküla 
küla; Suur-Rahula küla 

hoiuala 

KLO1200085 Tumala park Tumala küla kaitsealune park 

Kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord on määratud vastava 
kaitse-eeskirjaga. Ehitustegevuse planeerimisel kaitsealadel tuleb lähtuda kehtestatud 
kaitse-eeskirjadest. 

Kultuurimälestiste riiklik registrisse on kantud 47 erinevat objekti, mis asuvad Orissaare  
piirkonnas, neist projektialasse (Orissaare alevik ja Tagavere küla) jäävad järgmised objektid: 

Tabel 3. Kultuurimälestised projekti piirkonnas 

Asula Nimi Liik 
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Asula Nimi Liik 

Orissaare 
alevik 

II maailmasõjas hukkunute ühishaud ajaloomälestis 

Haldushoone Kuivastu mnt 35 maht ja fassaadid ehitismälestis 

Orissaare Kultuurimaja Kuivastu mnt 37 maht ja fassaadid ehitismälestis 

Orissaare keskväljak ja Pärna tn puiestee ehitismälestis 

Tagavere 
küla 

Tagavere algkooli hoone ehitismälestis 

15 kivikalmet erinevates kohtades arheoloogiamälestis 

II maailmasõjas hukkunute ühishaud ajaloomälestis 

Tegevuste kavandamisel ülalolevas tabelis loetletud objektide kaitsealas tuleb lähtuda 
tingimustest, mis on sätestatud muinsuskaitseseaduses. Täiendavad tingimused tööde 
teostamiseks annab Muinsuskaitseamet ehitusprojekti koostamise staadiumis. 

2.2 Põhjavee kaitstus 

Vastavalt veeseadusele arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel pinnakatte koostist 
ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja põhjaveekihi kaitstuse järgi jagunevad 
alad järgmiselt: 

- Kaitsmata (väga reostusohtlikud) alad. Põhjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui 
mineraalsete reoainete suhtes, pinnakatte paksus kuni 2 m. Saasteainete 
infiltratsiooniaeg kuni 30 ööpäeva. 

- Nõrgalt kaitstud (reostusohtlikud) alad. Saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m 
või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on 
arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

- Keskmiselt kaitstud (mõõdukalt reostusohtlikud) alad. Saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. 

- Suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik infiltratsiooniaeg 
100-1000 ööpäeva. 

- Kaitstud (väga vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on üle 50 m või savikihi paksus vähemalt 10 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg aluspõhjalisse veekihti on rohkem kui 1000 ööpäeva. 

Nagu näha allolevalt põhjavee kaitstuse kaardi väljavõttelt asuvad Orissaare piirkonna ÜVK 
asulad keskmiselt kaitstud (Orissaare alevik) ja nõrgalt kaitstud(Tagavere küla) põhjaveega 
alal. 
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Joonis 2.Põhjavee kaitstus Orissaare piirkonnas 

Vastavalt veeseadusele on põhjaveehaarde sanitaarkaitseala ulatus 

- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on 10–500 m3/d, on sanitaarkaitseala ulatus: 
o 10 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitstud; 
o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on keskmiselt kaitstud või 

suhteliselt kaitstud; 
o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata või nõrgalt 

kaitstud. 
- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on üle 500 m3/d, on sanitaarkaitseala ulatus: 

o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on suhteliselt kaitstud või 
kaitstud; 

o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata, nõrgalt 
kaitstud või keskmiselt kaitstud. 

2.3 ÜVK vee erikasutusload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline erikasutusluba 
mh juhul, kui: 

- võetakse põhjavett rohkem kui 150m3/kuus või rohkem kui 10m3/d; 
- juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett, va juhul kui heitvett 

juhtakse veekogusse kuni 1m3/d või kui heitvett juhtakse pinnasesse kuni 5m3/d ja kui 
see tegevus vastab veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse 
juhtimise nõuetele. 

Seega on AS-le Kuressaare Veevärk Orissaare piirkonnas põhjavee võtmiseks ja heitvee 
suublasse juhtimiseks väljastatud vee erikasutusload: 

- Nr L.VV/326324 - loas on käsitletud veevõttu Orissaare aleviku puurkaevust ning 
Orissaare aleviku reoveepuhasti väljalaset; 

- Nr L.VV/325485 - loas on käsitletud veevõttu Tagavere küla puurkaevust ning 
Tagavere küla reoveepuhasti väljalaset. 
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2.4 Reovee kogumisalad 

Vastavalt veeseadusele on reovee kogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või 
heitvee suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisala koormus on reoveekogumisalal tekkiv 
aastaajast sõltuv suurim reoveest põhjustatud saastatuse kogus, mis on väljendatud 
inimekvivalentides ja mille arvutamisel võetakse arvesse püsielanike, turistide ning tööstus- 
ja muude ettevõtete reovesi, sõltumata sellest, kas see juhitakse ühiskanalisatsiooni või 
mitte. Reoveekogumisala koormuse hulka ei arvata tööstusreovett, mida käideldakse 
tööstusreoveepuhastis. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 

Orissaare piirkonna territooriumile jääb üks kinnitatud reoveekogumisala: 

Tabel 4. Reoveekogumisala 

Asukoht Reg.kood Nimetus Tüüp 
Pindala 
(ha) 

Koormus 
(ie) 

Orissaare alevik; 
Põripõllu küla 

RKA0740391 Orissaare Alla 2 000 ie 69 1 025 

Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000ie aladele kehtivad vastavalt 
veeseadusele järgmised nõuded: 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral 
tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine; 

- Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud 
purgimissõlme; 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
võib lisaks eelmisele punktile nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett. 

2.5 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemas ÜVK arendamise kavas toodud 
ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi. 

Allolevas tabelis on toodud eelmises arendamise kavas ette nähtud investeeringud ja nende 
realiseerimise maht. 

Tabel 5. Eelmises ÜVK arendamise kavas planeeritud investeeringute maht 

Etapp Asula 

Kanalisatsioon 

Teostatud maht 
isev.-

torustiku 
rek. 

isev.-
torustiku 

raj. 

surve.-
torustiku 

rek. 

pumpla 
rek 

m m m tk 

I Orissaare 739 125 20 2 
projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva 
ÜVK AK I etappi 
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3 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI OBJEKTID 

3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 

Orissaare piirkonnas on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid järgmistes asulates: 

- Orissaare alevikus  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Tagavere külas  – veevarustus ja kanalisatsioon. 

Piirkonna vee-ettevõtjaks on määratud endise valla vallavolikogu otsusega AS Kuressaare 
Veevärk. 

Edaspidi käsitletakse käesolevas arendamise kavas vaid reoveekogumisalasse jäävaid ja/või 
vee-ettevõtja tegevuspiirkonda jäävaid ÜVK süsteeme ja selle süsteemi tarbijaid. 

Tabel 6. AS Kuressaare Veevärk ÜVK-teenusega ühendatud inimeste arv 

Asula 
Elanike arv 

Ühisveevarustuse 
ühendatud elanikud 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud 
elanikud 

in in % in % 
Orissaarealevik 827 856 104%* 869 105%* 
Tagavere küla 122 77 63% 81 66% 
Märkus: *- Elanike ja ÜVK teenuse kasutajate ebakõla tuleb ilmselt asjaolust, et registreeritud elukoht ei vasta 
tegelikkusele. 

3.1.1 Tuletõrje veevarustus 

Orissaare piirkonna tuletõrje veevarustus on lahendatud kas tuletõrje veemahutite, 
hüdrantide ja/või looduslike veevõtukohtade baasil. 

Allolevates tabelites on antud ülevaade piirkonnas asuvatest tuletõrjehüdrantide ja -
veevõtukohtade asukohast ja nende tehnilisest seisukorrast. Hüdrandid ja veevõtukohad on 
kantud ka joonistele. 

Tabel 7. Orissaare piirkonna tuletõrjehüdrandid ja nende seisukord 

Asula Tänav 
Maja 

nr 
Aadressi täpsustus Tüüp 

Trassi 
DN 

Trassi 
tüüp 

Tehniline 
seisukord 

Orissaare alevik Laulu tn. 16 
Laulu- ja Kase tn. 
ristmik 

TWH   90 110 Ringliin Korras 

Orissaare alevik Pargi tn 10  Pargi tn 10 TTMP 110 Tupikliin  Korras 

Orissaare alevik Laulu 6 
Laulu-ja Kase tn. 
Võidu tn ristmik 

TWH 90 Ringliin Korras 

Orissaare alevik Võidu 52 Võidu- Kase t. ristmik TTMP 110 Tupikliin  Korras 

Orissaare alevik Kuivastu mnt.   
Kuivastu mnt – Võidu 
tn ristmik Saare 
Kütuse tankla 

TTMP 110 Ringliin Korras 

Orissaare alevik Kuivastu mnt. 3b Hoone vastas, üle tee TWH 110 Tupikliin  Korras 

Orissaare alevik Kuivastu mnt. 37 
Kuivastu mnt. Kaluri 
tn. ristmik 

TWH 110 Tupikliin  Korras 

Orissaare alevik Kaluri 1 Depoo juures TTMP 110 Tupikliin  Korras 
Orissaare alevik Kuivastu mnt. 13a  Kuivastu mnt 13A TWH 110 Tupikliin  Korras 
Orissaare alevik Kuivastu mnt. 29  Gümnaasium TWH  110 Tupikliin  Korras 
Orissaare alevik Sadama 5 Õpilaskodu  TWH 110 Tupikliin  Korras 
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Tabel 8. Orissaare piirkonna tuletõrjeveehoidlad ja nende seisukord 

Asula Tänav Aadressi täpsustus VVK liik 
Viida 
asukoht 

Maht 
Tehniline 
seisukord 

Orissaare alevik   Illiku laid Illiku laid puudub   Korras 

Orissaare alevik   
Keskväljakul lipumastide 
juures 

Mahuti puudub 100 Korras 

Orissaare alevik   Katlamaja juures Mahuti 
veevõtukoha 
juures 

50 Korras 

Orissaare alevik 
Kuivastu 
mnt. 9B 

  Mahuti puudub 50 Korras 

Orissaare alevik 
Kuivastu 
mnt 

Orissaare kiriku juures Mahuti puudub 50 Korras 

Tagavere küla   kuivati kõrval Mahuti puudub 150 Korras 
Tagavere küla   sigala ees Mahuti puudub 150 Korras 

3.2 Sademeveekanalisatsioon 

Orissaare piirkonna asulates eraldi sademeveekanalisatsioon puudub. Teedelt toimub 
sademevee ära juhtimine kraavide abil või juhitakse see tee kõrval olevale haljasalale, kus 
vesi imbub pinnasesse. Erakinnistutelt reeglina sademevee ära juhtimise võimalus puudub, 
mistõttu immutatakse sademevesi pinnasesse või juhitakse omavoliliselt 
reoveekanalisatsiooni. 

3.3 Asulapõhine ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniobjektide ülevaade 

3.3.1 Orissaare alevik 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Orissaare 
alevik keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus põhjaveekihil 
lasub 10–20 meetri paksune moreenikiht või 2–5 meetri paksune savi- või liivsavikiht. 

Alevikus on keskkonnaministri poolt kinnitatud Orissaare reoveekogumisala. 

Tabel 9. Orissaare reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Orissaare 69 RKA0740391 1 025 Alla 2 000 ie 

Alevikus elab 2019. aasta seisuga 827 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 856 (104%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 869 (105%) inimest. Elanike ja ÜVK teenuse kasutajate ebakõla tuleb 
ilmselt asjaolust, et registreeritud elukoht ei vasta tegelikkusele. 

Suuremad ÜVK teenuse tarbijad Orissaare alevikus on 

- valla- ja riigiasutused: Orissaare Gümnaasium, spordihoone, Orissaare teenuskeskus, 
Orissaare päästekomando, Orissaare Soojus; 

- ettevõtted: TÜ Saaremaa Tarbijate Ühistu (kauplus), OÜ ViitaNet (kalavõrkude ja 
võrgumaterjalide tootmine), OÜ Soneburg (toitlustus), OÜ Soovi Pood (kauplus), OÜ 
Orissaare Pesumaja, OÜ EMKA Ekspordi (toitlustus), OÜ Metall-Lux (roostevabast 
terasest esemete tootmine), EKNK Kristlik Kogudus, OÜ Illiku (kauplus). 
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3.3.1.1 Veevarustus 

3.3.1.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 9 puurkaevu, millest 1 kuulub AS-le Kuressaare 
Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks.  

Tabel 10. Orissaarealeviku ühisveevarustuse puurkaevude ja pumplate andmed 

Veehaarde nimetus: Orissaare puurkaev 

Puurkaev 

Puurkaevu katastri nr: 12865 

Puurkaevu passi nr: 6318 

Puurkaevu puurimise aasta: 1990 

Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 

Puurkaevu sügavus (m): 40 

Lubatud veevõtt (m³/a) 54 000 

Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 24 086 

Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m – on tagatud 

Pumpla ja veetöötlus 

Rajatud: 2000 

Rekonstrueeritud: - 

Puhastusseade:  

tüüp 
kloreerimisega liivafilter 

C42x78; 2 tk 
vooluhulk qmax= 40 m3/h 

Pumpla tüüp: kaheastmeline 

Surve reguleerimine 
II astme pumbad 

sagedusmuunduriga 
Mahutid: V= 150 m3 

Seisukorra hinnang 

hoone hea 

seadmed ja torustik rahuldav 

elekter-automaatika hea 

Orissaare alevikus võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge 
rauasisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. Pumplasse on 
paigaldatud veetöötlussüsteemid rauasisalduse vähendamiseks. Puurkaevude vesi juhitakse 
läbi filterseadme. Filtrimaterjalina kasutatakse filtriliiva ja kruusa. Puurkaev-pumpla 
tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 

Aleviku veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.1.1.2 Torustik 

Suur osa asula ühisveevärgi torustikest on paigaldatud aastatel vahemikus 1997-1998; 2000-
2005 ja 2008-2009.Torustik on rajatud plasttorudest, läbimõõduga De110- De32. 
Ühisveevõrgu pikkus on ca 11 646 m ning torustike seisukord on hea. 
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3.3.1.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Orissaare alevikus on tuletõrje süsteem lahendatud hüdrantide, looduslike veevõtukohtade ja 
mahutite baasil. Veevõtukohtade ja hüdrantide asukohad on näidatud joonisel, neist annab 
ülevaate allolev tabel. 

Tabel 11. Orissaare aleviku tuletõrje veevõtukohad 

HÜDRANT 

Asukoht Tüüp Trassi DN Trassi tüüp 
Tehniline 
seisukord 

Laulu tn. 16 - Laulu- ja Kase tn. ristmik TWH 90 110 Ringliin Korras 
Pargi tn 10 TTMP 110 Tupikliin  Korras 
Laulu tn 6 - Laulu-ja Kase tn. ristmik TWH 90 Ringliin Korras 
Võidu 52- Võidu Kase t. ristmik TTMP 110 Tupikliin  Korras 
Kuivastu mnt – Võidu tn ristmik Saare Kütuse tankla TTMP 110 Ringliin Korras 
Kuivastu 3b hoone vastas, üle tee TWH 110 Tupikliin  Korras 
Kuivastu mnt 37 - Kuivastu mnt. Kaluri tn. ristmik TWH 110 Tupikliin  Korras 
Kaluri 1 - depoo juures TTMP 110 Tupikliin  Korras 
Kuivastu mnt 13A TWH 110 Tupikliin  Korras 
Kuivastu mnt 29 - Gümnaasium TWH  110 Tupikliin  Korras 
Sadama 5 - -Õpilaskodu  TWH 110 Tupikliin  Korras 
VEEHOIDLA 

Asukoht VVK liik 
Viida 
asukoht 

Maht 
Tehniline 
seisukord 

Illiku laid Illiku laid puudub  Korras 
Keskväljakul lipumastide juures Mahuti puudub 100 Korras 

Katlamaja juures Mahuti 
veevõtukoha 
juures 

50 Korras 

Kuivastu mnt 9b Mahuti puudub 50 Korras 
Kuivastu mnt-l, Orissaare kiriku juures Mahuti puudub 50 Korras 

3.3.1.2 Kanalisatsioon 

3.3.1.2.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud aastatel vahemikus 1997-1998; 2000-
2005 ja 2008-2009. Torustik on rajatud plasttorudest. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab: 

- isevoolne torustik, mille pikkus on 9 036 m ning läbimõõt De160. Torustike seisukord 
on valdavalt hea, va lõigud Kuivastu mnt-l, Ranna pst-l ja Sadama tn-l. 

- survetorustik (De110), mille trassi pikkuseks on 1 973 m, torustiku seisukord on hea. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 12 kanalisatsioonipumplat. Pumplate asukohad on 
näidatud joonisel ning nende andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 12. Orissaare aleviku kanalisatsioonipumplate andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 

Orissaare 1998 2009 2 
Afp 1031.1-
M30/4 

117 9,9 hea hea hea puudub 

Aia 2005  2 AS0830.205- 72 11,2 hea hea hea puudub 
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Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 
S22/4 

Lasteaia 1998  2 AFP1042.3 200 14,8 rahuldav hea 
mitte-

rahuldav 
puudub 

Sadama 1998  2 MF665D 57 8 
mitte-

rahuldav 
hea 

mitte-
rahuldav 

puudub 

Illiku 2003  2 
AS0840.142-
S26/2 

68 22 hea hea hea puudub 

Pärna 2003  2 
AS0830.86-
S13/4 

45 9,8 hea hea hea puudub 

Laulu 2000  2 
AS0630 
M13/4D 

45 9,8 hea hea rahuldav puudub 

Pargi 2002  2 
AS0630 
M13/4D 

45 9,8 hea hea hea puudub 

Mäe 2009  2    hea hea hea puudub 
Sõbra 2009  2    hea hea hea puudub 

Kase 2005  2 
AS0630.186-
s13/4 

45 9,8 hea hea rahuldav puudub 

Mixi 2009  2 
AFP0831.2-
S22/4 

90 10,8 hea hea hea puudub 

*- KP Lasteaia ja KP Sadama kuuluvad rekonstrueerimisele ÜVK arendamise I etapis 

3.3.1.2.2 Reoveepuhasti 

Orissaare aleviku reoveepuhasti on rajatud 1970-ndatel aastatel ja see rekonstrueeriti 
täielikult 2003 aastal. 2009 lisandus puhastile automaatvõre, liivapüünis, mudakäitluse osa ja 
purgla. Tänaseks on torustikud ja osa seadmed amortiseerunud ning kuuluvad 
väljavahetamisele I etapis. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö 
lisades. Heitveesuublaks on Pätukraav. 

Tabel 13. Orissaarealeviku reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Orissaare aleviku RVP 
Rajatud 1970-ndad 

Rekonstrueeritud 
1997, 2009 lisati 

mudakäitlus 
Puhastusseadme tüüp biopuhasti 
Purgimissõlm treppvõre; mahuti 
Proj. tootlikus Qmax= 400 m3/d 

Proj. reostuskoormus 
2000 ie 

120 kg BHT₇/d 
Kuja 150 m 
Seisukorra hinnang:  

hoone rahuldav 
mahutid rahuldav 
seadmed ja torustik mitterahuldav 
elekter-automaatika hea 

Tabel 14. Orissaarealeviku puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Pätukraav 
Väljalaskme tüüp puhastiga seotud väljalask 
Väljalaskme nimetus Orissaare alevik 
Lubatud vooluhulk (m³/a) 54 000 
Suurim lubatud BHT₇ 25 
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Suubla nimetus Pätukraav 
saasteaine 
sisaldus (mg/l)  

Heljum 35 
KHT 125 
Nafta  

pH 9 
Nüld 60 
Püld 2 

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

3.3.1.2.3  Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Orissaare alevikus lahtist kraavitust ja sademevee kanalisatsiooni ei ole rajatud. Suurem osa 
sademete liigveest juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus see imbub pinnasesse. 
Kuivastu mnt ääres on osadel kinnistutel paigaldatud restkaevud, mis on ühendatud 
kanalisatsioonisüsteemi. Suuremad sademevee sissevoolu asukohad kanalisatsiooni on 
märgitud joonisel. Sademe- ja infiltratsioonivee osakaal kanalisatsioonisüsteemis oli 2018 a 
ca 27%. 

Kuna sademevesi ei jõua torustikku ühtlaselt, koormab selline suur vooluhulkade kõikumine 
hüdrauliliselt reoveepuhastit ja halvendab selle tööd, eriti halvasti mõjub külma 
lumesulamisvee juhtimine reoveepuhastile. Tulevikus on kavas teha kinnistuomanikele 
vastavad ettekirjutused, millega keelatakse sademevee juhtimine kanalisatsioonisüsteemi, 
sademevesi tuleb immutada pinnasesse selle tekkekoha kinnistu piires. 

3.3.2 Tagavere küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Tagavere küla 
nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus põhjaveekihil lasub 2–10 
meetri paksune moreenikiht või kuni 2 meetri paksune savi- või liivsavikiht või 20–40 meetri 
paksune liiva- või kruusakiht. 

Tagavere külas reoveekogumisala moodustatud ei ole, kuna tegemist on suhteliselt hajali 
paikneva hoonestusega asulaga, siis ei vasta asulas tekkiv reostuskoormus 
reoveekogumisaladele määratud kriteeriumitele.  

Külas elab 2019. aasta seisuga 122 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 77 (63%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 81 (66%) inimest. 

Külas ei ole ÜVK teenuse tarbijaid, kellede kuine keskmine veetarve oleks suurem kui 
keskmise leibkonna veetarve. 

3.3.2.1 Veevarustus 

3.3.2.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 3 puurkaevu, millest 1 kuulub AS-le Kuressaare 
Veevärk ning teised on kasutusel ühe-kahe majapidamise tarbeks. 

Tabel 15. Tagavere küla ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed 

Veehaarde nimetus: Tagavere puurkaev 
Puurkaev 
Puurkaevu katastri nr: 12334 
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Veehaarde nimetus: Tagavere puurkaev 
Puurkaevu passi nr: 5441 
Puurkaevu puurimise aasta: 1984 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 35 
Lubatud veevõtt (m³/a) 5 500 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 3 008 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m – on tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 
Rajatud: 1984 
Rekonstrueeritud: 2008 
Puhastusseade: aereerimise ja kloreerimisega veemahuti 
vooluhulk qmax= 4 m3/h 
Pumpla tüüp : kaheastmeline 

Surve reguleerimine  
II astme pump (qmax=4 m3/h); 

rõhurelee + hüdrofoor (V=0,5 m3) 
Mahutid: V= 1,6 m3 
Seisukorra hinnang 
hoone hea 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

Tagavere küla puurkaevu toorvee probleemiks on kõrge väävelvesiniku (H2S) sisaldus, mis 
halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. Lisaks tekib kahevalentse raua ja väävelvesiniku 
omavahelisel reageerimisel torude siseseintele raudsulfiidi (FeS) musta värvi sade. 

Tagavere küla pumplasse on paigaldatud veetöötlussüsteem: eelnevalt õhuga rikastatud vesi 
pumbatakse vahemahutisse, kus eraldub veest koos õhuga enamus gaasilisest 
väävelvesinikust. Naatriumhüpokloriti lisamisega tagatakse vees leiduvate võimalike 
bakterite hävitamine ja väävelvesiniku jäägi minimaliseerimine. Puurkaev-pumpla 
tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 

Aleviku veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.2.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustik on rajatud 2009 a. Torustik on rajatud plasttorudest, läbimõõduga 
De63 - De32. Ühisveevõrgu pikkus on ca 1,8 km ning torustike seisukord on hea. 

3.3.2.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Tagavere külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud 2 veevõtukohta, nende asukohad on 
näidatud joonisel. 

Tabel 16. Tagavere küla tuletõrjeveehoidlad 

Asukoht VVK liik Viida asukoht Maht Tehniline seisukord 
Kuivati kõrval Mahuti puudub 150 Korras 
Sigala ees Mahuti puudub 150 Korras 
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3.3.2.2 Kanalisatsioon 

3.3.2.2.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsiooni torustik on rajatud 2009 a. plasttorudest. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab isevoolne torustik, mille pikkus on 1,6 km ning läbimõõt 
De160 ja survetorustikest, pikkusega 315m läbimõõduga De110. Torustike seisukord on hea. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 2 kanalisatsioonipumplat. Pumplate asukohad on 
näidatud joonisel ning nende andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 17. Tagavere küla kanalisatsioonipumplate andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 
Tagavere 2009 2 Afp0831.2S22/4 90 10,8 hea hea hea puudub 

Tondi 2009 2 Afp0841.2S13/4 100 7,2 hea hea hea puudub 

3.3.2.2.2 Reoveepuhasti 

Tagavereküla reoveepuhasti on rajatud 2009 aastal. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on 
toodud käesoleva töö lisades. Puhasti heitveesuublaks on Tondi kraav. 

Tabel 18. Tagavere küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Tagavere küla RVP 
Rajatud 2009 
Rekonstrueeritud 2018 
Puhastusseadme tüüp annuspuhasti 
Purgimissõlm ei ole 
Proj. tootlikus Qmax= 7,5-12,0 m3/d 

Proj. reostuskoormus  
71 ie 

4.3-5,0 kg BHT₇/d 
Kuja 25 m 
Seisukorra hinnang:  

hoone hea 
mahutid hea 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

Tabel 19. Tagavere küla puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Tondi kraav 
Väljalaskme tüüp puhastiga seotud väljalask 
Väljalaskme nimetus Tagavere küla 
Lubatud vooluhulk (m³/a) 4 745 

Suurim lubatud 
saasteaine 
sisaldus (mg/l)  

BHT₇ 40 
Heljum 35 
KHT 150 
Nafta  

pH 9 
Nüld  

Püld  
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Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

3.3.2.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Tagavere külas sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee 
kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus 
see imbub pinnasesse. 

3.4 Kokkuvõte piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidest 

Allolevas tabelis on toodud Orissaare piirkonnas asuvate olemasolevate ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni objektide loetelu. 

Tabel 20. Orissaare piirkonnas asuvate ÜVK objektide koondtabel 

Asula 

Veevarustus Kanalisatsioon 

Torustik 
Puurkaev-

pumpla 
Vee-

töötlus 
II astme 
pumpla 

Torustik 
Pumpla Puhasti 

Isevoolne Surveline Kokku 
m tk tk tk m m m tk tk 

Orissaare 
alevik 

11 646 1 1 1 9 036 1 973 11 009 12 1 

Tagavere 
küla 

1 801 1 1 1 1 571 315 1 886 2 1 

Kokku 13 447 2 2 2 10 607 2 288 12 895 14 2 
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4 ÜVK ARENDAMINE 

4.1 Perspektiivse tarbimise prognoos 

Perspektiivse veetarbimise ja reoveekoguste prognoosi koostamisel on lähtutud järgmistest 
arvutuslikest algandmetest: 

- keskmise leibkonna suurus Saare maakonnas on 2.1 inimest; 
- elaniku ühikuline veetarve/reoveekogus jääb asula piires muutumatuks, 
- asutuste ja ettevõtete veetarve ja reovee kogused jäävad muutumatus; 
- perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke % määramisel on võetud uute torustike lekke 

määraks 10% võrku juhitavast veest. Vanade torustike leke % on jäetud samaks 
olemasoleva seisuga; 

- tehnoloogiline vesi on vee-ettevõtja poolt vee puhastamiseks ja veevärgi hoolduseks 
kulutatud vee kogus. Selle vee koguse määr jääb ka perspektiivis muutumatuks; 

- perspektiivse kanalisatsioonivõrgu arvutusliku infiltratsioonivee % määramisel on 
võetud uute torustike infiltratsiooni määraks 10% puhastile juhitavast veest. Vanade 
torustike infiltratsiooni % on jäetud samaks olemasoleva seisuga. 

4.1.1 Perspektiivse veetarbimise prognoosi arvutus 

Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete 
põhjal. 

Tabel 21. Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine 

Asula 
Elaniku 

ühikveetarbimine(l/d) 
Orissaare alevik 55 
Tagavere küla 57 

Asulapõhine arvestamata vee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 22. Arvestamata vee osakaal võrku juhitavast veest 

Asula 
Lekked 

Ol.olev I etapp II etapp 
Orissaare alevik 4% 10% 10% 
Tagavere küla 45% 45% 45% 

Tabel 23. Perspektiivse veevajaduse prognoos 

Asula Orissaare Tagavere 

O
le

m
a

so
le

v
 

Elanike arv 827 122 

Liitunud elanike 
arv 856 77 
% 104%* 63% 

Veetarve (m3/d) 
Era 46.9 4.4 
Jur. 16.4 0.2 
Kokku 63.2 4.6 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 2.8 3.7 
% 4% 45% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 66.0 8.2 

p
ea

le
 I

 
e

ta
p

p
i Liitunud elanike arv 856 77 

Veetarve (m3/d) 
Era 46.9 4.4 
Jur. 16.4 0.2 
Kokku 63.2 4.6 
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Asula Orissaare Tagavere 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 7.0 3.7 
% 10% 45% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 70.3 8.2 
p

ea
le

 I
I 

et
ap

p
i Liitunud elanike arv 856 77 

Veetarve (m3/d) 
Era 46.9 4.4 
Jur. 16.4 0.2 
Kokku 63.2 4.6 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 7.0 3.7 
% 10% 45% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 70.3 8.2 
Märkus: *-Elanike ja ÜVK teenuse kasutajate ebakõla tuleb ilmselt asjaolust, et registreeritud elukoht ei vasta 
tegelikkusele 

4.1.2 Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoosi arvutus 

Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete 
põhjal. 

Tabel 24. Asulapõhine elaniku ühikuline kanalisatsioonikogus 

Asula 
Elaniku 

ühikveetarbimine(l/d) 
Orissaare alevik 55 
Tagavere küla 58 

Asulapõhine infiltratsioonivee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 25. Infiltratsioonivee osakaal puhastile juhitavast kanalisatsioonist 

Asula 
Infiltratsioon 

Ol.olev I etapp II etapp 
Orissaare alevik 27% 20% 20% 
Tagavere küla 15% 15% 15% 

Tabel 26. Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoos 

Asula Orissaare Tagavere 

O
le

m
a

s
o

le
v

 

Elanike arv 827 122 

Liitunud elanike 
arv 869 81 
% 105% 66% 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 47.6 4.7 
Jur. 15.5 0.2 
Kokku 63.1 4.8 

Infiltratsioon 
(m3/d) 23.3 0.9 
% 27% 15% 

Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 86.4 5.7 

p
e

al
e

 I
 e

ta
p

p
i Liitunud elanike arv 869 81 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 47.6 4.7 
Jur. 15.5 0.2 
Kokku 63.1 4.8 

Infiltratsioon 
(m3/d) 15.8 0.9 
% 20% 15% 

Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 78.8 5.7 

p
ea

le
 I

I 
et

a
p

p
i Liitunud elanike arv 869 81 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 47.6 4.7 
Jur. 15.5 0.2 
Kokku 63.1 4.8 

Infiltratsioon 
(m3/d) 15.8 0.9 
% 20% 15% 
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Asula Orissaare Tagavere 
Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 78.8 5.7 

4.2 Asulapõhine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ülevaade 

4.2.1 Orissaare alevik 

Orissaare alevikus on ÜVK arendamine kavandatud I etappi.  

Rekonstrueerimisele kuulub kanalisatsiooni isevoolutorustik, mis suundub KP Aia pumplasse 
Kuivastu mnt-lt, Sadama tn-lt ja Ranna pst-lt. Lisaks tuleb rekonstrueerida KP Sadama ja KP 
Lasteaia. Rekonstrueeritav KP Sadama pumpla asukoht muutub, liikudes Sadama tn äärde. 
Sellega seoses tuleb teha ka torustike ümberühendused uude pumplasse. 

Lisaks vajab rekonstrueerimist Orissaare reoveepuhasti, kus seadmed ja torustik kuuluvad 
osaliselt väljavahetamisele. 

Tabel 27. Orissaare aleviku ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
ee

v
a

ru
s

tu
s

 

Torustik 
rek. m   
raj. m   

Puurkaev-pumpla 
rek. kpl   
likv kpl   

Veet. jaam rek. kpl   
Liitumisp. raj. kpl   

K
an

a
lis

at
si

o
o

n
 

T
o

ru
s

ti
k

: Isevoolne 
rek. m 825  

raj. m   

Surveline 
rek. m 70  
raj. m   

Pumplad 
rek. kpl 3  
raj. kpl   

Reoveepuhasti rek. kpl 1  
Liitumisp. raj. kpl   

4.2.2 Tagavere küla 

Käesoleva kavaga Tagavere küla ÜVK süsteemi arendusse lähima 12 a jooksul 
investeeringuid ette ei nähta. 

4.3 ÜVK arendamise kokkuvõte 

Orissaare piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise prioriteediks on 
olemasolevate kehvas seisukorras olevate torustike ja reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada 
ühiskanalisatsioonisüsteemi järgmiselt: 

- Torustike rekonstrueerimine – 895m (isevoolne 825m; surveline 70m); 
- Kanalisatsioonipumplate rekonstrueerimine – 3 tk; 
- Reoveepuhasti rekonstrueerimine – 1 tk. 
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1 SISSEJUHATUS 

Antud töös käsitletakse neid piirkondi: 

1. mis jäävad keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalasse; 
2. kus on käesoleval hetkel olemas ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteem. 

Arendamise kava käsitleb järgnevate asulate ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteeme 
ning nende arenguperspektiive: 

- Kaali küla 
(Kaali-Kõljala reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740395); 

- Kõljala küla 
 

- Pihtla küla 
 

- Püha küla (Püha reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740394); 
 

- Sandla küla (Sandla reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740587). 
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2 OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Üldandmed 

Pihtla piirkonnas on 41 asustatud küla. Ühine piir on Lääne-Saare, Leisi ja Valjala 
piirkondadega. Piirkonda jääb üks rahu (saar): Allirahu; viis lahte: Ennu laht, Kasti laht, 
Laidevahe laht, Poka laht ja Sutu laht; ning kolm poolsaart: Kastilaid, Sandla poolsaar ja 
Vätta poolsaar. Laide ja saarekesi leidub rohkesti idapiiril. 

Tähtsamatest maanteedest läbib piirkonda lääne-kirde suunaline Risti-Virtsu-Kuivastu–
Kuressaare maantee ja Upa–Leisi maantee. 

 

Joonis 1. Pihtla piirkonna asukoht 

2.2 Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised 

Pihtla piirkonnas on 19 rahvusvahelise tähtsusega looduskaitseala, mis on loetletud allolevas 
tabelis. 

Tabel 1. Rahvusvahelise tähtsusega looduskaitsealad 

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000611 
Lääne-Eesti 
saarestiku biosfääri 
kaitseala 

Valdav enamus kõigist Eesti 
saartest, sh suurimad saared - 
Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja 
Vormsi. 

Biosfääri kaitseala 

RAH0000005 Allirahu loodusala Suure-Rootsi küla Natura 2000 ala 

RAH0000126 Kasti lahe linnuala Suure-Rootsi küla; Väike-Rootsi Natura 2000 ala 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

 

6(33) 

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 
küla; Ennu küla; Laheküla küla; 
Vanamõisa küla 

RAH0000598 Kasti lahe loodusala 
Suure-Rootsi küla; Väike-Rootsi 
küla; Ennu küla; Laheküla küla; 
Vanamõisa küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000132 Kura kurgu linnuala Suure-Rootsi küla Natura 2000 ala 

RAH0000670 Kura Kurk Suure-Rootsi küla HELCOM 

RAH0000063 
Laidevahe 
looduskaitseala 

Väljaküla küla; Tõlluste küla; 
Iilaste küla; Sandla küla; 
Matsiranna küla; Metsaküla küla 

Ramsar 

RAH0000434 Liiva-Putla loodusala 
Liiva küla; Liiva-Putla küla; 
Reeküla küla; Haeska küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000517 Nässuma loodusala 
Nässuma küla; Rannaküla küla; 
Leina küla; Sutu küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000438 Pühametsa loodusala Kõljala küla; Masa küla Natura 2000 ala 

RAH0000428 Sandla loodusala Nässuma küla; Sandla küla Natura 2000 ala 

RAH0000520 Sepa loodusala 
Sepa küla; Kaali küla; Salavere 
küla; Saue-Putla küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000107 
Siiksaare-Oessaare 
lahtede linnuala 

Väljaküla küla; Väljaküla küla; 
Tõlluste küla; Iilaste küla; 
Nässuma küla; Rannaküla küla; 
Sandla küla; Matsiranna küla; 
Metsaküla küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000597 
Siiksaare-Oessaare 
loodusala 

Väljaküla küla; Väljaküla küla; 
Tõlluste küla; Iilaste küla; 
Nässuma küla; Rannaküla küla; 
Sandla küla; Matsiranna küla; 
Metsaküla küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000108 Sutu lahe linnuala 
Suure-Rootsi küla; Väike-Rootsi 
küla; Sutu küla; Kailuka küla; 
Ennu küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000619 Sutu lahe loodusala 
Suure-Rootsi küla; Väike-Rootsi 
küla; Sutu küla; Kailuka küla; 
Ennu küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000518 Tahula-Reo loodusala Ilpla küla; Kuusiku küla; Reo küla Natura 2000 ala 

RAH0000516 Vanalõve loodusala Kangrusselja küla Natura 2000 ala 

RAH0000515 Võrsna loodusala Kangrusselja küla; Sagariste küla Natura 2000 ala 

Lisaks nendele on piirkonnas veel järgmised kaitsealad: 

Tabel 2. Kaitstavad loodusobjektid projekti piirkonnas 

Asukoht Registrikood Objekti nimetus Tüüp 

Vanamõisa küla; Ennu küla; 
Laheküla küla; Suure-Rootsi küla; 
Väike-Rootsi küla 

KLO2000312 Kasti lahe hoiuala hoiuala 

Leina küla; Nässuma küla; 
Rannaküla küla; Sutu küla 

KLO2000302 Nässuma hoiuala hoiuala 

Sandla küla; Nässuma küla KLO2000329 Sandla hoiuala hoiuala 

Matsiranna küla; Väljaküla küla; 
Sandla küla; Nässuma küla; 
Rannaküla küla; Tõlluste küla 

KLO2000330 Siiksaare-Oessaare hoiuala hoiuala 

Kailuka küla; Sutu küla; Ennu küla; 
Suure-Rootsi küla; Väike-Rootsi 
küla 

KLO2000331 Sutu lahe hoiuala hoiuala 

Kuusiku küla; Ilpla küla; Reo küla KLO2000333 Tahula-Reo hoiuala hoiuala 
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Asukoht Registrikood Objekti nimetus Tüüp 

Kangrusselja küla KLO2000233 Vanalõve hoiuala hoiuala 

Kangrusselja küla; Sagariste küla KLO2000338 Võrsna hoiuala hoiuala 

Suure-Rootsi küla KLO1000146 Allirahu looduskaitseala looduskaitseala 

Kõljala küla; Kaali küla KLO1000477 Kaali maastikukaitseala maastikukaitseala 

Laheküla küla KLO1000485 Kasti maastikukaitseala maastikukaitseala 
Matsiranna küla; Väljaküla küla; 
Sandla küla; Iilaste küla; Tõlluste 
küla; Metsaküla küla 

KLO1000512 Laidevahe looduskaitseala looduskaitseala 

Haeska küla; Liiva küla; Liiva-Putla 
küla; Reeküla küla 

KLO1000586 Liiva-Putla looduskaitseala looduskaitseala 

Kõljala küla; Masa küla KLO1000602 Pühametsa looduskaitseala looduskaitseala 

Kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord on määratud vastava 
kaitse-eeskirjaga. Ehitustegevuse planeerimisel kaitsealadel tuleb lähtuda kehtestatud 
kaitse-eeskirjadest. 

Kultuurimälestiste riiklik registrisse on kantud järgmised objektid, mis jäävad projektiala 
piirkonda: 

Tabel 3. Kultuurimälestised projekti piirkonnas 

Asula Nimi Liik 

Kaali küla 
Rauasulatuskoht ajaloomälestis 

Kindlustatud asula ja ohverdamiskoht ajaloomälestis 

Kõljala küla Kõljala mõisakompleks koos pargi ja piirdemüüriga ehitismälestis 

Püha küla 

Püha kirik, kirikuaed ja kirikuaia piirdemüür 
ajaloomälestis, 
arheoloogiamälestis, 
ehitismälestis 

Püha kalmistu ja Püha vana kalmistu ajaloomälestis 

II maailmasõjas hukkunute ühishaud ajaloomälestis 

Kiviaja asulakoht arheoloogiamälestis 

Tegevuste kavandamisel ülalolevas tabelis loetletud objektide kaitsealas tuleb lähtuda 
tingimustest, mis on sätestatud muinsuskaitseseaduses. Täiendavad tingimused tööde 
teostamiseks annab Muinsuskaitseamet ehitusprojekti koostamise staadiumis. 

2.3 Põhjavee kaitstus 

Vastavalt veeseadusele arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel pinnakatte koostist 
ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja põhjaveekihi kaitstuse järgi jagunevad 
alad järgmiselt: 

- Kaitsmata (väga reostusohtlikud) alad. Põhjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui 
mineraalsete reoainete suhtes, pinnakatte paksus kuni 2 m. Saasteainete 
infiltratsiooniaeg kuni 30 ööpäeva. 

- Nõrgalt kaitstud (reostusohtlikud) alad. Saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m 
või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on 
arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

- Keskmiselt kaitstud (mõõdukalt reostusohtlikud) alad. Saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. 
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- Suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik infiltratsiooniaeg 
100-1000 ööpäeva. 

- Kaitstud (väga vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on üle 50 m või savikihi paksus vähemalt 10 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg aluspõhjalisse veekihti on rohkem kui 1000 ööpäeva. 

Nagu näha allolevalt põhjavee kaitstuse kaardi väljavõttelt asuvad Pihtla piirkonna ÜVK 
asulate keskused valdavalt kaitsmata põhjaveega aladel vaid Sandla küla keskus asub 
nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. 

 
Joonis 2.Põhjavee kaitstus Pihtla piirkonnas  

Vastavalt veeseadusele on põhjaveehaarde sanitaarkaitseala ulatus 

- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on 10–500 m3/d, on sanitaarkaitseala ulatus: 
o 10 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitstud; 
o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on keskmiselt kaitstud või 

suhteliselt kaitstud; 
o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata või nõrgalt 

kaitstud. 
- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on üle 500 m3/d, on sanitaarkaitseala ulatus: 

o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on suhteliselt kaitstud või 
kaitstud; 

o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata, nõrgalt 
kaitstud või keskmiselt kaitstud. 

2.4 ÜVK vee erikasutusload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline erikasutusluba 
mh juhul, kui: 
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- võetakse põhjavett rohkem kui 150m3/kuus või rohkem kui 10m3/d; 
- juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett, va juhul kui heitvett 

juhtakse veekogusse kuni 1m3/d või kui heitvett juhtakse pinnasesse kuni 5m3/d ja kui 
see tegevus vastab veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse 
juhtimise nõuetele. 

Seega on AS-le Kuressaare Veevärk Pihtla piirkonnas põhjavee võtmiseks ja heitvee 
suublasse juhtimiseks väljastatud vee erikasutusload: 

- Nr L.VV/327322 - loas on käsitletud veevõttu Kaali küla ja Kõlajala küla puurkaevudest 
ning Kõljala küla reoveepuhasti väljalaset; 

- Nr L.VV/326914 - loas on käsitletud veevõttu Sandla küla puurkaevust ning Sandla 
küla reoveepuhasti väljalaset. 

Teistest ühisveevarustuse puurkaevudest jääb veevõtt ning reoveepuhastite 
väljalaskmetesse juhitav heitveekogus alla loa jaoks nõutud piiri. 

2.5 Reoveekogumisalad 

Vastavalt veeseadusele on reovee kogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või 
heitvee suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisala koormus on reoveekogumisalal tekkiv 
aastaajast sõltuv suurim reoveest põhjustatud saastatuse kogus, mis on väljendatud 
inimekvivalentides ja mille arvutamisel võetakse arvesse püsielanike, turistide ning tööstus- 
ja muude ettevõtete reovesi, sõltumata sellest, kas see juhitakse ühiskanalisatsiooni või 
mitte. Reoveekogumisala koormuse hulka ei arvata tööstusreovett, mida käideldakse 
tööstusreoveepuhastis. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 

Pihtla piirkonda jääb 3 kinnitatud reoveekogumisala: 

Tabel 4. Reoveekogumisalad 

Asukoht Reg.kood Nimetus Tüüp Pindala (ha) Koormus (ie) 
Kõljala küla; 
Kaali küla 

RKA0740395 
Kaali-
Kõljala 

Alla 2 000 ie 35 365 

Püha küla RKA0740394 Püha Alla 2 000 ie 7 70 

Sandla küla RKA0740587 Sandla Alla 2 000 ie 12 120 

Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie aladele kehtivad vastavalt 
veeseadusele järgmised nõuded: 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral 
tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine; 

- Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud 
purgimissõlme; 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
võib lisaks eelmisele punktile nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett. 

2.6 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemas ÜVK arendamise kavas toodud 
ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi. 
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Allolevas tabelis on toodud eelmises arendamise kavas ette nähtud investeeringud ja nende 
realiseerimise maht. 

Tabel 5. Eelmise ÜVK arendamise kava realiseeritud maht 

Etapp Asula 

Kavandatud maht 

Teostatud maht 

Vesi Kanalisatsioon 

torustiku 
rek. 

isev.-
torustiku 

rek. 

pumpla 
rek 

m m tk 

I 
Kaali-
Kõljala 

 77 1 
Kanal.pumpla rek on teostatud, ülejäänud osa 
elluviimine on kavandatud käesoleva ÜVK AK I etappi 

II Püha 268 264  osaliselt teostatud, ülejäänud projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva ÜVK AK II etappi 
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3 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI OBJEKTID 

3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 

Pihtla piirkonnas on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid järgmistes asulates: 

- Kaali külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Kõljala külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Pihtla külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Püha külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Sandla külas  – veevarustus ja kanalisatsioon. 

Piirkonna vee-ettevõtjaks on määratud endise valla vallavolikogu otsusega AS Kuressaare 
Veevärk. 

Edaspidi käsitletakse käesolevas arendamise kavas vaid reoveekogumisalasse jäävaid ja/või 
vee-ettevõtja tegevuspiirkonda jäävaid ÜVK süsteeme ja selle süsteemi tarbijaid. 

Tabel 6. ÜVK-teenusega ühendatud inimeste arv 

Asula 
Elanike 

arv 
Ühisveevarustuse 

ühendatud elanikud 
Ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanikud 

in in % in % 

Kõljala 193 177 92% 179 93% 

Kaali 29 15 52% 17 59% 

Püha 75 50 67% 45 60% 

Pihtla 115 8 7% 8 7% 

Sandla 79 82 104% * 82 104% * 
Märkus: *- Elanike ja ÜVK teenuse kasutajate ebakõla tuleb ilmselt asjaolust, et registreeritud elukoht ei vasta 
tegelikkusele. 

3.1.1 Tuletõrje veevarustus 

Pihtla piirkonna tuletõrje veevarustus on lahendatud kas tuletõrje veemahutite või looduslike 
veevõtukohtade baasil, Kaali külas on De63 veetorustikule paigaldatud hüdrant. 

Allolevas tabelis on antud ülevaade piirkonnas asuvatest tuletõrjeveevõtukohtade asukohast 
ja nende tehnilisest seisukorrast. Veevõtukohad on kantud ka joonistele. Mitterahuldavas 
seisukorras olevate veevõtukohtade korrastamine toimuba vastavalt kohaliku päästeameti 
ettekirjutuse kohaselt piirkonna eelarvest. 

Tabel 7. Pihtla piirkonna tuletõrjeveehoidlad ja nende seisukord 

Asula Asukoht VVK liik 
Viida 
asukoht 

Maht 
Tehniline 
seisukord 

Kõljala 
küla 

Siidisuka Hüdrant hüdrandil  
Ei rahulda – hüdrant 
asub De63 tupikliinil 

Pihtla küla 
Kuressaare poolt tulles Pihtla 
alguses vasakule, enne sigalat 
paremal 

Mahuti puudub 150 Ei saa kasutada 

Vanamõisa 
küla 

Vanamõisa karjäär, Kuressaare 
poolt tulles enne Vanamõisa silti 
paremale 

Karjääri 
tiik 

puudub   Korras 
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Asula Asukoht VVK liik 
Viida 
asukoht 

Maht 
Tehniline 
seisukord 

Sandla 
küla 

Enne Sandla Puitu paremal Mahuti mahuti kõrval 120 
Ei saa kasutada - 
vett vähe ja rämpsu 
täis 

Sandla 
küla 

Sandla keskuses, kultuurimaja 
juures 

Mahuti 

Kultuurimaja 
juures ja 
mahuti 
juures. 

100 Korras 

Kõljala 
küla 

Väetisekuur, kaalumaja 1km enne 
Kõljalat vasakule 

Mahuti puudub 70 Korras 

Kõljala 
küla 

Vana kolhoosi tankla juures Mahuti mahuti peal 50 
Ei saa kasutada – 
vett ei ole 

Kõljala 
küla 

Kaali tee 2 maja otsast tee üles, 
100m, paremal võsas 

Mahuti Mahuti peal 50 
Korras. Juurdepääs 
võsastunud, luuk 
lagunenud. 

Kõljala 
küla 

Viljakuivati juures Mahuti puudub 70 Korras 

Kõljala 
küla 

Kõljala-Kaali teelt eramute vahel, 
peale teist maja paremale 

Mahuti 

Mahuti peal 
ja teeristis 
Kõljala-Kaali 
tee peal. 

100 Korras 

Liiva-Putla 
küla 

Putla lauda juures Mahuti puudub 100 
Ei saa kasutada – 
vett ei ole 

3.2 Sademeveekanalisatsioon 

Pihtla piirkonna asulates eraldi sademeveekanalisatsioon puudub. Teedelt toimub 
sademevee ära juhtimine kraavide abil või juhitakse see tee kõrval olevale haljasalale, kus 
vesi imbub pinnasesse. Erakinnistutelt reeglina sademevee ära juhtimise võimalus puudub, 
mistõttu immutatakse sademevesi pinnasesse. 

Kõljala külas, Siidisuka piirkonna erakinnistutelt, Kastani korrusmaja kinnistult ja Kõljala 
Põllumajanduslik OÜ-le kuuluvalt kinnistult juhitakse sademevesi kanalisatsioonisüsteemi, 
sademevee sissevoolu asukohad on märgitud ka joonisel. 

Kuna sademevesi ei jõua torustikku ühtlaselt, koormab suur vooluhulkade kõikumine 
hüdrauliliselt reoveepuhastit ja halvendab selle tööd, eriti halvasti mõjub külma 
lumesulamisvee juhtimine reoveepuhastile. Tulevikus on kavas teha kinnistuomanikele 
vastavad ettekirjutused, millega keelatakse sademevee juhtimine kanalisatsioonisüsteemi, 
sademevesi tuleb immutada pinnasesse selle tekkekoha kinnistu piires. 

3.3 Asulapõhine ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniobjektide ülevaade 

3.3.1 Kaali küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Kaali küla 
keskus kaitsmata (väga reostusohtlikul) põhjaveega alal, kus pinnakatte paksus on kuni 2 m. 
Reoainete arvutuslik infiltratsiooniaeg on kuni 30 ööpäeva. 

Küla territooriumile ulatub keskkonnaministri poolt kinnitatud Kaali-Kõljala reoveekogumisala. 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

 

13(33) 

Tabel 8. Kaali-Kõljala reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Kaali-Kõljala 35 RKA0740395 365 Alla 2 000 ie 

Külas elab 2019. aasta seisuga 29 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 15 (52%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 17 (59%) inimest. 

Suuremad ÜVK teenuse tarbijad Kaali külas on vallaasutustest Kaali kool-lasteaed (kokku 55 
last) ning ettevõtetest Kaali Külastuskeskus MTÜ (muuseum, konverentsisaal, saun ja 19 
kohaline hotell) ja OÜ Haakeri Kaali trahter (toitlustusettevõte). 

3.3.1.1 Veevarustus 

Kaali küla veevarustussüsteem on ühendatud Kõljala küla veesüsteemiga. Kaali küla 
puurkaev-pumpla on kasutuses reservpumplana – töötab PK Kõljala keskuse rikke korral, 
seal puuduvad puhastusseadmed. 

3.3.1.1.1 Puurkaevud 

Kaali külas on keskkonnaregistri andmeil 6 puurkaevu, millest 1 kuulub AS-le Kuressaare 
Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks.  

Tabel 9. Kaali küla ühisveevarustuse puurkaevude ja pumplate andmed 

Veehaarde nimetus: Kaali küla pk 
Puurkaev 
Puurkaevu katastri nr: 12567 
Puurkaevu passi nr: A-782-M 
Puurkaevu puurimise aasta: 1961 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 45 
Lubatud veevõtt vee erikasutusloa järgi (m³/a) 2 500 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 1 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m - ei ole tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 
Rajatud: 1961 
Rekonstrueeritud: 2009 
Puhastusseade: 

puudub tüüp ja mark 
tootlikus (m3/h) 

Pumpla tüüp: üheastmeline 
Surve reguleerimine Hüdrofoor, V = 0,5 m3 
Seisukorra hinnang 
hoone hea 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

Puurkaev-pumpla tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 

Küla veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 
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3.3.1.1.2 Torustik 

Suur osa asula ühisveevärgi torustikest on paigaldatud 2004 aastal. Torustik on rajatud 
plasttorudest, läbimõõduga De110 ja De63. Ühisveevõrgu pikkus on ca 926m ning torustike 
seisukord on hea. 

3.3.1.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Kaali külas tuletõrje veevarustus puudub. 

3.3.1.2 Kanalisatsioon 

Kaali küla kokkukogutud reovesi pumbatakse Kõljala küla kanalisatsioonisüsteemi. 

3.3.1.2.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud 2004 aastal. Torustik on rajatud 
plasttorudest. Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab: 

- isevoolne torustik, mille pikkus on 547 m ning läbimõõt De160. Torustike seisukord on 
hea, va lõik Kaali kooli ühendustorustik, kus esineb halva ehituskvaliteedi tõttu 
läbivajumisi. 

- survetorustik, mille trassi pikkuseks on 285 m ning läbimõõt De110. Torustike 
seisukord on hea. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 2 kanalisatsioonipumplat. Pumplate asukoht on 
näidatud joonisel ning nende andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 10. Kaali küla kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik 
ja 

seadmed 

Elek.-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 
Kaali 

Parkla 
Tead-
mata 

2017 2 
AS0830.186-

S13/4 
45 9.8 hea hea hea puudub 

Kaali 2009  2 Seg40.09.2.50b 27,7 14,4 hea hea hea puudub 

3.3.1.2.2 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Kaali külas lahtist kraavitust ja sademevee kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi 
juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus see imbub pinnasesse. 

3.3.2 Kõljala küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Kõljala küla 
keskus kaitsmata (väga reostusohtlikul) põhjaveega alal, kus pinnakatte paksus on kuni 2 m. 
Reoainete arvutuslik infiltratsiooniaeg on kuni 30 ööpäeva. 

Küla territooriumile ulatub keskkonnaministri poolt kinnitatud Kaali-Kõljala reoveekogumisala. 
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Tabel 11. Kaali-Kõljala reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Kaali-Kõljala 35 RKA0740395 365 Alla 2 000 ie 

Külas elab 2019. aasta seisuga 193 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 177 (92%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 179 (93%) inimest. 

ÜVK teenuse suurtarbijad Kõljala külas ei ole. 

3.3.2.1 Veevarustus 

3.3.2.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 24 puurkaevu, millest 1 kuulub AS-le Kuressaare 
Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks. 

Tabel 12. Kõljala küla ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed 

Veehaarde nimetus: Kõljala keskuse pk 
Puurkaev 
Puurkaevu katastri nr: 12584 
Puurkaevu passi nr: 5334 
Puurkaevu puurimise aasta: 1983 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 60 
Lubatud veevõtt vee erikasutusloa järgi (m³/a) 15 000 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 8 427 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m – on tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 
Rajatud: 1982 
Rekonstrueeritud: 2009 
Puhastusseade:  

tüüp ja mark 
Liivafilter: ARS 650 

UV seade: GammaLine 135 
Osmoosseade: HOH RO 2020 

tootlikus (m3/h) 
Rauaeemaldus: qmax= 5 m3/h 
Osmoosseade: qmax= 1,2 m3/h 

Pumpla tüüp : kaheastmeline 

Surve reguleerimine  
II astme pumbad Grundfos 
CRN (1,5 kW), rõhureleega 

+hüdrofoor 0,5 m3 
Mahutid V=20m3 
Seisukorra hinnang 
hoone hea 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

Kõljala külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge raua- ja 
kloriidide sisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. 
Pumplasse on paigaldatud veetöötlussüsteemid rauasisalduse vähendamiseks. 
Puurkaevude vesi juhitakse läbi filterseadme. Filtrimaterjalina kasutatakse filtriliiva ja kruusa. 
Lisaks on pumplas UV seade vees leiduvate bakterite, viiruste ja mikroorganismide 
hävitamiseks ja osmoosseade vees lahustunud mineraalide ja soolade eemaldamiseks. 
Puurkaev-pumpla tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 
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Küla veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.2.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustik on rajatud 2009 aastal. Torustik on rajatud plasttorudest 
läbimõõduga De110 -- De63. Ühisveevõrgu pikkus on ca 1,5 km ning torustike seisukord on 
hea. 

3.3.2.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Kõljala külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud 6 veevõtukohta, nende asukohad on 
näidatud joonisel. 

Tabel 13. Kõljala küla tuletõrjeveehoidlad 

Asukoht VVK liik Viida asukoht Tehniline seisukord 

Siidisuka Hüdrant hüdrandil 
Ei rahulda – hüdrant asub 
De63 tupikliinil 

Väetisekuur, kaalumaja 1km enne 
Kõljalat vasakule 

Mahuti puudub Korras 

Vana kolhoosi tankla juures Mahuti mahuti peal Ei saa kasutada – vett ei ole 
Kaali tee 2 maja otsast tee üles, 
100m, paremal võsas 

Mahuti Mahuti peal 
Korras. Juurdepääs 
võsastunud, luuk lagunenud. 

Viljakuivati juures Karjäär puudub Korras 
Kõljala-Kaali teelt eramute vahel, 
peale teist maja paremale 

Mahuti 
Mahuti peal ja teeristis 
Kõljala-Kaali tee peal. 

Korras 

3.3.2.2 Kanalisatsioon 

3.3.2.2.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud 2009 aastal plasttorudest. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab: 

- isevoolne torustik, mille pikkus on 1 439m ning läbimõõt De160 ja De200; 
- survetorustik, mille trassi pikkuseks on 372 m läbimõõduga De110. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 1 kanalisatsioonipumpla. Pumpla asukoht on 
näidatud joonisel ning selle andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 14. Kõljala küla kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 

Kõljala 1982 2018 2 
AS0840,142-

S26/2 
68 22 hea hea hea puudub 
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3.3.2.2.2 Reoveepuhasti 

Kõljala küla reoveepuhasti on rajatud 2009 aastal. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on 
toodud käesoleva töö lisades. Heitveesuublaks on Laugi peakraav. 

Tabel 15. Kõljala küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Kõljala küla RVP 
Rajatud 2009 
Rekonstrueeritud 2017 
Puhastusseadme tüüp annuspuhasti 
Purgimissõlm ei ole 
Proj. tootlikus Qmax= 30 m3/d 

Proj. reostuskoormus  
250 ie 

14 kg BHT₇/d 
Kuja 100 m 
Seisukorra hinnang:  

hoone hea 
mahutid hea 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

Tabel 16. Kõljala küla puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Laugi peakraav 

Väljalaskme tüüp 
puhastiga seotud 

väljalask 
Väljalaskme nimetus Kõljala küla puhasti 
Lubatud vooluhulk vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

15 000 

Suurim lubatud 
saasteaine 
sisaldus vee 
erikasutusloa järgi 
(mg/l)  

BHT₇ 25 
Heljum 35 
KHT 125 
Nafta  

pH 9 
Nüld 60 
Püld 5 

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

3.3.2.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Kõljala külas ei ole rajatud lahtist kraavitust ega sademevee kanalisatsiooni. Üldjuhul 
juhitakse sademevesi teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus see imbub pinnasesse. Siidisuka 
piirkonna erakinnistutelt, Kastani korrusmaja kinnistult ja Kõljala Põllumajanduslik OÜ-le 
kuuluvalt kinnistult juhitakse sademevesi kanalisatsioonisüsteemi, sademevee sissevoolu 
asukohad on märgitud ka joonisel. 

Kuna sademevesi ei jõua torustikku ühtlaselt, koormab selline vooluhulkade kõikumine 
hüdrauliliselt reoveepuhastit ja halvendab selle tööd, eriti halvasti mõjub külma 
lumesulamisvee juhtimine reoveepuhastile. Tulevikus on kavas teha kinnistuomanikele 
vastavad ettekirjutused, millega keelatakse sademevee juhtimine kanalisatsioonisüsteemi, 
sademevesi tuleb immutada pinnasesse selle tekkekoha kinnistu piires. 
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3.3.3 Pihtla küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Pihtla küla 
nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus saviliivpinnakatte paksus on 
valdavalt 2-10 m või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise 
aeg on arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

Külas reoveekogumisala moodustatud ei ole, kuna tegemist on suhteliselt hajali paikneva 
hoonestusega asulaga, siis ei vasta asulas tekkiv reostuskoormus reoveekogumisaladele 
määratud kriteeriumitele. 

Külas elab 2019. aasta seisuga 115 inimest. Ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniga on liitunud 8 
(7%) inimest. 

ÜVK teenuse suurtarbijaid asulas ei ole. 

3.3.3.1 Veevarustus 

Pihtla küla veevarustussüsteem on ühendatud Püha küla veesüsteemiga. Pihtla küla 
puurkaev-pumpla on kasutuses reservpumplana – töötab PK Kõljala keskuse rikke korral, 
seal puuduvad puhastusseadmed. 

3.3.3.1.1 Puurkaevud 

Pihtla külas on keskkonnaregistri andmeil 27 puurkaevu, mis on kasutusel ühe-kahe 
majapidamise või ettevõtte tarbeks, ühisveevarustuse puurkaev-pumplaid Pihtla külas ei ole. 

3.3.3.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustikest on paigaldatud 2017 aastal. Torustik on rajatud plasttorudest, 
läbimõõduga De165 - De40. Ühisveevõrgu pikkus on ca 650m ning torustike seisukord on 
hea. 

3.3.3.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Pihtla külas tuletõrje veevarustus puudub. Lauda kinnistul asub küll 150m3 veemahuti, kuid 
see on kasutuskõlbmatu. 

3.3.3.2 Kanalisatsioon 

Pihtla küla reoveepuhastisse juhitakse ka Püha küla kanalisatsioon. 

3.3.3.2.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud 2017 aastal. Torustik on rajatud 
plasttorudest. Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab vaid survekanalisatsioonitorustik, mille 
trassi pikkuseks on 630 m ning läbimõõt De63 – De50. Torustiku seisukord on hea. 
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3.3.3.2.2 Reoveepuhasti 

Pihtla küla reoveepuhastisse juhitakse ka Püha küla kanalisatsioon. Kuna varasemalt 
puhastatigi seal ainult Püha küla reovett, siis puhasti nimeks on sellest ajast Püha küla 
reoveepuhasti. 

Puhasti on rajatud 2009 aastal. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva 
töö lisades. Puhastatud heitvesi immutatakse pinnasesse. 

Tabel 17. Pihtla küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Püha küla RVP 
Rajatud 2009 
Rekonstrueeritud  

Puhastusseadme tüüp septik 15m3+ imbväljak 200m2 
Purgimissõlm ei ole 
Proj. tootlikus Qmax= 5 m3/d 

Proj. reostuskoormus  
60 ie 

3,6 kg BHT₇/d 
Kuja 25 m 
Seisukorra hinnang:  

hoone puudub 
mahutid hea 
seadmed ja torustik rahuldav 
elekter-automaatika hea 

Heitvee suublasse juhtimiseks ei ole väljastatud vee erikasutusluba kuna pinnasesse juhitav 
heitvee kogus ei ületa 5 m3/d. 

3.3.3.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Pihtla külas lahtist kraavitust ja sademevee kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi 
juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus see imbub pinnasesse. 

3.3.4 Püha küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Püha küla 
keskus kaitsmata (väga reostusohtlikul) põhjaveega alal, kus pinnakatte paksus on kuni 2 m. 
Reoainete arvutuslik infiltratsiooniaeg on kuni 30 ööpäeva. 

Küla territooriumile ulatub keskkonnaministri poolt kinnitatud Püha reoveekogumisala. 

Tabel 18. Kaali-Püha reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Püha 7 RKA0740394 70 Alla 2 000 ie 

Külas elab 2019. aasta seisuga 75 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 50 (67%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 45 (60%) inimest. Püha küla veevarustussüsteemiga on ühendatud ka 
Pihtla külas asuvad kauplus ja Pihtla päästekomando. 

ÜVK teenuse suurtarbijad Püha külas ei ole. 
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3.3.4.1 Veevarustus 

3.3.4.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 8 puurkaevu, millest 1 kuulub AS-le Kuressaare 
Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks. 

Püha küla puurkaevust jääb veevõtt alla vee erikasutusloa vajalikkuse piirnormi (>10m3/d või 
>150m3/kuus), seega vee võtuks vee erikasutusluba ei ole. 

Tabel 19. Püha küla ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed 

Veehaarde nimetus: Püha pk 
Puurkaev 
Puurkaevu katastri nr: 12749 
Puurkaevu passi nr: 2249 
Puurkaevu puurimise aasta: 1968 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 45 
Lubatud veevõtt vee erikasutusloa järgi (m³/a) - 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 1332 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m – on tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 
Rajatud: 1964 
Rekonstrueeritud: 2017 
Puhastusseade: puudub 

tüüp ja mark liivafilter ARS 300 Duplex (komposiit) 
tootlikus (m3/h) Qmax = 2 m3/h 

Pumpla tüüp üheastmeline 
Surve reguleerimine  hüdrofoor 0,3 m3 
Mahutid puudub 
Seisukorra hinnang 
hoone mitterahuldav 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

Pumpla hoone on kehvas seisukorras, see on kavas I etapis rekonstrueerida. 

Püha külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge 
rauasisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. Pumplasse on 
paigaldatud veetöötlussüsteem rauasisalduse vähendamiseks. Puurkaevu vesi juhitakse läbi 
filterseadme. Filtrimaterjalina kasutatakse filtriliiva ja kruusa. Puurkaev-pumpla tehnoloogiline 
skeem on toodud käesoleva töö lisades. 

Küla veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.4.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustik on rajatud 2009 aastal. Torustik on rajatud plasttorudest 
läbimõõduga De63 ja De50. Ühisveevõrgu pikkus on ca 1 018 m ning torustike seisukord on 
hea. 
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3.3.4.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Püha külas tuletõrje veevõtukoht puudub. 

3.3.4.2 Kanalisatsioon 

Püha küla kanalisatsioon juhitakse Pihtla külas suvasse reoveepuhastisse. 

3.3.4.2.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud 2009 aastal plasttorudest. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab: 

- isevoolne torustik, mille pikkus on 899m ning läbimõõt De160; 
- survetorustik, mille trassi pikkuseks on 81 m läbimõõduga De110. 

Reovee Pihtla külas asuvasse puhastisse juhtimiseks on rajatud 1 kanalisatsioonipumpla. 
Pumpla asukoht on näidatud joonisel ning selle andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 20. Püha küla kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 
Püha 2009 - 2 Afp0831,2S22 90 10,8 hea hea hea puudub 

3.3.4.2.2 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Püha külas sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee 
kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus 
see imbub pinnasesse. 

3.3.5 Sandla küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Sandla küla 
nõrgalt kaitstud (reostusohtlikul) põhjaveega alal, kus saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 
2-10 m või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on 
arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

Küla territooriumile ulatub keskkonnaministri poolt kinnitatud Sandla reoveekogumisala. 

Tabel 21. Kaali-Sandla reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Sandla 12 RKA0740387 120 Alla 2 000 ie 

Külas elab 2019. aasta seisuga 79 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 82 (104%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 82 (104%) inimest. Elanike ja ÜVK teenuse kasutajate ebakõla tuleb 
ilmselt asjaolust, et registreeritud elukoht ei vasta tegelikkusele. 

ÜVK suurtarbijad Sandla külas on vallaasutustest Sandla kultuurimaja ja ettevõtetest OÜ 
Sandla Puit (puitmajade valmistamine). 
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3.3.5.1 Veevarustus 

3.3.5.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 4 puurkaevu, millest 1 kuulub AS-le Kuressaare 
Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks. 

Tabel 22. Sandla küla ühisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed 

Veehaarde nimetus: Sandla küla pk 
Puurkaev 
Puurkaevu katastri nr: 12752 
Puurkaevu passi nr: A-255-B 
Puurkaevu puurimise aasta: 1963 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 30 
Lubatud veevõtt vee erikasutusloa järgi (m³/a) 3 680 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 2 364 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 30 m – on tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 
Rajatud: 1968 
Rekonstrueeritud: 2004  
Puhastusseade:  

tüüp ja mark UV seade: 80W80/11LC 
tootlikus (m3/h) qmax= 8 m3/h 

Pumpla tüüp : üheastmeline 
Surve reguleerimine  hüdrofoor 0,3 m3 
Seisukorra hinnang 
hoone hea 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

Sandla küla pumplasse on UV seade vees leiduvate bakterite, viiruste ja mikroorganismide 
hävitamiseks. Puurkaev-pumpla tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 

Küla veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.5.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustik on rajatud 2004 aastal. Torustik on rajatud plasttorudest 
läbimõõduga De75 – De40. Ühisveevõrgu pikkus on ca 727m ning torustike seisukord on 
hea. 

3.3.5.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Sandla külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud 2 veevõtukohta, nende asukohad on 
näidatud joonisel. Mitterahuldavas seisukorras olevate veevõtukohtade korrastamine toimuba 
vastavalt kohaliku päästeameti ettekirjutuse kohaselt piirkonna eelarvest. 
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Tabel 23. Sandla küla tuletõrjeveehoidlad 

Asukoht VVK liik Viida asukoht Tehniline seisukord 

Enne Sandla Puitu paremal Mahuti mahuti kõrval 
Ei saa kasutada - vett 
vähe ja rämpsu täis 

Sandla keskuses, kultuurimaja 
juures 

Mahuti 
Kultuurimaja juures 
ja mahuti juures. 

Korras 

3.3.5.2 Kanalisatsioon 

3.3.5.2.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud 1996 ja 2004 aastal plasttorudest. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab: 

- isevoolne torustik, mille pikkus on 849 m ning läbimõõt De160 ja De200; 
- survetorustik, mille trassi pikkuseks on 449 m läbimõõduga De110. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 1 kanalisatsioonipumpla. Pumpla asukoht on 
näidatud joonisel ning selle andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 24. Sandla küla kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 

Sandla 
tead-
mata 

2010 2 
AS0831,205-

S22/4 
90 10,8 hea hea hea hea 

3.3.5.2.2 Reoveepuhasti 

Sandla küla reoveepuhasti on rajatud 2011 aastal. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on 
toodud käesoleva töö lisades. Heitveesuublaks on Sandla kraav. 

Tabel 25. Sandla küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Sandla küla RVP 
Rajatud 2011 
Rekonstrueeritud 2016 
Puhastusseadme tüüp annuspuhasti + biotiigid 
Purgimissõlm ei ole 
Proj. tootlikus Qmax= 15 m3/d 

Proj. reostuskoormus  
50…83 ie 

7 kg BHT₇/d 
Kuja 25 m 
Seisukorra hinnang:  

hoone hea 
mahutid hea 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

 

 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

 

24(33) 

Tabel 26. Sandla küla puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Sandla küla pk 

Väljalaskme tüüp 
puhastiga seotud 

väljalask 
Väljalaskme nimetus Sandla asula 
Lubatud vooluhulk vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

3 680 

Suurim lubatud 
saasteaine 
sisaldus vee 
erikasutusloa järgi 
(mg/l)  

BHT₇ 40 
Heljum 35 
KHT 150 
Nafta  

pH 9 
Nüld  

Püld  

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

3.3.5.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Sandla külas sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee 
kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus 
see imbub pinnasesse. 

3.4 Kokkuvõte piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidest 

Allolevas tabelis on toodud Pihtla piirkonnas asuvate olemasolevate ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni objektide loetelu. 

Tabel 27. Pihtla piirkonnas asuvate ÜVK objektide koondtabel 

Asula 

Veevarustus Kanalisatsioon 

Torustik 
Puurkaev-

pumpla 
Vee-

töötlus 
II astme 
pumpla 

Torustik 
Pumpla Puhasti 

Isevoolne Surveline Kokku 

m tk tk tk m m m tk tk 

Kõljala 1 540 1 1 1 1 439 372 1 811 1 1 

Kaali 926 1 0 0 547 285 832 2 1 

Püha 1 018 1 1 0 899 81 980 1 0 

Pihtla 650 0 0 0 17 630 647 0 1 

Sandla 727 1 1 0 849 449 1 298 1 1 

Kokku 4 861 4 3 1 3 751 1 817 5 568 5 4 
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4 ÜVK ARENDAMINE 

4.1 Perspektiivse tarbimise prognoos 

Kuna Kaali ja Kõljala ning Püha ja Pihtla asulate ÜVK süsteem on ühtne ning asulapõhist 
arvestust nende jaoks eraldi ei peeta, on ka tarbimise prognoos koostatud Kaali-Kõljala ning 
Püha-Pihtla asulate jaoks kokku. 

Perspektiivse veetarbimise ja reoveekoguste prognoosi koostamisel on lähtutud järgmistest 
arvutuslikest algandmetest: 

- keskmise leibkonna suurus Saare maakonnas on 2.1 inimest; 
- elaniku ühikuline veetarve/reoveekogus jääb asula piires muutumatuks, 
- asutuste ja ettevõtete veetarve ja reovee kogused jäävad muutumatus; 
- perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke % määramisel on võetud uute torustike lekke 

määraks 10% võrku juhitavast veest. Vanade torustike leke % on jäetud samaks 
olemasoleva seisuga; 

- tehnoloogiline vesi on vee-ettevõtja poolt vee puhastamiseks ja veevärgi hoolduseks 
kulutatud vee kogus. Selle vee koguse määr jääb ka perspektiivis muutumatuks; 

- perspektiivse kanalisatsioonivõrgu arvutusliku infiltratsioonivee % määramisel on 
võetud uute torustike infiltratsiooni määraks 10% puhastile juhitavast veest. Vanade 
torustike infiltratsiooni % on jäetud samaks olemasoleva seisuga. 

4.1.1 Perspektiivse veetarbimise prognoosi arvutus 

Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete 
põhjal. 

Tabel 28. Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine 

Asula 
Elaniku 

ühikveetarbimine(l/d) 

Kõljala 
49 

Kaali 
Püha 

40 
Pihtla 
Sandla 52 

Asulapõhine arvestamata vee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 29. Arvestamata vee osakaal võrku juhitavast veest 

Asula 
Lekked 

Ol.olev I etapp II etapp 
Kõljala 

47% 47% 47% 
Kaali 
Püha 

24% 24% 22% 
Pihtla 
Sandla 9% 10% 10% 

Tabel 30. Perspektiivse veevajaduse prognoos 

Asula Kõljala Kaali Püha Pihtla Sandla 

O
le

m
a

so
le

v
 Elanike arv 193 29 75 115 79 

Liitunud elanike 
arv 177 15 50 8 82 
% 92% 52% 67% 7% 104%* 
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Asula Kõljala Kaali Püha Pihtla Sandla 

Veetarve (m3/d) 
Era 9.3 2.3 4.3 
Jur. 2.8 0.5 1.6 
Kokku 12.1 2.8 5.9 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 11.0 0.9 0.6 
% 47% 24% 9% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 23.1 3.6 6.5 

p
e

al
e 

I 
et

ap
p

i Liitunud elanike arv 177 15 50 8 82 

Veetarve (m3/d) 
Era 9.3 2.3 4.3 
Jur. 2.8 0.5 1.6 
Kokku 12.1 2.8 5.9 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 11.0 0.9 0.7 
% 47% 24% 10% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 23.1 3.6 6.5 

p
ea

le
 I

I 
et

a
p

p
i Liitunud elanike arv 177 15 63 8 82 

Veetarve (m3/d) 
Era 9.3 2.8 4.3 
Jur. 2.8 0.5 1.6 
Kokku 12.1 3.3 5.9 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 11.0 0.9 0.7 
% 47% 22% 10% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 23.1 4.2 6.5 
Märkus: *-Elanike ja ÜVK teenuse kasutajate ebakõla tuleb ilmselt asjaolust, et registreeritud elukoht ei vasta 
tegelikkusele 

4.1.2 Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoosi arvutus 

Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete 
põhjal. 

Tabel 31. Asulapõhine elaniku ühikuline kanalisatsioonikogus 

Asula 
Elaniku 

ühikveetarbimine(l/d) 

Kõljala 
49 

Kaali 
Püha 

35 
Pihtla 
Sandla 51 

Asulapõhine infiltratsioonivee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 32. Infiltratsioonivee osakaal puhastile juhitavast kanalisatsioonist 

Asula 
Infiltratsioon 

Ol.olev I etapp II etapp 
Kõljala 

65% 60% 60% 
Kaali 
Püha 

25% 25% 20% 
Pihtla 
Sandla 20% 20% 20% 

Tabel 33. Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoos 

Asula Kõljala Kaali Püha Pihtla Sandla Salme 

O
le

m
a

s
o

l
ev

 

Elanike arv 193 29 75 115 79 482 

Liitunud elanike 
arv 179 17 45 8 82 314 
% 93% 59% 60% 7% 104%* 65% 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 9.5 1.8 4.2 30.2 
Jur. 2.6 0.4 1.6 41.5 
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Asula Kõljala Kaali Püha Pihtla Sandla Salme 
Kokku 12.2 2.2 5.8 71.7 

Infiltratsioon 
(m3/d) 22.6 0.7 1.5 32.2 

% 65% 25% 20% 31% 
Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 34.7 3.0 7.3 103.9 

p
e

al
e 

I 
et

ap
p

i Liitunud elanike arv 179 17 45 8 82 314 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 9.5 1.8 4.2 30.2 
Jur. 2.6 0.4 1.6 41.5 

Kokku 12.2 2.2 5.8 133.9 

Infiltratsioon 
(m3/d) 18.2 0.7 1.5 60.1 

% 60% 25% 20% 31% 
Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 30.4 3.0 7.3 194.0 

p
ea

le
 I

I 
et

a
p

p
i Liitunud elanike arv 179 17 62 8 82 388 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 9.5 2.4 4.2 59.4 
Jur. 2.6 0.4 1.6 41.5 

Kokku 12.2 2.8 5.8 163.0 

Infiltratsioon 
(m3/d) 18.2 0.7 1.5 54.3 

% 60% 20% 20% 25% 
Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 30.4 3.5 7.3 217.3 

Märkus: *-Elanike ja ÜVK teenuse kasutajate ebakõla tuleb ilmselt asjaolust, et registreeritud elukoht ei vasta 
tegelikkusele 

4.2 Asulapõhine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ülevaade 

4.2.1 Kaali küla 

Kaali külas on I etappi planeeritud rekonstrueerida isevoolne Kaali kooli ühendustorustik. 
Muid tegevusi Kaali küla ÜVK süsteemi arendusse lähima 12 a jooksul ette ei nähta. 

Tabel 34. Kaali küla ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
ee

v
ar

u
st

u
s

 

Torustik 
rek. m     
raj. m     

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl     
likv kpl     

Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl     

K
an

al
is

at
s

io
o

n
 

T
o

ru
s

ti
k

: Isevoolne 
rek. m 77   
raj. m     

Surveline 
rek. m     
raj. m     

Pumplad 
rek. kpl     
raj. kpl     

Reoveepuhasti rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl     

4.2.2 Kõljala küla 

Käesoleva kavaga Kõljala küla ÜVK süsteemi arendusse lähima 12 a jooksul investeeringuid 
ette ei nähta. 
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4.2.3 Pihtla küla 

Käesoleva kavaga Pihtla küla ÜVK süsteemi arendusse lähima 12 a jooksul investeeringuid 
ette ei nähta. 

4.2.4 Püha küla 

Püha külas on kavas ÜVK arendamise I etapis rekonstrueerida puurkaev-pumpla halvas 
seisukorras olev hoone. 

ÜVK arendamise II etappi on Püha külas jäetud ÜVK võrgu laiendamine, selliselt, et valdav 
osa reoveekogumisalas olevatel asula kinnistutel oleks võimalus ÜVK süsteemiga liituda. 
Laiendusega luuaks liitumisvõimalus veevarustusega 6-le ja kanalisatsiooniga 8-le eramuga 
kinnistule. 

Tabel 35. Püha küla ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
ee

v
ar

u
st

u
s

 

Torustik 
rek. m     
raj. m    236 

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl  1   
likv kpl     

Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl    6 

K
an

al
is

a
ts

io
o

n
 

T
o

ru
s

ti
k:

 

Isevoolne 
rek. m    
raj. m   264  

Surveline 
rek. m     
raj. m     

Pumplad 
rek. kpl     
raj. kpl     

Reoveepuhasti rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl    8 

4.2.5 Sandla küla 

Käesoleva kavaga Sandla küla ÜVK süsteemi arendusse lähima 12 a jooksul investeeringuid 
ette ei nähta. 

4.3 ÜVK arendamise kokkuvõte 

Pihtla piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise prioriteediks on olemasolevate 
kehvas seisukorras olevate torustike ja puurkaev-pumpla hoone rekonstrueerimine. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada 
ühisveevarustussüsteemi järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – 236 m; 
- Puurkaev-pumpla hoone rek. – 1 tk; 
- Liitumisvõimalus on loodud 6 kinnistule. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada 
ühiskanalisatsioonisüsteemi järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – 264 m; 
- Liitumisvõimalus on loodud 8 kinnistule. 



5 LISAD 

5.1 Veetöötlusjaamade tehnoloogilised skeemid 



 

 

5.2 Joogiveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 



 

 

5.3 Reoveepuhastite tehnoloogilised skeemid 



 

 

5.4 Heitveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 

 



 

 

5.5 Joonised 

VK-0 Tingmärgid 

VK-1 Kaali ja Kõljala külade veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-2 Püha küla veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-3 Sandla küla veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan  
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1 SISSEJUHATUS 

Antud töös käsitletakse neid piirkondi: 

1. mis jäävad keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalasse; 
2. kus on käesoleval hetkel olemas ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteem. 

Arendamise kava käsitleb järgnevate asulate ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteeme 
ning nende arenguperspektiive: 

- Kärneri küla 
(Tornimäe reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740390); 

- Tornimäe küla 
 

- Puka küla 
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2 OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Üldandmed 

Pöide piirkonnas on 30 asustatud küla. Ühine piir on Laimjala ja Orissaare piirkondadega. 
Piirkonda jääb seitse lahte: Harju, Leetse, Muraja, Nenu, Nõudla, Udriku ja Undu laht ning 
neli poolsaart: Kübassaare, Muraja, Täkksaare ja Undu poolsaar. 

Tähtsamatest maanteedest läbib piirkonda Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare maantee. 

 

Joonis 1. Pöide piirkonna asukoht 

2.2 Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised 

Pöide piirkonnas on 19 rahvusvahelise tähtsusega looduskaitseala, mis on loetletud 
allolevas tabelis. 

Tabel 1. Rahvusvahelise tähtsusega looduskaitsealad 

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000611 
Lääne-Eesti 
saarestiku biosfääri 
kaitseala 

Valdav enamus kõigist Eesti 
saartest, sh suurimad saared - 
Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja 
Vormsi. 

Biosfääri kaitseala 
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Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000596 
Väikese väina 
loodusala 

mh Kärneri küla; Tornimäküla 
küla;  

Natura 2000 ala 

RAH0000133 Väinamere linnuala 
mh Kärneri küla; Tornimäküla 
küla; 

Natura 2000 ala 

RAH0000605 Väinamere loodusala 
mh Kärneri küla; Tornimäküla 
küla; 

Natura 2000 ala 

Lisaks nendele on piirkonnas veel järgmised kaitsealad: 

Tabel 2. Muud kaitstavad loodusalad projekti piirkonnas 

Asukoht Registrikood Objekti nimetus Tüüp 

Kärneri küla KLO9325192 soo-neiuvaip 
kaitsealuse liigi 
leiukoht 

mh Kärneri küla; Tornimäküla küla KLO2000341 Väikese väina hoiuala hoiuala 

Kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord on määratud vastava 
kaitse-eeskirjaga. Ehitustegevuse planeerimisel kaitsealadel tuleb lähtuda kehtestatud 
kaitse-eeskirjadest. 

Kultuurimälestiste riiklik registrisse on kantud järgmised objektid, mis jäävad projektiala 
piirkonda: 

Tabel 3. Kultuurimälestised projekti piirkonnas 

Asula Nimi Liik 

Kärneri küla 

Muistne sadamakoht "Laevasild", "Sillamägi" arheoloogiamälestis 

Asulakoht arheoloogiamälestis 

Tornimäe vana kalmistu ajaloomälestis 

Tegevuste kavandamisel ülalolevas tabelis loetletud objektide kaitsealas tuleb lähtuda 
tingimustest, mis on sätestatud muinsuskaitseseaduses. Täiendavad tingimused tööde 
teostamiseks annab Muinsuskaitseamet ehitusprojekti koostamise staadiumis. 

2.3 Põhjavee kaitstus 

Vastavalt veeseadusele arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel pinnakatte koostist 
ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja põhjaveekihi kaitstuse järgi jagunevad 
alad järgmiselt: 

- Kaitsmata (väga reostusohtlikud) alad. Põhjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui 
mineraalsete reoainete suhtes, pinnakatte paksus kuni 2 m. Saasteainete 
infiltratsiooniaeg kuni 30 ööpäeva. 

- Nõrgalt kaitstud (reostusohtlikud) alad. Saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m 
või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on 
arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

- Keskmiselt kaitstud (mõõdukalt reostusohtlikud) alad. Saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. 

- Suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik 
infiltratsiooniaeg 100-1000 ööpäeva. 

- Kaitstud (väga vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on üle 50 m või savikihi paksus vähemalt 10 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg aluspõhjalisse veekihti on rohkem kui 1000 ööpäeva. 
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Nagu näha allolevalt põhjavee kaitstuse kaardi väljavõttelt asuvad Pöide piirkonna ÜVK 
asulad nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. 

 
Joonis 2.Põhjavee kaitstus Pöide piirkonnas  

Vastavalt veeseadusele on põhjaveehaarde sanitaarkaitseala ulatus 

- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on 10–500 m3/d, on sanitaarkaitseala 
ulatus: 

o 10 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitstud; 
o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on keskmiselt kaitstud või 

suhteliselt kaitstud; 
o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata või nõrgalt 

kaitstud. 
- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on üle 500 m3/d, on sanitaarkaitseala 

ulatus: 
o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on suhteliselt kaitstud või 

kaitstud; 
o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata, nõrgalt 

kaitstud või keskmiselt kaitstud. 

2.4 ÜVK vee erikasutusload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline erikasutusluba 
mh juhul, kui: 

- võetakse põhjavett rohkem kui 150m3/kuus või rohkem kui 10m3/d; 
- juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett, va juhul kui heitvett 

juhtakse veekogusse kuni 1m3/d või kui heitvett juhtakse pinnasesse kuni 5m3/d ja kui 
see tegevus vastab veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse 
juhtimise nõuetele. 

Seega on AS-le Kuressaare Veevärk Pöide piirkonnas põhjavee võtmiseks ja heitvee 
suublasse juhtimiseks väljastatud vee erikasutusload: 

- Nr L.VV/326164 - loas on käsitletud veevõttu Kärneri küla puurkaevust ning Kärneri 
küla reoveepuhasti väljalaset. 

Teistest ühisveevarustuse puurkaevudest jääb veevõtt ning reoveepuhastite 
väljalaskmetesse juhitav heitveekogus alla loa jaoks nõutud piiri. 

2.5 Reoveekogumisalad 

Vastavalt veeseadusele on reovee kogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või 
heitvee suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisala koormus on reoveekogumisalal tekkiv 
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aastaajast sõltuv suurim reoveest põhjustatud saastatuse kogus, mis on väljendatud 
inimekvivalentides ja mille arvutamisel võetakse arvesse püsielanike, turistide ning tööstus- 
ja muude ettevõtete reovesi, sõltumata sellest, kas see juhitakse ühiskanalisatsiooni või 
mitte. Reoveekogumisala koormuse hulka ei arvata tööstusreovett, mida käideldakse 
tööstusreoveepuhastis. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 

Pöide piirkonda jääb 3 kinnitatud reoveekogumisala: 

Tabel 4. Reoveekogumisalad 

Asukoht Reg.kood Nimetus Tüüp Pindala (ha) Koormus (ie) 
Tornimäe küla 
Kärneri küla 

RKA0740390 Tornimäe Alla 2 000 ie 11,1 112 

Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie aladele kehtivad vastavalt 
veeseadusele järgmised nõuded: 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral 
tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine; 

- Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud 
purgimissõlme; 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
võib lisaks eelmisele punktile nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett. 

2.6 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemas ÜVK arendamise kavas toodud 
ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi. 

Allolevas tabelis on toodud eelmises arendamise kavas ette nähtud investeeringud ja nende 
realiseerimise maht. 

Tabel 5. Eelmise ÜVK arendamise kava realiseeritud maht 

Etapp Asula Kavandatud maht Teostatud maht 
I Hajaasustus puurkaevude rajamine plaanidest on loobutud 

II 

Hajaasustus puurkaevude rajamine plaanidest on loobutud 

Ardla 
Ühisveevärgi ehitamine plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 

plaanidest on loobutud 

Kahutsi-Iruste 
Ühisveevärgi ehitamine plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 

plaanidest on loobutud 

Kanissaare 
Ühisveevärgi ehitamine plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 

plaanidest on loobutud 

Kõrkvere 
Ühisveevärgi ehitamine plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 

plaanidest on loobutud 

Mui-Veere-Uuemõisa 
Ühisveevärgi ehitamine plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 

plaanidest on loobutud 

Neemi 
Ühisveevärgi ehitamine plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 

plaanidest on loobutud 
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Etapp Asula Kavandatud maht Teostatud maht 

Oti 

Ühisveevärgi ehitamine plaanidest on loobutud 

Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 

osaliselt teostatud, 
ülejäänud plaanidest on 
loobutud 

Puka 
Ühisveevärgi ehitamine (laiendus) plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine  (laiendus) 

plaanidest on loobutud 

Reina 
Ühisveevärgi ehitamine plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 

plaanidest on loobutud 

Tornimäe-Kärneri 
Ühisveevärgi ehitamine  (laiendus) plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine  (laiendus) 

plaanidest on loobutud 

Välta 
Ühisveevärgi ehitamine plaanidest on loobutud 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 

plaanidest on loobutud 
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3 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI OBJEKTID 

3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 

Pöide piirkonnas on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid järgmistes asulates: 

- Kärneri külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Tornimäe külas  – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Puka külas  – kanalisatsioon. 

Piirkonna vee-ettevõtjaks on määratud endise valla vallavolikogu otsusega AS Kuressaare 
Veevärk. 

Edaspidi käsitletakse käesolevas arendamise kavas vaid reoveekogumisalasse jäävaid 
ja/või vee-ettevõtja tegevuspiirkonda jäävaid ÜVK süsteeme ja selle süsteemi tarbijaid. 

Tabel 6. ÜVK-teenusega ühendatud inimeste arv 

Asula 
Elanike 

arv 
Ühisveevarustuse 

ühendatud elanikud 
Ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanikud 

in in % in % 
Tornimäe 77 46 60% 56 73% 
Kärneri 75 70 93% 72 96% 
Püha 26     24 92% 

3.1.1 Tuletõrje veevarustus 

Pöide piirkonna tuletõrje veevarustus on lahendatud kas tuletõrje veemahutite või looduslike 
veevõtukohtade baasil, Kärneri külas on De63 veetorustikule paigaldatud hüdrant. 

Allolevas tabelis on antud ülevaade piirkonnas asuvatest tuletõrjeveevõtukohtade asukohast 
ja nende tehnilisest seisukorrast. Veevõtukohad on kantud ka joonistele. Mitterahuldavas 
seisukorras olevate veevõtukohtade korrastamine toimuba vastavalt kohaliku päästeameti 
ettekirjutuse kohaselt piirkonna eelarvest. 

Tabel 7. Pöide piirkonna tuletõrjeveevõtukohad ja nende seisukord 

Asukoht Maht, m3 VVK liik Seisukord 
Kahutsi vasikalaut 100 Tehislik veehoidla  Teadmata 
Kalmemäe (Karjassaare) allika Piiramata Looduslik veekogu Kasutatav 
Oti küla Pöide noorloomalaut 100 Tehislik veehoidla Teadmata 
Oti küla Pöide noorloomalaut 
(teepoolne) 

100 Tehislik veehoidla Tühi 

Oti suurfarm puhastusjaam 100 Tehislik veehoidla Kasutatav, täidetud 1/2 
Oti suurfarm uus laut 100 Tehislik veehoidla Kasutatav, täidetud 
Oti suurfarm vana laut 100 Tehislik veehoidla Kasutatav, täidetud 1/2 
Oti töökoda 50 Tehislik veehoidla Teadmata 
Pöide koorejaam 25 Tehislik veehoidla Teadmata 
Tornimäe angaar 100 Tehislik veehoidla Teadmata 
Tornimäe kool 50 Tehislik veehoidla Tühi 
Tornimäe kultuurimaja (majade vahel) 100 Tehislik veehoidla Kasutatav, täidetud 3/4 
Tornimäe kultuurimaja 100 Tehislik veehoidla Kasutatav, täidetud 1/2 
Tornimäe Tuule 8 50 Tehislik veehoidla Teadmata 
Tornimäe töökoda 100 Tehislik veehoidla Kasutatav, täidetud 
Välta küla Sinemäe sigala 100 Tehislik veehoidla Teadmata 
Välta küla Vambola kuivati 100 Tehislik veehoidla Kasutatav, täidetud 1/2 
Unguma jõgi Piiramata Looduslik veekogu Teadmata 
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3.2 Sademeveekanalisatsioon 

Pöide piirkonna asulates eraldi sademeveekanalisatsioon puudub. Teedelt toimub 
sademevee ära juhtimine kraavide abil või juhitakse see tee kõrval olevale haljasalale, kus 
vesi imbub pinnasesse. Erakinnistutelt reeglina sademevee ära juhtimise võimalus puudub, 
mistõttu immutatakse sademevesi pinnasesse. 

3.3 Asulapõhine ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniobjektide ülevaade 

3.3.1 Kärneri küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Kärneri küla 
nõrgalt kaitstud (reostusohtlikul) põhjaveega alal, kus saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 
2-10 m või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on 
arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

Küla territooriumile ulatub keskkonnaministri poolt kinnitatud Tornimäe reoveekogumisala. 

Tabel 8. Kärneri-Tornimäe reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Tornimäe 11,1 RKA0740390 112 Alla 2 000 ie 

Külas elab 2019. aasta seisuga 75 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 70 (93%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 72 (96%) inimest. 

Suuremad ÜVK teenuse tarbijad Kärneri külas on Tornimäe põhikool (38 õpilast) ning 
kauplus. 

3.3.1.1 Veevarustus 

Kärneri küla veevarustussüsteem varustab veega ka Tornimäe küla 46 elanikku. 

3.3.1.1.1 Puurkaevud 

Kärneri külas on keskkonnaregistri andmeil 3 puurkaevu, millest 1 kuulub AS-le Kuressaare 
Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks.  

Tabel 9. Kärneri küla ühisveevarustuse puurkaevude ja pumplate andmed 

Veehaarde nimetus: Tornimäe põhikooli pk 
Puurkaev 
Puurkaevu katastri nr: 10990 
Puurkaevu passi nr: A-167-B 
Puurkaevu puurimise aasta: 1962 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 51 
Lubatud veevõtt vee erikasutusloa järgi (m³/a) 7200 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 3291 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m-ei ole tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 
Rajatud: 1962 
Rekonstrueeritud: 2010 
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Veehaarde nimetus: Tornimäe põhikooli pk 
Puhastusseade:  

tüüp ja mark liivafilter ARS 410 Duplex (komposiit) 
tootlikus (m3/h) qmax= 3 m3/h 

Pumpla tüüp: kaheastmeline 
Surve reguleerimine hüdrofoor (0,3 m3), rõhureleega 
Mahutid V= 1,5 m3 
Seisukorra hinnang 
hoone hea 
seadmed ja torustik mitterahuldav 
elekter-automaatika hea 

Kärneri külas võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, millele on iseloomulik kõrge 
rauasisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. Pumplasse on 
paigaldatud veetöötlussüsteem rauasisalduse vähendamiseks. Puurkaevu vesi juhitakse läbi 
filterseadme. Filtrimaterjalina kasutatakse filtriliiva ja kruusa. Puurkaev-pumpla tehnoloogiline 
skeem on toodud käesoleva töö lisades. 

Pumpla mahuti on kehvas seisukorras – mahuti lekib ning see on kavas arendamise kava I 
etapis rekonstrueerida. 

Küla veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.1.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi pikkus on ca 505m ning torustike seisukord on hea. 

3.3.1.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Kärneri külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud 4 veevõtukohta, neist kasutatakse kahte ning 
nende seisukord on hea. Mahutite asukohad on näidatud joonisel. 

Tabel 10. Kärneri küla tuletõrjeveehoidlad 

Asukoht Maht VVK liik Tehniline seisukord 
Tornimäe kool 50 Tehislik veehoidla Tühi 
Tornimäe kultuurimaja (majade 
vahel) 

100 
Tehislik veehoidla 

Kasutatav, täidetud 3/4 

Tornimäe kultuurimaja 100 Tehislik veehoidla Kasutatav, täidetud 1/2 
Tornimäe Tuule 8 50 Tehislik veehoidla Teadmata 

3.3.1.2 Kanalisatsioon 

3.3.1.2.1 Torustik ja pumpla 

Asula ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab: 

- isevoolne torustik, mille pikkus on 915 m ning 
- survetorustik, mille trassi pikkuseks on 317 m. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 1 kanalisatsioonipumpla. Pumpla asukoht on 
näidatud joonisel ning selle andmed on allolevas tabelis. 
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Tabel 11. Kärneri küla kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torusti
k ja 

seadme
d 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 

Kärneri 2009  2 
AFP0831.
2-S22/4 

90 10.8 rahuldav hea hea puudub 

3.3.1.2.2 Reoveepuhasti 

Kärneri küla reoveepuhasti on rekonstrueeriti 2009 aastal. Puhastiks on läbivoolne 
aktiivmuda kompaktpuhasti. Tegemist on ebatõhusa puhasti tüübiga - vajab liialt sageli 
täieliku puhastust. Mahuti seinad ja põhi on tugevalt deformeerunud, selgiti mudatagastuspilu 
on ahenenud. 

Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. Heitveesuublaks on 
Kärneri kraav. 

Tabel 12. Kärneri küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Kärneri küla RVP 
Rajatud 1980-ndad 
Rekonstrueeritud 2009 

Puhastusseadme tüüp 
biopuhasti 

BIO-DRY-SB-30 
Purgimissõlm treppvõre, mahuti 5 m3 
Proj. tootlikus Qmax= 18 m3/d 

Proj. reostuskoormus  
86…103 ie 

5.6…6.8 kg BHT₇/d 
Kuja 50 m - tagatud 
Seisukorra hinnang:  

hoone hea 
mahutid mitterahuldav 
seadmed ja torustik rahuldav 
elekter-automaatika rahuldav 

Tabel 13. Kärneri küla puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine 
sisaldused 

Suubla nimetus Kärneri kraav 

Väljalaskme tüüp 
puhastiga seotud 

väljalask 

Väljalaskme nimetus 
Kärneri 

reoveepuhasti 
Lubatud vooluhulk vee 
erikasutusloa järgi (m³/a) 

7200 

Suurim lubatud 
saasteaine 
sisaldus vee 
erikasutusloa järgi 
(mg/l)  

BHT₇ 40 
Heljum 35 
KHT 150 
Nafta  

pH 9 
Nüld  

Püld  

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 
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3.3.1.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Kärneri külas sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee 
kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus 
see imbub pinnasesse. 

3.3.2 Tornimäe küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Tornimäe küla 
nõrgalt kaitstud (reostusohtlikul) põhjaveega alal, kus saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 
2-10 m või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on 
arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

Küla territooriumile ulatub keskkonnaministri poolt kinnitatud Tornimäe reoveekogumisala. 

Tabel 14. Kärneri-Tornimäe reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Tornimäe 11,1 RKA0740390 112 Alla 2 000 ie 

Külas elab 2019. aasta seisuga 77 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 46 (60%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 56 (73%) inimest. 

Suuremad ÜVK teenuse tarbijad Tornimäe külas on rahvamaja tankla, töökoda. 

3.3.2.1 Veevarustus 

Tornimäe küla veevarustussüsteem on ühendatud Kärneri küla veesüsteemiga. 

3.3.2.1.1 Puurkaevud 

Tornimäe külas on keskkonnaregistri andmeil 2 puurkaevu, mis on kasutusel üksikute 
majapidamiste tarbeks. 

Asula veesüsteemi allikaks on Kärneri küla territooriumil asuv Tornimäe Põhikooli puurkaev-
pumpla, mida on käsitletud peatükis nr 3.3.1.1.1. 

3.3.2.1.2 Torustik 

Tornimäe küla ühisveevärgi pikkus on ca 418m ning torustike seisukord on hea. 

3.3.2.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Tornimäe külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud üks veevõtukoht, mille asukoht on 
näidatud joonisel. 

Tabel 15. Tornimäe küla tuletõrjeveehoidla 

Asukoht Maht, m3 VVK liik Seisukord 
Tornimäe töökoda 100 Tehislik veehoidla Kasutatav, täidetud 

3.3.2.2 Kanalisatsioon 

Tornimäe küla ühiskanalisatsioon voolab isevoolselt Kärneri küla kanalisatsioonisüsteemi. 



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 
 

14(23) 

3.3.2.2.1 Torustik ja pumplad 

Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab vaid isevoolne torustik, mille pikkus on 695 m. Torustiku 
seisukord on hea. 

3.3.2.2.2 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Tornimäe külas sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee 
kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus 
see imbub pinnasesse. 

3.3.3 Puka küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Puka küla 
nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alal, kus saviliivpinnakatte paksus on 
valdavalt 2-10 m või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise 
aeg on arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

Külas reoveekogumisala moodustatud ei ole, kuna tegemist on suhteliselt hajali paikneva 
hoonestusega asulaga, siis ei vasta asulas tekkiv reostuskoormus reoveekogumisaladele 
määratud kriteeriumitele. 

Külas elab 2019. aasta seisuga 26 inimest. Ühisveevärk asulas puudub, 
ühiskanalisatsiooniga on liitunud 24 (92%) inimest. 

ÜVK teenuse suurtarbijaid asulas ei ole. 

3.3.3.1 Veevarustus 

Asulas ühisveevarustust rajatud ei ole. 

3.3.3.1.1 Tuletõrje veevarustus 

Puka külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud üks veevõtukoht, mille asukoht on näidatud 
joonisel. 

Tabel 16. Puka küla tuletõrjeveehoidla 

Asukoht Maht, m3 VVK liik Seisukord 
Oti suurfarm puhastusjaam 100 Tehislik veehoidla Kasutatav, täidetud 1/2 

3.3.3.2 Kanalisatsioon 

Puka küla kahe korrusmaja kanalisatsioon voolab isevoolselt Puka reoveepuhastisse. 
Torustik ei kuulu vee-ettevõtjale. 

3.3.3.2.1 Reoveepuhasti 

Puhasti on rajatud 2009 aastal. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva 
töö lisades. Puhastatud heitvesi immutatakse pinnasesse. 
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Tabel 17. Puka küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Puka RVP 
Rajatud 2009 
Rekonstrueeritud  

Puhastusseadme tüüp septik + pinnasfilter 
Purgimissõlm ei ole 
Proj. tootlikus Qkesk= 6 m3/d 

Proj. reostuskoormus  
60 ie 

3.6 kg BHT₇/d 
Kuja 25 m 
Seisukorra hinnang:  

hoone puudub 
mahutid mitterahuldav 
seadmed ja torustik rahuldav 
elekter-automaatika rahuldav 

Puhasti filter on täis settinud ning immutamist ei toimu. ÜVK arendamise kava I etappi on 
plaanitud reoveepuhasti filtri ja vihmutuskupli täite vahetus. 

Heitvee suublasse juhtimiseks ei ole väljastatud vee erikasutusluba kuna pinnasesse juhitav 
heitvee kogus ei ületa 5 m3/d. 

3.3.3.2.2 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Puka külas lahtist kraavitust ja sademevee kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi 
juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus see imbub pinnasesse. 

3.4 Kokkuvõte piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidest 

Allolevas tabelis on toodud Pöide piirkonnas asuvate olemasolevate ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni objektide loetelu. 

Tabel 18. Pöide piirkonnas asuvate ÜVK objektide koondtabel 

Asula 

Veevarustus Kanalisatsioon 

Torustik 
Puurkaev-

pumpla 
Vee-

töötlus 
II astme 
pumpla 

Torustik 
Pumpla Puhasti 

Isevoolne Surveline Kokku 

m tk tk tk m m m tk tk 

Kärneri 505 1 1 1 915 317 1 232 1 1 

Tornimäe 418 0 0 0 695 0 695 0 0 

Puka 0 0 0 0 34 0 34 0 1 

Kokku 923 1 1 1 1 644 317 1 961 1 2 
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4 ÜVK ARENDAMINE 

4.1 Perspektiivse tarbimise prognoos 

Kuna Kärneri ja Tornimäe asulate ÜVK süsteem on ühtne ning asulapõhist arvestust nende 
jaoks eraldi ei peeta, on ka tarbimise prognoos koostatud Kärneri-Tornimäe asulate jaoks 
kokku. 

Perspektiivse veetarbimise ja reoveekoguste prognoosi koostamisel on lähtutud järgmistest 
arvutuslikest algandmetest: 

- keskmise leibkonna suurus Saare maakonnas on 2.1 inimest; 
- elaniku ühikuline veetarve/reoveekogus jääb asula piires muutumatuks, 
- asutuste ja ettevõtete veetarve ja reovee kogused jäävad muutumatus; 
- perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke % määramisel on võetud uute torustike lekke 

määraks 10% võrku juhitavast veest. Vanade torustike leke % on jäetud samaks 
olemasoleva seisuga; 

- tehnoloogiline vesi on vee-ettevõtja poolt vee puhastamiseks ja veevärgi hoolduseks 
kulutatud vee kogus. Selle vee koguse määr jääb ka perspektiivis muutumatuks; 

- perspektiivse kanalisatsioonivõrgu arvutusliku infiltratsioonivee % määramisel on 
võetud uute torustike infiltratsiooni määraks 10% puhastile juhitavast veest. Vanade 
torustike infiltratsiooni % on jäetud samaks olemasoleva seisuga. 

4.1.1 Perspektiivse veetarbimise prognoosi arvutus 

Kärneri–Tornimäe veesüsteemi elaniku ühikuline veetarbimine, mis on arvutatud 2018a 
reaalsete müügiandmete põhjal, on 48 l/d el. 

Veevõrgu arvestamata vee osakaal on arvutatud 2018a toodetud ja müüdud vee vahena, 
ning see on 12% veevõrku suunatud veest. 

Tabel 19. Perspektiivse veevajaduse prognoos 

Asula Kärneri Tornimäe 

O
le

m
as

o
le

v
 

Elanike arv 77 75 

Liitunud elanike 
arv 46 70 
% 60% 93% 

Veetarve (m3/d) 
Era 5.5 
Jur. 2.4 
Kokku 7.9 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 1.1 
% 12% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 9.0 

p
ea

le
 I

 e
ta

p
p

i Liitunud elanike arv 46 70 

Veetarve (m3/d) 
Era 5.5 
Jur. 2.4 
Kokku 7.9 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 1.1 
% 12% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 9.0 

p
e

al
e

 I
I 

e
ta

p
p

i 

Liitunud elanike arv 46 70 

Veetarve (m3/d) 
Era 5.5 
Jur. 2.4 
Kokku 7.9 

Arvestamata vesi (m3/d) 1.1 
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Asula Kärneri Tornimäe 
% 12% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 9.0 

4.1.2 Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoosi arvutus 

Kärneri–Tornimäe kanalisatsioonisüsteemi elaniku ühikuline reoveekogus, mis on arvutatud 
2018a reaalsete müügiandmete põhjal, on 61 l/d el. 

Kuna Puka külas ei toimu tarbijate juures veetarbimise mõõtmist, siis on arvutuslikult võetud 
piirkonna asulate elaniku ühikuliseks reoveekoguseks kogu Saaremaa valla keskmine so 65 
l/d el 

Infiltratsioonivee osakaaluks on arvutuslikult võetud Kärneri–Tornimäe süsteemis 20% ning 
Puka külas 10% puhastile juhitavast kanalisatsioonikogusest. 

Tabel 20. Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoos 

Asula Kärneri Tornimäe Puka 

O
le

m
a

s
o

le
v

 

Elanike arv 77 75 26 

Liitunud elanike 
arv 56 72 24 
% 73% 96% 1 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 7.8 12.8 
Jur. 2.4 0.0 

Kokku 10.2 12.8 

Infiltratsioon 
(m3/d) 2.5 1.4 

% 20% 10% 
Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 13 14 

p
e

al
e

 I
 e

ta
p

p
i Liitunud elanike arv 56 72 24 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 7.8 1.5 
Jur. 2.4 0.0 

Kokku 10.2 1.5 

Infiltratsioon 
(m3/d) 2.5 0.2 

% 20% 10% 
Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 13 2 

p
ea

le
 I

I 
et

a
p

p
i Liitunud elanike arv 56 72 24 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 7.8 1.5 
Jur. 2.4 0.0 

Kokku 10.2 1.5 

Infiltratsioon 
(m3/d) 2.5 0.2 

% 20% 10% 
Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 13 2 

4.2 Asulapõhine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ülevaade 

4.2.1 Kärneri küla 

Kärneri külas on I etappi planeeritud rekonstrueerida puurkaev-pumpla ja reoveepuhasti. 

Puurkaev-pumpla juures vajab rekonstrueerimist kehvas seisukorras ja lekkiv mahuti. 

Olemasoleva reoveepuhasti näol on tegemist ebatõhusa puhasti tüübiga, mis vajab liialt 
sageli täieliku puhastust. Lisaks on mahuti seinad ja põhi tugevalt deformeerunud ning selgiti 
mudatagastuspilu on ahenenud. I etapis on kavas puhasti asendada biokeemilise annus 
tüüpi reoveepuhastiga. Planeeritav uus reoveepuhasti hakkab kasutama bioloogilist 
aktiivmuda protsessi orgaanilise aine eemaldamiseks, bioloogilist nitrifikatsiooni- ja 
denitrifikatsiooniprotsessi lämmastiku eemaldamiseks ning bioloogilist puhastamist ja 
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keemilist sadestamist fosfori eemaldamiseks. Puhasti hakkab reguleerima oma tööd 
vastavalt sissetuleva heitvee kogusele. Puhasti tuleb ühendada kaugjälgimise süsteemiga. 

Tabel 21. Kärneri küla ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 
V

ee
va

ru
s

tu
s Torustik 

rek. m     
raj. m     

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl 1   
likv kpl     

Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl     

K
a

n
al

is
at

s
io

o
n

 

T
o

ru
s

ti
k:

 

Isevoolne 
rek. m    
raj. m     

Surveline 
rek. m     
raj. m     

Pumplad 
rek. kpl     
raj. kpl     

Reoveepuhasti rek. kpl 1   
Liitumisp. raj. kpl     

4.2.2 Tornimäe küla 

Käesoleva kavaga Tornimäe küla ÜVK süsteemi arendusse lähima 12 a jooksul 
investeeringuid ette ei nähta. 

4.2.3 Puka küla 

Puka külas on I etappi planeeritud rekonstrueerida reoveepuhastit. Puhasti filter on täis 
settinud ning immutamist ei toimu. Rekonstrueerimistöödega on plaanitud reoveepuhasti filtri 
ja vihmutuskupli täite vahetus. 

Tabel 22. Puka küla ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
ee

va
ru

s
tu

s Torustik 
rek. m     
raj. m     

Puurkaev-
pumpla 

rek. kpl    
likv kpl     

Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl     

K
a

n
a

li
sa

ts
io

o
n

 

T
o

ru
s

ti
k:

 

Isevoolne 
rek. m    
raj. m     

Surveline 
rek. m     
raj. m     

Pumplad 
rek. kpl     
raj. kpl     

Reoveepuhasti rek. kpl 1   
Liitumisp. raj. kpl     

4.3 ÜVK arendamise kokkuvõte 

Pöide piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise prioriteediks on olemasolevate 
kehvas seisukorras olevate puurkaev-pumpla ja reoveepuhastite rekonstrueerimine. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud teostada järgmised tööd: 

- Puurkaev-pumpla rek. – 1 tk; 
- Reoveepuhastit rek. – 2 tk. 



 

5 LISAD 

5.1 Veetöötlusjaamade tehnoloogilised skeemid 



 

 

5.2 Joogiveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 



 

 

5.3 Reoveepuhastite tehnoloogilised skeemid 



 

 

5.4 Heitveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 

 



 

 

5.5 Joonised 

VK-0 Tingmärgid 

VK-1 Kärneri ja Tornimäe külade veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-2 Puka küla veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 
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1 SISSEJUHATUS 

Antud töös käsitletakse neid piirkondi: 

1. mis jäävad keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalasse; 
2. kus on käesoleval hetkel olemas ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteem. 

Arendamise kava käsitleb järgnevate asulate ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteeme 
ning nende arenguperspektiive: 

- Salme alevik (Salme reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740387); 
- Läätsa küla (Läätsa reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740386). 
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2 OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Üldandmed 

Salme piirkonnas on 1 alevik – Salme ja 24 küla, suurim küla on Läätsa. Salme piirkonnas on 
ühine piir Torgu ja Lääne-Saare piirkonnaga, merepiiri on 74 km. Piirkonnas asub kaks 
paadisadamat: Läätsa ja Lõmala. 

Tähtsamatest maanteedest läbib piirkonda põhja-lõuna suunaline Kuressaare-Sääre 
maantee. 

 
Joonis 1. Salme piirkonna asukoht 

2.2 Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised 

Salme piirkonnas on 13 rahvusvahelise tähtsusega looduskaitseala, mis on loetletud 
allolevas tabelis. 

Tabel 1. Rahvusvahelise tähtsusega alad 

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000611 
Lääne-Eesti saarestiku 
biosfääri kaitseala 

Valdav enamus kõigist Eesti saartest, 
sh suurimad saared - Saaremaa, 
Hiiumaa, Muhu ja Vormsi. 

Biosfääri kaitseala 

RAH0000522 Järve loodusala Järve küla; Tehumardi küla Natura 2000 ala 

RAH0000111 
Kaugatoma-Lõu lahe 
linnuala 

Lassi küla; Anseküla küla; Easte küla; 
Kaugatoma küla; Lõu küla; Üüdibe 
küla; Rahuste küla; Kaimri küla; 
Möldri küla; Tiirimetsa küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000618 
Kaugatoma-Lõu 
loodusala 

Lassi küla; Anseküla küla; Easte küla; 
Kaugatoma küla; Lõu küla; Üüdibe 

Natura 2000 ala 
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Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

küla; Rahuste küla; Kaimri küla; 
Möldri küla; Tiirimetsa küla 

RAH0000132 Kura kurgu linnuala 

Anseküla küla; Hindu küla; Imara 
küla; Kaimri küla; Läätsa küla; 
Rahuste küla; Salme alevik; 
Tehumardi küla; Vintri küla; Üüdibe 
küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000670 Kura Kurk 

Anseküla küla; Hindu küla; Imara 
küla; Kaimri küla; Läätsa küla; 
Rahuste küla; Salme alevik; 
Tehumardi küla; Vintri küla; Üüdibe 
küla 

HELCOM 

RAH0000417 Laidunina loodusala Imara küla; Läätsa küla Natura 2000 ala 

RAH0000524 Lindmetsa loodusala 
Rahuste küla; Lindmetsa küla, 
Kaunispe küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000432 Ranna loodusala Hindu küla; Vintri küla Natura 2000 ala 

RAH0000127 Riksu ranniku linnuala 
Lahetaguse küla; Lõmala küla; Möldri 
küla; Toomalõuka küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000599 Riksu ranniku loodusala 
Lahetaguse küla; Lõmala küla; Möldri 
küla; Toomalõuka küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000431 
Vana-Lahetaguse 
loodusala 

Lahetaguse küla; Lõmala küla; 
Toomalõuka küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000402 Viieristi loodusala Vintri küla Natura 2000 ala 

Lisaks nendele on piirkonnas veel järgmised kaitsealad: 

Tabel 2. Siseriikliku tähtsusega kaitstavad alad 

Asukoht Registrikood Objekti nimetus Tüüp 

KLO1000232 
Järve luidete 
maastikukaitseala 

Järve küla; Tehumardi küla maastikukaitseala 

KLO1000487 
Kaugatoma-Lõo 
maastikukaitseala 

Anseküla küla; Easte küla; Kaugatoma küla; 
Lõu küla; Kaimri küla 

maastikukaitseala 

KLO1000305 
Rahuste 
looduskaitseala 

Rahuste küla; Tiirimetsa küla looduskaitseala 

KLO1000437 
Viieristi 
looduskaitseala 

Vintri küla looduskaitseala 

KLO2000313 
Kaugatoma-Lõu 
hoiuala 

Lassi küla; Easte küla; Kaugatoma küla; Lõu 
küla; Üüdibe küla; Rahuste küla; Möldri küla; 
Tiirimetsa küla 

hoiuala 

KLO2000316 
Kura kurgu 
hoiuala 

Anseküla küla; Hindu küla; Imara küla; Kaimri 
küla; Läätsa küla; Rahuste küla; Salme alevik; 
Tehumardi küla; Vintri küla; Üüdibe küla 

hoiuala 

KLO2000215 Laidunina hoiuala Imara küla; Läätsa küla hoiuala 

KLO2000321 
Lindmetsa 
hoiuala 

Rahuste küla hoiuala 

KLO2000324 Pajumaa hoiuala Lahetaguse küla hoiuala 

KLO2000326 Ranna hoiuala Hindu küla; Vintri küla hoiuala 

KLO2000327 
Riksu ranniku 
hoiuala 

Lahetaguse küla; Lõmala küla; Möldri küla; 
Toomalõuka küla 

hoiuala 

KLO2000334 
Tehumardi 
nõmme hoiuala 

Tehumardi küla hoiuala 

KLO2000232 
Vana-Lahetaguse 
hoiuala 

Lahetaguse küla; Lõmala küla; Toomalõuka 
küla 

hoiuala 

Kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord on määratud vastava 
kaitse-eeskirjaga. Ehitustegevuse planeerimisel kaitsealadel tuleb lähtuda kehtestatud 
kaitse-eeskirjadest. 

Kultuurimälestiste riiklik registrisse on kantud 25 erinevat objekti, mis asuvad Salme 
piirkonnas, neist projektialasse (Salme alevik ja Läätsa küla) jäävad järgmised objektid: 
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Tabel 3. Kultuurimälestised projekti piirkonnas 

Asula Nimi Liik 

Salme alevik Anseküla kirikuaed 
arheoloogiamälestis 
ajaloomälestis 

Tegevuste kavandamisel ülalolevas tabelis loetletud objektide kaitsealas tuleb lähtuda 
tingimustest, mis on sätestatud muinsuskaitseseaduses. Täiendavad tingimused tööde 
teostamiseks annab Muinsuskaitseamet ehitusprojekti koostamise staadiumis. 

2.3 Põhjavee kaitstus 

Vastavalt veeseadusele arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel pinnakatte koostist 
ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja põhjaveekihi kaitstuse järgi jagunevad 
alad järgmiselt: 

- Kaitsmata (väga reostusohtlikud) alad. Põhjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui 
mineraalsete reoainete suhtes, pinnakatte paksus kuni 2 m. Saasteainete 
infiltratsiooniaeg kuni 30 ööpäeva. 

- Nõrgalt kaitstud (reostusohtlikud) alad. Saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m 
või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on 
arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

- Keskmiselt kaitstud (mõõdukalt reostusohtlikud) alad. Saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. 

- Suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik infiltratsiooniaeg 
100-1000 ööpäeva. 

- Kaitstud (väga vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on üle 50 m või savikihi paksus vähemalt 10 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg aluspõhjalisse veekihti on rohkem kui 1000 ööpäeva. 

Nagu näha allolevalt põhjavee kaitstuse kaardi väljavõttelt asuvad Salme piirkonna ÜVK 
asulate keskused suhteliselt kaitstud põhjaveega alal. 
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Joonis 2. Põhjavee kaitstus Salme piirkonnas  

Vastavalt veeseadusele on põhjaveehaarde sanitaarkaitseala ulatus 

- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on 10–500 m3/d, on sanitaarkaitseala ulatus: 
o 10 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitstud; 
o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on keskmiselt kaitstud või 

suhteliselt kaitstud; 
o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata või nõrgalt 

kaitstud. 
- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on üle 500 m3/d, on sanitaarkaitseala ulatus: 

o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on suhteliselt kaitstud või 
kaitstud; 

o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata, nõrgalt 
kaitstud või keskmiselt kaitstud. 

2.4 ÜVK vee erikasutusload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline erikasutusluba 
mh juhul, kui: 

- võetakse põhjavett rohkem kui 150m3/kuus või rohkem kui 10m3/d; 
- juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett, va juhul kui heitvett 

juhtakse veekogusse kuni 1m3/d või kui heitvett juhtakse pinnasesse kuni 5m3/d ja kui 
see tegevus vastab veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse 
juhtimise nõuetele. 

Seega on AS-le Kuressaare Veevärk Salme piirkonnas põhjavee võtmiseks ja heitvee 
suublasse juhtimiseks väljastatud vee erikasutusluba: 
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- Nr L.VV/324466 - loas on käsitletud veevõttu Salme aleviku puurkaevust (asub Üüdibe 
külas) ja Tehumardi küla puurkaevust ning Läätsa reoveepuhasti (asub Salme 
alevikus) väljalaset. 

2.5 Reovee kogumisalad 

Vastavalt veeseadusele on reovee kogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või 
heitvee suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisala koormus on reoveekogumisalal tekkiv 
aastaajast sõltuv suurim reoveest põhjustatud saastatuse kogus, mis on väljendatud 
inimekvivalentides ja mille arvutamisel võetakse arvesse püsielanike, turistide ning tööstus- 
ja muude ettevõtete reovesi, sõltumata sellest, kas see juhitakse ühiskanalisatsiooni või 
mitte. Reoveekogumisala koormuse hulka ei arvata tööstusreovett, mida käideldakse 
tööstusreoveepuhastis. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 

Salme piirkonna territooriumile jääb kaks kinnitatud reoveekogumisala: 

Tabel 4. Reoveekogumisalad 

Asukoht Reg.kood Nimetus Tüüp Pindala (ha) Koormus (ie) 

Salme alevik; Üüdibe küla RKA0740387 Salme Alla 2 000 ie 34 680 

Läätsa küla; Üüdibe küla RKA0740386 Läätsa Alla 2 000 ie 9 194 

Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie aladele kehtivad vastavalt 
veeseadusele järgmised nõuded: 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral 
tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine; 

- Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud 
purgimissõlme; 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
võib lisaks eelmisele punktile nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett. 

2.6 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemas ÜVK arendamise kavas toodud 
ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi. 

Allolevas tabelis on toodud eelmises arendamise kavas ette nähtud investeeringud ja nende 
realiseerimise maht. 

Tabel 5. Eelmise ÜVK arendamise kava realiseeritud maht 

Etapp Asula 

Kavandatud maht 

Teostatud maht 

Vesi Kanalisatsioon 

torustiku 
raj. 

isev.-
torustiku 

rek. 

isev.-
torustiku 

raj. 

surve.-
torustiku 

raj. 

pumpla 
raj. 

m m m m tk 

I Salme  1081    
projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva 
ÜVK AK II etappi 
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Etapp Asula 

Kavandatud maht 

Teostatud maht 

Vesi Kanalisatsioon 

torustiku 
raj. 

isev.-
torustiku 

rek. 

isev.-
torustiku 

raj. 

surve.-
torustiku 

raj. 

pumpla 
raj. 

m m m m tk 

Läätsa  176    

osaliselt teostatud, 
ülejäänud projekti 
elluviimine on kavandatud 
käesoleva ÜVK AK II 
etappi 

II 

Salme 692  1071 1230 6 

osaliselt plaanidest 
loobutud, ülejäänud 
projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva 
ÜVK AK II etappi 

Läätsa 309  690 431 3 
projekti elluviimine on 
kavandatud käesoleva 
ÜVK AK II etappi 
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3 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI OBJEKTID 

3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 

Salme piirkonnas on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid järgmistes asulates: 

- Salme alevikus – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Läätsa külas – veevarustus ja kanalisatsioon. 

Piirkonna vee-ettevõtjaks on määratud endise valla vallavolikogu otsusega AS Kuressaare 
Veevärk. 

Edaspidi käsitletakse käesolevas arendamise kavas vaid reoveekogumisalasse jäävaid ja/või 
vee-ettevõtjate tegevuspiirkonda jäävaid ÜVK süsteeme ja selle süsteemi tarbijaid. 

Tabel 6. ÜVK-teenusega ühendatud inimeste arv 

Asula 
Elanike 

arv 
Ühisveevarustuse 

ühendatud elanikud 
Ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanikud 

in in % in % 

Salme alevik 482 409 85% 314 65% 

Läätsa küla 112 101 90% 58 52% 

3.1.1 Tuletõrje veevarustus 

Salme piirkonna tuletõrje veevarustus on lahendatud kas tuletõrje veemahutite või looduslike 
veevõtukohtade baasil. 

Allolevas tabelis on antud ülevaade piirkonnas asuvatest tuletõrjeveevõtukohtade asukohast 
ja nende tehnilisest seisukorrast. Veevõtukohad on kantud ka joonistele.  

Tabel 7. Salme piirkonna tuletõrjeveehoidlad ja nende seisukord 

Asula Asukoht VVK liik 
Viida 
asukoht 

Tehniline 
seisukord 

Salme Sõrve mnt. ääres, Salme jõgi Jõgi puudub Korras 
Salme Kuressaare mnt 1, Salme Põhikooli juures  Mahuti puudub Korras 
Salme Viiase tee ääres, Saekaatri juures  Mahuti puudub Korras 
Salme Liiva tn ääres, Lautade ees  Mahuti puudub Korras 
Salme Mere tn majade taga Tiik puudub Korras 
Tehumardi Tehumardi Puhkeküla  Mahuti puudub Korras 
Läätsa Läätsa sadam Meri puudub Korras 

3.2 Sademeveekanalisatsioon 

Salme piirkonna asulates eraldi sademeveekanalisatsioon puudub. Teedelt toimub 
sademevee ära juhtimine kraavide abil või juhitakse see tee kõrval olevale haljasalale, kus 
vesi imbub pinnasesse. Erakinnistutelt reeglina sademevee ära juhtimise võimalus puudub, 
mistõttu immutatakse sademevesi pinnasesse. 
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3.3 Asulapõhine ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniobjektide ülevaade 

3.3.1 Salme alevik 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Salme alevik 
suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikul) põhjaveega alal, kus saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on valdavalt 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik 
infiltratsiooniaeg 100-1000 ööpäeva. 

Salme aleviku territooriumil asub keskkonnaministri poolt kinnitatud Salme 
reoveekogumisala. 

Tabel 8. Salme reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Salme 34 RKA0740387 680 Alla 2 000 ie 

Alevikus elab 2019. aasta seisuga 482 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 409 (85%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 314 (65%) inimest. 

Suuremad ÜVK teenuse tarbijad Salme alevikus on vallaasutustest Salme teenuskeskus, 
Salme kultuurimaja-raamatukogu, Salme Põhikool (96 õpilast) ja Salme lasteaed (48 last) 
ning ettevõtetest Salme Põllumajanduse OÜ (piimakarjakasvatus), Vana-Tooma Talu OÜ 
Sõrve külalistemaja (majutusettevõte 25 kohta) ja OÜ Agola-S Tehumardi puhkeküla 
(majutusettevõte 100 kohta). 

3.3.1.1 Veevarustus 

Salme aleviku veega varustamiseks on rajatud kaks puurkaev-pumplat. Üks neist asub 
Tehumardi küla territooriumil ja teine, mis on reservkaevuks, asub Üüdibe külas. Tehumardi 
külas on aleviku süsteemiga ühendatud kolm kinnistut (2 eramut ja Tehumardi puhkeküla), 
Üüdibe külas ühisveesüsteemiga ühendatuid ei ole. 

Salme aleviku ühisveevarustuse süsteemist varustatakse veega ka Läätsa küla. Selleks on 
Sõrve mnt äärde rajatud transiittorustik. 

3.3.1.1.1 Puurkaevud 

Salme alevikus on keskkonnaregistri andmeil 6 puurkaevu, mis kõik on kasutusel ühe-kahe 
majapidamise või ettevõtte tarbeks. Salme aleviku ühisveevarustussüsteemi tarbeks on 
rajatud kaks puurkaev-pumplat. Üks neist asub Tehumardi küla territooriumil ja teine, mis on 
reservkaevuks, asub Üüdibe külas. 

Tabel 9. Salme aleviku ühisveevarustuse puurkaevude ja pumplate andmed 

Veehaarde nimetus: Tehumardi pk 
Salme keskuse pk 

(reservkaev) 
Puurkaev  

Puurkaevu katastri nr: 21071 12700 

Puurkaevu passi nr: 587SL 4100 

Puurkaevu puurimise aasta: 2005 1975 

Puurkaevu põhjaveekiht: Silur Silur 

Puurkaevu sügavus (m): 50 45 

Lubatud veevõtt (m³/a) 70 000 40 000 
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Veehaarde nimetus: Tehumardi pk 
Salme keskuse pk 

(reservkaev) 
Tegelik veevõtt 2014 (m³/a) 34 340 0 

Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m – on tagatud 50 m – on tagatud 

Pumpla ja veetöötlus  

Rajatud: 2005 1975 

Rekonstrueeritud: 2009 2009 

Puhastusseade:  

puudub tüüp ja mark 

liivafilter + osmoosiseade + hüpokloriti 
doseerimine: 

EURA IRA 65 Duplex+ 
HERCO UO 5400 ND 

tootlikus (m3/h) 
rauafilter: qmax= 10 m3/h 

Osmoosseade: qmax= 5,4 m3/h 
Pumpla tüüp : kaheastmeline üheastmeline 

Surve reguleerimine  

II astme pumbad Q=12 m3/h 
(Ebara Matrix 18-3T/2,2); 

surve sagedusmuunduriga või rõhureleega 
+ hüdrofoor 1,0 m3 

hüdrofoor 0,5 m3 

Mahutid V= 3 m3 - 

Seisukorra hinnang  

hoone hea hea 

seadmed ja torustik hea hea 

elekter-automaatika hea hea 

Salme piirkonna asulate ühisveevarustuseks võetakse vett Siluri põhjaveekompleksist, 
millele on iseloomulik kõrge raua- ja kloriidide sisaldus vees, mis omakorda halvendab 
joogivee organoleptilisi omadusi. 

PK Tehumardi küla pumplasse on paigaldatud veetöötlussüsteemid rauasisalduse 
vähendamiseks. Puurkaevude vesi juhitakse läbi filterseadme. Filtrimaterjalina kasutatakse 
filtriliiva ja kruusa. Lisaks on pumplas osmoosseade vees lahustunud mineraalide ja soolade 
eemaldamiseks ning hüpokloriti doseerimisseade vees leiduvate bakterite, viiruste ja 
mikroorganismide hävitamiseks. Puurkaev-pumpla tehnoloogiline skeem on toodud 
käesoleva töö lisades. 

Aleviku veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.1.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustik on rekonstrueeritud ja rajatud 2009 ja 2010 aastal. Torustik on 
rajatud plasttorudest läbimõõduga De110 - De40. Ühisveevõrgu pikkus on ca 8,0 km ning 
torustike seisukord on hea. 

3.3.1.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Salme aleviks on tuletõrje vee võtmiseks rajatud üks veevõtukoht, selle asukoht on näidatud 
joonisel. 
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Tabel 10. Salme alevik tuletõrjeveehoidla 

Asukoht VVK liik 
Viida 
asukoht 

Tehniline 
seisukord  

Sõrve mnt. ääres, Salme jõgi Jõgi puudub Korras 
Kuressaare mnt 1, Salme Põhikooli juures Mahuti puudub Korras 
Viiase tee ääres, Saekaatri juures Mahuti puudub Korras 
Liiva tn ääres, Lautade ees Mahuti puudub Korras 
Mere tn majade taga Tiik puudub Korras 

3.3.1.2 Kanalisatsioon 

Salme aleviku ühiskanalisatsioon kogutakse kokku asula peapumplasse KP Klubi, kust see 
pumbatakse Salme alevikus Läätsa reoveepuhastisse. Kanalisatsioonipumplasse KP Klubi 
juhitakse ka Lääne-Saare piirkonnas asuvatest Nasva alevikust ja Mändjala külast 
kokkukogutav kanalisatsioon. 

3.3.1.2.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud 1966 - 1980 ning 2009 ja 2010 aastatel. 
Materjaliks: 

- malm - DN100 (surve) – Kooli pumplast kuni Klubi pumplani – 1975 aastal; 
- keraamiline – DN160 ja DN200; 
- asbo – DN160 ja DN200; 
- plasttorudest. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab: 

- isevoolne torustik, mille pikkus on ca 3,2 km ning läbimõõt De160. Suurema osa 
torustikest seisukord on hea. Halvas seisus on enamus KP Kooli ja KP Klubi 
isevoolsetest torustikest – torud ja kaevud on amortiseerunud; 

- survetorustik, mille trassi pikkuseks on 2,7 km läbimõõduga De110 (sh ka 
transiittorustik kuni Läätsa reoveepuhastini). Torustiku seisukord on hea. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 5 kanalisatsioonipumplat. Pumplate asukohad on 
näidatud joonisel ning nende andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 11. Salme aleviku kanalisatsioonipumplate andmed 

Pumpla 
nimi 

Raja-
mise 
aeg 

Rek. 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 

KP Kooli 
1970-
ndad 

2009 2 
Afp0831,2-

S22/4 
90 10,8 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 

KP Liiva 2009  2 
Afp0831,2-

S22/4 
90 10,8 hea hea hea puudub 

KP Kastani 2009  2 
Afp0831,2-

S22/4 
90 10,8 hea hea hea puudub 

KP Klubi 
1970-
ndad 

2009 2 
SLV.80.80.7

5A2,51D 
90 33,8 rahuldav rahuldav rahuldav puudub 

KP Läätsa 
Puhasti 

1998 2018 2 
AFP0832,4-

M40/2 
74 14.1 hea hea hea puudub 
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3.3.1.2.2 Reoveepuhasti 

Salme aleviku reovesi puhastatakse alevikus asuvas Läätsa reoveepuhastis. Puhasti on 
rajatud 2009 aastal. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 
Puhastatud heitvesi juhitakse Laidunina - Roomassaare randa. 

Tabel 12. Läätsa reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Läätsa puhasti 
Rajatud 1998 
Rekonstrueeritud 2019 
Puhastusseadme tüüp biopuhasti 
Purgimissõlm ei ole 
Proj. tootlikus Qmax= 800 m3/d 

Proj. reostuskoormus  
2830 ie 

170 kg BHT₇/d 
Kuja 150 m 
Seisukorra hinnang:  

hoone rahuldav 
mahutid rahuldav 
seadmed ja torustik rahuldav 
elekter-automaatika rahuldav 

Tabel 13. Läätsa puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine sisaldused 

Suubla nimetus 
Ladunina - Roomassaare 

(Laidunina - Roomassaare rand) 
Väljalaskme tüüp puhastiga seotud väljalask 
Väljalaskme nimetus Läätsa puhasti 
Lubatud vooluhulk (m³/a) 146 000 

Suurim lubatud 
saasteaine 
sisaldus (mg/l)  

BHT₇ 25 
Heljum 35 
KHT 125 
Nafta  

pH 9 
Nüld 60 
Püld 2 

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

3.3.1.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Salme alevikus sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee 
kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus 
see imbub pinnasesse. 

3.3.2 Läätsa küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Salme alevik 
suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikul) põhjaveega alal, kus saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on valdavalt 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik 
infiltratsiooniaeg 100-1000 ööpäeva. 

Läätsa küla territooriumil asub keskkonnaministri poolt kinnitatud Läätsa reoveekogumisala. 
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Tabel 14. Kaali-Läätsa reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Läätsa 9 RKA0740386 194 Alla 2 000 ie 

Külas elab 2019. aasta seisuga 112 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 101 (90%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 58 (52%) inimest. 

Suurem ÜVK teenuse tarbija Läätsa külas on AS Läätsa Kalatööstus (kala ja kalatoodete 
töötlemine). 

3.3.2.1 Veevarustus 

Läätsa küla veega varustamine toimub Salme aleviku veevarustussüsteemist. Selleks on 
rajatud Sõrve mnt äärde transiittorustik. 

3.3.2.1.1 Puurkaevud 

Piirkonnas on keskkonnaregistri andmeil 11 puurkaevu, millest kõik on kasutusel ühe-kahe 
majapidamise või ettevõtte tarbeks. 

3.3.2.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustik on rekonstrueeritud ja rajatud 2010 aastal. Torustik on rajatud 
plasttorudest läbimõõduga De110 -- De63. Ühisveevõrgu pikkus on ca 1 073m. Torustike 
seisukord on hea. 

3.3.2.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Läätsa külas on tuletõrje vee võtmiseks rajatud üks veevõtukoht, mille asukoht on näidatud 
joonisel. 

Tabel 15. Läätsa küla tuletõrjeveehoidla 

Asukoht VVK liik Viida asukoht Tehniline seisukord 

Läätsa sadam Meri puudub Korras 

3.3.2.2 Kanalisatsioon 

Läätsa küla ühiskanalisatsioon voolab isevoolselt Salme alevikus asuva Läätsa 
reoveepuhasti juures asuvasse kanalisatsioonipumplasse KP Puhasti. 

3.3.2.2.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsiooni peatorustik on paigaldatud peamiselt 1997 aastal plasttorudest. 
Lõigud elamute vahel on paigaldatud varasematel aastatel keraamilistest ja asbo torudest. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab vaid isevoolne torustik, mille pikkus on 620 m ning 
läbimõõt De160. Torustiku seisukord on hea.  
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3.3.2.2.2 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Läätsa külas sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee 
kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus 
see imbub pinnasesse. 

3.4 Kokkuvõte piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidest 

Allolevas tabelis on toodud Salme piirkonnas asuvate olemasolevate ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni objektide loetelu. 

Tabel 16. Salme piirkonnas asuvate ÜVK objektide koondtabel 

Asula 

Veevarustus Kanalisatsioon 

Torustik 
Puurkaev-

pumpla 
Vee-

töötlus 
II astme 
pumpla 

Torustik 
Pumpla Puhasti 

Isevoolne Surveline Kokku 
m tk tk tk m m m tk tk 

Salme alevik 7 966 2 1 1 3 229 2 705 5 934 5 1 
Läätsa küla 1 073 0 0 0 620 0 620 0 0 
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4 ÜVK ARENDAMINE 

4.1 Perspektiivse tarbimise prognoos 

Kuna Salme ja Läätsa asulate ÜVK süsteem on ühtne ning asulapõhist arvestust eraldi ei 
peeta, on ka tarbimise prognoos koostatud mõlema asula jaoks kokku. 

Perspektiivse veetarbimise ja reoveekoguste prognoosi koostamisel on lähtutud järgmistest 
arvutuslikest algandmetest: 

- keskmise leibkonna suurus Saare maakonnas on 2.1 inimest; 
- elaniku ühikuline veetarve/reoveekogus jääb asula piires muutumatuks, 
- asutuste ja ettevõtete veetarve ja reovee kogused jäävad muutumatus; 
- perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke % määramisel on võetud uute torustike lekke 

määraks 10% võrku juhitavast veest. Vanade torustike leke % on jäetud samaks 
olemasoleva seisuga; 

- tehnoloogiline vesi on vee-ettevõtja poolt vee puhastamiseks ja veevärgi hoolduseks 
kulutatud vee kogus. Selle vee koguse määr jääb ka perspektiivis muutumatuks; 

- perspektiivse kanalisatsioonivõrgu arvutusliku infiltratsioonivee % määramisel on 
võetud uute torustike infiltratsiooni määraks 10% puhastile juhitavast veest. Vanade 
torustike infiltratsiooni % on jäetud samaks olemasoleva seisuga. 

4.1.1 Perspektiivse veetarbimise prognoosi arvutus 

Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete 
põhjal. 

Tabel 17. Elaniku ühikuline veetarbimine 

Asula 
Elaniku 

ühikveetarbimine(l/d) 

Salme 
63 

Läätsa 

Arvestamata vee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 18. Arvestamata vee osakaal võrku juhitavast veest 

Asula 
Lekked 

Ol.olev I etapp II etapp 
Salme 

42% 42% 35% 
Läätsa 

Tabel 19. Perspektiivse veevajaduse prognoos 

Asula Salme Läätsa 

O
le

m
a

s
o

le
v

 

Elanike arv 482 112 

Liitunud elanike 
arv 409 101 
% 85% 90% 

Veetarve (m3/d) 
Era 32.3 
Jur. 22.0 
Kokku 54.3 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 39.8 
% 42% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 94.1 

e
 I

 
et

ap Liitunud elanike arv 409 101 
Veetarve (m3/d) Era 32.3 
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Asula Salme Läätsa 
Jur. 22.0 
Kokku 54.3 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 39.8 
% 42% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 94.1 

p
ea

le
 I

I 
et

ap
p

i Liitunud elanike arv 428 114 

Veetarve (m3/d) 
Era 34.3 
Jur. 22.0 
Kokku 56.3 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 30.3 
% 35% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 86.6 

4.1.2 Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoosi arvutus 

Elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete põhjal.  

Tabel 20. Elaniku ühikuline kanalisatsioonikogus 

Asula 
Elaniku ühikuline 

kanalisatsioonikogus (l/d) 

Salme 
80 

Läätsa 

Infiltratsioonivee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 21. Infiltratsioonivee osakaal puhastile juhitavast kanalisatsioonist 

Asula 
Infiltratsioon 

Ol.olev I etapp II etapp 
Salme 

31% 31% 25% 
Läätsa 

Tabel 22. Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoos 

Asula Salme Läätsa 

O
le

m
a

s
o

le
v

 

Elanike arv 482 112 

Liitunud elanike 
arv 314 58 
% 65% 52% 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 30.2 
Jur. 41.5 
Kokku 71.7 

Infiltratsioon 
(m3/d) 32.2 
% 31% 

Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 103.9 

p
ea

le
 I

 e
ta

p
p

i Liitunud elanike arv 314 58 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 30.2 
Jur. 41.5 
Kokku 133.9 

Infiltratsioon 
(m3/d) 60.1 
% 31% 

Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 194.0 

p
ea

le
 I

I 
et

a
p

p
i Liitunud elanike arv 385 104 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 60.5 
Jur. 41.7 
Kokku 164.3 
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Asula Salme Läätsa 

Infiltratsioon 
(m3/d) 54.8 

% 25% 
Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 219.1 

4.2 Asulapõhine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ülevaade 

4.2.1 Salme alevik 

Salme alevikus ÜVK arendamise I etappi tegevusi kavandatud ei ole, kuid II etapis on plaanis 
rekonstrueerida kanalisatsioonitorustiku ja ÜVK võrgu laiendamine, selliselt, et kõigil 
reoveekogumisalas olevatel asula kinnistutel oleks võimalus ÜVK süsteemiga liituda.  

II etapis on kavas rekonstrueerida enamus kanalisatsioonipumplate KP Kooli ja KP Klubi 
isevoolsetest torustikest. Laiendusega luuaks liitumisvõimalus 9-le elamukinnistule 
veevarustussüsteemiga ning 34-le elamukinnistule kanalisatsioonisüsteemiga. 

Ülevaade Salme aleviku ÜVK arendamise kavast on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 23. Salme aleviku ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
ee

va
ru

s
tu

s
 Torustik 

rek. m     
raj. m   685 

Hüdrandid kpl     

Puurkaev-pumpla 
rek. kpl     
likv kpl     

II astme pumpla rek. kpl     
Veet. jaam rek. kpl     
Liitumisp. raj. kpl   9 

K
an

a
lis

at
si

o
o

n
 Torustik: 

Isevoolne 
rek. m   1615 
raj. m   988 

Surveline 
rek. m     
raj. m   1325 

Pumplad 
rek. kpl     
likv kpl     
raj. kpl   6 

Reovee-puhasti 
rek. kpl     
likv kpl     

Liitumisp. raj. kpl   35 

Torustiku läbimõõdud on toodud joonisel, rajatava pumplate parameetrid on allolevas tabelis. 

Tabel 24. Salme reoveekogumisalasse rajatava kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Pumpla võimsus 
Qpump (l/s) 

Survetoru 
Geod. tõste-
kõrgus, (m) 

Pumba tõste-
kõrgus (m) De 

Pikkus 
(m) 

Rõhukadu 
(m) 

KP Salme-1 5 110 214 1,3 1,9 4 
KP Salme-2 5 110 193 1,2 2,4 5 
KP Salme-3 5 110 223 1,4 1,4 4 
KP Salme-4 5 110 137 0,9 2,4 4 
KP Salme-5 5 110 146 0,9 1,9 4 
KP Salme-6 5 110 312 2,0 4,4 7 
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4.2.2 Läätsa küla 

Läätsa külas ÜVK arendamise I etappi tegevusi kavandatud ei ole, kuid II etapis on plaanis 
ÜVK võrgu laiendamine, selliselt, et kõigil reoveekogumisalas olevatel asula kinnistutel oleks 
võimalus ÜVK süsteemiga liituda. Laiendusega luuaks liitumisvõimalus 7-le elamukinnistule 
veevarustussüsteemiga ning 14-le elamukinnistule kanalisatsioonisüsteemiga. 

Ülevaade Läätsa küla ÜVK arendamise kavast on toodud allolevates tabelites. 

Tabel 25. Läätsa küla ÜVK arendamine 

Etapp I etapp II etapp 

V
ee

va
ru

s
tu

s
 Torustik 

rek. m     
raj. m   309 

Hüdrandid kpl     

Puurkaev-pumpla 
rek. kpl     
likv kpl     

II astme pumpla rek. kpl    
Veet. jaam rek. kpl    
Liitumisp. raj. kpl  7 

K
an

al
is

at
s

io
o

n
 Torustik: 

Isevoolne 
rek. m  1615 
raj. m  988 

Surveline 
rek. m    
raj. m  1325 

Pumplad 
rek. kpl    
likv kpl     
raj. kpl   3 

Reovee-puhasti 
rek. kpl     
likv kpl     

Liitumisp. raj. kpl   14 

Torustiku läbimõõdud on toodud joonisel, rajatava pumplate parameetrid on allolevas tabelis. 

Tabel 26. Läätsa reoveekogumisalasse rajatava kanalisatsioonipumpla andmed 

Pumpla 
nimi 

Pumpla võimsus 
Qpump (l/s) 

Survetoru 
Geod. tõste-
kõrgus, (m) 

Pumba tõste-
kõrgus (m) De 

Pikkus 
(m) 

Rõhukadu 
(m) 

KP Läätsa-1 5 110 59 0,4 3,4 5 
KP Läätsa-2 5 110 124 0,8 3,9 6 
KP Läätsa-3 5 110 248 1,6 6,9 9 

4.3 ÜVK arendamise kokkuvõte 

Salme piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise eesmärgiks on olemasolevate 
kehvas seisukorras olevate kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja ÜVK võrgu 
laiendamine. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada 
ühisveevarustussüsteemi järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – 1,0 km; 
- Liitumisvõimalus on loodud 16 kinnistule. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada 
ühiskanalisatsioonisüsteemi järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – 5,0 km (isevoolne 3,3 km; surveline 1,7 km); 
- Kanalisatsioonipumpla rajamine – 9 tk; 
- Liitumisvõimalus on loodud 49 kinnistule. 



5 LISAD 

5.1 Veetöötlusjaamade tehnoloogilised skeemid 



 

 

5.2 Joogiveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 
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5.5 Joonised 

VK-0 Tingmärgid 

VK-1 Salme aleviku veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-2 Läätsa küla veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 
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1 SISSEJUHATUS 

Antud töös käsitletakse neid piirkonna piirkondi: 

1. mis jäävad keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalasse; 
2. kus on käesoleval hetkel olemas ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteem. 

Arendamise kava käsitleb järgnevate asulate ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteeme 
ning nende arenguperspektiive: 

- Valjala alevik (Valjala reoveekogumisala, reg. kood: RKA0740388); 
- Sakla küla. 
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2 OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Üldandmed 

Valjala piirkonnas üks alevik – Valjala ja 32 küla. Valjala piirkonnal on ühine piir Laimjala, 
Orissaare, Leisi ja Pihtla piirkondadega, merepiiri pikkus on 42 km. Piirkonnas asub kaks 
sadamat: Turja rannasadam ja Kungla paadisadam. 

Tähtsamatest maanteedest läbib piirkonda põhja-ida suunaline Risti-Virtsu-Kuivastu-
Kuressaare maantee. 

 

Joonis 1. Valjala piirkonna asukoht 

2.2 Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised 

Valjala piirkonnas on 13 rahvusvahelise tähtsusega looduskaitseala, mis on loetletud 
allolevas tabelis. 

Tabel 1. Rahvusvahelise tähtsusega alad 

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000611 
Lääne-Eesti 
saarestiku biosfääri 
kaitseala 

Valdav enamus kõigist Eesti saartest, 
sh suurimad saared - Saaremaa, 
Hiiumaa, Muhu ja Vormsi. 

Biosfääri kaitseala 

RAH0000125 
Kahtla-Kübassaare 
linnuala 

Kungla küla; Rannaküla küla Natura 2000 ala 

RAH0000630 
Kahtla-Kübassaare 
loodusala 

Kungla küla; Rannaküla küla Natura 2000 ala 

RAH0000425 Kalli soo loodusala Kalli küla; Rannaküla küla; Tõnija küla Natura 2000 ala 
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Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

RAH0000106 Koigi linnuala Kõriska küla Natura 2000 ala 

RAH0000398 Koigi loodusala Kõriska küla Natura 2000 ala 

RAH0000063 
Laidevahe 
looduskaitseala 

Oessaare küla; Siiksaare küla; 
Väljaküla küla 

Ramsar 

RAH0000422 Mäe loodusala Turja küla Natura 2000 ala 

RAH0000107 
Siiksaare-Oessaare 
lahtede linnuala 

Oessaare küla; Siiksaare küla; Turja 
küla; Väljaküla küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000597 
Siiksaare-Oessaare 
loodusala 

Oessaare küla; Siiksaare küla; Turja 
küla; Väljaküla küla 

Natura 2000 ala 

RAH0000514 Tõnija loodusala Põlluküla küla; Röösa küla; Tõnija küla Natura 2000 ala 

RAH0000516 Vanalõve loodusala Ariste küla; Sakla küla; Vanalõve küla Natura 2000 ala 

RAH0000515 Võrsna loodusala Jõelepa küla; Võrsna küla Natura 2000 ala 

Lisaks nendele on piirkonnas veel järgmised kaitsealad: 

Tabel 2. Siseriikliku tähtsusega kaitstavad alad 

Asukoht Registrikood Objekti nimetus Tüüp 

KLO2000306 Jaani  hoiuala Tõnija küla hoiuala 

KLO2000309 
Kahtla-Kübassaare 
hoiuala 

Kungla küla;  Rannaküla küla hoiuala 

KLO2000217 Mäe hoiuala Turja küla hoiuala 

KLO2000330 
Siiksaare-Oessaare 
hoiuala 

Oessaare küla; Siiksaare küla; Turja 
küla; Väljaküla küla 

hoiuala 

KLO2000335 Tõnija hoiuala 
Röösa küla; Tõnija küla; Põlluküla 
küla 

hoiuala 

KLO2000233 Vanalõve hoiuala 
Sakla küla; Vanalõve küla; Ariste 
küla 

hoiuala 

KLO2000338 Võrsna hoiuala Jõelepa küla; Võrsna küla hoiuala 

KLO1200538 
A. Alase 
dendraarium 

Kuiste küla 
uuendamata piiridega park, 
puistu, arboreetum 

KLO1000596 
Kalli 
maastikukaitseala 

Tõnija küla; Kalli küla; Rannaküla 
küla 

maastikukaitseala 

KLO1000231 
Koigi 
maastikukaitseala 

Kõriska küla maastikukaitseala 

KLO1000512 
Laidevahe 
looduskaitseala 

Oessaare küla; Siiksaare küla; 
Väljaküla küla 

looduskaitseala 

KLO1000515 Lepna tammik Röösa küla; Põlluküla küla vana kaitsekorraga ala 

KLO1200087 Lööne park Jõelepa küla 
uuendamata piiridega park, 
puistu, arboreetum 

Kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord on määratud vastava 
kaitse-eeskirjaga. Ehitustegevuse planeerimisel kaitsealadel tuleb lähtuda kehtestatud 
kaitse-eeskirjadest. 

Kultuurimälestiste riiklik registrisse on kantud 98 erinevat objekti, mis asuvad Valjala 
piirkonnas, neist projektialasse (Valjala alevik ja Sakla küla) jäävad järgmised objektid: 

Tabel 3. Kultuurimälestised projekti piirkonnas 

Asula Nimi Liik 

Valjala alevik 

II maailmasõjas hukkunute ühishaud ajaloomälestis 

Linnus arheoloogiamälestis 

Vabadussõja mälestussammas ajaloomälestis 

Valjala kalmistu ajaloomälestis 

Valjala kirik ehitismälestis 
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Asula Nimi Liik 

Valjala kirikuaed ja selle piirdemüür 
ajaloomälestis, 
arheoloogiamälestis, 
ehitismälestis 

Valjala vana kalmistu ajaloomälestis 

Tegevuste kavandamisel ülalolevas tabelis loetletud objektide kaitsealas tuleb lähtuda 
tingimustest, mis on sätestatud muinsuskaitseseaduses. Täiendavad tingimused tööde 
teostamiseks annab Muinsuskaitseamet ehitusprojekti koostamise staadiumis. 

2.3 Põhjavee kaitstus 

Vastavalt veeseadusele arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel pinnakatte koostist 
ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja põhjaveekihi kaitstuse järgi jagunevad 
alad järgmiselt: 

- Kaitsmata (väga reostusohtlikud) alad. Põhjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui 
mineraalsete reoainete suhtes, pinnakatte paksus kuni 2 m. Saasteainete 
infiltratsiooniaeg kuni 30 ööpäeva. 

- Nõrgalt kaitstud (reostusohtlikud) alad. Saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m 
või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on 
arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

- Keskmiselt kaitstud (mõõdukalt reostusohtlikud) alad. Saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. 

- Suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik infiltratsiooniaeg 
100-1000 ööpäeva. 

- Kaitstud (väga vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on üle 50 m või savikihi paksus vähemalt 10 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg aluspõhjalisse veekihti on rohkem kui 1000 ööpäeva. 

Nagu näha allolevalt põhjavee kaitstuse kaardi väljavõttelt asuvad Valjala piirkonna ÜVK 
asulate keskused nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. 

 
Joonis 2.Põhjavee kaitstus Valjala piirkonnas  

Vastavalt veeseadusele on põhjaveehaarde sanitaarkaitseala ulatus: 

- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on 10–500 m3/d, on sanitaarkaitseala ulatus: 
o 10 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitstud; 
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o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on keskmiselt kaitstud või 
suhteliselt kaitstud; 

o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata või nõrgalt 
kaitstud. 

- Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on üle 500 m3/d, on sanitaarkaitseala ulatus: 
o 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on suhteliselt kaitstud või 

kaitstud; 
o 50 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on kaitsmata, nõrgalt 

kaitstud või keskmiselt kaitstud. 

2.4 ÜVK vee erikasutusload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline erikasutusluba 
mh juhul, kui: 

- võetakse põhjavett rohkem kui 150m3/kuus või rohkem kui 10m3/d; 
- juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett, va juhul kui heitvett 

juhtakse veekogusse kuni 1m3/d või kui heitvett juhtakse pinnasesse kuni 5m3/d ja kui 
see tegevus vastab veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse 
juhtimise nõuetele. 

Seega on AS-le Kuressaare Veevärk Valjala piirkonnas põhjavee võtmiseks ja heitvee 
suublasse juhtimiseks väljastatud vee erikasutusload: 

- Nr L.VV/331600 - loas on käsitletud veevõttu Valjala aleviku puurkaevudest ning 
Valjala aleviku reoveepuhasti väljalaset. 

Teistest ühisveevarustuse puurkaevudest jääb veevõtt ning reoveepuhastite 
väljalaskmetesse juhitav heitveekogus alla loa jaoks nõutud piiri. 

2.5 Reovee kogumisalad 

Vastavalt veeseadusele on reovee kogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või 
heitvee suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisala koormus on reoveekogumisalal tekkiv 
aastaajast sõltuv suurim reoveest põhjustatud saastatuse kogus, mis on väljendatud 
inimekvivalentides ja mille arvutamisel võetakse arvesse püsielanike, turistide ning tööstus- 
ja muude ettevõtete reovesi, sõltumata sellest, kas see juhitakse ühiskanalisatsiooni või 
mitte. Reoveekogumisala koormuse hulka ei arvata tööstusreovett, mida käideldakse 
tööstusreoveepuhastis. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 

Valjala piirkonda jääb üks kinnitatud reoveekogumisala: 

Tabel 4. Reoveekogumisalad 

Asukoht Reg.kood Nimetus Tüüp Pindala (ha) Koormus (ie) 

Valjala alevik RKA0740388 Valjala Alla 2 000 ie 55 551 

Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie aladele kehtivad vastavalt 
veeseadusele järgmised nõuded: 

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral 
tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine; 

- Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud 
purgimissõlme; 
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- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
võib lisaks eelmisele punktile nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett. 

2.6 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemas ÜVK arendamise kavas toodud 
ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi. 
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3 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI OBJEKTID 

3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 

Valjala piirkonnas on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid järgmistes asulates: 

- Valjala alevikus – veevarustus ja kanalisatsioon; 
- Sakla külas – veevarustus ja kanalisatsioon. 

Piirkonna vee-ettevõtjaks on määratud endise valla vallavolikogu otsusega AS Kuressaare 
Veevärk. 

Edaspidi käsitletakse käesolevas arendamise kavas vaid reoveekogumisalasse jäävaid ja/või 
vee-ettevõtja tegevuspiirkonda jäävaid ÜVK süsteeme ja selle süsteemi tarbijaid. 

Tabel 5. ÜVK-teenusega ühendatud inimeste arv 

Asula 
Elanike 

arv 
Ühisveevarustuse 

ühendatud elanikud 
Ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanikud 

in in % in % 

Valjala 417 393 94% 395 95% 

Sakla 114 40 35% 40 35% 

3.1.1 Tuletõrje veevarustus 

Valjala piirkonna tuletõrje veevarustuseks on rajatud Veeriku külla mahuti, mahutavusega 
100 m3. Kahjuks on ei võimalda mahuti tehniline seisukord seda hetkel kasutada. 

Lähimad tuletõrje veevõtu kohad asuvad Pihtla piirkonnas Kõljala külas (12 km Valjala 
alevikust, 14 km Sakla külast). Mitterahuldavas seisukorras oleva veevõtukoha korrastamine 
toimub vastavalt kohaliku päästeameti ettekirjutusele piirkonna eelarvest. 

3.2 Sademeveekanalisatsioon 

Valjala piirkonna asulates eraldi sademeveekanalisatsioon puudub. Teedelt toimub 
sademevee ära juhtimine kraavide abil või juhitakse see tee kõrval olevale haljasalale, kus 
vesi imbub pinnasesse. Erakinnistutelt reeglina sademevee ära juhtimise võimalus puudub, 
mistõttu immutatakse sademevesi pinnasesse. 

3.3 Asulapõhine ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniobjektide ülevaade 

3.3.1 Valjala alevik 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Valjala alevik 
nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikul) põhjaveega alal, kus saviliivpinnakatte paksus on 
valdavalt 2-10 m või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise 
aeg on arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

Valjala aleviku territooriumil asub keskkonnaministri poolt kinnitatud Valjala 
reoveekogumisala. 
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Tabel 6. Valjala reoveekogumisala andmed 

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood Koormus Tüüp 

Valjala 55 RKA0740388 551 Alla 2 000 ie 

Külas elab 2019. aasta seisuga 417 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 393 (94%) ja 
ühiskanalisatsiooniga 395 (95%) inimest. 

Suuremad ÜVK teenuse tarbijad Valjala alevikus on vallaasutustest Valjala teenusmaja, 
Valjala rahvamaja, Valjala Põhikool (110 õpilast) ja Valjala lasteaed (24 last) ning 
ettevõtetest OÜ Hilmaa (metallitööd), OÜ Valjala Pesumaja (tööriiete üürimine, pesumaja 
teenus) ja Valjala Põllumajanduslik OÜ (piima tootmine ja teraviljakasvatus). 

3.3.1.1 Veevarustus 

Valjala alevikus on veega varustamiseks rajatud 2 puurkaev-pumplat. PK Valjala Keskuse 
puurkaev-pumpla on peamiseks asula veeallikaks. PK Valjala Meierei puurkaev-pumpla on 
kasutuses reservpumplana – töötab vaid PK Valjala Keskuse rikke korral, seal puuduvad 
puhastusseadmed. 

3.3.1.1.1 Puurkaevud 

Valjala alevikus on keskkonnaregistri andmeil 10 puurkaevu, millest 2 kuuluvad AS-le 
Kuressaare Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte 
tarbeks. 

Tabel 7. Valjala aleviku ühisveevarustuse puurkaevude ja pumplate andmed 

Veehaarde nimetus: Valjala Keskuse pk Valjala Meierei pk 
Puurkaev  
Puurkaevu katastri nr: 12217 12628 
Puurkaevu passi nr: 4178 70 
Puurkaevu puurimise aasta: 1976 1957 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 65 68 
Lubatud veevõtt (m³/a) 48 000 48 000 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 11452 78 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m – on tagatud 50 m – ei ole tagatud 
Pumpla ja veetöötlus  
Rajatud: 1976 1957 
Rekonstrueeritud: 2009 2009 
Puhastusseade:  

puudub tüüp UV seade: RACK 750 LCD; 4x40W 
vooluhulk qmax= 9 m3/h 

Pumpla tüüp: üheastmeline üheastmeline 

Surve reguleerimine 
Hüdrofoor V= 1,0 m3 

sagedusmuundur või rõhurelee 
Hüdrofoor V=0,5 m3 

Seisukorra hinnang  
hoone hea hea 
seadmed ja torustik hea hea 
elekter-automaatika hea hea 

PK Valjala Keskuse pumplasse on paigaldatud UV seade, vees leiduvate bakterite, viiruste ja 
mikroorganismide hävitamiseks. Puurkaev-pumpla tehnoloogiline skeem on toodud 
käesoleva töö lisades. 
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Küla veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.1.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustik on rajatud 2009 aastal. Torustik on rajatud plasttorudest 
läbimõõduga De75 – De32. Ühisveevõrgu pikkus on ca 6,6 km ning torustike seisukord on 
hea. 

3.3.1.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Valjala alevikus tuletõrje veevõtukohta ei ole. Lähimad tuletõrje veevõtu kohad asuvad 
alevikust 12 km kaugusel Pihtla piirkonnas Kõljala külas. 

3.3.1.2 Kanalisatsioon 

3.3.1.2.1 Torustik ja pumplad 

Asula ühiskanalisatsioonitorustikud on paigaldatud 2010 aastatel plasttorudest. 

Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab: 

- isevoolne torustik, mille pikkus on ca 4,9 km ning läbimõõt De160. Torustike seisukord 
on hea; 

- survetorustik, mille trassi pikkuseks on 2,3 km ja läbimõõt De110. Torustiku seisukord 
on hea. 

Reovee puhastisse juhtimiseks on rajatud 10 kanalisatsioonipumplat. Pumplate asukohad on 
näidatud joonisel ning nende andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 8. Valjala aleviku kanalisatsioonipumplate andmed 

Pumpla nimi 
Raja-
mise 
aeg 

Pumpade andmed Seisukorra hinnang 

Kogus 
tk 

Mark 
Q 

m³/h 
H 
m 

Torustik ja 
seadmed 

Elekter-
autom. 

Mahuti/ 
teenin-
dusosa 

Maa-
pealne 

osa 
KP Posti 2009 2 AFP0831,2-S22/4 90 10,8 hea hea hea puudub 

KP Pihlaka 2009 2 AFP0831,2-S22/4 90 10,8 hea hea hea puudub 

KP Kooli 2009 2 AFP0841.A-M30/4 99 14 hea hea hea puudub 

KP Köstri 2010 2 AFP0841.2-S13/4 91 7,2 hea hea hea puudub 

KP Kiriku 2004 1 Piranha S12/2 8 23 hea hea hea puudub 

KP Tooma 2010 2 AFP0831,2-S22/4 90 10,8 hea hea hea puudub 

KP Pihlamäe 2010 2 AFP0841,2S13/4 91 7,2 hea hea hea puudub 

KP Käänumäe 2010 2 AFP0841.2-S13/4 91 7,2 hea hea hea puudub 

KP Kurepesa 2009 2 AFP0831.2-S22/4 90 10,8 hea hea hea puudub 

KP Rahvamaja 2009 2 AFP0831.2-S22/4 90 10,8 hea hea hea puudub 

3.3.1.2.2 Reoveepuhasti 

Valjala aleviku reovesi puhastatakse Valjala reoveepuhastis. Puhasti on rajatud 2000 aastal. 
Enamus seadmeid vahetati välja 2010 aastal. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on 
toodud käesoleva töö lisades. Puhastatud heitvesi juhitakse Peti kraavi. 
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Tabel 9. Valjala reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Valjala puhasti 
Rajatud 2000 
Rekonstrueeritud 2010 
Puhastusseadme tüüp biopuhasti 
Purgimissõlm 9 m3 mahuti, poolkäsitsi 
Proj. tootlikus Qmax= 100 m3/d 

Proj. reostuskoormus  
400 ie 

30 kg BHT₇/d 
Kuja 100 m 
Seisukorra hinnang:  

hoone rahuldav 
mahutid rahuldav 
seadmed ja torustik rahuldav 
elekter-automaatika rahuldav 

Tabel 10. Valjala puhastist suublasse juhitava heitvee lubatud kogus ja saasteaine sisaldused 

Suubla nimetus Peti kraav 

Väljalaskme tüüp 
puhastiga seotud 

väljalask 
Väljalaskme nimetus Valjala asula 
Lubatud vooluhulk (m³/a) 36 000 

Suurim lubatud 
saasteaine 
sisaldus (mg/l)  

BHT₇ 25 
Heljum 35 
KHT 125 
Nafta  

pH 9 
Nüld 60 
Püld 2 

Heitvee analüüsiakti koopia on leitav käesoleva töö lisadest. Tulemused ei ületa vee 
erikasutusloas limiteeritud saastaine sisalduse piirnorme. 

3.3.1.2.3 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Valjala alevikus sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee 
kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus 
see imbub pinnasesse. 

3.3.2 Sakla küla 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Sakla küla 
keskus nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikul) põhjaveega alal, kus saviliivpinnakatte paksus 
on valdavalt 2-10 m või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise 
aeg on arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

Sakla külas reoveekogumisala moodustatud ei ole ja kuna tegemist on suhteliselt hajali 
paikneva hoonestusega asulaga, siis ei vasta asulas tekkiv reostuskoormus 
reoveekogumisaladele määratud kriteeriumitele.  

Külas elab 2019. aasta seisuga 114 inimest. Ühisvee- ja -kanalisatsiooniga on liitunud 40 
(35%) inimest. 

Sakla külas ÜVK teenuse suurtarbijaid ei ole. 
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3.3.2.1 Veevarustus 

3.3.2.1.1 Puurkaevud 

Külas on keskkonnaregistri andmeil 10 puurkaevu, millest 1 kuulub AS-le Kuressaare 
Veevärk ning ülejäänud on kasutusel ühe-kahe majapidamise või ettevõtte tarbeks. 

Kuna Sakla külas ei võeta põhjavett rohkem kui 10 m3/d, siis vastavalt kehtivale 
veeseadusele, pole vee erikasutuseks luba vaja. 

Tabel 11. Sakla küla ühisveevarustuse puurkaevude ja pumplate andmed 

Veehaarde nimetus: Sakla pk 
Puurkaev 
Puurkaevu katastri nr: 12626 
Puurkaevu passi nr: 75 
Puurkaevu puurimise aasta: 1962 
Puurkaevu põhjaveekiht: Silur 
Puurkaevu sügavus (m): 30 
Lubatud veevõtt (m³/a) - 
Tegelik veevõtt 2018 (m³/a) 595 
Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m – ei ole tagatud 
Pumpla ja veetöötlus 
Rajatud: teadmata 
Rekonstrueeritud: 2018 
Puhastusseade: 

puudub tüüp 
vooluhulk 

Pumpla tüüp : üheastmeline 
Surve reguleerimine  Hüdrofoor V= 0,1 m3 
Seisukorra hinnang 

hoone 
pumpla puudub, seadmed 

asuvad elamu keldris 
seadmed ja torustik hea 
elekter-automaatika hea 

Puurkaev-pumpla tehnoloogiline skeem on toodud käesoleva töö lisades. 

Küla veevõrgu tarbijate juurest võetud veeproovides on mikrobioloogilised, keemilised ja 
indikaatornäitajad lubatud piirmääradest allpool ja vesi vastab joogiveele esitatud nõuetele. 
Joogivee analüüsiakti koopiad on leitavad käesoleva töö lisadest. 

3.3.2.1.2 Torustik 

Asula ühisveevärgi torustik on rajatud 2010 aastal. Torustik on rajatud plasttorudest 
läbimõõduga De63 – De50. Ühisveevõrgu pikkus on ca 90 m. Torustiku seisukord on hea. 

3.3.2.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Sakla külas tuletõrje veevõtukohta ei ole. Lähimad tuletõrje veevõtu kohad asuvad külast 14 
km kaugusel Pihtla piirkonnas Kõljala külas. 

3.3.2.2 Kanalisatsioon 

Sakla küla ühiskanalisatsioon voolab isevoolselt kogumismahutisse. Mahutit tühjendatakse 
paakautoga Kuressaare reoveepuhastisse. 
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3.3.2.2.1 Torustik 

Asula ühiskanalisatsioonitorustik on paigaldatud 2010 aastal plasttorudest. 
Ühiskanalisatsioonivõrgu moodustab vaid isevoolne torustik, mille pikkus on 106 m ning 
läbimõõt De160. Torustiku seisukord on hea.  

3.3.2.2.2 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ära juhtimine 

Sakla külas sademeveega probleeme ei ole ning lahtist kraavitust ja sademevee 
kanalisatsiooni ei ole rajatud. Sademevesi juhitakse teedelt ja platsidelt haljasaladele, kus 
see imbub pinnasesse. 

3.4 Kokkuvõte piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidest 

Allolevas tabelis on toodud Valjala piirkonnas asuvate olemasolevate ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni objektide loetelu. 

Tabel 12. Valjala piirkonnas asuvate ÜVK objektide koondtabel 

Asula 

Veevarustus Kanalisatsioon 

Torustik 
Puurkaev-

pumpla 
Vee-

töötlus 
II astme 
pumpla 

Torustik 
Pumpla Puhasti 

Isevoolne Surveline Kokku 
m tk tk tk m m m tk tk 

Valjala alevik 6 649 2 1  4 895 2 316 7 211 10 1 
Sakla küla 90 1   106  106   



Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 

15(22) 

4 ÜVK ARENDAMINE 

4.1 Perspektiivse tarbimise prognoos 

Perspektiivse veetarbimise ja reoveekoguste prognoosi koostamisel on lähtutud järgmistest 
arvutuslikest algandmetest: 

- keskmise leibkonna suurus Saare maakonnas on 2.1 inimest; 
- elaniku ühikuline veetarve/reoveekogus jääb asula piires muutumatuks, 
- asutuste ja ettevõtete veetarve ja reovee kogused jäävad muutumatus; 
- perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke % määramisel on võetud uute torustike lekke 

määraks 10% võrku juhitavast veest. Vanade torustike leke % on jäetud samaks 
olemasoleva seisuga; 

- tehnoloogiline vesi on vee-ettevõtja poolt vee puhastamiseks ja veevärgi hoolduseks 
kulutatud vee kogus. Selle vee koguse määr jääb ka perspektiivis muutumatuks; 

- perspektiivse kanalisatsioonivõrgu arvutusliku infiltratsioonivee % määramisel on 
võetud uute torustike infiltratsiooni määraks 10% puhastile juhitavast veest. Vanade 
torustike infiltratsiooni % on jäetud samaks olemasoleva seisuga. 

4.1.1 Perspektiivse veetarbimise prognoosi arvutus 

Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete 
põhjal. 

Tabel 13. Elaniku ühikuline veetarbimine 

Asula 
Elaniku 

ühikveetarbimine(l/d) 
Valjala 52 
Sakla 41 

Asulapõhine arvestamata vee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 14. Arvestamata vee osakaal võrku juhitavast veest 

Asula 
Lekked 

Ol.olev I etapp II etapp 
Valjala 10% 10% 10% 
Sakla -1%* 10% 10% 
*- asulapõhine olemasolev arvestamata vee osakaal on arvutatud 2018a toodetud ja müüdud vee vahena. 
Toodetud vee (võrku suunatud vesi), müüdud (tarbitud) vee ja arvestamata vee (lekked) ebakõla on tingitud 
mõõtmisseadmete ebatäpsusest. Veetarbimise prognoosimisel on ebareaalsed tulemused arvutuslikult asendatud 
perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke osakaaluga – 10%. 

Tabel 15. Perspektiivse veevajaduse prognoos 

Asula Valjala Sakla 

O
le

m
a

s
o

le
v

 

Elanike arv 417 114 

Liitunud elanike 
arv 393 40 
% 94% 35% 

Veetarve (m3/d) 
Era 20.4 1.6 
Jur. 7.9 0.0 
Kokku 28.3 1.6 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 3.3 0.0 
% 10% -1% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 31.6 1.6 

e
 I 

et
a

p Liitunud elanike arv 393 40 
Veetarve (m3/d) Era 20.4 1.6 
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Asula Valjala Sakla 
Jur. 7.9 0.0 
Kokku 28.3 1.6 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 3.3 0.2 
% 10% 10% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 31.6 1.8 

p
ea

le
 I

I 
et

ap
p

i Liitunud elanike arv 393 40 

Veetarve (m3/d) 
Era 20.4 1.6 
Jur. 7.9 0.0 
Kokku 28.3 1.6 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 3.3 0.2 
% 10% 10% 

Võrku juhitav vooluhulk (m3/d) 31.6 1.8 

4.1.2 Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoosi arvutus 

Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine on arvutatud 2018a reaalsete müügiandmete 
põhjal. 

Tabel 16. Asulapõhine elaniku ühikuline kanalisatsioonikogus 

Asula 
Elaniku 

ühikveetarbimine(l/d) 
Valjala 49 
Sakla 38 

Asulapõhine infiltratsioonivee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 17. Infiltratsioonivee osakaal puhastile juhitavast kanalisatsioonist 

Asula 
Infiltratsioon 

Ol.olev I etapp II etapp 
Valjala 35% 35% 35% 
Sakla 10% 10% 10% 

Tabel 18. Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoos 

Asula Valjala Sakla 

O
le

m
as

o
le

v
 

Elanike arv 417 114 

Liitunud elanike 
arv 395 40 
% 95% 35% 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 19.5 1.5 
Jur. 7.8 0.0 
Kokku 27.4 1.5 

Infiltratsioon 
(m3/d) 14.7 0.2 
% 35% 10% 

Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 42.1 1.7 

p
ea

le
 I

 e
ta

p
p

i Liitunud elanike arv 395 40 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 19.5 1.5 
Jur. 7.8 0.0 
Kokku 27.4 1.5 

Infiltratsioon 
(m3/d) 14.7 0.2 
% 35% 10% 

Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 42.1 1.7 

p
ea

le
 I

I 
et

a
p

p
i Liitunud elanike arv 395 40 

Reoveekogus (m3/d) 
Era 19.5 1.5 
Jur. 7.8 0.0 
Kokku 27.4 1.5 

Infiltratsioon 
(m3/d) 14.7 0.2 
% 35% 10% 

Puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 42.1 1.7 
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4.2 Asulapõhine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ülevaade 

4.2.1 Valjala alevik 

Valjala aleviku ÜVK arendusse pole lähema 12 aasta jooksul investeeringuid ette nähtud. 

4.2.2 Sakla küla 

Sakla küla ÜVK arendusse pole lähema 12 aasta jooksul investeeringuid ette nähtud. 

 



5 LISAD 

5.1 Veetöötlusjaamade tehnoloogilised skeemid 



 

 

5.2 Joogiveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 



 

 

5.3 Reoveepuhastite tehnoloogilised skeemid 



 

 

5.4 Heitveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 



 

 

5.5 Joonised 

VK-0 Tingmärgid 

VK-1 Valjala aleviku veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 

VK-2 Sakla küla veevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan 


