
Kuidas maailma maale tuua – Suure-Jaani näitel

Tõnu Aavasalu

Põhja-Sakala vallavanem



Põhja-Sakala vald
pindala 1153 km2

elanikke ~8000

2 linna (Suure-Jaani, Võhma)

2 alevikku (Olustvere, Kõpu)

70 küla



19.-20. sajandil  mindi Suure-Jaani 
kandist – soode ja rabade keskelt –
Peterburi õppima, Euroopasse end 
täiendama ja Vene impeeriumi 
avarustesse tööle.

• Johann Köler 
• Artur Kapp
• Mart Saar



Pisut rohkem kui 100 aastat tagasi ehitasid 
külamehed sooservale koolimaja, kus asus 
õppima üle 200 lapse.



Täna on meie territooriumil osa Soomaast ja 
siin on ka Eesti suurim küla:
Sandra küla. 
173 km2 - suurem kui Tallinna linn. 
Elanikke on külas aga napilt kolm tosinat -
suure osa hõlmab Valgeraba.

Sandra küla



Meil on palju kauneid paiku elamiseks



Käesoleval aastakümnel ei pruugi enam alati Peterburi või 
mujale minna, võib elada kasvõi rabas – piisab, kui on 
head teed ja kiire internet.

Siis võib isegi Peterburist maale elama ja töötama tulla.



M Ä Ä R U S
Suure-Jaani 24. september 2015 nr 28 

Programmi „Kiire lairibateenuse kättesaadavuse parandamine aastatel 
2015-2017” läbiviimise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1. Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused 

(1) Programmi „Kiire lairibateenuse kättesaadavuse parandamine” (edaspidi programm) eesmärgiks on 
internetiühenduste kättesaadavuse parandamine, et tagada head elutingimused Suure-Jaani valla 
hajaasustusega piirkondades elavatele peredele ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele 
hajaasustusega piirkondades.

(2) Eesmärgi saavutamiseks toetatakse valla eelarveliste vahendite olemasolul  juurdepääsuvõrgu ehitamist 
EstWin baasvõrgust kasusaajani.

(3) Programm on suunatud Suure-Jaani valla hajaasustusega piirkonna majapidamistele, mis asuvad olemasoleva 
baasvõrgu piirkonnas.



§ 3. Programmi rakendamine
(1) Programmi viib läbi  Suure-Jaani Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).
(2) Vallavalitsus koostöös elanike, külaseltside ning sideoperaatoritega selgitab välja olemasoleva baasvõrgu piirkonnas 

kiiret  lairibateenust soovivad majapidamised.
(3) Kui soovijaid on paikkonnas piisavalt ning investeering on otstarbekas,  korraldab vallavalitsus  juurdepääsuvõrgu 

väljaehitamise kooskõlas valla eelarveliste võimalustega.
(4) Vallavalitsus kuulutab programmi avatuks ja  määrab taotluste esitamise ning omafinantseeringu tasumise tähtaja.
(5) Projektis osalemiseks esitab kinnistu omanik (omanikud) vallavalitsusele avalduse (lisa 1) ning garantiikirja 

omafinantseeringu tasumise kohta.
(6) Vallavanem määrab projekti läbiviimiseks vallavalitsuse ametnike hulgast vastutava isiku.
(7) Projektis osaleja omafinantseering on füüsilisel isikul  375 eurot majapidamise kohta ja  juriidilisel isikul 1000 eurot.

§ 4. Toetuse andmise alused
(1)Programmi raames saavad toetuse taotlejaks olla füüsilised isikud, kelle  elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt 
Suure-Jaani vallas ja juriidilised isikud, kelle tegevuskoht asub Suure-Jaani valla territooriumil.
(2)Programmi raames toetatakse valguskaablitel põhineva elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamist koos vajalike 
rajatistega.
(3)Väljaspool programmi piirkonda võib luua ühendusi, kui need asuvad kavandatava trassilõigu vahetus läheduses.



Internetiühendus valguskaabliga
KOKKU:
263 majapidamist,
125,1 km 

2013 Rääka küla 5 majapidamist
2014 Kootsi, Vihi ja Põhjaka küla 29 
majapidamist
2015 Epra, Kildu, Ilbaku, Lemmakõnnu, 
Kobruvere, Metsküla ja Vastemõisa küla 
136 majapidamist
2017 Tääksi piirkonna 82 majapidamist
2018 ehitamisel Nuutre-Sõpruse 11 
majapidamist



VALGUSKAABLI EHITUSTÖÖD

km eur eur/km liitujaid

maja-
pidamise 
kohta

Oma-
finantseering Vald kokku

Vald 
majapidamise 
kohta Ehitaja

Rääka 2013 2,5 5

Kootsi-Vihi-Põhjaka 2013-2014 14, 8 79920 5400 29 2756 10875 69045 2381 Haberst Infra AS

Vastemõisapiirkond 2015-2016 70 353136 5359 136 2597 49500 303636 2233 Eltel Networks AS 

Aimla-Tääksi 2016-2017 51,1 227244 4447 82 2771 30750 196494 2396 Connecto AS

Nuutre-Sõpruse  ehitamisel 4 22560 2050 11 2051 4125 18435 1676 Fiberup OÜ

KOKKU 125,1 682860 263 95250 587610







Tänan tähelepanu eest!


