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Sissejuhatus 

 

Pöide vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK) varem koostatud ei ole. 

Käesoleva arengukava koostamise eesmärgiks on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengu 

kiirendamine, mis parandaks oluliselt investeeringute planeerimist veevarustuse- ja 

kanalisatsiooniobjektide rajamiseks. Arengukava koostamisel on lähtutud veeseadusest, 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ning teistest veemajandust reguleerivatest 

õigusaktidest. 

 

Arengukava koostamisel lähtuti 2006. aastal kinnitatud Läänesaarte alamvesikonna 

veemajanduskavast, AS Eesti Veevärk Konsultatsioon poolt 2003. aastal koostatud Läänesaarte 

alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise ja laiendamise 

lähtearuandest ning AS Kuressaare Veevärk tööplaanidest. 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist korraldab kohalik omavalitsus. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava on eelduseks Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

vahendusel eraldatavatele riiklike ja Euroopa Liidu abirahade taotlemisel ja aluseks edasiste 

täpsemate investeerimiskavade väljatöötamisel. Arengukava on koostatud Consultare OÜ poolt. 
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1. Lähteandmed 

 

1.1 Õiguslik alus 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni õiguslik korraldamine, arendamine ja planeerimine tuleneb 

kehtivast seadusandlusest: 

 

1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 

ÜVVKS reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee 

ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused 

ja kohustused. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse alusel kehtestatud määrused: 

• Keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a. määrus nr. 76 „Ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“; 

• Keskkonnaministri 16. oktoobri 2003. a määrus nr. 75 „Nõuete kehtestamine 

ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta“. 

 

2) Veeseadus 

Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes 

ökoloogilise tasakaalu tagamine. Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja 

veekasutajate vahelisi suhteid.  

Veeseaduse alusel kehtestatud määrused: 

• Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrus nr. 61 „Veehaarde sanitaarkaitseala 

moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine“; 

• Keskkonnaministri 30. jaanuari 1997. a. määrus nr. 8 „Põhjavee uurimise, kasutamise ja 

kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja 

likvideerimise korra kehtestamine“; 

• Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a. määrus nr. 171 „Kanalisatsiooniehitiste 

veekaitsenõuded“; 
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• Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

ning analüüsimeetodid“; 

• Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a. määrus nr. 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse 

juhtimise kord“; 

• Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a. määrus nr. 18 „Vee erikasutusloa ja ajutise vee 

erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks 

vajalike materjalide loetelu ja loa vormid“; 

• Sotsiaalministri 02. jaanuari 2003. a. määrus nr. 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või 

kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“. 

• Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a. määrus nr. 57 „Reoveekogumisalade määramise 

kriteeriumid1”. 

 

3) Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

KOKS määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse ning 

omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega. 

 

4) Ehitusseadus 

Ehitusseadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning ehitusprojektidele 

ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning 

ehitiste arvestuse alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku 

järelevalve ja ehitusjärelevalve korralduse. 

 

5) Planeerimisseadus 

Planeerimisseadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute vahelisi suhteid 

planeeringute koostamisel. Planeerimisseaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude 

ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise 

arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks. 

Planeerimisseaduse alusel kehtestatud määrused: 

• Pöide vallavolikogu 17. märtsi 2003. a. määrus nr. 21 “Pöide valla planeerimis- ja 

ehitusmäärus“. 
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6) Päästeseadus 

Päästeseadus reguleerib päästeala korraldamist ning sätestab füüsiliste ja juriidiliste isikute, 

kohalike omavalitsuste ning riigiasutuste kohustused, õigused ja vastutuse selles valdkonnas. 

Päästeseaduse alusel kehtestatud määrused: 

• Siseministri 18. detsembri 2007. a. määrus nr. 81 „Nõuded tuletõrjehüdrandile“. 

 

7) Keskkonnatasude seadus 

Keskkonnatasude seadus sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, 

saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest riigieelarvesse 

laekuva raha kasutamise alused ja sihtotstarbe. 

Keskkonnatasude seaduse alusel kehtestatud määrused: 

• Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a. määrus nr. 317 „Vee erikasutusõiguse 

tasumäärad veevõtu eest pinnaveest või põhjaveekihist“. 

 

8) Jäätmeseadus 

Jäätmeseadus sätestab üldnõuded jäätmete tekke ning neist tuleneva tervise- ja keskkonnaohu 

vältimiseks ning jäätmehoolduse korralduse jäätmete ohtlikkuse ja koguse vähendamiseks, 

samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest. 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse alusel loetakse ühisveevärgiks ja -kanalisatsiooniks 

süsteeme, mis teenindavad vähemalt 50 elanikku. Pöide vallas on 2008. aasta seisuga 50 

elanikuga külasid 5: Tornimäe, Kärneri, Oti, Kõrkvere ja Välta1. 

 

Reoveekogumisalade määrus sätestab üldise kriteeriumi, et reoveekogumisala määratakse asulale 

elanike arvuga üle 50 inimese, kusjuures määratava reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 

ha. Reoveekogumisala määramisel arvestatakse ka reostuskoormust põhjavee kaitstuse järgi: 

• Kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala 

moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 

inimekvivalenti (edaspidi ie); 

                                                 
1 ÜVK kontekstis on arvestatud külade reaalseid elanike arvusid, mis ei ühti Rahvastikuregistri seisuga. 
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• Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 

ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie; 

• Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala 

moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 

 

Keskkonnaameti kirjaliku ettepaneku alusel võib põhja- ja pinnavee kaitseks reoveekogumisala 

moodustada sätestatud reostuskoormusest väiksemate reostuskoormuste korral, kui see on 

keskkonnakaitse seisukohast ja sotsiaal-majanduslikult põhjendatud. 

 

 

1.2 Läänesaarte veemajanduskava 

 

Läänesaarte alamvesikonna veemajanduskava eelnõu on koostatud Saaremaa ja Hiiumaa 

keskkonnateenistuste poolt. Konsultandina aitas eelnõu koostamisele kaasa AS Maves. 

Läänesaarte alamvesikonna veemajanduskava on kinnitatud 27. detsembril 2006. a. 

Keskkonnaministri käskkirjaga nr. 1398. 

 

Veemajanduskava annab ülevaate inimtegevuse mõjust veele, hinnangu veekogude seisundile, 

majandusanalüüsi, vee majandamise eesmärke ja meetmekava eesmärkide elluviimiseks. 

Läänesaarte alamvesikonna moodustavad maismaa- ja veealad Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, 

Ruhnu, Abruka, Vilsandi ning Kassari saarel. Läänesaarte alamvesikonna veemajanduskavast on 

allpool välja toodud olulisemad punktid, mis on seotud Pöide valla ja selle ÜVK arendamisega. 

 

Joogivesi. Joogivee vastavusse viimine direktiiviga 80/778/EMÜ (parandatud 98/83/EÜ) ja Eesti 

õigusaktidega (üle 50 ühisveevärgi kasutajaga asulates) toimub sellega ühinenud valdades (sh ka 

Pöide vallas) suures osas kavandatava Ühtekuuluvusfondi projekti raames. Ühisveevärgi rajamist 

kaalutakse Oti külla2. 

Joogivee kvaliteet. Tornimäe ja Kärneri küla puurkaevu vees on kõrge rauasisaldus. 2001.a. 

käikuantud veetöötlusjaamas puhastatud vesi vastab kehtestatud kvaliteedinõuetele. Tarbijale 

võib vee kvaliteet halveneda torustikus. 

                                                 
2 Mõeldud on korruselamute piirkonda, mis administratiivselt asub Puka külas. 
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Põhjavee reostuskaitstus. Saare maakonna ühisveevärkide puurkaevud saavad oma vee 

põhiliselt Siluri põhjaveehorisondist. Õhukese pinnakatte või selle puudumise tõttu on Saaremaa 

põhjavesi looduslikult nõrgalt kaitstud või täiesti kaitsmata. Joogivee kvaliteet on otseselt 

mõjutatud maapinnalt infiltreeruva vee kvaliteedist ning esineb just bakterioloogilise saastumise 

oht. 

Järved. Pöide valla piirides asub osaliselt Saaremaa suurim raba – Koigi raba. Koigi rabas asub 

neli rabajärve – Koigi järv, Pikkjärv, Ümmargune järv ja Naeste järv. Koigi järve puhul on 

oluline säilitada olemasolev olukord ja seega järv konserveerida ning mitte lubada veetaseme 

edasist alandamist. Suur osa Pöide vallas asuvatest peakraavidest on olulised kalamajanduslikult 

ning jõevähi elustikule. 

Vooluveekogud. Pöide valla piirkonnas looduslikud jõed puuduvad. Suuremad vooluveekogud 

on endistest ojadest kujundatud või rajatud kraavid, mis on osa maaparandussüsteemidest (kaart 

5). 

 

Keskkonnaregistri andmetel on Pöide vallas järgmised vooluveekogud: Kiudu (3 km), Kuke 

(19,6 km), Lõhmuse (4,5 km), Neemi (10 km), Nenu (4,7 km) ja Viira (14,9 km) peakraavid ning 

Karjassaare (2,4 km) ja Koigi (2,6 km) kraavid. Vooluveekogude seisund on hea. Antud 

peakraavid on olulised kalamajanduslikult ning kuuluvad vähiveekogu V kategooriasse. [9] 

 

 

1.3 Pöide valla arengukava 

 

Pöide valla arengukava 2005-2021 on koostatud 2004. aastal. Arengukava koostamisel lähtuti 

kahest tasandist, mille abil oli kerge määratleda valla põhilisi arengusuundasid. Esiteks 

hetkeolukorra iseloomustus ja analüüs ning teiseks visioon ja arengueesmärgid. Arengukavas 

käsitletavad valdkonnad on järgmised: looduskeskkond, majanduskeskkond, elu- ja 

sotsiaalkeskkond ning tehiskeskkond. Arengukavas on välja toodud igas valdkonnas põhilised 

Pöide valda iseloomustavad märksõnad ning seosed teise valdkondadega. 

 

Pöide valla peamised arengusuunad erinevates valdkondades on: 

• Loodussõbraliku keskkonna säilitamine ja arendamine. 
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• Turismi teenuste valiku laiendamine ja arendamine. 

• Ettevõtluse aktiviseerimine. 

• Omavalitsuse haldussuutlikkuse tõstmine. 

• Avahoolduse ja sotsiaalteenuste arendamine. 

• Turvalise elukeskkonna tagamine. 

• Kohaliku haridussüsteemi arendamine. 

• Noorsootöö aktiviseerimine. 

• Mitmekesise küla- ja seltsielu arendamine. 

• Erinevate spordialade arendamine. 

• Turismiga seotud rajatiste loomine ja arendamine. 

• Loodussäästliku infrastruktuuri kaasajastamine. 

• Kultuuri ja tervisespordiga seotud infrastruktuuri arendamine. 

 

Pöide valla arengukavas on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osa väga tagasihoidlik ning 

puuduvad konkreetsed eesmärgid selle arendamisel ja kavandamisel. 

Tehiskeskkonna nõrkustena on välja toodud vee- ja kanalisatsioonivõrk külades, mis vajab 

muutmist ning arendamist. Selle realiseerimiseks on ette nähtud Kärneri ja Puka trasside 

rekonstrueerimine ning vee kättesaadavuse parandamine. [10] 

 

Pöide valla üldplaneering „Pöide valla üldplaan“ (OÜ Aale, 1999) ei käsitle ühisveevarustust ja 

-kanalisatsiooni ning on Pöide vallavalitsuse poolt täiendamisel. [11] 

 

 

1.4 Omavalitsuste vaheline ühistegevus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamisel 

 

Pöide vallas tegutsevaks vee-ettevõtteks on AS Kuressaare Veevärk. AS Kuressaare Veevärk on 

eraõiguslik aktsiaselts, mille aktsionärideks on alates 2004. aastast Kuressaare linn ja 13 Saare 

maakonna valda: Orissaare, Muhu, Pöide, Pihtla, Kaarma, Leisi, Kärla, Mustjala, Kihelkonna, 

Lümanda, Salme, Ruhnu ja Valjala. 
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Eesmärgid ühistegevuse alal: 

Taotleda Ühtekuuluvusfondist tagastamatut abi selleks, et viia ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

infrastruktuur vastavusse kehtivate ja kehtima hakkavate nõuetega. Tagastamatu abi taotlemise 

eeltingimusena lepitakse kokku kaasrahastamises, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni infrastruktuuri 

tööde teostamise ja hilisema jätkusuutliku majandamise põhitingimustes. 

 

Seoses AS Kuressaare Veevärk aktsionäride lepingu sõlmimisega alustati ühist projekti 

„Läänesaarte alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsiooni-rajatiste rekonstrueerimine ja 

laiendamine”. Euroopa Liidu keskkonnadirektiivide nõuete täitmiseks on kavandatud Saare 

maakonnas ulatuslikud investeeringud, milleks on valminud vastav projekt ning taotletud 

investeeringutele Ühtekuuluvusfondist toetust (projekt nr. 2004EE16CPE005). Töödega alustati 

2005.a. novembris. Esimeses etapis valmis 11,4 km torustikke Kuressaare linnas. Kõik tööd ÜF 

projekti raames on kavandatud lõpetada 2009. a. lõpuks. 

 

Kokkuvõte projekti raames kavandatavatest tegevustest Pöide vallas: 

• Hetkel tarbivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid Tornimäe ja Kärneri küla 

elanikud, Puka külas on vaid kanalisatsioon. 

• Projekti raames ei looda täiendavaid liitumisvõimalusi, toimub ainult olemasolevate vee- 

ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. 

• Projekti ehitustööd toimuvad Pöide vallas aastatel 2008-2010. 

• Läänesaarte investeeringuprogramm Pöide vallas sisaldab ainult ühiskanalisatsiooni töid. 

Ühisveevärgi töid selle programmi raames Pöide vallas ei tehta. Enne 

investeeringuprogrammi elluviimist Pöide vallas opereeris olemasolevaid vee- ja 

kanalisatsioonivõrke Pöide Vallavalitsus. 
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1.5 Vee erikasutusload 

 

Vee erikasutusluba (1) 

 

Tornimäe küla Loa valdaja ettevõte 

Vee erikasutusloa väljastaja: Pöide Vallavalitsus 

Saaremaa Keskkonnateenistus  

Vee erikasutusloa nr ja kehtestamise kuupäev:  

Nr L.VV.SA-58866;  01.06.2006  

Vee erikasutusloa kehtivuse kuupäev:  

31.05.2011  

 

VEEVÕTT 

Veehaarde nimetus Põhjaveekihi nimetus Lubatud kogus, 
m3/a 

Tegelikult võetav 
kogus, 
m3/a 

Tornimäe Põhikooli pk Silur 5 000 2850 
KOKKU: 5 000 2850 

 

HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 

Reoveepuhasti 
nimetus, suubla 

nimetus 

Reostusnäitajad Lubatud 
reostuskoormus, 

t/a 

Tegelik 
reostuskoormus, 

t/a 

Saastekahju-
hüvitis, 

kr/a 

BHT7 0,128 0,132 
hõljuvaine 0,176 0,111 

Püld 0,022 

Tornimäe 
puhasti SA054, 
suubla: 
Karjassaare 
kraav, 101725 

Nüld 
Loaga ei 

limiteerita, aga 
saastetasu 

arvutatakse 

0,142 

 

 KOKKU:   11728 
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Vee erikasutusluba (2) 

 

Tornimäe küla Loa valdaja ettevõte 

Vee erikasutusloa väljastaja: OÜ Pöide AG 

Saaremaa Keskkonnateenistus  

Vee erikasutusloa nr ja kehtestamise kuupäev:  

Nr L.VV.SA-175114; 01.01.2008  

Vee erikasutusloa kehtivuse kuupäev:  

31.12.2012  

 

VEEVÕTT 

Veehaarde nimetus Põhjaveekihi nimetus Lubatud kogus, 
m3/a 

Tegelikult võetav 
kogus, 
m3/a 

Oti farmi pk Silur 9 500 9070 
Mui farmi pk Silur 1 825 641 

KOKKU: 11 325 9711 
 

HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 

Reoveepuhasti 
nimetus, suubla 

nimetus 

Reostusnäitajad Lubatud 
reostuskoormus, 

t/a 

Tegelik 
reostuskoormus, 

t/a 

Saastekahju-
hüvitis, 

kr/a 

BHT7 0,048 0,012 
hõljuvaine 0,064 0,065 

Püld 0,0028 

Oti farmi puhasti 
SA055; 
suubla: pinnas 

Nüld 
Loaga ei 

limiteerita, aga 
saastetasu 

arvutatakse 

0,0056 

 

 KOKKU:   620 
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Vee erikasutusluba (3) 

 

Tornimäe küla Loa valdaja ettevõte 

Vee erikasutusloa väljastaja: PÜ Ranna Agro 

Saaremaa Keskkonnateenistus  

Vee erikasutusloa nr ja kehtestamise kuupäev:  

Nr L.VV.SA-26542; 20.04.2004 (muudetud 
01.02.2008) 

 

Vee erikasutusloa kehtivuse kuupäev:  

31.03.2009  

 

VEEVÕTT 

Veehaarde nimetus Põhjaveekihi nimetus Lubatud kogus, 
m3/a 

Tegelikult võetav 
kogus, 
m3/a 

Seljamäe lauda pk Silur 1300 3804 
Kalmemäe lauda pk Silur 1000 2895 
Kanissaare lauda pk Silur 450 382 
Sinemäe lauda pk Silur 1095 0 

KOKKU: 3845 7081 
 

HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 

Reoveepuhasti 
nimetus, suubla 

nimetus 

Reostusnäitajad Lubatud 
reostuskoormus, 

t/a 

Tegelik 
reostuskoormus, 

t/a 

Saastekahju-
hüvitis, 

kr/a 

BHT7 0,16 
hõljuvaine 0,02 

Püld 

Oti farmi puhasti 
SA055; 
suubla: pinnas 

Nüld 
Loaga ei 

limiteerita, aga 
saastetasu 

arvutatakse 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

 KOKKU:   - 
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Vee erikasutusluba (4) 

 

Kanissaare küla Loa valdaja ettevõte 

Vee erikasutusloa väljastaja: AquaMyk OÜ 

Saaremaa Keskkonnateenistus  

Vee erikasutusloa nr ja kehtestamise kuupäev:  

Nr L.VV.SA-142448; 02.01.2007  

Vee erikasutusloa kehtivuse kuupäev:  

31.12.2011  

 

VEEVÕTT 

Veehaarde nimetus Põhjaveekihi nimetus Lubatud kogus, 
m3/a 

Tegelikult võetav 
kogus, 
m3/a 

Urmeti pk 2 Silur 14 400 
Urmeti pk 1 Silur 14 400 

Andmed 
puuduvad  

 
KOKKU: 28 800 - 

 

HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 

Reoveepuhasti 
nimetus, suubla 

nimetus 

Reostusnäitajad Lubatud 
reostuskoormus, 

t/a 

Tegelik 
reostuskoormus, 

t/a 

Saastekahju-
hüvitis, 

kr/a 

BHT7 0,16 
hõljuvaine 0,02 

Püld 

Urmeti 
kalakasvatus 

Nüld 
Loaga ei 

limiteerita, aga 
saastetasu 

arvutatakse 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

 KOKKU:   - 
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2. Pöide valla üldiseloomustus 

 

2.1 Asukoht 

 

Pöide vald asub Saaremaa idaosas. Pöide vallaga piirnevad Orissaare ja Laimjala vald ning idast 

Väike väin (joonis 1). Lõunast piirneb Pöide vald Liivi lahega. Valla rannajoon on tugevasti 

liigendatud paljudeks lahtedeks, poolsaarteks ja laidudeks. Pöide valla pindala on 123,6 km2. 

Kogu valla piiri pikkuseks on ca 140 km, millest mere piiri on ca 2/3. Pöide valla võib tinglikult 

jagada kolmeks piirkonnaks: Tornimäe, Pöide ja Kõrkvere. Valla keskus asub Tornimäel. Lähim 

tõmbekeskus on naabervalla keskus, Orissaare alevik, mis asub 6 km põhjasuunas, 

maakonnakeskus Kuressaare asub Tornimäelt 56 km kaugusel ja Tallinn 163 km kaugusel. 

 

Pöide vald kuulub Läänesaarte alamvesikonda. Pöide valla ÜVK koostamisel lähtutakse seega 

Läänesaarte veemajanduskavast. 

 

 
Joonis 1. Pöide valla paiknemine. 
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2.2 Maapinna reljeef ja pinnas 

 

Pinnamood Pöide piirkonnas on tasandikuline. Kogu valla ala on madal ja lauge. Valla Väikese 

väina ja Liivi lahe kaldaalad on äärmiselt liigendatud ja madala lausrannikuga alad. 

Pinnavormidelt kuulub Pöide piirkond Läänesaarte madalikku. Valla territooriumi kõrgem osa 

asub Tornimäe ja Pöide ümbruses. Viljaka pinnasega moreenalasid kasutatakse peamiselt 

põllumaadena, paepealseil laiuvad kadastikud. Saaremaa suurim raba – Koigi raba – asub 

osaliselt Pöide valla lääneosas. 

 

Kaledoonia tsükli aluskorra sügavus valla alal on tõenäoliselt 400-500 m vahel. Aluspõhi on 

valdavalt lõheline. Kvaternaari pinnakatte paksus on peamiselt 5 kuni 10 m, piirkonniti osaliselt 

vähem kui 5 m. Maapind kerkib aeglaselt – Pöide valla alal on keskmine maapinna kerkimine ca 

2,0 mm aastas. 

 

Pinnakatteks on peamiselt moreen ja saviliiv. Esineb ka savi ning rannikul liivkruusveeristikku 

(kaart 1). Mullatüüpidest on domineerivad kamar-karbonaatmullad, kohati huumus-

karbonaatmullad. Ülejäänud osas on tegemist kamar-gleimuldadega ja osalt soomuldadega. 

 

Suur osa vallast – Kübassaare-Muraja piirkond – kuulub õhukese pinnakattega (kuni 30 cm) 

alasse, samas paikneb ka loopealseid. 

 

Valla rannikualadel esinevad glatsigeensed setted (rähkne saviliiv ja liivsavi). Kohati puudub 

pinnakate täielikult või on selle paksus alla 0,5 m. Pinnakatte jaotusest, veekihi veejuhtivusest ja 

hüdrodünaamilistest iseärasustest oleneb võimalike reostuskollete mõju põhja- ja pinnavee 

seisundile. [11] 
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2.3 Veevarud  

 

Põhjavesi 

Saare maakonnas on eraldatud järgmised põhjaveekogumid: 

1. Silur-Ordoviitsiumi Läänesaarte põhjaveekogum. 

2. Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekogum (võetakse Kuressaare linnas mineraalveena). 

3. Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Ruhnu saarel. 

 

Pöide valla joogivesi võetakse Siluri veekompleksist. Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi 

põhjavee keemiline koostis Lääne-Eesti saarestikul sõltub moodustumistingimustest. See 

väljendub erinevas veetüübis ja mineraalsuses, mille tingib iidse merevee ja sademete 

infiltratsioonivee erinev segunemisaste ning mõjutatus tänapäeva mereveest. Tornimäe asula 

puurkaev ammutab põhjavett Siluri veekompleksi Jaagarahu lademest. Siluri veekompleks toitub 

atmosfääri sademetest, mistõttu veekompleksi põhjaveetase tõuseb või alaneb olenevalt 

sademete hulgast. 

 

Puurkaevude veeandvus Pöide valla territooriumil on üldiselt väga hea, rannikul Kübassaare 

poolsaare osas rahuldav (kaart 2 ja kaart 3). 

 

Põhjavee kaitstus. Suur osa Pöide valla territooriumist moodustab nõrgalt kaitstud põhjaveega 

ala, kohati on kaitsmata põhjaveega alasid rannikul (kaart 4). 

 

Pinnavesi 

Järvedest on Pöide vallas alal Keskkonnaregistri andmetel 20 järve (tabel 1). Enamus järved on 

merelahtedest moodustunud jäänukjärved, mis paiknevad rannikul. Sisemaal asub vaid Koigi 

järv. Koigi järv on madal, suurim sügavus 1,1 m, pindala 176 ha. Väljavool järvest toimub Kuke 

kraavi kaudu kagusse. Koigi järv on oluline kalamajanduslikust seisukohast. 
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Vooluveteks on Nenu oja, mida kuivendustööde käigus on muudetud (kaart 5). Peakraavidest on 

tähtsamateks Nenu, Kiudu, Koigi ja Neemi kraavid. Kuivendustööd on oluliselt muutnud valla 

niiskusrežiimi. Üldiselt on kogu valla vooluvete võrk hõre. [11] 

 

Tabel 1. Pöide valla järved. 

Nr. Järve nimi Pindala, ha Asukoht 
1. Harju laht 191,1 Kakuna küla; Kõrkvere küla 

2. Koigi järv 114,8 Koigi küla 

3. Muraja lõpp 9,8 Muraja küla 

4. Nimetu 2 Muraja küla 

5. Nimetu 3,3 Kakuna küla; Kõrkvere küla 

6. Nimetu 2,1 Ula küla; Mui küla 

7. Nimetu 2,9 Kõrkvere küla 

8. Nimetu 1,2 Kõrkvere küla 

9. Nimetu 3,8 Kakuna küla 

10. Nimetu 1,5 Kübassaare küla 

11. Nimetu 1,2 Kõrkvere küla 

12. Nimetu 3,8 Kakuna küla 

13. Nimetu 1,5 Kübassaare küla 

14. Nimetu 1,3 Muraja küla 

15. Nimetu 3,9 Kakuna küla; Kõrkvere küla 

16. Santse lõpp  10,8 Kübassaare küla 

17. Tirbitanni järv  4,8 Muraja küla 

18. Undu laht (Käärme laht) 226,9 Välta küla; Kanissaare küla; Muraja küla 

19. Unguma lõpp 3,1 Unguma küla 

20. Väike- Muraja lõpp 2,4 Muraja küla 
 

 

2.4 Elanikkond 

 

Pöide vallas elab 01.01.2008. aasta Rahvastikuregistri andmetel 942 elanikku. Elanike tihedus on 

keskmiselt 8 in/km2, mis on maakonna vastavast keskmisest – 6,7 in/km2 – mõnevõrra kõrgem. 

Pöide vallas on 30 küla. Valla suurimad asulad on: 

• Tornimäe küla, 87 elanikuga; 

• Kärneri küla, 80 elanikuga; 

• Kõrkvere küla, 79 elanikuga; 
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• Oti küla (hajaasustus), 71 elanikuga; 

• Välta, 50 elanikuga. 

 

Elanikkond on viimaste aastate jooksul vähenenud (tabel 2). 

 

Tabel 2. Pöide valla elanike arv aastatel 2001-2008. 

Aasta 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Rahvaarv 997 996 991 977 966 953 947 942 
 

Viimastel aastatel on vallas probleemiks suur negatiivne iive ja sellega kaasnev elanikkonna 

vananemine (joonis 2). 

 

 
Joonis 2. Pöide valla rahvastiku soolis-vanuseline struktuur aastal 2007. 
 

Keskmine brutopalk Saare maakonnas 2007. aastal oli 9925 krooni, mis moodustas 87,55% Eesti 

keskmisest. Pöide vallas oli 2007. aastal keskmine brutopalk 10 126 krooni, mis jääb enamiku 

Saare maakonna valdadega samale tasemele. Seega võib Pöide valla elanikkonna maksevõime 

lugeda võrdseks ülejäänud Saare maakonna valdadega, kuid Eesti keskmisest siiski madalamaks. 
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2.5 Ühisveevärgi kasutajad 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuseid tarbivad hetkel ainult Tornimäe ja Kärneri küla 

elanikud, Puka küla elanikel on ainult kanalisatsioon. Kokku on Pöide vallas 280 veevarustusega 

liitunud elanikku ja 340 ühiskanalisatsiooniga liitunud elanikku (tabel 3). Tornimäe ühendatud 

elanike andmed hõlmavad ka institutsionaalseid veetarbijaid – põhikool ja lasteaed. 

 

Tabel 3. Ühiskanalisatsiooni ja -veevärgiga liituda võivate elanike andmed (Eesti Veevärk 
Konsultatsiooni prognoosandmetel). 

ÜVK-ga ühendatud 
elanikud Perspektiiv 

Liitumisvõimaluste 
juurdekasv 

Asula Vesi Kanalisatsioon Vesi Kanalisatsioon Vesi Kanalisatsioon 
Tornimäe 
ja 
Kärneri 280 280 280 280 0 0 

Puka 0 60 0 60 0 0 

Kokku 280 340 280 340 0 0 
 

Veevõrguga ühendatud elanike arv aastal 2015 on 268 (prognoos) ehk perioodil 2006-2015 

väheneb veevärgiga ühendatud elanike arv 12 võrra. Ühiskanalisatsiooniga liitunute arv on 2015. 

aastal eeldatavalt 327 (prognoos, perioodil 2006-2015 väheneb ühendatud elanike arv 13 võrra). 

Elanike arvu vähenemine on eeldatud olemasoleva demograafilise olukorra jätkumisena, sest 

hetkel ei ole teada põhjusi, miks Pöide valla elanike arv peaks stabiliseeruma või pöörduma 

tõusule. [12] 

 

Eramajapidamiste veeteenuse tarbe prognoosimisel on aluseks liitunud elanike arv ning 

normatiivne tarbimismaht liitrites elaniku kohta päevas (l/el/päev). Pöide vallas vastab 

majapidamiste tarve Saare maakonna keskmisele tasemele, jäädes madalamaks Kuressaare linna, 

Kaarma ning Orissaare valla vastavatest näitajatest (tabel 4). [12] 
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Tabel 4. Eeldatavad ühisveevärgi teenuse tarbimise mahud (l/elaniku kohta/ ööpäevas). 

Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tarbimise maht (l/el/ööp) 55 55 57 59 61 63 65 

 

Ühisveevärgiga ühendamata elanikkond tarbib vett lokaalsetest salv- või puurkaevudest ja juhib 

reovee kogumiskaevudesse või läbi omapuhastite pinnasesse. Reoveekogumismahuteid 

tühjendatakse nõuetekohasesse Orissaare reoveepuhasti purgimiskohta. Ühisveevärki ei kasuta 

Pöide vallas 415 majapidamist ja 670 inimest. Neist 3 majapidamises puudub vajalik koht 

salvkaevu rajamiseks (vett tuuakse mujalt) ja 52 majapidamises ei jätku kaevus vett või vee 

kvaliteet on halb. Enim probleemsete kaevudega piirkonnad on Neemi, Välta, Koigi, Kanissaare, 

Uuemõisa ja Oti külades. Reeglina on probleemiks madalad salvkaevud, mis sesoonselt 

kannatavad veepuuduse all. Kaasaegsete puurkaevude kasutajatel veeprobleemi pole. 

 

Tabel 5 võtab kokku ühisveevärgi kasutamise osas olulisemad arvnäitajad Pöide vallas. 

 

Tabel 5. Pöide valla elanikkonna andmed. 

Nr. Indikaator Ühik Arvnäitaja Märkused 
1. Elanike arv   952   

2. 
Leibkonna liikme 
keskmine netosissetulek kr/kuus 4461 

 2007. a. Saare mk 
keskmine, valla kohta 
andmed puuduvad 

3. Tööealiste elanike arv %  elanike arvust 77   

4. Veearvete tasumine %  kogusummast 100   

5. 

Ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni teenuste 
tarbijate arv %  elanike arvust 35,7   

6. Veetarve elaniku kohta l/in/d 28  2007. a. andmete järgi 

7. Summaare veetarbimine m3/aastas 2850  2007. a. andmete järgi 
 

 

2.6 Ettevõtted ja asutused 

 

Pöide vallas asuvate ettevõtete peamisteks tegevusaladeks on: piima tootmine, teraviljakasvatus, 

roo töötlemine, puidutöötlemine ja kalakasvatus. Lisaks tegutseb vallas mitmeid talusid, mille 

põhitegevuseks on loomakasvatus. Teenindussektoris tegutsevate ettevõtete peamisteks 
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valdkondadeks on majutus ning kaubandus. Suurimad veetarbijad on PÜ Ranna Agro, OÜ Pöide 

AG ja OÜ AquaMyk, kes omavad ka vee erikasutuslube. 
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3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektid 

 

3.1 Olemasolev ühisveevärk 

 

Ühisveevärgi võrgustik on olemas Tornimäe ja Kärneri külas, ühisveevärgiga liitunud elanike 

arv on 280. Veevõrgustik koos pumbamajaga on renoveeritud 2000/2001. a. Majapidamiste arv 

Pöide vallas, mis ei ole liitunud ühisveevärki on 415. Puka külas ammutatakse ühisveevärgivett 

eraomandisse kuuluvast puurkaevust. Puka külas on ühisveevärgiga ühendatud 603 elanikust 45, 

mis on 75%. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse järgi loetakse ühisveevärgiks süsteeme, 

mis teenindavad vähemalt 50 elanikku, seega ei ole Puka külas olev veevärk seaduse tähenduses 

ühisveevärk. 

 

Tornimäe ja Kärneri külades on ühine veevärk, mis baseerub ühel puurkaevul. Elanike arv kokku 

nendes külades on 112, neist 90 on liitunud ühisveevärgiga (ca 80%). Tornimäe, Kärneri ja Puka 

küla olemasoleva ühisveevärgi trasside asendiplaanid ja detailsed skeemid on esitatud kaartidel 

6-9. 

 

Tornimäe ja Kärneri külade veevarustus põhineb 1962. aastal rajatud 51 meetri sügavusel 

puurkaevul (puurkaevu passi nr. A-167-B), millel on kehtestatud 50 meetriline 

sanitaarkaitsetsoon. Tornimäe ja Kärneri joogiveevarustus põhineb ühisel puurkaevul (Tornimäe 

keskuse puurkaev, tabel 5). Puurkaev ja pumpla rekonstrueeriti 2001. aastal, samas paigaldati 

veetöötlusseadmed raua ärastamiseks. Pumplas on külmaveearvesti VM7V/1 DN25“PREMEX“. 

Võetava vee kvaliteeti kontrollitakse enesekontrollplaani alusel. 

 

Pumpla seadmete tehnilised andmed:  

1) Pump, Red Jacket 14CC, 3x 380 V, P=1,1 kW, Q= 80 l/min; 

2) Hüdrofor, WellMate, d= 0,6 m, h= 1,8 m, V= 450 l. 

 

Keskmine pumbatud vee kogus on Tornimäe-Kärneri puurkaevul 60 m3/d, tehniline seisukord 

rahuldav. Tornimäe pumplas asuvad ka veetöötlusseadmed. 

                                                 
3 ÜVK kontekstis on arvestatud külade reaalseid elanike arvusid, mis ei ühti Rahvastikuregistri seisuga. 
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Veetöötluse skeem 

Kaevu paigaldatud süvaveepump pumpab vee aeratsiooni mahutisse. Pumba tööd reguleerivad 

aeratsioonimahutisse paigaldatud taseme andurid. Aeratsioonimahutis, mille maht on 1,5 m3, on 

arvestatud oksüdatsiooni ajaks 20 minutit, mille jooksul toimub raua oksüdatsioon ja CO2 

eraldumine ning vähelahustuvate karedussoolade teke. Õhupump pumpab täiendavat õhku läbi 

õhutusdüüside 200 l/min. Kasutatud õhk eemaldatakse ventilaatortoru kaudu. Pump käivitub, 

saades selleks signaali membraanhüdrofori rõhuandurilt ja pumpab vee läbi 2 paralleelselt 

paigaldatud kvartsliivatäidisega survefiltri, kus filtreeritakse välja oksüdeerunud raud ning 

vähelahustuvad kaltsiumi ja magneesiumi soolad. 

 

Seadmete tehnilised parameetrid: 

1) Aeratsiooni mahuti – roostevaba teras, d= 1,0 m, h= 2,1 m, V= 1,5 m3; 

2) Õhupump – Yasunaga LP 200, 230 V, 0,22 kW, Q= 200 l/min; 

3) Pump DPL4-60- P= 1,1 kW, Q= 70 l/min; 

4) Automaatne liivfilter tüüp PS14, 2 tk, d= 0,4 m, h= 1,9 m, Q= 2x 30 l/min. 

 

Tornimäe ja Kärneri küla veetrasside kogupikkus on 983 meetrit (tabel 6). Veevõrgustik koos 

pumbamajaga on renoveeritud 2000/2001. a. Torustiku materjaliks on peamiselt plastik ja malm. 

Puka külas on plastikust veetrasside kogupikkus 462 m. 

 

Tabel 6. Pöide ühisveevärgi olemasolev veetorustik. 
Veetorustiku vanus aastates   

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 üle 30 

Toru 
materjal 

Toru 
läbimõõt, 

mm 
  

Torustiku pikkus, m 

Kokku 
  

33   44     Malm 

60   89     

133 

40  158      Plastik 
(BEM) 63  692      

850 

 

Tornimäe ja Kärneri veetorustik ja pumpla on uuendatud ning varustatud rauaärastusseadmega. 

Tornimäe puurkaevu vesi vastab nõuetele. Probleemiks on veearvestite amortiseerumine ning 

täieliku ülevaate puudumine veetarbimisest ja -kaost. 
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Puka küla ühisveevärgi kohta puuduvad andmed nii veetarbimise kui ka kvaliteedi kohta, 

puuduvad veemõõtjad. Kasutatav puurkaev kuulub eraomandisse, info puurkaevu seisukorra 

kohta puudub. 

 

 

3.2 Olemasolev kanalisatsioon 

 

Ühiskanalisatsioonivõrk on rajatud Tornimäe, Kärneri ja Puka külla (kaardid 6-9). Tornimäe ja 

Kärneri võrgustik on omavahel seotud, kanalisatsioon suubub Tornimäe puhastusjaama. 

Tegemist on isevoolse kanalisatsioonisüsteemiga, reovee pumplast puhastini on survetrass. 

Reovee koguse ja koostise muutumise kohta andmed puuduvad. 

 

Kanalisatsioonitorustiku üldpikkus on 2,0 km, sellest üle 0,3 km on survetorustikku, isevoolne 

torustik on ehitatud keraamilistest torudest ja on tänaseks täielikult amortiseerunud. 

Kanalisatsioonitorustike materjaliks on Tornimäel vanemas osas valdavalt asbotsement ja 

keraamiline, renoveeritud osas plastik (tabel 7). Puka küla kanalisatsioonitorustiku materjaliks 

on vanemas osas asbotsement ning Ühtekuuluvus Fondi projekti käigus renoveeritud osas plastik 

(tabel 8). Renoveerimistööde käigus (2008. a.) paigaldati Kärneri külas kokku 422 m ning Puka 

külas 63,4 m torustikku. 

 

Tabel 7. Tornimäe ja Kärneri olemasolev kanalisatsioonitorustik. 
Veetorustiku vanus aastates   Toru 

läbimõõt, 
mm 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 üle 30 Kokku 

Toru 
materjal 

  Torustiku pikkus, m   

100     23   

140     72   

150     171   

Asbo-
sement 

200     71   

337 

150     539   

180     220   

200     84   

Keraa-
miline 

250     177   

1020 

90  26      Plastik 
(PP) 100  62      

558 
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130  59      

160 187       

200 224       

 

Tabel 8. Puka küla olemasolev kanalisatsioonitorustik. 
Veetorustiku vanus aastates   Toru 

läbimõõt, 
mm 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 üle 30 Kokku 

Toru 
materjal 

  Torustiku pikkus, m   

Asbo-
sement 

160    78    78 

Malm 120    20    20 

Plastik 
(PP) 

160 63       63 

 

Pöide vallas sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi juhitakse teedelt kraavidesse ning 

immutatakse pinnasesse. Üldiselt sademevee äravooluga probleeme pole, kuna tegu on 

hajaasustuse piirkonnaga, piisavalt on looduslikku pinnast, kuhu sadevesi saab filtreeruda. 

Probleemne piirkond on Tornimäe Põhikooli ja vallamaja ümbrus, kus on kõvakattega teed. 

 

Reoveepuhastusseadmed 

Tornimäe reoveepuhastusseade BAGA International AB bioreaktor (paigaldatud 2000/2001 a.) 

on hetkel toimiv, kuid töötab ebaefektiivselt. Reoveepuhasti on ehitatud ka Kõrkvere 

kalatööstusesse, aga kalatöötlemise lõppemisel jäi puhasti seisma. Halvasti töötav reoveepuhasti 

on Oti lüpsifarmis, mille valdajaks on OÜ Pöide AG. Puhasti tüüp on BIO-25 ja see on mõeldud 

lüpsifarmi lüpsiseadmete pesuvete puhastamiseks. Üldine reostuskoormus on madal ja tõsist ohtu 

põhjaveele ei ole. [9]. 

 

Suurimaks probleemiks on Pöide vallas olnud kanalisatsioonitrasside amortiseerumine. 

Ühtekuuluvusfondi projekti raames on kavas välja vahetada osaliselt kanalisatsioonitorustik 

Kärneri külas kuni ülepumpamisjaamani ja rajada Puka külla reoveepumpla ning reoveepuhasti 

koos imbsüsteemiga. Hetkel Pukal reoveepuhasti puudub. Kanalisatsioon suubub 

reoveekogumismahutisse, mida tühjendatakse nõuetekohaselt Orissaare reoveepuhasti 

purgimiskohta. Tornimäe reoveepuhasti vajab renoveerimist või väljavahetamist, kuna puhasti 

efektiivsus on madal. 
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Reovee puhastusjaama ei ole paigaldatud veemõõtjaid. Majapidamistes, mis ei ole ühendatud 

kanalisatsiooniga, ei toimu reovee töötlemist, vaid immutatakse otse pinnasesse või kogutakse 

mahutitesse. 

 

 

3.3 Tuletõrjeveevarustus 

 

Pöide vallas tuletõrjehüdrante ei ole. Olemasolevatest eraldiseisvatest tuletõrje veevõtukohtadest 

ei ole kõik kasutusel. Mõningad neist on osaliselt täidetud või tühjad (tabel 9). Tuletõrje 

veevõtukohad vajavad kontrolli ning korrastamist või sulgemist- tuletõrje veevõtukohti haldab 

päästeamet koostöös vallavalitsusega. 

 

Tabel 9. Olemasolevad tuletõrje veevõtukohad Pöide vallas. 

Nr. Asukoht Mahtuvus, m3 Tüüp Korrasolek 
1. Kahutsi vasikalaut 100 Maa-alune Teadmata 

2. 
Kalmemäe (Karjassaare) 
allika Piiramata Lahtine Kasutatav 

3. 
Oti küla Pöide 
noorloomalaut 100 Maa-pealne Teadmata 

4. 
Oti küla Pöide 
noorloomalaut (teepoolne) 100 Maa-pealne Tühi 

5. 
Oti suurfarm 
puhastusjaam 100 Maa-alune Kasutatav, täidetud 1/2 

6. Oti suurfarm uus laut 100 Maa-pealne Kasutatav, täidetud 

7. Oti suurfarm vana laut 100 Maa-alune Kasutatav, täidetud 1/2 

8. Oti töökoda 50 Maa-pealne Teadmata 

9. Pöide koorejaam 25 Maa-alune Teadmata 

10. Tornimäe angaar 100 Maa-alune Teadmata 

11. Tornimäe kool 50 Maa-pealne Tühi 

12. 
Tornimäe kultuurimaja 
(majade vahel) 100 Maa-alune Kasutatav, täidetud 3/4 

13. Tornimäe kultuurimaja  100 Maa-alune Kasutatav, täidetud 1/2 

14. Tornimäe Tuule 8 50 Maa-alune Teadmata 

15. Tornimäe töökoda 100 Maa-pealne Kasutatav, täidetud 

16. Välta küla Sinemäe sigala 100 Maa-alune Teadmata 

17. 
Välta küla Vambola 
kuivati 100 Maa-alune Kasutatav, täidetud 1/2 
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18. Unguma jõgi Piiramata Lahtine Teadmata 
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4. Ühisveevärki ja -kanalisatsiooni teenindav ettevõte 
 

Pöide vallas tegutsevaks vee-ettevõtteks on AS Kuressaare Veevärk. AS Kuressaare Veevärk on 

eraõiguslik aktsiaselts, mille aktsionärideks on alates 2004. aastat Kuressaare linn ja 13 valda. 

Pöide valla osalus on 2,06 %. 

 

Ettevõtte põhitegevuseks on vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumine 15270 elanikuga 

Kuressaare linnas ning selle lähiümbruses. Ettevõtte aktsiakapitali suurus oli seisuga 89,927 

miljonit krooni (31.12.2007). 

 

Seoses käivitunud maakondliku suurprojektiga laieneb AS Kuressaare Veevärk tegevus kogu 

Saare maakonda. Projektiga on haaratud järgmised omavalitsused: Kuressaare linn, Kaarma, 

Kihelkonna, Kärla, Leisi, Lümanda, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Ruhnu, Salme ja 

Valjala vallad, kes on AS Kuressaare Veevärgiga sõlmitud aktsionäride lepingu osapooled. 

 

Pöide valla vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad. Pöide valla vee- ja kanalisatsiooniteenuste 

omahinnad on Saaremaa keskmisest tasemest 34 % võrra kõrgemad. Omahinnad peegeldavad 

kulusid, mis on vaja täielikult katta ning nendele vastavalt kujunevad ka tariifid klientidele. 

Vastavad tariifid on esitatud kahe teenuse lõikes, elanikele ja asutustele/ettevõtetele, tabelis 10. 

[12] 

 

Tabel 10. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse prognoostariifid (EEK/m3) Pöide vallas (Eesti Veevärk 
Konsultatsioon andmetel). 
 
Veekasutaja                 Aasta 
ja teenus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Elanikud, 
veeteenus - 18,73 19,11 19,26 19,61 20,26 20,96 

Elanikud, 

kanalisatsiooniteenus - 45,52 38,06 38,73 39,19 40,04 40,95 
Asutused/ettevõtted, 
Veeteenus - 21,02 20,6 21,19 21,57 22,29 23,06 

Asutused/ettevõtted, 

kanalisatsiooniteenus - 50,07 41,87 42,6 43,11 44,04 45,05 
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5. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kavandamine 

 

5.1 Ühisveevärgi arendamine 

 

On arvestatud, et kuna Pöide vallas ei tehta Läänesaarte investeeringuprogrammi raames 

võrkude laiendamist ega toimu uusi liitumisi, siis selle ning elanike arvu vähenemise 

koosmõjuna toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatud tarbijate arvu vähenemine. 

Veevõrguga ühendatud elanike arv väheneb vahemikus 2006–2015 12 tarbija võrra (tabel 11). 

Elanike arvu vähenemine on eeldatud olemasoleva demograafilise olukorra jätkuna. 

 

Tabel 11. Ühisveevärgiga liitunud elanike prognoosarv Pöide vallas (Eesti Veevärk 
Konsultatsioon andmetel). 
           Aasta 
Asula  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tornimäe ja 
Kärneri 280 273 272 271 270 269 268 267 

Puka - - - - - - - - 

Kokku 280 273 272 271 270 269 268 267 
 

Eramajapidamiste veeteenuse tarbe prognoosimisel on aluseks liitunud elanike arv ning 

normatiivne tarbimismaht liitrites elaniku kohta päevas (l/el/päev). Pöide vallas vastab 

majapidamiste tarve Saare maakonna keskmisele tasemele, jäädes madalamaks Kuressaare linna, 

Kaarma ning Orissaare valla vastavatest näitajatest. Pöide valla puhul on elanike vee- ja 

kanalisatsioonitarbe eeldatud maht enne 2010. aastat 55 l elaniku kohta päevas ning alates 2015. 

aastast prognoositud 65 l elaniku kohta päevas (tabel 12). Eramajapidamiste veetarbimise kasvu 

prognoositakse 5480 m³  (2011. a.) mahuni 6358 m³ (2015 a.). Pöide valla veetarbimise maht 

kasvab, kuna Läänesaarte investeeringuprogrammi elluviimise järel suureneb järk-järgult 

veeteenuste tarbimine ühe elaniku kohta. Liitunud elanike arv langeb, kuid selle mõju on 

marginaalne. 
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Tabel 12. Veeteenuse tarbimine elanike poolt (m3/aastas). 
           Aasta 
Asula  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tornimäe ja 
Kärneri 2487 5 480 5 659 5 836 6 012 6 186 6 358 6 335 

Puka - - - - - - - - 

Kokku 2 487 5 480 5 659 5 836 6 012 6 186 6 358 6 335 
 

Pöide valla ettevõtete ja asutuste veeteenuse tarbimine ei ole märkimisväärne, praegustel 

andmetel moodustab see 818 m³. Nn tööstuslik veetarbimine jääb eeldatavalt samale aastasele 

tasemele kogu prognoosiperioodiks, sest ei ole ette näha tööstusliku veetarbe suurenemise 

põhjust. [12] 

 

Pöide vallas tarbeveevarusid kinnitatud ei ole. Tornimäe Põhikooli veehaardele on vee 

erikasutusloaga kinnitatud lubatud aastane veevõtt 5000 m3/aastas (kuni aastani 2010). Aastal 

2011 väheneb lubatud aastane veevõtt 2100 kuupmeetrini aastas. Kuna prognoositav 

veetarbimine ületab 5000 m3/aastas, kujuneb veevõtt lubatust suuremaks ja vee-erikasutusloa 

taotlemisel tuleb seda arvestada. 

 

 

5.2 Ühisveevärgi arendamine väljaspool olemasolevat reoveekogumisala ja ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooniga kaetud ala 

 

Pikemas perspektiivis plaanitakse Pöide vallas katta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 12 küla. 

Eelisjärjekorras plaanitakse rajada veevõrgustik küladesse, kus eramajapidamistes on probleeme 

erakaevudest võetava veega, praegu on Pöide Vallavalitsuse poolt registreeritud kokku 57 

probleemset kaevu. Perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituvad külad: Oti, Mui, 

Veere, Uuemõisa, Reina, Kahutsi, Iruste, Ardla, Neemi, Välta, Kanissaare, Kõrkvere (kaardid 

12-20). Ühisveevärgi välja ehitamine nendesse küladesse parandaks vee kvaliteeti ning 

kättesaadavust. Oluline on rajada ühisveevärk ja -kanalisatsioon piirkondadesse, kus on tegemist 

nõrgalt kaitstud põhjaveega. Uute ühisveevärgi süsteemide rajamisel luuakse uued veehaarded. 

Alad, mida ei kaeta ühisveevärgiga, varustatakse individuaalkaevudega, et tagada kvaliteetse 

joogivee kättesaadavus. 



Pöide valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastatel 2009-2021 

  32 

Hajaasutuse veeprogrammi (rahastatud 2008. a.) raames rajatati Pöide valda kuus 

individuaalpuurkaevu. 

 

Puka küla ühisveevarustuses tuleb kontrollida vee kvaliteeti ning kasutatava puurkaevu olukorda. 

 

 

5.3 Tuletõrjeveevarustuse arendamine 

 

Pöide vallas hüdrante ei ole ja puudub ka vajadus nende rajamiseks. Olemasolevad eraldiseisvad 

tuletõrje veevõtukohad (tabel 9) vajavad rekonstrueerimist ning osad neist ka sulgemist. 

Tuletõrje veevõtukohtade hooldamine toimub koostöös Päästeametiga. Kompaktse hoonestusega 

alade arendamisel kavandatakse ja ehitatakse välja vastavasse piirkonda tuletõrje veevõtumahuti. 

 

 

5.4 Ühiskanalisatsiooni arendamine 

 

Läänesaarte investeeringuprogrammi raames on arvestatud, et kuna Pöide vallas ei tehta võrkude 

laiendamist ega toimu uusi liitumisi, siis selle ning elanike arvu vähenemise koosmõjuna toimub 

ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga ühendatud elanike arvu vähenemine. Ühiskanalisatsiooniga 

liitunute arv on 2015. aastal eeldatavalt 327, perioodil 2006–2015 väheneb ühendatud elanike 

arv 13 võrra (tabel 13). [12] 

 

Tabel 13. Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv 
           Aasta 
Asula  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tornimäe ja 
Kärneri 280 273 272 271 270 269 268 267 

Puka 60 59 59 59 59 59 59 59 

Kokku 340 332 331 330 329 328 327 326 
 

Pöide vallas on ühiskanalisatsioon ainult Tornimäe, Kärneri ja Puka külas. 

Investeeringuprogrammi tulemusena viiakse läbi ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine. Valla 

elanike kanalisatsiooniteenuse realisatsioonimaht kasvab 2015. aastaks 7758 m³-ni (tabel 14). 
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Tabel 14. Kanalisatsiooniteenuse tarbimine elanike poolt (m3/aastas). 
           Aasta 
Asula  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tornimäe ja 
Kärneri 2 958 5 480 5 659 5 836 6 012 6 186 6 358 6 335 

Puka - 1 184 1 227 1 271 1 314 1 357 1 400 1 400 

Kokku 2 958 6 665 6 886 7 107 7 325 7 542 7 758 7 734 
 

Ettevõtete ja asutuste poolt kanalisatsiooniteenuse tarbimine püsib praegusel prognoositud 

tasemel – 818 m³ aastas, kuna olemasoleva informatsiooni põhjal ei saa eeldada, et 

tööstustarbimine võiks kasvada. [12] 

 

Tornimäe reoveepuhasti esialgne renoveerimisplaan 

Esialgsete plaanide kohaselt lammutatakse olemasolev reoveepuhasti ja selle hoone Tornimäel, 

kuna selle puhasti biofilter on ummistunud ning puhastit ei ole võimalik teenindada. Kaalutakse 

vana puhasti mahutite kasutamist mudakaev-stabilisaatoriks ehitamist. 

 

Vana puhasti asemele ehitatakse uus hoone (7×4=28m2) ja roostevabast terasest kaetud pinnaga 

biotüüpi puhasti. Järelpuhastusena pakutakse välja liivafiltri rajamist. Puhasti territoorium 

piiratakse aiaga. 

 

Bio-tüüpi reoveepuhasti protsessiskeemi kirjeldus: 

Asulast reoveepumplatesse kokku kogutud reoveed juhitakse treppvõrele, kus eemaldatakse 

mehaaniliselt reoveest vees lahustamatu jämedakoeline praht. Võrelt liigub praht 

prügikonteinerisse. Mehaanilise puhastuse läbinud vesi juhitakse BIO-30 anoksilisse kambrisse, 

kus segatakse reoveepuhastisse sisenev reovesi järelsetitist eemaldatud mudaga. Anoksilises 

kambris lagundatakse mikroorganismide toimel biolagunevaid reoaineid ning vees leiduvad 

nitrit- ja nitraatlämmastik gaasiliseks lämmastikuks. Anoksilisest kambrist juhitakse vesi 

aeratsiooni tanki, kus mikroorganismide ja õhustamise toimel eraldatakse veest biokeemiliselt 

lagundatavad süsinikuühendid. Õhu pihustamiseks reovette on õhustuskambri põhja paigaldatud 

peenmull difuusorid. Õhupuhurid ise paiknevad teenindushoones. Õhustuskambrist voolab 

aktiivmudasegu setitisse, läbides eelnevalt õhueralduskambri. Setitis vool aeglustub ja 
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aktiivmuda settib välja. Settinud muda valgub mööda setiti kaldseina alla, kust see imetakse 

ringleva vee toimel tagasi õhustuskambrisse. Setiti ja õhueralduskambri pinnale kerkiva muda 

imevad õhustuskambrisse ringleva vee toimel töötavad ejektorid. Mudaringluse intensiivsust 

saab reguleerida õhustuskambri ja õhueralduskambri vahel asuvate plaatsiibritega. Kui muda on 

protsessi tekkinud palju, tuleb liigne muda paakautoga välja pumbata mudakaev-stabilisaatorisse. 

 

Puka reoveepuhasti esialgne rekonstrueerimisplaan 

Puka külla ehitatakse esialgse plaani järgi uus septik koos pinnasfilter tüüpi puhastiga. 

Puhastatud heitvesi immutatakse läbi immutusväljaku pinnasesse. Heitvee proovivõtu kaev 

ehitatakse enne immutusväljakut. 

 

Reoveepuhasti protsessiskeemi kirjeldus: 

Asulast reoveepumplasse kokku kogutud reoveed juhitakse kanalisatsioonipumpla abil 

kolmekambrilisse septikusse, kus reovett puhastatakse mehhaaniliselt ja samas toimub ka fosfori 

eelsadestamine. Septiku II kambrisse juhitakse koagulanti [PIX-113 (raud(III)sulfaat)] fosfori 

keemiliseks ärastuseks. Septikus settib fosfori sete II kambri põhja. Septikust liigub vesi 

isevoolselt läbi võrekaevu (võre ava laiusega 6 mm), kus eemaldatakse veest sellega kaasa 

voolanud sodi ja praht, vihmutuspumplasse. 

 

Mehaanilise ja keemilise puhastuse läbinud vesi pumbatakse vihmutuskuplitesse, kus vihmutid 

jaotavad vee ühtlasel horisontaalse läbivooluga pinnasfiltrile, kus toimub reovee bioloogiline 

puhastus. Pinnasfiltrist juhitakse osa puhastatud veest isevoolselt immutusväljakule. Teine osa 

puhastatud veest juhitakse septiku II kambrisse. Heitvee väljavoolule rajatakse proovivõtu koht. 

 

Reoveemõõtja kaev paigaldatakse septiku ja pumpla vahelisele maa-alale. Kaevu paigaldatakse 

impulssveemõõtja, millelt on võimalik lugeda vooluhulka. 

 

Septik (kolmekambriline PE tüüpi plastist) on pealt kinnine setiti, millesse sadestunud 

läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt. Enamus settest 

vajub septiku põhja, kuid osa sellest (rasvad, õlid, plastkile, kummi, vaht, kääriv põhjasete) 

tõuseb pinnale. Sete tuleb vedada suurpuhastisse, kus toimub settekäitlus. Setet peab 

korrapäraselt välja vedama 4 korda aastas. 
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5.5 Ühiskanalisatsiooni arendamine väljaspool olemasolevat reoveekogumisala ja 

ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga kaetud ala 

 

Pikemas perspektiivis rajatakse Pöide valla suurematesse asulatesse nii ühisveevärgi- kui ka 

ühiskanalisatsioonivõrgustikud. Perspektiivis määratakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga 

kaetud alad 12 hajaasustusega külasse: Oti, Mui, Veere, Uuemõisa, Reina, Kahutsi, Iruste, Ardla, 

Neemi, Välta, Kanissaare, Kõrkvere (kaardid 12-20). Olemasolevat Tornimäe-Kärneri 

reoveekogumisala ja Puka küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud ala laiendatakse 

(kaardid 10 ja 11). 

 

 

5.6 Sademeveekanalisatsioon 

 

Pöide vallas toimub sademevee ärajuhtimine teedelt kraavidega. Sademekanalisatsiooni rajatud 

ei ole. Põhiline osa sademeveest imbub pinnasesse kinnistutel ja teeäärsetel haljasaladel. Kuna 

kõvakattega pindade osakaal on väike, siis üleujutusi üldiselt ei teki. Probleemne on vaid 

Tornimäe Põhikooli ja Tornimäe rahvamaja ümbrus. Seal tuleks rajada süsteemid sademevee 

ärajuhtimiseks. 
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6. Pöide valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamisega seotud 

investeeringud 

 

6.1 Tööde mahud ja maksumused 

 

Käesolevas arengukavas on toodud vee- ja kanalisatsioonitorustike ning vajalike seadmete ja 

rajatiste hinnad “Läänesaarte alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste 

rekonstrueerimine ja laiendamine” käigus tehtud hinnapakkumistest ja väljakujunenud 

maksumustest.  

 

Läänesaarte alamvesikonna veemajandus Saare maakonnas ÜF projekt CCI 2004 EE 16 PE 005 

raames investeeriti 2008. a. veemajanduse kaasajastamisse 1428394,72 EEK. Investeering 

koosnes 467 m isevoolse kanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimisest ja 40 m kanalisatsiooni 

survetorustiku ehitamisest. Projekti raames ehitati ka üks reoveepumpla. Investeeringud tehti 

Tornimäe, Kärneri ja Puka külas. 

 

Sama programmi raames tehakse ajavahemikul 2009-2010 jätkuinvesteering, mille raames 

ehitatakse kaks reoveepuhastit, üks reoveepumpla ja rekonstrueeritakse olemasolev puurkaev. 

Investeeringute kogumaksumuseks on kavandatud 3599793 EEK. Investeeringud tehakse 

Tornimäe, Kärneri ja Puka külas. 

 

 

6.2 Investeeringute kavandamine 

 

Investeeringutest kavandab Pöide vald pikemas perspektiivis ehitada välja vee- ja 

kanalisatsioonivõrgu järgmistesse hajaasustusega küladesse: Oti, Mui, Veere, Uuemõisa, Reina, 

Kahutsi, Iruste, Ardla, Neemi, Välta, Kanissaare, Kõrkvere. Samuti prognoositakse hajaasustuse 

veeprogrammis puurkaevude ehitamist samas mahus. 

 

Investeeringute maksumust on keeruline prognoosida, kuna nende investeeringute kohta 

puuduvad ehitusprojektid, mille alusel saaks kalkuleerida töömahtusid. Samuti on vee- ja 



Pöide valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastatel 2009-2021 

  37 

kanalisatsioonivõrkude ehituse hinnad viimase viie aasta jooksul teinud kiireid muutusi nii 

kallinedes kui ka odavnedes. Finantsprognoosi tegemisel on võetud aluseks tänased ehitushinnad 

(05.2009) ja trasside rajamise ligikaudsed pikkused. Veetrassi ehitamise hinnaks on arvestatud 

hinnanguliselt 930 EEK/m ja kanalisatsioonitrassil 960 EEK/m. Ühispuurkaevu ja pumpla 

rajamise hinnaks on arvestatud hinnanguliselt 250000 EEK, küladesse kavandatud 

reoveepuhastitel on hinnanguliseks maksumuseks arvestatud 800000 EEK. Kavandatavatest 

investeeringutest annab ülevaate tabel 15. 

 
Tabel 15. Veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava investeeringute vajadus. 

Investeeringud  

Nr. 
Projekti (programmi) 

nimetus 

Projekti 
maksumus 

kokku mln kr 20
08

-2
01

0 

20
11

-2
01

5 

20
16

-2
02

0 

Finantseerimis-
allikad 

I Veemajandus 

1. 
Hajaasustuse 
puurkaevud 1 0,2 0,4 0,4 

KOV, riik, asjast 
huvitatud isik 

2. 
Ühisveevärgi ehitamine 
Oti 1,6   1,56 KOV, riik 

3. 
Ühisveevärgi ehitamine 
Mui-Veere-Uuemõisa 3,1   3,1 

KOV, riik 

4. 
Ühisveevärgi ehitamine 
Kõrkvere 2,9   2,9 

KOV, riik 

5. 
Ühisveevärgi ehitamine 
Kanissaare 1,1   1,1 

KOV, riik 

6. 
Ühisveevärgi ehitamine 
Reina 3,3   3,3 

KOV, riik 

7. 
Ühisveevärgi ehitamine 
Kahutsi-Iruste 2,1   2,1 

KOV, riik 

8. 
Ühisveevärgi ehitamine 
Välta 2,5   2,5 

KOV, riik 

9. 
Ühisveevärgi ehitamine 
Ardla 1,5   1,5 

KOV, riik 

10. 
Ühisveevärgi ehitamine 
Neemi 1,1   1,1 

KOV, riik 

11. 
Ühisveevärgi ehitamine 
Puka (laiendus) 0,3   0,3 

KOV, riik 

12. 

Ühisveevärgi ehitamine 
Tornimäe-Kärneri 
(laiendus) 0,8   0,8 

KOV, riik 

II Kanalisatsioon 

1. 
Kanalisatsioonivõrgu 
ehitamine ja 2,1   2,1 

KOV, riik 
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Investeeringud  

Nr. 
Projekti (programmi) 

nimetus 

Projekti 
maksumus 

kokku mln kr 20
08

-2
01

0 

20
11

-2
01

5 

20
16

-2
02

0 

Finantseerimis-
allikad 

reoveepuhasti rajamine 
Oti 

2. 

Kanalisatsioonivõrgu 
ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 
Mui-Veere-Uuemõisa 3,7   3,7 

KOV, riik 

3. 

Kanalisatsioonivõrgu 
ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 
Kõrkvere 3,5   3,5 

KOV, riik 

4. 

Kanalisatsioonivõrgu 
ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 
Kanissaare 1,7   1,7 

KOV, riik 

5. 

Kanalisatsioonivõrgu 
ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 
Reina 3,9   3,9 

KOV, riik 

6. 

Kanalisatsioonivõrgu 
ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 
Kahutsi-Iruste 2,7   2,7 

KOV, riik 

7. 

Kanalisatsioonivõrgu 
ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 
Välta 3,1   3,1 

KOV, riik 

8. 

Kanalisatsioonivõrgu 
ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 
Ardla 2,1   2,1 

KOV, riik 

9. 

Kanalisatsioonivõrgu 
ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 
Neemi 1,7   1,7 

KOV, riik 

10. 

Kanalisatsioonivõrgu 
ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 
Puka (laiendus) 0,3   0,3 

KOV, riik 

11. 

Kanalisatsioonivõrgu 
ehitamine ja 
reoveepuhasti rajamine 
Tornimäe-Kärneri 0,8   0,8 

KOV, riik 



Pöide valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastatel 2009-2021 

  39 

Investeeringud  

Nr. 
Projekti (programmi) 

nimetus 

Projekti 
maksumus 

kokku mln kr 20
08

-2
01

0 

20
11

-2
01

5 

20
16

-2
02

0 

Finantseerimis-
allikad 

(laiendus) 
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Lisad 

 

Tabel 17. Pöide valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kaartide koondtabel. 

Nr. Kaardi nimetus Asukoht Kaardil näidatakse Mõõtkava 
01/20 Pinnakate Pöide vald Pinnakate 1:100 000 
02/20 Puurkaevude veeandvus Pöide vald Kaevude veeandvus 1:100 000 
03/20 Puurkaevude deebit Pöide vald Kaevude deebit 1:100 000 
04/20 

Põhjavee kaitstus 

Pöide vald Põhjavee kaitstus, 
soolaka põhjavee 
leviku piirkond 1:100 000 

05/20 Maaparandus Pöide vald Maaparandus 1:100 000 
06/20 Vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
üldskeem 

Tornimäe küla 
ja Kärneri küla Trasside ja rajatiste 

asendiplaan 1:5 000 
07/20 Vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
üldskeem 

Puka küla 
Trasside ja rajatiste 
asendiplaan 1:5 000 

08-1/20 
08-2/20 
08-3/20 

Vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 
põhiskeem 

Tornimäe küla 
ja Kärneri küla Trasside ja rajatiste 

detailne skeem 1:1 000 
09/20 Vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
põhiskeem 

Puka küla 
Trasside ja rajatiste 
detailne skeem 1:1 000 

10/20 Olemasolev ja 
perspektiivne 
reoveekogumisala 

Tornimäe küla 
ja Kärneri küla 

Olemasolev ja 
perspektiivne 
reoveekogumisala 1:10 000 

11/20 Olemasolev ja 
perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga kaetav 
ala 

Puka küla Olemasolev ja 
perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga 
kaetav ala 1:10 000 

12/20 Perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga kaetav 
ala 

Oti küla Perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga 
kaetav ala 1:10 000 

13/20 Perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga kaetav 
ala 

Mui, Veere, 
Uuemõisa küla 

Perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga 
kaetav ala 1:10 000 

14/20 Perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga kaetav 
ala 

Reina küla Perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga 
kaetav ala 1:10 000 

15/20 Perspektiivne Kahutsi ja Perspektiivne 1:10 000 
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Nr. Kaardi nimetus Asukoht Kaardil näidatakse Mõõtkava 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga kaetav 
ala 

Iruste küla ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga 
kaetav ala 

16/20 Perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga kaetav 
ala 

Ardla küla Perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga 
kaetav ala 1:10 000 

17/20 Perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga kaetav 
ala 

Neemi küla Perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga 
kaetav ala 1:10 000 

18/20 Perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga kaetav 
ala 

Välta küla Perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga 
kaetav ala 1:10 000 

19/20 Perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga kaetav 
ala 

Kanissaare küla Perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga 
kaetav ala 1:10 000 

20/20 Perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga kaetav 
ala 

Kõrkvere küla Perspektiivne 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga 
kaetav ala 1:10 000 

 


