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1. SISSEJUHATUS 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 sätestab, et kohaliku 
omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada oma halduspiirkonnas 
veevarustust ja kanalisatsiooni. Tulenevalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seaduse § 4 lg 1 rajatakse ühisveevärk ja –kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse 
volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel 
(edaspidi ÜVK arengukava). 

ÜVK arengukava koostatakse vähemalt 12 aastaks ning vaadatakse üle ja 
korrigeeritakse vähemalt kord nelja aasta tagant. Vastavalt ÜVK-seadusele 
peab kava sisaldama: 
1) ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 
2) dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

reoveekogumisalade sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee 
äravoolurajatiste põhiskeemi; 

3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende 
hinnangulist maksumust. 

ÜVK arengukava peab olema kooskõlas alamvesikonna veemajanduskavaga 
ning on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise alus, kui arendamise 
kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi tagatud laenust. 

Saarde valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kirjeldab valla 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning arengumeetmeid 
järgneval 12 aastal. 

Vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 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. Käesolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava hõlmab eelnevast tulenevalt Saarde valla 11 asulat: 

o Kilingi-Nõmme linna; 
o Tihemetsa alevikku; 
o Jaamaküla;  
o Kalita küla;  
o Lodja küla; 
o Rabaküla; 
o Saarde küla; 
o Surju küla; 
o Tali küla; 
o Tõlla küla ja  
o Veelikse küla.  

Kuni 2028. aastani Saarde valla arengutegevusi planeeriva Saarde valla 
arengukava kohaselt on valla peamisteks üldeesmärkideks tagada piirkonna 
tasakaalustatud areng, milles on kesksele kohale paigutatud inimene, 
arvestatuna tema vajadusi ja säilitades vajaduste rahuldamisel elukeskkonda 
säästva majandamise ja arengu printsiibil. Planeeritud arendustegevus lähtub 
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püstitatud eesmärkidest kooskõlas strateegiliste üldiste eesmärkidega.  Saarde 
valla strateegilisteks üldiseks eesmärgiks veemajandusvaldkonnas on 
kaasaegsed, mugavad, turvalised ja keskkonnasõbralikud taristu lahendused, 
mistõttu on jätkuvalt oluline asulates ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide 
uuendamine ja laiendamine. Süsteemide toimimiseks ja keskkonna säästmiseks 
on oluline pumplate, reoveepuhastite ja trasside uuendamine. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine ning veemajanduse 
korraldamine Saarde valla tiheasustuspiirkondades peab toimuma kooskõlas 
käesoleva ÜVK arengukavaga fikseeritud tingimuste ja nõuetega.  

Saarde valla investeeringuvajadus vee- ja kanalisatsioonirajatiste 
kaasajastamiseks ning arendamiseks ületab valla rahalised võimalused ning 
seetõttu on vajalik rekonstrueerimis- ja ehitustöödeks kasutada Eesti riiklike 
fondide abi. 

Abiprojektide elluviimisel tuleb kindlasti silmas pidada olulist põhimõtet, et 
ehitustöödele järgnev vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimine, 
hooldamine ja edasiarendamine oleks jätkusuutlik süsteemi kogu järgneval 
„eluperioodil”. 

Käesolev Saarde valla ÜVK arengukava on kooskõlas valla arengukavaga, 
üldplaneeringuga ning muude õigusaktidega. 
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2. ÕIGUSLIK BAAS 

2.1 Olulisemad riigisisesed õigusaktid 
Alljärgnevalt on loetletud käesoleva ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise 
kava koostamise seisukohast põhilised veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse 
osutamist reguleerivad õigusaktid: 

1) veeseadus; 
2) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus; 
3) planeerimisseadus; 
4) ehitusseadustik; 
5) kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS); 
6) asjaõigusseadus ja asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 
7) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus; 
8) keskkonnatasude seadus; 
9) Vabariigi Valitsuse (VV) 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise 

ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, 
heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete 
täitmise kontrollimise meetmed” (edaspidi määrus nr 99); 

10) Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57 kehtestatud 
“Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid”. 

11) Keskkonnaministri 16.12.1996 määrus nr 61, uuendatud redaktsioon 
kehtiv alates 15.04.2011 „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja 
projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha 
hooldusnõuded põhjavee kaitseks“; 

12) Keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu 
konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni 
ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või 
-augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, 
lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või –augu 
asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või 
kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, 
puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse 
kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu 
lammutamise teatise vormid“; 

13) Vabariigi Valitsuse (VVM) määruse 16.05.2001. a. nr. 171 
“Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” viimane kehtiv redaktsioon 
(edaspidi määrus nr 171);  

14) Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“ (edaspidi määrus nr 82) viimane 
redaktsioon ning selle aluseks olev EL joogiveedirektiiv 98/83 EC; 

15) Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 „Joogivee tootmiseks 
kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded“ (edaspidi määrus nr 1); 

16) Siseministri 18.08.2010. a. määrus nr 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi 
valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“.  

 
Pärnu maakonnaplaneering Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 
käskkirjaga nr 1.1-4/74  maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste 
vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, Saarde vallas, Tori 
vallas ja osaliselt Lääneranna vallas. Pärnu maakonna planeeringu eesmärk on 

http://www.maavalitsus.ee/documents/2845826/19122810/kehtestamise+k%C3%A4skkiri.pdf/98bc5d40-544f-4f17-a17c-bd20b0a3cccd
http://www.maavalitsus.ee/documents/2845826/19122810/kehtestamise+k%C3%A4skkiri.pdf/98bc5d40-544f-4f17-a17c-bd20b0a3cccd
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maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine aastani 
2030+. Planeering on loogiliseks jätkuks 21.12.1998 kehtestatud 
maakonnaplaneeringule ja seda täpsustavatele teemaplaneeringutele. 
Maakonnaplaneering on kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamise 
aluseks. Sellega on vaja arvestada ka riigi ja kohalike omavalitsuste 
arengudokumentide koostamisel. 
Pärnu maakonnaplaneering „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha 
määramine" Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-
4/40 Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha 
määramine". Rail Balticu maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja 
joonistest. Seletuskirjas on kirjeldatud planeeringulahendus omavalitsuste 
kaupa. Eraldi joonised (mõõtkavas 1:20 000) on koostatud enne 2017. aasta 
haldusreformi eksisteerinud kohalike omavalitsusüksuste territooriumitele 
jäävate trassilõikude osas. 

 
2.2 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava perioodiks 2015-

2021 

Veeseadusest tulenevalt tuleb vee seisundiga seotud keskkonnaeesmärkide 
saavutamiseks abinõusid kavandada ja rakendada veemajanduskava alusel. 
Eestis on moodustatud kolm vesikonda: Ida-Eesti, Lääne-Eesti ning Koiva 
vesikond. Saarde vald paikneb Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonnas, 
millest tulenevalt on käesolev ÜVK arendamise kava seotud Lääne-Eesti 
veemajanduskava eesmärkide saavutamise taotlemisega.  

 

Joonis 2.1. Eesti vesikondade skeem (Allikas: Keskkonnaamet 

http://www.keskkonnaamet.ee) 

Vabariigi Valitsus on oma protokollilise otsusega 07. jaanuarist 2016.a 
kinnitanud veemajanduskavad perioodiks 2015-2021, mis on leitavad aadressilt: 

http://www.maavalitsus.ee/documents/2845826/18665657/P%C3%A4rnu+maakonnaplaneeringu+%E2%80%9ERail+Baltic+raudtee+trassi+koridori+asukoha+m%C3%A4%C3%A4ramine%E2%80%9C%20kehtestamine.pdf/b369b855-d433-4bd0-be51-1f840c3f6f14
http://www.maavalitsus.ee/documents/2845826/18665657/P%C3%A4rnu+maakonnaplaneeringu+%E2%80%9ERail+Baltic+raudtee+trassi+koridori+asukoha+m%C3%A4%C3%A4ramine%E2%80%9C%20kehtestamine.pdf/b369b855-d433-4bd0-be51-1f840c3f6f14
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http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad/veemajanduskavad-2015-
2021 
Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas on põhjavee osas üldeesmärgiks 
säilitada põhjavee looduslik või looduslähedane koostis ja režiim. See tähendab, 
et põhjaveekogumitena määratud põhjavesi peab kuuluma “heasse” veeklassi. 
Veeseadus püstitab eesmärgi põhjavee hea seisundi hoidmiseks, reostamise 
ning liigvähendamise vältimiseks. Põhjaveele seatud eesmärkide saavutamisel 
tuleb arvestada alljärgnevat:  
• Tuleb tagada kinnitatud põhjavee varudega põhjavee leiukohtade kaitse 
põhjavee reostumise ja liigvähendamise eest.  
• Maapinnalähedase veekihi kaitse on vajalik eelkõige aladel, kus 
maapinnalähedane põhjavesi on üksiktarbijate veevarustuse allikaks.  
• Põllumajanduslik maakasutus peab toitealal toimuma selliselt, et põhjavesi ei 
reostuks lämmastikuühendite, orgaanilise aine ja pestitsiididega.  
• Allikad ja karstialad tuleb säilitada võimalikult looduslikena. Neile tuleb tagada 
juurdepääs.  
• Tuleb tagada põhjavee kaitse ohtlike ainetega reostumise eest, potentsiaalselt 
keskkonnaohtlikud objektid tuleb viia vastavusse keskkonnanõuetega või 
likvideerida, tuleb tagada reostunud pinnase ja põhjaveega alade järelevalve ja 
korrastamine.  
• Maavarade kaevandamisel tuleb järgida põhjaveevaru võimalikult säästvat 
tehnoloogiat kaevandamisel ja karjääride korrastamisel. Valdava enamuse 
põhjaveekogumite hea seisundi hoidmiseks tähtaegu pikendada vaja ei ole.  

Kõik põhjaveekogumid Lääne-Eesti vesikonnas on heas seisundis.  Kogu 
elanikkonnale on vajalik tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada 
haigustekitajaid ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama SM 
31.07.2001 määruses nr 82 toodud nõuetele.  

Lääne-Eesti vesikonna madalamatel aladel mõjutab kaevude veekvaliteeti kõrge 
rauasisaldus. Asulates jääb individuaalkaevude probleemiks lokaalne reostus 
(ammoonium, bakterioloogiline reostus). Maapiirkondade puurkaevude osas 
puudub süsteemne ülevaade. Muutuste tõttu nende piirkondade arengus 
muutub ka veevarustuse struktuur. Palju on kasutusest väljalangenud 
puurkaeve, mis vajavad tamponeerimist. Individuaalkaevude vesi on sageli 
reostunud mikrobioloogiliselt ja lämmastikuühenditega. Kvaliteetset vett andvate 
puurkaevude osatähtsus on väike. 

Vooluveekogumite hea ökoloogilise seisundi saavutamiseks tuleb kaotada 
olulised rändetõkked, võimalusel taastada kuivendustööde käigus sirgeks 
kaevatud veekogu looklevus, luua kärestikulisi jõelõike ning tagada kalade 
juurdepääs lisajõgedele ja vanajõgedele. Samuti tuleb hea seisundi tagamiseks 
vähendada toitainete heitkogust veekogudesse. See on eriti oluline järvede hea 
seisundi hoidmiseks. Kõikide asulate ja tööstusettevõtete reovesi tuleb käidelda 
vastavalt nõuetele. Lähtudes kombineeritud lähenemisviisist, tuleb heitvee 
suublasse juhtimise piirmäärasid vajadusel veeloaga karmistada. Reostuse 
ennetamiseks ja vältimiseks tuleb loomakasvatuses ja põlluharimises lähtuda 
heast põllumajandustavast.  

http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad/veemajanduskavad-2015-2021
http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad/veemajanduskavad-2015-2021
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2.3 Omavalitsuse õigusaktid 

Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028 on 
kinnitatud Saarde Vallavolikogu 17.10.2018 määrusega nr 27. Arengukava ja 
eelarvestrateegia eesmärk on kirjeldada 2017. a haldusreformi käigus loodud 
Saarde valla terviklik arenguplaan ja plaani finantseerimine. Kava on valla 
strateegilisi eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi kavandav 
dokument, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu ühendamisele, 
planeerimisele ja elluviimisele. Arengukava tugineb strateegiliste eesmärkide 
seadmisel ja tegevuste planeerimisel Eesti üleriigilisele planeeringule „Eesti 
2030+", Pärnu maakonnaplaneeringule ning arengustrateegiale „Pärnumaa 
2030+". Kava aluseks on võetud 2017. a sõlmitud Saarde valla ja Surju valla 
ühinemisleping ning seni kehtinud arengukavad: Saarde valla arengukava 
aastani 2022, Surju valla arengukava aastateks 2015-2022 ning mõlema 
omavalitsuse eelarvestrateegiad.  
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osas on Saarde valla arengukava alusel 
jätkuvalt oluline asulates ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide 
uuendamine ja laiendamine vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
arengukavale, süsteemide toimimiseks ja keskkonna säästmiseks on oluline 
pumplate, reoveepuhastite ja trasside uuendamine. 

Saarde valla üldplaneering  
Saarde Vallavolikogu algatas 17.10.2018. a otsusega nr 41 Saarde valla 
üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.  
Saarde valla koostatava üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad Saarde valla 
territooriumil järgnevad üldplaneeringud: 
1) Saarde Vallavolikogu 30.01.2008 otsusega nr 2 kehtestatud Saarde valla 
üldplaneering; 
2) Surju Vallavolikogu 30.01.2003 otsusega nr 1 kehtestatud Surju valla 
üldplaneering.  
 
Detailplaneeringud  
Detailplaneering on planeering, mis koostatakse valla territooriumi väiksema osa 
kohta. Detailplaneeringu kehtestab valla volikogu ja see on aluseks lähiaastate 
ehitustegevusele. 
 

Kehtestatud Saarde Vallavolikogu määrused1: 
Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Saarde vallas (Saarde 
Vallavolikogu 07.06.2017 määrus nr 6) 
Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Surju vallas Surju 
Vallavolikogu 25.11.2015 määrus nr 15) 
Saarde valla kaevetööde eeskirjad (Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 määrus nr 
7)  
Saarde valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (Saarde 
Vallavolikogu 25.08.2010 määrus nr 7) 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri (Surju 
Vallavolikogu 21.08.2013 määrus nr 9) 

                                                      

 
1 Dokumendid kehtivad kuni ühinemisjärgse Saarde Vallavolikogu poolt vastavate määruste 

kehtestamiseni. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/424102018073
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Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (Saarde Vallavolikogu 07.06.2017 määrus 
nr 5) 
Saarde valla jäätmehoolduseeskiri (Saarde Vallavolikogu 25.08.2015 määrus nr 
9) 
Jäätmehoolduseeskiri (Surju Vallavolikogu 26.10.2010 määrus nr 13) 
Saarde valla hankekord (vastu võetud 21.03.2018) 
OÜ Saarde Kommunaal hankekord (Saarde Vallavolikogu 10.08.2017 määrus 
nr 8) 
 
 

2.4 Vee erikasutusload ja põhjavee varud 

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

 võetakse vett pinnaveekogust, sh ka jää võtmise korral enam kui 30 
m³/ööpäevas; 

 võetakse põhjavett rohkem kui 5 m³/ööpäevas; 

 võetakse mineraalvett; 

 juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette; 

 toimub veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine; 

 toimub veekogu, mille veepeegli pindala on üks hektar või suurem, 
rajamine, likvideerimine, süvendamine või sellise veekogu põhja pinnase 
paigaldamine; 

 uputatakse või heidetakse tahkeid aineid veekogusse; 

 toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine, ümberjuhtimine või 
tagasijuhtimine; 

 vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu 
bioloogilisi omadusi; 

 veekogu korrashoiuks kasutatakse kemikaale; 

 kasvatatakse kalu aastase juurdekasvuga rohkem kui üks tonn või 
kalakasvandusest juhitakse vett suublasse; 

 juhitakse vett suublasse maavara kaevandamise eesmärgil.Isikliku 
majapidamise heitvee pinnasesse juhtimiseks oma maavalduse piires ei 
ole vaja vee erikasutusluba. 

 
Saarde valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni alal on peamiseks vee 
erikasutuslubade valdajaks OÜ Saarde Kommunaal, kellele on 
Keskkonnaameti poolt tähtajatuna väljastatud: 

1)  07.03.2016.a. vee erikasutusluba L.VV/327299 (viimati muudetud 
10.12.2018), vee erikasutuse piirkond:  
 Kilingi-Nõmme linn; 
 Tihemetsa alevik; 
 Saarde küla; 
 Tõlla küla; 
 Tali küla; 
 Veelikse küla. 

2) 14.02.2018 vee erikasutusluba L.VV/330119, vee erikasutuse piirkond:  
 Surju küla,  
 Jaamaküla küla.  
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Lisaks käsitleb põhjaveevõttu ning heitvee suublasse juhtimist 
keskkonnakompleksluba nr KKL/317445: - OÜ Surju PM – Veiste 
intensiivkasvatus käitises, kus peetakse üle 300 piimalehma või üle 400 
ammlehma või üle 600 noorveise. Vett tegevuse tarbeks võetakse Surju farmi 
puurkaevust (katastri nr. 6681). Farmis tekkivad olmereoveed suunatakse edasi 
vedelsõnnikuhoidlasse.  
Reinu külas on 01.07.2015 väljastatud vee erikasutusluba L.VV/326309 OÜ-le 
Kaunsaare, kus tegeletakse piimakarja- ja taimekasvatusega. Vee erikasutust 
iseloomustab põhjavee võtmine 44m3/ööpäevas  (Kaunsaare farmi puurkaev 
kat.nr 7657) ning Kaunsaare farmi puhastist Bio-25 pärineva heitvee juhtimine 
läbi kraavi Kõveri ojja. 
Turba tootmiseks Saarde vallas Leipste külas (Möksi turbaraba kinnistu) on vee 
erikasutusluba nr L.VV/325164 väljastatud  AS-le Jiffy Products Estonia. Vee 
erikasutus seisneb Mõksi raba kuivendusvee juhtimises Kaerasaadu ja 
Rehemaa ojadesse maavara kaevandamise eesmärgil. Vee erikasutusluba 
kehtib kuni 20.12.2019. 
Piimakarjakasvatusega seoses Saarde külas (Veneküla farm) on vee 
erikasutusluba nr L.VV/329874 väljastatud OÜ-le Nõmme Agro. Vee 
erikasutusluba kehtib tähtajatuna alates 16.01.2018. Noorloomakasvatusega 
seonduvalt Veelikse külas Veelikse karjalauda kinnistul on vee erikasutusluba 
nr. L.VV/331004 väljastatud OÜ-le Olisee. Vee erikasutusluba kehtib 
tähtajatuna alates 01.07.2018. 
Pinnavee võtmiseks rohkem kui 30 m3/ööpäevas Marana külas on vee 
erikasutusluba nr L.VV/328071 väljastatud Riigimetsa Majandamise 
Keskusele. Marana külas kasvatatakse taimi metsauuenduseks. 

Veeseaduse § 12 lg 6 alusel, Põhjaveekomisjoni 02. detsembri 2005. a 
ettepaneku põhjal (protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri 
põhjaveehaarete nimistus hoitavale põhjaveevarude arvestusele maakondade 
kaupa pole vastavalt Keskkonnaministri 6. aprilli 2006 a. käskkirjale nr 400 
“Pärnu maakonna põhjaveevarude kinnitamine” Saarde vallas põhjaveevarusid 
kinnitatud. 
 
 

2.5 Reoveekogumisalad ja purgimissõlm 
 

Saarde vallas on keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirjaga nr 1079 
“Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie” kinnitatud üks – Kilingi-
Nõmme - reoveekogumisala ning keskkonnaministri käskkirjaga nr 1080 
„Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie“ on kinnitatud 5 
reoveekogumisala.  
Saarde valla reoveekogumisaladest annab ülevaate järgnev tabel, 
reoveekogumisalade piirid on kajastatud lisades esitatud joonistel. 

Tabel 2.1 Reoveekogumisalad Saarde vallas. 
Jrk. 
nr 

Reoveekogumisala 
nimetus 

Registrikood Tüüp Pindala 
(ha) 

Reostus- 
koormus 

Saarde valla asula 

1. Kilingi-Nõmme RKA0670298 Üle 2000 ie 157,4 2061 Kilingi-Nõmme 
vallasisene linn 

2. Tihemetsa RKA0670299 <2000 ie 34 500 Tihemetsa alevik 

3. Surju RKA0670278 <2000 ie 17 400 Surju küla 
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Jrk. 
nr 

Reoveekogumisala 
nimetus 

Registrikood Tüüp Pindala 
(ha) 

Reostus- 
koormus 

Saarde valla asula 

1. Kilingi-Nõmme RKA0670298 Üle 2000 ie 157,4 2061 Kilingi-Nõmme 
vallasisene linn 

4. Jaamaküla RKA0670275 <2000 ie 10 180 Jaamaküla küla 

5. Saarde RKA0670300 <2000 ie 10 150 Saarde küla 

6. Tali RKA0670307 <2000 ie 7 150 Tali küla 

Andmed: Keskkonnaregister 

 

Purgimissõlm 
Saarde vallas asub purgimissõlm Kilingi-Nõmme reoveepuhasti juures.  
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3 KESKKONNAÜLEVAADE 
 

3.1 Maastik, pinnavormid 
Saarde valla looduslikud iseärasused on tingitud asukohast ulatuslikul Pärnu 
madalikul. Reljeef on tasane ja suhteliselt ühetaoline. Eripäraseks muudavad 
siinse maastiku suured metsamassiivid. Pinnamood peegeldab aluspõhja 
reljeefi, sest aluspõhja reljeefi suurvormid on säilinud vaatamata korduvale 
mandrijää kulutavale tegevusele.  
Saarde vald paikneb lõuna pool Pärnu, Tori-Jõesuu ja Navesti jõgede joont 
asuval Kesk-Devoni liivakivide, aleuroliitide  ja savide avamusalal. Suurima 
aluspõhjalise pinnavormi moodustab Pärnu maakonnas Jaagarahu lademe 
põhjaserval paiknev platvormsette riffide-biohermide vöönd, mis algab Tori 
ümbruses ja kulgeb üle Kergu, Surju, Mihkli ja Lihula (andmed: Pärnu 
alamvesikonna veemajanduskava).   
Geoloogiline aluspõhi koosneb põhiliselt Kesk-Devoni Tartu lademe nõrgalt 
tsementeerunud poolkaljustest, väheste lisanditega liivakivist. Kohati leidub ka 
plastilist ja tihedat savi, kuid enamasti on savi segunenud liivaga, kruusaga ja 
põllu- ning paekivi osakestega, moodustades savirähka.  

3.2 Ehitusgeoloogilised tingimused  

Piirkonnas on geoloogiliseks aluspõhjaks devoni liivakivi, mis on kohati kaetud 
suhteliselt paksu savi- või moreenikihiga. Pealiskihis domineerivad väheviljakad 
soostunud leedemullad ja turbamullad. Kilingi-Nõmme linna ümbruses on 
peamised leostunud ja leetjad gleimullad ning madalsoomullad. Saarde, Lodja ja 
Kalita küla ümbruses esineb leostunud ja leetjaid muldasid. Tihemetsa 
ümbruses on õhukese (kohati < 2 m) pinnakattega ala. 

Ehitusgeoloogiliselt jääb Saarde vald C4 rajooni (Kõrg-Eesti valdkond), mida 
iseloomustab Devoni platoo lainjas moreentasandik sellesse lõikunud 
ürgorgudega. Esineb väiksemaid voorestikke ning mõhnastikke. Pinnakatte 
paksus on reeglina suur (välja arvatud Tihemetsa ümbrus), domineerivaks 
pinnaseks on reeglina kivivaesem ning liivakam moreen. Liivade levik on 
väiksem, soostunud alasid on vähe ning nõrku savipinnaseid esineb harva. 
Aluseks on 4-5 meetri paksune moreen, orgudes kohati lammisetted ja nõrgad 
viirsavid. Pinnasevesi on tavaliselt 5-10 m sügavusel, orgudes maapinna 
lähedal.  

Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi hüdroisohüpsid jäävad Saarde 
vallas enamjaolt 50-60 m vahele. Saarde vallas on puurkaevude erideebit 
ligikaudu 0,1-0,5 l/s *m (Eesti Hüdrogeoloogiline kaart, M 1:400 000). Valla 
veevarustuses tarbitakse peamiselt (14 pumplat) Kesk-Alam-Devoni (D2-1) 
põhjavee kogumi vett, mis levivad Pärnu (D2pr) ja Rezekne (D1rz) ning Tilže 
(D1tl) lademe peeneteralises nõrgalt tsementeerunud liivakivis ja aleuroliidis, 
milles esineb savikaid ja dolomiitse tsemendiga liivakivi vahekihte. 

3.3 Põhjavee kaitstus 

Põhjavee kaitstuse all mõistetakse veekihi kaetust vett vähe läbilaskvate 
kivimikihtidega, mis takistab reoainete imbumist põhjavette. Reostuskaitstus 
sõltub eeskätt katva pinnasekihi paksusest, selle litoloogilisest koostisest, 
filtratsiooniomadustest ja aeratsioonivööndi paksusest ning sorptsiooni-võimest. 
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Olulised on ka reoaine omadused – migreerumisvõime, keemiline püsivus, 
sorbeerumus ja reaktsioon reoaine – kivim – põhjavesi. Loetletud tingimustest 
on olulisemateks pinnakatte paksus ja litoloogiline koostis ning nendest 
tulenevad filtratsiooniomadused, seda nii survelise kui ka surveta põhjavee 
puhul. 

 

 
Joonis 3.1 Põhjavee kaitstus Saarde valla alal  

Arvestades eelmainitud kriteeriume, on maapinnalt esimese aluspõhjalise 
põhjaveekihi loodusliku kaitstuse hinnang pindmise reostuse seisukohalt 
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järgmine (Perens, jt. 2003): Kaitsmata alad (väga kõrge reostusohtlikkus): 
alvarid; moreeni <= 2 m (k = 0,01–0,5 m/d); liiv, kruus <= 20 m (k = 1–5 m/d); 
Nõrgalt kaitstud alad (kõrge reostusohtlikkus): moreeni 2–10 m (k = 0,01–0,5 
m/d); savi, liivsavi <= 2 m (k = 0,0001–0,005 m/d); Keskmiselt kaitstud alad 
(keskmine reostusohtlikkus): moreeni 10–20 m (k = 0,01–0,5 m/d); savi, liivsavi 
2–5 m, (k = 0,0001–0,005 m/d); Suhteliselt kaitstud alad (madal 
reostusohtlikkus): moreeni > 20–50 m (k = 0,01–0,5 m/d); savi > 5–10 m (k = 
0,0001–0,005 m/d); Kaitstud alad (väga madal reostusohtlikkus): moreeni > 50 
m; savi > 10 m. 

Saarde vallas on peamiselt tegemist keskmiselt (keskmine reostusohtlikkus) ja 
suhteliselt hästi (madal reostusohtlikkus) kaitstud põhjaveega aladega. 
Tihemetsa alevikus võib teatud piirkondades esineda ka nõrgalt kaitstud 
põhjaveega alasid, kus on kõrge reostusohtlikkus. Samuti on Kikepera ümber 
ning Surju külast ida ja kirde poole põhjavesi nõrgalt kaitstud. 

 

3.4 Pinnavesi ja vooluveekogud 

Saarde vald paikneb peamiselt Pärnu jõe vesikonna alal, kus veekogusid on 
arvukalt. Keskkonnaregistri andmeil asuvad osaliselt või täielikult Saarde valla 
territooriumil 108 veekogu: 11 jõge, 11 looduslikku järve, 5 tehisjärve, 23 
paisjärve,  39 oja, 1 kanal (Timmkanal), 4 kraavi (Marana, Peedi, Sillaotsa ja 
Soometsa kraav), 4 peakraavi (Järveotsa peakraav, Tuuliku peakraav (Kodaja 
oja), Kikepera peakraav (Rabakraav) ja Ristiküla peakraav) ning 10 allikat. 

Saarde valla territooriumit läbivad mitmed Pärnu jõe lisajõed. Suurimaks neist 
on Reiu jõgi (registrikood VEE1145400), mis saab alguse Eesti - Läti piiri 
lähedalt Lätist Soka järvest ja suubub Pärnu jõkke. Reiu jõe pikkus on ca 72 km 
ning valgala ca 906 km2. Reiu jõgi on lõheliste elupaigana kaitstav veekogu ning 
kuulub ühtlasi Humalaste jõe suudmest suubumiseni Pärnu jõkke lõhe, jõeforelli, 
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse.  

Vastavalt 2017.a. teostatud seirele oli Reiu jõe ökoloogiline seisund nii ülal- kui 
allpool Surju veelaset hea. Surju veelase Reiu jõe seisundit uuritud 
kvaliteedinäitajate põhjal ei mõjutanud. Kõik füüsikalis-keemilised ja 
põhjaloomastiku kvaliteedinäitajad vastasid mõlemas proovikohas väga heale 
seisundile ja kõik ränivetikate kvaliteedinäitajad heale seisundile2. 

Keskkonnaagentuuri 2016.a. Eesti pinnaveekogumite 2016.a. ajakohastatud 
vahehinnangu alusel on Reiu jõgi kuni Külge ojani seisundi koondhinnang „hea“, 
Külge ojast alates on seisund „kesine“. Ökoloogilise seisundi mitte hea  element 
on kalastik, põhjusena on välja toodud paisud3. 

Reiu jõe seisund on vastavalt 2017. aasta Eesti pinnaveekogumite seisundi 
vahehinnangule hinnatud „kesiseks“. Koormuse selgitusena on esile toodud 
koprapaisude koormus veekogu hüdromorfoloogiale. 

Reiu jõkke suubuvad: 

                                                      

 
2 „Ülevaade veemajanduskava meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava ellu viimisest 
Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikondades 2017.aastal“. Keskkonnaamet, 2018. 
3 Eesti vooluveekogumite hüdromorfoloogilise seisundi 2016.a ajakohastatud hinnang. Tallinn, 
Keskkonnaagentuur, 2017 
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- Lähkma jõgi (VEE1146800) on Reiu jõe parempoolne lisajõgi, mille lähe 
asub Kilingi-Nõmme linna lähistel. Jõe pikkus on 40 km, valgala 209 km². 
Tähtsamad lisajõed on Valdimurru, Kaskealuse ja Kutja oja. Lähkma 
jõkke suubub Marana kraav, mis on  Kilingi-Nõmme reoveepuhasti 
suublaks. Lähkma jõe koondseisund oli vastavalt 2016. aasta Eesti 
pinnaveekogumite seisundi vahehinnangu aruandele kogu ulatuses 
„hea“4; 

- Vaskjõe (VEE1147600) pikkus on 23,4 km, valgala 139 km2. Vaskjõgi on 
pikas ulatuses piiriks Saarde valla ja Pärnu linna vahel. Saarde vallas 
jääb jõe lähistele hajaasustusala. Vaskjõe koondseisund oli vastavalt 
2016. aasta Eesti pinnaveekogumite seisundi vahehinnangu aruandele 
„hea“; 

- Humalaste jõgi (VEE1146400) läbib Kilingi-Nõmme linna ja Saarde küla.  
Jõe pikkus on 14 km, valgala 29,4 km2. Humalaste jõe koondseisund on 
„kesine“ tulenevalt paisude ja tõkestusrajatiste mõjust; 

- Veelikse oja (9,6 km), Jurga oja (12,6 km), Külge oja (18 km) jt ojad.  

Saarde vallast voolab läbi ka Halliste jõgi (VEE1136000), kuhu suubub 
Kanaküla sillast 2 km alavoolu, Voltveti oru allikatest alguse saav Alva jõgi 
(26,9 km). Halliste jõest jääb Saarde valla idaosasse alamjooks, mis on särje-
turva-haugi rikas. Alva jõe suubumiskohalt 2,5-3 km allavoolu, praegu inimtühja 
Reinse küla põhjapiiril, on jõel umbes poole kilomeetri pikkune kärestik – Vardja 
kosk.  Halliste jõgi suubub Navestisse ja on selle suurimaks lisajõeks. Navesti 
jõgi on omakorda Pärnu jõe lisajõeks. Halliste jõe naabruses paiknevad Saarde 
valla asulatest Kanaküla ja Kamali küla (mõlemad vähem kui 50 elanikuga 
külad), Alva jõgi läbib Tihemetsa alevikku. Halliste jõgi on karpkalalaste 
elupaigana kaitstav veekogu. 

Halliste jõe koondseisund on kuni Raudna jõeni „kesine“, alates Raudna jõest 
„halb“. Kuni Raudna jõeni on Halliste jõe ökoloogilise seisundi mitte hea 
põhjusena esile toodud toitained ning paisud. Halliste jõe seisundile avaldab 
(Raudna jõest alates kuni suudmeni) negatiivset mõju Sindi pais. 

Alva jõe koondseisund oli vastavalt 2016. aasta Eesti pinnaveekogumite 
seisundi vahehinnangu aruandele „hea“; 

Ura jõgi (VEE1148100) möödub Tali külast lääne poolt ning on Tali küla 
biopuhasti suublaks. Ura jõe pikkus on 55,8 km ning see suubub merre. Tõitoja-
Häädemeeste maanteest Timmkanali alguseni kuulub Ura jõgi lõhe, jõeforelli, 
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse5. Ura jõe koondseisund 
oli vastavalt 2016. aasta Eesti pinnaveekogumite seisundi vahehinnangu 
aruandele kuni Kõveri ojani „hea“, ülejäänud osas „kesine“. Ökoloogilise 
seisundi mitte hea põhjusena on märgitud paisud ning toitained (näitajad: Püld, 
NH4, O2, EPT, ASPT, DSFI6). 

                                                      

 
4 Eesti vooluveekogumite hüdromorfoloogilise seisundi 2016.a ajakohastatud hinnang. Tallinn, 
Keskkonnaagentuur, 2017 
5 RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1 
6 Suurselgrootute Taani vooluvete fauna indeks (DSFI) 
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Tabel 3.1 Jõed, ojad ja kraavid7 
Veekogu Pikkus 

(km) 

Valgala 

pindala 

(km2) 

Kuhu 

suubub 

Lõhe, jõeforelli, 

meriforelli ja 

harjuse kudemis- 

ja elupaikade 

nimistus 

Karpkala-

laste 

elupaik 

Veekoguga seotud 

reoveepuhasti 

väljalase Saarde 

vallas 

Ura jõgi 55,8 186 Meri Tõitoja-

Häädemeeste 

maanteest 

Timmkanali 

alguseni 

- Tali küla 

reoveepuhasti 

Reiu jõgi 72,2 905,5 Pärnu 

jõgi 

Humalaste jõe 

suudmest 

suubumiseni 

- Surju asula puhasti 

Humalaste 

jõgi 

15,9 29,4 Reiu 

jõgi 

- - Kilingi-Nõmme 

sademevee 

väljalask nr 1,  

(Saarde ja Järve 

elamute septikud, 

mõlemad 

likvideerimisel) 

Veelikse 

oja 

9,6 39,6 Reiu 

jõgi 

- - Veelikse küla 

puhasti,  

Marana 

kraav 

5,4 <10 Lähkma 

jõgi 

- - Kilingi-Nõmme 

reoveepuhasti 

Rae oja 

(Kõveri oja, 

Aruoja) 

12,5 16,6 Ura jõgi Vt Ura jõgi - OÜ Kaunsaare 

puhasti väljalase 

Halliste jõgi 92 1890,7 Navesti 

jõgi 

- Jah  

Tõlla oja 22,5 96,3 Halliste 

jõgi   

- - Tõlla küla 

reoveepuhasti 

Alva jõgi 26,9 59,7 Halliste 

jõgi   

- - Tihemetsa küla 

puhasti 

Allikas: Keskkonnaregister 

Suurim järv Saarde vallas on Rae järv (9,7 ha). Valla suuruselt teiseks järveks 
on Saarde paisjärv (6 ha). Valla suuremateks paisjärvedeks on veel Kaalu, 
Veelikse, Kamali, Tõlla, Kurgoja, Oraveski, Rahu ja Punapargi järved. Mitmetel 
suurtel paisjärvedel asusid kunagi vesiveskid. Järved loovad head eeldused 
piirkonna turismimajanduse arendamiseks, lisades piirkonna maastikule 
vahelduslikku ilu. Soodes on palju alla 2 ha suurusi umbjärvi – Tõrga raba 
laugas, Rongu raba laugas. Suurim rabajärv on Nigula järv (20,2 ha). 

 

3.5 Looduskaitse 
 

Saarde vallas on inimasustus koondunud maanteede ümbrusesse ning valla 
territooriumil on palju vähese inimmõjuga piirkondi. Keskkonnaregistris on 
Saarde vallaga seoses 1872 kirjet, enamus neist on seotud 

                                                      

 
7 Lisatud on olulisemad käsitletavate asulatega seotud vooluveekogud. 
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hajaasustusaladega. Saarde valla territooriumil asub osaliselt või täielikult 16 
looduskaitseala, 3 maastikukaitseala, 3 kaitstavat parki, mitmeid kaitsealuseid 
üksikobjekte, paljud kaitsealuste liikide püsielupaigad (sh I ja II kaitsekategooria) 
jne. 

Järgnevas tabelis on toodud Saarde valla ÜVK-ga asulate territooriumil (sh 
hajaasustusalal) paiknevad looduskaitsealad, maastikukaitsealad, hoiualad, 
kaitstavad pargid jmt. Kaitsealuste liikide osas on märgitud, millise kategooria 
liikide leiu- ja püsielupaigad on käesoleval ajal keskkonnaregistris kajastatud. 

Tabel 3.2. Kaitstavad loodusobjektid Saarde valla ÜVK-ga asulate 
territooriumil. 
Asula Kaitsealune park, 

looduskaitseala, 
maastikukaitseala jmt 

I 
kaitsekategooria 
liik 

II 
kaitsekategooria 
liik 

III 
kaitsekategooria 
liik 

Kilingi-
Nõmme 
linn 

- - x - 

Tihemetsa 
alevik 

- - - - 

Jaamaküla 
küla  

Metsaääre looduskaitseala, 
Valgeraba hoiuala 
Rahvusvahelise 
tähtsusega: Metsaääre 
loodusala, Valgeraba 
loodusala 

- x x 

Kalita küla Kalita looduskaitseala 
Rahvusvahelise 
tähtsusega: Kalita 
loodusala 

x x x 

Lodja küla Reiu jõe hoiuala 
Rahvusvahelise 
tähtsusega: Reiu jõe 
loodusala 

x x x 

Rabaküla Reiu jõe hoiuala 
Rahvusvahelise 
tähtsusega: Reiu jõe 
loodusala 

- x x 

Saarde 
küla 

Rootsi kuninga tamm - x x 

Surju küla Reiu jõe hoiuala, Siiraku 
looduskaitseala, Surju 
mõisa park 

- x x 

Tali küla Pihke hoiuala, Tali mõisa 
park 
Rahvusvahelise 
tähtsusega: Põhja-Liivimaa 
linnuala 

- x x 

Tõlla küla - - - - 

Veelikse 
küla 

Sookuninga 
looduskaitseala, Jäärja 
hoiuala, Lanksaare-
Veelikse hoiuala, Veelikse 
hiiepärn 
Rahvusvahelise 
tähtsusega: Põhja-Liivimaa 
linnuala, Sookuninga 
looduskaitseala, 
Sookuninga loodusala 

x x x 
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Allikas: Keskkonnaregister 

Eeltoodud hoiu- ja looduskaitsealad väljaspool ÜVK-ga asulate 
tiheasustusalasid, mistõttu pikemalt neid siinkohal ei käsitleta. 
ÜVK-ga asulatest paiknevad kaitsealused pargid Surju külas ja Tali külas. 
Kaitstavate parkide kaitse-eesmärk ja kaitsekord on kehtestatud Vabariigi 
Valitsuse 03.03.2006 määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja 
puistute kaitse-eeskiri“. 
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4 SOTSIAAL-MAJANDUSLIKUD NÄITAJAD  
 

4.1 Üldandmed 

Saarde vald asub Pärnumaa kaguosas. Valla keskus asub Kilingi-Nõmme 
linnas, selle kaugus Pärnust on 40 km, Viljandist 50 km, Valgast 100 km ja 
Tallinnast 170 km. Saarde valla territooriumi iseloomustab metsarohkus, 
märkimisväärse osa moodustavad ka sood ning rabad (Saessaare raba, 
Valgeraba,  Maarjapeakse raba, Tõrga raba, Sookuninga raba, Tõlla raba, Lipsu 
raba, Korbi soo, Viira soo, Rongu soo jt).  
 
Valla naabriteks on Häädemeeste vald ja Pärnu linn Pärnumaal, Mulgi ja Põhja-
Sakala vald Viljandimaal ning lõunas Läti Vabariik. 
 

 
Joonis 4.1 Saarde valla asend (Allikas: https://www.stat.ee/?404) 
 
Saarde vald loodi 05.03.1992.a. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 
seadusega. 2005. aastal ühines Saarde vald Kilingi-Nõmme linna ja Tali vallaga 
ning 15.10.2017 Surju vallaga. Ühinemisjärgse Saarde valla pindala on 1065 
km².  
Saarde vald jaguneb asulateks, milleks on vallasisene linn Kilingi-Nõmme, 
Tihemetsa alevik ja 35 küla: Allikukivi, Ilvese, Jaamaküla, Jäärja, Kalda, Kalita, 
Kamali, Kanaküla, Kikepera, Kõveri, Kärsu, Laiksaare, Lanksaare, Leipste, 
Lodja, Lähkma, Marana, Marina, Metsaääre, Mustla, Oissaare, Pihke, Rabaküla, 
Reinu, Ristiküla, Saarde, Saunametsa, Sigaste, Surju, Tali, Tuuliku, Tõlla, 
Veelikse, Väljaküla ja Viisireiu küla.  
Suuremad asulad on Kilingi-Nõmme linn (1672 elaniku8), Tihemetsa alevik 
(390), Saarde küla (290), Surju küla (260) ja Tali küla (232). 

                                                      

 
8 Statistikaameti andmed 01.01.2018 seisuga  



Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 

 23 

Saarde vallas on järgmised õppeasutused: 
Kilingi-Nõmme gümnaasium; 
Surju põhikool; 
Tali Lasteaed; 
Surju Lasteaed; 
Kilingi-Nõmme Lasteaed Krõll.  

Kilingi-Nõmme linnas tegutseb Kilingi-Nõmme Muusikakool. 
Põhimaanteedest läbib Saarde valda Valga-Uulu maantee ning Tartu – Viljandi 
– Kilingi-Nõmme maantee. Suuremad asulad on koondunud peamiselt 
eeltoodud maanteede lähistele ning Reiu jõe lähistele. 
Üleriigiliselt on kavandamisel valda läbiv uus Rail Baltic´u kiirraudtee. 
 

4.2 Elanikkonna tarbimise taustandmed 
 

Rahvastik 
Vastavalt Statistikaameti andmebaasi tabelile RV0282 on elanike arvud 01. 
jaanuari seisuga muutunud Saarde vallas, Kilingi-Nõmmel ning Surju vallas 
aastatel 2011-2018 alljärgnevalt: 
 
Tabel 4.1. Elanike arv 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Saarde vald 4220 3922 3858 3790 3733 3895 3818 4637 

Surju vald  1060 973 955 941 934 942 950 - 

Kokku 5280 4895 4813 4731 4667 4837 4768 4637 
Andmed: Statistikaamet 

Rahvastikuregistri alusel elas Saarde vallas 01.01.2018 seisuga 4722 elanikku 
(85 inimest enam kui Statistikaameti andmetel).  
Aastatel 2011-2018 on praeguse Saarde valla territooriumil elavate inimeste arv 
vähenenud 643 inimese võrra (ca 12%) 
 
Järgneval joonisel on esitatud valla elanike sooline ja vanuseline koosseis. 

 
Joonis 4.2 Saarde valla sooline ja vanuseline koosseis  
Allikas: Statistikaamet 
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Sugudevaheline tasakaal on kuni 49-aastasteni ja 55-59 aastaste hulgas 
meeste kasuks, kes on nooremas ja tööeas põlvkondade hulgas väheses 
ülekaalus, kuid alates vanuserühmast 60-64 kasvab oluliselt naiste osakaal. 
Võrdlus kogu Eestit hõlmavate andmetega on kajastatud rahvastikupüramiidil (vt 
joonis allpool) 
 

 
Joonis 4.3 Saarde valla rahvastikupüramiid 

Rahvastikupüramiidilt on näha, et keskmisega võrreldes on Saarde vallas 
vähem noori vanusega kuni 14 aastat ning tööealisi vanuses 30-44. Sarnaselt 
ülejäänud Eestile on arvukamad põlvkonnad vanuses 45-80 aastat. Laste arv 
jääb alla rahva arvu kasvamiseks vajalikku taset ning seda suuremal määral kui 
kogu Eestis tervikuna.  

Saarde vallas on sel perioodil olnud negatiivsed nii loomulik iive kui ka 
rändesaldo. 

Saarde valla elanike arvu ja tarbimispiirkonna elanike arvu elanike arvu 
prognoosi aluseks on võetud Statistikaameti andmebaasi tabel RV092: 
Prognoositav rahvaarv maakonna, soo ja vanuserühma järgi, mis annab 
andmed Pärnu maakonna kohta. Pärnumaa elanike arvu dünaamikale vastavalt 
on modelleeritud elanike arvu muutused Saarde vallas tervikuna ja 
tarbimispiirkonnas (s.o ÜVK-ga kaetud asulates). 
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Tabel 4.2. Saarde valla ja tarbimispiirkonna elanike arv tulevikus 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Pärnu 
maakond 8154 80951 80339 79730 79107 78510 77901 

Saarde vald  3867 3839 3810 3781 3751 3723 3694 

ÜVK-ga 
asulad 3039 3390 3364 3339 3313 328 3262 

 

Leibkonna maksevõime 
Leibkonnaliikme keskmine sissetulek Pärnu maakonnas oli 2016.aastal 563,20 
eurot.  Viimastel aastatel on leibkonnaliikme netosissetulek kuus Pärnu 
maakonnas muutunud alljärgnevalt: 
 

Tabel 4.3. Leibkonnaliikme netosissetulek Pärnu maakonnas9 
Pärnu 
maakond 2010 347,7 

 
2011 355,1 

 
2012 399 

 
2013 409,3 

 
2014 470,6 

 2015 499,4 

 2016 563,2 

Kuna keskmise elaniku ekvivalentsissetuleku näitajad on mõõdetud 
maakonnapõhiselt, siis võib sissetulekutasemete erisus olla maakonna-siseselt 
varieeruv. Küll aga on sissetulekute osas Statistikaamet mõõtnud 
omavalitsusüksuste lõikes palgatöötaja kuukeskmise brutotulu näitajat (ST005 
Brutotulu), mille tulemused on esitatud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.4. Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu Saarde vallas ja Pärnu 
maakonnas.  

Aasta Saarde vald Pärnu maakond Saarde vald Pärnu mk. suhtes  

2013 773,95 793,84 97,5% 

2014 825,87 840,41 98,3% 

2015 891,42 892,01 99,9% 

2016 961,98 955,48 100,7% 

2017 1032,32 1019,58 101,2% 

Aastate 2013-2017 palgatöötaja kuukeskmise brutotulu näitajad Saarde vallas ja 
Pärnu maakonnas näitavad, et kuukeskmine brutotulu moodustab keskmiselt 
99,5 % Pärnu maakonna vastavast näitajast.  
 
 
 

                                                      

 
9Andmed: Statistika andmebaasi tabel ST08. 
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4.3 Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni tarbijaskonna muutused 

olevikus ja  lähitulevikus 
 
OÜ Saarde Kommunaal haldab ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteeme Kilingi-
Nõmme linnas, Tihemetsa alevikus, Saarde, Surju, Tali, Tõlla, Veelikse, Kalita, 
Lodja, Jaamaküla ja Rabaküla külades. Nimetatud asulad moodustava OÜ 
Saarde Kommunaal teeninduspiirkonna (tarbimispiirkond), mille osas käib 
arvestus kui terviku lõikes ettevõtte majandustegevuse puhul. Alljärgnevalt on 
toodud andmed ettevõtte tarbimispiirkonna kohta tervikuna. 
 

Tabel 4.5. Tarbimise alusinfo 

   2017 

Tarbimispiirkonna rahvastiku 
koguarv 

in 3039 

Ühisveevärgiga ühendatud 
elanike arv 

in 1970 

Ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike arv 

in 1831 

Elanike keskmine veetarve l/el/päev 60,5 

Asutuste keskmine veetarve m3/päev 30 

 
Ettevõtte müügimaht veevarustusteenuse osas on olnud küllaltki stabiilne. 
 
Tabel 4.6. Müügimahud: veevarustusteenus 

   2014  2015  2016  2017 

Kodumajapidamiste vee 
tarbimismaht 

m3/aastas 41 316 40 451 43 347 43 478 

Asutuste, ettevõtete vee 
tarbimismaht 

m3/aastas 15 984 14 066 13 470 10 836 

Aastased müügimahud 
kokku, vesi 

m3/aastas 57 300 54 517 56 817 54 314 

 

OÜ Saarde Kommunaal poolt osutatud kanalisatsiooniteenuse maht on olnud 
samuti viimasel neljal aastal küllaltki stabiilne. 

Tabel 4.7. Müügimahud: kanalisatsiooniteenus 

   2014  2015  2016  2017 

Kodumajapidamiste 
tarbimismaht 

m3/aastas 38 273 37 489 39 535 40 646 

Asutuste, ettevõtete 
tarbimismaht 

m3/aastas 11 014 9 832 9 492 10 096 

Aastased müügimahud 
kokku 

m3/aastas 49 287 47 321 49 026 50 742 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitunute osakaal tulevikus 
 
Järgnevatel aastatel suureneb ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitunute arv, 
mille põhjuseks on Ühtekuuluvusfondi toel ellu viidud ÜVK laiendustööd. 
Aastatel 2013-2015 ellu viidud Kilingi-Nõmme linna Ühtekuuluvusfondi 
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veemajandusprojekt (I etapp), mis keskendus peamiselt ühisveevärgi ja 
ühiskanalisatsiooni laiendamisele kesklinna lähistel. Kilingi-Nõmme ÜF 
veemajandusprojekti II etapi mõju uutele liitumistele avaldub eeldatavalt aastatel 
2019-2020.  Projekti tulemusena rajati ühisveevärgi liitumispunktid kokku 182 
era- ja kortermaja kinnistule, mille tulemusena on ühisveevärgiga liitumise 
võimalus 424 inimesel. Ühiskanalisatsiooni liitumispunktid rajati kokku 188 era- 
ja kortermaja kinnistule, mille tulemusena on liitumise võimalus 437 inimesel.  
 
 

4.4 Vee- ja kanalisatsioonitariifid füüsilistele ja juriidilistele 
isikutele  

 
Alates 1. jaanuarist 2019.a kehtivad vee- ja kanalisatsioonitariifid Saarde vallas: 
tasu võetud vee eest 1,37 eurot/m3 (koos käibemaksuga); 
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,70 eurot/m3 (koos 
käibemaksuga); 

Alus: Konkurentsiameti 27.11.2018.a otsus nr 9-3/2018-007, millega kinnitati 
veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse hinnad. 
 

4.5  Ettevõtete-asutuste veeteenuste tarbimine ja 
tarbimisprognoos 
Perioodil 2019-2030 ei ole olemasolevate detailplaneeringute baasilt vallas ette 
näha suuremate valla ühisveevärki ja ühiskanalisatsiooni kasutavate ettevõtete 
teket. Tali asulasse on planeerimisel põllumajandustootmisega tegelev 
suurettevõte, kuid selle varustamiseks veeteenustega on plaanis välja ehitada 
valla ühisveevärgist ja ühiskanalisatsioonist eraldiseisev süsteem. 

Ettevõtete veeteenuste tarbimise osas võib prognoosida, et see püsib perioodil 
2019-2030 enam-vähem konstantsel tasemel.  Ühelt poolt võib ettevõtete 
tarbimisele mõju avaldada edasine mõningane rahvastiku vähenemine, mis võib 
avaldada mõju ettevõtete töötajate arvu vähenemisele ning halvemal juhul mõne 
ettevõtte lahkumise piirkonnast. Teisalt on vastavalt Eesti pikaajalisele 
makromajanduslikule prognoosile alust eeldada majanduse elavnemist, mis 
omakorda eeldab tootmismahtude suurenemist ning veeteenuste ühiktarbimise 
suurenemist ettevõtte kohta. 

 

4.6 Ühiktarbimine 
 

Saarde Kommunaal OÜ andmetel on elanike veetarbimine varieerunud 60 l 
päevas ümbruses. 
Elanike keskmine ühiktarbimine Saarde Kommunaal OÜ teeninduspiirkonnas: 
 

Tabel 4.8. Ühiktarbimine aastatel 2013-2017 

Aasta Elanike 
ühiktarbimine (in/l/p) 

Asutuste tarbimine  
(m3 ööpäevas) 

2013 59,9 38,4 

2014 60,9 43,8 

2015 60,1 38,5 

2016 58,6   36,9 
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2017 60,5 30 
Märkus: vee ühiktarbimine võrdub ka veeheitega elaniku kohta päevas. 

 
Tulevikus on nii elanike kui asutuste ühiktarbimine eeldatud jääma 
prognoosiperioodil võrreldavalt lähedasele tasemele perioodi 2017.a. 
ühiktarbimise näitajatega. Aastast 2018 teenindatakse ka endise Surju valla 
asulaid (Surju, Jaamaküla, Rabaküla), mis on tõstnud veidi keskmist 
ühiktarbimist Saarde vallas, mis on nüüd tasemel 62,7 l/p/in. kohta (2018). 
 
Saarde valla ühiskanalisatsiooniga asulaid teenindavad asulate reoveepuhastid 
(v.a Saarde küla). Reoveepuhastisse jõudva reovee vooluhulga mõõtmiseks ei 
ole paigaldatud tarbijatele reoveemõõtureid ega puhastitesse siseneva 
vooluhulga mõõtureid. Arveldustes lähtutakse tarbijale müüdud veekogusest või 
juhul, kui klient kasutab ainult ühiskanalisatsiooni, siis tema poolt veemõõturi 
alusel erakaevust tarbitud veekogusest.  Eeltoodust tulenevalt baseerub 
veeheite arvestus tarbitud joogivee kogustel ning on ühtlasi arvestuste aluseks 
ka finantsanalüüsis. Seega võrdub elaniku veeheide inimese kohta veetarbimise 
ühiktarbimisega. 
 

4.7 Kohalik omavalitsus 
 
Saarde vallavolikogu (15 liiget) ainupädevusse kuuluvate küsimuste 
otsustamine sätestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 
22 lõikes 1.  
 
Saarde vallavolikogu juurde on moodustatud järgmised alatised komisjonid: 
1.1 eelarvekomisjon; 
1.2 arengu- ja majanduskomisjon; 
1.3 sotsiaal- ja tervishoiukomisjon; 
1.4 haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon; 
1.5 revisjonikomisjon.  
 
Neist veevarustuse- ja kanalisatsiooni teemadega tegeleb arengu- ja 
majanduskomisjon. 
 
Vallavalitsus on valla omavalitsuse kollegiaalne täitev ja korraldav organ, kes 
viib praktilise tegevusega ellu seadustega vallale pandud ning volikogu 
määrustes ja otsustes sätestatud ülesandeid. Vallavalitsus kavandab oma tööd, 
lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest Eesti Vabariigi 
seadustest ja õigusaktidest, valla põhimäärusest ja teistest volikogu 
õigusaktidest. 
 

 

Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028 
 

  Saarde Vallavalitsuse määrusega nr.28 17.10.2018 kinnitati valla eelarvestrateegia 

 aastateks 2018-2028, millega planeeritakse pikajaliselt rahaliste kohustuste võtmist. 
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  Tabel 4.9 Saarde Vallavalitsuse finantsnäitajad aastatel 2018-2022 

Saarde Vallavalitsuse määrusega 
nr.28 17.10.2018 kinnitatud 

eelarvestrateegia  

2018 
eeldatav 
täitmine 

2019 
eelarve   

2020 
eelarve   

2021 
eelarve   

2022 
eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku 6 245 074 6 142 900 6 273 300 6 313 300 6 363 300 

     Maksutulud 3 340 200 3 370 200 3 400 200 3 425 200 3 450 200 

          sh tulumaks 2 940 000 2 970 000 3 000 000 3 025 000 3 050 000 

          sh maamaks 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

          sh muud maksutulud 200 200 200 200 200 

    Tulud kaupade ja teenuste müügist 454 600 460 000 465 000 470 000 475 000 

    Saadavad toetused tegevuskuludeks 2 366 884 2 302 700 2 398 100 2 408 100 2 428 100 

         sh  tasandusfond  549 271 492 000 640 000 650 000 670 000 

         sh  toetusfond 1 723 091 1 723 100 1 723 100 1 723 100 1 723 100 

         sh muud saadud toetused tegevuskuludeks 94 522 87 600 35 000 35 000 35 000 

     Muud tegevustulud 83 390 10 000 10 000 10 000 10 000 

Põhitegevuse kulud kokku 5 574 153 5 670 200 5 710 000 5 760 000 5 815 000 

     Antavad toetused tegevuskuludeks 451 245 441 200 450 000 455 000 460 000 

     Muud tegevuskulud 5 122 908 5 229 000 5 260 000 5 305 000 5 355 000 

          sh personalikulud 3 331 155 3 350 400 3 370 000 3 400 000 3 440 000 

          sh majandamiskulud 1 776 753 1 863 600 1 875 000 1 890 000 1 900 000 

             sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud 
kasutusrendimaksed  

11 489 11 516 10 024 5 703   

          sh muud kulud 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Põhitegevuse tulem 670 921 472 700 563 300 553 300 548 300 

Investeerimistegevus kokku -1 156 855 -871 120 -1 754 720 -773 920 -529 620 

    Põhivara müük (+) 100 000         

    Põhivara soetus (-) -691 572 -1 238 000 -2 626 000 -894 000 -340 000 

         sh projektide omaosalus -531 172 -727 700 -1 477 500 -583 000 -340 000 
   Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 
(+) 363 509 548 300 1 198 500 361 000 50 000 

   Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) -97 386 -78 000 -100 000 -100 000 -100 000 

   Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) 0         

   Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) -820 500 -90 000 -210 000 -110 000 -110 000 

   Tagasilaekuvad laenud (+) 0         

   Antavad laenud (-) 0         

   Finantstulud (+) 94 80 80 80 80 

   Finantskulud (-) -11 000 -13 500 -17 300 -31 000 -29 700 

Eelarve tulem -485 934 -398 420 -1 191 420 -220 620 18 680 

Finantseerimistegevus 169 186 174 000 1 156 000 170 000 -18 000 

   Kohustuste võtmine (+) 330 000 380 000 1 400 000 470 000 300 000 

   Kohustuste tasumine (-) -160 814 -206 000 -244 000 -300 000 -318 000 

Likviidsete varade muutus (+ 
suurenemine, - vähenemine) -316 748 -224 420 -35 420 -50 620 680 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus 
(tekkepõhise e/a korral) (+ 
suurenemine /- vähenemine) 0         
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Likviidsete varade suunamata jääk 
aasta lõpuks 336 633 112 213 76 793 26 173 26 853 

Võlakohustused kokku aasta lõpu 
seisuga 1 989 915 

2 152 399 3 298 375 3 462 672 3 444 672 
    sh kohustused, mis  ei kajastu 
finantseerimistegevuses 

27 243 15 727 5 703     

    sh kohustused, mille võrra võib ületada 
netovõlakoormuse piirmäära 

0 
        

Netovõlakoormus (eurodes) 1 653 282 2 040 186 3 221 582 3 436 499 3 417 819 

Netovõlakoormus (%) 26,5% 33,2% 51,4% 54,4% 53,7% 

Netovõlakoormuse ülemmäär 
(eurodes) 4 094 460 3 685 740 3 763 980 3 787 980 3 817 980 

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 65,6% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 2 441 178 1 645 554 542 398 351 481 400 161 

 

 

  Saarde Vallavolikogu poolt 17.oktoobril 2018.a kinnitatud eelarvestrateegia 

 alusel võib kinnitada Saarde valla kindlat finantspositsiooni kavandatud 

 investeeringute elluviimiseks:  

 

 Vaba netovõlakoormus on piisav vajadusel täiendavate kohustuste 
võtmiseks, võimaldamaks vee- ja kanalisatsiooni investeeringute 
teostamist kavandatud investeeringute perioodil; 

 Tulumaks moodustab põhitegevuse tuludest ligi poole. Tulumaksu 
laekumise trendide arvestamisel on määrav mõju kulupoliitika 
kujundamisele. 

 Täiendavaid investeeringuid on võimalik teostada nii likviidsete varade 
kui ka täiendavate toetuste või täiendavate tegevustulude arvelt. 

 Netovõlakoormus jääb kõikidel aastatel alla oluliselt alla 60 % 
piirmäärale, seega on tagatud vajadusel reserv finantseerida 
investeeringuid laenuvahenditest. 

 Kui vald koos sõltuvate üksustega suudab kinni pidada 
eelarvestrateegias kavandatust, siis ei teki likviidsusprobleeme ega 
raskusi põhitegevustulemi positiivsena hoidmisega. 

 
 
 

4.8 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutaja 
 

Vee- ja kanalisatsiooniteenust Saarde vallas osutab ettevõte Saarde 
Kommunaal OÜ, mis kuulub 100% Saarde vallale. 
 
OÜ SAARDE KOMMUNAAL 
 
Tegevusalad 

OÜ Saarde Kommunaali põhikirjajärgsed tegevusalad on 
järgmised: 

- elamute ja ettevõtete olmeveega varustamine  
- heitvee puhastamine ja suublasse juhtimine 
- maastiku hooldus ja korrashoid 
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- autobusside transport 
- autode ja trakorite teenus 
- saunateenus 
- tavandisaali kasutus 
- hoonete ja objektide haldamine 
- korstnapühkimise teenus 
- taimsete jäätmete ladestusteenus 

OÜ Saarde Kommunaal struktuur alates 01.12.2017 on toodud järgneval 
joonisel: 

 
Joonis 4.4 OÜ Saarde Kommunaal struktuur 

 
Teeninduspiirkond 
OÜ Saarde Kommunaal tegevuspiirkonnaks on Saarde Vallavolikogu 
21.03.2007 otsuse nr 11 alusel Saarde valla territoorium.  
OÜ Saarde Kommunaal haldab ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteeme: 

- Kilingi-Nõmme linna reoveekogumisalal (RKA0670298, 
reostuskoormusega 2061 inimekvivalenti (ie); 
- Tihemetsa reoveekogumisalal (RKA0670299, reostuskoormusega 500 
ie); 
- Saarde reoveekogumisalal (RKA 0670300, reostuskoormusega 150 ie); 
- Tali reoveekogumisalal (RKA0670307, reostuskoormusega 150 ie); 
- Surju reoveekogumisalal (RKA0670278, reostuskoormus 400 ie); 
- Jaamaküla reoveekogumisalal (RKA0670275, reostuskoormus 180 ie); 
ning Tõlla, Rabaküla ja Veelikse külades, mis ei asu 
reoveekogumisaladel.  
Lisaks hallatakse vallale kuuluvat ühisveevärki Lodja ja Kalita külades.  
 
 

 
 

Juhatuse liige 

Pearaamatupidaja Töödejuhataja 

Ühisvee- ja 

kanalisatsioonivõrgu 

(ÜVK) operaator 

Veemajanduse 

juhataja 

Garaaž Raamatupidaja 

Heakorratööd 

Kalmistu 

 

Saunad 

Koristaja 

Bussijuht 
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5 ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI OLEMASOLEV 
OLUKORD 

 

5.1 Kilingi-Nõmme linn 

Kilingi-Nõmme linn paikneb Kilingi-Nõmme reoveekogumisalal (2061 ie), 
mistõttu siin kehtivad üle 2000 ie reoveekogumisaladele sätestatud nõuded. 
Kilingi-Nõmme elanike arvuks oli 1. jaanuaril 2018.a Statistikaameti andmetel 
1672 inimest. Ühisveevärgiga on neist liitunud 1170 inimest ning 
ühiskanalisatsiooniga 1154 inimest. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitunute 
arv on kasvamas tulenevalt Kilingi-Nõmme veemajandusprojekti I ja II etapi 
mõjudest.  
 

Ühisveevärgi objektid 
 

5.1.1 Puurkaev – pumplad 

Kilingi-Nõmme linna ühisveevärgi veevarustus baseerub Linna veehaarde ja 
Sambla puurkaevudel, mille vesi töödeldakse samas paiknevas 
veetöötlusjaamas. Arvestades puurkaevudest võetava vee suurt raua- ja 
mangaanisisaldust, paigaldati toorvee töötlemiseks aereerimisel põhinev raua- 
ja mangaanieralduse süsteem. Veetöötlusjaama paigaldati süsteem ka 
naatriumhüpokloriti doseerimiseks, kui peaks esinema mikrobioloogiline reostus. 
Torustike rajamisel paigaldati doseerimissüsteemi ühendusotsik peale 
rauafiltrisüsteemi ja enne reservuaaridesse juhtimist. 
 
Survetõstepumpade juhtimine rajati vastavalt rõhule linna veevõrgus, selleks 
paigaldati trassile rõhuandurid (2 tk). II astme pumpade puhul on arvestatud, et 
maksimaalselt töötab korraga 3 pumpa ning üks pump on alati varus,  
programmeeritud tööaja järel leiab aset tööpumpade automaatne vahetus. 
 
Tuletõrjeveevarustus tagatakse samuti survetõstepumpade abil, pumpade 
juurdelülitamine leiab aset kui teiste pumpade paralleelse tööga pole võimalik 
tagada linnale vajalikku vooluhulka ettenähtud rõhu (3 bar) juures. 
 
Veekvaliteet lõpptarbijate juures on tänu veetöötlusseadmete olemasolule väga 
hea ja vastab joogivee kvaliteedinormidele. 

Lisaks on Kilingi-Nõmme linnas 4 lokaalset puurkaev-pumplat: Urve,  
Metsamajandi, Aia ja Sauna, mis jäid kasutusest välja SA KIK kaasabil 
teostatud investeeringuprojektide tulemusena. Metsamajandi puurkaev on 
reservis, ülejäänud puurkaevud kuuluvad perspektiivis tamponeerimisele.  
 
Mitmetes Kilingi-Nõmme linna ühisveevärgita majapidamistes on probleemiks 
joogivee piisavus, eriti suveperioodil. Eramute juurde rajatud individuaalkaevud 
ei võimalda elanikele tagada piisavalt joogivett.  
 

5.1.1.1 Kooli-Sambla puurkaev-pumpla (kat. nr.7646). 2011.-2012.a. rajati 
uus puurkaev-pumpla olemasoleva kasutuses oleva puurkaev-pumpla asemele, 
eelnev puurkaev-pumpla lammutati.  
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Hoone rajati puitkarkasskonstruktsioonis seina ja puitsarikatel katusega, mis 
kaetud profiilplekiga, tulepüsivusklass TP3. Seinad soojustati, välisviimistlusel 
kasutati terasprofiilplekki. Sokkel soojustati, sokkel kaeti tsementkiudplaadiga.  
Paigaldati elektriküttesüsteem ja ventilatsioon. Paigaldati välisvalgustus. Hoone 
brutopindala on 7,3 m2

.  Vana pumplahoone lammutati. 

Elektri- ja automaatikasüsteemide osas  paigaldati PLC-kontroller, rõhuandur, 
nivooandur, kulumõõtja ning analoogväljundiga temperatuuriandur, 
valvekeskusseade. Tagati juhtimine veetöötlusjaamasasuvast keskusest. 

Paigaldati pump: 18 m3/h, H=50 m. 

2017.aastal oli veevõtt puurkaev-pumplast 16 111 m3 (44 m3/ööpäevas). 
Lubatud veevõtt on 35000 m3/aastas (96 m3/ööpäevas). 
Puurkaevust pumbatava põhjavee analüüsi tulemused olid 2017.a. järgnevad: 

Tabel 5.1 Kooli-Sambla puurkaevu põhjavee kvaliteet. 

Näitaja Ühik 
Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

16.03.2017 22.05.2018 

Värvus mg/l Pt  10 <2 

Hägusus NTU I:1,5 II 2,0 III: 3,0 1,6 0,8 

Lõhnaläve indeks   2 1 

Maitseläve indeks   1 1 

Elektrijuhtivus μS/cm 
I: 2500 II: 2500 

III: 2500 
638 637 

Vesinikioonide 
kontsentratsioon 

pH 
I-III: 6,5-9,5 7,72 7,7 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 III:2 0,19 0,20 

Magneesium mg/l  37 - 

Mangaan μg/l I:50 II:100 III:200 7,4 4,2 

Raud  μg/l 
I:200 II:1000 

III:10000 
340 250 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 <0,04 <0,04 

Nitrit mg/l 
I: 0,5; II: 0,5; III: 

1,0 
0,013 <0,003 

Fluoriid mg/l 
I: 1,5 II: 1,7  III: 

4,0 
0,8 0,68 

Kloriid mg/l 
I: 250 II: 250  III: 

350 
7,0 6,8 

Kaltsium mg/l  66 - 

Sulfaat mg/l 
I: 250 II: 250  III: 

350 
1,5 1,2 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100 ml III: 10 
- 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml III: 10 - 0 

Escherichia coli 
PMÜ/100 ml 

PMÜ/100 ml III: 10 
- 0 

Kolooniate arv 22°C PMÜ/1 ml 
I:100 II:100 

III300 
- 0 

Analüüsitulemuste alusel vastab Kooli-Sambla puurkaevu vee kvaliteet II 
kvaliteediklassile. 

5.1.1.2. Linna veehaarde puurkaev-pumpla nr 2. Künka tn (kat. nr.10943) on 
võetud Saarde Vallavalitsuse bilanssi ja antud hallata OÜ-le Saarde 
Kommunaal. Puurkaev-pumpla rajati aastatel 2011-2012 olemasoleva 
kasutusest väljas oleva puurkaevu asemele. Vana pumplahoone lammutati. 



Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 

 34 

Uus pumplahoone rajati puitkarkasskonstruktsioonis seina ja puitsarikatel 
katusega, mis kaetud profiilplekiga, tulepüsivusklass TP3.  Seinad soojustati, 
välisviimistlusel kasutati terasprofiilplekki.  Seinad ja sokkel soojustati, sokkel 
kaeti tsementkiudplaadiga.  Paigaldati elektriküttesüsteem, ventilatsioon ja 
välisvalgustus. Hoone brutopindala on 7,3 m2

.   

Elektri- ja automaatikasüsteemide osas paigaldati PLC-kontroller, rõhuandur, 
nivooandur, kulumõõtja ning analoogväljundiga temperatuuriandur, valve-
keskusseade.  Tagatud on juhtimine veetöötlusjaamas asuvast keskusest. 

Paigaldati pump: 18 m3/h, H=50 m. 
2017.aastal oli veevõtt puurkaev-pumplast 17 501 m3 (48 m3/ööpäevas). 
Lubatud veevõtt on 35 000 m3 aastas (96 m3/ööpäevas). 
Puurkaevust pumbatava põhjavee analüüsi tulemused olid järgnevad: 

Tabel 5.2 Linna veehaarde puurkaev-pumpla nr 2 põhjavee kvaliteet 

Näitaja/kuupäev Ühik 
Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

16.03.2017 22.05.2018 

Värvus mg/l Pt  5 <2 

Hägusus NTÜ I:1,5 II 2,0 III: 3,0 1,5 0,5 

Lõhn lahjendusaste  1 1 

Maitse lahjendusaste  1 1 

Elektrijuhtivus μS/cm 
I: 2500 II: 2500 

III: 2500 
636 635 

Keemiline 
hapnikutarve 

mg/l O2 I-III: 5 - <1 

Vesinikioonide 
kontsentratsioon 

pH I-III: 6,5-9,5 7,56 7,8 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 III:2 0,19 0,20 

Naatrium  mg/l 
I: 200 II: 200 

III: 350 
- 19 

Raud  μg/l 
I:200 II:1000 

III:10000 
260 180 

Boor mg/l I, II: 1, III: 2 -  

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 <0,04 <0,04 

Nitrit mg/l 
I: 0,5; II: 0,5; III: 

1,0 
<0,003 <0,003 

Fluoriid mg/l 
I: 1,5 II: 1,7 

III: 4,0 
0,68 0,68 

Kloriid mg/l 
I: 250 II: 250 

III: 350 
7,1 6,9 

Kaltsium mg/l  65  

Sulfaat mg/l 
I: 250 II: 250 

III: 350 
1,9 0,77 

Mangaan μg/l I:50 II:100 III:200 - 2,7 

Escherichia coli  PMÜ/100ml III: 10 - 0 

Enterokokid  PMÜ/1000ml III: 10 - 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml III: 10 - 0 

Kolooniate arv 
(22°C) 

PMÜ/ml  
I:100 II:100 

III300 
- 0 

Analüüsitulemuste alusel on põhjavees kõrge raua- ja mangaanisisaldus. 
2012.a. paigaldati veetöötlusjaama raua- ja mangaanieraldussüsteem. 2017.a. 
veetöötlusjaamast võetud analüüsi tulemused olid järgnevad: 
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Tabel 5.3 Vee kvaliteet veetöötlusjaamas 
Näitaja/kuupäev Ühik Piirnorm  16.03.2017 

Ammoonium mg/l 0,5 0,021 

Elektrijuhtivus μS/cm 2500 634 

Hägusus NTU  0,7 

Lõhnaläve indeks   1 

Maitseläve indeks   1 

Nitraat mg/l 50 0,51 

Nitrit mg/l 0,5 <0,003 

pH  6,5-9,5 7,75 

Sulfaat mg/l 250 1,8 

Värvus mg/l Pt  <5 

Üldkaredus mg-ekv/l  6,2 

Raud  mg/l 0,2 0,022 

Fluoriid mg/l 1,5 0,76 

Kloriid mg/l 250 7,8 

Kaltsium mg/l  64 

Magneesium mg/l  36 

Mangaan μg/l 50 2,6 

Alus: Analüüsiakt PA17000420 

 
5.1.1.3. Metsamajandi puurkaev-pumpla (kat. nr.7632) on puuritud 1967. a. 
Puurkaevpumpla vesi on kvaliteetne ning probleeme ei ole ka üldraua 
sisaldusega (rauaärastusfiltrit ei ole paigaldatud). Puurkaev-pumpla on maa-
alune, asudes valla maa-alal, kus hetkel toimub väikesemahuline aiapidamine 
naabruskonna elanike poolt, mistõttu ei ole tagatud puurkaev-pumpla 
nõuetekohane sanitaarkaitseala. Puurkaev-pumpla vett kasutatakse ka 
aiamaade kastmiseks (suvisel ajal kokku ca 8 m3). Pumpla maa-alune osa on 
õhutatud ja rahuldavas seisukorras, va. ajutine liigniiskus, mis mõjutab 
elektroonikat. 2005. a. renoveeriti pumpla sisustust, hiljem ei ole olulisi 
rekonstrueerimistöid ellu viidud. 
2017.aastal oli veevõtt puurkaev-pumplast 6957 m3. Lubatud veevõtt on 10 000 
m3/aastas. Kilingi-Nõmme veemajandusprojekti II etapi elluviimise tulemusena 
jäi puurkaev-pumpla reservi. Vajadusel on puurkaev-pumpla võimalik kasutusele 
võtta.  

Puurkaevust pumbatava põhjavee analüüside tulemused olid järgnevad: 

Tabel 5.4 Metsamajandi puurkaev-pumpla põhjavee kvaliteet. 

Kuupäev  Ühik 
Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

11.08.2011 30.05.2017 

Värvus mg/l Pt  ˂4 <5 

Hägusus NTÜ I:1,5 II 2,0 III: 3,0 ˂1 <0,5 

Lõhn lahjendusaste  1 1 

Maitse lahjendusaste  1 - 

Elektrijuhtivus μS/cm 
I: 2500 II: 2500 III: 

2500 
260 271 

Keemiline 
hapnikutarve 

mg/l O2 I-III: 5 3,9 <1 

Vesinikioonide 
kontsentratsioon 

pH I-III: 6,5-9,5 8,0 8,0 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 III:2 0,016 0,14 

Naatrium  mg/l 
I: 200 II: 200  

III: 350 
2,3 3,9 
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Kuupäev  Ühik 
Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

11.08.2011 30.05.2017 

Raud  mg/l 
I:200 II:1000 

III:10000 
0,1 0,013 

Boor mg/l I: 1 II: 1 III:2 0,124 - 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 4,2 5,1 

Nitrit mg/l I: 0,5; II: 0,5; III: 1,0 0,018 <0,003 

Fluoriid mg/l 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
0,17 0,12 

Kloriid mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
8,3 7,5 

Elavhõbe μg/l I-III: 1 ˂0,015 - 

Vask mg/l I-III: 2 ˂1 - 

Sulfaat mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
10 9,7 

Alumiinium μg/l  ˂20 - 

Kaadmium μg/l I-III: 5 ˂0,02 - 

Mangaan μg/l I:50 II:100 III:200 ˂20 5,7 

Arseen μg/l I-III: 10 0,46 - 

Antimon μg/l I-III: 5 ˂0,05 - 

Seleen μg/l  ˂0,05 - 

Kroom μg/l I-III: 50 0,54 - 

Tsüaniid μg/l I-III: 50 ˂3 - 

Benseen μg/l I-III: 1 ˂0,2 - 

Pestitsiidide summa ng/l I-III: 0,1 ˂ 5 - 

1,2-dikloroetaan μg/l  ˂ 3 - 

Trikloroeteen μg/l  ˂0,1 - 

Tetrakloroeteen μg/l  ˂0,1 - 

Naftaproduktid μg/l  ˂20 - 

Benso(a)püreen μg/l I-III: 0,010 ˂0,01 - 

Polütsükliliste 
aromaatsete 
süsivesikute (PAH) 
summa 

μg/l  ˂0,01 - 

1-aluselised fenoolid μg/l  ˂2 - 

2-aluselised fenoolid μg/l  ˂10 - 

Nikkel  μg/l I-III: 20 ˂0,1 - 

Plii μg/l I-III: 10 ˂0,1 - 

Escherichia coli  PMÜ/100ml III: 10 0 0 

Enterokokid  PMÜ/1000ml III: 10 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml III: 10 0 
0 

Kolooniate arv 
(22°C) 

PMÜ/ml  I:100 II:100 III: 300 0 
30 

 
5.1.1.4. Urve tn. puurkaev-pumpla (puurkaevu kat. nr. 7642) on Pärnumaa 
hooneteregistri tunnistuse, 08.01.2002. a., alusel netopinnaga 11,1 m2 (rajatud 
1980.a., vundamendiplokkidest soojustamata hoone) ning selle omanikuks on 
Saarde vald. 2005. a. septembris paigaldati pumpla hoonele uus katus. Lõuna ja 
läänepoolsed dekoratiivtellistest seinad lammutati ning alles jäänud tellistest 
seinad soojustati ja kaeti plekiga. Hiljem ei ole rekonstrueerimistöid teostatud. 
Pumplat köetakse elektriradiaatoriga. Pumplat ümbritseb põllumajandusmaa. 

Kilingi-Nõmme veemajandusprojekti II etapi raames ühendati Urve tn. 
tsentraalse veevõrguga ning Urve tn. varustatakse veega Kilingi-Nõmme 
veetöötlusjaamast. Urve tn. puurkaev-pumpla järele vajadus seetõttu puudub. 
Urve tn puurkaev on kavas tamponeerida.  
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5.1.1.5. Sauna puurkaev-pumpla (puurkaevu kat.nr.7637) on rajatud 1952.a. 
Puurkaevul eraldi hoone puudub, elektrikilp ning pumpa reguleeriv veeautomaat 
paiknevad sauna hoones.  
Puurkaev on plaanis sulgeda ja tamponeerida, kuna ainsat tarbijat - Kilingi-
Nõmme sauna, varustatakse alates 2018.a. veega Kilingi-Nõmme 
veetöötlusjaamast. 

5.1.1.6. Aia tn puurkaev-pumpla (kat. nr. 7635) on Pärnumaa hooneteregistri 
tunnistuse (08.01.2002. a.) alusel netopinnaga 50,1 m2 (kõrgus 4 m) ning selle 
omanikuks on Kilingi-Nõmme linn. Pumpla hoone on ehitatud 1970.a. Pumpla ja 
puurkaev on võetud Saarde Vallavalitsuse bilanssi ja antud hallata OÜ-le 
Saarde Kommunaal. Seoses VTJ kasutussevõtuga jäi Aia tn. puurkaev reservi 
ning alates 2013. a. sellest regulaarset veevõttu ei toimu. 
Aia tn. pumpla kompleksi kuulub 150 m3 reservuaar (pumplahoone kõrval, 
muldes), mille põhi on pumpade teljekõrgusest madalamal ning reservuaarist 
väljuv pumpade toitetorustik asub pumpla lae all. Pumpla põrand on 
ümbritsevast maapinnast 1,2 m madalamal. Lisaks on puurkaev-pumpla juures 
80 m3 lisamahuti. 
Aia tn puurkaev-pumpla rajatised on kavas lammutada ning puurkaev 
tamponeerida. 
 

5.1.2 Veetöötlus ja joogivee kvaliteet töötlusjärgselt 

2011.a.-2012.a. rajati Kilingi-Nõmme veetöötlusjaam, kus sama katuse alla toodi 
veetöötlussüsteemid, II astme pumpla ning töödeldud vee reservuaarid (2 x 150 
m3). Reservuaarides säilitatav tuletõrjevee maht on 162 m3.  Arvestades 
puurkaevudest võetava vee suurt raua ja mangaanisisaldust, paigaldati toorvee 
töötluse otstarbel aereerimisel rajanev raua- ja mangaanieralduse süsteem. 
Veetöötlusjaama paigaldati doseerimissüsteem naatriumhüpokloriti 
doseerimiseks, kui peaks esinema mikrobioloogiline reostus. Torustiku rajamisel 
paigaldati peale rauafiltrisüsteemi ja enne reservuaaridesse juhtimist vajalik 
ühendusotsik doseerimissüsteemi tarbeks.  

Survetõstepumpade juhtimine rajati vastavalt rõhule linna veevõrgus, selleks 
paigaldati trassile rõhuandurid (2 tk). II astme pumpade puhul on arvestatud, et 
maksimaalselt töötab korraga 3 pumpa ning üks pump on alati varus ning 
programmeeritud tööaja järel leiab aset tööpumpade automaatne vahetus. 

Tuletõrjeveevarustus tagatakse samuti  survetõstepumpade abil, pumpade 
juurdelülitamine leiab aset kui teiste pumpade paralleelse tööga pole võimalik 
tagada linnale vajalikku vooluhulka ettenähtud rõhu (3 bar) juures. 

Paigaldati järgmised põhiseadmed: 
2 survefiltrit  a d=1250 mm raua ja mangaanieralduse läbiviimiseks; 
4 survetõstepumpa (a 28 m3/h, H=40m); 
Pesuveepump (36 m3/h, H=15-20m); 
Hüdrofoor 200 l 
Staatiline mikser toorvee aereerimseks  
Õlivaba kompressor, õhurõhu paagiga 100 l toorvee aereerimiseks 
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Foto 1. Kilingi-Nõmme veetöötlusjaama hoone 
 

 
Foto 2. Kilingi-Nõmme veetöötlusjaam 
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Foto 3. Rauafiltrid 

 
Foto 4. Veetöötlusjaama sisevaade. Kompressor 
 
Veetöötlusjaam rajati, arvestades maksimaalse veetarbimise kalkulatsioonis 
järgmiseid parameetreid: 
vee tarbimine Qkd – 297 m³/d;  
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max ööpäevane vooluhulk, Qmaxd – 297 x 1,2 = 356,4 m3/d; 
tunni keskmine, Qkh : 356,4 / 24 = 14,85 m3/h;                   
max tunnitootlikkus, Qmaxh = kmaxh x Qmaxd / 24   
kmaxh = 1,2 x 1,6 = 1,92;    max tunnitootlikkus, Qmaxh = 1,92 x 356,4 /24 = 28,5 
m3/h (7,9 l/s);    
tuletõrjevee vajadus, 15 l/s 3 tunni jooksul. 

Tuletõrjeveevarustus põhineb hüdrantidel. Töödeldud vee reservuaarides 
säilitatav tuletõrjevee varumaht on 162 m3. 
 
2017.a. märtsis teostatud veetöötlusjaamast väljuva vee kvaliteedi 
analüüsitulemused on toodud järgnevas tabelis: 
 
Tabel 5.5 Veetöötlusjaamast väljuva vee kvaliteet 

Näitaja Ühik 
Piirnorm Tulemus 

16.03.2017 

Mangaan μg/l 50 2,6 

Magneesium mg/l  36 

Kaltsium mg/l  64 

Kloriid mg/l 250 7,8 

Fluoriid mg/l 1,5 0,76 

Raud μg/l 200 22 

Üldkaredus mg-ekv/l  6,2 

Elektrijuhtivus μS/cm 2500 634 

pH  6,5-9,5 7,75 

Värvus mg/Pt/l  5 

Sulfaat mg/l 250 1,8 

Nitrit mg/l 0,5 0,003 

Nitraat mg/l 50 0,51 

Hägusus NTU  0,7 

Maitseläve indeks   1 

Lõhnaläve indeks   1 

Ammoonium mg/l 0,5 0,021 

 
Veekvaliteet lõpptarbijate juures on Kilingi-Nõmmel tänu veetöötlusseadmete 
olemasolule väga hea ja vastab kõigile joogivee kvaliteedinormidele.  

Tabel 5.6 Veekvaliteet Kilingi-Nõmme linnas, proovivõtukoht Kilingi-Nõmme 
lasteaed Krõll, Aia tn. 1 
Näitaja Ühik Piirnorm 28.01.2016 15.06.2017 15.05.2018 

Elektrijuhtivus μS/cm 2500 623 629 629 

pH  6,5-9,5 7,7 7,6 7,5 

Värvus mg/l Pt  ˂5 5 2,5 

Hägusus NTU  ˂0,5 0,5 0,5 

Maitseläve indeks   1 1 1 

Lõhnaläve indeks   1 1 1 

Ammoonium mg/l 0,5 0,012 0,01 0,01 

Üldraud mg/l 0,2 0,03 0,014 0,01 

Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 
0 0 0 0 

 

Tabel 5.7 Veekvaliteet Kilingi-Nõmme linnas, proovivõtukoht Kilingi-Nõmme 
Gümnaasium, Sambla tn. 18 
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Näitaja Ühik Piirnorm 28.01.2016 15.06.2017 15.05.2018 

Elektrijuhtivus μS/cm 2500 624 624 636 

pH  6,5-9,5 7,9 7,6 7,7 

Värvus mg/l Pt  ˂5 5 4,6 

Hägusus NTU  ˂0,5 0,5 0,5 

Maitseläve indeks   1 1 1 

Lõhnaläve indeks   1 1 1 

Ammoonium mg/l 0,5 0,027 0,01 0,01 

Üldraud mg/l 0,2 0,04 0,01 0,01 

Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 
0 0 0 0 

 

Tabel 5.8 Veekvaliteet Kilingi-Nõmme linnas Metsamajandi ja Kantsi tn piirkonnas 
Näitaja Ühik Piirnorm  Sambla tn 2 

20.07.2016 
 Piiri 2  

15.06.2017 
Kantsi 20 elamu 

15.05.2018 

Ammoonium mg/l 0,5 0,014 0,01 0,089 

Elektrijuhtivus μS/cm 2500 277 268 629 

pH pH ühik 6,5-9,5 7,9 8,0 7,6 

Värvus mg/l Pt  5 5 7,3 

Hägusus NTU  1,7 0,5 1,1 

Maitseläve indeks   1 1 1 

Lõhnaläve indeks   1 1 1 

Raud mg/l 0,2 0,11 0,010 190 

Escherichia coli PMÜ/100ml 0 - 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 - 0 0 

 

5.1.3 Veetorustikud 

Kilingi-Nõmme linna veetorustike pikkus oli 01.10.2017 seisuga 17.41 km. 
Perioodil 2010-2013 rajati või rekonstrueeriti kokku ~6.0 km veetorustikku. 
2015.a veeprojekti raames  rajati/rekonstrueeriti täiendavalt 6.389 km 
veetorustikku, mille järel jäävad rekonstrueerimist vajavate veetorustikega alad 
peamiselt Piiri-Sambla-Veski tn, Urve tn ning Aia-Kõrge tn piirkonda. Enamus 
vanemaid torustikke on malmist ja vähesel määral ka terasest. 
Rekonstrueerimist vajavate torustike maht on ~3,2 km. 

Veekadude osakaal varieerus Kilingi-Nõmme linnas 2017.a. olulisel määral. 
Veekadusid mõõdetakse puurkaev-pumplate veehaarete põhiselt, kuna enamik 
veekadudest tekib amortiseerunud torustike lekete põhiselt, siis saab 
veekadude osakaalu kaudu kirjeldada ka torustike korrasoleku taset 
veehaardes. Suurim veekadu on Kantsi piirkonnas, kus 2017.a. andmete põhjal 
on 42,9% pumbatud veest veekadu. 
 
Tabel 5.9 Kilingi-Nõmme puurkaevude veevõtt, tarbimine ja veekadu (2017) 

Puurkaevu veehaare 
Veevõtt 

m3/a 
Tarbimine 

m3/a  
Veekadu  

m3/a 
Veekao 

     määr (%) 

VTJ 33612 27518 6094 18,1 

Metsamajandi 6957 4869 2088 30 

Kantsi 2918 1666,4 1251,6 42,9 

Urve 663 658,7 4,3 0,6 

Kilingi Saun 443 443 0 0 
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Puurkaevu veehaare 
Veevõtt 

m3/a 
Tarbimine 

m3/a  
Veekadu  

m3/a 
Veekao 

     määr (%) 

KOKKU 44593 35155,1 9437,9  

Aastatel 2016-2018 viidi ellu Ühtekuuluvusfondi Kilingi-Nõmme 
reoveekogumisala veemajandusprojekti II etapp, mille käigus rekonstrueeriti 
amortiseerunud torustikud ning laiendati ühisveevärki, tagamaks nõuetekohase 
joogivee kättesaadavus Kilingi-Nõmme reoveekogumisalal elavatele inimestele. 

5.1.4 Tuletõrjeveevõtt 

Kilingi-Nõmme linnas on kasutusel tuletõrjehüdrandid. Hüdrantide veetorustiku 
läbimõõt on 110 mm, staatiline surve veetorustikus on 3,0.  Mõõdetud 
vooluhulga osas oli hüdrantide vooluhulk vahemikus 30-35 l/s, ühel hüdrandil 25 
l/s.  
Enamust Kilingi-Nõmme linna tuletõrje otstarbel kasutatavast veeressursist 
hoitakse veetöötlusjaama juures paiknevas reservuaaris (reservvee maht 162 
m3). 
 

Ühiskanalisatsiooni objektid 

5.1.5 Reoveepuhastusseadmed 

Reoveepuhasti rajati Kilingi-Nõmme reoveekogumisala veemajandusprojekti II 
etapi raames aastatel 2017-2018. Uue reoveepuhasti detailne kirjeldus on 
esitatud OÜ Aqua Consult Baltic koostatud töös nr 158701-T-001 Kilingi-Nõmme 
reoveekogumisala veemajandusprojekti II etapp. Reoveepuhasti tehnoloogiline 
projekt. Reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööd teostas Schöttli 
Keskkonnatehnika AS (RH 182029). 

Kilingi-Nõmme reoveepuhastiks on aktiivmudatehnoloogial põhinev puhasti, mis 
tagab protsessi stabiilsuse ja töökindluse ning madala jääkmuda produktsiooni, 
samuti vastupidavuse koormustippudele ning koormuse muutlikkusele. Puhasti 
on üheliiniline. 

Puhasti on ette nähtud olmereovee puhastamiseks ning puhasti 
dimensioneeritud jõudlusnäitajad on järgmised: 
 
Tabel 5.10 Kilingi-Nõmme reoveepuhasti projekteerimise lähteandmed 

Näitaja Väärtus Ühik 

Qproj 200,0 m3/d 

Inimekvivalente 2100 IE 

BHT7 126,0 kg/d 

 
Puhasti põhiosad on kompaktne võre-lliivapüünisel reovee mehaaniliseks 
puhastamiseks, anaeroobne bioloogilise fosforiärastuse (Bio-P) mahuti, 
anoksiline denitrifikatsioonimahuti, õhustuskamber, milles reovett õhustatakse ja 
segatakse ning järelsetiti, kus aktiivmuda eraldub õhustuskambrist välja 
voolavast aktiivmudasegust. Osa eraldatud aktiivmudast (liigmuda) pumbatakse 
mudamahutisse, mis seejärel veetustatakse mudatahendusseadmes 
(tsentrifuugil) ning viiakse lõpuks kompostimis-väljakule kompostimiseks. 
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Kilingi-Nõmme puhastis toimuv reoveepuhastus jaguneb allpooltoodud 
tehnoloogilisteks etappideks: 

 
 

Mehaaniline eelpuhastus 
Kilingi-Nõmme reovee peapumplast (Järve tn reoveepumpla) pumbatakse 
reovesi teenindushoones asuvale võreseadmele-liivapüünisele 
(kompaktseadmele) Rotamat Ro5. Eelpuhastusseadme ees paikneb siibrisõlm, 
kust saab reovee juhtida kas võreseadmesse või reoveepuhastist mööda, otse 
biotiiki.  
Reovesi läbib järjestikku nii automaatvõre kui ka liivapüünise ja juhitakse läbi 
jaotussõlme kas ühtlustusmahutisse või anaeroobsesse mahutisse. Võreseade 
käivitub automaatselt veenivoo tõusmisel võre vastuvõtukambris. 
Eelpuhastusseade on ühendatud väljatõmbeventilatsiooniga.   
Automaatses võreseadmes eemaldatakse üle 3 mm mõõduga reovee 
ujuvosised. Võreseade on varustatud prahi pesusõlmega ning prahti tihendava 
kruvitransportööriga. Eelpuhastusseadme poolt kokku kogutud võrepraht ja liiv 
juhitakse prügikonteineritesse. Võreprahi kogumisel kasutatakse 
kilekotisüsteemi (Longopack). 
Kompaktseadmel on lokaalne juhtimiskilp, mis on integreeritud ühtsesse 
reoveepuhasti automaatikasüsteemi. 
 
Mehaaniliselt puhastatud reovesi juhitakse tavaolukorras ühtlustusmahutisse, 
kuid luuakse ka võimalus juhtida reovesi otse bioloogilisse puhastusse, 
anaeroobsesse mahutisse. Reovee juhtimiseks ühte või teise mahutisse, on 
võreseadme järel jaotuskaev erinevatel kõrgustel olevate väljavoolutorudega ja 
automaatse siibriga.  
Mehaaniliselt puhastatud reovee suunamine kas anaeroobsesse- või 
ühtlustusmahutisse toimub automaatselt. Juhul kui reovee ööpäevased- ja 
tunnivooluhulgad on alla dimensioneeritud piiri, on otstarbekas juhtida reovesi 
peale mehaanilist puhastust otse anaeroobsesse mahutisse. 
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Joonis 4.5. Kompaktne võre-liivapüünis 
 
Ühtlustusmahuti 
Peale mehaanilist puhastust suunatakse reovesi üldjuhul isevoolselt 
ühtlustusmahutisse V = 150 m3. Reoveepuhasti ühtlustusmahuti on üks mahuti 
reoveepuhasti protsessimahutite koosseisus. 
Ühtlustusmahuti on ettenähtud peapumplast pumbatavate suurte 
hetkevooluhulkade ja reostuskoormuse ühtlustamiseks. Läbivoolse 
aktiivmudapuhasti korral on oluline võimalikult ühtlase reovee pealevoolu 
tagamine bioloogilisse puhastusetappi.  
Ühtlustusmahutist pumbatakse reovesi bioloogilisse etappi kahe sukelpumba 
Grundfos SLV.80.80.15.4.50D.C. abil , mille parameetrid on järgmised: 
- Jõudlus Q = 15 l/s 
- tõstekõrgus H = 5 m  
. Pumbad töötavad vaheldumisi (üks töös, teine varus). Mõlemal pumbal on oma 
survetoru (PE, De90). Mõlemad pumbad varustatakse ühise avariiujukiga, mis 
on mõeldud kuivkäigukaitseks. Pumpade töö- ja seisuaeg sõltub veetasemest 
mahutis. Olukord 1 - kui veetase on alla 2 m, siis on tööaeg 180 sek ja seisuaeg 
600 sek. Olukord 2 – kui veetase on üle 2m, siis on tööaeg 360 sek ja seisuaeg 
600 sek. Aegasid on võimalik muuta. 
 
Ühtlustusmahuti töö möödavooluolukorras. (Juhul kui reovee ööpäevased- ja 
tunnivooluhulgad on alla dimensioneeritud piiri, on otstarbekas juhtida reovesi 
peale mehaanilist puhastust otse anaeroobsesse mahutisse). Kui veetase 
mahutis on alla 1m, siis jääb pump seisma ja kui veetase on tõusnud 1,5 m, siis 
läheb pump tööle olukord 1-s.  
Reovees oleva heljumi settimise vältimiseks on ühtlustusmahutisse 
projekteeritud sukelsegur (Grundfos SMG.09.55.277.5.0B). Segur töötab 
perioodiliselt ajapõhisel juhtimisel, tööaeg 300 sek, seisuaeg 300 sek. Kui 
veetase langeb alla etteantud miinimumtaseme 1m, jääb segur seisma. Kui 
veetase tõuseb üle miinimumtase siis läheb segur tööle.  
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Ühtlustusmahutis asub pidevmõõtmisega nivooandur, mille näit visualiseeritakse 
juhtarvutis. 
Ühtlustusmahuti ülaosas on avariiülevool, mis rakendub juhul kui pealevool 
asulast ületab ühtlustusmahuti ühtlustusvõime  Selline olukord võib esineda 
kevadel lume sulamise ajal või suurte vihmasadude korral.   
Ühtlustusmahuti pumpade ja sukelseguri teenindamiseks on tehnohoone 
koridoris põrandas kaks teenindusava. 
 
Anaeroobne mahuti Bio-P 
Ühtlustusmahutist pumbatakse reovesi tõhustatud bioloogiliseks 
fosforiärastuseks (Bio-P) anaeroobsesse mahutisse V = 23,3 m3. Siia 
pumbatakse ka tagastusmuda järelsetitist.  
Anaeroobses mahutis paikneb sukelsegur (Grundfos SMD.09.21.1478.5.0B), 
mille ülesanne on mahuti sisu läbi segada ja takistada aktiivmuda settimist 
mahuti põhja.  
Anaeroobse mahuti mõõtmed on 4,2 x 1,5 x 4,0 m, veetase mahutis on 3,7 m. 
Mahuti teenindamiseks on tehnohoone koridori põrandas teenindusava. 
 
Anoksiline mahuti 
Edasi liigub reovesi anaeroobsest mahutist isevoolselt läbi vooluavade 
lämmastikuärastuseks vajalikku anoksilisse- ehk denitrifikatsioonimahutisse V = 
78 m3. Mahuti on varustatud sukelseguriga (Grundfos SMG.09.55.277.5.0B), 
mille ülesanne on mahuti sisu läbi segada ja takistada aktiivmuda settimist 
mahuti põhja.  
Anoksilise mahuti mõõtmed on 5,0 x 4,2 x 4,0 m, veetase mahutis on 3,7 m. 
Anoksilises mahutis toimub järgnevas õhustuskambris nitraatideni oksüdeeritud 
lämmastiku redutseerumine, mille käigus lämmastik eraldub gaasilise 
lämmastikuna atmosfääri. Protsessi toimumiseks pumbatakse anoksilisse 
mahutisse õhustuskambri lõpust ringluspumba abil nitraadirikas aktiivmudasegu. 
Anoksilisse mahutisse juhitakse õhktõstuki abil ka järelsetiti pinnale kogunev 
ujuvmuda.  
Anoksilise mahuti sukelseguri teenindamiseks on põrandas teenindusava, mille 
kaudu on võimalik kontrollida ka mudaringluse toimivust.   
 
Õhustuskamber 
Edasi liigub reovesi anaeroobsest mahutist isevoolselt läbi vooluavade 
lämmastikuärastuseks vajalikku anoksilisse- ehk denitrifikatsioonimahutisse V = 
78 m3. Mahuti on varustatud sukelseguriga (Grundfos SMG.09.55.277.5.0B), 
mille ülesanne on mahuti sisu läbi segada ja takistada aktiivmuda settimist 
mahuti põhja.  
Anoksilise mahuti mõõtmed on 5,0 x 4,2 x 4,0 m, veetase mahutis on 3,7 m. 
Anoksilises mahutis toimub järgnevas õhustuskambris nitraatideni oksüdeeritud 
lämmastiku redutseerumine, mille käigus lämmastik eraldub gaasilise 
lämmastikuna atmosfääri. Protsessi toimumiseks pumbatakse anoksilisse 
mahutisse õhustuskambri lõpust ringluspumba abil nitraadirikas aktiivmudasegu. 
Anoksilisse mahutisse juhitakse õhktõstuki abil ka järelsetiti pinnale kogunev 
ujuvmuda.  
Anoksilise mahuti sukelseguri teenindamiseks on põrandas teenindusava, mille 
kaudu on võimalik kontrollida ka mudaringluse toimivust.   
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Foto 5. Õhustuskamber. 
 
Õhu hulk, mis läbi aeraatorite õhustuskambrisse puhutakse, sõltub lahustunud 
hapniku sisaldusest, mida jälgib hapnikumõõtur, mille andur paikneb 
õhustuskambris ja tulemust saab näha juhtkilbi ekraanilt.  
 
Õhupuhureid on kaks ja need töötavad vaheldumisi. Puhurid on varustatud 
mürasummutuskastiga. Puhurite tüüp on Kubicek 3D38B-100K. 
Puhurite parameetrid on järgmised: 
- jõudlus       Q = 450 m3/h 
- arendatav rõhk   p = 55 KPa 
- võimsus  P = 15 kW 
Aeg-ajalt võib tekkida vajadus õhustuskambri sisu täiendavalt läbi segada. 
Selleks on õhustuskambri ühte serva projekteeritud sukelsegur (Grundfos 
SMG.20.71.264.5.1B).  
Lämmastikuärastuseks (denitrifikatsiooniks) peab aktiivmudasegu ringlema 
õhustuskambri ja anoksilise mahuti vahel määraga 4-5 Qd. Selleks on 
õhustuskambri väljavoolu juurde paigaldatud ringluspump Grundfos 
SLV.80.80.11.4.50D.C. 2.50B, mille parameetrid on järgmised: 
 
- jõudlus Q = 13 l/s 
- tõstekõrgus H = 1 m  
 
Õhustuskamber on pealt avatud lahtine mahuti, mis on ümbritsetud 
ohutuspiirdega. Puhastusprotsessi jälgimiseks ja ringluspumba ning seguri 
hooldamiseks on mahuti ühte serva paigaldatud 1m laiune kuumtsingitud 
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teraskonstruktsioonist teenindusplatvorm, millel on kuumtsingitud restpõrand ja 
servas ohutuspiire.   
Puhur käivitub, kui hapnikusisaldus reovees langeb allapoole seadistatud 
miinimumtaset (1,5 mg/l) ning seiskub, kui hapnikusisaldus ületab etteantud 
hapnikusisalduse maksimumtaseme (4,0 mg/l). Sel ajal, kui puhur seisab, lülitub 
tööle õhustuskambris paiknev segur. 
Õhustuskambris paikneva ringluspumba töö on seotud anoksilises mahutis 
paikneva seguri tööga. Juhul kui segur seiskub (tekib rike), siis jääb seisma ka 
õhustumahuti pump. Pump käivitub uuesti siis, kui rike kõrvaldatakse. 
 
Järelsetiti 
Järelsetiti on mõõtudega 5,0 x 5,0 x 5,13 m, vee sügavusega 4,53 m, pinnaga 
25 m2. Puhasti õhustuskambrist voolab aktiivmuda ja töödeldud reovee segu 
isevoolselt vertikaalsesse järelsetitisse, mille pinnakoormus on 0,65 m³/m²xh. 
Setiti põhi on kaldsete seintega 60° nurga all horisontaali suhtes. Puhastatud 
vee kogumiseks ja puhastist väljajuhtimiseks kasutatakse hammasülevooluga 
renni.  
Järelsetiti ülevoolurenni kõrval paikneb ujuvmuda kogumise renn, mille abil 
emaldatakse järelsetiti pinnale kogunenud ujuvmuda.  Renni üks serv on 
uputatud ca 2cm järelsetiti veepinnast allapoole. Ujuvmuda kogumise renni ühes 
otsas on õhktõstuk. Kui selle õhuventiil avatakse, pumbatakse renni valguv 
ujuvmuda tagasi denitrifikatsioonimahutisse. 
Järelsetiti ülekoormamise vältimiseks piiratakse automaatikaga ühtlustusmahuti 
pumpade tööd maksimaalsele vooluhulgale 25 m³/h. See tingimus on täidetud 
ühtlustusmahuti pumba tööaja seadega.   
Järelsetitis eraldub aktiivmuda töödeldud reoveest, vajudes setiti põhja. Enamus 
sellest tuleb anaeroobsesse mahutisse tagasi pumbata (tagastusmuda) ja 
väiksem osa (liigmuda)  puhastussüsteemist eemaldada, pumbates selle 
mudamahutisse. Selleks on järelsetiti põhja paigaldatud kaks pumpa Grundfos 
SLV.65.65.09.2.50B, üks  tagastusmuda pump ja teine liigmuda eemaldamise 
pump.  
Mudatagastuse ja –eemalduse pumpade parameetrid on järgmised: 
- vooluhulk:  Q = 5 l/s 
- tõstekõrgus:  H =1 m 
 
Mudatagastuspumba tööaeg on tavapäraselt 300 sek ja seisuaeg 500 sekundit. 
Liigmuda eemaldamise pumba  tööaeg on tavapäraselt 300 sek ja seisuaeg 4 
tundi (14100 sek). 
Järelsetitis paikneva mudatagastuspumba töö on seotud anaeroobses kambris 
paikneva seguri tööga. Juhul kui segur seiskub (tekib rike), siis peab järelsetiti 
pump seisma jääma. Pump käivitub uuesti siis, kui rike kõrvaldatakse.  
Järelsetiti põhjas on õhutoru, mille peal on 4 jämemullaeraatorit. Nende 
aeraatorite  abil on võimalik järelsetitit aereerida, et vältida setiti põhjas muda 
tihenemist. Aereerimine toimub perioodiliselt. Aereerimisega purustatakse ka 
järelsetiti pinnale tekkiv ujuvmuda, mis seejärel eemaldatakse ujuvmuda 
kogumise renni ja õhktõstukiga. Aereerimine kestab 5…10 sekundit, sõltumata 
puhuri sagedusmuunduri sagedusest. Selle ajaga ei juhtu õhustuskambris 
midagi. Kui õhk jõuab õhustuskambri taldrikusse, jõuab see ka järelsetiti 
jämemullaeraatorisse. Seega on magnetklapp avatud 5 sek ja suletud 3595 sek. 
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Kui juhtub, et sellel 5 sek ajal puhur seisab, jääb järelsetiti õhustamine sel korral 
vahele. 
 
Mudamahuti 
Puhastusprotsessi käigus tekkiv liigmuda pumbatakse järelsetitist 
aereeritavasse mudatihendusmahutisse mahuga 59 m3. Mahutis muda tiheneb 
gravitatsioonilisel teel. Mahuti mõõdud on 4,2 x 3,7 x 4,0 m, veetase mahutis on 
3,8 m.  
Liigmuda eemaldamise survetoru otsa all on mudamahutis, kaldasendis, 
rahustustoru PVC De160, mille ülesanne on suunata mahutisse pumbatav 
liigmuda mahuti põhja, ülevoolutorust võimalikult kaugele.  
Mudamahutis on rejektvee ülevool (De160, PVC) ühtlustusmahutisse.  
Eemaldatud liigmuda segamiseks ja stabiliseerimiseks on mudamahutisse 
paigaldatud õhustussüsteem, mis koosneb õhu jaotustorust PE De 63 ning 
kaheksast jämemull-aeraatorist. Muda õhustamise ja läbisegamise ajal antakse 
mudamahutisse anda õhku ca 55 m3/h, rõhuga 55 KPa. Õhu jaotustorust saab 
vastava toru ja kuulventiili abil sinna kogunenud kondensaati eemaldada.  
Kui õhustamine seisatakse, siis vajub muda mahuti põhja ja tiheneb. Tihenenud 
muda peale jääb selginenud vee kiht. Sellest kihist voolab vesi liigmuda 
eemaldamise ajal ülevoolutoru kaudu sissevoolu ühtlustusmahutisse. 
Eemaldatud liigmuda segamiseks ja stabiliseerimiseks on mudamahutisse 
paigaldatud õhustussüsteem, mis saab õhu eraldi puhurist. Puhur töötab 
perioodiliselt sünkroonis liigmuda eemaldamise pumbaga nii: tööaeg 2 tundi, 
seisuaeg 2 tundi enne liigmudapumba käivitust. Ajaline nihe peab olema 
vähemalt 300 sek, sest nii kaua voolab veel selge vesi mudamahutist 
ühtlustisse. 
Muda tahendamisel dekanteriga on tähtis see, et muda oleks seadmesse 
pumpamisel kogu aeg ühtlase konsistentsiga, et mahutis ei oleks kihistumist. 
Seetõttu on vajalik, et muda pressimise ajal töötaks pidevalt ka õhustamine 
(käsitsilülitamisel). 
Kui mudamahuti on tühi, siis õhustada ei tohi. Õhustada võib, kui veetase 
(sügavus) on 2m. 
Mudamahuti  rejektvee ülevoolu hooldamiseks on tehnohoone koridori põrandas 
ava. 
 
Purgimissõlm 
Purgimissõlm koosneb purgla mahutist (30 m3) ja purgitava vee 
vastuvõtusüsteemist ja eelpuhastusseadmest (automaatvõrest). 
Väljaspool hoonet paikneb kiirliitmikuga vastuvõtutoru, kuhu on võimalik 
paakautot ühendada. Hoone sees paikneb automaatvõre (tüüp FK-100) 
purgitava reovee mehaaniliseks puhastuseks.  
Hoones sees on vastuvõtutorul elektriajamiga nugasiiber DN100, mis on 
tavaolukorra suletud. Pärast purgimise lõppu sulgub nugasiiber automaatselt 
sulguma.  
Elektriajamiga nugasiibri järel paiknevad vastuvõtutorul induktiivne vooluhulga 
mõõtur DN100 purgitava reovee koguse mõõtmiseks.  
Purgla mahutisse on reovee segamiseks paigaldatud õhustussüsteem. Purgla 
õhustamiseks on puhuriruumis eraldi puhur, mis töötab perioodiliselt ajalisel 
juhtimisel. Puhuri, õhustussüsteemi ja pumba kaitseks on mahutis ujukilülitid. 
Kui veetase langeb alla etteantud miinimumtaseme 1m, jääb puhur seisma.  



Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 

 49 

Pump blokeeritakse, kui veetase mahutis on 0,1 m. Kui veetase tõuseb üle 1m, 
siis läheb puhur tööle ja vabastatakse pumba blokeering. 
Pumba töö- ja seisuaeg sõltub veetasemest mahutis. Olukord 1 - kui veetase on 
alla 2 m, siis on tööaeg 300 sek ja seisuaeg 3600 sek. Olukord 2 – kui veetase 
on üle 2 m, siis on tööaeg 420 sek ja seisuaeg 1800 sek. Olukord 3 – kui 
veetase on üle 3,5 m, siis töötab pump pidevalt, kui veetase langeb 3,2 m, läheb 
käiku olukord 2. Aegasid on võimalik muuta. 
 
Fosforiärastus 
Fosfori eemaldamiseks reoveest kasutatakse lisaks bioloogilisele 
fosforiärastusele ka fosfori keemilist sadestamist raud(III)sulfaadi lahusega. 
Reovees lahustunud fosforiühendid seotakse koagulandi sooladega, misjärel 
need settivad välja. Kemikaali kulu on eeldatavalt ca 150 ml/m3 reovee kohta (1 
g fosfori sadestamiseks kulub 9,5 ml kemikaali). Kemikaali doseeritakse 
nitrifikatsioonimahuti keskele. 
Raud(III)sulfaadi hoiustamiseks on paigaldatud tehnohoone kemikaaliruumi 
3000L mahuga plastist kemikaalimahuti.  
Kemikaali dosaatorpumpi on 2, üks on töös ja teine reservis ning peab 
käivituma, kui esimene pump läheb rikkesse. Dosaatorpumba tüübiks on Jesco 
Magdos LB 10. 
 

Reoveesette käitlemine 
Reoveepuhastuse käigus juurdekasvanud ja liigmudatihendisse kogutud 
mikroorganismide biomassi (liigmuda) käitlemine lahendatakse mudamahutis 
toimuva tihenenud liigmuda tahendamisega mudatahendusseadmes ja sellele 
järgneva kompostimisega kompostimisväljakul.  
Muda tahendamiseks on mudakäitlusruumi paigaldatud dekanter-tsentrifuug 
Westfalia UCD 205. Mudatahendusseade ühendatakse puhta vee süsteemiga. 
Rejektvesi juhitakse tagasi puhastusse läbi ühtlustusmahuti. 
Mudatahendusseadme parameetrid on järgmised:  

- seadme jõudlus: 1-3 m3/h  
- siseneva muda KA%: 3%  
- väljuva muda KA%: 18%  

Muda tahendamiseks vajaliku polümeeri valmistamiseks on ette nähtud 
polümeerisõlm AS-Prochem K1.6. Polümeerisõlme tööks ühendatakse see 
puhta vee süsteemiga. Valmistatud polümeer pumbatakse polümeeri pumbaga 
polümeerisõlmest mudatahendusseadmesse. Polümeeripumba survepoolele on 
paigaldatud vooluhulgamõõtur DN25 
Muda pumpamiseks mudamahutist mudatahendusseadmesse on ette nähtud 
mudapump Netzsch. 
Tahendatud muda kukub dekanter-tsentrifuugist seadme all, I korrusel, olevasse 
traktorihaagisesse. Sellega viiakse tahendatud muda kompostimisväljakule. 
Kompostimisväljakul toimub tugiaine juuresolekul reoveesette 
aunkompostimine. Aunade segamine toimub kopplaaduriga. 
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Foto 6. Kilingi-Nõmme reoveepuhasti välisvaade 

 
Foto 7. Kilingi-Nõmme reoveepuhasti automaatne võreseade (Huber) 
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Foto 8. Kilingi-Nõmme reoveepuhasti polümeerisõlm (raud (III) sulfaat) 

 

 
Foto 9. Kilingi-Nõmme reoveepuhasti aeratsioonimahuti (paikneb õues). 
 



Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 

 52 

 
Foto 10. Settetahenduse jaoks kasutatav dekantertsentrifuug (GEA). 

 
Foto 11. Settekäitlus (kuiv muda haagisesse) 
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Foto 12. Kilingi-Nõmme reoveepuhasti elektrigeneraator 
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Foto 13. Kilingi-Nõmme reoveepuhasti purgimissõlm 

 
Alltoodud tabelites on esitatud reoveepuhastisse siseneva reovee ja puhastist 
väljuva heitvee analüüsitulemused. 
 
Tabel 5.11 Kilingi-Nõmme puhastisse siseneva reovee reostusnäitajad  

Mõõtmisaeg 
Komponent 

Ühik 
Proov U1865 
05.10.2018 

Proov1984 
10.10.2018 

Proov U2820 
25.10.2018 

BHT7 mgO2/l 120 250 190 

Hõljuvaine mg/l  230 440 120 

Nüld mg/l N 42 61 75 

Püld mg/l P 5,7 11 8,7 

KHT mgO2/l 290 580 330 

pH  7,4 7,5 7,6 

 

Tabel 5.12 Kilingi-Nõmme puhastist väljuva heitvee analüüsitulemused 

 Ühik 
Proov U1447 
3.10.2018 

Proov U1986  
10.10.2018 

Proov U2811 
25.10.2018 

L.VV/327299 
(2018-2018) 

BHT7 mg/l 4,1 4,7 4,0 15 

HA mg/l 12 6,0 9,0 25 

KHT mg/l 39 33 52 125 
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 Ühik 
Proov U1447 
3.10.2018 

Proov U1986  
10.10.2018 

Proov U2811 
25.10.2018 

L.VV/327299 
(2018-2018) 

Püld mg/l  0,90 0,57 0,28 1,5 

Nüld mg/l  13 8,9 19 45 

pH   7,0 7,3 7,2 6-9 

 

Tabeli 5.12 viimases veerus on toodud kehtivas vee erikasutusloas L.VV/32799 
sätestatud väljavoolu piirväärtused. Alates 01.01.2019 on Püld suurim lubatud 
sisaldus 1 mg/l. Nagu tabelist näha, siis heitvee saasteainete sisaldus on 
nõuetele vastav.  
Järgnevas tabelis on esitatud Kilingi-Nõmme reoveepuhasti suubla seire 
tulemused. 
 
Tabel 5.13 Suubla seire 

 Ühik 

Reiu jõgi, 0,5 km 
väljalasust ülalpool 
25.09.2018 

Reiu jõgi, 1 km 
väljalasust allpool 
25.09.2018 

Ammoonium 
(NH4

+-N) mgN/l 0,011 0,025 

BHT5 mg/l <0,5 0,5 

Hõljuvaine mg/l 3,1 5,1 

Püld mg/l 0,017 0,021 

Nüld mg/l 0,4 0,58 

pH   7,1 7,0 

 
 

5.1.6 Kanalisatsioonitorustikud, reoveepumplad ja 
sademeveekanalisatsioon 

 
Kilingi-Nõmme linna kanalisatsioonivõrk  
 
Kilingi-Nõmme linna kanalisatsioonivõrgu pikkus on 01.10.2017.a. seisuga 
19,91 km, millest isevoolseid torustikke oli 17,06 km ja survetorustikke 2,85 km. 
Aastatel 2010-2013 rajati või rekonstrueeriti kokku 5,14 km torustikku. 2015.a 
rajati/rekonstrueeriti täiendavalt 7,33 km isevoolset ja 0,25 km survetorustikku. 
Vanema torustikuga alad on veel Piiri-Sambla-Veski tn ja Aia tn piirkonnas. 
Rekonstrueerimist vajab  2,8 km isevoolse kanalisatsiooni torustikke. 
 
Peale 2015.a projekti realiseerimist on linna ühiskanalisatsioonis 8 pumplat, 
millest 6 on plastmahutiga kompaktpumplad ning 2 (Lasteaia ja Kantsi) 
vanemad pumplad, kuid pumbad on ka neis asendatud. Kõikides pumplates on 
firma Sarlini või Grundfosi pumbad.  
 
Linna peapumplaks on Järve tänavale 2015.a rajatud uus pumpla (Järve), mis 
asendas varasema Oja peapumpla (likvideeriti), millest viis kaheniidiline 
survetoru DN200met kuni reoveepuhastini. Järve pumplast rajati uus PE 
survetoru kuni olemasoleva survetoruni. Järve ja Eha tn ristmikul vajab 
survetorustiku pealeühendus ümberehitamist, kuna PE torustiku diameeter ei 
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vasta vajadusele. Ühenduspunktis olev De110 survetorustik tuleb asendada 
De160 torustikuga (sh. siibrite vahetus, sadulaava suurendamine). 

 
Foto 14. Eha survesõlm 
 
Peapumpla mõõdetud vooluhulk on Q=28 l/s, mis on piisav, et tagada 
ühiskanalisatsiooni teenindamine ÜVK arengukavas planeeritud mahus. 
 
Peapumpla survetorusse suunatakse ka Metsamajandi pumpla survetoru, mille 
vooluhulk sõltub peapumpla töötamisest ning ei avalda suurt mõju 
reoveepuhastile suunatava maksimaalsele vooluhulgale. Metsamajandi 
reoveepumpla rekonstrueeriti 2018.a. Kantsi reoveepumpla kuulub 
likvideerimisele. 
 
Reoveepuhastile suunatav veekogus sõltub suuresti ka sademete hulgast, sest 
süsteemi on osaliselt suunatud ka sademeveed läbi restkaevude. Perspektiivis 
ei peaks süsteemis olema ühtegi restkaevu, mistõttu sademetest põhjustatud 
tippvooluhulgad peaksid vähenema, kuid infiltratsioonist põhjustatud vee maht 
võib kanalisatsiooni süsteemi laiendamise tõttu mõnevõrra suureneda.  

Aastatel 2016-2018 viidi ellu Ühtekuuluvusfondi Kilingi-Nõmme 
reoveekogumisala veemajandusprojekt, mille käigus rekonstrueeriti 
amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud ning laiendati ühiskanalisatsiooni, 
tagamaks  Kilingi-Nõmme reoveekogumisalal nõuetekohase ühis-
kanalisatsiooniteenuse osutamine. 
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5.2. Tihemetsa alevik 

Tihemetsa alevik asub Tihemetsa reoveekogumisalal (RKA0670299) 
reostuskoormusega 500 ie ja pindalaga 34 hektarit. Põhjavesi on Tihemetsa 
piirkonnas nõrgalt kaitstud. 

Tihemetsa alevikus elas Statistikaameti andmeil 2018.a. 390 inimest. 
Ühisveevärgiga on olemasolevalt  liitunud 87% ja ühiskanalisatsiooniga 80%  
elanikest. 

Aastatel 2016-2018 viidi SA KIK keskkonnaprogrammi kaasabil ellu Tihemetsa 
veemajandusprojekt. Selle raames rekonstrueeriti enamus aleviku ÜVK-
torustikest ning rajati 8 ühisveevärgi ja 8 ühiskanalisatsiooni liitumispunkti 
Voltveti teele, mis võimaldab ca 15 inimesel ÜVK-ga liituda. Lisaks rajati uus 
reoveepuhasti, üks kanalisatsiooni ülepumpla asendati uuega ning uute klientide 
teenindamiseks rajati üks uus reoveepumpla Voltveti teele. 
 
Tabel 5.14 Tihemetsa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektide 
koondtabel. 

Objekti/rajatise nimetus Ühik Arv 

puurkaev-pumplad tk 3 kasutuses, 
1 reservis 

II astme pumplad tk 0 

veereservuaaride maht m3 200+200 m3 (kasutusest väljas) 

veepuhastusjaamad tk 0 (veepuhastusseadmed on 1 puurkaev-pumpla 
juures) 

veetorustikud m 5 245 

hüdrandid tk 0 

reoveepumplad tk 2 

reoveepuhastid tk 1 

survetorustikud m 50 

isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud 

m 
4 243 

 
 

Ühisveevärgi objektid 
 

5.2.1 Puurkaev – pumplad 

Tihemetsa aleviku ühisveevarustus baseerub puurkaevu – Tihemetsa 
keskasula puurkaevul (nimetatud ka Ujula puurkaev, kat. nr. 7856), 
Tihemetsa profülaktooriumi (kat. nr. 7855) ja eramajade piirkonna puurkaev 
(Paisjärve puurkaev-pumpla) on kasutusest väljas. 
  

5.2.1.1. Tihemetsa keskasula puurkaev (nimetatud ka Ujula puurkaev, kat. 
nr. 7856, passi nr 5894) pumpla hoone on ehitatud 1988. a (paikneb asula 
keskuse kagunurgas). Pumpla oli projekteeritud kaheastmeliseks, mistõttu 
paiknevad pumplahoone kõrval kasutamata veereservuaarid (2 x 200 m3), mille 
pumpa korrastati 2007. a. kevadel. Rõhukõikumiste tasandamiseks kasutatakse 
10 m3 hüdrofoori.  
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Puurkaevu vett töödeldakse kahe rauaärastusfiltriga (Kemic 1002-PDA 
survefiltrid, millede tootlikus 10,2 m3/h), mis on paigaldatud 2002. a. 2004. a. 
paigaldati veel rauaeraldusfilter Eurowater WSB. Siiski esinevad probleemid, 
mis võivad olla põhjustatud veetöötlusseadmete ebapiisavast võimusest 
tipptundidel või filtrite ebapiisavast regeneratsioonist.  
Pumpla hoone on soojustamata, kuid sellesse on pumpla jaoks rajatud 
soojustatud ruum, milles kasutatakse elektrikütet. Hoone seisund on rahuldav.   
Viimastel aastatel teostatud tööd: 2009.a. filtrimaterjali vahetus, 2013.a. 
katusekatte paigaldus, 2017.a. paigaldati pumplasse sagedusmuundur, 2018.a. 
vahetati süvaveepump. 
 

 
Foto 15. Tihemetsa puurkaevpumpla-hoone 
 
 

 
Foto 16. Tihemetsa puurkaev-pumpla sisevaade 
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Foto 17. Tihemetsa puurkaev-pumpla sisevaade 
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Foto 18. Tihemetsa puurkaev-pumpla sisevaade. Rauafiltrid 

 
Foto 19. Sagedusmuundur 
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2017. aastal oli veevõtt puurkaev-pumplast 12 681 m3 (34,7 m3/ööpäevas). 
Lubatud veevõtt on 28 000 m3/aastas (77 m3/ööpäevas). 

Puurkaevust pumbatava põhjavee kvaliteeti on kontrollitud regulaarselt 
võetavate proovidega. 2016. ja 2017.a. võetud proovide tulemused on esitatud 
järgnevas tabelis. 
 
Tabel 5.15 Tihemetsa keskasula puurkaev-pumpla põhjavee kvaliteet 

Näitaja/proovi kuupäev Ühik 
Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

15.03.2016 
30.05.2017 

Värvus mg/l Pt  20,0 5 

Hägusus NTU I:1,5 II 2,0 III: 3,0 3,5 <0,5 

Lõhn lahjendusaste  1 - 

Lõhnaläve indeks   - 1 

Maitseläve indeks   - 1 

Elektrijuhtivus μS/cm 
I: 2500 II: 2500 

III: 2500 
594 

592 

Keemiline hapnikutarve mg/l O2 I-III: 5 1,5 1,3 

Vesinikioonide kont-
sentratsioon 

pH 
I-III: 6,5-9,5 

7,5 
7,4 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 III:2 0,20 0,020 

Naatrium  mg/l 
I: 200 II: 200  

III: 350 
15 

15 

Üldraud  μg/l 
I:200 II:1000 

III:10000 
1200 

78 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 ˂ 0,04 0,61 

Nitrit mg/l 
I: 0,5; II: 0,5; III: 

1,0 
0,006 

0,009 

Fluoriid mg/l 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
0,81 

0,46 

Kloriid mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
7,3 

6,4 

Sulfaat mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
2,5 

0,65 

Tsüaniid μg/l I-III: 50 - <3 

Alumiinium μg/l  - <20 

Antimon μg/l I-III: 5 - <0,05 

Arseen μg/l       I-III: 10 - <0,05 

Boor mg/l I-II: 1 III: 2 - 0,130 

Kaadmium μg/l I-III: 5 - <0,02 

Kroom μg/l  - <0,5 

Mangaan μg/l 
I:50 II:100 

III:200 
- 

13 

Nikkel μg/l I-III: 20 - 0,10 

Plii μg/l I-III: 10 - 0,12 

Seleen μg/l I-III: 10 - <0,05 

Vask μg/l I-III: 2 - 2,8 

Elavhõbe μg/l I-III: 1 - <0,015 

Benseen μg/l I-III: 1 - <0,1 

Bromodiklorometaan μg/l  - <0,1 

Dibromoklorometaan μg/l  - <0,1 

1,2-dikloroetaan μg/l  - <0,1 

Tetrakloroeteen μg/l  - <0,1 

Tribromometaan μg/l  - <0,1 

Trikloroeteen μg/l  - <0,1 

Triklorometaan μg/l  - <0,1 

Benso(a)püreen μg/l I-III: 0,010 - <0,005 
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Näitaja/proovi kuupäev Ühik 
Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

15.03.2016 
30.05.2017 

Benso(b)fluoranteen μg/l  - <0,001 

Benso(g,h,i)perüleen μg/l  - <0,002 

Benso(k)fluoranteen μg/l  - <0,001 

Indeno(1,2,3-cd)püreen μg/l  - <0,002 

Escherichia coli  PMÜ/100ml III: 10 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml III: 10 0 0 

Enterokokid  PMÜ/1000ml III: 10 0 0 

Kolooniate arv (22°C) PMÜ/1ml  
I:100 II:100 

III300 
0 0 

 
Ülemäärane põhjavee rauasisaldus on olnud põhjuseks, miks puurkaevule on 
paigaldatud rauaeraldusfiltrid. 

5.2.1.2. Tihemetsa profülaktooriumi (kat. nr. 7855) puurkaev on rajatud 
1960. a. Puurkaev asub Valga-Uulu mnt ja Punapargi teega külgneval alal. 
Puurkaev-pumpla paikneb telliskivihoones, hoone on soojustusega. Pumpla 
torustik, elektri- ja automaatikaseadmed ning hüdrofoor on amortiseerunud. 

Nii nagu keskasula puurkaevust pumbatavas põhjavees, on ka profülaktooriumi 
puurkaevu põhjavees rauasisaldus suhteliselt kõrge, rauaeraldusfiltreid 
paigaldatud ei ole.  

2017. aastal oli veevõtt profülaktooriumi puurkaevust 1 060 m3 (2,9 
m3/ööpäevas). Tihemetsa veemajandusprojekti järgselt ei ole puurkaev enam 
kasutuses ning kuulub pikemas perspektiivis likvideerimisele.  

 
5.2.1.3 Eramajade piirkonna puurkaev (Paisjärve puurkaev-pumpla) on 
rajatud 1972. a. Asub Punapargi tee lähedal eramajade piirkonnas. Puurkaev 
asub pumplahoones, mis on täielikult amortiseerunud (sh. sisseseade). 
Puurkaev ei ole kasutuses. 

5.2.2 Veetöötlus ja joogivee kvaliteet töötlusjärgselt 

Tihemetsa keskasula puurkaevu vett töödeldakse kahe rauaärastusfiltriga 
(Kemic 1002-PDA survefiltrid, mille tootlikus 10,2 m3/h), mis on paigaldatud 
2002.a. Lisaks paigaldati 2004. a. rauaeraldusfilter Eurowater WSB ja 
süvaveepump. Siiski on esinenud probleeme, mis võivad olla põhjustatud 
veetöötlusseadmete ebapiisavast võimsusest tipptundidel või filtrite ebapiisavast 
regeneratsioonist. 
 
Veekvaliteet lõpptarbijate juures on varasematel aastatel olnud Tihemetsa 
alevikus hoolimata rauaeraldusseadmete olemasolust kõikuv. Viimased näitajad 
2018.a. I poolaastal võetud veevärgivee proovis on nõuetele vastavad. Üldraua 
kontsentratsiooni kõikumine varasematel aastatel on olnud seletatav 
amortiseerunud torustikest eralduva kogusega. 2017.a. võetud proovis ületas 
rauasisaldus piirnormi mitmekordselt. 2018.a. analüüsitulemused vastasid 
nõuetele. 

Tabel 5.16 Joogivee analüüsi tulemused 2016-2018 
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Näitaja Ühik Piirnorm Tihemetsa 
kauplus 

15.06.2017 

Tihemetsa 
pumplast väljuv 

vesi 
30.05.2017 

Tihemetsa 
pumplast 
väljuv vesi 
22.05.2018 

Elektrijuhtivus μS/cm 2500 748 595 598 

pH  6,5-9,5 7,4 7,4 7,7 

Värvus Mg/Pt/l  20 5 4,9 

Hägusus NTU  6,6 0,5 <0,5 

Maitse Pall  1 1 1 

Lõhnaläve 
indeks 

pall 
 1 1 1 

Ammoonium mg/l 0,5 <0,01 0,02 <0,01 

Üldraud mg/l 0,2 0,77 0,078 0,017 

Fluoriid mg/l 1,5 -  - 

Escherichia coli  PMÜ/100ml 0 0  0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 
0 0  0 

Naatrium  mg/l 200 - 15 - 

Nitraat mg/l 50 - 0,61 - 

Nitrit mg/l 0,5 - 0,009 - 

Fluoriid mg/l 1,5 - 0,46 - 

Kloriid mg/l 250 - 6,4 - 

Sulfaat mg/l 250 - 0,65 - 

Tsüaniid μg/l 50 - 3 - 

Alumiinium μg/l 200 - 20 - 

Antimon μg/l 5 - 0,05 - 

Arseen μg/l 10 - 0,05 - 

Boor mg/l 1 - 0,13 - 

Kaadmium μg/l 5 - 0,02 - 

Kroom μg/l 50 - 0,5 - 

Mangaan μg/l 50-200 - 13 - 

Nikkel μg/l 20 - 0,1 - 

Plii μg/l 10 - 0,12 - 

Seleen μg/l 10 - 0,05 - 

Vask μg/l 2 - 0,28 - 

Elavhõbe μg/l 1 - 0,015 - 

Benseen μg/l 1 - 0,1 - 

Bromodikloromet
aan 

μg/l - 
- 0,1 - 

Dibromokloromet
aan 

μg/l - 
- 0,1 - 

1,2-dikloroetaan μg/l <0,1 - 0,1 - 

Tetrakloroeteen μg/l 10 - 0 - 

PAH-d summa μg/l 0,1 - 0 - 

Trikloroeteen μg/l - - 0 - 

Pestitsiidide 
summa 

μg/l 0,50 
- 0 - 

Benso(a)püreen μg/l 0,01 - 0,005 - 

Trihalometaanide 
summa 

μg/l 100 
- 0 - 

Escherichia coli  PMÜ/100ml       0 - 0 - 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml        
- 0 - 

Enterokokid  
PMÜ/1000m

l 
      0 

- 0 - 

Kolooniate arv 
(22°C) 

PMÜ/1ml  
Ebaloomulike 
muutusteta           

- 0 - 



Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 

 64 

5.2.3 Veetorustikud 

Aastatel 2016-2018 viidi keskkonnaprogrammi kaasabil ellu Tihemetsa 
veemajandusprojekt. Selle raames rekonstrueeriti 3990 m veetorustikke. 
Projekti raames rajati 1255 m uut veetorustikku ning 8 ühisveevärgi  
liitumispunkti Voltveti teele, mis võimaldab 15 inimesel ÜVK-ga liituda. 
Tihemetsa aleviku veetorustiku pikkus on kokku 5 245 m.   
2017.a. moodustas arvestamata vesi 26,5% kogu pumbatud veest. 
 
Tabel 5.17 Tihemetsa puurkaevude veevõtt, tarbimine ja veekaod (2017) 
Puurkaevu 
veehaare 

Veevõtt 
m3/a 

Tarbimine 
m3/a  

Veekadu  
m3/a 

Veekao 
     määr (%) 

Keskasula 12681 9319,5 3361,5 26,5 

Profülaktooriumi  1060   

 

5.2.4 Tuletõrjeveevõtt 

Tuletõrjeveevõtt põhineb neljal veevõtukohal, mille tehnilist seisukorda ei ole 
viimasel ajal parandatud (puudub ka täpsem info nende kasutatavuse kohta).  
Veevõtukohad on järgnevad: 

 Looduslik: Tihemetsa elamud, Tihemetsa paisjärve ühepere elamute 
poolsest küljest; 

 Tehislik: alevi keskuses asuvad mahutid (3 tk, vajavad korrastamist). 

 

Ühiskanalisatsiooni objektid 

5.2.5 Reoveepuhastusseadmed 

Tihemetsa aleviku reoveepuhasti  
Aastatel 2016-2018 elluviidud Tihemetsa veemajandusprojekti raames rajati 
Tihemetsa aleviku reovee puhastamiseks uus läbivoolne aeroobsel 
aktiivmudaprotsessil põhinev reoveepuhasti. Asula reaalse reostuskoormuse 
väljaselgitamiseks teostati ajavahemikul 08.05.2017-16.05.2017 
reostuskoormuse uuring (OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus). Järgnevalt on 
toodud reostuskoormuse uuringu raames mõõdetud keskmised hüdraulilised ja 
reostuskoormused. Hüdraulilised koormused olid vahemikus 89...103 m3/d ning 
seitsme päeva keskmine oli 95,6 m3/d. 
 
Tabel 5.18 Tihemetsa asula reovee keskmised koormused   
Näitaja Ühik Mõõdetud keskmine koormus 08.05.-16.05.2017 

Vooluhulk Q m3/d 95,6 

Hõljuvained kg/d 12,6 

BHT7 kg/d 17,9 

KHT kg/d 26,1 

Nüld kg/d 2,78 

Püld kg/d 0,279 

 
Tihemetsa reoveepuhasti projekteerimise aluseks olid järgnevad lähteandmed: 

 
Tabel 5.19 Tihemetsa asula reoveepuhasti projekteerimise lähteandmed 
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Näitaja Väärtus Ühik 

Qproj 50,0 m3/d 

Inimekvivalente 500 IE 

BHT7 30,0 kg/d 

RHA 35  kgHA/d 

RP 0,9 kgP/d 

RN 5,5 kgN/d 

 
Tihemetsa asula reoveepuhastussüsteemi iseloomustab kokkuvõtlikult järgnev 
skeem: 

 

Kõik protsessimahuti mahutite osad on pealt kaetud tehnohoonega. 
Tehnohoones on kolm ruumi:  

1) puhurite ruum (11,7 m2) ehk nn „kuiv ruum“,  
2) mehaanilise võre ruum (32,3 m2) ehk „märg ruum“ kus paikneb ka 

fosforiärastuse kemikaali mahuti (1 m3) ja dosaatorpump ning  
3) järelsetiti- ja nitrifikkatsioonimahuti ruum (43 m2) ehk „märg ruum“. 

 
Foto 20. Tihemetsa reoveepuhasti hoone 
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Foto 21. Reoveepuhasti hoone sisevaade 

Tihemetsa asula reoveed juhitakse isevoolselt reoveepuhasti vahetus läheduses 
paiknevasse reoveepumplasse (D=2000mm). Tihemetsa reovee peapumplast 
pumbatakse reovesi läbi tehnohoones paikneva induktiivse kulumõõturi DN80 
võreseadmele-liivapüünisele (kompaktseade; Q=16l/s, võre avade suurus 6 
mm; korpuse ja teo võlli materjal AISI 304). Seade on varustatud sõelmete pesu 
ja veetustamissüsteemiga. Mehaaniliselt puhastatud reovesi juhitakse võreruumi 
all paiknevasse ühtlustusmahutisse. Võreseadme ummistuse või rikke korral 
rakendub võresisene ülevool, mis on varustatud käsivõrega. Võreseade on 
ühendatud väljatõmbeventilatsiooniga. Võreseadet läbinud reovett on võimalus 
juhtida ühtlustusmahutisse või tavapärase reovee pealevooluga perioodidel otse 
denitrifikatsioonimahutisse. Reovee vastavaks juhtimiseks on võreseadme järel 
jaotussõlm. Reovee juhtimiseks otse denitrifikatsioonimahutisse peab olema 
jaotussõlme kummikiilsiiber suletud. Mehaaniliselt puhastatud reovee 
suunamise kas denitrifikatsiooni- või ühtlustusmahutisse otsustab puhasti 
operaator lähtuvalt ööpäevastest vooluhulkadest ja reovee vooluhulkade 
dünaamikast. 



Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 

 67 

 
Foto 22. Võreseade-liivapüünis 

  
Foto 23. Võreseade-liivapüünis 
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Kompaktseadmest juhitakse vesi isevoolselt ühtlustusmahutisse V = 42,18 m3 
või otse aktiivmudapuhasti osasse. Avariiolukorras voolab reovesi 
ühtlustusmahuti avariiülevoolu kaudu suublasse. Tavaolukorras võimaldab 
ühtlustusmahuti tagada reovee ühtlase juhtimise järgnevasse bioloogilise 
puhastuse etappi suurema hüdraulilise koormusega perioodidel. 
Ühtlustusmahutist pumbatakse reovesi bioloogilisse etappi kahe sukelpumba 
abil (Grundfos SLV.65.65.09.2.50B). Pumbad töötavad vaheldumisi (üks töös, 
teine varus). Ühe pumba maksimaalne tootlikkus on 10 m3/h. Reovee settimise 
vältimiseks töötab ühtlustusmahutis sukelsegur Grundfos SMG.09.55.277.5.OB 
Ühtlustusmahutis asub pidevmõõtmisega nivooandur, mille näit visualiseeritakse 
juhtarvutis. 

Reovee bioloogilise puhastuse protsess koosneb: 

1) anaeroobsete tingimustega Bio-P mahutist (V = 5,12 m3). Fosfori 
eemaldamiseks reoveest kasutatakse lisaks Bio-P tsoonile ka 
raud(III)sulfaadi lahust. Reovees lahustunud fosforiühendid seotakse 
koagulandi sooladega, misjärel need settivad välja. Kemikaali 
doseerimine toimub reovee kulumõõturilt saadavate impulsside järgi.  
Kemikaali doseeritakse nitrifikatsioonimahuti algusesse ning seda 
juhitakse vooluhulgamõõtja järgi;  

2) anoksiliste tingimustega denitrifikatsioonimahutist (45,92 m3), mis 
paikneb teenindushoone puhuri- ja kilbiruumi all. Mahuti on varustatud 
sukelseguriga Grundfos SMG.09.55.277.5.OB. Denitrifikatsiooni-mahutis 
toimub puhastusprotsessi aeroobses osas (nitrifikatsioonioonimahutis) 
nitraatideni oksüdeeritud lämmastiku redutseerumine, mille käigus 
lämmastik eraldub gaasilise lämmastikuna atmosfääri. Protsessi 
toimumiseks pumbatakse denitrifikatsioonimahutisse aeratsioonimahuti 
lõpust õhktõstuki abil nitraadirikas aktiivmudasegu (ringlusmuda). 
Denitrifikatsioonimahutisse juhitakse õhktõstukite abil samuti järelsetitist 
tagastusmuda ja järelsetiti pinnale kogunev ujuvmuda. 

3) aeroobsete tingimustega nitrifikatsioonimahutist (80,64 m3), kus toimub 
reovee õhustamine ja segamine peenmullilise õhustussüsteemi abil. 
Nitrifikatsioonimahuti põhjas töötab kokku kuus aeraatorit, milles igaüks 
koosneb neljast aeratsioonielemendist  ASEKO A-109. Kokku paikneb 
nitrifikatsioonimahutis 24 aeratsioonielementi. Ühe aeratsioonielemendi 
õhu tootlikkuseks on arvestatud 4,2 m3/h. Õhu hulk, mis läbi aeraatorite 
õhustuskambrisse puhutakse, sõltub lahustunud hapniku sisaldusest, 
mida jälgib hapnikumõõtur. Andur paikneb õhustuskambris ja tulemust 
saab näha hapnikumõõturi ekraanilt. Hapnikumõõtur käivitab puhuri, kui 
hapnikusisaldus reovees langeb allapoole seadistatud miinimumtaset 
(1,5 mg/l) ning seiskab puhuri kui hapnikusisaldus ületab etteantud 
hapnikusisalduse maksimumtaset (3,5 mg/l). Aeratsioonipuhureid on 
kaks (Kubicek 3D19A-051, 3,0kW). Puhurid töötavad vaheldumisi. 
Nitrifikatsioonimahuti on pealt avatud mahuti. 
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Foto 24. Nitrifikatsioonimahuti 

4) järelsetitist. Puhasti nitrifikatsioonimahutist voolab aktiivmuda ja 
töödeldud reovee segu isevoolselt vertikaalsesse järelsetitisse 
pinnakoormusega 0,65 m³/m²xh. Selitatud vee kogumiseks kasutatakse 
kahte uputatud kogumisrenni kogupikkusega 5,4 m. Järelsetitis eraldub 
aktiivmuda töödeldud reoveest, vajudes setiti põhja. Järelsetiti põhjast 
suunatakse aktiivmuda õhktõstuki abil (diam. 75 mm) tagasi 
denitrifikatsioonimahutisse (tagastusmuda).  Perioodiliseks liigmuda 
eraldamiseks töötab järelsetitis liigmuda pump Grundfos 
SLV.65.65.09.2.50B. Tagastusmuda, ringlusmuda ning pinnamuda 
õhktõstukite suruõhutorustikule on paigaldatud sulgventiilid (1“), millega 
saab reguleerida transporditava muda koguseid. Õhktõstukitega 
väljapumbatud muda suunatakse isevoolse torurenniga (DN160, PVC) 
Bio-P tsooni algusesse, kus toimub muda segamine ja segunemine 
mehaaniliselt eelpuhastatud reoveega.  Puhastatud heitvesi voolab 
järelsetiti uputatud kogumisrenni kaudu väljavoolukolusse ning sealt 
puhasti äravoolutorusse. 
Järelsetiti ülekoormamise vältimiseks piiratakse automaatikaga 
ühtlustusmahuti pumpade tööd maksimaalsele vooluhulgale 8,00 m³/h. 
Õhustussüsteemiks vajalikud puhurid paiknevad tehnohoone 
puhuriruumis. Fosfori keemiliseks ärastuseks lisatakse bioloogilise 
puhastuse protsessi kemikaali (PIX). 

5) Mudamahuti. Reoveepuhastuses tekib liigmuda reovee bioloogilisel 
töötlemisel (biomuda juurdekasv ja heljum).  Liigmuda eraldatakse 
liigmuda pumbaga järelsetiti põhjast ja suunatakse edasiseks 
settekäitluseks aereeritavasse mudamahutisse mahuga 22,59 m3. 
Settekäitluse ülesandeks on bioloogilise puhastusprotsessi käigus tekkiva 
liigmuda stabiliseerimine ja mahu vähendamine. Mudamahuti põhjas 
töötab kaks aeraatorit, millest igaüks koosneb aeratsioonielemendist. 
Kokku on mudamahutis 5 aeratsioonielementi ASEKO A109S. Muda 
väljaveo tarbeks on mudamahutisse paigaldatud mudaärastustorustik PE 
De110 ja mudaärastuspump Grundfos SLV.65.65.09.2.50B. Torustiku ots 
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on toodud tehnohoonest välja ja varustatud paakautoga ühilduva 4“ 
Camlock lukustatava otsikuga. Pumba käivitamine toimub käsijuhtimisel. 

Tihemetsa veemajandusprojekti raames rekonstrueeriti isevoolne 
kanalisatsioonitorustik (De160 PVC SN8) reoveepuhasti väljavoolust kuni 
suubla kraavini ja biotiigini.  
Reoveepuhasti territooriumi ümbritseb piirdeaed. 
 
Keskkonnauuringute Keskus teostas 2018.a. veebruaris Tihemetsa 
reoeepuhastil reostuskoormuse uuringu. Tulemuste alusel olid vooluhulgad 
võrreldes 2017.a. mõõtmistega oluliselt väiksemad: kui 2017.a. oli keskmiseks 
ööpäevaseks vooluhulgaks 95,6 m3/d, siis 2018.a. saadi kaasaskantavate 
seadmetega 35,0 m3/d. 2018.a. ei tunginud enam mõõtmiste ajal pinnasevett 
kanalisatsiooni nagu see juhtus 2017.a. 
Kokkuvõtlikud tulemused on toodud järgnevas tabelis: 
 
Tabel 5.20 OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt Tihemetsas mõõdetud 
reostuskoormused. 
Mõõtmise aeg Vooluhulk 

m3/d 
BHT7 mg/l BHT-koormus 

Kg BHT7/d ie 

12.-13.02.2018 38,3 650 24,9 415 

13.-14.02.2018 37,2 920 34,2 570 

14.-15.02.2018 32,2 800 25,7 429 

15.-16.02.2018 30,9 620 19,2 320 

16.-17.02.2018 35,4 1500 53,1 886 

17.-18.02.2018 37,0 1100 40,7 679 

18.-19.02.2018 34,0 1200 40,8 679 

Keskmine 35,0 974 34,1 568 

 
 
Reoveepuhastisse siseneva reovee näitajatest (2018) annab ülevaate järgnev 
tabel: 
 

Tabel 5.21 Tihemetsa reoveepuhastisse siseneva reovee näitajad 2018 
Mõõtmisaeg 
Komponent 

Ühik 
Sisenev 

31.01.2018 
Sisenev 

07.02.2018 
Sisenev 

14.02.2018 
Sisenev 

20.06.2018 
Sisenev 

20.09.2018 

BHT7 mgO2/l 370 280 470 530 470 

Hõljuvaine mg/l  820 140 810 420 290 

KHT mgO2/l 760 390 1100 620 790 

pH  7,5 8,2 7,9 8,1 8,1 

Püld mg/l P 10 8,2 13 15 8,0 

Nüld mg/l N 65 79 96 150 100 

 
Vastavalt vee erikasutusloale on puhastist väljuva heitvee osas limiteeritud 
keskkonda viidavad heljumi (piirnorm 35 mg/l), BHT7 (piirnorm 25 mgO2/l), 
lämmastiku (piirnorm 60 mg/l), fosfori (piirnorm 2 mg/l) ning KHT (piirnorm 125 
mg/l) maksimaalsed sisaldused heitvees. 
 
Tabel 5.22 Tihemetsa reoveepuhastist väljuv reovesi (2018.a.) 
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BHT7 mgO2/l 25 <3 6,8 17 17 <3 3,0 

Hõljuvaine mg/l  35 6,0 4,0 9,0 6,0 11 9,0 

KHT mgO2/l 125 47 41 39 41 42 31 

pH  6-9 7,1 7,3 7,4 7,3 7,1 7,2 

Püld mg/l P 2 0,33 1,4 1,9 1,2 1,3 0,24 

Nüld mg/l N 60 2,5 16 36 34 5,4 10 

 

Teostatud analüüside alusel toimib reoveepuhasti nõuetekohaselt. 

Aleviku hajaasustusest tingituna kasutatakse ülejäänud teritooriumil peamiselt 
settekaeve, filter- või imbsüsteeme ning kogumismahuteid. Aleviku keskuses 
elavate inimeste arvu arvestades on neid süsteeme siiski vähe. 

 

5.2.6 Reoveetorustikud, reoveepumpla ja sadeveesüsteem 

Kanalisatsioonitorustikke on kokku 4,293 km, millest 4,243 km isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku. Aastatel 2016-2018 viidi keskkonnaprogrammi 
kaasabil ellu Tihemetsa veemajandusprojekt. Selle raames rekonstrueeriti 2978 
m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning 50 m 
survekanalisatsioonitorustikke. Projekti raames rajati 1265 m isevoolne 
kanalisatsioonitorustikku ning 8 ühiskanalisatsiooni  liitumispunkti Voltveti teele, 
mis võimaldab 15 inimesel ÜVK-ga liituda. 
 
Tihemetsa asula peapumpla (D=2000mm) paikneb reoveepuhasti vahetus 
läheduses. Peapumpla abil pumbatakse aleviku reovesi Tihemetsa aleviku 
veemajandusprojekti raames rajatud survekanalisatsiooni torustiku (De110 PE, 
L=35m) kaudu reoveepuhastisse. Pumpla korpuse materjaliks on PE (SN4)  
STRONG, tootja IWS. Pumpla korpuse maapealne osa on soojustatud. Pumpla 
on varustada PE-materjalist lukustatava ja soojustatud luugiga ning loomuliku 
ventilatsiooniga. Pumpla teenindamiseks on pumpla ümber rajatud 
kruusakattega teenindusplats  mõõtmetega 4 x 5 m ja juurdepääsutee. 

Sadeveekanalisatsioon 
Tihemetsa alevikus sadevee süsteemid puuduvad. Asula keskuses juhitakse 
sadevesi ära kraavide abil. Kraavid vajavad süstemaatilist hooldust. 

 

5.3. Tali küla 

Tali külas, elanike arvuga 232 inimest (01.01.2018 seisuga), on olemasolevalt 
ühisveevärgiga liitunud 51% elanikest ja ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal 
on 47 %.  
 
Tabel 5.23 Tali küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektide koondtabel  

Objekti/rajatise nimetus ühik Arv 

Puurkaev-pumplad tk 2  
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II astme pumplad tk 0 

Veereservuaaride maht m3 0 

Veepuhastusjaamad tk 0  

Veetorustikud m 1061 

Hüdrandid tk 0 

Reoveepumplad tk 0 

Reoveepuhastid tk 1 

Survetorustikud m 0 

Isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud 

m 1439 

 

 

Ühisveevärgi objektid 

5.3.1 Puurkaev – pumplad 

Tali külas on Saarde Kommunaal OÜ vee erikasutusloa alusel üks 
põhjaveehaare - Tali küla puurkaevu põhjaveehaare, mis varustab joogiveega 
küla keskuses elavaid inimesi (ca 130 inimest ehk 51% kogu küla 
elanikkonnast). Veega varustatakse individuaalelamuid, korterelamuid (3x12 
korteriga elamut, üks 8 ja 18 korteriga elamu ja üks 12 korteriga elamu, millest 
on olemas ainult majakarp, kuid ühendused trassidesse on olemas), kauplus-
teeninduskompleksi ja päevakeskust. 

Tali keskuse puurkaev-pumpla (kat. nr. 7669) on rajatud 1973. a. Pumpla 
hoonet on 2006. a. tunduvalt korrastatud, uuendatud on välisseinu 
(profiilplekiga), vahetatud katus ning osaliselt hoone sisustust.  Puurkaev-
pumpla seisukord on rahuldav. Pumplat köetakse elektriradiaatoritega. 

 
Foto 25. Tali keskuse puurkaev-pumpla hoone eestvaade 
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Foto 26. Tali keskuse puurkaev-pumpla hoone tagantvaates 
 
Puurkaevu vee kvaliteet 

Tali keskuse puurkaev-pumplast väljuva vee 2017.a. teostatud süvaanalüüsi 
tulemused on toodud järgnevas tabelis: 

Tabel 5.24 Tali keskuse puurkaev-pumpla põhjavee kvaliteet 

Näitaja/proovi kuupäev Ühik 
Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

 31.05.2017  13.07.2017 
(kordusproov) 

Värvus mg/l Pt  <5 - 

Hägusus NTU 
I:1,5 II 2,0 III: 

3,0 
<0,5 - 

Lõhnaläve indeks   1 - 

Maitseläve indeks   1 - 

Elektrijuhtivus μS/cm 
I: 2500 II: 2500 

III: 2500 
744 - 

Keemiline hapnikutarve mg/l O2 I-III: 5 1,2 - 

Vesinikioonide kont-
sentratsioon 

pH 
I-III: 6,5-9,5 7,7 - 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 III:2 0,027 - 

Naatrium  mg/l 
I: 200 II: 200  

III: 350 
58 - 

Üldraud  μg/l 
I:200 II:1000 

III:10000 
0,016 - 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 0,6 - 

Nitrit mg/l 
I: 0,5; II: 0,5; III: 

1,0 
0,006 - 

Fluoriid mg/l 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
0,86 - 

Kloriid mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
110 - 

Sulfaat mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
3,1 - 

Mangaan μg/l 
I:50 II:100 

III:200 
7,6 - 

Tsüaniid μg/l I-III: 50 <3 - 

Alumiinium μg/l  <20 - 

Antimon μg/l I-III: 5 <0,05 - 

Arseen μg/l I-III: 10 <0,05 - 
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Näitaja/proovi kuupäev Ühik 
Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

 31.05.2017  13.07.2017 
(kordusproov) 

Boor mg/l I-II: 1 III: 2 <0,100 - 

Kaadmium μg/l I-III: 5 <0,02 - 

Kroom μg/l  <0,5 - 

Mangaan μg/l 
I:50 II:100 

III:200 
7,6 - 

Nikkel μg/l I-III: 20 <0,1 - 

Plii μg/l I-III: 10 <0,1 - 

Seleen μg/l I-III: 10 <0,05 - 

Vask μg/l I-III: 2 1,9 - 

Elavhõbe μg/l I-III: 1 <0,015 - 

Benseen μg/l I-III: 1 <0,1 - 

Bromodiklorometaan μg/l  <0,1 - 

Dibromoklorometaan μg/l  <0,1 - 

1,2-dikloroetaan μg/l  <0,1 - 

Tetrakloroeteen μg/l  <0,1 - 

Tribromometaan μg/l  <0,1 - 

Trikloroeteen μg/l  <0,1 - 

Triklorometaan μg/l  <0,1 - 

Benso(a)püreen μg/l I-III: 0,010 <0,005 - 

Benso(b)fluoranteen μg/l  <0,001 - 

Benso(g,h,i)perüleen μg/l  <0,002 - 

Benso(k)fluoranteen μg/l  <0,001 - 

Indeno(1,2,3-cd)püreen μg/l  <0,002 - 

Escherichia coli  PMÜ/100ml III: 10 0 - 

Enterokokid  PMÜ/100ml III: 10 10 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml III: 10 0 - 

Kolooniate arv (22°C) PMÜ/ml  
I:100 II:100 

III300 
9 0 

 
Analüüsitulemuste alusel vastas rauasisaldus nõuetele, kuid analüüsis tuvastati 
enterokokke. 13.07.2017 teostatud kordusanalüüsi käigus enterokokke ega 
muid mikroorganisme ei leitud. Tõenäoliselt sattusid mikroobid 31.05.2017 
analüüsitavasse vette proovivõtmise käigus. 

Tali keskuse puurkaev-pumpla vajas põhjavee koostise tõttu rauaeraldus-
seadmeid. Filtri ja pumba häireteta koostööks oli Tali asula pumplasse vajalik 
paigaldada ka sagedusmuundur.  2013.a. filtrisüsteemi korrastati. 
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Foto 27. Paarisrauafiltrid 

 
 
Foto 28. Tali keskuse puurkaev-pumpla hüdrofoorid 

2017.aastal oli põhjavee väljavõtt puurkaevust 4388 m3 (12 m3/ööpäevas). 
Lubatud veevõtt on 9200 m3/aastas (25 m3/ööpäevas).  
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5.3.2 Veetöötlus ja joogivee kvaliteet töötlusjärgselt 

2016.-2018.a. Tali päevakeskusest võetud joogivee analüüsi tulemused on 
toodud järgnevates tabelites. 

Tabel 5.25 Veekvaliteet Tali külas Tali päevakeskuse veevärgivees 
Näitaja Ühik Piirnorm 28.01.2016 15.06.2017 16.05.2018 

Elektrijuhtivus μS/cm 2500 741 742 746 

pH  6,5-9,5 7,60 7,8 7,9 

Värvus Mg/Pt/l  10 10 3 

Hägusus NTU  1,5 3,9 1,1 

Maitseläve indeks   1 1 1 

Lõhnaläve indeks   1 1 1 

Ammoonium mg/l 0,5 0,1 <0,01 0,077 

Üldraud mg/l 0,2 0,084 0,41 0,16 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml     0 0 
0 0 

Escherichia coli PMÜ/100ml     0 0 0 0 

Kui 2016. ja 2018. a. jäi üldraua sisaldus lõpptarbija juures normi piiresse, siis 
2017.a. analüüsitulemuste alusel ületas see piirnormi enam kui kahekordselt.  
 
 

5.3.3 Veetorustikud 

Tali küla veetorustiku pikkus on 1061 m.  Enamik torudest on malmist ning on 
ehitatud 1960-ndatel aastatel. Mõningad üksikud lõigud terasest ning osa 
malmtorustike kolmikutest on terasest. Suuremate korruselamute 
tarnetorustikud on terasest, väiksematel korruselamutel on malmsisendid. 
Eramute tarnetorustikud on malmist või tsingitud terasest.  Rekonstrueeritud 
plasttorustike maht on 47 m.  
Veekadude osakaal oli 2017.a. Tali keskasula puurkaevust 25,2%. Veevõtt 
Keskasula puurkaevust oli 4388 m3 ning vee müük 3282 m3, mittarvestuslik vesi 
(veekadu) oli 1106 m3. 
 

5.3.4 Tuletõrjeveevõtt 

Tali küla tuletõrjeveevõtt baseerub viiel veevõtukohal: 

 kuivhüdrant 50 m3 veemahutiga Kase tee 1 kinnistul; 

 veehoidla Tuuliku teeristis, endise Tali bensiinijaama territooriumil; 

 veehoidla Tali töökoja juures, üle tee Laiksaare poole; 

 Tali kuivati veehoidla; 
 tiik mõisapargis, Tali põhikooli territooriumil. 

 Tuletõrje veevõtukohad on halvas olukorras, osad neist ei ole kasutuskõlblikud. 
 

Ühiskanalisatsiooni objektid 

5.3.5 Reoveepuhastusseadmed 

Tali küla reoveepuhasti on BIO-50 tüüpi puhasti. Viimase suurema 
investeeringuna vahetati 2006. a. kompressor.   Puhastis ja biotiikides on palju 
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setet.  Paariaastase intervalliga on toimunud puhastist sette eemaldamine, 
puhastamist vajaksid ka biotiigid (viimati puhastati 2007.a.) 

Reovesi kogutakse kogumiskaevu, kus asub ka avariivool. Kogumiskaevust 
pumbatakse reovesi basseini (toimub õhuga rikastamine), reovesi läbib 
võrepüünise ja edasi suunatakse 2 biotiiki järelpuhastusse. Vee erikasutusloas 
esitatu alusel peab reoveepuhastus olema bioloogiline.  

 
Foto 29. Tali reoveepuhasti hoone välisvaade 
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Foto 30. Tali reoveepuhasti kõrvalhoone 
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Fotod 31-33. Tali reoveepuhasti aeratsioonimahutid 
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Foto 34. Elektrimootor Tali reoveepuhasti hoones (hoiab töös 
aeratsiooniprotsessi) 
 
 

 
Foto 35. Tali reoveepuhasti elektrikilp 
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Foto 36. Tali biotiik 

Heitvee arvestuslik vooluhulk on 3200 m3/a, mis teeb päevaseks sissevooluks 
ca 8,77 m3/ööpäevas. Vastav näitaja on arvutuslikust näitajast 0,33 m3

 võrra 
ööpäevas suurem, mis võib olla põhjustatud infiltratsioonist ehk torustiku halvast 
seisukorrast.  

Vastavalt vee erikasutusloale on Tali reoveepuhastis limiteeritud keskkonda 
viidavad hõljuvaine (piirnorm 35 mg/l), BHT7 (piirnorm 40 mgO2/l) ning KHT 
(piirnorm 150 mg/l) kogused ning pH väärtus (maksimaalselt 9 mg/l). Fosforit ja 
lämmastikku ei limiteerita, kuid arvestatakse saastetasu. 

 
Tabel 5.26 Tali puhastisse siseneva reovee reostusnäitajad  

Mõõtmisaeg 
Komponent 

Ühik 
Sisenev 

25.09.2018 

BHT7 mgO2/l 210 

Hõljuvaine mg/l  1500 

KHT mgO2/l 1300 

pH  7,5 

Püld mg/l P 38 

Nüld mg/l N 92 

 

Tabel 5.27 Tali küla puhasti biotiigist väljuv heitvesi  
Mõõtmisaeg 
Komponent 

Ühik 
Piirnorm 29.03.2017 

Proov 674 
27.06.2017 
Proov 163 

19.12.2017 
Proov 321 

21.03.2018 
Proov 5347 

25.09.2018 
Proov 5290 

BHT7 mgO2/l 40 9,8 4,0 <3 4,0 3,2 

Hõljuvaine mg/l  35 14 6,9 2,2 5,1 5,9 

KHT mgO2/l 150 45 <30 <30 <30 48 

pH 6-9 pH ühik 9 8,04 7,6 7,4 7,5 7,7 

Püld mg/l P - 0,86 2,3 0,58 1,0 0,91 

Nüld mg/l N - 7,5 5,6 3,6 8,2 3,2 

Mõõtmistulemused näitavad, et 2017.-2018.a. on olnud Tali biopuhasti 
biotiikidest võetud heitvee proovid normeeritud komponentide osas nõuetele 
vastavad. Üldhinnanguna on puhastisse sisenev reostuskoormus muutlik ning 
seetõttu ka väljundnäitajate varieeruvus keskmisest kõrgem. 
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5.3.6 Reoveetorustikud  

Tali küla elanikest saab ühiskanalisatsiooni kasutada ca 47%.  
Kanalisatsioonisüsteem on isevoolne ning see on rajatud ilmselt samal ajal kui 
veetorustik. Isevoolset kanalisatsioonitorustikku on 1439 m, torustikud on 
asbotsemendist, Ø 200 mm ning need on amortiseerunud. 

Tali küla keskuse kanalisatsioonisüsteemiga ei ole ühendatud 4 
individuaalelamut, kes kasutavad kogumiskaeve või septikuid ja imbsüsteeme.   

 

5.4. Tõlla küla 

Tõlla külas elanike arvuga 76 inimest (01.01.2018 seisuga) on ühisveevärgiga 
liitunud 92% elanikest ja ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal on 25 %. Küla 
on suhteliselt kompaktne, endise Tihemetsa ST Tõlla osakonna keskus, 
keskuses elab enam kui 90% elanikest.   Tõlla küla olemasolevat ühisveevärki 
ega ühiskanalisatsiooni ei ole põhivara uuendamisse tehtavate 
investeeringutega parandatud enam kui 5 aastat. 

 
Tabel 5.28 Tõlla küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektide koondtabel  

Objekti/rajatise nimetus ühik Arv 

Puurkaev-pumplad tk 1  

II astme pumplad tk 0 

Veereservuaaride maht m3 0 

Veepuhastusjaamad tk 0  

Veetorustikud m 700 

Hüdrandid tk 0 

Reoveepumplad tk 0 

Reoveepuhastid tk 1 

Survetorustikud m 0 

Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud m 175 

 

Ühisveevärgi objektid 

5.4.1 Puurkaev – pumpla ja veekvaliteet 

Tõlla külas on üks põhjaveehaare - Tõlla küla puurkaev-pumpla, mis varustab 
joogiveega küla keskuses elavaid inimesi (ca 70 inimest ehk 92% kogu küla 
elanikkonnast). Veega varustatakse individuaalelamuid (8 tk) ja korterelamuid (6 
tk, osa kasutusest väljas). Varem olid ühisveevärgi tarbijaks ka laudakompleks 
ja kauplus, käesoleval ajal veetarbijate hulgas asutusi ega ettevõtteid ei ole. 

Tõlla küla puurkaev-pumpla (kat. nr. 7867, passi nr 1752) on rajatud 1966. a. 
Vett võetakse Kesk-Devoni põhjaveekihist.  Pumpla telliskivihoonet on hoitud 
seisus, mis tagaks hoone püsivuse ja pumpade töö ehk minimaalsel võimalikul 
toimimistasemel. Korrastamist vajavad hoone katus, lagi ja siseseinad. Vaja on 
paigaldada uus uks. Pumplat köetakse elektriradiaatoritega. Soojustus puudub. 
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Foto 37. Tõlla puurkaev-pumpla hoone 

 

Foto 38. Tõlla puurkaev-pumpla sisevaade: hüdrofoor ja rauafilter 

Veeanalüüsi tulemuste järgi ületab põhjavee üldraua sisaldus joogiveele 
kehtestatud piirnormi (0,7 mg/l; piirsisaldus 0,2 mg/l).   
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Tabel 5.29 Tõlla küla puurkaev-pumpla põhjavee analüüsi tulemused 
(28.12.2015, analüüsiakt PA15002398) 

Näitaja Ühik 
Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

Tulemus 
28.12.2015 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 III:2 0,12 

Värvus mg/l Pt  10 

Hägusus NHÜ I:1,5 II 2,0 III: 3,0 7,8 

Lõhnaläve indeks   1 

Elektrijuhtivus μS/cm 
I: 2500 II: 2500 III: 

2500 
635 

Vesinikioonide kont-
sentratsioon 

pH 
I-III: 6,5-9,5 

7,4 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 <0,04 

Nitrit mg/l I: 0,5; II: 0,5; III: 1,0 0,003 

Sulfaat mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
1,8 

Üldraud  mg/l 
I:200 II:1000 

III:10000 
0,7 

Mangaan μg/l I:50 II:100 III:200 5,4 

Naatrium mg/l 
I: 200 II: 200  

III: 350 
17 

Fluoriid mg/l 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
0,74 

Kloriid mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
5,2 

Escherichia coli  PMÜ/100ml III: 10 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml III: 10 0 

Enterokokid PMÜ/100ml III: 10 0 

Kolooniate arv 22 kraadi PMÜ/1ml I:100 II:100 III300 0 

 

5.4.2 Veetöötlus ja joogivee kvaliteet töötlusjärgselt 

Puurkaev-pumplale on paigaldatud rauaärastusseadmed. 2017.a. vahetati Tõlla 
puurkaev-pumplas välja kompressori ja rauafiltri sisu. 
Tõlla küla ühisveevärgis on probleemiks torustikest vette imbuv raud, millele 
viitab 2016.aastal Tõlla päevakeskusest ja Kamali tee 18 elamust võetud 
veevärgivee proovid, kus üldraua sisaldus joogivees ületas piirnormi keskmiselt 
neljakordselt. 

Tabel 5.30 Veekvaliteet Tõlla küla ühisveevärgis  
Näitaja Ühik Piirnorm Tõlla 

päevakeskus, 
veevärgi vesi 
28.01.2016 

Tõlla elamu 
Kamali tee 

18, veevärgi 
vesi 

16.03.2016 

Tõlla küla PK, 
veevärgivesi 
15.06.2017 

Tõlla küla 
pumplast 
väljuv vesi 
13.07.2017 

Tõlla küla 
pumplast 
väljuv vesi 
16.05.2018 

Elektrijuhtivus μS/cm 2500 620 631 630 - 635 

pH  6,5-9,5 7,4 7,5 7,5 - 7,7 

Värvus mg/l Pt  20 10 10 - 4,3 

Hägusus NTU  8,5 5,9 1,8 - 0,8 

Maitseläve 
indeks 

 
 1 1 1 - 

1 

Lõhnaläve 
indeks 

 
 1 1 1 - 

1 

Ammoonium mg/l 0,5 0,19 0,12 0,19 - 0,2 

Üldraud mg/l 0,2 0,8 0,73 0,33 0,18 0,19 
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Näitaja Ühik Piirnorm Tõlla 
päevakeskus, 
veevärgi vesi 
28.01.2016 

Tõlla elamu 
Kamali tee 

18, veevärgi 
vesi 

16.03.2016 

Tõlla küla PK, 
veevärgivesi 
15.06.2017 

Tõlla küla 
pumplast 
väljuv vesi 
13.07.2017 

Tõlla küla 
pumplast 
väljuv vesi 
16.05.2018 

Mangaan μg/l 50 - - - 8,7 - 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml     0 
0 - 0 - 

0 

Escherichia coli PMÜ/100ml     0 0 - 0 - 0 

Veevõtt Tõlla küla puurkaevust oli 2017.aastal 1 085 m3 (3 m3/ööpäevas). 
Lubatud veevõtt on 2200 m3/aastas (6 m3/ööpäevas). 

 

5.4.3 Veetorustikud 

Tõlla küla veetorustiku pikkus on 700 m. Torustik on malmist, amortiseerunud 
ning vajab rekonstrueerimist. Veekadude osakaal oli 2017.a. Tõlla külas 30,3%, 
mis on viitab veetorustike halvale seisundile. 

 

5.4.4 Tuletõrjeveevõtt 

Tuletõrje veevarustuse tarbeks on looduslik koht, mis asub Tõlla paisjärve 
ääres. Seda on kasutatud parema puudumisel, kuid tulevikus tuleb küla tuletõrje 
veevõtukoha tingimusi parandada, sest koht ei vasta nõuetele.  Välja tuleb 
ehitada veevõtu platvorm (ala täita kruusaga), korrastada märgistust ning 
parandada ümberpööramisvõimalusi.  

 

Ühiskanalisatsiooni objektid  

5.4.5 Reoveepuhastusseadmed 

Tõlla küla reoveepuhasti on BIO-100 tüüpi, kuid madala reostuskoormuse tõttu 
septikuna töötav puhasti.  Puhastis on palju setet ja liiva.  Reoveepuhasti 
ehituskonstruktsioonide seisund on rahuldav, kuid tehnoloogiline seadmestik on 
amortiseerunud. 
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Foto 39. Tõlla reoveepuhasti aeratsioonimahutid ja amortiseerunud hoone. 

 
Foto 40. Tõlla reoveepuhasti hoone. 
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Fotod 41 ja 42. Tõlla reoveepuhasti aeratsioonimahutid ja kaevud 

 
Foto 43. Tõlla reoveepuhasti heitvee proovivõtukoht 

Vastavalt kehtivale vee erikasutusloale on Tõlla reoveepuhastis limiteeritud 
keskkonda viidavad hõljuvaine (piirnorm 35 mg/l), BHT7 (piirnorm 40 mgO2/l) ning 
KHT (piirnorm 150 mg/l) kogused. 
 
Tabel 5.31 Tõlla puhastisse siseneva reovee reostusnäitajad 2018.a. 
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Mõõtmisaeg 
Komponent 

Ühik 
20.09.2018 

BHT7 mgO2/l 90 

Hõljuvaine mg/l  120 

Nüld mg/l N 170 

pH pH ühik 7,9 
Püld mg/l P 6,1 

KHT mgO2/l 55 

 

Tabel 5.32 Tõlla küla puhastist väljuva heitvee näitajad (2016.-2018.a.) 
Mõõtmisaeg 
Komponent 

Ühik 
Piirnorm 16.03.2016 

Proov 8 
29.03.2017 
Proov 5164 

20.06.2018 
Proov 5329 

20.09.2018 
Proov 5321 

BHT7 mgO2/l 40 4,6 5,8 7,6 5,0 

Hõljuvaine mg/l  35 3,8 4,0 13 31 

KHT mgO2/l 150 37 <30 34 60 

pH  9 7,6 7,65 7,9 8,2 

Püld mg/l P  0,2 0,075 1,3 0,37 
Nüld mg/l N  4,2 2,8 12 6,3 

Mõõtmistulemused näitavad, et 2016.-2018.aastal normeeritud komponentide 
osas pole piirnorme ületatud, samuti ei ole üldlämmastiku ja üldfosfori 
kontsentratsioon kõrge. Samas on madal reostuskontsentratsioon puhastist 
väljuvas reovees tingitud mitte niivõrd puhastusprotsessist, vaid sissetuleva 
reovee küllaltki madalatest reostusnäitajatest. Tulevikus on otstarbekas kaaluda 
kas pinnasfiltri rajamist või lokaalse lahenduse kasutamist, kuna sissetuleva 
reovee koormusnäitajad on drenaaživee kõrge osakaalu tõttu väga madalad 
ning puhasti teenindab vaid üht 8 korteriga korruselamut. 

5.4.6 Reoveetorustikud  

Tõlla küla kanalisatsiooniga on ühendatud ainult üks 8 korteriga korruselamu.  
Kogu küla rahvastikust saab ühiskanalisatsiooni kasutada 25%. 

Ülejäänud tarbijad kasutavad kogumiskaeve või septikuid ja imbsüsteeme.  Küla 
keskuse kanalisatsioonisüsteemi kogupikkuseks on ca 175 m, kogu ulatuses on 
torustik isevoolne. Ühiskanalisatsioon on rajatud ilmselt samal ajal kui 
joogiveetorustik, kanalisatsioonitorustik on amortiseerunud. Pikemas 
perspektiivis on otstarbekas kaaluda korruselamu reovee käitlemiseks lokaalse 
lahenduse kasutamist, mis võimaldaks vältida kulukat reoveetorustike 
rekonstrueerimist. 

 

5.5. Saarde küla 

Saarde külas elanike arvuga 290 inimest on ühisveevärgiga liitunud 49% ja 
ühiskanalisatsiooniga 42 elanikest %.  Saarde küla asub Kilingi-Nõmme linna 
vahetus läheduses. Aastatel 2017-2018 viidi ellu Keskkonnaprogrammist 
toetatav Saarde küla veemajandusprojekt, mille tulemusena ühendati Saarde 
küla ÜVK-süsteemid Kilingi-Nõmme linna ÜVK-ga. Projektijärgselt varustatakse 
Saarde küla tarbijaid joogiveega Kilingi-Nõmme veetöötlusjaamast; reovesi 
suunatakse puhastamiseks Kilingi-Nõmme linna reoveepuhastisse. Saarde 
külas asuvad Lavi ja Saarde küla keskuse puurkaev-pumpla jäid kasutusest 
välja. Saarde ja Järve septik likvideeriti. 
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Tabel 5.33 Saarde küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektide koondtabel 

Objekti/rajatise nimetus Ühik Arv 

Puurkaev-pumplad tk 2 

II astme pumplad tk 0 

Veereservuaaride maht m3 0 

Veepuhastusjaamad tk 0  
(asula kahte puurkaev-pumplasse on 

paigaldatud rauaärastusfiltrid) 

Veetorustikud m 2 309 

Hüdrandid tk 1 

Reoveepumplad tk 3 

Reoveepuhastid tk 0 

Survetorustikud m  

Isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud 

m 2 113 

Ühisveevärgi objektid 

5.5.1 Puurkaev – pumplad 

Saarde külakeskuse puurkaev-pumpla (kat. nr. 7653, passi nr 1143, Saarde 
küla, Tankla tee 12) on rajatud 1964.a. Puurkaevu omanik on OÜ Saarde 
Kommunaal, rajatis asub Saarde vallale kuuluval maal. Puurkaevu sügavus on 
170 m, vett võetakse Kesk-Devoni põhjaveekihist Puurkaevu sanitaarkaitseala 
on 50 m, piirdeaed puudub, rajatisi ümbritseb rohumaa. 

2006. a. osa pumpla sisustust (torustik, elekter, osaliselt soojustus) uuendati. 
2009.a. ehitati uus pumplahoone (7 m2). Hoone rajati puitkarkass-
konstruktsioonis seina ja puitsarikatel katusega, mis kaetud profiilplekiga, 
tulepüsivusklass TP3. Seinad ja sokkel soojustati, välisviimistlusel kasutati 
terasprofiilplekki. Paigaldati elektriküttesüsteem ja ventilatsioon, välis-valgustus.   

Elektri- ja automaatikasüsteemide osas  paigaldati PLC-kontroller, rõhuandur, 
nivooandur, kulumõõtja ning analoogväljundiga temperatuuriandur, 
valvekeskusseade. Tagati juhtimine veetöötlusjaamas asuvast keskusest. 

Paigaldati uus pump (18 m3/h, H=50 m). Rajatise-sisese torustikuna paigaldati 
polüetüleentorustik, lisati uus 500 l hüdrofoor ning rekonstrueeriti pumplast 
väljuv veetorustikulõik ca 40 m kuni esimese kaevuni. Pumplat köetakse 
elektriradiaatoritega. 

Pumplas on kasutusel rauaeraldusfilter EUROWATER NSB60 tootlikkusega 60 
liitrit minutis. Filter on paigaldatud 2004.a. ning selle automaatne läbipesu enam 
ei toimi, läbipesu teostatakse käsitsi. Lisaks vajab filtermassi vahetust.  

Vee analüüsitulemused on kirjeldatud järgnevas tabelis.  
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Tabel 5.34 Saarde küla keskuse puurkaev-pumpla põhjavee ja pumplast väljuva 
vee analüüside tulemused 

Näitaja Ühik Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

Põhjavesi 
28.12.2015 

Põhjavesi 
22.05.2018 

Saarde 
pumplast väljuv 

vesi 
19.07.2017 

Värvus mg/l Pt  5 <2 - 

Hägusus NTU I:1,5 II 2,0 III: 3,0 1,5 1,7 - 

Keemiline 
hapnikutarve 

mgO/l 
 

 
<1  

Lõhnaläve indeks   1 1 - 

Maitseläve indeks    1  

Elektrijuhtivus μS/cm 
I: 2500 II: 2500 

III: 2500 
620 

629 - 

Vesinikioonide 
kontsentratsioon 

pH ühik 
I-III: 6,5-9,5 

7,6 
7,7 - 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 III: 2 0,10 0,21 - 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 <0,04 <0,04 - 

Nitrit mg/l 
I: 0,5; II: 0,5; III: 

1,0 
<0,003 

<0,003 - 

Sulfaat mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
2,1 

1,0 - 

Üldraud  μg/l  
I:200 II:1000 

III:10000 
200 

310 25 

Fluoriid mg/l 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
 

0,69  

Mangaan μg/l I:50 II:100 III:200 4,0 3,3 - 

Naatrium mg/l 
I: 200 II: 200  

III: 350 
18 

19 - 

Kloriid mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
7,5 

7,0 - 

Escherichia coli  PMÜ/100ml III: 10 0 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml III: 10 0 
0 0 

Enterokokid PMÜ/100ml III: 10 0 0 0 

Kolooniate arv 22 
kraadi 

PMÜ/1ml 
I:100 II:100 

III300 
0 

0 - 

2017.a. oli veevõtt Saarde külakeskuse puurkaev-pumplast 2669 m3 (7,3 
m3/ööpäevas). Lubatud veevõtt on 8000 m3/aastas (22 m3/ööpäevas). Saarde 
küla veemajandusprojekti teostamise järel jäi Saarde küla keskuse puurkaev-
pumpla reservi (alates 01.12.2018). 
 
Puurkaev-pumplast võetud vee, müüdud vee ja veekadude kohta on toodud 
andmed järgnevas tabelis: 
 
Tabel 5.35 Saarde küla keskuse puurkaev-pumpla veevõtt ja müük aastatel 
2016-2017. 

 2016 2017 

Müüdud vesi (m3) 2500 2320,5 

  Sh. elanikele 1231 1156,5 

  Sh. ettevõtetele 1269 1164 

Pumbatud vesi (m3) 3535 2669 

Veekadu ja sisetarve (m3) 1035 348,5 

Veekadu ja sisetarve (%) 29,3 13,1 

Allikas: OÜ Saarde Kommunaal andmed. 
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Lavi puurkaev-pumpla (kat. nr. 7639), ehitatud 1976, katust, välisust ning 
sisustust uuendati 2006.a. Eelnevalt, 2005.a., paigaldati rauaeraldusfilter (ARS-
410-263), kompressor (ROA-P101-CALL), sagedusmuundur (VLT-6002C) ja 
100 l membraantüüpi hüdrofoor. Pumplat köetakse elektriradiaatoritega. 
Pumplas on rauaärastusfilter. 2017.a. vahetati puurkaev-pumplas välja 
kompressori ja rauafiltri sisu.  
Puurkaev-pumpla tehniline seisukord on hea.  
2016. ja 2017.a. peale filtreerimist võetud puurkaevust pumbatud vee 
analüüsitulemused on kirjeldatud järgnevas tabelites. 

Tabel 5.36 Lavi puurkaev-pumpla veekvaliteet 

Näitaja Ühik 
Piirnorm  29.11.2016 Pumplast 

väljuv 
19.06.2017 

Pumplast 
väljuv 

13.07.2017 

Värvus mg/l Pt  10 - - 

Hägusus NHÜ  2,1 - - 

Lõhnaläve 
indeks 

 
 1 - - 

Lõhn 
lahjendus-

aste 
 - - - 

Maitse 
lahjendus-

aste 
  - - 

Elektrijuhtivus μS/cm 2500 466 - - 

pH  6,5-9,5 7,26 - - 

Ammoonium mg/l 0,5 0,11 - - 

Raud  mg/l 0,2 0,39 0,245 0,130 

Nitraat mg/l 50 <0,04 - - 

Nitrit mg/l 0,50 <0,003 - - 

Sulfaat mg/l 250 1,7 - - 

Fluoriid mg/l 1,5 0,63 - - 

Kloriid mg/l 250 2,8 - - 

Naatrium mg/l 200 12 - - 

Mangaan µg/l 50 11 - 14 

Escherichia 
coli  

PMÜ/100ml       0 0 
0 - 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml        0 
0 - 

Enterokokid PMÜ/100ml  0 0 - 

2017.aastal oli veevõtt Lavi puurkaev-pumplast 2034 m3 (5,6 m3/ööpäevas). 
Lubatud veevõtt on 4500 m3/aastas (12 m3/ööpäevas). Saarde küla 
veemajandusprojekti teostamise järel jäi Lavi puurkaev-pumpla kasutusest välja. 
Perspektiivis on kavas Lavi puurkaev tamponeerida. 

5.5.2 Veetöötlus ja joogivee kvaliteet töötlusjärgselt 

2018.a. tarbijate juurest võetud veeproovide tulemused on kirjeldatud 
alljärgnevates tabelites: 

Tabel 5.37 Veekvaliteet Saarde külas Lavi piirkonnas 
Näitaja Ühik Piirnorm Lavi 2 

15.05.2018 
Saarde 1 
15.05.2018 

Elektrijuhtivus μS/cm 2500 464 619 

pH  6,5-9,5 7,6 7,6 

Värvus mg/l Pt  2,6 4,5 

Hägusus NTU  0,5 0,6 
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Näitaja Ühik Piirnorm Lavi 2 
15.05.2018 

Saarde 1 
15.05.2018 

Maitseläve indeks   1 1 

Lõhnaläve indeks   1 1 

Ammoonium mg/l 0,5 0,079 0,15 

Raud mg/l 0,2 0,040 0,062 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 0 

Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0 0 

Analüüside tulemuste alusel vastas vee kvaliteet kehtestatud nõuetele. 

 

5.5.3 Veetorustikud  

Aastatel 2017-2018 viidi ellu Keskkonnaprogrammist toetatav Saarde küla 
veemajandusprojekt, mille tulemusena ühendati Saarde küla ÜVK-süsteemid 
Kilingi-Nõmme linna ÜVK-ga.  

Projektijärgselt varustatakse Saarde küla tarbijaid joogiveega Kilingi-Nõmme 
veetöötlusjaamast. 

Saarde küla ühisveevärgi torustiku pikkus on  2 309 m. 

Lavi puurkaev-pumpla veehaarde torustik: 

 rajatud 1984. a., terastorustik, Ø 50 mm. 

 peatrassi kogupikkus 439 m, ei ole rekonstrueeritud 

 rekonstrueerimata torustiku seisukord on rahuldav, veekadu on 
minimaalne.  

Veekadude osakaal oli 2016.a. Saarde küla kahes veehaardes kokku 28%, mis 
on keskmine näitaja. Samas on Lavi puurkaevu osas veekaomäär väga väike – 
2,87 % ja keskasula puurkaevu osas kõrge – 29,3 %.  

Tabel 5.38 Saarde küla puurkaev-pumplate veevõtt, vee müük ja veekadu, 2016.a. 

Puurkaevu veehaare 
Veevõtt 

m3/a 
Tarbimine 

m3/a  
Veekadu  

m3/a 
Veekao 

     määr (%) 

Saarde keskuse 2669 2320,5 348,5 13 

Lavi 2034 1915 119 5,9 

KOKKU 4703 4235,5 467,5 9,9 

 

5.5.4 Tuletõrjeveevõtt 

Tuletõrjeveevõtt on Saarde külas lahendatud looduslike veevõtukohtade 
kasutamise kaudu, tehisreservuaarid ja hüdrandid puuduvad. Looduslikud 
veevõtukohad on järgmised:  

 Lavi järv surnuaia juures, sissepääs sauna vastast Jõe tänavalt; 

 Kirikujärv Saarde kiriku taga, juurdepääs Kantsi tänavalt; 

 Sillaotsa järve pais Nõmmest Tali poole 1 km vasakule. 
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Ühiskanalisatsiooni objektid 

Saarde külas kasutab ühiskanalisatsiooniteenust ca 142 elanikku, ettevõtete 
reostuskoormus on ca 50 ie. Kogutav reovesi juhitakse puhastamiseks Kilingi-
Nõmme reoveepuhastile. Selleks rajati Saarde küla veemajandusprojekti 
raames aastatel 2017-2018 survetorustik ja 3 reoveepumplat. 

5.5.5 Reoveetorustikud ja sadevesi 

Saarde külas toimis Saarde küla veemajandusprojekti elluviimise eel kolm 
isevoolsest kanalisatsioonisüsteemi:    

 Küla keskuse kanalisatsioonisüsteem on  isevoolne ja rajatud ca 1970-
ndatel, torustikku ca 600 m, asbotsement-torustik,  Ø 100 mm. 
Rekonstrueerimata torustik on amortiseerunud; 

 Lavi isevoolne kanalisatsioonisüsteem rajatud ca 1984. a., torustikku 922 
m, asbotsement, Ø 100 mm, rekonstrueerimata torustik on rahuldavas 
seisukorras; 

 Järve isevoolne kanalisatsioonisüsteem rajatud 1980ndatel, torustikku 
591 m, asbotsement, Ø 100 mm. Rekonstrueerimata torustik on 
rahuldavas seisukorras. 

Küla keskuses on vähe asfalteeritud alasid, mistõttu tagab olemasolev kraavitus 
sadevee ärajuhtimise. Tagada tuleb olemasolevate kraavide süstemaatiline 
korrashoid. 

Aastatel 2017-2018 elluviidud Saarde küla veemajandusprojekti raames rajati 
kanalisatsioonitorustik (ca 0,96 km) ja 3 reoveepumplat Saarde küla keskuse ja 
Järve elamupiirkonna elanike reovete juhtimiseks Kilingi-Nõmme linna 
ühiskanalisatsiooni. Rekonstrueeriti ca 1,7 km Saarde küla keskuse ja Järve 
elamupiirkonna olemasolevaid isevoolse kanalisatsiooni torustikke. Lisaks rajati 
isevoolne kanalisatsioonitorustik Meosest kuni Kilingi-Nõmme linna olemasoleva 
torustikuni (Järve tn 22). 

 
5.6. Veelikse küla 

Veelikse külas elanike arvuga 76 inimest (01.01.2018.a. seisuga) on 
olemasolevalt ühisveevärgiga liitunud 61% elanikest ja ühiskanalisatsiooniga 
liitunute osakaal on 40 %.  Külas tervikuna on valdavad individuaalelamud ning 
hõre asustus.  
 
Tabel 5.39 Veelikse küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektid  

Objekti/rajatise nimetus Ühik Arv 

puurkaev-pumplad tk 1 

II astme pumplad tk 0 

veereservuaaride maht m3 0 

Veepuhastusjaamad tk 0  

Veetorustikud m 806 

Hüdrandid tk 0 

Reoveepumplad tk 1 
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Objekti/rajatise nimetus Ühik Arv 

Reoveepuhastid tk 1 

Survetorustikud m 200 

isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud 

m 640 

 

Ühisveevärgi objektid 

5.6.1 Puurkaev – pumpla ja veekvaliteet 

Veelikse küla ühisveevärki varustab Veelikse töökoja puurkaev-pumpla.  

Veelikse töökoja puurkaev-pumpla (kat. nr. 7661) on rajatud 1965. a, väljast 
renoveeritud 2018.a. IV kvartalis. Vesi võetakse Kesk-Devoni põhjaveekihist.  
Pumpla telliskivihoonet on hoitud seisus, mis tagaks hoone püsivuse ja 
pumpade töö minimaalsel võimalikul toimimistasemel. Töökoja pumpla ehitus-
tehniline seisund on rahuldav, kuid laepaneelid on halvas seisukorras. Pumplat 
köetakse elektriradiaatoritega.  
Veeanalüüsitulemuste järgi, mis on tehtud puurkaevu arvestuskaardi alusel, oli 
ületatud joogivee indikaatorite piirsisaldus üldraua puhul (0,5 mg/l; piirsisaldus 
0,2 mg/l).  Puurkaev-pumplale ei ole paigaldatud seadmeid veetöötluseks. 
Rauafiltri paigaldamise osas on vajadus olemas, põhjavee ülraua näitaja ületab 
mitmekordselt joogiveele kehtestatud piirsisaldust. 
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Foto 44. Veelikse töökoja puurkaev-pumpla sisevaade. Hüdrofoor. 

Tabel 5.40 Põhjavee kvaliteet Veelikse töökoja puurkaev-pumplas 
Näitaja Ühik Piirnorm  Kogus 

Kuupäev (proov võetud 15.03.2012, põhjavee analüüsi tulemused) 

Värvus mg/l Pt  10,0 

Hägusus NHÜ  26,0 

Lõhn lahjendus-aste  1 

Elektrijuhtivus μS/cm 2500 623 

Keemiline hapnikutarve mg/l O2 5,0 2,4 

pH  6,5-9,5 7,6 

Ammoonium mg/l 0,5 0,057 

Naatrium  mg/l 200 5,1 

Üldraud  mg/l 0,2 2,0 

Nitraat mg/l 50 ˂ 0,04 

Nitrit mg/l 0,5 0,02 

Fluoriid mg/l 1,5 0,23 

Kloriid mg/l 250 ˂ 5 

Sulfaat mg/l 250 3,9 

Mangaan μg/l 50 27 

Escherichia coli  PMÜ/100ml       0 0 
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Näitaja Ühik Piirnorm  Kogus 

Enterokokid  PMÜ/1000ml       0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml       - 0 

Kolooniate arv (22°C) PMÜ/ml        - 0 

2017.aastal oli Veelikse küla veetarbimine 505,5 m3. 

Joogiveekvaliteet lõpptarbijate juures. 2017.a. juunis teostatud analüüside 
alusel on veevärgivee rauasisaldus kordades üle piirnormi, näitajad on 
kõrgemad kui põhjavees. 

Tabel 5.41 Veekvaliteet Veelikse asulas, veevärgivee analüüside tulemused 

Näitaja Ühik Piirnorm Veelikse töökoja 
15.06.2017 

Ammoonium mg/l 0,5 0,18 

Elektrijuhtivus μS/cm 2500 615 

Hägusus NTU 
Tarbijale 

vastuvõetav 
15 

Lõhnaläve 
indeks 

 
Tarbijale 

vastuvõetav 
1 

Maitseläve 
indeks 

 
Tarbijale 

vastuvõetav 
1 

pH  6,5-9,5 7,5 

Värvus mg/Pt/l 
Tarbijale 

vastuvõetav 
30 

Üldraud mg/l 0,2 1,4 

Escherichia coli  PMÜ/100ml       0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 
0 0 

5.6.2 Veetorustikud 

Veelikse küla veetorustiku pikkus on kokku kahe haarde summeerimisel on 806 
m. Rekonstrueeritud plasttorustikke on söökla piirkonnas 173 m, ülejäänud 
asula veetorustik on amortiseerunud. Rekonstrueerimata torustik on valdavalt 
malmist ja rajatud 1980-ndatel.   

Veelikse küla vee müük oli 2017.a. 505,5 m3. 

5.6.3 Tuletõrjeveevõtt 

Tuletõrje veevarustuse tarbeks nõuetekohane veevõtukoht puudub. Looduslik 
veevõtukoht asub Veelikse järve paisu ääres.  
 

Ühiskanalisatsiooni objektid  

5.6.4 Reoveepuhastusseadmed 

Veelikse küla reoveepuhasti on BIO-25 tüüpi, kuid septikuna tööle rakendatud 
puhasti.  Puhastis on palju setet ning liiva. Reoveepuhasti ehitus-
konstruktsioonide seisund on rahuldav, kuid talvisel ajal kipub reoveepuhasti 
tööprotsess külmuma. Puhasti töötab septikuna majanduslikel kaalutlustel, kuna 
reoveekogused ja reostuskoormus on minimaalne, mistõttu reostuskoormus ei 
võimalda puhastit opereerida biopuhastina. 
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Foto 45. Veelikse reoveepuhasti hoone välisvaade 

  
Foto 46. Sisevaade           Foto 47. Elektrikilp 
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Foto 48. Veelikse reoveepuhasti aeratsioonimahutid 

Puhasti projektijärgseks reostuskoormuseks on 180 inimekvivalenti, kuid puhasti 
olemasolev tarbijaskond on ainult ca 36 inimest.  Puhastisse juhitakse ainult 
töökoja puurkaevu veehaarde tarbijate reovesi. Vastavalt vee erikasutusloale on 
Veelikse reoveepuhastis limiteeritud keskkonda viidavad hõljuvaine (piirnorm 35 
mg/l), BHT7 (piirnorm 40 mgO2/l) ning KHT (piirnorm 150 mg/l) kogused. 
Lämmastiku ja fosfori kogust loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse. 
 
Tabel 5.42 Veelikse puhastisse siseneva reovee reostusnäitajad (2018) 

Mõõtmisaeg 
Komponent 

Ühik Sisenev 
25.09.2018 

BHT7 mgO2/l 250 

Hõljuvaine mg/l  500 

KHT mgO2/l 550 

pH  7,2 

Püld mg/l P 8,9 
Nüld mg/l N 83 
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Tabel 5.43 Veelikse küla puhastist väljuv heitvesi (2016-2018) 
Mõõtmisaeg 
Komponent 

Ühik 
Piirnorm 16.03.2016 

Proov 5473 
27.06.2017 
Proov 316 

25.09.2018 
Proov 5327 

BHT7 mgO2/l 40 4,2 20 12 

Hõljuvaine mg/l  35 5,5 28 16 

KHT mgO2/l 150 30 61 46 

pH pH 6-9 9 8,0 7,9 7,8 
Püld mg/l P  0,16 1,5 1,4 

Nüld mg/l N  2,3 22 16 

Mõõtmistulemused näitavad, et 2016.-2018.a. on reoveepuhasti heitvee 
väljundnäitajad olnud nõuetele vastavad. 

5.6.5 Reoveetorustikud ja reoveepumpla 

Veelikse küla ühiskanalisatsioonisüsteemiga on ühendatud ainult ühe 
puurkaevu veehaarde tarbijad. Ülejäänud tarbijad kasutavad kogumiskaeve või 
septikuid ja imbsüsteeme. Külas on isevoolset kanalisatsioonitorustikku ca 640 
m ning survekanalisatsioonitorustikku ca 200 m.  Veelikse küla elanikest saab 
ühiskanalisatsiooni kasutada 25%.  Kanalisatsioonisüsteem on rajatud 
1980ndatel aastatel, malmtorustik Ø 160 mm on suhteliselt rahuldavas 
seisukorras. 

Reoveepumpla (kaks vertikaalset pumpa CAB 80/18) seisukord on väga halb - 
hoone vajab renoveerimist ning edasisel kasutamisel soojustamist, sest külmub 
igal talvel. Külmumisoht on suurem ka põhjusel, et veetarve on vähenenud 
tarbimise tõttu madal. 

Iga-aastane probleem on ka talvine trasside ja puhasti külmumine (talvisel 
perioodil on laudadega kaetud). Puhastusprotsessi taastumine võtab aega mitu 
kuud, mistõttu on häiritud ka puhasti tööefektiivsus. Ka suvisel perioodil on 
puhastisse jõudva reovee vool ebaühtlane, kuna veetarbimine on väike ning 
pumpla mahutavus suur. Kui puhasti ja pumpla kasutamine jätkub ning nendele 
ei leita alternatiive, siis tuleb mõlemaid rajatisi korrastada. 
 

5.7. Lodja küla 

Lodja külas elanike arvuga 114 inimest (01.01.2018.a. seisuga) on 
olemasolevalt ühisveevärgiga liitunud 24% elanikest.  Ühiskanalisatsioon 
puudub. Küla paikneb valla lääneosas enam kui 3 km kaugusel Kilingi-
Nõmmest.  Külas tervikuna on valdavad individuaalelamud ning hõre asustus.  
 
Tabel 5.44 Lodja küla ühisveevärgi objektid 

Objekti/rajatise nimetus Ühik Arv 

puurkaev-pumplad tk 1 

II astme pumplad tk 0 

veereservuaaride maht m3 0 

Veepuhastusjaamad tk 0  

Veetorustikud m 354 
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Ühisveevärgi objektid 

5.7.1 Puurkaev – pumpla ja veekvaliteet 

Lodja küla ühisveevärki varustab Lodja puurkaev-pumpla (kat. nr. 7649), mis 
on rajatud 1965. a. Vesi võetakse Kesk-Devoni põhjaveekogumist.  Hoone on 
halvas seisukorras, eeskätt uks ja katus, seintel ja põrandal on 
niiskuskahjustusi.  

 
Foto 49. Lodja puurkaev-pumpla hoone 

OÜ Saarde Kommunaal on teostanud hüdrofoori ja hoone sisese torustiku 
vahetamise ja soojustanud katusealust (vähesel, vajalikul määral). Siiski on 
hoone sisseseade vananenud ning vajab uuendamist. Vahetamist vajab ka 
elektrikilp. Pumplat köetakse elektriradiaatoritega. Perspektiivis on vajalik 
puurkaev-pumpla rekonstrueerida uues asukohas. 
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Fotod 50 ja 51. Lodja puurkaev-pumpla hüdrofoor ja elektrikilp 

Puurkaev-pumplale ei ole paigaldatud seadmeid veetöötluseks. Rauafiltri 
paigaldamise vajadus on olemas, sellele viitavad teostatud veeanalüüsid (vt 
allpool). 

Tabel 5.45 Vee kvaliteet Lodja puurkaev-pumplas 
Näitaja Ühik Kvaliteediklass 

(Määrus nr 1) 
Põhjavesi  

15.03.2012 
Põhjavesi 

16.03.2017 
Pumplast 
väljuv vesi 
15.06.2017 

Pumplast 
väljuv vesi 
22.05.2018 

Värvus mg/l Pt  15,0 5 10 2,8 

Hägusus NTU 
I:1,5 II 2,0 III: 

3,0 
3,8 1,4 1,9 1,4 

Lõhn 
lahjendus-

aste 
 1 - - - 

Lõhnaläve 
indeks 

TON 
 - 1 1 1 

Maitseläve 
indeks 

TFN  - 1 1 1 

Elektrijuhtivus μS/cm I: 2500 II: 2500 
III: 2500 

376 382 372 374 

Keemiline 
hapnikutarve 

mg/l O2 I-III: 5 2,6 - - - 
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Näitaja Ühik Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

Põhjavesi  
15.03.2012 

Põhjavesi 
16.03.2017 

Pumplast 
väljuv vesi 
15.06.2017 

Pumplast 
väljuv vesi 
22.05.2018 

Vesinikioonide 
kont-
sentratsioon 

pH I-III: 6,5-9,5 7,9 7,82 7,8 7,9 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 III:2 0,21 0,31 0,32 0,28 

Naatrium  mg/l I: 200 II: 200  
III: 350 

6,8 - - - 

Üldraud  μg/l I:200 II:1000 
III:10000 

450 330 350 320 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 0,07 0,053 - - 

Nitrit mg/l I: 0,5; II: 0,5; III: 
1,0 

0,003 - - - 

Fluoriid mg/l I: 1,5 II: 1,7  
III: 4,0 

0,43 - - - 

Kloriid mg/l I: 250 II: 250  
III: 350 

˂ 5 - - - 

Sulfaat mg/l I: 250 II: 250  
III: 350 

6,7 - - - 

Mangaan μg/l I:50 II:100 
III:200 

˂ 20 - - - 

Escherichia coli  PMÜ/100
ml 

III: 10 
0 0 0 0 

Enterokokid  PMÜ/1000
ml 

III: 10 
0 - - - 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100
ml 

III: 10 
0 0 0 0 

Kolooniate arv 
(22°C) 

PMÜ/ml  I:100 II:100 
III300 

0 - - - 

2017.a. tarbiti Lodja külas 465,8 m3 vett.  

5.7.2 Veetorustikud 

Lodja küla veetorustiku pikkus on 354 m. Torustik on valdavalt malmist ja 
rajatud 1980-ndatel.  Veetorustik on amortiseerunud. 

Veekadude osakaal oli 2017.a. Lodja külas  6,3% (vee müük 465,8 m3, veekadu 
31,2 m3).   

Lodja külas puudub vee-ettevõtte poolt ühisveevärgi teenuse osutamisel 
majanduslik otstarbekus, mistõttu tuleks kaaluda olemasoleva, vallale kuuluva 
veetaristu haldamise üleandmist kohalikule ühistule. See võimaldaks 
olemasolevat taristut hallata majanduslikult optimaalsemal viisil ning tulevikus 
vajadusel üle minna individuaalsetele lahendustele. Olemasoleva veetorustiku 
täiemahuline rekonstrueerimine ei ole tarbijate arvu ning veevõrgu pikkust 
arvestades lähiperspektiivis otstarbekas. 

5.7.3 Tuletõrjeveevõtt 

Lodja külas tuletõrje veevarustuse tarbeks nõuetekohane veevõtukoht puudub. 
Lähim veekogu on Mägipõllu paisjärv, mis jääb küla keskusest ca 1,2 km 
kaugusele. Tuletõrje veevõtukohana kasutamiseks on vajalik rajada kuivhüdrant 
ning juurdepääsutee. 
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5.8. Kalita küla 
Kalita külas - elanike arvuga 88 inimest (01.01.2018.a seisuga) on 
ühisveevärgiga liitunud 18 inimest ehk 20% küla elanikest.  Ühiskanalisatsioon 
puudub. Küla paikneb 6 km Kilingi-Nõmmest edalas.  Külas tervikuna on 
valdavad individuaalelamud ning väga hõre asustus.  
 
Tabel 5.46 Kalita küla ühisveevärgi objektid 

Objekti/rajatise nimetus Ühik Arv 

puurkaev-pumplad tk 1 

II astme pumplad tk 0 

veereservuaaride maht m3 0 

Veepuhastusjaamad tk 0  

Veetorustikud m 398 

Hüdrandid tk 0 

 

Ühisveevärgi objektid 

5.8.1 Puurkaev – pumpla ja veekvaliteet 

Kalita küla ühisveevärki varustab üks puurkaev-pumpla.  

Kalita puurkaev-pumpla (kat. nr. 7670) on rajatud 1986. a. Vesi võetakse 
Kesk-Devoni põhjaveekogumist.  Hoone on rahuldavas seisukorras, 2017.a. 
ehitati pumplahoonele uus plekk-katus. Hoone sisseseade on vananenud ning 
vajab uuendamist. Pumplat köetakse elektriradiaatoritega.  

Tabel 5.47 Kalita puurkaev-pumpla vee kvaliteet 
Näitaja Ühik Põhjavesi 

10.06.2008 
Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

Värvus mg/l Pt 0  

Hägusus NTU 8,8 I:1,5 II 2,0 III: 3,0 

Elektrijuhtivus μS/cm 426 I: 2500 II: 2500 III: 2500 

Ammoonium mg/l 0,08 I: 0,5 II: 1,5 III:2 

Escherichia coli  PMÜ/100ml 0 III: 10 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 
0 III: 10 

Puurkaev-pumplale ei ole paigaldatud seadmeid veetöötluseks.  

2017.a. juunis ja 2018.a. mais teostatud vee analüüside alusel ületas 
veevärgivee rauasisaldus piirnormi mitmekordselt: 

Tabel 5.48 Vee kvaliteet Kalita küla veevõrgus 

Näitaja Ühik 
Pumplast väljuv 

vesi 
15.06.2017 

Kalita veevärgivesi 
22.05.2018 

Piirsisaldus 

Ammoonium mg/l 0,13 0,14 0,5 

Elektrijuhtivus μS/cm 472 464 2500 

Hägusus NTU 7,3 5,3  

Keemiline hapnikutarve mgO/l  0,33 5,0 

Lõhnaläve indeks  1 1  

Maitseläve indeks  1 1  

Nitraat mg/l  <0,04 50 

Nitrit mg/l  0,007 0,5 
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Näitaja Ühik 
Pumplast väljuv 

vesi 
15.06.2017 

Kalita veevärgivesi 
22.05.2018 

Piirsisaldus 

Vesinikioonide kont-
sentratsioon 

pH ühik 
7,7 7,8 6,5-9,5 

Sulfaat mg/l  2,2 250 

Tsüaniid μg/l  <3 50 

Värvus mg/l Pt 20 <2  

Üldraud  mg/l 0,7 0,85 0,2 

Fluoriid mg/l  0,77 1,5 

Kloriid mg/l  2,7 250 

Alumiinium μg/l  <20 200 

Antimon μg/l  <0,05 5 

Arseen μg/l  2,3 10,0 

Boor mg/l  200 1000 

Kaadmium μg/l  <0,02 5,0 

Kroom μg/l  <0,5 50,0 

Mangaan μg/l  8,1 50,0 

Naatrium  mg/l  23 200 

Nikkel μg/l  <0,1 20,0 

Plii μg/l  <0,1 10,0 

Seleen μg/l  <0,05 10,0 

Vask μg/l  <1 2000 

Elavhõbe μg/l  <0,015 1,0 

Benseen μg/l  <0,1 1,0 

Bromodiklorometaan μg/l  <0,1  

Dibromoklorometaan μg/l  <0,1  

1,2-dikloroetaan μg/l  <0,1 3 

Tetrakloroeteen μg/l  <0,1  

Tribromometaan μg/l  <0,1  

Trikloroeteen μg/l  <0,1  

Triklorometaan 
(kloroform) 

μg/l 
 <0,03  

Benso(a)püreen μg/l  <0,005 0,010 

Benso(b)fluoranteen μg/l  <0,001  

Benso(g,h,i)perüleen μg/l  <0,002  

Benso(k)fluoranteen μg/l  <0,001  

Indeno(1,2,3-cd)püreen μg/l  <0,002  

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 3 0 

Escherichia coli  PMÜ/100ml 0 0 0 

Enterokokid  PMÜ/100ml  0 0 

Kolooniate arv (22°C) PMÜ/ml  
 0 Ebaloomulike 

muutusteta 

2017.a. tarbiti Kalita külas 180 m3 vett. 

5.8.2 Veetorustikud 

Kalita küla veetorustiku pikkus on on 398 m. Torustik on valdavalt malmist ja 
rajatud 1980ndatel.  Veetorustik on rahuldavas olukorras. 

Kalita külas puudub vee-ettevõtte poolt ühisveevärgi teenuse osutamisel 
majanduslik otstarbekus, mistõttu tuleks kaaluda olemasoleva, vallale kuuluva 
veetaristu haldamise üleandmist kohalikule ühistule. See võimaldaks 
olemasolevat taristut hallata majanduslikult optimaalsemal viisil ning tulevikus 
vajadusel üle minna individuaalsetele lahendustele. Olemasoleva veetorustiku 
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täiemahuline rekonstrueerimine ei ole tarbijate arvu ning veevõrgu pikkust 
arvestades lähiaastail otstarbekas. 

5.8.3 Tuletõrjeveevõtt 

Tuletõrje veevarustuse tarbeks nõuetekohane veevõtukoht puudub.  

 

5.9 Surju küla 
Surju külas elab 01.01.2018. aasta seisuga 260 elanikku. Küla asub valla 
keskosas, külakeskus paikneb Valga-Uulu maanteest (tee nr 6) ligikaudu 1 km 
kaugusel Reiu jõe ääres.   
Surju külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi peamiselt 
keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus).  Surju küla paikneb Surju 
reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 400 inimekvivalenti ning pindala 17 
ha (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 2009.a käskkirjaga nr 1080).  
Surju külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad Saarde Vallavalitsusele. ÜVK 
süsteemide haldamisega tegeleb alates 01.01.2018 OÜ Saarde Kommunaal. 
Ühisveevärgist saavad käesoleval ajal vett 143 Surju küla elanikku ehk 55% 
küla elanikest. Ühisveevarustusega on ühendatud viis 12-korterilist, üks 18-
korteriline ja üks 8-korteriline elamu ning 3 ühepereelamut. Lisaks on 
veetarbijateks OÜ Surju PM, OÜ Pärnu Kivi, OÜ Rosamunde, tervisekeskus, 
hooldekodu, kauplus, rahvamaja ning raamatukogu.  
Kokku oli 2017. a. ühisveevarustusega ühendatud asutuste ja ettevõtete 
veetarve 2377 m3/a ehk ligikaudu 6,5 m3/d.  
Surju küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö Lisa 1 joonisel Surju 
vesi.   
Ühiskanalisatsiooniga on Surju külakeskuses ühendatud enamus kortermajade 
ja eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Ühiskanalisatsiooni 
suunatakse üksnes Surju küla elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. 
Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. Surju külas tarbijate 
reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub tarbitava vee 
hulga järgi. Hinnanguliselt moodustab infiltratsiooni ja sademetevee osakaal 
sademeterohkel perioodil sügisel ja kevadel lumesulamisperioodil kuni 30% 
reoveepuhastile suunatavast (müüdud) reoveest. See tuleneb sellest, et 
vanemad kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud on suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. 
 
 

Ühisveevärgi objektid 

5.9.1 Puurkaev – pumplad ja veekvaliteet 

Surju küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaev-pumplaid: 

 Surju küla puurkaev (katastri nr 6698) Surju küla keskuses on  
ühisveevarustuses kasutusel üks puurkaev (katastri nr 6698), mis asub 
asula keskuse põhjaosas. Puurkaev on rajatud 1984. a. Puurkaevu 
sügavus on 100 m ning selle abil ammutatakse vett Siluri-Ordoviitsiumi 
põhjaveekogumist.  
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Puurkaev-pumplal on tagatud 50 m sanitaarkaitsetsoon, kuid pumpla 
territoorium pole aiaga piiratud.  
Puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur ning elektri- ja 
automaatikaseadmed on rekonstrueeritud 2005. a. Pumplas on kaks 500 
l hüdrofoori.  
Vesi suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. 
Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel aereeritavad 
rauaeraldusfiltrid: kaks täisautomaatset paarissurvefiltrit 1002-PDA 
tootlikkusega 10,2 m3/h. Filtrite pesemisel tekkiv rauarikas pesuvesi 
juhitakse drenaaži-süsteemiga lähedalasuvasse kraavi.  

 
 Foto 52. Surju küla puurkaev-pumpla hoone 

 ühisveevõrguga ühendatud ka OÜ Surju PM puurkaev (katastri nr 
6681), mis asub küla kaguosas. Puurkaevud on ühises veevõrgus, kuid 
siibritega eraldatud. OÜ-le Surju PM kuuluv puurkaev varustab veega 
farmi, kuid avarii korral on võimalik seda kasutada ka asula 
ühisveevarustuse tarbeks.  
Puurkaev on rajatud 1965. a. Puurkaevu sügavus on 80 meetrit ning selle 
abil ammutatakse vett Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumist. Puurkaev-
pumplal on tagatud 50 m sanitaarkaitsetsoon, kuid pumpla territoorium 
pole aiaga piiratud.  
Puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur ning elektri- ja 
automaatikaseadmed on rekonstrueeritud 2013. a.  
Veetöötlusseadmed pumplas puuduvad.  
Veevõrgus vajaliku rõhu tagamiseks on puurkaev-pumplasse paigaldatud 
500 liitrine hüdrofoor. 

 

 Lisaks on Surju küla kirdeosas eraldi veevarustussüsteem Surju 
Põhikoolil. Puurkaev-pumpla (katastri nr 14038) on muldes ning asub 
umbes 50 m kaugusel koolimajast. Vesi pumbatakse koolimaja 
majandushoones paiknevasse hüdrofoori mahuga 500 l.  
Puurkaev on rajatud 1999. a. Puurkaevu sügavus on 73 m ning selle abil 
ammutatakse vett Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumist. Puurkaev-
pumplal on tagatud 10 m sanitaarkaitsetsoon, kuid pumpla territoorium 
pole aiaga piiratud.  
Surju Põhikooli majandushoones asuv hüdrofoor ning 
veetöötlusseadmed on paigaldatud 2007. a.  
Joogivee töötlemiseks on kasutusel täisautomaatne survefilter NSB-40 
tootlikkusega 2,4 m3/h. Välisvõrk puurkaevust kuni majandushooneni on 
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plasttorudest läbimõõduga 50 mm. Veetorustiku üldpikkus (puurkaevust 
veemõõdusõlmeni ja veemõõdusõlmest koolihooneni) on ligikaudu 67 m. 
Lisaks toimub veevõrgust Põhikooli territooriumil asuva 
tuletõrjeveemahuti täitmine. Veetorustikud on rajatud plasttorudest 
läbimõõduga De50 mm.  

 
Surju küla ühisveevärgis kasutatavate puurkaev-pumplate ja Surju Põhikooli 
puurkaev-pumpla tehnilised andmed on toodud järgnevas tabelis.  
 
Tabel 5.49 Surju küla ühisveevärgis kasutatavate puurkaev-pumplate ning Surju 
Põhikooli puurkaev-pumpla tehnilised andmed. 
Puurkaevu 
nimetus/asukoht 

Surju küla pk OÜ Surju PM pk Surju Põhikooli pk 

Katastri nr. 6698 6681 14038 

Passi nr. 5407 A-360-B SP-127 

Kasutatav põhjavee 
kiht 

S S S 

Puurimise aasta 1984 1965 1999 

Puurkaevu 
tootlikkus, m3/h 

23,2 19,8 36 

Lubatud veevõtt, 
m3/d 

40  Kuni 5 

Reguleerimisseade Hüdrofoorid 2x0,5 
m3 

Hüdrofoor 0,5 m3 Hüdrofoor 0,5 m3 

Veetöötlusseadmed Paarissurvefilter 
1002-PDA 2005 a 
Tootlikus 10,2 m3/h 

Puuduvad Survefilter NSB40 
2007 a Tootlikkus 
2,4 m3/h 

Puurkaevu 
sügavus, m 

100 80 73 

Staatiline veetase, 
m 

0,2 1,5 0 

Deebit (l/s) 6,45 5,5 10 

Veemõõtja  Olemas Olemas Olemas 

Puurkaevu hoone 
seisukord 

Rahuldav Rekonstrueeritud 
2013 

Rahuldav 

 
 
 
Joogivee kvaliteet  
Surju küla veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal asula põhjaosas 
asuva Surju küla puurkaevu (katastri nr 6698) põhjavett. Ühisveevarustuses 
kasutatava puurkaevu põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 5.50. 

  Tabel 5.50 Surju küla keskuse puurkaev-pumpla põhjavee kvaliteet 
Näitaja Ühik Kvaliteediklass 

(Määrus nr 1) 
Surju küla PK 

21.03.13 

Värvus mg/l Pt  11 

Hägusus NHÜ I:1,5 II 2,0 III: 3,0 1,5 

Oksüdeeritavus mgO2/l  1,6 

Lõhn palli  1 

Elektrijuhtivus μS/cm 
I: 2500 II: 2500 

III: 2500 
586 
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Näitaja Ühik Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

Surju küla PK 
21.03.13 

Vesinikioonide 
kontsentratsioon 

pH ühik 
I-III: 6,5-9,5 

7,7 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 III: 2 0,2 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 <0,003 

Nitrit mg/l 
I: 0,5; II: 0,5; III: 

1,0 
<0,45 

Sulfaat mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
<3 

Üldraud  μg/l  
I:200 II:1000 

III:10000 
450 

Fluoriid mg/l 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
0,68 

Mangaan μg/l I:50 II:100 III:200 5 

Naatrium mg/l 
I: 200 II: 200  

III: 350 
41,3 

Kloriid mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
22 

Escherichia coli  PMÜ/100ml III: 10 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml III: 10 0 

Enterokokid PMÜ/100ml III: 10 0 

Kolooniate arv 22 
kraadi 

PMÜ/1ml 
I:100 II:100 

III300 
0 

 
Surju puurkaevu vesi kuulub üldraua näitajast tulenevalt SM 02.01.2003. a. 
määruse nr 1 põhjal II kvaliteediklassi.   
Tabelis 5.51 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüsi tulemused, mis 
on võetud Surju küla veevõrgust. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuse 
põhjal vastab Surju küla veevõrgust võetav joogivesi veetöötlusseadme 
(rauaeraldusfilter NSB-40) läbinud joogivesi kehtestatud normidele. 
Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi 
mõningane halvenemine tarbijate juures.  

Tabel 5.51 Surju küla vee kvaliteedinäitajad veevõrgus 

Näitaja Ühik Surju küla 
veevärgivesi 
08.05.2018 

Piirnorm 

Ammoonium mg/l 0,018 0,5 

Elektrijuhtivus μS/cm 551 2500 

Hägusus NTU <0,5  

Lõhnaläve 
indeks 

 
1  

Maitseläve 
indeks 

 
1  

Värvus mg/l Pt 2,1  

pH  7,9 6,5-9,5 

Escherichia 
coli  

PMÜ/100ml 
0       0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 
0 0 

 



Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 

 109 

5.9.2 Veetorustikud 

Surju küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1450 m, millest 1426 m on 
rajatud 2005. a. Uuemate torustike rajamisel on kasutatud plasttorusid 
läbimõõduga De32...110 mm. Vanemad torustikud, kogupikkusega ligikaudu 24 
meetrit, on rajatud aastakümneid tagasi. Vanemad torustikud on vanusest 
tingituna käesolevaks ajaks amortiseerunud ning halvas seisukorras.  
 
Alljärgnevalt on toodud Surju küla ühisveevarustussüsteemiga ühendatud 
elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2017. aastal. 
 
Tabel 5.52 Surju küla veetarbimine 

Surju küla 2017.a. 

Müük, elanikud m3 4257 

Müük, asutused m3 2377 

Müük, kokku m3 6634 

 
Arvestades, et 2017. aastal oli ühisveevarustussüsteemiga ühendatud 146 
elanikku, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 80 liitrit ööpäevas.    
   

5.9.3 Tuletõrjeveevõtt 

Surju küla puurkaevu torustikule on rajatud kaks tuletõrjehüdranti, kuid 
puurkaevu tootlikkus ei suuda tagada hüdrantidele piisavat kustutusvee hulka.  
Lisaks hüdrantidele on võimalus võtta tulekustutusvett ka Surju küla 
puurkaevust (katastri numbriga 6698). Puurkaevust tulekustutusvee võtmine on 
aga problemaatiline, kuna paakauto täitmisel langeb surve trassides nii 
madalale, et ülejäänud küla veevarustus katkeb.    
Suur abi on OÜ Surju PM puurkaevu läheduses Surju paisjärve ääres olevast 
tuletõrje veevõtukohast, kuhu on rajatud betoonalusega tee Surju paisjärvest 
vee võtmiseks. Tuletõrje veevõtukohale on tagatud hea ligipääs ning 
veevõtukoht on tähistatud.   
Eraldi süsteemina on loodud Surju Põhikooli territooriumile tuletõrjesüsteem, 
kuhu on rajatud muldesse kaks 50 m3 mahutit. Mahutid on heas seisukorras 
ning nende täitmine toimub kooli puurkaevust.  
 

Ühiskanalisatsiooni objektid  

5.9.4 Reoveepuhastusseadmed 

Surju küla reoveepuhasti 

Surju küla reoveepuhasti asub küla keskusest loodesuunas. Reovee 
puhastamine toimub 2013.a. ehitatud BioFix 60K tüüpi kompaktpuhastis. 
Puhasti jõudlus on reostuskoormuse järgi on 24 kg BHT7/d ja hüdrauliline 
jõudlus 60 m3/d. Reovesi suunatakse reoveepuhastisse küla keskuses asuva 
Saunamõisa reovee peapumpla abil. 
Reovee puhastamine toimub järgneva tehnoloogia abil:  

1. Mehaaniline eelpuhastus (eelsetiti 30 m3 koos jääksettemahutiga, sõelaga ja 
pumbakambriga)  

2. Bioloogiline puhastus uputatud biokilekandjatega bioreaktoris koos 
õhupihustitega (koosneb kolmest plastkorpusega aeratsiooniblokist 
läbimõõduga 3x2200 mm)  
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3. Järelsetiti koos keemilise fosforiärastusega  
4. Heitvee järelpuhastus biotiigis pindalaga ca 4900 m2. 

Reoveepuhasti mahutid asuvad muldes.  
Puhasti territooriumil asub ka rekonstrueeritud tehnohoone, milles asuvad 
õhupuhurid ning keemilise fosforiärastuse dosaatorpump ja kemikaalimahutid. 
Õhupuhurite (2 tk) abil antakse vajalik õhukogus bioreaktorite põhjas asuvate 
õhupihustite kaudu reovette bioloogilise puhastusprotsessi läbiviimiseks.  
Puhasti territoorium on ümbritsetud aiaga.  
Surju küla reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab üldiselt reovee 
nõuetekohase puhastuse. Samas siiani esineb probleeme elektrikatkestustega.  

 
Foto 53. Surju reoveepuhasti 
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Foto 54. Surju reoveepuhasti sisevaade 
 

 
Foto 55. Surju reoveepuhasti mahutid 
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Foto 56. Võreseade kaevus 

  
Fotod 57 ja 58 Surju reoveepuhasti mahutite sisevaade (vasakul 
aeratsioonitank) 
 
Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Saarde Kommunaal väljastatud vee-
erikasutusloale (nr L.VV/330119) on Reiu jõgi (suubla kood VEE1145400). Surju 
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küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused on toodud järgnevas 
tabelis.   
 
Tabel 5.52 Surju reoveepuhastist väljuva heitvee analüüsitulemused 

Mõõtmisaeg 
Komponent 

Ühik 
Piirnorm Väljuv 

20.06.2018 
Puhastisse 

sisenev 
25.09.2018 

Väljuv 
25.09.2018 

BHT7 mgO2/l 25 19 800 <3 

Hõljuvaine mg/l  35 15 530 <2 
KHTCr mgO2/l 125 54 1400 <30 

pH pH ühik 9 7,8 7,3 7,5 

Püld mg/l  2 2,7 16 1,9 

Nüld mg/l  60 19 180 9,0 

 
Surju Põhikooli reoveepuhasti 

Surju Põhikooli reovett puhastab kooli territooriumil asuv 2018.a. suvel 
paigaldatud kompaktpuhasti Klaro (47 ie). 
Heitvesi juhitakse lähedalolevasse kraavi. OÜ Saarde Kommunaal esitas 20.12. 
2018.a. Keskkonnaametile taotluse Surju Põhikooli reoveepuhasti lisamiseks 
vee erikasutusloa nr L.VV/330119 koosseisu. Taotlus on arengukava 
koostamise ajal menetluses.  

5.9.5 Reoveetorustikud ja reoveepumpla 

Surju küla ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud 154 inimest 
ehk 55% küla elanikest. Surju külas on moodustatud reoveekogumisala. 
Majapidamistes, kus käesoleval ajal ei elata ja/või puudub ühiskanalisatsioon, 
toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra ja 
nende veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed 
puuduvad. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus 
tagatud kõigile tarbijatele.  
Surju küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne. Reovee suunamine 
reoveepuhastile toimub küla keskuse lääneosas asuva reoveepumpla abil. 
Surju külas on kokku ca 1545 m isevoolseid ning ca 525 m 
survekanalisatsioonitorustikke. Surju küla keskuse ühiskanalisatsioon on suures 
osas rekonstrueeritud aastatel 2012-2013. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike 
rajamisel on valdavalt kasutatud plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160 mm. 
Uute survekanalisatsiooni torustiku rajamisel on kasutatud plasttorusid De63 ja 
De90 mm. Vanemate isevoolsete ühiskanalisatsiooni torustike kogupikkus on 
ligikaudu 60 meetrit. 
Tulenevalt vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike ja 
kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu 
toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 
Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda 
põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite 
paigaldussügavust.   
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Foto 59. Surju ülepumpla. Üleujutuse ohu tõttu peavad kaevud olema kõrgel. 
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Foto 60. Surju ülepumpla sisevaade 
 
Sademeveekanalisatsiooni torustik on Surju küla keskuses olemas üksnes Surju 
kaupluse juures. Torustiku pikkus on ligikaudu 90 m. Sademevesi juhitakse 
kraavi. Korterelamute ja asutuste sadeveed suunatakse kraavidesse valdavalt 
vundamentide ümber rajatud endisaegsete drenaažitorustike kaudu. Oluline osa 
sadeveest imbub haljasaladel pinnasesse. 
Surju küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö Lisa 1 joonisel 
Surju kanal. 
 
Surju küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid:  

 Surju küla reoveepuhasti elektrivarustuses esineb sageli katkestusi, mis 
põhjustab häireid puhasti töös. Puhastil puudub kaugjälgmissüsteem, 
mistõttu info avariide ja häirete kohta ei jõua operatiivselt puhasti 
operaatorini;  

 Surju küla reoveepuhasti biotiigid on käesolevaks ajaks mudastunud ja 
osaliselt kinni kasvanud ning vajavad seetõttu puhastamist. 

 

 

5.10  Jaamaküla küla 
Jaamakülas elas 01.01.2018. aasta seisuga 99 elanikku.  
Jaamakülas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt 
keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus).   
Jaamaküla küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud Keskkonnaministri 02. juuli 
2009.a. käskkirjaga nr 1080) põhjal on küla reostuskoormus 180 inimekvivalenti.  
ÜVK süsteemide haldamisega tegeleb OÜ Saarde Kommunaal. 
 

Ühisveevärgi objektid 

5.10.1 Puurkaev – pumplad ja veekvaliteet 

Jaamaküla veevõrk baseerub käesoleval ajal külakeskuse lõunaosas asuval 
Jaamaküla puurkaevul (katastri nr 6689). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett 
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käesoleval ajal 79 Jaamaküla küla tiheasustuspiirkonnas elavat elanikku ehk 
ligikaudu 80% küla elanikest.   
Jaamaküla puurkaev on puuritud 1969.a. ja asub Jaamaküla külakeskuse 
lõunaosas. Puurkaevu sügavus on 100 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumist.  
Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2009.a., mille käigus paigaldati uus 
toruarmatuur, veemõõtjad, 0,5 m3 suurune membraanhüdrofoor, 
veetöötlusseade ning elektri- ja automaatikaseadmed. Veetöötluseks 
(rauaeralduseks) on puurkaev-pumplasse paigaldatud täisautomaatne 
survefilter NSB-40 tootlikkusega 2,4 m3/h. Jaamaküla puurkaevu hoone on 
renoveeritud ning heas seisukorras. Filtripesuvee ärajuhtimiseks kraavi on 
rajatud ligikaudu 30 meetri pikkune sademeveetorustik. Puurkaev-pumplal on 
tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga.  

  
 

 
Fotod 61 ja 62. Jaamaküla puurkaev-pumpla hoone ja seadmed 

Jaamaküla küla ühisveevärgis kasutatava puurkaev-pumpla tehnilised andmed 
on toodud järgnevas tabelis.    
 
Tabel 5.53 Jaamaküla puurkaevpumpla tehnilised andmed. 

Puurkaevu nimetus/asukoht Jaamaküla pk 

Katastri nr. 6689 

Passi nr. 2535 
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Puurkaevu nimetus/asukoht Jaamaküla pk 

Kasutatav põhjavee kiht S 

Puurimise aasta 1969 

Puurkaevu tootlikkus, m3/h 7,4 

Lubatud veevõtt, m3/d 15 

Reguleerimisseade Hüdrofoor 0,5 m3 

Veetöötlusseadmed Rauaeraldaja NSB-40 (2009 a) 
Tootlikus 2,4 m3/h 

Puurkaevu sügavus, m 100 

Staatiline veetase, m 3,4 

Deebit (l/s) 2,06 

Veemõõtja olemasolu Jah 

Puurkaevu hoone seisukord Rahuldav 

 
Vee kvaliteet 
Jaamaküla puurkaevu põhjavesi kuulub raua ja fluoriidi näitajate väärtustest 
tulenevalt II kvaliteediklassi.  Veevärgivesi tarbijakraanis vastab kontrollitud 
näitajate osas kehtestatud nõuetele. 

Tabel 5.54 Jaamaküla puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust võetava 
joogivee kvaliteet.  

Näitaja Ühik Jaamaküla 
PK 

08.05.2018  

Põhjavee 
kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

Jaamaküla 
veevärgivesi 
08.05.2018 

Piirnorm 

Ammoonium mg/l 0,15 I: 0,5 II: 1,5 III:2 0,016 0,50 

Elektrijuhtivus μS/cm 551 I-III: 2500 552 2500 

Hägusus NTU 0,66 

I:1,5 II 2,0 III: 
3,0 

<0,5 Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

Raud μg/l 240 
I:200 II:1000 

III:10000 
- 200 

Lõhnaläve 
indeks 

 1 

 1 Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

Värvus mg/l Pt 11 

 <2 Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

Nitraat mg/l 0,04 I:50 II:50 III:50 -  

Nitrit mg/l 0,003 
I: 0,5; II: 0,5; III: 

1,0 
-  

Vesinikioonide 
kont-
sentratsioon 

pH 7,9 
I-III: 6,5-9,5 7,8 6,5-9,5 

Sulfaat mg/l 5,6 
I: 250 II: 250  

III: 350 
-  

Fluoriid mg/l 1,7 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
-  

Kloriid mg/l 37 
I: 250 II: 250  

III: 350 
-  

Mangaan μg/l 2,8 
I:50 II:100 

III:200 
-  
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Näitaja Ühik Jaamaküla 
PK 

08.05.2018  

Põhjavee 
kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

Jaamaküla 
veevärgivesi 
08.05.2018 

Piirnorm 

Naatrium mg/l 65 
I: 200 II: 200  

III: 350 
-  

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 
0 

III: 10 
0 0 

Enterokokid PMÜ/100ml 0 III: 10 -  

Escherichia coli  PMÜ/100ml 0 III: 10 0       0 

Kolooniate arv 
22 kraadi 

PMÜ/1ml 
0 I:100 II:100 

III300 
- Ebaloomulike 

muutusteta 

5.10.2 Veetorustikud 

Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Jaamakülas ca 2,4 km, millest: 
- ca  470 meetrit külakeskuse lääneosas rajatud ja rekonstrueeritud 

veetorustikud (plasttorustikud läbimõõduga De32 ja De40 mm).  
- aastatel 2014-2015 rekonstrueeritud torustikud (vt tabel allpool). 
 
Tabel 5.55 2014.-2015.a. rekonstrueeritud veetorustikud 

Läbimõõt, materjal Pikkus 

De63 PE 398,9 

De50 PE 557,1 

De40 PE 632,6 

De32 PE 320,1 

 1908,7 

 
Jaamaküla olemasolevad veesüsteemid on näidatud Lisa 1 joonisel Jaamaküla 
vesi.   
 

5.10.3 Tuletõrjeveevõtt 

Jaamakülas nõuetele vastavad tuletõrje veevõtukohad puuduvad. Võimalus on 
tuletõrje vett võtta küla puurkaevust umbes 100 m kaugusel asuvast tiigist, mis 
suvel on aga tühi. Lähim aastaringselt kasutatav tuletõrje veevõtukoht on Surju 
Põhikooli tuletõrje veevõtumahutitest, mis asuvad Jaamakülast ligikaudu 2 
kilomeetri kaugusel. 
 

Ühiskanalisatsiooni objektid 
Jaamaküla küla keskuses ühiskanalisatsioon puudub.  

Küla majapidamistel on kogumiskaevud, mille veepidavuse ja tühjendamise 
sageduse kohta andmed puuduvad. Küla keskosas olevate kortermajade juures 
on maa sees umbes kahemeetrine rake, mida tühjendatakse kord kuus.   
Sauna juures paikneb omapuhasti (kaks järjestikku paiknevat settekaevu), kust 
heitvesi juhitakse kõrvalolevasse tiiki, mis toimib kui biotiik. Omapuhastil puudub 
vee-erikasutusluba. Tiiki on suunatud ka sadeveed. Tiik on rajatud vahetult oja 
äärde. Tiik on eraldatud ojast savibarjääriga, mis takistab tiiki jõudval reoveel 
ojja imbumast.  
Jaamaküla külas on moodustatud reoveekogumisala. Veeseaduse põhjal ei ole 
reoveekogumisalal alla 2000 ie ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik, 
kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolul tuleb need hoida heas 
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tehnilises seisukorras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine. Samuti 
sätestab veeseadus seda, et reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub 
ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse 
kogumismahutisse ja korraldama selle äraveo. Lisaks võib keskmiselt kaitstud 
põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 vähemalt mehaaniliselt 
puhastatud heitvett või kuni 50 m3 bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. 
Heitvee pinnasesse juhtimisel on oluline silmas pidada, et heitvee 
immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee 
kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. 
 

5.11 Rabaküla küla 
Rabaküla külas elab 01.01.2018. aasta seisuga 93 elanikku. Rabaküla külas on 
vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt suhteliselt kaitstud 
(madal reostusohtlikkus).  
Reoveekogumisala Rabaküla külas pole moodustatud.  
Rabaküla küla keskuse elamupiirkonnas ühiskanalisatsioon puudub. Küla 
majapidamistel on kanalisatsioon lahendatud kogumiskaevudega, mille 
veepidavuse ja tühjendamise sageduse kohta andmed puuduvad. Mõnes 
eramajas on kanalisatsioonisüsteem lahendatud ülevooluga kraavi.  
 
ÜVK-ga seotud varad kuuluvad Saarde Vallavalitsusele. ÜVK süsteemide 
haldamisega tegeleb OÜ Saarde Kommunaal. 
 

Ühisveevärgi objektid 

5.11.1 Puurkaev – pumpla ja veekvaliteet 

Rabaküla veevõrk baseerub käesoleval ajal küla elamupiirkonnas asuval 
Rabaküla puurkaevul (katastri nr 6692). Rabaküla puurkaevust saavad vett 
käesoleval ajal ligikaudu 26 Rabaküla küla tiheasustusalal elavat elanikku ehk 
ca 30% küla elanikest.    Veevarustusega on liitunud 10 majapidamist ning vana 
koolimaja. Ülejäänud elanikkonna veevarustus baseerub salvkaevudel või 
eraomandis olevatel puurkaevudel. 
Rabaküla puurkaev on puuritud 1972.a. ja asub Rabaküla külakeskuses endise 
koolimaja läheduses. Puurkaevu sügavus on 100 m ning selle abil ammutatakse 
vett Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumist.  
Puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 2011.a., mille käigus rekonstrueeriti pumpla 
konstruktsioon ja toruarmatuur ning paigaldati puurkaev-pumplasse 
aereeritavad rauaeraldusfiltrid ARS 410 Duplex. Lisaks rajati filtripesuvee 
äravoolutorustik ja paigaldati septik mahuga 3 m3.  
Puurkaev-pumpla asub muldes. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on 
puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 m. Puurkaev-pumplal on tagatud 
ligikaudu 50 m sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga.  
Rabaküla küla puurkaevu veevõtt jääb alla 5 m3 ööpäevas. 
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Fotod 63. Rabaküla puurkaev-pumpla 
 

 
Joonis 5.1. Seadmete paigutus 
 
Rabaküla küla puurkaev-pumpla tehnilised andmed on toodud järgnevas tabelis. 
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Tabel 5.56 Rabaküla puurkaev-pumpla tehnilised andmed. 

Puurkaevu nimetus/asukoht Rabaküla pk 

Katastri nr. 6692 

Passi nr. 3273 

Kasutatav põhjavee kiht S 

Puurimise aasta 1972 

Pumba tootlikkus Calpeda 4SDF 54/15 135 l/min 

Puurkaevu tootlikkus, m3/h 5,2 

Lubatud veevõtt, m3/d Kuni 5 

Reguleerimisseade - 

Kompressor Jolly Topp Air 3/1 B -2800 RPM (MGF) 0,65 
kW 

Veetöötlusseadmed Rauafiltrisüsteem ARS 410 Duplex (2011 a) 
Tootlikus 2 m3/h 

Puurkaevu sügavus, m 100 

Staatiline veetase, m 0,8 

Deebit (l/s) 1,45 

Veemõõtja olemasolu Jah 

Puurkaevu hoone seisukord Rahuldav 

 
Vee kvaliteet 
Rabaküla puurkaevu põhjavesi kuulub raua näitaja väärtusest tulenevalt II 
kvaliteediklassi.  Veevärgivesi tarbijakraanis vastab kontrollitud näitajate osas 
kehtestatud nõuetele. 

Tabel 5.57 Rabaküla puurkaevust võetava põhjavee ning veevärgiveel 
Näitaja Ühik Rabaküla PK 

07.07.10 
Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

Rabaküla 
veevärgivesi 
08.05.2018 

Piirnorm 
joogivees 

Ammoonium mg/l 0,2 I: 0,5 II: 1,5 III:2 0,015 0,5 

Elektrijuhtivus μS/cm 560 
I: 2500 II: 2500 

III: 2500 
553 2500 

Hägusus NTU 1,5 

I:1,5 II 2,0 III: 3,0 <0,5 Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

Raud μg/l 330 
I:200 II:1000 

III:10000 
- 200 

Värvus mg/l Pt 11 

 4,0 Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

Maitse palli 1 

 - Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

Lõhn palli 1 

I-II:2 III: 3 - Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

Vesinikioonide 
kontsentratsioon 

pH 7,7 
I-III: 6,5-9,5 7,7 6,5-9,5 

Lõhnaläve 
indeks 

 - 
 1  
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Näitaja Ühik Rabaküla PK 
07.07.10 

Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

Rabaküla 
veevärgivesi 
08.05.2018 

Piirnorm 
joogivees 

Maitseläve 
indeks 

 - 

 1 Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

Mangaan μg/l 7 I:50 II:100 III:200 - 50 

Fluoriidid mg/l - 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
0,76 1,5 

Escherichia coli  PMÜ/100ml - III: 10 0       0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 
- 

III: 10 
0       0 

 

5.11.2 Veetorustikud 

Veetorustike kogupikkus on Rabaküla külas ligikaudu 965 meetrit, millest 
ligikaudu 450 m on rajatud viimastel aastatel. Uuemate torustike rajamisel on 
kasutatud plasttorusid läbimõõduga De32...De63 mm. Vanemad torustikud, 
kokku ligikaudu 515 m, on rajatud aastakümneid tagasi ning on vanusest 
tingituna käesolevaks ajaks amortiseerunud. 
Rabaküla küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö Lisa 1 Rabaküla 
joonisel. 

5.11.3 Tuletõrjeveevõtt 

Rabaküla külas nõuetele vastavad tuletõrje veevõtukohad puuduvad. 
 
Rabaküla küla veevarustussüsteemide probleemid:  

 Rabaküla puurkaev-pumpla hoone sissepääs vajab rekonstrueerimist;  

 Vanematest veetorustikest, kokku ca 515 m, on osa rajatud 
aastakümneid tagasi ning on vanusest tingituna käesolevaks ajaks 
amortiseerunud;  

 Rabaküla küla keskuse elamupiirkonnas tuletõrje veevõtukohad (-
mahutid) puuduvad. 

 
 
5.12 ERAOMANDIS VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONISÜSTEEMID 

Lisaks eelnevalt kirjeldatud asulate ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni 
süsteemidele on Saarde vallas Metsaääre ja Kalda külades kohalike elanike 
poolt hallatavad lokaalsed vee- ja kanalisatsioonisüsteemid.  

5.12.1 Metsaääre küla 

Metsaääre külas on kolm lokaalset veevarustussüsteemi, mis baseeruvad 
kolmel erineval puurkaevul. Kõik 3 puurkaevu on eraomandis ning kogu 
veetorustik on kohalike elanike poolt ühiselt rajatud.  Metsaääre küla 
olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel. 
Kanalisatsioon on Metsaääre külas lahendatud kogumiskaevude ja 
imbväljakutega, ühiskanalisatsioon puudub. Pikemas perspektiivis kaalutakse 
ÜVK väljaehitamist piirkonnas. 
Veevarustuseks kasutatavad puurkaev-pumplad: 
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1) Metsaääre erapuurkaev 1 (katastri nr. 22225) Metsaääre erapuurkaev 1 
on puuritud 2006. aastal ja varustab veega umbes 10 majapidamist. 
Puurkaevu sügavus on 60 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri-
Ordoviitsiumi põhjaveekogumist. Pumplas on 100 liitrine hüdrofoor ning 
sisustus ja armatuur on heas korras. Veetöötlusseadmed puurkaev-
pumplas puuduvad. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu 
sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal pole tagatud 50 
meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala pole piiratud aiaga. Puurkaevust on 
veetud kaks plastist veetoru tingläbimõõduga 50 mm ja üks plastist 
veetoru tingläbimõõduga 32 mm. Veetorustike kogupikkus on ligikaudu 
370 meetrit. 

2) Metsaääre erapuurkaev 2 (katastri nr. 6706)  Metsaääre erapuurkaev 2 
on puuritud 1974. aastal ja varustab veega umbes 14 majapidamist. 
Puurkaevu sügavus on 75 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
Kvaternaari veekihist. Puurkaev-pumpla asub muldes. Pumplas on 1 m3 
suurune hüdrofoor ning paigaldatud on veemõõtja. Veetöötlusseadmed 
puurkaev-pumplas puuduvad. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on 
puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal pole 
tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala pole piiratud aiaga. 
Veevarustuse torustikud on rajatud aastakümneid tagasi,  kasutades 
metallist veetorusid läbimõõduga De32 mm. Veetorustike kogupikkus on 
ligikaudu 320 meetrit. 

3) Metsaääre farmi puurkaev (katastri nr. 6679) Metsaääre farmi puurkaev 
on puuritud 1960. aastal ja varustab veega 8 majapidamist. Puurkaevu 
sügavus on 54,4 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Kesk-
AlamDevoni põhjaveekogumist. Hoones on 3 m3 suurune hüdrofoor. 
Armatuur ja pumpla sisustus on amortiseerunud. Hoone on halvas 
seisukorras, katus ja hoone konstruktsioon on lagunenud ning talvel vesi 
pumplas tihtipeale külmub. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplasse 
2012. aastal paigaldatud rauaeraldusfilter. Puurkaevu sanitaarkaitseala 
ulatus on 50 meetrit. Puurkaev-pumplal pole tagatud 50 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon ning ala pole piiratud aiaga. Veevarustuse torustikud 
on 2012. aastal kogu ulatuses rekonstrueeritud kasutades plasttorusid 
läbimõõduga De32...De50 mm. Rekonstrueeritud veetorustike 
kogupikkus on ligikaudu 685 meetrit. Veetrass läheb ka farmi, kuid kuna 
sigala enam ei tööta, siis vett sinna ei toodeta. 

5.12.2 Kalda küla 

Kalda küla elamupiirkonna veevarustus baseerub eramutest läänesuunas 
asuval puurkaev-pumplal (katastri nr 7617). Puurkaev kuulub OÜ-le Ristiküla 
Puit, kuid on kohalike elanike hallata.  Ühisveevarustusega on ühendatud 9 
majapidamist ehk ca 30 Kalda küla elanikku.  Lisaks on veevärgiga ühendatud 
ühiskasutatav hoone.  
Kanalisatsiooniga on samuti ühendatud 9 majapidamist ja ühiskasutatav hoone. 
Küla vee- ja kanalisatsioonitorustik on rajatud 1972. aastal ning valmistatud 
malmist ja asbotsemendist. Veetorustike kogupikkus on ligikaudu 760 meetrit. 
Vanusest tulenevalt on torustikud käesolevaks ajaks amortiseerunud. Kalda küla 
olemasolevad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on näidatud töö lisades oleval 
joonisel.  
Veevarustuseks kasutatakse Kalda küla Sääse puurkaevu (katastri nr. 7617). 
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Kalda küla puurkaev on puuritud 1972. aastal ja asub elamutest läänesuunas. 
Puurkaevu sügavus on 85 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Kesk-Alam-
Devoni põhjaveekogumist. Hoone on halvas seisukorras, maja katus ja 
konstruktsioon on lagunenud. Pumplas on 3 m3 hüdrofoor, mis on 
amortiseerunud. Olemas on veemõõtja ning uuendatud on olemasolevat 
automaatikat. Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. Vastavalt 
keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. 
Puurkaev-pumplal pole tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala pole 
piiratud aiaga.  
Puurkaevu põhjaveest võetud varasema veeproovi analüüsitulemuste põhjal on 
põhjavees üle joogiveele kehtestatud piirnormi olnud üldraua sisaldus. 
Kanalisatsiooniga on varustatud olemasolevad veevarustusega liitunud tarbijad. 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ligikaudu 370 meetrit.  Küla 
keskuse kaguosas asub B-5 tüüpi reoveepuhasti, mis on ehitatud 1981. aastal. 
Reoveepuhasti on amortiseerunud ning puhastusprotsess ei toimi.  
   
 



Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 

 125 

6 ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDAMISE 

STRATEEGIA 
 

6.1 Strateegilised eesmärgid 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on 
tiheasustuspiirkondade ÜVK süsteemide vastavusse viimine Euroopa Liidu ja 
Eesti seadusandlusega nõutud tasemele, mis tagaks tarbijate puhta joogiveega 
varustamise, reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel peab olema tagatud 
nende jätkusuutlik majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele 
osutatava teenuse kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale. 
 

 
6.2 Arendamise põhimõtted 

Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma 
vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arengukavale. 
Arengukava annab lisaks olemasoleva olukorra kirjeldamisele ka ülevaate 
arendusprojektidest, nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning nende 
teostamise prioriteetsusest. 

ÜVK arengukava on koostatud arvestades 12-aastast perioodi ehk 
ajavahemikku 2019-2030. Arendusprojektide planeerimisel on püütud arvestada 
elanikkonna ja ettevõtete-organisatsioonide paiknemise muutusi tulevikus 
lähtuvalt teadaolevatest juba kehtestatud või kehtestamisel olevatest 
planeeringutest.  Samuti võetakse arvesse investeeringumahu piiritlemisel valla 
ja vee-ettevõtte rahalist võimekust. 
 

 
6.3 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonnad 

Saarde vallas paiknevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
piirkondadeks jäävad : 

o Kilingi-Nõmme linn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana;  
o Tihemetsa alevik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 
o Tali küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 
o Saarde küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 
o Tõlla küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 
o Veelikse küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 
o Kalita küla ühisveevärgi piirkonnana; 
o Lodja küla ühisveevärgi piirkonnana 
o Surju küla küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 
o Jaamaküla ühisveevärgi piirkonnana; 
o Rabaküla ühisveevärgi piirkonnana. 

 
Asulate ühisveevärk ja –kanalisatsioon rajanevad reeglina asulate lokaalsetel 
veehaaretel ja reoveepuhastitel, vaid Saarde küla puhul baseerub veevarustus 
Kilingi-Nõmme veetöötlusjaamal ning külast kogutud reovesi juhitakse 
puhastamiseks Kilingi-Nõmme linna reoveepuhastile. 
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6.4 Investeeringud 

6.4.1 Kilingi-Nõmme linn ja Tihemetsa alevik 

1) Lühiajaline investeeringuprogramm: Kilingi-Nõmme linna ja Tihemetsa aleviku ÜVK 
laiendamine 
Rajatavate rajatiste asukohad on esitatud Lisa 1 Kilingi-Nõmme ning Tihemetsa 
joonistel.  
Ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse Kilingi-Nõmme linnas Kantsi tn 17, 
Kantsi tn 24, Künka tn 4 ja Hommiku tn kinnistuteni ning Tihemetsa alevikus 
Valga mnt 19 kinnistuni. 
Investeeringu eeldatav maksumus on 70 000 eurot. Tegevus on kavandatud 
2019. aastal. 
 

2) Lühiajaline investeeringuprogramm: Kilingi-Nõmme kasutusest välja jäänud 
puurkaev-pumplate tamponeerimine ja pumplahoonete lammutustööd 
Likvideeritavate rajatiste asukohad on esitatud Lisa 1 Kilingi-Nõmme joonisel.  
 
Kilingi-Nõmme linnas tamponeeritakse kasutusest välja jäänud Urve (kat. nr 
7642), Aia (kat. nr 7635) ja Sauna (kat. nr 7637) puurkaev-pumplad. 
Lammutatakse Urve ja Aia puurkaev-pumplate hooned. 
Investeeringu eeldatav maksumus on 10 000 eurot. Tegevus on kavandatatud 
2022. aastal. 
 

3) Lühiajaline investeeringuprogramm: Kilingi-Nõmme veetöötlusjaama 
veepehmendaja paigaldamine 
Tegevus on kavandatatud 2021. aastal. Investeeringu eeldatav maksumus on 
30 000 eurot. 
 

4) Lühiajaline investeeringuprogramm: Järve ja Eha tn ristmikul asuva survetorustiku 
pealeühenduse ümberehitamine 
Käesoleval ajal on survetorustiku pealeühendusel kasutatud De110 torustikku,  
mis on vajalik asendada De160 torustikuga. 
Investeeringu eeldatav maksumus on 15 000 eurot. Tegevus on kavandatatud 
2019. aastal. 
 

5) Lühiajaline investeeringuprogramm: Kilingi-Nõmme RVP survetorustiku 
ülesmõõdistamine 
Tööde eeldatav maksumus on 3 600 eurot. Tegevus on kavandatatud 2019. 
aastal. 
 

6) Lühiajaline investeeringuprogramm: Kilingi-Nõmme Aia tn korrusmajade piirkonna 
kanalisatsiooni rekonstrueerimine 

Rekonstrueeritavate ja rajatavate rajatiste asukohad on esitatud Lisa 1 Kilingi-
Nõmme joonisel.  
Aia tn piirkonnas on ette nähtud rekonstrueerida 210 m isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku (De160 PVC), rajatakse üks reoveepumpla ning 90 m 
survekanalisatsioonitorustikku (De75 PE).  
Investeeringu eeldatav maksumus on 61 000 eurot. Tegevus on kavandatatud 
2021. aastal. 
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7) Lühiajaline investeeringuprogramm: Kilingi-Nõmme keskosa sademevee probleemi 
lahendamine 

Lahendatakse sademevee probleemid Aia tn, Pärnu tn jm. Investeeringu 
eeldatav maksumus on 210 000 eurot. Ehitatavate rajatiste asukohad on 
esitatud Lisa 1 Kilingi-Nõmme joonisel. Tegevus on kavandatatud 2021.-2022. 
aastal. Aia tn sademevee ja reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine viiakse 
ellu üheaegselt. 
Investeeringu eeldatav maksumus on 210 000 eurot.  
 

8) Lühiajaline investeeringuprogramm: Tihemetsa aleviku tuletõrje veevõtukohtade 
korrastamine 
Korrastatakse Tihemetsa aleviku tuletõrjeveevõtukohad. Investeeringu eeldatav 
maksumus on 30 000 eurot ning elluviimise aeg 2020.a. 
 

9) Pikaajaline investeeringuprogramm: Kilingi-Nõmme reoveepuhasti 
survetorustiku  rekonstrueerimine 
Rekonstrueeritava survetorustiku asukoht on kajastatud Lisa 1 Kilingi-Nõmme 
joonisel. 
Rekonstrueeritakse survetorustik linna peapumplast kuni reoveepuhastini. Linna 
peapumplaks on Järve tänavale 2015.a rajatud uus pumpla (Järve). Linna 
peapumpla asendas varasema Oja peapumpla (likvideeriti), millest viis 
kaheniidiline survetoru DN200met kuni reoveepuhastini. Järve pumplast rajati 
uus PE survetoru kuni olemasoleva survetoruni. Olemasolev survetoru vajab 
vee-ettevõtte hinnangul  rekonstrueerimist kogu ulatuses. 
Investeeringu eeldatav maksumus on 160 000 eurot ning teostamise aeg 2023.a 
 

10) Pikaajaline investeeringuprogramm: Kilingi-Nõmme reoveepuhasti settekäitluse 
parendamine 
Pikaajalises perspektiivis soetatakse Kilingi-Nõmme reoveepuhasti settekäitluse 
parendamiseks kopplaadur (sh. aunastamise masin) või traktori baasil 
aunasegaja. Investeeringu eeldatav maksumus on 140 000 eurot ning 
teostamise aeg 2025.a 
 

6.4.2 Tali küla 

Lühiajaline investeeringuprogramm: Tali küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni-
süsteemide rekonstrueerimine 
 

Tali külas on ette nähtud rekonstrueerida asula amortiseerunud vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud, puurkaev-pumpla ning reoveepuhasti. Veetorustikke 
rekonstrueeritakse ca 1,3 km, kanalisatsioonitorustikke ca 2,1 km. 
Rekonstrueeritavate rajatiste asukohad on esitatud Lisa 1 Tali küla joonistel.  
 
Investeeringu eeldatav maksumus on ca 680 000 eurot ning teostamise aeg 
2019-2020.a. 
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6.4.3 Tõlla küla  

1) Lühiajaline investeeringuprogramm: Tõlla küla ÜVK rekonstrueerimine 
Tõlla külas on ette nähtud rekonstrueerida asula amortiseerunud vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud ning puurkaev-pumpla. Veetorustikke 
rekonstrueeritakse ca 300 m, kanalisatsioonitorustikke ca 130 m. Investeeringu 
eeldatav maksumus on 78 650 eurot ning teostamise aeg 2020.a. 
Rekonstrueeritavate rajatiste asukohad on esitatud Lisa 1 Tõlla küla joonistel.  

2) Lühiajaline investeeringuprogramm: Tõlla küla reoveepuhasti rekonstrueerimine 
Tõlla külas on lühiajalises investeeringuprogrammis ette nähtud rekonstrueerida 
olemasolev amortiseerunud reoveepuhasti. 

Olemasolev olukord 

Tõlla küla reoveepuhasti on BIO-100 tüüpi, kuid madala reostuskoormuse tõttu 
septikuna töötav puhasti.  Puhastis on palju setet ja liiva.  Reoveepuhasti 
ehituskonstruktsioonide seisund on rahuldav, kuid tehnoloogiline seadmestik on 
amortiseerunud. 
 
Tabel  5.58 Tõlla puhastisse siseneva reovee reostusnäitajad 2018.a. 

Mõõtmisaeg 
Komponent 

Ühik 
20.09.2018 

BHT7 mgO2/l 90 

Hõljuvaine mg/l  120 

UldN mg/l N 170 

pH pH ühik 7,9 
UldP mg/l P 6,1 

KHT mgO2/l 55 

Mõõtmistulemused näitavad, et 2016.-2018.aastal normeeritud komponentide 
osas pole piirnorme ületatud, samuti ei ole üldlämmastiku ja üldfosfori 
kontsentratsioon kõrge. Samas on madal reostuskontsentratsioon puhastist 
väljuvas reovees tingitud mitte niivõrd puhastusprotsessist, vaid sissetuleva 
reovee küllaltki madalatest reostusnäitajatest. Sobiv puhasti valitakse 
tehnoloogilise projekti koostamise käigus.  
Investeeringu eeldatav maksumus on 35 000 eurot ning teostamise aeg 
eeldatavalt 2020.a 
 

6.4.4 Saarde küla 

Lühiajaline investeeringuprogramm: Meose tee kanalisatsiooni rekonstrueerimine 

Rekonstrueeritavate rajatiste asukohad on esitatud Lisa 1 Kilingi-Nõmme linna 
ja Saarde küla ühistel joonistel.  
Rekonstrueeritakse ca 440 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku (Meose tee 1 
kuni Meose tee 13). 
Investeeringu eeldatav maksumus on 65 780 eurot ning teostamise aeg 
eeldatavalt 2020.a 
 

6.4.5 Veelikse küla 

1) Lühiajaline investeeringuprogramm: Veelikse reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Rekonstrueeritava reoveepuhasti asukoht on esitatud Lisa 1 Veelikse joonisel.  
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Olemasolev olukord 

Veelikse küla reoveepuhasti on BIO-25 tüüpi, kuid septikuna tööle rakendatud 
puhasti.  Puhastis on palju setet ning liiva. Reoveepuhasti ehitus-
konstruktsioonide seisund on rahuldav, kuid talvisel ajal kipub reoveepuhasti 
tööprotsess külmuma. Puhasti töötab septikuna majanduslikel kaalutlustel, kuna 
reoveekogused ja reostuskoormus on minimaalne, mistõttu reostuskoormus ei 
võimalda puhastit opereerida biopuhastina. 

Puhasti projektijärgseks reostuskoormuseks on 180 inimekvivalenti, kuid puhasti 
olemasolev tarbijaskond on ainult ca 30 inimest.   
 
Tabel 5.59 Veelikse puhastisse siseneva reovee reostusnäitajad (2018) 

Mõõtmisaeg 
Komponent 

Ühik Sisenev 
25.09.2018 

BHT7 mgO2/l 250 

Hõljuvaine mg/l  500 

KHT mgO2/l 550 
pH  7,2 

Püld mg/l P 8,9 

Nüld mg/l N 83 

Puhasti dimensioneerimise lähteandmed 
- Elanike arv: 30 ie 

- Reostuskoormus: 1,8 kg BHT7/d 

- Reovee kogus: 2 m3/d 

Tegemist on täielikult olmereoveega. 
Nõuded puhastist väljuvale heitveele (vastavalt kehtivale vee erikasutusloale 
L.VV/327299): 

- BHT7 40 mg/l; 

- KHT 150 mg/l; 

- Heljuvaine 35 mg/l. 

Nõuded puhastist väljuvale heitveele (vastavalt VV 29.11.2012 a. määrusele nr 
99, alla 300 ie): 

- BHT7 40 mg/l; 

- KHT 150 mg/l; 

- Heljuvaine 35 mg/l 

Üldfosfori ja üldlämmastiku sisalduse nõudeid ei kohaldata. 
 

Kompaktpuhastitest on väikese hoolduskuluga aktiivmudapuhasti nt Klaro, mis 
koosneb järgmistest seadmetest ja sõlmedest: 

 Eelsetiti(d). Alguses siseneb reovesi eelsetitisse (esimene kamber). 
Eelsetitis sadestub suurem osa heljumist põhja. Annuspuhastis 
puhastatakse reovett annuse kaupa. 

 Õhutõstuk. Õhktõstuk pumpab teatava annuse mehhaaniliselt puhastatud 
reovett eelsetitist biopuhastussektsiooni. 

 Biopuhastuskamber (-kambrid), kus mehaaniliselt töödeldud heitvett 
teatud aja kestel õhustatakse ning kus kulgeb aktiivmudapuhastus. 
Aktiivmuda arenemist soodustab lühiajaline õhustamis- ja 
puhkeperioodide vaheldumine.  

 Järgneb: 
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 Selitusfaas järelselgiti(te)s, mille kestel õhustamine lakkab, aktiivmuda 
vajub põhja ning kambri pinnale jääb selge vee kiht. 

 Pärast selitusfaasi pumbatakse annuse kaupa puhastatud vesi suublasse 
või immutatakse imbtunnelite kaudu maase ning põhja settinud muda 
pumbatakse tagasi esimesse kambrisse. 

 

Joonis 6.1. Klaro kompaktpuhasti põhimõtteskeem 

Reoveepuhasti on ette nähtud rekonstrueerida uues asukohas. Likvideeritava ja 
rekonstrueeritava reoveepuhasti asukohad on esitatud Lisa 1 Veelikse joonisel.  
 
Investeeringu eeldatav maksumus on 40 000 eurot ning teostamise aeg 
eeldatavalt 2022.a 

 
2) Veelikse veevõrgu rekonstrueerimine ja Söökla puurkaevu tamponeerimine 
Ette on nähtud Veelikse amortiseerunud veetorustike rekonstrueerimine ning 
kasutusest välja jäänud Söökla puurkaevu tamponeerimine.  
Investeeringu eeldatav maksumus on 81 650 eurot ning teostamise aeg 
eeldatavalt 2022.a 
Rekonstrueeritavate, rajatavate ning likvideeritavate rajatiste asukohad on 
esitatud Lisa 1 Veelikse joonisel.  
 

6.4.6 Lodja küla 

Lühiajaline investeeringuprogramm: Lodja küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine 
Rekonstrueeritava puurkaev-pumpla asukoht on esitatud Lisa 1 Lodja küla 
joonisel.  
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Lodja puurkaev-pumpla (kat. nr. 7649) on rajatud 1965. a. Vesi võetakse Kesk-
Devoni põhjaveekogumist.  Hoone on halvas seisukorras, seintel ja põrandal on 
niiskuskahjustusi.  
OÜ Saarde Kommunaal on teostanud hüdrofoori ja hoonesisese torustiku 
vahetamise ja soojustanud katusealust. Hoone sisseseade on vananenud. 
Vahetamist vajab elektrikilp. Pumplat köetakse elektriradiaatoritega.  
Puurkaev-pumplale ei ole paigaldatud seadmeid veetöötluseks. Rauafiltri 
paigaldamise vajadus on olemas, sellele viitavad teostatud veeanalüüsid. 
Puurkaev-pumpla on ette nähtud rekonstrueerida uues asukohas. Käesoleval 
ajal paikneb puurkaev varustatavatest kinnistutest kaugel, teisel pool Valga-Uulu 
maanteed. Uue puurkaevu asukoht on ette nähtud Veeru kinnistul, mis paikneb 
kahe varustatava kinnistu vahel. Projekt hõlmab rajatava puurkaevu veevõrguga 
ühendamiseks vajalike torustike rajamist. 

Investeeringu eeldatav maksumus on 32 000 eurot ning teostamise aeg 2021.a 
 

6.4.7 Kalita 

Lühiajaline investeeringuprogramm: Olemasoleva Kalita puurkaev-pumpla asemele uue 
puurkaev-pumpla rajamine koos nõuetekohase veetöötlusega 
Kalita külas rekonstrueeritakse puurkaev-pumpla uues asukohas.  
Investeeringu eeldatav maksumus on ca 16 000 eurot ning teostamise aeg 
2021.a. 
 

6.4.8 Surju  

1) Lühiajaline investeeringuprogramm: Surju reoveepuhasti suubla torustiku 
rekonstrueerimine uues asukohas koos ühtlustusmahuti paigaldamisega 
Rekonstrueeritavate, rajatavate ning likvideeritavate rajatiste asukohad on 
esitatud Lisa 1 Surju küla joonisel.  
 
Käesoleval ajal juhitakse Surju reoveepuhastist väljuv heitvesi biotiiki, 
rekonstrueerimise tulemusena on kavas heitvesi juhtida Reiu jõkke. Lühiajalise 
investeeringuprogrammi raames on selleks ette nähtud rajada De300 isevoolne 
kanalisatsioonitorustik kuni Reiu jõeni. Kavandatavad tegevused tuleb 
kooskõlastada Keskkonnaametiga. Rajatava torustiku pikkus on ca 100 m.  
Projekti eeldatav maksumus on ca 30 000 eurot ning elluviimise aeg 2020.a. 
 

2) Lühiajaline investeeringuprogramm:  Surju reoveepumpla rekonstrueerimine 
Rekonstrueeritava pumpla asukoht on esitatud Lisa 1 Surju küla joonisel.  
Projekti eeldatav maksumus on 25 000 eurot ning elluviimise aeg 2021.a. 
 

6.4.9 Jaamaküla 

Lühiajaline investeeringuprogramm: Jaamaküla ühiskanalisatsiooni rajamine ja 
kompaktpuhasti paigaldamine 
Rajatavate rajatiste asukohad on esitatud Lisa 1 Jaamaküla joonisel.  
 
Jaamakülas rajatakse ca 1,1 km kanalisatsioonitorustikku ning üks 
reoveepumpla. Reovee puhastamiseks paigaldatakse kompaktpuhasti.  



Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 

 132 

Projekti maksumus on ca 223 123 eurot ning elluviimise aeg 2021.a. 

6.4.10 Tuletõrjeveevõtukohtade korrastamine ja rajamine 

Korrastatakse Saarde valla külade (Jaamaküla, Veelikse, Lodja, Kalita, 
Rabaküla) olemasolevad tuletõrjeveevõtukohad, tuletõrjeveevõtukoha 
puudumisel külas või selle lähiümbruses rajatakse uus veevõtukoht.  
Tööde eeldatav maksumus on ca 100 000 eurot ning elluviimise aeg 2023.-
2024.a. 
 

6.4.11 Järelveetava survepesuseadme ost 

Lühiajaline investeeringuprogramm 
Järelveetava survepesuseadme orienteeruv maksumus on 30 000 eurot ning ost 
on kavandatud teostada 2020.a.  
 

6.4.12 ÜVK objektide hõlmamine GIS süsteemi 

Lühiajaline investeeringuprogramm 
ÜVK objektide hõlmamine GIS süsteemi on kavandatud 2021.a. Investeeringu 
maksumus on ca 10 000 eurot. 

 
 
6.5 Omafinantseeringu rahastamine 
 
Saarde valla veemajandusinvesteeringute elluviimiseks on planeeritud tabelis 
6.5 kirjeldatud rahastusjaotus.  
Valla vahendite kasutamine toimub omakapitali sissemaksena ettevõtte 
omakapitali, mis võimaldab hilisemat kapitali kulumi katmist vee- ja 
kanalisatsioonitariifide kaudu. Saarde vallale langeb pikaajalises perspektiivis 
põhiline roll veemajandusinvesteeringute rahastamisel, kuna mitmed 
veemajanduse jaoks vajalikud investeeringuprojektid pole rahastatavad 
toetusvahenditest. 
Toetusvahendid on planeeritud laekuma projektide elluviimiseks SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammist. Seetõttu on 
projektide jaoks toetuse allikana tähistatud tabelis KIK.  
Ettevõtte vahendid moodustuvad vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest elanikelt 
ja ettevõtetelt saadavatest tariifituludest. 
 

Tabel 6.5. Rahastusskeem: Saarde valla veemajandusprojektid tervikuna 

Aastad 2019-2030 
Ettevõtte 
vahendid  Toetus (KIK) Valla vahendid 

1 949 808 304 600 640 710 1 231 493 

 
Investeeringute jaotus ja konkreetsed projektid tervikuna on välja toodud 
arendusprojektide rahastamise eelarves, mis on ÜVK arendamise kava lisaks 2.  
 

6.6. Investeeringute amortisatsioon 
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Investeeringute jaotuse korral on seadmete kasutuseaks arvestatud 15 aastat 
(kulum aasta kohta 6,67%), torustike ja rajatiste kasutuseaks on seevastu 
arvestatud 40 aastat (kulum aasta kohta 2,50%).  
Vastavalt Konkurentsiameti metoodikale ei ole lubatud tariifidega kaetavate 
kulude hulka arvestada sihtfinantseeringu kulumit, mistõttu amortisatsiooni osas 
on arvestatud ainult omakapitali kulumit. 
 

6.7. Investeeringute tulemused: tarbijate arvu muutumine 

Investeeringute tulemusel kasvab tarbijate osakaal Saarde valla asulatest 
Kilingi-Nõmme linnas ning Tihemetsa alevikus, põhjuseks on ühisveevärgi ja 
ühiskanalisatsiooni laiendamine uutesse piirkondadesse.  Kilingi-Nõmme linnas 
kasvab võrreldes olemasoleva situatsiooniga ka tarbijate absoluutarv.  
Prognoosi kohaselt saavutakse Kilingi-Nõmme linnas 2020. aastaks 
ühisveevärgi osas liitunute määr 95% ning ühiskanalisatsiooni osas liitunute 
määr 95%, edaspidiselt liitunute osakaal säilib, kuid tarbijate absoluutarv 
väheneb.  Arvestades seda, et teistes Saarde Kommunaal OÜ piirkondades 
liitunute arvu suurenemine leiaks aset vaid Tihemetsas ja Jaamakülas, oleks 
Saarde valla kui terviku ning ka ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga 
teeninduspiirkonda kuuluvate asulate puhul liitunute osakaal märgatavalt 
väiksem,  2020.aastaks tõuseks tänu Kilingi-Nõmme linna tarbijate arvu kasvule 
teeninduspiirkonna asulates ühendatuse määr ühisveevärgi osas tasemele 80 
% ja ühiskanalisatsiooni osas tasemele 76%,  arvestades valla 
koguelanikkonda, oleks liitunute osakaalu näitajad 2020.aastal vastavalt 67% 
ühisveevärgil ja 64% ühiskanalisatsioonil.  Arvestades rahvastikumuutuste 
iseloomu toimuks alates sellest ajast absoluutväärtuses tarbijate arvu 
vähenemine.  Elanike ning ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni tarbijate arvu 
muutumist lähiminevikus ning arengukava analüüsiperioodil kuni aastani 2028 
on kirjeldatud järgnevates tabelites. 

 

6.8. Nõudluse ja tootmismahtude analüüs 

Saarde valla ÜVK teenuste nõudlusanalüüsi koostamisel perioodiks 2019-2030 
on arvestatud järgnevate eeldustega: 

 Ühiktarbimise osas on arvestatud, et:  

- Kilingi-Nõmme linnas on ühiktarbimise tase 65 l/in/p perioodil 2019-2030.  
Ühiktarbimine on Kilingi-Nõmme linnas langenud, mistõttu 2017.aastal oli 
ühiktarbimine langenud juba tasemele 67,2 l/in/p ning tulenevalt 2019.a 
hinnatõusust võib eeldada selle langemist tasemeni 65 l/in/p ning sel 
tasemel stabiliseerumist;  

- Ülejäänud Saarde valla asulates on eeldatud ühiktarbimise 
stabiliseerumist tasemel 60 l/in/p perioodil 2019-2030. Saarde valla 
ülejäänud asulate ühiktarbimise kasvule aitas kaasa endise Surju valla 
asulate liitmine Saarde valla ühisveevärgiga, kus ühiktarbimine oli Saarde 
valla väikeasulatest veidi kõrgem.  

Majapidamiste vee ühiktarbimise tase on eelduslikult sama reoveeheitega. 
Reeglina esitatakse majapidamisele, mis tarbib nii ühisveevärgi kui ka                       
-kanalisatsiooniteenust, veetarbimise mahu alusel. Ühisveevärgiga 
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eramupiirkondades, kus puudub ühiskanalisatsioon, prognoositakse, et sellistes 
piirkondades on veetarbimise tase keskmisest suurem.  

Elanikest ning asutustest ja ettevõtetest ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniteenuste tarbijate arvu prognoos tuleneb eeldustest:  

 Asutuste ja ettevõtete veetarbimise ja reoveeheite osas on eeldatud, et 
perioodil 2019-2030 on veetarbimise ja reoveeheite tasemeks 2018. 
aasta näitaja; 

 Tarbijate arvu puhul eeldatakse kaht vastandlikku trendi lähitulevikus. 
Tulenevalt asjaolust, et Kilingi-Nõmme reoveekogumisala II etapi 
veemajandusprojektiga ehitati välja enam kui 146 liitumipunkti on 
prognoositav tarbijate arvu kasv Kilingi-Nõmme linnas. Teistes asulates 
pole kavandatud olulist uute liitumispunktide rajamist, v.a 
ühiskanalisatsioon Jaamakülas, mistõttu tarbijate arvu määratlemisel 
lähtutakse üldistest rahvastikutrendidest Pärnu maakonnas. Seetõttu on 
teistes asulates täheldatav summaarne vee- ja kanalisatsiooniklientidest 
elanike arvu vähenemine. 

Veekadude osas on eeldatud, et oluline veekadude määra langus leiab aset 
2019.aastal ehk esimesel aastal peale Tihemetsa aleviku ja Saarde küla 
veemajandusprojektide elluviimist, mis mõjutasid oluliselt veetorustike üldist 
seisukorda neis asulates. Muudes asulates on eeldatud, et veekadude määr 
jääb suhteliselt sarnasele tasemele 2017.aasta näitajatega.  

Reovee infiltratsiooni osas on eeldatud, et Tihemetsa veemajandusprojekti 
positiivne mõju hakkab avalduma juba 2018.aastal. Edasist infiltratsioonimäära 
alanemist toetavad samas Saarde küla veemajandusprojekt ning Kilingi-Nõmme 
reoveekogumisala II etapi veemajandusprojekt, mille kumulatiivne mõju 
infiltratsioonimäärale avaldub aastal 2019. 

 



Tabel 6.6. Veeteenuse nõudlusprognoos aastani 2030 Kilingi-Nõmme linnas 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Kilingi-Nõmme linn 
    

          Elanike arv 1721 1672 1659 1647 1634 1622 1609 1597 1584 1572 1559 1546 1533 1521 

Ühisveevärgiga liitunud elanikud 1153 1170 1477 1564 1552 1541 1529 1517 1505 1493 1481 1469 1457 1445 

Liitunute osakaal % 67 70 89 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Ühiktarbimine 63,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

Elanikele müüdud vesi (m3/a) 26510 27758 35042 37106 36821 36560 36276 35991 35706 35421 35137 34852 34567 34283 

Ettevõtetele müüdud vesi (m3/a) 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 

Kokku müük (m3/a) 34713 35961 43245 45309 45024 44763 44479 44194 43909 43624 43340 43055 42770 42486 

Veekadu % 21,4 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Veekadu m3 9438 7894 6487 6796 6754 6714 6672 6629 6586 6544 6501 6458 6416 6373 

Pumbatud vesi (m3/a) 44150 43855 49732 52105 51778 51478 51150 50823 50495 50168 49841 49513 49186 48858 

 

Tabel 6.7. Veeteenuse nõudlusprognoos aastani 2030 (Tihemetsa, Saarde, Tali, Tõlla, Veelikse, Lodja, Kalita, Surju, Jaamaküla, Rabaküla) 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Teised Saarde valla asulad 
    

          Elanike arv 1784 1718 1705 1692 1679 1666 1653 1640 1627 1614 1601 1588 1575 1562 

Ühisveevärgiga liitunud elanikud 817 1068 1060 1052 1043 1035 1027 1019 1011 1003 995 987 979 971 

Liitunute osakaal % 45,8 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 

Ühiktarbimine 57 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Elanikele müüdud vesi (m3/a) 16968 23389 23214 23039 22842 22667 22491 22316 22141 21966 21791 21615 21440 21265 

Ettevõtetele müüdud vesi (m3/a) 2633 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 

Kokku müük (m3/a) 19601 28399 28224 28049 27852 27677 27501 27326 27151 26976 26801 26625 26450 26275 

Veekadu % 26,4 26,4 26,4 26,4 23,0 23,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

Veekadu m3 7038 10197 10134 10071 8319 8267 7757 7707 7658 7609 7559 7510 7460 7411 

Pumbatud vesi (m3/a) 26639 38596 38358 38120 36171 35944 35258 35033 34809 34584 34360 34135 33910 33686 
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Tabel 6.8. Kanalisatsiooniteenuse nõudlusprognoos aastani 2030 Kilingi-Nõmme linnas 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Kilingi-Nõmme linn 
    

          Kanalisatsiooniga liitunute arv 1119 1154 1477 1564 1552 1541 1529 1517 1505 1493 1481 1469 1457 1445 

Liitunute osakaal % 65 69 89 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Reovesi eraisikutelt (m3/a) 27393 27379 35042 37106 36821 36560 36276 35991 35706 35421 35137 34852 34567 34283 

Reovesi asutustelt ja ettevõtetelt 
(m3/a) 

8536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 

Teenuse müük kokku (m3/a) 35929 35915 43578 45642 45357 45096 44812 44527 44242 43957 43673 43388 43103 42819 

 

Tabel 6.9. Kanalisatsiooniteenuse nõudlus aastani 2030 (Tihemetsa, Saarde, Tali, Tõlla, Veelikse, Lodja, Kalita, Surju, Jaamaküla, Rabaküla) 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Teised Saarde valla asulad 
    

          Kanalisatsiooniga liitunute arv 712 857 853 846 907 900 893 886 879 872 865 858 851 843 

Liitunute osakaal % 39,9 50 50 50 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Reovesi eraisikutelt (m3/a) 13253 18768 18681 18527 19863 19710 19557 19403 19250 19097 18944 18790 18637 18462 

Reovesi asutustelt ja ettevõtetelt 
(m3/a) 1560 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 

Teenuse müük kokku (m3/a) 14607 22129 22042 21888 23224 23071 22918 22764 22611 22458 22305 22151 21998 21823 

 

Tabel 6.10 Kogu Saarde valla teeninduspiirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitunute prognoos aastani 2030 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Kogu Saarde valla teeninduspiirkond 
    

          Elanike arv 3039 3390 3364 3339 3313 3288 3262 3237 3211 3186 3160 3134 3108 3083 

Ühisveevärgiga liitunute arv 1970 2238 2537 2616 2595 2576 2556 2536 2516 2496 2476 2456 2436 2416 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute arv 1831 2011 2330 2410 2459 2441 2422 2403 2384 2365 2346 2327 2308 2288 



6.9. Arendusstrateegiaga kaasnevate kulude prognoos 
 

Makromajanduslike näitajate (tarbijahinnaindeksi muutumise dünaamika) 
arvestamisel on kasutatud värskeimat Rahandusministeeriumi poolt 2018.a 
suvel väljastatud majandusprognoosi. 

6.9.1. Personalikulud 

Tööjõukulud on üheks suurimaks veemajanduse tegevuskulude kululiigiks. 
Samas on tööjõukulude arvamine veeteenuse kuludesse olnud aastate lõikes 
varieeruv. Olgugi, et nii 2016.aastal kui ka 2017.aastal kasvasid oluliselt 
ettevõtte veemajandussektori tööjõukulud, siis 2018.aastal hoopis vähenesid 
veetenusega seotud personalikulud. Prognoosis on eeldatud tööjõukulude 
muutust enamikel aastatel tarbijahinnaindeksi muutuse põhiselt.   

2018.aasta lõpuks ellu viidud projektid ei ole veel olulist mõju avaldanud 
tööjõukulude kasvule. Oluline mõju avaldub aastal 2019, mil on eeldatud, et 
elluviidud projektidel võib olla mõju ettevõtte tööjõukulude suurenemisele. 
Lisaks makromajanduslikule kasvumõjule oleks see 6600 eurot (osalise 
koormusega töötaja värbamisest tulenevalt). Tööjõukulud kasvavad prognoosi 
kohaselt 2019.aastal 33%, tarbijahinna mõjuta oleks tööjõukulude puhaskasv 
nimetatud aastal 30%.  

6.9.2. Kulud hooldusega seotud materjalidele ja teenustele  

Nii veetöötluse kui ka reovee puhastamise valdkonnas toimus hooldusega 
seotud materjalide ja teenuste kulude oluline kasv 2016.aastal - veetootmises oli 
see seotud süsteemi laiendamisega ja avariisituatsioonide likvideerimisega ning 
reoveetöötluses seoses avariide likvideerimisega. 2017.a. on veetootmisega 
seotud materjalide ja hoolduse kulud veelgi tõusnud, kuid samas ei ole 
reoveepuhastuses suuremaid avariisid olnud ning kulud on võrreldavad isegi 
2015.aasta kuludega.  

Veetootmises on 2018.aastal eeldatud hoolduskulude mõningast vähenemist 
(2017.aastal toimus ulatuslik veeavarii Saarde külas, mis oli peamiseks 
põhjuseks tollase aasta suurtele kuludele - samas Saarde küla 
veevarustussüsteem sai rekonstrueeritud 2018.aastal). Peale 2018.aastat on 
OÜ Saarde Kommunaal teeninduspiirkonnas siiski jätkuvalt mitmeid 
väikeasulaid (näiteks Tali, Veelikse, Lodja), mille süsteemid on suhteliselt 
amortiseerunud. Seetõttu on kuluprognoosis arvestatud sisse teatud 
erakorralise hoolduskulu võimalikkus.    

Käesoleva projekti mõju hoolduskulude kasvule avaldub 2019. aastal, mil on 
eeldatud, et aastane lisakulu ettevõtte kulumaterjalide ja teenuste kululiigi 
suurenemisele lisaks makromajanduslikule kasvumõjule oleks 10%. Sellises 
suurusjärgus hoolduskulude muutuse kalkuleerimise aluseks oli:  
a) uutesse piirkondadesse torustike investeeringute tulemusel annuaalsete 
netohoolduskulude lisandumine 0,1% ulatuses investeeringu maksumusest;  
b) uutesse piirkondadesse reoveepumplate investeeringute tulemusel 
annuaalsete netohoolduskulude lisandumine 1% ulatuses investeeringu 
maksumusest.  
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Kuna reoveepuhasti investeeringud on olemuselt rekonstrueerimistööd, mis 
asendavad olemasoleva reoveepuhasti opereerimisega seotud kulusid, siis on 
reoveepuhasti puhul eeldatud, et hoolduskulude tase ei muutu. Elluviidud 
projektid tõstavad eelduslikult nii ühisveevärgi kui ka reoveepuhastuse 
opereerimise kulusid 10 % võrra, seda lisaks makromajanduslikule kasvumõjule.  
Projektide kombineeritud puhasmõju kulude kasvule võrreldes eelneva aastaga 
oleks 2019.aastal 21%, millele lisandub tarbijahinnaindeksi muutuse mõju.  

 

6.9.3. Muutuvkulud (elekter, keskkonnatasud) 

Muutuvkulude osas on arvestuse aluseks võetud 2018.aasta prognoositavad 
muutuvkulud vooluhulga ühiku kohta, mis olid ka aluseks vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinna kinnitamisel Konkurentsiametis. Kõigi ühikukulude 
osas avalduvad teeninduspiirkonnas läbi viidavate arendusprojektide mõjud 
veekadude ja infiltratsiooni osakaalu vähenemise kaudu, mõjutades 
elektrikulude ja keskkonnatasude langust või väiksemat tõusu võrreldes 
olukorraga, kui projekte läbi ei viidaks.  Lisaks on eeldatud, et reovee puhul 
langeb saastetasu 2019.aastal võrreldes eelneva aastaga, mille põhjuseks on 
reoveepuhastite rekonstrueerimine 2018.aastal (Kilingi-Nõmme, Tihemetsa) 
ning amortiseerunud reoveeseptikute kasutusest väljajäämine. Lisaks vähendab 
rekonstrueeritud Saarde küla reoveekanalisatsioon ka infiltratsiooni, mis 
omakorda vähendab teeninduspiirkonnas erikoefitsiendiga maksustatava reovee 
mahtu ja seetõttu saastetasu. Alates 2020.aastast suureneb reovee saastetasu 
vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. 

6.9.4. Masinad 

Masinatega seotud kulud on viimasel kolmel aastal (2015-2017) kasvanud, kuna 
2016.aasta I kvartali lõpus hangiti omavahenditest kopptraktor väärtusega 
40 185 eurot, mille ülalpidamine suurendab masinate hoolduskulu. Kopptraktori 
soetamine toimus osaliselt kapitalirendi kaudu (võetud kapitalirendi summa 29 
675 eurot), makseperioodi pikkuseks on 4 aastat (2016. aasta II kvartal kuni 
2020.aasta I kvartali lõpp) ja hinnapakkumisest tulenevaks intressimääraks (3 
kuu EURIBOR + pakkuja marginaal 2,3 %).  Kuna Saarde Kommunaal OÜ-l ei 
ole muid laenu- ega kapitalirendilepinguid, on teostatud finantskohustuse 
teenindamise kattekordaja arvestus ettevõtte seisukohalt perioodi 2016-2020 
lõikes, arvestades masina põhiosa tagasimakseid ning intressimakseid.  Masina 
kulumimääraks on 10% aastas.  Alates 2018.aastast on masinatega seotud 
kulude kasv tulenev tarbijahinnaindeksi muutumise trendist. 

6.9.5. Muud kulud, administratiivkulud 

Muude kulude ja administratiivkulude hindamisel lähtutakse 2018.a 
prognoositud kuludest. Järgnevatel aastatel on veemajandusega seotud  
administratiivkulude kasv tulenev üksnes tarbijahinnaindeksi muutumisest. 
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6.9.6. Põhivara arvestus, sh. amortisatsioonimäär 

Põhivara osas on 2018.aastal arvesse võetud Saarde valla veemajandusprojekti 
ja Kilingi-Nõmme II etapi veemajandusprojekti investeeringud. Varasematest 
projektidest olid olulised Tihemetsa veemajandusprojektiga seotud 
investeeringud. Põhivara soetusmaksumus on seega enne uute projektide 
algtamist stabiilne. Kulumi osas on arvestatud sihtfinantseeringuvälise 
veemajanduse põhivara kulumi näitajaid.  

Planeeritavate arendusprojektide sihtfinantseeringuvälise põhivara kulumi 
detailsem arvestus sisaldub tegevuskulude arvestuses ning see arvestatakse 
prognoosiperioodil kulumina juurde juba olemasoleva veemajanduse 
sihtfinantseeringuvälise põhivara kulumile.  



Tabel 6.11. Saarde Kommunaal OÜ tegevuskulude prognoos aastani 2030 (€) 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Hinnamuutuse indeks 2,7% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%

Elektrikulu reoveepuhasti ja -pumplad 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12

Elektrikulu joogivarustus 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12

Vee-erikasutustasu 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12

Reovee saastetasu 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10

TOOTMISMAHUD

Toodetav vesi 70789 82451 88089 90225 87949 87421 86408 85856 85304 84752 84200 83648 83096 82544

Reovesi reoveepuhastitesse 65965 76044 85890 88370 89772 89229 88656 88083 87509 86936 86362 85789 85215 84613

MUUTUVKULUD

Elektrikulu reoveepuhasti ja -pumplad 8736 9557 10491 11177 11431 11663 11899 12219 12547 12883 13228 13582 13945 14318

Elektrikulu joogiveevarustus 5973 6597 7266 7634 7810 7971 8132 8351 8575 8805 9041 9283 9531 9786

Vee-erikasutustasu 6202 7431 8161 8593 8602 8782 8914 9096 9280 9467 9657 9850 10047 10247

Reovee saastetasu 4568 5417 6290 6652 6940 7085 7229 7376 7525 7676 7829 7985 8144 8302

PÜSIKULUD

Tööjõukulu 82898 49138 63709 65493 67261 69077 70942 72851 74808 76813 78867 80977 83142 85366

Hooldus (sh.kaubad, toore), vesi 11043 11361 14130 14526 14918 15321 15734 16158 16592 17037 17492 17960 18440 18933

Hooldus (sh.kaubad, toore), kanal. 23767 24451 30411 30012 30823 31655 32510 33384 34281 35200 36141 37108 38100 39119

Administratiivkulud 1828 1881 1933 1987 2041 2096 2153 2210 2270 2331 2393 2457 2523 2590

Masinate kulud 6162 6339 6516 6698 6879 7065 7256 7451 7651 7856 8066 8282 8504 8731

Muud kulud 7958 8187 8415 8651 8885 9125 9371 9623 9881 10146 10418 10696 10982 11276

Debitoorsete võlgade provisjon 1271 1477 1747 1939 2027 2095 2223 2268 2314 2361 2408 2456 2505 2554

TEGEVUSKULUD KOKKU 160404 131836 159070 163362 167618 171934 176363 180987 185724 190575 195541 200635 205863 211223  
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Tabel 6.12. Saarde Kommunaal OÜ müügimahud aastani 2030 (€) 

MÜÜGIMAHT (M³) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ELANIKUD (VESI) 43478 51147 58256 60145 59663 59227 58767 58307 57847 57387 56927 56467 56007 55548

ETTEVÕTTED (VESI) 10836 13213 13213 13213 13213 13213 13213 13213 13213 13213 13213 13213 13213 13213

ELANIKUD (REOVESI) 40646 46147 53723 55633 56685 56270 55832 55394 54956 54518 54080 53642 53204 52744

ETTEVÕTTED (REOVESI) 10096 11897 11897 11897 11897 11897 11897 11897 11897 11897 11897 11897 11897 11897

VESI MÜÜDUD KOKKU 54314 64360 71469 73358 72876 72440 71980 71520 71060 70600 70140 69680 69220 68761

REOVESI MÜÜDUD KOKKU 50742 58044 65620 67530 68582 68167 67729 67291 66853 66415 65977 65539 65101 64641  

Tabel 6.13. Saarde Kommunaal OÜ tariifide prognoos ja veemajanduse tulud aastani 2030 (€) 

TARIIF m³ kohta käibemaksuta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ELANIKUD (VESI) 1,05 1,05 1,14 1,23 1,28 1,33 1,45 1,49 1,53 1,57 1,61 1,65 1,70 1,74

ETTEVÕTTED (VESI) 1,05 1,05 1,14 1,23 1,28 1,33 1,45 1,49 1,53 1,57 1,61 1,65 1,70 1,74

ELANIKUD (REOVESI) 1,38 1,38 1,42 1,53 1,59 1,66 1,74 1,79 1,84 1,89 1,94 1,99 2,05 2,10

ETTEVÕTTED (REOVESI) 1,38 1,38 1,42 1,53 1,59 1,66 1,74 1,79 1,84 1,89 1,94 1,99 2,05 2,10

Tariifitulu elanikud (vesi) 45652 53705 66412 74050 76395 78870 85027 86632 88257 89902 91567 93256 94970 96709

Tariifitulu ettevõtted (vesi) 11377 13874 15063 16268 16919 17595 19117 19632 20159 20699 21253 21821 22405 23004

Tariifitulu elanikud (reovesi) 56091 63683 76286 85319 90409 93338 97427 99264 101124 103007 104912 106845 108807 110751

Tariifitulu ettevõtted (reovesi) 13932 16418 16894 18245 18975 19734 20760 21319 21891 22478 23079 23697 24330 24981

Elanike keskmine ühiktarbimine l/p/in 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 63,8 64,8 65,8

Leibkonnaliikme keskmine sissetulek kuus 484 498 511 526 540 555 570 585 601 617 633 650 667 685

Teenuste kulu kuus keskmisel ühiktarbimisel 5,57 5,57 5,87 6,34 6,59 6,85 7,32 7,51 7,72 7,92 8,13 8,48 8,85 9,22

Teenuse kulukus (%) 1,15% 1,12% 1,15% 1,21% 1,22% 1,24% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,31% 1,33% 1,35%

TULUD KOKKU 127053 147679 174654 193882 202697 209537 222332 226846 231431 236087 240811 245619 250512 255445  

 

 



6.7. Veeteenuste hindade prognoos, tegevustulud ja veeteenuste kulukus 
majapidamiste jaoks 

Saarde valla veeteenuste hindade ja tegevustulude prognoosimisel on lähtutud 
järgnevast: 

- müüdava joogivee ja heitveeteenuse kogused baseeruvad 
nõudlusanalüüsile; 

- tariifidest tekkiv tuluvoog peab katma tegevustulud ning 
investeeringuprojektide sihtfinantseeringuvälise põhivara 
amortisatsioonikulu; 

- tariifidest ja abonenttasudest tekkiv tuluvoog peab võimaldama 
veemajandusinvesteeringuteks võetavate  finantskohustuste 
tagasimaksmise ning laenukattekordaja täitmise ehk olema vähemalt 
1,25 korda suurem kui tegevuskulude ja laenukattekulude summa; 

- tulenevalt Ühtekuuluvusfondi veemajandusinvesteeringutele seatud 
tingimustest peab teenuste kulukus moodustama viiendal aastal peale 
Kilingi-Nõmme linna II etapi projekti lõpetamist ehk aastal 2023 ning ka 
edasistel aastatel Saarde Kommunaal OÜ teeninduspiirkonnas vähemalt 
1,50% leibkonnaliikme netosissetulekust. Kulukuse määramisel on 
kasutatud sissetulekuandmetena Statistikaameti kodulehel olevaid Pärnu 
maakonna kohta käivaid andmeid (ST08: Leibkonnaliikme netosissetulek 
kuus elukoha ja sissetulekuallika järgi, 2015.a 494,8 €), mis on prognoosi 
osas kaalutud läbi tarbijahinnaindeksi mõjuga;  

- veeteenuste kulutuste tase ei tohiks eramajapidamistele ületada 
tarbimistaseme 150 l/in/p juures (seejuures on mõeldud nii ühisveevärgi 
kui ka ühiskanalisatsiooni tarbimist) 4% piirkonna leibkonnaliikme 
netosissetulekust. 

- ülalkirjeldatud eeldustest lähtuvalt kontsentreerub väga oluline 
tariifimäärade tõus perioodi 2019-2023, mil teenuse kulukuse tase 
tõuseks tasemelt 1,15 % (2019) tasemele 1,28 % (2023). Edaspidi on 
tariifid kujundatud selliselt, et säiluks teenuse kulukuse määr 
leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust ning oleks võimalik katta 
tulevasi investeeringuid osaliselt vee-ettevõtte enda vahenditest. 

- tariifide kujundamisel on arvestatud OÜ Saarde Kommunaal 
teeninduspiirkonnas kehtivaid hindu 2018.aastal ning prognoosi 
koostamisel Konkurentsiameti 27.11.2018 otsusega nr 9-3/2018-007 
kinnitatud uusi vee- ja kanalisatsioonitariife, mis hakkavad kehtima 
Saarde vallas 2019.aasta 1.jaanuarist.  

 





 

LISAD 

 

LISA 1 SAARDE ÜVK ARENGUKAVAS HÕLMATUD ASULATE  ÜVK-

RAJATISTE ASENDISKEEMID  

- Kilingi-Nõmme linn ja Saarde küla. Ühisveevärgi skeem 

- Kilingi-Nõmme linn ja Saarde küla. Ühiskanalisatsiooni skeem 

- Tihemetsa alevik. Ühisveevärgi skeem 

- Tihemetsa alevik. Ühiskanalisatsiooni skeem 

- Tali küla. Ühisveevärgi skeem 

- Tali küla. Ühiskanalisatsiooni skeem 

- Tõlla küla. Ühisveevärgi skeem 

- Tõlla küla. Ühiskanalisatsiooni skeem 

- Veelikse küla. Ühisveevärgi skeem 

- Veelikse küla. Ühiskanalisatsiooni skeem 

- Lodja küla. Ühisveevärgi skeem 

- Kalita küla. Ühisveevärgi skeem 

- Surju küla. Ühisveevärgi skeem 

- Surju küla. Ühiskanalisatsiooni skeem 

- Jaamaküla. Ühisveevärgi skeem 

- Jaamaküla. Ühiskanalisatsiooni skeem 

- Rabaküla. Ühisveevärgi skeem 

- Metsaääre. Ühisveevärgi skeem 

- Kalda küla veevarustuse ja kanalisatsiooni üldskeem 

 

 

LISA 2 SAARDE VALLA ASULATE INVESTEERINGUVAJADUSE 

KOONDTABEL  

 


