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Sissejuhatus 
Käesolev töö on koostatud Are Vallavalitsuse ja OÜ Alkranel (konsultant) vahel sõlmitud 
teenuslepingu nr. 24-03-15-ÜVK alusel. 

Töö eesmärk on koostada Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava 
aastani 2027, mis on aluseks ÜVK rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele Are valla ÜVK-ga 
piiritletud aladel. Varasem ÜVK arendamise kava on koostatud 2011. aastal. 

ÜVVKS kohaselt rajatakse ÜVK kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ÜVK 
arendamise kava alusel, mis koostatakse vähemalt 12-aastaseks perioodiks. Vastavalt 
ÜVVKS-ile tuleb arendamise kava üle vaadata iga nelja aasta järel ning seda vajadusel 
korrigeerida. Nii on võimalik tagada operatiivne ja süsteemipärane arendamise kava 
korrigeerimine vastavalt toimunud muudatustele, mis on omakorda aluseks ÜVK süsteemide 
vajadustepõhiseks arendamiseks Are valla territooriumil.  

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ÜVK-ga kaetud ala ulatus, anda hinnang ÜVK 
rajamise maksumuse kohta, näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise 
kohad ja teised avalikud veevõtukohad.  

Käesolev arendamise kava kirjeldab lisaks piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda ning 
keskkonnaseisundit. ÜVK arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigis 
kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on arvestatud EL direktiividega ning 
rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega. 

Töö koostamise käigus analüüsitakse piirkonna põhjavee kvaliteeti ja kirjeldatakse 
võimalikke veehaarete rajamise võimalusi. Hinnatakse, milline saab olema rahvastiku 
veetarbimine ÜVK süsteemi väljaehitamise järel ning sellest lähtuvalt kirjeldatakse piirkonnas 
tekkiva reovee puhastusvõimalusi. 

Ühtlasi hinnatakse töös ÜVK süsteemide rekonstrueerimiseks ja väljaehitamiseks 
vajaminevate investeeringute mahte. Lähtuvalt ÜVK rajamiseks tehtavatest investeeringutest 
prognoositakse arendamise kava elluviimise järgset ÜVK teenuse hinda ning antakse ülevaade 
võimalikest finantseerimisvõimalustest investeeringute rahastamiseks.  

Arendamise kava koostamisel osalesid OÜ Alkranel konsultandid (Meelis Mark ja Kristjan 
Karabelnik). 
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1.  Olemasoleva olukorra iseloomustus 

1.1 Üldandmed 

Are vald asub Edela-Eestis, Pärnu maakonna põhjapoolses osas ning piirneb põhjas Halinga 
ja Vändra vallaga, läänes Tori vallaga, lõunas Sauga vallaga ja idas Halinga vallaga (joonis 
1). Are valda läbib riikliku tähtsusega Tallinn-Pärnu-Ikla maantee, vallakeskuseks on Are 
alevik.  

Territooriumilt on Are vald väike — 159,5 km². Elanike arvu järgi on Are vald Pärnumaa 
valdade hulgas keskmine vald, elanikke seisuga 01.01.2015.a oli 1296. Valla territooriumil on 
1 alevik – Are alevik - 424 elanikku, 11 küla Eavere, Elbu, Kurena, Pärivere, Lepplaane, 
Võlla, Murru, Tabria, Suigu, Niidu, Parisselja, suurim Suigu küla - 251 elanikku. 

 
Joonis 1.  Are valla asukoht. Allikas: Maa-ameti geoportaal. www.maaamet.ee. 

Ühisveevärk- ja kanalisatsioon on valla kolmes asulas, s.o Are alevikus ning Suigu ja Niidu 
külades. 2006. aastal on vallavolikogu poolt asutatud OÜ Are Vesi, kes hooldab vee- ja 
kanalisatsioonirajatisi ning osutab elanikkonnale vee- ja kanalisatsiooniteenust. Ühisveevärgi 
ja –kanalisatsioonisüsteemid on suures osas üle antud OÜ-le Are Vesi. Lisaks toimivad 
mõningate külade pisemad veevõrgusüsteemid kas vallale kuuluva (Lepplaane, Kurena) või 
eraettevõttele (Niidu küla Mõisapargi, Murru küla Roigumõisa) kuuluva puurkaevu baasil. 

Are vallas on põhikool, lasteaed, kaks raamatukogu, seltsimaja ja vallakeskus. Vallakeskuses 
tegutsevad noortekeskus, huvikeskus, eakate päevakeskus, vallavalitsus ning kohalikud 
väikeettevõtted (nt juuksur, kosmeetik). 

1.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade 

1.2.1 Elanikkonna iseloomustus 

Are Vallavalitsuse andmetel elas 2015. aasta 1. jaanuari seisuga Are vallas 1296 elanikku (vt 
tabel 1). 
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Tabel 1. Are valla pindala ja elanike arv seisuga 01.01.2015 

Pindala (km2) Elanike arv Asustuse tihedus (in/km2) 

159,5 1296 8,1 
Andmed: Are Vallavalitsus 

Valla rahvaarv on viimase viie aasta jooksul näidanud üldist väikest kasvutrendi. Keskmiselt 
on rahvaarvu suurenemine olnud ligikaudu 0,2% aastas. Alates 2010. aastast on valla 
elanikkond loomuliku iibe ja mehhaanilise rände tõttu suurenenud 12 inimese võrra (tabel 2). 

Tabel 2. Are valla rahvastiku dünaamika aastatel 2010-2015 
Näitaja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Elanike arv 1284 1278 1285 1277 1282 1296 

Muutus eelmise 
perioodiga (%) 0,39 -0,47 0,54 -0,63 0,39 1,08 

Sündis 13 19 14 19 16 - 

Suri 12 15 15 11 15 - 

Saabus 42 83 61 71 78 - 

Lahkus 48 76 69 65 64 - 
Andmed: Are Vallavalitsus 

Are valda saabujaid on olnud viimastel aastatel rohkem kui vallast lahkujaid, mistõttu on valla 
rändesaldo olnud positiivne. Rändesaldo suurus on aastati küllaltki kõikuv. 

Joonis 2 kirjeldab Are valla rahvastiku dünaamikat aastatel 2010-2015. 

 
Joonis 2.  Rahvastiku dünaamika Are vallas aastatel 2010-2015, Are Vallavalitsus. 

Jooniselt 2 on näha, et aastatel 2010-2015 on toimunud Are vallas rahvastiku mõningane 
suurenemine. 
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Are vallas elas 01.01.2015. a seisuga 1296 inimest. Võrreldes aastaga 2014 on Are valla 
elanike arv suurenenud 14 inimese võrra. Elanike vanuselise koosseisu moodustavad 
tööealised 58%, tööeast nooremad 18% ja üle 60 aastased 21%. 

Are vallas on 11 küla ja Are alevik. Elanike arvu poolest suuremad asulad Are alevik ning 
Suigu ja Niidu külad. 

Arendamise kava koostajad prognoosivad Are valla elanike arvu suurenemist aastani 2021 
keskmiselt 0,5% aastas ning aastatel 2022-2027 rahvaarvu stabiliseerumist. Seega aastaks 
2027 on Are valla elanike arv ligikaudu 1335 inimest. 

Rahvastiku prognoosis toodud arvud on hinnangulised ning sõltuvad paljuski piirkonna ning 
kogu Eesti edasisest majanduslikust ning sotsiaalsest arengust. ÜVK arendamise kava jaoks 
on oluline prognoosida uute ÜVK teenuse kasutajate arvu ning täpselt teada, missugune on 
tegelik kohapealne olemasolev olukord.  

ÜVK arendamise kava jaoks on veel oluline analüüsida Are valla leibkonnaliikme 
netosissetulekuid, mis on abiks arendamise kava koostajatel piirkonna elanike maksevõime 
prognoosimisel. Maksevõime analüüsimine on oluline arendamise kava finantsanalüüsi 
koostamisel, mis on aluseks Are valla ÜVK-ga varustatud piirkondades ÜVK teenuse hinna 
kujunemisel. Selleks on analüüsitud Statistikaameti andmeid kogu Pärnu maakonna 
leibkonnaliikmete netosissetulekute kohta. 

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Pärnu maakonnas 
2013. aastal ligikaudu 408,9 eurot (vt tabel 3). 2013. aasta näitaja on ligi 19,5% võrra väiksem 
Eesti keskmisest (508,1 eurot). 2003-2013. aasta keskmine sissetuleku kasv on olnud aastas 
ligikaudu 8,5%. 

Tabel 3. Leibkonnaliikme sissetulek Pärnu maakonnas aastatel 2003-2013. 

Aasta 
Netosissetulek kuus 

(eur) 
Muutus, % 

2003 169,5 11,01% 

2004 189,1 10,36% 

2005 211,0 10,40% 

2006 262,3 19,55% 

2007 319,5 17,91% 

2008 349,2 8,49% 

2009 347,1 -0,60% 

2010 347,7 0,18% 

2011 355,1 2,06% 

2012 380,5 6,69% 

2013 408,9 6,95% 

Keskmine - 8,45% 

Andmed: Eesti Statistikaamet 

1.2.2 Majandus ja tööhõive 

Are vallas oli 2014.a. seisuga registreeritud 1 aktsiaselts, 53 osaühingut, 1 usaldusühing, 32 
mittetulundusühingut, 73 füüsilisest isikust ettevõtjat ning 7 kohaliku omavalitsuse asutust. 

Vallas tegutsevad peamiselt väikeettevõtted, mille töötajate arv jääb alla paarikümne. Valla 
peamised ettevõtlusharud on põllumajandus, puidutöötlemine ja teenindus. 
Põllumajandusettevõtete peamised tegevussuunad on piima- ja lihatootmine ja müük, 
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hobusekasvatus ja vähem ka köögiviljakasvatus. Puidutöötlemises domineerib mööbli 
valmistamine. Valla peamised teenindusettevõtted on koondunud kahte suuremasse 
keskusesse – Are alevikku ja Suigu külla. 

Are vallal on arenenud tehniline infrastruktuur, mis loob head võimalused ettevõtluse 
arenguks vallas. Teenindus ja turism aga on perspektiivsed valdkonnad, mille arenguks loob 
head võimalused Are valla asukoht Pärnumaa südames, head ühendusteed maakonna 
suuremate keskustega ja eelkõige valda läbiv Via Baltica magistraaltee. 

Tabel 4. Are vallas tegutsevad suuremad ettevõtted. 

OÜ Are Vesi Vee- ja kanalisatsiooniteenused, torujuhtmed, heakord 

OÜ Dorione Timber Metsamaterjali töötlemine 

OÜ Gererio Transporditeenused, metsamajandus 

Karjamõisa OÜ Tapamaja teenus ja lihatööstus 

OÜ Omatec Kaevetööd, transport, torujuhtmed 

Andres Kallaste hobusekasvandus Hobusekasvatus ja tõuaretus 

OÜ Rigor Mööblitootmine 

OÜ Ronella Ehitus 

OÜ Suigu Veod Transportteenus 

AS Treffex Turbatootmine 

OÜ Alpakafarm Taluturism 

Andmed: Are valla arengukava 2014-2024. 

2015. a. 1. jaanuari seisuga moodustas registreeritud töötute osakaal 1,9% Are valla elanike 
arvust ehk 25 inimest.  

Valla sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustab ka vallas sotsiaaltoetusteks makstava 
summa suurus eelarvest. Toetussummad on aastate lõikes olnud erinevad. Aastatel 2011-2013 
on toetussummad vähenenud. Sellest võib järeldada, et elanike sotsiaalne olukord 
ajavahemikus 2011-2013 on mõnevõrra paranenud. Alljärgnevalt on toodud tabelis 5 ülevaade 
aastatel 2009-2014 sotsiaaltoetusteks makstavatest summadest. 

Tabel 5. Are vallas toimetulekutoetusteks makstavad summad aastatel 2009-2014. 

Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Toimetulekuks makstav summa 
valla eelarvest (eurot) 6 138,9 14 894,8 21 643,1 13 471,0 10 050,9 13 987,4 

Andmed: Statistikaamet 

1.3 Keskkonnaülevaade 

Are vald kuulub maastikuliselt Pärnu madaliku regiooni. Ala on tasane, ühtlase languga valla 
põhjaosast lõuna ja edela suunas. Absoluutkõrgused on vahemikus 10 meetrist lõuna- ja 
edelaosas kuni 30 meetrini põhjaosas. 

Ligikaudu 60% alast on metsa all, ülejäänu moodustavad sood ja põllumaad. Põllumaad ja 
asustus on koondunud põhiliselt Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja Are-Suigu-Tootsi tee äärde. 
(Andmed: Are valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2011-2023). 

Valla lõunaosas on mullad valdavalt soostunud, liigniisked, kohati märjad. Mullatekke 
lähtekivimiks siin on tihti happelise mullareaktsiooniga aluskivim, valdavalt savi, mis annab 
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oma osa muldade happesuse suurendamisel. Künnikihi lõimiseks on valdavalt savi või raske-
keskmine liivsavi savil või vahelduvalt settelise peenliivaga savil. Mulla boniteet on 30-40 
hindepunkti vahel. 

Valla põhjapoolsemas osas on põllud kõrgemad, kohati on ka kamarmuldi. Mulla lähtekivim 
ei ole enam valdavalt happeline, mistõttu mullad siin on vähehappelised-neutraalsed. Muldade 
boniteet 38-45 (Are valla arengukava 2014-2024). 

1.3.1 Kaitsealused objektid 

Are valla territooriumil asuvad järgmised kaitstavad loodusobjektid: 
1. Kaitsealad: 

• Are mõisa park 
• Kuiaru looduskaitseala. 

2. Natura 2000 alad: 
• Kuiaru loodusala 
• Kõrissoo loodusala. 

3. Püsielupaigad: 
• Kõrissoo eesti soojumika püsielupaik 
• Kõrissoo väike-konnakotka püsielupaik 
• Künnametsa must-toonekure püsielupaik 
• Künnametsa väike-konnakotka püsielupaik 
• Niidu väike-konnakotka püsielupaik 
• Parisselja väike-konnakotka püsielupaik 
• Tabria väike-konnakotka ja suur-konnakotka segapaari püsielupaik 
• Tabria väike-konnakotka püsielupaik 
• Võlla väike-konnakotka püsielupaik. 

Natura 2000 alasid on valla territooriumil 2 — Kõrisoo loodusala ja osa Kuiaru loodusalast. 
Kõrisoo Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärgiks on III kategooria kaitsealuse taime - 
eesti soojumikas elupaikade kaitse, tulevikus on alast plaanis moodustada püsielupaik. Kuiaru 
Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärgiks on elupaigatüüpide — vanade loodusmetsade ja 
rohunditerikaste kuusikute kaitse. Tulevikus on alast plaanis moodustada kaitseala.  

Arheoloogiamälestised Are vallas on järgmised: 

• Linnus “Akupere linnus” 

• Linnus “Lõimemägi” 

• Tabria Kivikalme. 

1.3.2 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia 

Are valla territooriumil levivad 3–17 m paksuse savikate kvaternaarisetete (liivsavi, 
liivsavimoreen, soosetted, harvem saviliiv ja saviliivmoreen) kihi all Alam-Siluri vettandvad 
karbonaatkivimid, mis jagunevad kaheks veekihiks: Jaagarahu–Jaani (S1jg–jn) ja Adavere–
Raikküla (S1ad–rk). Veevarustusallikana kasutatakse valdavalt maapinnalt esimest, 
Jaagarahu–Jaani veekihti. Puurkaevude sügavus on 30–50 m. Veetase püsib +0,8–3 m 
maapinnast. Puurkaevude erideebit muutub EGK andmetel väga suure ulatusega — 0,1–3,7 
l/s·m, valdavalt 0,1–0,3 l/s·m. Vee keemiline koostis vastab enamikus tarbekaevudes joogivee 
kvaliteedinõuetele, v.a rauasisaldus, mis üksikutes kaevudes ulatub 1,5 mg/l 
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(joogiveenormidega lubatud rauasisaldus on aga 0,2 mg/l). Põhjavee fluoriidide sisaldus on 
analüüside andmetel väike – 0,87 mg/l.  

Maapinnalt teine, Adavere–Raikküla veekiht levib 90–140 m sügavusel. Veekiht on 
suhteliselt veevaene, puurkaevude erideebit on 0,08 ja 0,42 l/s·m, veetase ulatub 10–13 m 
maapinnast. Keemiliste analüüside andmete põhjal ei vasta põhjavesi kõrge kloriidide, 
fluoriidide, naatriumi- ja boorisisalduse tõttu kohati joogivee nõuetele. 

1.3.2.1 Veeandvus 

Vastavalt Eesti hüdrogeoloogilisele kaardile (1:400000, EGK 1998) jääb Are vald peamiselt 
Siluri ja Ordoviitsiumi lõheliste ja karstunud kivimite põhjaveekihtide piirkonda. Siluri ja 
Ordoviitsiumi lubjakivi, dolomiidi ja mergli kivimikihtides paiknevate peamiselt ulatusliku 
levikuga mõõduka veeandvusega veekihtides asuvate puurkaevude erideebitid jäävad 
valdavalt vahemikku 0,1-0,5 l/s*m. Vähesel määral jääb Are valla idaosasse ka puurkaevusid, 
mille erideebit jääb vahemikku 0,5-2,0 l/s*m. 

Are valla ühisveevarustuse puurkaevude arvestuskaartide alusel on Are aleviku Oja tn 
puurkaevu erideebit 0,72 l/s*m, Suigu küla lasteaia puurkaevu erideebit 0,438 l/s*m ning 
Niidu küla (Luha) puurkaevu erideebit 0,277 l/s*m. 

1.3.2.2 Põhjavee kaitstus 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub 
Are vald peamiselt nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka. Joonisel 3 on toodud Are valla 
põhjavee kaitstuse kaart.  

Are alevik ning Suigu ja Niidu küla ÜVK alad jäävad samuti nõrgalt kaitstud alale. Valla ida- 
ja kaguosas on valdavalt keskmiselt kaitstud põhjaveega alad. 

Nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on valdavalt moreenist pinnakatte 
paksus 2-10 m ning savi või liivsavi paksus alla 2 m. Kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus) 
põhjaveega alad on eelkõige alvarid, kus moreenist pinnakatte paksus on alla 2 m. Keskmiselt 
kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on valdavalt moreenist pinnakatte 
paksus 10-20 m ning savi või liivsavi paksus 2-5 m. 
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Põhjavee kaitstuse kaardi legend:  

Joonis 3.  Are valla põhjavee kaitstuse kaart (Allikas: Eesti põhjavee kaitstuse kaart, M 
1:400000, OÜ EGK).
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1.3.2.3 Põhjavee varud ja veekasutus 

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” Are vallas 
põhjaveevarusid kinnitatud. 

Kehtivaid vee erikasutuslubasid, mis sätestavad veevõtu või heitvee ja teisi vett saastavate 
ainete suublasse juhtimise, samuti kalakasvatuse, on Are vallas 10.08.2015 seisuga viis 
(Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi andmed): 

- Arude talu- Veevõtt siluri veekihist üle 5 m3 ööpäevas. Vee-erikasutusluba nr 
L.VV/322008; 

- Uida talu- Veevõtt siluri veekihist üle 5 m3 ööpäevas. Vee-erikasutusluba nr 
L.VV/321305; 

- OÜ Elbu Farmer - Põhjaveevõtt puurkaevust üle 5 m3/ööpäevas. Vee-erikasutusluba 
nr L.VV/319947; 

- OÜ Are Vesi - Põhjaveevõtt puurkaevudest üle 5 m3/ööpäevas. Heitvee puhastamine 
ja juhtimine suublasse. Vee-erikasutusluba nr L.VV/319936; 

- OÜ Kurena Farmid - Veevõtt siluri veekihist üle 5 m3 ööpäevas. Vee-erikasutusluba 
nr L.VV/319456; 

- OÜ Omatec - Planeeritav kalakasvatus, aastase juurtekasvuga 125 t aastas. Põhjavee 
võtt üle 5 m3 ööpäevas, juhitakse heitvett (olmereovesi) suublasse või immutatakse 
pinnasesse ja juhitakse kalakasvatusest vett suublasse. Siseruumides asuvas suletud 
veekasutuse süsteemiga basseinides vikerforelli kasvatamine. Vee-erikasutusluba nr 
L.VV/320632. 

1.3.3 Ehitusgeoloogia 

Ehitusgeoloogiliselt jääb Are vald  valdavalt viirsavide levikualale Pärnu jõgikonnas. Kui 
mitte arvestada üksikuid liivakünniseid ja Pärnu jõgikonnas 5...10 m sügavusi jõeorge, on 
reljeef piirkonnas täiesti tasane. Aluspõhi koosneb Ordoviitsiumi-Siluri lubjakividest. 
Aluspõhi on kaetud moreeni ja fluvioglatsiaalsete liivadega. Nende paksuse kohta on vähe 
andmeid. Pärnu madalmikul on nad 4...5 m paksused. Moreeni katavad 5...10 meetri (kohati 
rohkemgi) paksused plastsed või voolavad savid. Viirsavid ulatuvad maapinnani. Pärnu 
juures ulatub liivade paksus 4...5 meetrini. 

Pinnakattes esineb kaks veehorisonti. Esimene neist asetseb viirsavide all fluvioglatsiaalsetes 
liivades ja moreenis ning on surveline. Viirsavide peal on vaba pealispinnaga pinnasevee 
horisont. See vesi esineb üldveena või sooveena (kuni pinnaseveeni). Jõgede vahetus 
läheduses võib ülemine veehorisont kohati puududa.  

Piirkonnas võib esineda maalihkeid. Raskete ehitiste jaoks on piirkond üldiselt ebasobiv, sest 
kõikjal levivad tugevasti kokkusurutavad savid. Ehitised püstitatakse vahetult savile, 
kasutades alusena 2...3 m paksust savikihi kõva või plastset ülemist osa. Vanad teed kulgevad 
piirkonnas peamiselt kas oosidel, rannavallidel või piki jõeorge. Sillad on rajatud enamasti 
vaiadele.  

Vähesel määral jääb valla põhja- ja loodeosa Ordoviitsiumi-Siluri platoo abrasioonitasandiku 
piirkonda. Reljeef on piirkonnas tasane, enamasti nõrgalt lainjas. Kohati esinevad 10...20 
meetri kõrgused kitsad eesseljandikud. Aluspõhi koosneb Ordoviitsiumi-Siluri kividest, 
milles esineb karstiprotsesse. Pinnakate on üldiselt õhuke ning mitmel pool esineb alvareid – 
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pinnakatteta alasid, kus lubjakividel esineb vaid õhuke mullakiht. Põhiliseks pinnakatte 
tüübiks on põhimoreen, mille paksus ulatub harva üle 2...3 meetri. Samuti on laialt levinud 
pinnasetüübiks fluvioglatsiaalsed liivad ja kruusad, mis esinevad kas tasandikel moreeni all 
või selle peal, või moodustavad eesseljandikke. Paljudes aluspõhja või moreenikatte nõgudes 
esineb viirsavisid, enamasti voolavaid, 1...2 m paksuses ja turbalasundeid umbes 
samasuguses paksuses. Pinnaveed lasuvad üldiselt maapinna lähedal, mistõttu madalamad 
kohad on tihtipeale soostunud. Piirkonda iseloomustavad üldiselt suure kandevõimega 
pinnased. Erandiks on ainult üksikud soised madalamad kohad voolavate viirsavide või 
turbaga. Ehitussüvendid ja tranšeed tuleb sageli rajada lubjakivisse, mis teeb nende rajamise 
kulukaks (Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965). 

Are valla maapinna geoloogilist läbilõiget kirjeldavad ka järgnevad Are valla puurkaevude 
arvestuskaartidelt saadud andmed läbilõigete kohta. Geoloogiline läbilõige näitab, millised 
kivimid piirkonnas levivad ja kui sügaval nad paiknevad. Valla erinevates piirkondades 
paiknevate puurkaevude geoloogilised läbilõiked annavad ülevaate piirkonnas levivatest 
kivimikompleksidest ning nende sügavustest. Are valla geoloogia iseloomustamiseks on 
võetud järgmised puurkaevud: 

Are aleviku Oja tn puurkaev (puurkaevu katastri nr. 6317) 

� 0-1,0 m – liiv; 

� 1,0-2,5 m – savi; 

� 2,5-6,6 m – savikas kruus; 

� 6,6-45,0 m – lubjakivi mergli vahekihtidega. 

Suigu küla lasteaia puurkaev (puurkaevu katastri nr. 19929) 

� 0-3,7 m – savi, liivsavi; 

� 3,7-9,8 m – saviliiv kruusateradega; 

� 9,8-12,5 m – dolomiit mikrokristalliline; 

� 12,5-30,0 m – dolomiit mergli vahekihtidega. 

Niidu küla (Luha) puurkaev (puurkaevu katastri nr. 6293) 

� 0-12,0 m – veeriseline liivsavi; 

� 12,0-27,0 m –lubjakivi ja dolomiidistunud lubjakivi; 

� 27,0-50,0 m – lubjakivi. 

1.3.4 Pinnavesi 

Are vald kuulub Pärnu jõe valgalasse, mis on suurima valgalaga jõgi Eestis. Pärnu jõe 
valgalal on jõgede võrgustiku tihedus Eesti keskmisest (0,23 km/km2) suurem. Are valda 
läbib kirdest edelasse Sauga jõgi (pikkus 77 km, valgala 570 km2), mille ääres asuvad ka Are 
ja Suigu asulad. Sauga jõkke suubuvad rohked jõed ja kraavid, milledest märkimisväärsemad 
on  Are jõgi (pikkus 31 km, valgala 117 km2), Kaldaoja oja (läbib Are alevikku põhjast 
lõunasse ja suubub Sauga jõkke alevi lõunaservas, pikkus 19 km, valgala 31 km2), Elbu oja 
(pikkus 22 km, valgala 102 km2) ning Räägu oja (pikkus 16 km, valgala 43 km2) valla 
lõunapiiril. Keskmine äravoolumoodul Pärnumaa jõgedel on 9 l/s km2, kuid Sauga jõel Elbu 
lävendil (Are valla idaosas) on äravoolumoodul isegi 13,6 l/s km2. 

Piirkonna jõgesid iseloomustab vihmaveega toitumuse suur osakaal. Vihmavete osa 
paljuaastases keskmises vooluhulgas on valdavalt üle 40%. Suure sademeteveega 
toitumusega jõgedele on iseloomulikud äravoolu suured sesoonsed kõikumised — keskmise 



15 

ja väikseima vooluhulga erinevused on ligikaudu 20–30 kordsed. Pikaajaliste vaatluste põhjal 
on Pärnumaa jõgedel suurim äravool aprillis ja väikseim juulis. Vooluveekogude väikene 
lang soodustab laialdasi üleujutusi ja maade soostumist. Näiteks on liigniiskeid alasid kogu 
Pärnu jõe valgalast 22%. Tasane maapind ja  väike vooluhulk  soodustavad 
madalveeperioodil jõgede täiskasvamist. 

Seisuveekogudest võib nimetada endistesse karjääridesse tekkinud järvi Suigu külast 700 m 
kagus (4,4 ha) ja Niidu külas (1,7 ha) (Andmed: Are valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2011-2023). 

Vastavalt Lääne-Eesti veemajanduskavale on Are valla suuremad vooluveekogud heas 
seisundis. Pärnu alamvesikonnas on turba tootmisel oluline mõju sealsete veekogumite 
seisundile ning turbakaevandamine võib ohustada jõgede head seisundit.  

Veekogumite seisundi 2014 a. seireandmete alusel on Are alevikku läbiva Kaldaoja 
koondseisund hinnatud kesiseks tulenevalt toitainete juhtimisest veekogusse. Samuti on 
veekogumite koondseisundi hindamisel uuemate andmete alusel paisutusest tulenevalt kesises 
seisundis Are jõgi lõigul turbatööstusest kuni suudmeni ning Sauga jõgi lõigul Hirve 
peakraavist kuni suudmeni. Ülejäänud uuritud veekogumid on heas seisundis.  

1.3.5 Muud loodusvarad 

Maavaradest leidub Are valla territooriumil turvast (suurem osa turbaväljadest jääb siiski 
Sauga valla territooriumile) ja kruusa (suures osas on kruusavarud ammendatud, kuid 2011. 
aastal kinnitas keskkonnaminister Eavere külas eraomandisse kuuluva ehituskruusa ja 
täiteliiva aktiivse tarbevaru). 

Valla territooriumile jääb keskkonnaregistri maardlate nimistus olev Are kruusamaardla. 
Lisaks jäävad valla piirile Lavassaare ja Pööravere turbatootmisalad. 

1.4 Vee-ettevõtte iseloomustus 

Are vallas tegeleb käesoleval ajal vee-ettevõtlusega OÜ Are Vesi. 

OÜ Are Vesi on 2006. aastal asutatud Are valla vee-ettevõte, mille tegevusaladeks on vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste osutamine, santehniliste teenuste osutamine, haljasalade, teede ja 
tänavate hooldamine. 

Vee-ettevõtte hallata on 5 ühisveevärgi ja 3 ühiskanalisatsiooni süsteemi. Kokku on üle 230 
lepingulise kliendi Are vallas. 

OÜ Are Vesi on määratud vee-ettevõtteks Are Vallavolikogu 13. märtsi 2009. a. otsusega nr 
6 Are valla vee-ettevõtja ja tema tegevuspiirkonna määramine. Vee-ettevõtte 
tegevuspiirkonnaks kehtestati Are valla haldusterritoorium. Ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga seotud varad Are vallas kuuluvad samuti OÜ-le Are Vesi. 

ÜVK teenuse hinnad Are vallas OÜ Are Vesi teeninduspiirkonnas on kooskõlastatud Are 
Vallavalitsuse 18.11.2014. a. korraldusega nr 228 Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise 
teenuse hinna kooskõlastamine. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad kehtivad 
alates 1.01.2015.a. 

Tabel 6 kirjeldab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinda OÜ Are Vesi  
tegevuspiirkonnas.  
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Tabel 6. ÜVK teenuse hinnad Are vallas (koos käibemaksuga) 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse tarbija 1 m3 maksumus (eurot) 

Are vald 
Tasu võetud vee eest 1,32 
Tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,80 

Andmed: OÜ Are Vesi 

Ülevaade vee-ettevõtte majandusnäitajatest aastal 2014 on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 7. OÜ Are Vesi tulud ja kulud ÜVK teenuse osutamisel Are vallas aastatel 2014. 

Näitaja 
2012. a 
(eurot)  

2013. a 
(eurot)  

2014. a 
(eurot)  

Müüdud veeteenus elanikkonnale ja juriidilistele isikutele  33045  26744  27264  
Müüdud kanalisatsiooniteenus elanikkonnale ja juriidilistele 
isikutele  

14126  19388  21486  

Müügitulu kokku: 47171  46132  48750  

Elektrienergia kulu ÜVK objektide haldamisel  7667  10200  9121  

Vee-erikasutusõiguse tasu ÜVK objektide haldamisel  2825  2432  2428  

Saastetasud  724  1284  1178  

Trahvid (saastetasu kõrgendatud määraga)  23  506  788  

Kemikaalikulud reovee puhastamiseks  234  256  261  

Palgakulud  31030  29371  32797  

Administreerimiskulud (v.a palgakulud, elekter)  893  998  1283  

Amortisatsioonikulud ÜVK objektidelt  29  702  745  

Intressikulud  1316  862  755  

Materjal ja teenused ÜVK ehitiste remondiks ja hoolduseks  2012  2381  2354  

Kulud kokku: 46753  48892  51710  

Kasum/kahjum: 418  -2760  -2960  

Andmed: OÜ Are Vesi 

1.5 Kohalik omavalitsus 

Are valla eelarve maht oli 2014.a ligikaudu 1,25 miljonit eurot. 2013.a eelarve maht oli 
ligikaudu 1,31 miljonit eurot. Võrreldes 2013. aasta eelarvega on vähenemine ligikaudu 4,5 
%. Erinevus on peamiselt tingitud väiksematest sihtotstarbelistest toetustest ning 
maksutuludest. 2015.a eelarve tuludeks on planeeritud ligikaudu 1,37 miljonit eurot. Are 
valla eelarve ning võlakohustused ja laenureserv on toodud tabelis 8. 

Tabel 8. Are valla eelarve, võlakohustused ning laenureserv aastatel 2010-2014 
(eurot). 

Aasta 
Puhastatud 

eelarve 
(eurot) 

Võlakohustused 
kokku (eurot) 
(aasta lõpul) 

Võlakoormus 
(%) 

Laenureserv 
(eurot) 

2010 1 031 744 357 657 28% 352 237 
2011 1 015 531 323 065 24% 317 562 
2012 1 057 615 283 630 19% 282 684 
2013 1 314 177 247 288 12% 241 883 
2014 1 371 172 298 385 14% 282 740 

Andmed: Are Vallavalitsus 
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Alates 2010.a on üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta mõnevõrra suurenenud (vt 
tabel 9), mis näitab elanike sissetulekute mõningast suurenemist ning elanike sotsiaal-
majandusliku olukorra paranemist. Võrreldes 2013.a on 2014.a üksikisiku tulumaksu 
laekumine paranenud ligikaudu 7,3%. 

Tabel 9. Üksikisiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta (eurodes). 
Aasta 2010 2011 2012 2013 2014 

Elanike arv  1284 1278 1285 1277 1282 
Laekunud tulumaks (eurot/in) 321,7 345,7 346,1 408,1 437,7 

Andmed: Eesti Statistikaamet 
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2. Olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi olukorra kirjeldus  

2.1 Ühisveevärgi puurkaev-pumplad 

Are vallas on ühisveevärk välja arendatud Are alevikus ning Suigu ja Niidu külades. 

Tabelis 10 on toodud OÜ-le Are Vesi väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/319936) 
lubatud puurkaevude veevõtud Are aleviku ning Suigu küla ühisveevarustuse puurkaevudest.  

Tabel 10. Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Are valla ühisveevarustuse puurkaevudest. 
Veehaare Puurkaev Periood Lubatud veevõtt 

katastri nr m3/a m3/kv m3/d 

Are aleviku Oja tn 
puurkaev 

6317 
2011-2015 12200 3050 34 
2016-2016 3050 3050 34 

Pärivere keskuse 
puurkaev 

6299 
2011-2015 12200 3050 34 
2016-2016 3050 3050 34 

Suigu küla 
lasteaia puurkaev 

19929 
2011-2015 20000 5000 56 
2016-2016 5000 5000 56 

Suigu Suurfarmi 
puurkaev 

6320 
2011-2015 20000 5000 56 
2016-2016 5000 5000 56 

Andmed: OÜ Are Vesi vee erikasutusluba (nr L.VV/319936). 

Are valla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised andmed on 
toodud tabelis 11. 
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Tabel 11. Are valla ühisveevarustussüsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised andmed. 

Puurkaevu 
nimetus/asukoht 

Are aleviku 
Oja tn pk 

Pärivere keskuse 
pk 

Suigu 
Lasteaia pk 

Suigu 
Suurfarmi 
pk 

Niidu küla 
(Luha) pk 

Katastri nr. 6317 6299 19929 6320 6293 
Passi nr. 3388 1356 784SL 4537 1777 
Kasutatav 
põhjavee kiht S S S S S 
Puurimise aasta 1972 1965 2006 1978 1966 
Puurkaevu 
tootlikkus, m3/h 19,4 12,2 11,9 21,8 11,9 
Lubatud veevõtt, 
m3/d 34 34 56 56 - 
Tegelik toodetud 
vee kogus, m3/d  18,6 15,3 21,6 30 2,6 
Tarbitud vee 
kogus m3/d 33,9 48,5 2,6 

Pumba mark 
Calpeda 
4SDF 54/15; 
3F 1,5 Kw; 

Calpeda 4SD 
5/15, 1,1 kw; 

Calpeda 
4SDF 54/15; 
3F 1,5 Kw; 

CALPEDA 
4ST 10/12, 
2,2 kW, 

PEDROLLO 
4SR 4/7, 
0,55 kW, 

Pumba tootlikkus, 
m3/h 8,1 4,8 8,1 7,2 6,6 

Reguleerimisseade 
hüdrofoor 

0,3 m3 hüdrofoor 0,5 m3 
hüdrofoor 

0,1 m3 
hüdrofoor 5 

m3 
hüdrofoor 

0,3 m3 

Veetöötlusseade 
2*  ORWA 
ARS 330D 

veepuhastusseade 
NSB 40 

2*ORWA 
ARS 410 - 

ORWA 
ARS 250 

Puurkaevu 
sügavus, m 45 31 30 140 50 
Staatiline veetase, 
m 2,4 -0,8 2,01 12,9 2,35 
Deebit (l/s) 5,4 3,4 3,3 6,05 3,32 
Veemõõtja 
olemasolu Jah Jah Jah Jah Jah 
Puurkaevu hoone 
seisukord Hea Halb Uus Halb Hea 

Omanik 
OÜ Are 

Vesi OÜ Are Vesi 
OÜ Are 

Vesi 
OÜ Are 

Vesi 
OÜ Are 

Vesi 

Haldaja 
OÜ Are 

Vesi OÜ Are Vesi 
OÜ Are 

Vesi 
OÜ Are 

Vesi 
OÜ Are 

Vesi 
Andmed: OÜ Are Vesi
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2.2 Are alevik 

Are alevikus elab 01.01.2015. aasta seisuga 424 elanikku. Are alevik asub Pärnu 
maakonnas Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ääres ning ta on Are valla keskuseks.  

Are alevikus on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi peamiselt nõrgalt 
kaitstud (kõrge reostusohtlikkus).  

Are aleviku reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. 
juuli 2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on aleviku reostuskoormus 427 
inimekvivalenti (ie). Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 15 ie/ha. 
Vastavalt veeseadusele tuleb alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel 
ühiskanalisatsioon ja reoveepuhasti hoida tehniliselt heas seisukorras, tagamaks 
reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab reovee tekitaja 
reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse kogumismahutisse ja 
korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni puudumisel 
reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie nõuetekohaselt immutada 
pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. Väljaspool 
reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud 
põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul 
kui heitvett immutatakse pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Lisaks võib nõrgalt 
kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada ka mehaaniliselt puhastatud 
olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi). Sealjuures tuleb arvestada, et heit- ja 
sademevee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee 
kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest.  

Are alevikus kuuluvad ÜVK-ga seotud varad OÜ-le Are Vesi, kes tegeleb ka ÜVK 
süsteemide haldamisega. 

2.2.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Are alevikus on üks veevõrk, mis baseerub kahel puurkaevul: aleviku keskuses asuval 
Oja tn puurkaevul (katastri nr 6317) ning aleviku kaguosas asuval Pärivere 
puurkaevul (katastri nr 6299). Veevarustussüsteemid on käesoleval ajal siibriga 
eraldatud. Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 380 Are aleviku elanikku 
ehk ligikaudu 91% aleviku elanikest. Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise 
võimalus tagatud suuremale osale tarbijatest.  

Are aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 7120 meetrit, mis on suures osas 
viimastel aastatel rekonstrueeritud. Aastatel 2010-2015 rekonstrueeritud  ja rajatud 
ühisveevärgi torustike kogupikkus on ligikaudu 4920 meetrit. Vanemad ühisveevärgi 
ja kinnistusisesed torustikud on rajatud enam kui 20 aastat tagasi malm- ja 
plasttorudest. Uuemate veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorustikke 
läbimõõduga De32...De110 mm. Torustike seisukord on valdavalt hea. 

Käesoleval ajal tarbitakse Are alevikus kahe puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku 
peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on Oja tn puurkaev-pumplas 
kasutusel rauaärastusseade 2*ORWA ARS 330D tootlikkusega 4,8 m3/h. Pärivere 
puurkaev-pumplas on rauaärastuseks kasutusel filter NSB40 tootlikkusega 2,5 m3/h. 

Are aleviku olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 1 (Are 
aleviku ÜVK üldskeem).  
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Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Are aleviku asutusi ja ettevõtteid. Asutustest on 
suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Are Kool ning Are Vallakeskus. Kokku oli 
2014. a. ühisveevarustusega ühendatud asutuste ja ettevõtete veetarve 1046 m3/a ehk 
ligikaudu 2,9 m3/d. 

Are aleviku ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaev pumplaid:  

• Oja tn puurkaev (katastri nr 6317); 

Oja tn puurkaev on puuritud 1972. aastal ja asub aleviku keskuses (joonis 4). 
Puurkaevu sügavus on 45 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri 
põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2011. aastal. Tööde käigus 
rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, kuhu paigaldati toruarmatuur, veemõõtjad, 
elektri-ja automaatikaseadmed, 0,3 m3 suurune membraanhüdrofoor ning 
veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel 
rauaeraldusfiltrid 2*ORWA ARS 330D tootlikkusega 4,8 m3/h. Vastavalt 
keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. 
Puurkaev-pumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud 
aiaga.  

  

Joonis 4.  Are aleviku Oja tn puurkaev-pumpla (katastri nr 6317) ja veetöötlusjaam. 
Fotod: OÜ Alkranel 29.06.2015. 

• Pärivere Keskuse puurkaev (katastri nr 6299); 

Are aleviku Pärivere Keskuse puurkaev on puuritud 1965. aastal ja asub aleviku 
kaguosas (joonis 5). Puurkaevu sügavus on 31 meetrit ning selle abil ammutatakse 
vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2006. aastal. Tööde 
käigus rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone sisemus ning paigaldati uus 
toruarmatuur, veemõõtja, elektri-ja automaatikaseadmed, 0,5 m3 suurune 
membraanhüdrofoor ning veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmena on puurkaev-
pumplas kasutusel rauaeraldusfilter NSB 40 tootlikkusega 2,5 m3/h. Vastavalt 
keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. 
Puurkaev-pumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud 
aiaga.  
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Joonis 5.  Are aleviku Pärivere Keskuse puurkaev-pumpla (katastri nr 6299). Fotod: 
OÜ Alkranel 29.06.2015. 

OÜ-le Are Vesi väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/319936) lubatud veevõtt 
Are aleviku ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 10.  

Are aleviku ühisveevarustus-süsteemis kasutatava puurkaev-pumplate tehnilised 
andmed on toodud tabelis 11. 

Alljärgnevalt on tabelis 12 toodud Are ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike 
poolt, asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2014. aastal.  

Tabel 12. Are aleviku ühisveevarustussüsteemi puurkaevudest väljapumbatud 
ning tarbitud vee kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2014. aastal Are aleviku puurkaevudest 
väljapumbatud vesi 

m3/a 
12 382 

sh. Oja tn puurkaev  m3/a 6 794 
sh. Pärivere Keskuse puurkaev m3/a 5 588 

2014. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 10 709 
sh. elanike veetarve  m3/a 9 663 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a  1 046 
Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 29,3 

Andmed: OÜ Are Vesi. 

Veekaod Are alevikus on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel 
pidevalt vähenenud. Kuna täpsem tarbitava vee koguse arvestus veehaarete kaupa 
vee-ettevõttel puudub, siis pole teada ka veekadude osakaalu. Hinnanguliselt 
moodustab veekadude ja arvestamata vee osakaal puurkaev-pumplatest 
väljapumbatud (toodetud) veest ligikaudu 15 % ehk ca 4,6 m3/d. Tabeli 12 andmetes 
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on näha, et Are aleviku ühisveevärgiga varustatud tarbijate ööpäevane keskmine 
veetarve on ligikaudu 29,3 m3. Arvestades, et ühisveevarustussüsteemiga ühendatud 
elanike arvuks 2014. aastal oli ligikaudu 380, on reaalne veetarve elaniku kohta 
ligikaudu 70 liitrit ööpäevas.   

2.2.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Are alevikus on tuletõrje veevarustus lahendatud mahutite baasil. Kasutusel on kaks 
tuletõrje veevõtumahutit, mis asuvad Are Vallakeskuse ja Are Kooli juures. Are Kooli 
veereservuaaril ühisveevõrguga ühendust ei ole, reservuaari täitmine toimub 
paakautoga. Are Vallakeskuse veereservuaaril on ühendus ühisveevõrguga ning nende 
täitmine toimub veevõrgu kaudu. Veereservuaare hoiab korras kohalik omavalitsus. 

Veevõtukohad on heas seisukorras ning vee kättesaadavus on tagatud. Samuti on 
veevõtukohad tähistatud. 

2.2.3 Joogivee kvaliteet 

Are aleviku veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal Oja tn ning Pärivere 
Keskuse puurkaevudest saadavat vett. Ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti 
iseloomustab tabel 13.  

Tabelis 13 on näha, et käesoleval ajal Are aleviku ühisveevarustuses kasutatava Oja tn 
puurkaevu (katastri nr 6317) põhjavesi vastab uuritud näitajate osas joogivee 
kvaliteedi piirnormidele (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82). SM 02.01.2003. a. 
määruse nr 1 põhjal jääb Oja tn puurkaevu vesi I kvaliteediklassi. 

Pärivere Keskuse puurkaevu (katastri nr 6299) põhjavees on üle joogivee lubatud 
piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. 
a. määruse nr 1 põhjal jääb Pärivere Keskuse puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu II 
kvaliteediklassi. 

Tabelis 13 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Are aleviku ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovi analüüsitulemuste 
põhjal vastab joogivesi kehtestatud piirnormidele. 

Amortiseerunud ühisveevärgi ja kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee 
kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Are aleviku veevarustussüsteemide probleemid: 

• Are aleviku Pärivere keskuse puurkaev-pumpla hoone on halvas seisukorras 
ning vajab rekonstrueerimist; 

• Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud aleviku lõuna- ja kaguosas 
tööstuspiirkonnas ning Tori tee eramute piirkonnas on amortiseerunud ning 
vajavad rekonstrueerimist. 
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Tabel 13. Are aleviku puurkaevudest võetava põhjavee kvaliteet ning veevõrgust 
võetava joogivee kvaliteet. 

  

Lubatud 

piirnorm
*  Ühik 

Are, Oja 

pumpla 
18.08.15 

Are, Pärivere 
PK 18.08.15 

Are 

veevärgivesi 

(Oja põik 3) 
28.04.14 

Are 

veevärgivesi 

(Pärivere 13-
3) 28.04.14 

Puurkaevu katastri nr     6317 6299 - - 

Värvus   mg/l Pt 5 <5 <5 <5 

Lõhn   palli 1 1 1 1 

Maitse -  palli 1 1 1 1 

Hägusus   NHÜ 0,56 0,98 <0,5 <0,5 

pH 6,5-9,5   7,3 7,2 7,04 7,03 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 701 746 728 762 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 0,022 0,012 0,018 <0,01 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l - - - - 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l - - - - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l - - - - 

Üldraud 200 µg/l 120 620 76 75 

Mangaan 50 µg/l - - - - 

Kloriidid 250 mg/l - - - - 

Fluoriidid 1,5 mg/l - - - - 

Boor 1 mg/l - - - - 

Sulfaadid 250 mg/l - - - - 

Naatrium 200 mg/l - - - - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - - - 

Coli-laadsed bakterid  0 

PMÜ/100 

ml - - - - 

Escherichia coli 0 

PMÜ/100 

ml 0 0 0 - 

Enterokokid 0 

PMÜ/100 

ml 0 0 0 - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml - - - - 

* SM 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: OÜ Are Vesi. 

2.2.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Are aleviku ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 370 
inimest ehk ligikaudu 88% aleviku elanikest. Are alevikus on moodustatud 
reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitunud suurem 
enamus elanikest. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, 
toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra ja nende 
veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed puuduvad. 

Are aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid reovee suunamiseks puhastile 
on kasutusel reoveepumplad. Are alevikus on kokku ca 4125 m isevoolseid 
kanalisatsioonitorustikke ning ca 1600 meetrit survekanalisatsiooni torustikke. 
Olemasoleva uuema isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ca 2960 
meetrit. Survekanalisatsiooni torustikud on kogu ulatuses rekonstrueeritud kasutades 
plasttorusid läbimõõduga De110 mm ja De160 mm. Ühiskanalisatsioon on suures 
ulatuses viimastel aastatel rekonstrueeritud ning on valdavalt heas seisukorras.  

Vanemad ühiskanalisatsiooni ning kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud on 
rajatud enam kui 30 aastat tagasi malm- ja asbotorudest ning on käesolevaks ajaks 
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amortiseerunud. Tulenevalt vanemate 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.  

Are alevikus valgub kõvakattega teedelt ja asfaltplatsidelt sademevesi teeäärsetesse 
kraavidesse või haljasaladele. Drenaažiga on alevikus varustatud Pärivere tn 
korterelamud, milles formeeruv sademevesi juhitakse kraavi. Are Vallakeskusel on 
lokaalne sademevee kanalisatsioonivõrk, mis juhitakse vallakeskuse kõrval olevasse 
peakraavi. Samuti on drenaažiga varustatud Oja ja Kooli tn elamud, mille vesi 
juhitakse Kaldojasse, Uue tn elamute drenaaživesi juhitakse ühiskanalisatsiooni. 

Are aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 
1 (Are aleviku ÜVK üldskeem). 

Are alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja eramajade 
elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Are alevikus on suuremateks 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud asutusteks Are Kool ning Are Vallakeskus. Kokku 
oli Are alevikus ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud asutuste ja ettevõtete 
reoveeteke 2014. aastal ligikaudu 547 m3. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Are 
aleviku elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett 
ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Tabelis 14 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 
ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2014. 

Tabel 14. Are aleviku ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes 
ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2014. aastal tarbitud veekogused (elanikkond, 
ettevõtted ja asutused) 

m3/a 9 956 

sh. elanike veetarve m3/a 9 409 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 547 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 27,3 
Andmed: OÜ Are Vesi. 

Are alevikus tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 
tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee koguseid ei mõõdeta. Suublasse 
juhitava reovee kogus on võrdsustatud puurkaevudest väljapumbatava vee kogusega. 
Sellest lähtuvalt moodustas infiltratsiooni ja sademetevee osakaal 2014. aastal  
hinnanguliselt ca 24% reoveepuhastile suunatavast (müüdud) reoveest. Vanusest 
tingituna on vanemad kinnistutorustikud ja kanalisatsioonikaevud suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. 

2.2.5 Are aleviku reovee reostuskoormus 

Are alevikus juhitakse ühiskanalisatsiooni elanike ning asutuste ja ettevõtete 
olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga oli 2014. aastal varustatud ligikaudu 370 elanikku. 
Kuna alevikus pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 
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reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 15). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 
koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. 
A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 69,7 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. 
tabel 14). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Are aleviku 
ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 
reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 
heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Are aleviku elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 
vooluhulk on ööpäevas ca 27,3 m3 (vt tabel 15). Are aleviku ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike ning asutuste ja ettevõtete ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 
24,7 kg BHT7/d. Alljärgnevas tabelis toodud parameetrid on arvutuslikud ning võivad 
mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 15. Are aleviku reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Are 

alevikus 370 1 69,7 370 25,8 22,2 

Are kool  0,3 30,0 21,6 0,9 1,9 

Are Vallakeskus  0,3 30,0 8,4 0,5 0,5 

Murrumutter OÜ  0,3 30,0 1,2 0,1 0,1 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - - - 31,2 1,5 2,5 

Are reovesi kokku 370 - - 401,2 27,3 24,7 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       401 27,3 24,7 

Infiltratsioon - - 24% - 6,6 - 

REOVESI KOKKU       401 33,9 24,7 

2.2.6 Are aleviku reoveepumplad 

Suurem enamus Are aleviku kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 
suunamiseks reoveepuhastile on Are alevikus kasutusel kokku seitse reoveepumplat. 
Tegemist on kahe pumbaga (v.a. Kooli tn ülepumpla) varustatud kompaktpumplatega, 
mis on rajatud 2008. ja 2014. aastal. 

Are alevikus kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 16. 
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Tabel 16.  Are aleviku reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava pumba 
mark 

Tootlikkus 
m3/h 

Rajamise 
aasta 

Üldhinnang 

RPJ Puhasti RPJ 
Flygt DP3068.180, 
2 kW 

21,6 2014 Hea 

RPJ-1 Põllu RPJ 
Flygt DP3068.180, 
2 kW 

21,6 2014 Hea 

RPJ-2 Kaldaoja RPJ 
Flygt DP3068.180, 
2 kW 

21,6 2014 Hea 

RPJ-3 Kalda RPJ ABS AS8040 36 2008 Hea 

RPJ-4 Kooli RPJ 
ABS AS0530.110-
S12/2 

26 2008 Hea 

RPJ-5 
Kooli tänava 
RPJ 

ABS AS0530.110-
S12/2 

26 2008 Hea 

RPJ-6 
Torni RPJ 
(Vallakeskuse 
juures) 

- - 2014 Hea 

Andmed: OÜ Are Vesi. 

2.2.7 Are aleviku reoveepuhasti 

Are aleviku reoveepuhasti asub aleviku lõunaosas (joonis 6). Reovee puhastamine 
toimub 1992. aastal rajatud OXYD 180T tüüpi aktiivmudapuhastis. Järelpuhastuseks 
on kasutusel kaks paralleelselt asetsevat biotiiki kogupindalaga 1920 m2. Puhasti 
rekonstrueeriti 2010. aastal, mille käigus vahetati välja õhupuhurid, pumbad, 
aeraatorid ja paigaldati võreseade, hapniku analüsaator ning kemikaali dosaatorpump 
fosforiärastuseks. Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse 
põhjal on 75 kg BHT7/d (1250 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 420 m3/d.  

Reovesi suunatakse puhastusprotsessi reoveepuhasti territooriumil asuva 
reoveepumpla abil. Reovee mehaaniline puhastamine toimub puhastil asuva 
võreseadme abil. Seejärel juhitakse reovesi ühtlustusmahutisse, kust see pumbatakse 
edasi bioloogilise puhastuse osasse. Heitvee järelpuhastuseks on kasutusel kaks 
paralleelset biotiiki kogupindalaga 1920 m2. Fosfori väljasadestamiseks bioloogiliselt 
puhastatud veest annustatakse dosaatorpumbaga järelsetitisse spetsiaalset kemikaali 
(raudsulfaati). Jääkaktiivmuda eemaldatakse järelsetitist ning kogutakse puhasti eraldi 
sektsioonis, kust see aegajalt veetakse edasiseks käitlemiseks Pärnu reoveepuhastile. 

Puhasti territooriumil paikneb tehnohoone, kus paiknevad õhupuhurid, elektri- ja 
automaatikakilp ja fosforiärastuse kemikaali dosaatorpump koos mahutiga. Hoone 
seisukord on rahuldav, kuid edaspidiseks kasutamiseks vajab rekonstrueerimist. 

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Are Vesi väljastatud vee-erikasutusloale (nr 
L.VV/319936) on Kaldoja (suubla kood 1150100). Vastavalt Eesti Veeseadusele on 
kõik Eesti veekogud (s.h. Are oja) reostustundlikud heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/319936) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 
kogused ning Are aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused aastal 
2014 on toodud tabelis 17. Keskkonda viidavat üldlämmastiku kogust vastavalt vee-
erikasutusloale 2014. aastal ei limiteeritud. 
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Joonis 6.  Are aleviku reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 29.06.2015. 

Tabel 17. Are aleviku reoveepuhastisse siseneva reovee ning väljavoolu heitvee 
analüüsitulemused 2014.a. 

Vee-
erikasutusloaga 
lubatud suurim 
sisaldus mg/l 

Sisenev Väljuv  

Kuupäev 

2014 a. 2014 aasta 

26.11. 20.01. 12.05. 21.08. 23.09. 26.11. 15.12. 

Komponent 2014 
alates 2015 

III kv 
konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

BHT7 35 25 205 4,3 16,0 12,0 5,2 6,4 11,0 
KHT 125 125 300 47,0 41,0 110,0 76,0 45,0 71,0 
Heljum 50 35 100 8,6 32,0 47,0 11,5 12,0 13,0 
Üldlämmastik - 60 41 12,0 8,5 8,5 6,4 22,0 21,0 
Üldfosfor 6 2 5,7 1,70 1,40 3,10 4,20 5,30 0,23 
pH 6-9 6,9 7,5 6,82 7,6 8,3 7,7 7,8 7,5 

Andmed: OÜ Are Vesi 

Tabeli 17 andmetest selgub, et 2014. aastal võetud heitvee proovid vastavad vee 
erikasutusloa nõuetele. 

Are aleviku kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

� Olemasolevad vanemad kanalisatsioonitorustikud ning –kaevud on 
amortiseerunud ning toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
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kanalisatsioonisüsteemi. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee 
filtreerumine pinnasesse; 

� Are aleviku reoveepuhasti on osaliselt amortiseerunud ning ei suuda tagada 
aegajalt heitvee vastavust kehtestatud vee-erikasutusloa nõuetele. Halvas 
seisukorras on reoveepuhasti tehnohoone ning puhasti ehituskonstruktsioonid 
ja setiti puitvaheseinad. Samuti on mudastunud ning kinni kasvanud 
olemasolevad järelpuhastuseks kasutatavad biotiigid. 

2.3 Suigu küla 

Suigu külas elab 01.01.2015. aasta seisuga 251 elanikku. 

Suigu küla keskuses on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt 
nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus).  

Suigu küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 
2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on küla reostuskoormus 308 inimekvivalenti . 
Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 13 ie/ha. Vastavalt 
veeseadusele tuleb alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel 
ühiskanalisatsioon ja reoveepuhasti hoida tehniliselt heas seisukorras, tagamaks 
reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab reovee tekitaja 
reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse kogumismahutisse ja 
korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni puudumisel 
reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie nõuetekohaselt immutada 
pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. Väljaspool 
reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud 
põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul 
kui heitvett immutatakse pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Lisaks võib nõrgalt 
kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada ka mehaaniliselt puhastatud 
olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi). 

Suigu külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad OÜ-le Are Vesi, kes tegeleb ka ÜVK 
süsteemide haldamisega. 

2.3.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Suigu küla veevõrk baseerub käesoleval ajal kahel puurkaevul: küla keskuses asuval 
Lasteaia puurkaevul (katastri nr 19929) ning tööstuspiirkonnas asuval Suurfarmi 
puurkaevul (katastri nr 6320). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett käesoleval ajal 
ligikaudu 180 Suigu küla tiheasustuspiirkonnas elavat elanikku ehk ligikaudu 72% 
küla elanikest.  

Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Suigu külas ligikaudu 3425 meetrit, millest 
ligikaudu 2330 meetrit moodustavad 2009. aastal rekonstrueeritud torustikud. 
Uuemate ühisveevarustuse torustike rajamisel on kasutatud plasttorustikke 
läbimõõduga De32...De110 mm. Vanemad ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud 
on rajatud enam kui 30 aastat tagasi peamiselt malmtorudest. Torustike seisukord küla 
keskuse elamupiirkonnas on hea. 

Suigu küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 2 
(Suigu küla ÜVK üldskeem).  

Suigu küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaev pumplaid:  
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• Suigu küla Lasteaia puurkaev (katastri nr. 19929); 

Suigu küla Lasteaia puurkaev on puuritud 2006. aastal ja asub Suigu küla keskuse 
lääneosas (joonis 7). Puurkaevu sügavus on 30 meetrit ning selle abil ammutatakse 
vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on rajatud 2009. aastal. Tööde käigus 
rajati pumpla hoone, kuhu paigaldati uus toruarmatuur, veemõõtjad, 0,1 m3 suurune 
membraanhüdrofoor, veetöötlusseadmed ning elektri- ja automaatikaseadmed. 
Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel rauaeemaldusseade 2*ORWA 
ARS 410 tootlikkusega 4,5 m3/h. Filtripesuvesi juhitakse septikusse ning sealt edasi 
kraavi. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 
50 meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala 
pole piiratud aiaga. 

  

Joonis 7.  Suigu küla Lasteaia puurkaev-pumpla (katastri number 19929) ja 
veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 29.06.2015. 

• Suigu küla Suurfarmi puurkaev (katastri nr. 6320); 

Suigu küla Suurfarmi puurkaev on puuritud 1978. aastal ja asub Suigu küla keskusest 
kirdesuunas (joonis 8). Puurkaevu sügavus on 140 meetrit ning selle abil 
ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla asub tellistes hoones, mille 
seisukord on halb. Pumplas on varasemalt välja vahetatud toruarmatuur ning 
paigaldatud uus veemõõtja. Rõhu tagamiseks veevõrgus on kasutusel vana ca 5 m3 
suurune hüdrofoor. 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. 
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Joonis 8.  Suigu küla Suurfarmi puurkaev-pumpla (katastri number 6320). Fotod: 
OÜ Alkranel 29.06.2015. 

OÜ-le Are Vesi väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/319936) lubatud veevõtt 
Suigu küla ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 10.  

Suigu küla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 
andmed on toodud tabelis 11. 

Alljärgnevalt on tabelis 18 toodud Suigu küla elanike poolt ning asutustes ja 
ettevõtetes tarbitud veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 2014. aastal.  

Tabel 18. Suigu küla ühisveevarustuse puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee 
kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2014. aastal Suigu küla puurkaevudest 
väljapumbatud vesi 

m3/a 17 774 

sh. Lasteaia puurkaev  m3/a 7 866 

sh. Suurfarmi puurkaev m3/a 9 908 

2014. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a ca 15 372 
sh. elanike veetarve  m3/a ca 5 580 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 9 792 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 42,1 

Andmed: OÜ Are Vesi. 

Veekaod on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel pidevalt 
vähenenud. Kuna täpsem tarbitava vee koguse arvestus veehaarete kaupa vee-
ettevõttel puudub, siis pole teada ka veekadude osakaalu. Hinnanguliselt moodustab 
veekadude ja arvestamata vee osakaal puurkaev-pumplatest väljapumbatud (toodetud) 
veest ligikaudu 15 % ehk ca 6,6 m3/d. Tabeli 18 andmetes on näha, et Suigu küla 
ühisveevärgiga varustatud tarbijate ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 42,1 
m3. Arvestades, et ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks 2014. aastal 
oli ligikaudu 180, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 85 liitrit ööpäevas.   
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2.3.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Suigu külas on tuletõrje veevarustus lahendatud mahutite baasil. Küla keskuses on 
kasutusel üks tuletõrje veevõtutiik, mahuga ca 160 m3. Veevõtukoht on tähistatud 
ning tiik on piiratud aiaga. Tiigi täitmine toimub veevõrgu kaudu. Veereservuaari 
hoiab korras kohalik omavalitsus. 

2.3.3 Joogivee kvaliteet 

Suigu küla keskuse veevarustuseks kasutatakse käesoleva ajal peamiselt Lasteaia 
puurkaevu (katastri nr 19929) põhjavett. Suurfarmi puurkaevust võetav vesi on 
peamiselt kasutusel piirkonna ettevõtete poolt põllumajanduses. Ühisveevarustuses 
kasutatavate Suigu küla puurkaevude põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 19.  

Tabelis 19 on näha, et Suigu küla keskuse ühisveevarustuses kasutatava Lasteaia 
puurkaevu (katastri nr 19929) põhjavesi vastab uuritud näitajate osas joogivee 
kvaliteedi piirnormidele (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82). SM 02.01.2003. a. 
määruse nr 1 põhjal jääb Suigu küla Lasteaia puurkaevu vesi I kvaliteediklassi. 

Suurfarmi puurkaevu (katastri nr 6320) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi 
(SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud fluoriidi sisaldus. SM 02.01.2003. a. 
määruse nr 1 põhjal ületab Suigu küla Suurfarmi puurkaevu vesi fluoriidi sisalduse 
osas III kvaliteediklassi piirnormi. 

Tabelis 19 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüsi tulemused, mis on 
võetud Suigu küla veevõrgust. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuse põhjal 
vastab Suigu küla keskuses veevõrgust võetav joogivesi kehtestatud normidele. 
Suurfarmi puurkaevust võetavas joogivees on üle lubatud piirnormi (SM 31.07.2001. 
a. määrus nr. 82) olnud üldraua ja fluoriidi sisaldused. 

Suigu küla veevarustussüsteemide probleemid: 

• Suigu küla põhjaosa tööstuspiirkonna ühisveevarustuse torustikud on 
amortiseerunud. Torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi kasutades 
peamiselt malmtorusid; 

• Suigu küla Suurfarmi puurkaev-pumpla on amortiseerunud ning halvas 
seisukorras. Puurkaevust veevõrku suunatavas vees on üle piirnormi üldraua ja 
fluoriidide sisaldus. 
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Tabel 19. Suigu küla puurkaevudest võetava põhjavee ning veevõrgust võetava 
joogivee kvaliteet. 

 

Lubatud 

piirnorm* Ühik 

Suigu 

Lasteaia 
PK 

18.08.15 

Suigu, 

Suurfarmi 
PK 

18.08.15 

Suigu 

veevärgivesi 

(Lasteaia 
PK),  

12.05.14 

Suigu 

veevärgivesi 

(Karjamõisa 
lihatööstus) 

12.05.14 

Puurkaevu katastri nr     19929 6320 - - 

Värvus   mg/l Pt 5 <5 <5 <5 

Lõhn   palli 1 2 1 2 

Maitse -  palli 1 1 1 1 

Hägusus   NHÜ 0,52 <0,5 0,5 1 

pH 6,5-9,5   7,2 8,3 6,8 8 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 715 934 720 940 

Ammooniumioon NH4-

N 0,5 mg/l 0,061 0,1 0,058 0,114 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l - - - - 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l - - - - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l - - - - 

Üldraud 200 µg/l 120 - 95 330 

Mangaan 50 µg/l - - - - 

Kloriidid 250 mg/l - - - - 

Fluoriidid 1,5 mg/l - 5,6 0,6 5,2 

Boor 1 mg/l - - - - 

Sulfaadid 250 mg/l - - - - 

Naatrium 200 mg/l - - - - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - - - 

Coli-laadsed bakterid  0 
PMÜ/100 

ml - - -   

Escherichia coli 0 

PMÜ/100 

ml 0 0 0 0 

Enterokokid 0 

PMÜ/100 

ml 0 0 0 0 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml - - - - 

*SM 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: OÜ Are Vesi 

2.3.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Suigu külas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud peamiselt küla 
keskuse kortermajade ja eramajade elanikud. Reoveekogumisalal on 
ühiskanalisatsiooni liitumine tagatud kõigile tarbijatele. 

Suigu küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne. Üksnes reovee suunamiseks 
reoveepuhastile on kasutusel reoveepumplad. Suigu külas on kokku ca 2185 m 
isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, millest ligikaudu 35 meetrit on rajatud 2013. 
aastal küla keskuse reoveepumpla rekonstrueerimisel. Uuemate isevoolsete 
kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud plasttorusid läbimõõduga De160 mm 
ja De200 mm. Vanemad kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 aastat 
tagasi asbotsemendist torudest läbimõõduga DN150 ja DN200mm. 
Survekanalisatsiooni torustik kogupikkusega ca 875 m on samuti rajatud valdavalt 
enam kui 30 aastat tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Survetorustiku 
rajamisel on kasutatud eelkõige asbotsemendist torusid läbimõõduga DN150 mm. 



 

34 

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.  

Suigu külas formeeruv reovesi pumbatakse küla keskusest põhjasuunas paiknevasse 
Suurfarmi ülepumplasse, kust see koos tööstusest pärineva reoveega suunatakse 
reoveepuhastisse. 

Suigu külas on projektijärgselt sademeveekanalisatsiooniga varustatud töökodade ala. 
Alalt kogunev sadevesi on suunatud asulat ida poolt läbivasse Sauga jõkke. 
Sademeveekanalisatsiooni torustike kogupikkus on ca 250 meetrit. Mujal on 
sademevee ärajuhtimine lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on 
arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

Suigu küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 2 
(Suigu küla ÜVK üldskeem). 

2.3.5 Suigu küla reovee vooluhulk ja reostuskoormus 

Suigu küla tiheasustusalal on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud 
peamiselt kortermajade ja eramajade elanikud ehk ligikaudu 150 Suigu küla 
tiheasustuspiirkonnas elavat elanikku ehk ligikaudu 60% küla elanikest. 
Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes peamiselt Suigu küla elanike ning asutuste ja 
ettevõtete olmereovett. Lisaks juhitakse reoveepuhastile lihatööstusest tulevat 
tööstusliku päritoluga reovett. 

Tabelis 20 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 
ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2014. 

Tabel 20. Suigu küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes 
ning ettevõtetes tarbitud vee arvestuslikud kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja asutused) m3/a  ca 6 737 

sh. elanike veetarve m3/a ca 4 650 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 1 007 

sh. lihatööstuse reovesi m3/a ca 1 080  

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 18,5 

Andmed: OÜ Are Vesi. 

Suigu külas tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 
tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee vooluhulga mõõtja puudub, mistõttu 
andmed infiltratsiooni ja sademetevee osakaalu kohta reoveepuhastile suunatavas 
reovee vooluhulgas puuduvad. Suublasse juhitava reovee kogus on võrdsustatud 
Lasteaia puurkaevudest väljapumbatava vee kogusega. Sellest lähtuvalt moodustas 
infiltratsiooni ja sademetevee osakaal 2014. aastal  hinnanguliselt ca 17% 
reoveepuhastile suunatavast (müüdud) reoveest. Tulenevalt vanemate torustike 
halvast seisukorrast on infiltratsiooni ja sademetevee osakaal tõenäoliselt 
märkimisväärne ning sajuperioodil suureneb reoveepuhastile suunatav reovee 
vooluhulk oluliselt, mistõttu puhastusprotsess on sajuperioodil oluliselt häiritud. See 
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tuleneb eelkõige sellest, et vanemad ühiskanalisatsiooni ja kinnistusisesed torustikud 
ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas amortiseerunud, mistõttu 
toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

Suigu külas juhitakse ühiskanalisatsiooni peamiselt elanike ning asutuste ja ettevõtete 
olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga oli 2014. aastal varustatud ligikaudu 150 elanikku. 
Kuna külas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 
reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 21). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 
koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. 
A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 84,9 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. 
tabel 20). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Suigu küla 
ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 
reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 
heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Ühiskanalisatsiooni kaudu juhitakse Suigu küla reoveepuhastile ka lihatööstuse 
tööstusliku päritoluga reovett. Reovesi puhastakse enne ühiskanalisatsiooni suunamist 
eelpuhasti abil. Kuna reoveeteke ettevõttes on varieeruv, on reosutskoormuse 
arvestamisel lähtutud keskmisest kuisest reovee kogusest (80-100 m3/kuus) ning 
arvestuslikust reovee kontsentratsioonist (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. A., 
1995). Ühiskanalisatsiooni suunatava lihatööstuse reovee vooluhulk ja 
reostuskoormus on väga varieeruv ning põhjustab häireid Suigu reoveepuhasti töös. 

Suigu küla elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 
vooluhulk on ööpäevas ca 18,5 m3 (vt tabel 21). Alljärgnevas tabelis toodud 
parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 21. Suigu küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Suigu 

külas 150 1 84,9 150 12,7 9,0 

Suigu seltsimaja  0,3 30 7 0,72 0,4 

Suigu Lasteaed  0,3 30 13 1,27 0,8 

Bioly OÜ  0,3 30 2,2 0,55 0,3 

Cellufuel OÜ  0,3 30 0,2 0,05 0,0 

Suigu Veod   0,3 30 0,7 0,18 0,1 

Lihatööstus  - - 69,0 2,96 4,1 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - - - 92,0 5,7 5,8 

Suigu reovesi kokku 150 - - 242 18,5 14,8 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       242 18,5 14,8 

Infiltratsioon - - 17% - 3,1 - 

REOVESI KOKKU       242 21,6 14,8 

2.3.6 Suigu küla reoveepumplad 

Suigu küla ühiskanalisatsioon on rajatud valdavalt isevoolsena. Üksnes reovee 
suunamiseks reoveepuhastile on asula keskusesse ning Suurfarmi juurde rajatud 
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reoveepumplad. Keskuse reoveepumpla on 2013. aastal rekonstrueeritud. Selleks 
rajati olemasoleva 3m r/b kaevurõngastest reoveepumpla asemele uus kahe pumbaga 
varustatud kompaktpumpla läbimõõduga De1750 mm.  

Keskuse reoveepumplast pumbatakse reovesi Suurfarmi ülepumplasse, kuhu on 
suunatud ka sealsete ettevõtete reoveed. Suurfarmi pumpla abil suunatakse reovesi 
Suigu reoveepuhastile. Reoveepumpla on käesolevaks ajaks amortiseerunud ning 
halvas seisukorras. 

Suigu külas kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 22. 

Tabel 22.  Suigu küla reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti 
nimi 

Kasutatava pumba 
mark 

Tootlikkus 
m3/h 

Rajamise 
aasta 

Üldhinnang 

RPJ-1 
Suigu 
keskus 

Grundfos 2 tk - 
2013 

Peaaegu uus pumpla 

RPJ 

Suigu 
suurfarmi 
ülepumpla 

ZENIT EGR 200/2T max 46 

- 3 m läbimõõduga r/b 
kaevurõngastest 
reoveepumpla. Pumpla 
on ehituslikult ja muu 
seadmestiku osas 
amortiseerunud.  
Reovee kogumisšaht 
on tõenäoliselt halva 
hüdroisolatsiooniga, 
elektriseadmestik 
vananenud 

Andmed: OÜ Are Vesi. 

2.3.7 Suigu küla reoveepuhasti 

Suigu küla reoveepuhasti asub küla keskusest loodesuunas (joonis 9). Reovee 
puhastamine toimub 1980ndate aastate lõpus rajatud 2xBIO-50 tüüpi 
aktiivmudapuhastis. Järelpuhastuseks on kasutusel kaks paralleelselt asetsevat biotiiki 
kogupindalaga ca 4800 m2. Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee 
reostuskoormuse põhjal on 23-50 kg BHT7/d (800 ie) ning hüdraulilise koormuse 
põhjal 80-150 m3/d.  

Reovesi suunatakse puhastile surveliselt Suurfarmi piirkonnas asuva reoveepumpla 
abil. Reovee puhastamine toimub kahes BIO-50 tüüpi aktiivmudapuhastis. 
Kompressorid reoveepuhasti tarbeks asuvad puhasti kõrval paiknevas eraldi hoones. 
Järelpuhastuseks on kasutusel 2 biotiiki, mille kogupindala on ca 4800 m2. Heitvesi 
biotiikidest juhitakse kraavi abil Palkojja. 

Suigu küla reoveepuhasti on halvas seisukorras ning ei suuda tagada reovee 
nõuetekohast puhastust. Biotiigid  on mudastunud ning kinni kasvanud. 
Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeteveed, mis suurte saju- ja 
sulaperioodidel Suigu puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. Puhasti töös 
põhjustavad probleeme ka löökkoormused lihatööstusest. 
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Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Are Vesi väljastatud vee-erikasutusloale (nr 
L.VV/319936) on Palkoja (suubla kood 1148711). Vastavalt Eesti Veeseadusele on 
kõik Eesti veekogud (s.h. Palkoja) reostustundlikud heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/319936) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 
kogused ning Suigu küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2014. a. 
on toodud tabelis 23. Keskkonda viidavat üldlämmastiku ja -fosfori kogust vastavalt 
vee-erikasutusloale 2014.a. ei limiteeritud. 

Tabel 23. Suigu küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

Vee-
erikasutusloaga 
lubatud suurim 
sisaldus mg/l 

Sisenev Väljuv 

Kuupäev 

2014 2014 aasta 

26.11. 20.01. 12.05. 21.08. 17.09. 26.11. 

Komponent 2014 
alates 2015 

III kv 
konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

BHT7 25 25 140 18 11 7,6 5,6 22 
KHT 125 125 210 61 <30 62 65 42 
Heljum 35 35 140 26 28 8 4,7 27 
Üldlämmastik - 60 18 31 4,4 11 14 18 
Üldfosfor - - 2,8 3,1 0,61 1,4 2 2,7 
pH 6-9 6,9 7,3 7,31 8,7 7,6 7,43 8,1 

Andmed: OÜ Are Vesi 

Tabeli 23 andmetest selgub, et 2014. aastal võetud heitvee proovid vastavad vee 
erikasutusloa nõuetele. 
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Joonis 9.  Suigu küla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 29.06.2015. 

Suigu küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

� Suigu külas on kokku ca 2150 m vanemaid isevoolseid 
kanalisatsioonitorustikke, mis on amortiseerunud ning käesolevaks ajaks 
halvas seisukorras. Vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike 
ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub sademetevee ja pinnasevee 
infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi; 

� Amortiseerunud ning halvas seisukorras on samuti Suurfarmi reoveepumpla 
ning asula survekanalisatsioonitorustik kogupikkusega ca 875 m; 

� Suigu küla reoveepuhasti on käesolevaks ajaks amortiseerunud ning biotiigid 
mudastunud ja kinni kasvanud. 

2.4 Niidu küla 

Niidu külas elab 01.01.2015. aasta seisuga 134 elanikku. 

Niidu külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt nõrgalt 
kaitstud (kõrge reostusohtlikkus). Reoveekogumisala Niidu külas pole moodustatud. 

Niidu külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad OÜ-le Are Vesi, kes tegeleb ka ÜVK 
süsteemide haldamisega. 
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2.4.1 Niidu keskuse veevarustussüsteemi kirjeldus 

Niidu küla keskuse veevõrk baseerub käesoleval ajal küla keskuses elamupiirkonnas 
asuval Luha puurkaevul (katastri nr 6293). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett 
käesoleval ajal ligikaudu 30 Niidu küla keskuses elavat elanikku ehk ligikaudu 22% 
küla elanikest.  

Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Niidu küla keskuses ligikaudu 725 meetrit. 
Torustikud on valdavalt rajatud De32...De50 mm läbimõõduga plasttorudest 
1980ndatel aastatel. Käesolevaks ajaks on torustikud ja liitmikud halvas seisukorras 
ning aeg-ajalt esineb ka lekkeid. 

Niidu küla keskuse olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 
3 (Niidu küla keskuse ÜVK üldskeem).  

Niidu küla keskuse ühisveevärgis kasutatakse järgmist puurkaev-pumplat:  

• Niidu küla Luha puurkaev (katastri nr. 6293); 

Niidu küla Luha puurkaev on puuritud 1966. aastal ja asub Niidu küla keskuses 
elamupiirkonnas (joonis 10). Puurkaevu sügavus on 50 meetrit ning selle abil 
ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Pumpla on rajatud 1970-ndate aastate alguses 
ja on hästi hooldatud. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2008. Aastal. Tööde 
käigus rekonstrueeriti pumpla hoone ning paigaldati pumplasse uus toruarmatuur, 0,3 
m3 suurune hüdrofoor, veetöötlusseadmed ning elektri- ja automaatikaseadmed. 
Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel täisautomaatne raua- ja 
mangaanieraldusfilter ORWA ARS 250 tootlikkusega 1,2 m3/h. Vastavalt 
keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. 
Puurkaev-pumplal pole tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala pole piiratud 
aiaga. 

  

Joonis 10.  Niidu küla Luha puurkaev-pumpla (katastri number 6293) ja 
veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 29.06.2015. 

Lisaks on eraldi veevärk Niidu farmi piirkonnas, mille kaudu saavad vett 
hinnanguliselt kuus majapidamist. Veevarustuseks on kasutusel Niidu farmi puurkaev 
(katastri nr 6313), mille abil ammutatakse vett samuti Siluri põhjaveekihist 50 meetri 
sügavuselt. Veevarustussüsteem on rajatud aastakümneid tagasi ning on käesolevaks 
ajaks amortiseerunud. Veevärk pole vee-ettevõtte hallata. 
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Niidu küla ühisveevarustuse kasutatava Luha puurkaevu veevõtt jääb alla 5 m3 
ööpäevas, mistõttu pole vee-erikasutusluba veevõtuks seal tarvis.  

Niidu küla keskuse ühisveevarustus-süsteemis kasutatava puurkaev-pumpla tehnilised 
andmed on toodud tabelis 11. 

Alljärgnevalt on tabelis 24 toodud Niidu küla keskuse elanike poolt tarbitud 
veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 2014. aastal.  

Tabel 24. Niidu küla keskuse ühisveevarustuse puurkaevust väljapumbatud ning 
tarbitud vee kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2014. aastal Niidu küla Luha puurkaevust 
väljapumbatud vesi 

m3/a 955 

2014. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a ca 826 
sh. elanike veetarve  m3/a ca 826 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 0 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 2,3 

Andmed: OÜ Are Vesi. 

Kuna täpsem tarbitava vee koguse arvestus veehaarete kaupa vee-ettevõttel puudub, 
siis pole teada ka veekadude osakaalu. Hinnanguliselt moodustab veekadude ja 
arvestamata vee osakaal puurkaev-pumplatest väljapumbatud (toodetud) veest 
ligikaudu 15 % ehk ca 0,4 m3/d. Tabeli 24 andmetes on näha, et Niidu küla 
ühisveevärgiga varustatud tarbijate ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 2,3 
m3. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks 2014. aastal oli 
ligikaudu 30, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 75 liitrit ööpäevas.   

2.4.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Niidu külas on tuletõrje vett võimalik võtta Are pargis Are-Suigu maantee (tee nr 
19203) ääres olevast tiigist. Kustutusvee kättesaamise hõlbustamiseks on rajatud tiigi 
juurde veevõtukaev. Tuletõrje veevõtukoht on tähistatud. 

2.4.3 Joogivee kvaliteet 

Niidu küla keskuses kasutatakse ühisveevarustuse tarbeks Luha puurkaevu (katastri nr 
6293) vett. Ühisveevarustuses kasutatava Luha puurkaevu põhjavee kvaliteeti 
iseloomustab tabel 25.  

Tabelis 25 on näha, et Niidu küla keskuse ühisveevarustuses kasutatava Luha 
puurkaevu (katastri nr 6293) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 
31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud fluoriidi sisaldus. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 
põhjal jääb Luha puurkaevu vesi fluoriidi sisalduse tõttu III kvaliteediklassi. 

Tabelis 25 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüsi tulemused, mis on 
võetud Niidu küla keskuse veevõrgust. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuse 
põhjal on üle joogiveele kehtestatud piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) 
olnud fluoriidide sisaldus.  

Niidu küla veevarustussüsteemide probleemid: 

• Niidu küla keskuse ühisveevärgi torustikud on rajatud aastakümneid tagasi 
ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud; 
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• Niidu küla ühisveevõrgust võetav vesi ei vasta kehtestatud kvaliteedinõuetele. 
Üle lubatud piirnormi on olnud joogivees fluoriidide sisaldus. 

Tabel 25. Niidu küla keskuse Luha puurkaevust võetava põhjavee ning 
veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

 
Lubatud 
piirnorm* Ühik 

Niidu, 
Luha PK 
18.08.15 

Niidu küla 
elamu 
veevärgivesi 
27.05.13 

Puurkaevu katastri nr     6293 - 
Värvus   mg/l Pt <5 -  
Lõhn   palli 1 -  
Maitse -  palli 1 -  
Hägusus   NHÜ <0,5 -  
pH 6,5-9,5   8 -  
Elektrijuhtivus 2500 µS/cm 574 -  
Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 0,027 -  
Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l - - 
Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l - - 
Oksüdeeritavus 5 mgO2/l - - 
Üldraud 200 µg/l 52 - 
Mangaan 50 µg/l - - 
Kloriidid 250 mg/l - - 
Fluoriidid 1,5 mg/l 2,1 1,9 
Boor 1 mg/l - - 
Sulfaadid 250 mg/l - - 
Naatrium 200 mg/l - - 
Üldkaredus   mg-ekv/l - - 
Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml - -  
Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 -  
Enterokokid 0 PMÜ/100 ml 0 -  
Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml - - 

*SM 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: OÜ Are Vesi 

2.4.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Niidu külas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud peamiselt küla 
keskuse eramajade elanikud. Ühiskanalisatsiooniga varustatud asutused ja ettevõtted 
puuduvad. 

Niidu küla kanalisatsioon on isevoolne. Niidu külas on kokku ca 465 m isevoolseid 
kanalisatsioonitorustikke, mis on rajatud 1980ndatel aastatel. Torustike rajamisel on 
kasutatud peamiselt DN200 mm läbimõõduga asbotsemendist torusid.  

Tulenevalt vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike ja 
kanalisatsioonikaevude vanusest on need osaliselt amortiseerunud, mistõttu toimub 
sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine 
protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui 
pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

Niidu küla keskuses formeeruv reovesi puhastatakse kohapeal pinnasfilterväljakul. 

Sademeveekanalisatsioon Niidu külas puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 
haljasaladel pinnasesse. 
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Niidu küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 3 
(Niidu küla ÜVK üldskeem). 

2.4.5 Niidu küla reovee vooluhulk ja reostuskoormus 

Niidu küla keskuses on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud üksnes 
ligikaudu 25 eramajade elanikud ehk ligikaudu 19% küla elanikest. 
Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Niidu küla elanike olmereovett. Tööstusliku 
päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Tabelis 26 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekkiva reovee 
arvestuslikud kogused aastal 2014. 

Tabel 26. Niidu küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tarbitud vee 
arvestuslikud kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja asutused) m3/a 688 

sh. elanike veetarve m3/a 688 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 0 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 1,9 

Andmed: OÜ Are Vesi. 

Niidu külas tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 
tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee vooluhulga mõõtja puudub, mistõttu 
andmed infiltratsiooni ja sademetevee osakaalu kohta reoveepuhastile suunatavas 
reovee vooluhulgas puuduvad. Tulenevalt sellest, et vanemad ühiskanalisatsiooni ja 
kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna osaliselt 
amortiseerunud, toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. Hinnanguliselt moodustab infiltratsioonivee osakaal ca 39% 
reoveepuhastile suunatavast reoveest. 

Niidu külas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike olmereovett. 
Ühiskanalisatsiooniga oli 2014. aastal varustatud ligikaudu 25 elanikku. Kuna külas 
pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud reostuskoormuse 
arvutuslik analüüs (tabel 27). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja koolis tarbib inimene 
vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. A., 1995). 
Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga ühendatud 
elanike veetarbe andmetele võetud 75,4 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. tabel 26). 
Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Niidu küla ühiskanalisatsiooniga 
varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks reostuskoormuseks on 1 
inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g heljuvainet, 2 g 
üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Niidu küla elanike poolt tekitatud arvestuslik reovee vooluhulk on ööpäevas ca 1,9 m3 
(vt tabel 27). Alljärgnevas tabelis toodud parameetrid on arvutuslikud ning võivad 
mõneti erineda reaalsest olukorrast. 
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Tabel 27. Niidu küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Niidu külas 25 1 75,4 25 1,9 1,5 

Asutused ja ettevõtted  0,3 30 0 0,0 0,0 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - - - 0,0 0,0 0,0 

Niidu küla reovesi kokku 25 - - 25 1,9 1,5 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       25 1,9 1,5 

Infiltratsioon - - 39% - 0,7 - 

REOVESI KOKKU      25 2,6 1,5 

2.4.6 Niidu küla reoveepumplad 

Niidu küla kanalisatsioonitorustikud on isevoolsed ning reoveepumplad 
ühiskanalisatsioonisüsteemis puuduvad.  

2.4.7 Niidu küla reoveepuhasti 

Niidu küla reoveepuhasti asub küla keskusest loodesuunas. Reovee puhastamine 
toimub 1980ndatel aastatel rajatud pinnasfilterväljakul. Reoveepuhasti kohta 
projektdokumentatsioon puudub.  

Visuaalse ülevaatuse ja saadud informatsiooni alusel läbib puhastisse suunatav 
reovesi läbivooluseptikut ning pinnasfiltrit (killustikust filterkeha). Heitvesi 
suunatakse Vahtmäe peakraavi. Filterväljaku toimimises vee-ettevõtte andmetel 
probleeme pole esinenud. Andmed reoveepuhastist loodusesse juhitava heitvee 
kvaliteedi kohta puuduvad. 

Niidu küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

� Niidu küla keskuse kanalisatsioonitorustikud on rajatud ligikaudu 30 aastat 
tagasi. Kanalisatsioonisüsteemi toimimises suuremaid probleeme pole 
esinenud. Kanalisatsioonitorustike ja –kaevude vanusest tulenevalt on pikemas 
perspektiivis vajalik kanalisatsioonisüsteem rekonstrueerida; 

� Niidu küla keskuse reoveepuhasti rajatud enam kui 25 aastat tagasi. Puhastit on 
regulaarselt hooldatud, kuid andmed suublasse juhitava heitvee kvaliteedi ning 
reoveepuhasti puhastusefektiivsuse kohta puuduvad. 
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3. Seadusandlik taust 
Are valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on lähtutud 
Eesti Vabariigi õigusaktidest ja normatiividest ning Euroopa Liidu direktiividest ja 
rahvusvahelistest kokkulepetest. Olulisemad nendest on: 

• Are valla arengukava 2014-2024 (vastu võetud Are Vallavolikogu 14. 
oktoobri 2014. a. määrusega nr. 17); 

• Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1. 
aprilli 2010. a. korraldusega nr. 118); 

• Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektid (EL-i veepoliitika raamdirektiivi 
2000/60/EÜ, joogiveedirektiivi 98/83/EÜ ning asulareovee direktiivi 
91/271/EMÜ nõuetest tuleneva vee kaitse ja kasutamise korraldamiseks);  

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus (muudetud ja täiendatud 16.12.2014. 
a. seadusega, RT I 23.12.2014, 14); 

• Veeseadus (muudetud ja täiendatud 11.06.2015. a. seadusega, RT I 
28.06.2015, 7); 

• Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (muudetud ja täiendatud 18.02.2015. 
a. seadusega, RT I 23.03.2015, 3); 

• Asjaõigusseadus (muudetud ja täiendatud 11.06.2015. a. seadusega, RT I 
30.06.2015, 4); 

• Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (vastu võetud 
18.02.2015, RT I 23.03.2015, 3); 

• Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (vastu võetud 
sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr. 82, muudetud 04.01.2013. a. 
määrusega nr. 4, RT I 11.01.2013, 1); 

• Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded (vastu võetud sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. 
a. määrusega nr. 1, muudetud 14.12.2009. a. määrusega nr. 97, RTL 2009, 99, 
1482); 

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (vastu võetud 
keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a. määrusega nr. 76, RTL 2005, 123, 
1949); 

• Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 16. 
mai 2001. a. määrusega nr. 171, muudetud 15.04.2010 a. määrusega nr. 51, 
RT I 2010, 16, 88); 

• Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 
sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks (vastu 
võetud keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrusega nr. 61, muudetud 
06.04.2011. a. määrusega nr. 23, RT I 12.04.2011, 6); 

• Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta 
esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende 
nõuete täitmise kontrollimise meetmed1 (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 
29. novembri 2012. a määrusega nr. 99, muudetud 06.06.2013. a. määrusega 
nr. 87, RT I 13.06.2013, 1). 

• Are valla vee-ettevõtja ja tema tegevuspiirkonna määramine (vastu võetud Are 
Vallavolikogu 13. märtsi 2009. a. otsusega nr 6); 
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• Are valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (vastu võetud 
Are Vallavolikogu 30. jaanuari 2015. a. määrusega nr 2); 

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (vastu võetud Are 
Vallavolikogu 30. jaanuari 2015. a. määrusega nr 3). 

3.1 Are valla arengukava 2014-2024 

Are valla arengukavas on toodud ülevaade Are valla vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemidest. Samuti on toodud ülevaade varasemalt teostatud 
suurematest investeeringutest ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisel ja 
rekonstrueerimisel. Peamiste probleemidena on toodud välja osaliselt või täielikult 
amortiseerunud olemasolevad kanalisatsioonisüsteemid ja reoveepuhastid (Are 
alevikus ja Suigu külas). Samuti on osa ühisveevärgi torustikest vananenud ja vajavad 
väljavahetamist. Lisaks puudub Are alevikus osal elanikest ühisveevärk ja/või 
kanalisatsioon. Are valla arengukavas on eraldi välja toodud ka see, et ühisveevärgi ja 
–kanalisatsiooni hetkeolukorrast ja tulevikuplaanidest annab põhjaliku ülevaate Are 
valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava.  

Are valla arengukava tegevuskavas on olulisemate eesmärkidena välja toodud 
järgnevad tegevused: 

• Renoveerida Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava (ÜVK) 
kohaselt Are aleviku, Suigu ja Niidu külakeskuse ühisveevärk ja 
kanalisatsioon KIK-i projektieraldiste abil ja mahtudes. 

3.2 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 

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. Põhjavee hea seisundi hoidmine ja tagamine 2015 aasta 
lõpuks tähendab seda, et põhjaveekogumi keemiline seisund vastab põhjavee 
keemilise seisundi näitajate, põhjavee kvaliteedi piirväärtuste ja saasteainesisalduse 
läviväärtuste alusel heale seisundiklassile ning koguseline seisund vastab koguselise 
seisundi näitajate tingimuste alusel heale seisundiklassile. 
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. 
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• 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.  
Samuti on vajalik kogu elanikkonnale 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. 
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. 
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4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
koostamise lähtealused 

4.1 ÜVK arendamise kava eesmärgid 

Are valla ÜVK arendamise kava eesmärgid on: 
• ÜVK süsteemide arengu kiirendamine ja eelduste loomine ÜVK teenuse 

tarbijate paremaks teenindamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks Are vallas; 
• kaasa aidata Are valla vee-ettevõtluse jätkusuutliku majandamismudeli 

väljatöötamisele;  
• perspektiivsete ÜVK süsteemide üldskeemide koostamine;  
• ÜVK väljaehitamiseks hinnanguliste töömahtude ja investeerimisvajaduste 

kindlakstegemine; 
• ÜVK arendamise kava optimaalse lahendusvariandi väljatöötamine ja selle 

realiseerimisetappide koostamine. 

4.2 ÜVK arendamise kava koostamise põhimõtted 

Käesolev arendamise kava on valminud Are Vallavalitsuse, OÜ Are Vesi ning töö 
täitjate ühistööna. Töö koostamisel on lähtutud alljärgnevatest põhimõtetest: 

• ÜVK arendamise kavaga antakse põhimõtteline lahendus ÜVK süsteemide 
kompleksseks arendamiseks Are vallas;  

• Arendamise kavas on planeeritavad ÜVK süsteemide arendamise tegevused 
jaotatud etappideks, tulenevalt valla ja vee-ettevõtete majanduslikest 
võimalustest ja vajadustest. Projektide etappidesse jagamine ühtlustab valla 
eelarvele langevat finantskoormust ja vee-ettevõtte laenukoormust ning aitab 
ära hoida ÜVK teenuse hinna hüppelist kasvu. Seejuures tuleb tagada iga 
järgneva etapi sõltumatu kuid samas sidus väljaehitamine, rekonstrueerimine 
eelnevate etappidega; 

• ÜVK-ga varustatud piirkonnas on kaardistatud olemasolevad vee- ja 
kanalisatsioonirajatised ning koostatud perspektiivsed arenguskeemid (vt töö 
lisades esitatud jooniseid 1...3); 

• ÜVK-ga kaetavad alad on piirkonnad, kus on juba välja arendatud ÜVK 
süsteemid, mis toimivad (süsteemidele väljastatud kasutusluba) ning mille 
haldamisega tegeleb Are Vallavalitsuse poolt kinnitatud vee-ettevõtja või kus 
ÜVK süsteemide rajamine on ette nähtud käesoleva ÜVK arendamise kavaga; 

• Väljaspool ÜVK süsteemiga kaetavaid alasid  (ÜVK-ga katmata alad) toimub 
ÜVK süsteemi väljaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel 
(määratud üldplaneeringus) Are Vallavalitsuse poolt väljastatavate tehniliste 
tingimuste alusel. Detailplaneeringu tehniliste tingimuste määramisel 
arvestatakse ÜVK süsteemide arendamise kavas esitatud perspektiivskeeme; 

• Are valla ÜVK arendamise kava koostamisel on arvestatud Lääne-Eesti 
vesikonna VMK-s püstitatud eesmärkide ja probleemidega; 

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

• Vastavalt Veeseaduse § 24
1
 lg 6 ei ole RKA-l reostuskoormusega alla 2000 ie 

ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja 
reoveepuhasti olemasolu korral tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et 
tagada reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab 
reovee tekitaja reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse 
kogumismahutisse ja korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni 
puudumisel reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie nõuete-
kohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett; 

• Lähtuvalt joogivee direktiivi nõuetest, peab kõikides olemasolevates 
veevarustussüsteemides, millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, 
joogivesi vastama kvaliteedinõuetele; 

• Vastavalt SM 31. juuli 2001. aasta määruse nr 82 § 9 lg 1 peab joogivee 
käitleja koostama ja käitlemise asukohajärgse Terviseametiga kooskõlastama 
joogivee kontrolli kava vähemalt kolmeks aastaks; 

• KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul arvestatakse, et (KOV 
või vee-ettevõtte) omafinantseering ÜVK süsteemide rajamise ja 
rekonstrueerimise korral moodustab 20%, sademeveekanalisatsiooni 
projektide puhul 50%;  

• KIK-ist saadava toetuse abil rajatakse ja rekonstrueeritakse Are vallas Are 
aleviku ning Suigu ja Niidu külade torustikud ja rajatised aastatel 2015-2027, 
mille tulemusena on tagatud kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning 
nõuetekohane reoveepuhastus enamusele asulate elanikele (sh kõigile RKA 
elanikele);   

• ÜVK torustike rekonstrueerimisel tuleb süsteemid liita uute vee- ja 
kanalisatsioonitorustikega, kui see on majanduslikult ning keskkonna-
kaitseliselt põhjendatud; 

• Vastavalt ÜVVKS-le tagatakse liitumistasuga ÜVK arendamine vastavalt 
ÜVK arendamise kavale. Liitumistasu ei saa võtta vastavalt arendamise kavale 
piirkonnas, kus ÜVK-ga ühendatakse rohkem kui 50% elamuid, mille 
ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. Nendes piirkondades 
tuleb ÜVK süsteemide rekonstrueerimise ja rajamise kulud katta ÜVK teenuse 
hinnaga. 

4.3 Investeerimisprojektide maksumuse hindamise põhimõtted 

Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on lähtutud 
tabelis 28 esitatud ühikhindadest.   
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Tabel 28. Vee-ja kanalisatsioonitorustike rajamismaksumuse arvutamise aluseks 
võetud torustike hinnad 

VEEVARUSTUS Ühik Läbimõõt Maksumus (eur) 

Veevõrgu rajamine/rekonstrueerimine     

veetorustiku rajamine m De32-De110 100 

majaühendus tk   900 

KANALISATSIOON       

Kanalisatsioonivõrgu rajamine/rekonstrueerimine      

isevoolne kanalisatsioonitoru rajamine  m De160-De315 150 

survekanalisatsioonitoru rajamine m De90-110 100 

majaühendus tk   900 

sademeveekanalisatsiooni torustiku rajamine m De160-De400 150 

vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine ühises kaevikus m  200 

vee- ja survekanalisatsiooni torustiku rajamine ühises kaevikus m  160 

4.4 Arendamise kava koostamise lähte- ja alusmaterjalid 

• Eesti Põhikaart M 1:20 000; 
• Are valla arengukava 2014-2024 (vastu võetud Are Vallavolikogu 14. oktoobri 

2014. a. määrusega nr. 17); 
• Are valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2011-2023; 
• Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 

2010. a. korraldusega nr. 118); 
• Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965; 
• Eesti hüdrogeoloogiline kaart 1:400000, EKG 1998; 
• Are aleviku Kooli ja Kaldeni tänavate veevarustuse ja kanalisatsiooni 

teostusjoonis, OÜ KLM Maakorraldusbüroo, 2012; 
• Are aleviku veetorustiku ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Teostusjoonis, OÜ 

Wew, 2015; 
• Are aleviku veetrassi teostusjoonis, OÜ Georite, 2011; 
• Niidu küla vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusjoonis, OÜ Georite, 2011; 
• Suigu küla reoveepumpla elektrikaabli ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonis, 

OÜ Tippgeo, 2013; 
• Ristiku elamurajooni vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonis, OÜ 

Maamõõdukeskus, 2006; 
• OÜ Are Vesi veekasutuse aruanded; 
• OÜ Are Vesi vee erikasutusluba nr L.VV/319936. 
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5. Vee-ettevõtluse areng 
Are vallas haldab ÜVK süsteeme OÜ Are Vesi, kes on valla territooriumil määratud 
ametlikuks vee-ettevõtjaks. ÜVK-ga seotud varad kuuluvad samuti OÜ-le Are Vesi.  

Käesolev arendamise kava jääb peale kinnitamist Are Vallavolikogu poolt 
raamdokumendiks vee-ettevõtte ÜVK-alasele tegevusele, millega määratletakse ÜVK 
arendamise põhimõtted, vajalikud tööde mahud ja investeeringud eemärgiga ehitada 
kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsiooni ning pinnase- ja pinnavee käitlemise 
tehnovõrgud, pumplad ning puhastusseadmed. Uute ÜVK süsteemide rajamine ja 
olemasolevate rekonstrueerimine vähendab avariide sagedust, infiltratsiooni ja 
veekadusid, millega kaasneb kulutuste vähenemine elektrienergia osas, kuna 
kulutatakse energiat vaid tarbitava vee-/reoveekoguse pumpamiseks ja puhastamiseks. 
Samuti võimaldavad planeeritud investeeringud tagada elanikele parema joogivee 
kättesaadavuse ning kvaliteedi.   

Arvestades, et SA KIK finantseerimise korrast lähtuvalt peab veeprogrammi taotluste 
puhul olema taotlejaks KOV enamusosalusega vee-ettevõte, siis on kavas ette nähtud 
investeeringute tegemisel planeeritud taotlejaks, elluviijaks ning hilisemaks 
omanikuks ja operaatoriks OÜ Are Vesi. Are vald osaleb vajadusel projektide 
rahastamises kaasfinantseerijana.  

Arvestades ÜVK teenuse suhteliselt väikest mahtu Are vallas ning sellest tulenevalt 
madalat käivet, mis piirab ühest küljest suuremate investeeringute tegemise 
võimekust ja teisest küljest kuluefektiivse veeteenuse osutamise võimalusi, võib 
kaaluda ka erinevaid võimalusi vee-ettevõtluse reorganiseerimiseks. Võimalikud 
alternatiivsed vee-ettevõtluse arengustsenaariumid oleksid järgmised: 

1. OÜ Are Vesi tegevuse lõpetamine operaatorina ning Are valla ÜVK 
süsteemide opereerimise andmine piirkondlikule vee-ettevõtjale (nt AS 
Matsalu Veevärk, AS Pärnu Vesi); 

2. OÜ Are Vesi ühinemine mõne väiksema vee-ettevõttega (nt AS Mako), mille 
tulemusel moodustuks väiksem piirkondlik vee-ettevõte. 

Kõigi ülaltoodud alternatiivide puhul võib leida nii poolt- kui ka vastuargumente, 
kuid kuna praeguseks ajaks pole teostatud sisulist analüüsi ega teada teiste osapoolte 
(vee-ettevõtete) nägemust, siis enne edaspidiste otsuste tegemist on vajalik teostada 
erinevate stsenaariumide põhjalikum analüüs.  

Kuna OÜ Are Vesi tegevuspiirkond Are vallas hõlmab üksnes alla 2000 ie 
reoveekogumisalasid või on väljaspool reoveekogumisalasid, siis liitumistasu ja ÜVK 
teenuse hinna kooskõlastamiseks tuleb vastavalt ÜVK seadusele esitada vastav taotlus 
koos ettepanekuga kooskõlastamiseks Are Vallavalitsusele. Vallavalitsus kontrollib 
seejuures, kas liitumistasu ja teenuse hinna arvestamisel on lähtutud ÜVK seaduses 
kehtestatud põhimõtetest. 
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6. Are valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
Are vallas on tarbijad ÜVK-ga varustatud kolmes asumis: Are alevikus ning Suigu ja 
Niidu külades. Reoveekogumisalad on moodustatud Are alevikus ning Suigu küla 
keskuses. 

Arendamise kava koostajate ning Are Vallavalitsuse ja OÜ Are Vesi esindajate ühise 
arutelu tulemusena on leitud, et parimaks lahenduseks ÜVK süsteemide arendamisel 
on jagada ÜVK süsteemide rekonstrueerimine ja arendamine etappideks. See tagab 
tööde jätkusuutliku teostamise ja arvestab valla ning vee-ettevõtte majanduslike 
võimalustega. 

Alljärgnevalt on lähtuvalt ptk 4 esitatud põhimõtetest prioriteetide järjekorras üldiselt 
välja toodud planeeritavad veemajanduse arendustegevused Are valla ÜVK-ga 
varustatud asulates aastatel 2015-2027: 

o 2015-2019 (lühiajaline perspektiiv) – ÜVK torustike rekonstrueerimine ja 
arendamine Are alevikus ning Niidu külas. Are aleviku Oja tn puurkaev-pumpla 
seadmete uuendamine ning juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine. Are 
aleviku ning Suigu küla reoveepuhastite rekonstrueerimine. Suigu küla Suurfarmi 
reoveepumpla rekonstrueerimine. Suigu küla survekanalisatsiooni torustike 
rekonstrueerimine. Ühendustorustiku rajamine Niidu küla ja Are aleviku 
ühisveevärgi liitmiseks. 

o 2020-2027 (pikaajaline perspektiiv) – Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine ja rajamine Are alevikus ja Suigu külas. Veetorustike rajamine 
Niidu küla idaosa elamute liitmiseks ühisveevärgiga. 

Käesoleva arendamise kava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte: 

• tehnilised – puudub ülevaatlik tehniline andmebaas enne 1995. aastat rajatud 
vee- ja kanalisatsioonivõrgu paiknemise ja seisukorra kohta (teostusjoonised 
jm.); 

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

• majanduslikud – puuduvad omavahendid sellises mahus, et lühikese 
ajaperioodi jooksul teostada ulatuslikke ÜVK süsteemide rekonstrueerimise- 
ja rajamistöid kogu valla territooriumil; 

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

6.1 Ülevaade möödunud perioodil valminud arendusprojektidest 

Möödunud perioodil (2011-2014) on Are vallas tehtud ÜVK arendamiseks ja 
rekonstrueerimiseks järgnevad tööd: 

• Are aleviku, Kooli ja Kaldeni tänavate veetorustiku ehitamise II etapp ning 
kanalisatsiooni ja sadevee ehitamine, sh: 

- Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 1565 m; 
- Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine – ca 247 m; 
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- Survekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine – ca 97 m; 
- Drenaažitorustiku rekonstrueerimine – ca 49 m; 
- Reoveepumpla rekonstrueerimine – 1 tk; 

• Are aleviku veetorustiku ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise III etapp, sh: 
- Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 2308 m; 
- Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine – ca 

2106 m; 
- Survekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine ja rajamine – ca 853 

m; 
- Reoveepumpla rekonstrueerimine – 3 tk; 

• Suigu küla keskuse reoveepumpla rekonstrueerimine. 

6.2 Are alevik 

6.2.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Are aleviku 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

• Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud aleviku lõuna- ja 
kaguosas tööstuspiirkonnas ning Tori tee eramute piirkonnas on 
amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist; 

• Are aleviku Pärivere keskuse puurkaev-pumpla hoone on halvas 
seisukorras. 

6.2.2 Perspektiivne veetarve Are alevikus 

Are aleviku ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 380 Are aleviku 
elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Are aleviku ettevõtteid ja asutusi. 

2014. aastal tarbiti Are aleviku ühisveevarustuse kaudu ligikaudu 10709 m3 vett, ehk 
ligikaudu 29,3 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 29 on toodud Are aleviku 
perspektiivne veetarve.  
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Tabel 29. Are aleviku perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

Elanike arv   424 428 432 436 436 436 436 

ÜV-ga ühendatud 

elanike arv   385 394 408 412 412 412 412 

Liitunute osakaal % 91 92 94 94 94 94 94 

Ühiktarbimine l/d*in 70 70 70 70 70 70 70 

Elanike veetarve m
3
/d 27,0 27,6 28,6 28,8 28,8 28,8 28,8 

Asutuste ja 

ettevõtete veetarve m
3
/d 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Veetarve kokku m
3
/d 29,8 30,4 31,4 31,7 31,7 31,7 31,7 

Veekaod m
3
/d 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 

Veetootmine kokku m
3
/d 32,8 33,5 34,6 34,9 34,9 34,9 34,9 

Elanike veetarve  m
3
/a 9 837 10 067 10 424 10 527 10 527 10 527 10 527 

Asutuste ja 

ettevõtete veetarve  m
3
/a 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 

Veetarve kokku  m
3
/a 10 883 11 113 11 470 11 573 11 573 11 573 11 573 

Veekaod  m
3
/a 1 088 1 111 1 147 1 157 1 157 1 157 1 157 

Veetootmine kokku  m
3
/a 11 971 12 224 12 617 12 730 12 730 12 730 12 730 

Perspektiivne veetarve Are alevikus on aastal 2027 ligikaudu 31,7 m3 ööpäevas (tabel 
29). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et elanike veetarve ei suurene ning 
keskmiselt tarbivad elanikud ööpäevas 70 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on 
arvestatud, et ühisveevärgiga liitub Are aleviku lääneosas ühisveevärgi 
väljaarendamise järgselt täiendavalt ligikaudu 15 elanikku. Asutuste puhul on 
arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene ning veetarve seetõttu ei suurene. 
Ettevõtete veetarve on võetud 2014. aasta seisuga, sest ei ole teada, kui palju 
ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse. Veekadude osakaaluna on 
arvestatud 10 % tarbitud vee kogusest. 

6.2.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Ühisveevärk on Are alevikus suures osas rekonstrueeritud ning valdavalt heas 
seisukorras. Käesoleval ajal on Are alevikus üks veevõrk ning vett ühisveevarustuse 
tarbeks võetakse kahest puurkaev-pumplast. Tulenevalt sellest, et lühiajalises 
perspektiivis on plaanis ühisveevärki laiendada ning veetootmist seega suurendada, 
on vajalik välja vahetada ka Oja tn puurkaev-pumpla seadmed suurema tootlikkusega 
seadmete vastu, kuna hetkel on nende jõudlus ammendumas. Seadmete vahetamisel 
on otstarbekas arvestada vajadusega tagada Oja tn puurkaevu abil kogu asula 
veevajadus ning ühendustorustiku väljaehitamise järel ka Niidu küla keskuse 
veetarve. Rekonstrueerimist vajav Pärivere Keskuse puurkaev-pumpla jääb kasutusele 
reservkaevuna. Sellest lähtuvalt ühisveevärgi arendamise alternatiivid puuduvad. 

6.2.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Are alevikus ühisveevärgiga varustatud suurem enamus aleviku 
elanikest. Ühisveevarustuse arendamise kava koostamisel on arvestatud, et 
ühisveevärgi laiendamise kaudu tagatakse täiendav liitumisvõimalus ligikaudu 15 
Pärnu mnt läänesuunas asuvale tarbijale. Arendamise kava lühiajalises perspektiivis 
(2015-2019) on planeeritud laiendada aleviku ühisveevärki Pärnu mnt läänesuunas 



 

54 

asuvate elanike tarbeks ning rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud 
ühisveevarustuse torustikud Tori tee piirkonnas. Lisaks on arendamise kava 
lühiajalises perspektiivis vajalik uuendada Oja tn puurkaev-pumpla seadmeid ning 
rajada puurkaev-pumpla tarbeks juurdepääsutee ja teenindusplats. Arendamise kava 
pikaajalises perspektiivis (2020-2027) on planeeritud rekonstrueerida olemasolevad 
vanemad ühisveevärgi torustikud aleviku lõuna- ja kaguosas ning Uue tn piirkonnas. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Are alevikus ning perspektiivsel ühisveevärgiga kaetaval alal. 

Are aleviku olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva 
töö lisades esitataval joonisel 1. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019 

Arendamise kava raames on planeeritud laiendada olemasolevat ühisveevärki aleviku 
lääneosas Pärnu mnt läänesuunas jäävate tarbijate liitmiseks ühisveevärgiga. 
Käesoleval ajal on piirkonna elanikel veevarustuse tarbeks kasutusel peamiselt 
salvkaevud, kust saadav vesi on reostunud ning ei kõlba joogiveeks. Samuti on vajalik 
rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud ühisveevärgi torustikud Tori tee 
piirkonnas. Vanemad ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud on rajatud enam kui 
20 aastat tagasi ning on vanusest tingituna käesolevaks ajaks amortiseerunud ning 
halvas seisukorras. 

Lisaks on ÜVK arendamise kava lühiajalises perspektiivis vajalik uuendada Oja tn 
puurkaev-pumpla seadmeid ning rajada pumpla tarbeks juurdepääsutee ning 
teenidusplats. Suurema tootlikkusega seadmete paigaldamisel tuleb arvestada 
vajadusega tagada Oja tn puurkaev-pumpla abil kogu asula veetarve ning 
perspektiivse ühendustorustiku rajamise korral ka Niidu küla veevajadus.   

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2020-2027 

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on planeeritud rekonstrueerida 
olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud aleviku lõuna- ja kaguosas ning Uue 
tn piirkonnas. Vanemad ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud on rajatud enam 
kui 20 aastat tagasi ning on vanusest tingituna käesolevaks ajaks amortiseerunud ning 
halvas seisukorras. Veetorustike rekonstrueerimine toimub samaaegselt 
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisega, kuna sellisel juhul on võimalik osa 
torustikke paigaldada ühisesse kaevikusse. Kuna mitmel pool on veevarustuse 
torustikud rajatud erakinnistutele on raskendatud torustike hooldustööd, mistõttu tuleb 
need rekonstrueerimise käigus paigaldada teede ja tänavate äärde. 

Ühisveevärgi arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Are alevikus ning 
ühisveevärgiga kaetaval alal on toodud tabelis 30. 



 

55 

Tabel 30. Are aleviku ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Are aleviku ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019 

Oja tn puurkaev-pumpla seadmete uuendamine ning 
juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine kompl 1 30 870   6 174 

Veetorustike rajamine Pärnu mnt läänesuunas  m 715 79 600   15 920 

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 715 71 500   14 300 

sh majaühenduste rajamine tk 9 8 100   1 620 

Veetorustike rekonstrueerimine Tori tee piirkonnas  m 605 66 800   13 360 

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 605 60 500   12 100 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 7 6 300   1 260 

     

Are aleviku ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2020-2027 

Veetorustike rekonstrueerimine aleviku lõuna- ja 
kaguosas ning Uue tn piirkonnas m  810 93 600   18 720 

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 480 48 000   9 600 

sh veetorustike rekonstrueerimine ühises kaevikus 

isevoolse kanalisatsioonitorustikuga m 330 33 000   6 600 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 14 12 600   2 520 

     

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     203 861   40 772 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     107 640   21 528 

Veevarustus KOKKU     311 501   62 300 

6.2.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Are aleviku 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

• Are aleviku vanemad kanalisatsioonitorustikud on amortiseerunud ning 
käesolevaks ajaks halvas seisukorras. Vanemate ühiskanalisatsiooni ja 
kinnistusiseste torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub 
sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi; 

• Are aleviku reoveepuhasti on osaliselt amortiseerunud ning vajab 
rekonstrueerimist. Halvas seisukorras on reoveepuhasti tehnohoone ning 
puhasti ehituskonstruktsioonid ja setiti puitvaheseinad. Samuti on mudastunud 
ning kinni kasvanud olemasolevad järelpuhastuseks kasutatavad biotiigid. 

6.2.6 Are aleviku perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Are aleviku reostuskoormus on ligikaudu 442 ie. Perspektiivis on 
arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus reoveekogumisala 
elanikest ning ühiskanalisatsiooni laiendamise tulemusena aleviku lääneosas Pärnu 
mnt ääres lisandub pikemas perspektiivis täiendavalt ligikaudu 24 elanikku. Are 
aleviku perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas 
tabelis (tabel 31). Reovee vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et olemasolevate 
asutuste ja ettevõtete reovee kogus perspektiivis ei suurene ning jääb samaks. 
Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 20 % tarbijatele pumbatud vee kogusest.  
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Tabel 31. Are aleviku perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

ÜK-ga ühendatud elanike 

arv  375 379 383 387 387 395 411 

Liitunute osakaal % 88 89 89 89 89 91 94 

Ühiktarbimine l/d*in 70 70 70 70 70 70,0 70,0 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 26,3 26,5 26,8 27,1 27,1 27,7 28,8 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 27,7 28,0 28,3 28,6 28,6 29,1 30,3 

Infiltratsioon m
3
/d 5,5 5,6 5,7 5,7 5,7 5,8 6,1 

Reovesi kokku m
3
/d 33,3 33,6 34,0 34,3 34,3 35,0 36,3 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 9 581 9 683 9 786 9 888 9 888 10 092 10 501 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 547 547 547 547 547 547 547 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 10 128 10 230 10 333 10 435 10 435 10 639 11 048 

Infiltratsioon m
3
/a 2 026 2 046 2 067 2 087 2 087 2 128 2 210 

Reovesi kokku m
3
/a 12 154 12 277 12 399 12 522 12 522 12 767 13 258 

Are aleviku elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvutuslik 
perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 30,3 m3 (vt tabel 31). 
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekib arvutuslikult ööpäevas ligikaudu 
28,8 m3 reovett, mis moodustab ligikaudu 95 % kogu tekkivast reovee vooluhulgast. 
Antud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest 
olukorrast. 

6.2.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Are aleviku ühiskanalisatsioon on suures osas rekonstrueeritud ning on heas 
seisukorras. 

Olemasoleva Are aleviku reoveepuhasti tehnohoone ning puhasti 
ehituskonstruktsioonid ja setiti puitvaheseinad on amortiseerunud. Halvas seisukorras 
on ka järelpuhastuseks kasutatavad biotiigid. Sellest lähtuvalt vajab puhasti 
rekonstrueerimist. Puhasti rekonstrueerimisel on otstarbekas kasutada ära 
olemasolevaid betoonmahuteid ning rajada uus aktiivmudatehnoloogial põhinev 
individuaallahendusega reoveepuhasti. Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine 
on soodsam lahendus kui uue aktiivmuda ja/või biokiletehnoloogial põhineva 
kompaktpuhasti rajamine Are alevikus moodustuva reovee puhastamiseks ning 
võimaldab ära kasutada olemasolevaid puhasti rajatisi. Sellest lähtuvalt reovee 
puhastamise alternatiivid puuduvad.  

6.2.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem enamus Are aleviku elanikest ning 
ühiskanalisatsiooni laiendamise tulemusel aleviku lääneosas lisandub pikemas 
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perspektiivis täiendavalt ca 30 elanikku. Lisaks elanikele on arvestatud ka ettevõtete 
ja asutuste reoveega.  

ÜVK arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2015-2019) on vajalik 
rekonstrueerida olemasolev Are aleviku reoveepuhasti. Pikaajalises perspektiivis 
(2020-2027) on ette nähtud olemasolevate amortiseerunud ühiskanalisatsiooni 
torustike rekonstrueerimine aleviku lõuna- ja kaguosas ning Uus tn piirkonnas. Lisaks 
on planeeritud arendamise kava pikaajalises perspektiivis laiendada 
ühiskanalisatsiooni Are aleviku lääneosas Pärnu mnt piirkonnas. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Are alevikus. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasolev Are 
aleviku reoveepuhasti. Puhasti rekonstrueerimisel kasutatakse võimalusel ära 
olemasolevaid mahuteid. Tööde käigus rekonstrueeritakse puhasti mahutid ning 
paigaldatakse uued elektri- ja automaatikaseadmed, toruarmatuur, mahutite katte ning 
rajatakse uus tehnohoone. Rekonstrueeritava reoveepuhasti ümber rajatakse piirdeaed 
ning puhastini rajatakse juurdepääsutee. Lisaks korrastatakse ning puhastatakse settest 
olemasolevad järelpuhastuseks kasutatavad biotiigid kogupindalaga ca 1920 m2. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2020-2027.  

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasolevad 
amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud Are aleviku lõuna- ja kaguosas ning 
Uus tn piirkonnas. Amortiseerunud ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste 
kanalisatsioonitorustike ja -kaevude tõttu toimub sademete ja pinnasevee 
infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi, mis põhjustab häireid reoveepuhasti töös. 
Rekonstrueeritava isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ligikaudu 930 
meetrit. 

Pikaajalises perspektiivis on kavas laiendada ka olemasolevat Are aleviku 
ühiskanalisatsiooni aleviku lääneosas Pärnu mnt piirkonnas. Selleks on planeeritud 
rajada ligikaudu 790 m isevoolseid ning ca 140 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. 
Lisaks on vajalik rajada 1 reoveepumpla. Kuna ühiskanalisatsiooni laiendamine pole 
piisavate finantsvahendite puudumise tõttu lähiajal koos veetorustike rajamisega 
võimalik, tuleb Pärnu mnt piirkonna elanikel reovesi senikaua nõuetekohaselt koguda 
kogumismahutitesse ning korraldada selle äravedu Are aleviku reoveepuhastile.  

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Are alevikus on 
toodud tabelis 32 
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Tabel 32. Are aleviku ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Are aleviku ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019  

Are aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine ie 350 130 000   26 000 

     

Are aleviku ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2020-2027 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 
Are aleviku lõuna- ja kaguosas ning Uus tn piirkonnas  m 930 144 850   28 970 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi 

kaevikus m 605 90 750   18 150 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ühises 
kaevikus veetorustikega m 325 32 500   6 500 

sh majaühenduste rajamine tk 24 21 600   4 320 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine Pärnu 
mnt läänesuunas  m 790 124 200   24 840 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi 

kaevikus m 670 100 500   20 100 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ühises 

kaevikus survekanalisatsiooni torustikuga m 120 12 000   2 400 

sh majaühenduste rajamine tk 13 11 700   2 340 

Survekanalisatsiooni torustike rajamine Pärnu mnt 
läänesuunas  m 143 14 300   2 860 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine eraldi 
kaevikus m 28 2 800   560 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine ühises 

kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga m 115 11 500   2 300 

Reoveepumpla rajamine kmpl 1 31 000   6 200 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     149 500   29 900 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     361 503   72 301 

Kanalisatsioon KOKKU     511 003   102 201 

6.2.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Are alevikus valgub kõvakattega teedelt ja asfaltplatsidel sademevesi teeäärsetesse 
kraavidesse või haljasaladele. Drenaažiga on alevikus varustatud Pärivere tn 
korterelamud, milles formeeruv sademevesi juhitakse kraavi. Are Vallakeskusel on 
lokaalne sademevee kanalisatsioonivõrk, mis juhitakse vallakeskuse kõrval olevasse 
peakraavi. Samuti on drenaažiga varustatud Oja ja Kooli tn elamud mille vesi 
juhitakse Kaldojasse, Uue tn elamute drenaaživesi juhitakse ühiskanalisatsiooni. 
Mujal on sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele 
on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.  

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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6.3 Suigu küla 

6.3.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Suigu küla 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

• Suigu küla Suurfarmi puurkaev-pumpla on amortiseerunud ning halvas 
seisukorras. Puurkaevust veevõrku suunatavas vees on üle piirnormi üldraua 
ja fluoriidide sisaldus; 

• Suigu küla põhjaosa tööstuspiirkonna ühisveevarustuse torustikud on 
amortiseerunud. Torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi kasutades 
peamiselt malmtorusid. 

6.3.2 Perspektiivne veetarve Suigu külas 

Suigu küla keskuse ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 180 
elanikku. 

2014. aastal tarbiti Suigu küla ühisveevarustuse puurkaevudest ligikaudu 15 372 m3 
vett, ehk ligikaudu 42,1 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 33 on toodud Suigu küla 
perspektiivne veetarve. 

Tabel 33. Suigu küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

Elanike arv   251 253 255 257 257 257 257 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   180 182 184 186 186 186 186 

Liitunute osakaal % 72 72 72 72 72 72 72 

Ühiktarbimine l/d*in 85 85 85 85 85 85 85 

Elanike veetarve m
3
/d 15,3 15,5 15,6 15,8 15,8 15,8 15,8 

Asutuste ja Ettevõtete 

veetarve m
3
/d 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 

Veetarve kokku m
3
/d 42,1 42,3 42,5 42,6 42,6 42,6 42,6 

Veekaod m
3
/d 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 

Veetootmine kokku m
3
/d 46,3 46,5 46,7 46,9 46,9 46,9 46,9 

Elanike veetarve  m
3
/a 5 585 5 647 5 709 5 771 5 771 5 771 5 771 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 9 792 9 792 9 792 9 792 9 792 9 792 9 792 

Veetarve kokku  m
3
/a 15 377 15 439 15 501 15 563 15 563 15 563 15 563 

Veekaod  m
3
/a 1 538 1 544 1 550 1 556 1 556 1 556 1 556 

Veetootmine kokku  m
3
/a 16 914 16 982 17 051 17 119 17 119 17 119 17 119 

Perspektiivne veetarve Suigu küla keskuses on aastal 2027 ligikaudu 42,6 m3 
ööpäevas (tabel 33). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et elanike veetarve ei 
suurene ning keskmiselt tarbivad elanikud ööpäevas 85 liitrit vett. Asutuste puhul on 
arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene ning veetarve seetõttu ei suurene. 
Ettevõtete veetarve on võetud 2014. aasta seisuga, sest ei ole teada, kui palju 
ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse. Veekadude osakaaluna on 
arvestatud 10 % tarbitud vee kogusest. 
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6.3.3 Veevarustuse edasine areng 

Suigu küla keskuse ühisveevärgi torustikud on suures osas rekonstrueeritud ning heas 
seisukorras. Olemasolev Suurfarmi puurkaev-pumpla on amortiseerunud ning 
puurkaevust võetav vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele. Perspektiivis on asula 
ühisveevarustuse tarbeks jätta kasutusele üksnes Lasteaia puurkaev-pumpla. 
Suurfarmi puurkaev-pumpla loovutada farmile või lihatööstusele. Arendamise kava 
pikaajalises perspektiivis (2020-2027) on vajalik rekonstrueerida olemasoleva 
vanemad ühisveevärgi torustikud küla põhjaosas.  

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Suigu külas. 

Suigu küla olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva 
töö lisades esitataval joonisel 2. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2020-2027 

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on planeeritud rekonstrueerida 
olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud küla keskuse põhjaosas. Vanemad 
ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi ning on 
vanusest tingituna käesolevaks ajaks amortiseerunud ning halvas seisukorras. Kuna 
mitmel pool on veevarustuse torustikud rajatud erakinnistutele on raskendatud 
torustike hooldustööd, mistõttu tuleb need rekonstrueerimise käigus paigaldada teede 
ja tänavate äärde. Suurfarmi puurkaev-pumplast tööstusettevõteteni rajatud vanemad 
veevarustuse torustikud jäetakse kasutusele ettevõtete tarbeks. Samuti on neil 
perspektiivis võimalik liituda Suigu küla keskuse ühisveevärgiga. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Suigu külas on toodud tabelis 34. 

Tabel 34. Suigu küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Suigu küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2020-2027 

Veetorustike rekonstrueerimine Suigu küla keskuse 
põhjaosas m  790 85 300   17 060 

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 790 79 000   15 800 

sh majaühenduste rajamine tk 7 6 300   1 260 

        

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     98 095   19 619 

Veevarustus KOKKU     98 095   19 619 

6.3.4 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Suigu küla keskuses 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

• Suigu küla vanemad kanalisatsioonitorustikud on amortiseerunud ning 
käesolevaks ajaks halvas seisukorras. Vanemate ühiskanalisatsiooni ja 
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kinnistusiseste torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub 
sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi; 

• Amortiseerunud ning halvas seisukorras on olemasolev Suigu suurfarmi 
reoveepumpla. Reoveepumpla on rajatud 3 m läbimõõduga r/b 
kaevurõngastest, mis on tõenäoliselt halva hüdroisolatsiooniga. Samuti on 
pumpla elektriseadmestik vananenud; 

• Suigu küla reoveepuhasti on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Samuti 
on mudastunud ja kinni kasvanud järelpuhastuseks kasutatavad biotiigid. 

6.3.5 Suigu küla keskuse perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Suigu küla keskuse reostuskoormus on ligikaudu 240 ie. Perspektiivis 
on arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus Suigu küla keskuse 
elanikest ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Suigu küla perspektiivne reovee 
vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 35). Reovee 
vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et olemasolevate asutuste ja ettevõtete 
reovee kogus perspektiivis ei suurene ning jääb samaks. Infiltratsioonivee osakaal 
moodustab ca 20 % tarbijatele pumbatud vee kogusest. 

Tabel 35. Suigu küla keskuse perspektiivne reovee vooluhulk. 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

ÜK-ga ühendatud elanike arv 150 152 154 156 156 156 156 

Liitunute osakaal % 60 60 60 61 61 61 61 

Ühiktarbimine l/d*in 85 85 85 85 85 85 85 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 12,8 12,9 13,1 13,3 13,3 13,3 13,3 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 18,5 18,6 18,8 19,0 19,0 19,0 19,0 

Infiltratsioon m
3
/d 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Reovesi kokku m
3
/d 22,2 22,4 22,6 22,8 22,8 22,8 22,8 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 4 654 4 716 4 778 4 840 4 840 4 840 4 840 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 2 087 2 087 2 087 2 087 2 087 2 087 2 087 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 6 741 6 803 6 865 6 927 6 927 6 927 6 927 

Infiltratsioon m
3
/a 1 348 1 361 1 373 1 385 1 385 1 385 1 385 

Reovesi kokku m
3
/a 8 089 8 163 8 238 8 312 8 312 8 312 8 312 

Suigu küla keskuse elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvutuslik 
perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 19,0 m3 (vt tabel 35). Suigu küla 
reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 14,4 kg BHT7/d. Antud 
parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.3.6 Reovee puhastamise alternatiivid 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis tuleb rekonstrueerida olemasolev 
reoveepuhasti. Töö koostajad kaalusid erinevaid reoveepuhastuse alternatiive, 
selgitamaks välja tehnilisest aspektist, keskkonnamõjude seisukohalt ning 
majanduslikult kõige parem lahendus Suigu küla reovee puhastamiseks. 

Reoveepuhasti perspektiivse reostuskoormuse arvestamisel on võetud arvesse lisaks 
ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes 
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moodustuvale olmereoveele ka lihatööstusest pärineva eelpuhastatud tööstusliku 
päritolu reoveega. Alternatiivide hulka ei kuulu individuaalsete reovee 
kogumissüsteemide rajamine, kuna küla keskuses on olemas ühiskanalisatsioon ning 
kogumiskaevude rajamine ning tühjendamine kujuneks pikemas perspektiivis 
kulukamaks lahenduseks. Samuti ei kaaluta pikemalt reovee survetorustiku ehitamine 
ja reovee juhtimine lähedalasuvale suuremale reoveepuhastile, kuna selle maksumus 
ületaks mitmekordselt kohapealse reoveepuhasti rajamise maksumust.  

Seega on Suigu külas tekkiva reovee puhastamiseks kaalutud järgnevaid alternatiive:  

Alternatiiv A – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine individuaallahendusega 
aktiivmuda tehnoloogial põhineva reoveepuhastina; 

Alternatiiv B – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine aktiivmuda 
tehnoloogial põhineva annuspuhastina; 

Alternatiiv C – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine biokile tehnoloogial 
põhineva reoveepuhastina; 

6.3.6.1 Alternatiiv A – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine 
individuaallahendusega aktiivmuda tehnoloogial põhineva reoveepuhastina 

Olemasolev reoveepuhasti rekonstrueeritakse individuaallahendusega aktiivmuda  
tehnoloogial põhineva reoveepuhastina. Olemasolevad reoveepuhasti territooriumil 
olevad BIO-50 tüüpi aktiivmudapuhasti mahutid likvideeritakse ning rajatakse uued 
protsessimahutid. Rekonstrueeritakse ka reoveepuhasti tehnohoone, millesse 
paigaldatakse madalsurve kompressorid (2 tk), võreseade ja seadmed fosfori 
keemiliseks sadestamiseks vajaliku kemikaali hoidmiseks ja doseerimiseks. 
Aeratsioonisüsteemis kasutatakse õhu viimiseks reovette peenmulldifuusoreid. Lisaks 
rekonstrueeritakse olemasolevad kasutuses olevad biotiigid kogupindalaga ca 4800 
m2. Liigmuda tihendatakse selleks ette nähtud mahutis ning veetakse käitlemiseks 
lähimale suuremale reoveepuhastile. Rekonstrueeritava reoveepuhasti ümber rajatakse 
uus piirdeaed ning puhastini rajatakse korralik juurdepääsutee.  

Alternatiiv A hinnanguline maksumus on 242 210 eurot. 

6.3.6.2 Alternatiiv B – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine aktiivmuda 
tehnoloogial põhineva annuspuhastina 

Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueeritakse aktiivmuda  tehnoloogial põhineva 
annuspuhastina. Olemasolevad reoveepuhasti territooriumil olevad BIO-50 tüüpi 
aktiivmudapuhasti mahutid likvideeritakse ning rajatakse uued protsessimahutid. 
Rekonstrueeritakse ka reoveepuhasti tehnohoone, millesse paigaldatakse madalsurve 
kompressorid (2 tk), võreseade ja seadmed fosfori keemiliseks sadestamiseks vajaliku 
kemikaali hoidmiseks ja doseerimiseks. Aeratsioonisüsteemis kasutatakse õhu 
viimiseks reovette peenmulldifuusoreid. Lisaks rekonstrueeritakse olemasolevad 
kasutuses olevad biotiigid kogupindalaga ca 4800 m2. Liigmuda tihendatakse selleks 
ette nähtud mahutis ning veetakse käitlemiseks lähimale suuremale reoveepuhastile. 
Rekonstrueeritava reoveepuhasti ümber rajatakse uus piirdeaed ning puhastini 
rajatakse korralik juurdepääsutee.  
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Alternatiiv B hinnanguline maksumus on 210 705 eurot. 

6.3.6.3 Alternatiiv C - Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine biokile 
tehnoloogial põhineva reoveepuhastina 

Olemasoleva BIO-50 tüüpi reoveepuhasti mahutid ja tehnohoone likvideeritakse ning 
rajatakse uus biokiletehnoloogial põhinev tehasevalmidusega reovee kompaktpuhasti. 
Rekonstrueeritavasse reoveepuhasti tehnohoonesse paigaldatakse madalsurve 
kompressorid (2 tk), võreseade ja seadmed fosfori keemiliseks sadestamiseks vajaliku 
kemikaali hoidmiseks ja doseerimiseks. Lisaks rekonstrueeritakse olemasolevad 
kasutuses olevad biotiigid kogupindalaga ca 4800 m2. Liigmuda tihendatakse selleks 
ette nähtud mahutis ning veetakse käitlemiseks lähimale suuremale reoveepuhastile. 
Rekonstrueeritava reoveepuhasti ümber rajatakse uus piirdeaed ning puhastini 
rajatakse korralik juurdepääsutee. 

Alternatiiv C hinnanguline maksumus on 238 405 eurot. 

Reoveepuhasti alternatiivide ekspluatatsioonikulud hõlmavad elektri-, kemikaali- ja 
tööjõukulu ning saastetasusid, proovide analüüsi ja liigmuda äraveo maksumust. 
Hinnanguliselt on kõigi reovee puhastamise alternatiivsete lahenduste 
ekspluatatsioonikulud võrreldavad, jäädes vahemikku 9400-10200 eurot aastas.   

6.3.6.4 Sobivaima alternatiivi valik ja põhjendamine 

Alljärgnevas tabelis (tabel 36) on võrdlevalt toodud kolme alternatiivse lahenduse 
maksumuste ja ekspluatatsioonikulude hinnang pikema ajaperioodi lõikes. 
Alternatiivsete lahenduste korral on arvestatud 30 aastase kasutusaja jooksul 
tehtavates investeeringutes seadmete ühekordse väljavahetamise vajadusega (eluiga 
15 aastat). Samuti on arvestatud, et puhasti konstruktsioonide ja rajatiste eluiga on 40 
aastat ning seetõttu omavad puhastid peale 30 aasta kasutusaja möödumist teatavat 
jääkväärtust. Ekspluatatsioonikulud on arvutatud pikema ajaperioodi (30 aastat) 
kohta. Tabeli viimases veerus on toodud 30 aasta investeeringute ja 
ekspluatatsioonikulude summaarne maksumus. 

Tabel 36. Alternatiivide maksumuste ja ekspluatatsioonikulude võrdlev hinnang 
pikema ajaperioodi lõikes (ilma käibemaksuta) 

Alternatiiv 

Maksumus (eurot)* 

Ehitus-
maksumus 

Seadmete 
asendamiskulutus 

Investeeringu  
jääkväärtus 

Investeering 
30 a 

Ekspluatatsioon 
30 a 

Kokku 

Alternatiiv A – 
Individuaal-
lahendusega 
aktiivmudapuhasti 
rajamine 

242 210 48 442  48 442  242 210  304 882  547 092  

Alternatiiv B – 
Annuspuhasti 
rajamine 

210 705 42 141  42 141  210 705  280 882  491 587  

Alternatiiv C – 
Kompaktpuhasti 
rajamine 

238 405 47 681  47 681  238 405  280 882  519 287  

*Investeeringu hetkeväärtus 
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Vastavalt alternatiivide analüüsile on rajamismaksumuse põhjal odavaimaks 
lahenduseks aktiivmudatehnoloogial põhineva annuspuhasti rajamine (Alternatiiv B) 
ning kallimaks lahenduseks individuaallahendusega aktiivmudatehnoloogial põhineva 
reoveepuhasti rajamine (Alternatiiv A). Kuna opereerimise maksumused on 
alternatiivsete reoveepuhasti lahenduste korral võrdlemisi sarnased, kujuneb pikemas 
perspektiivis odavaimaks lahenduseks rajamismaksumuse poolest soodsaim 
alternatiiv.  

Võrreldes aga aktiivmudatehnoloogial põhinevate puhastuslahendustega on 
biokiletehnoloogial põhinevatel kompaktpuhastitel mõningaid tehnilisi puudusi. 
Peamised puudused võrreldes aktiivmudapuhastiga on väiksem koormustaluvus ning 
võimalik järelpuhastuse vajadus. Samuti pole mitmed varasemalt kasutusel olnud 
kompaktpuhastid näidanud head töökindlust ning uute kompaktpuhastite puhul 
kogemus nende eluea seisukohalt puudub. Antud juhul on siiski arvestatud, et 
kompaktpuhasti eluiga on 40 aastat, kuid tegelikkuses võib see olla väiksem, mistõttu 
kulutused puhastile võivad olla mõnevõrra suuremad. Kompaktpuhastite puuduseks 
on ka see, et puudub laiendamise võimalus, juhul kui koormus puhastile tulevikus 
suureneb. 

Kuna vee-ettevõtte tegevuspiirkonnas on peamiselt aktiivmudatehnoloogial  
põhinevaid reoveepuhastid, on sarnaste puhastite opereerimine ja seadistamine 
lihtsam võimaldades tagada paremaid ja efektiivsemaid puhastustulemusi. Seetõttu 
on sobilikuks ning operaatori seisukohalt eelistatumaks alternatiiviks Suigu 
külas tekkivate reovete puhastamiseks aktiivmudatehnoloogial põhineva 
individuaallahendusega reoveepuhasti rajamine. 

ÜVK arendamise kavas on Suigu küla reoveepuhasti maksumuse korral arvestatud 
aktiivmudatehnoloogial põhineva annuspuhasti rajamise maksumusega, kuid lõplik 
reoveepuhasti valik tehakse hilisema projekteerimise käigus. Seda eelkõige seetõttu, 
et käesolevas alternatiivide analüüsis hinnatud rajamis- ja ekspluatatsioonikulude 
arvestuse täpsuseks võib pidada ±5...10%, mistõttu võib öelda, et reoveepuhastuse 
intensiivtehnoloogiate rajamise maksumused on sisuliselt võrdsed. 
Aktiivmudatehnoloogial põhinevate reoveepuhastite rajamismaksumuste, 
ekspluatatsioonikulude ning tehnilise lahenduse põhjal pole konkurentsi piiramata 
võimalik ühte eelistatumat bioloogilise puhastuse tehnoloogilist lahendust määrata, 
mistõttu aktiivmudaprotsessi täpne konfiguratsioon (SBR või eeldenitrifikatsioon) 
valitakse vastavalt hanke tulemusele. Investeeringu suuruse hindamisel on lähtutud 
odavamast lahendusest, milleks vastavalt alternatiivide analüüsile on 
aktiivmudatehnoloogial põhinev annuspuhasti lahendus. 

6.3.7 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Suigu küla keskuses elavatest elanikest 
ning täiendavaid liitujaid ei lisandu.  

ÜVK arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2015-2019) on vajalik 
rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud survekanalisatsiooni torustikud ning 
Suurfarmi reoveepumpla ja Suigu reoveepuhasti. Pikaajalises perspektiivis (2020-
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2027) on ette nähtud olemasolevate amortiseerunud isevoolsete 
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine.  

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Suigu küla keskuses. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019.  

Suigu küla reoveepuhasti on halvas seisukorras ning ei suuda tagada reovee 
nõuetekohast puhastust. Biotiigid  on mudastunud ning kinni kasvanud. 
Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeteveed, mis suurte saju- ja 
sulaperioodidel Suigu puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. Puhasti töös 
põhjustavad probleeme ka löökkoormused lihatööstusest. Sellest lähtuvalt on vajalik 
Suigu küla reoveepuhasti rekonstrueerida. Vastavalt alternatiivide analüüsile on 
otstarbekas Suigu küla reoveepuhasti rekonstrueerida aktiivmudatehnoloogial 
põhineva reoveepuhastina. Lisaks on lihatööstusel vajalik koostöös valla ja vee-
ettevõttega leida lahendus tapamajast tuleva reovee vooluhulga ja reostuskoormuse 
ühtlustamiseks ja vajadusel efektiivsema eelpuhastuse lahenduse leidmiseks, 
tagamaks Suigu reoveepuhasti stabiilne töö. 

Tulenevalt vanusest on amortiseerunud ka olemasolev Suurfarmi reoveepumpla ning 
survekanalisatsiooni torustikud. Seega on vajalik reoveepumpla ja 
survekanalisatsiooni torustikud rekonstrueerida. Tulenevalt sellest, et asula keskuse 
survetorustik on rajatud läbi erakinnistute, on raskendatud torustike hooldustööd, 
mistõttu paigaldatakse uus torustik rekonstrueerimise käigus teede äärde. 
Rekonstrueeritavate survekanalisatsiooni torustike kogupikkus on ca 1190 meetrit. 
Suurfarmi reoveepumpla asemele rajatakse uus kahe pumbaga varustatud 
kompaktpumpla. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2020-2027.  

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasolevad 
amortiseerunud isevoolsed ühiskanalisatsiooni torustikud Suigu küla keskuses. 
Amortiseerunud ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike ja -
kaevude tõttu toimub sademete ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi, 
mis põhjustab häireid reoveepuhasti töös. Rekonstrueeritava isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ligikaudu 1170 meetrit. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Suigu küla 
keskuses on toodud tabelis 37. 
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Tabel 37. Suigu küla keskuse ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Suigu küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019  

Suigu küla reoveepuhasti rekonstrueerimine ie 300 183 105   36 621 

Survekanalisatsiooni torustike rajamine ja 
rekonstrueerimine  m 1190 119 000   23 800 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine ja 
rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 1190 119 000   23 800 

Suurfarmi reoveepumpla rekonstrueerimine kmpl 1 31 000   6 200 

     

Suigu küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2020-2027 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine m  1170 192 600   38 520 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 1170 175 500   35 100 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 19 17 100   3 420 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     383 071   76 614 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     221 490   44 298 

Kanalisatsioon KOKKU     604 561   120 912 

6.3.8 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Suigu külas on projektijärgselt sademeveekanalisatsiooniga varustatud töökodade ala. 
Alalt kogunev sadevesi on suunatud asulat ida poolt läbivasse Sauga jõkke. 
Sademeveekanalisatsiooni torustike kogupikkus on ca 250 meetrit. Mujal on 
sademevee ärajuhtimine lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on 
arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. Perspektiivis on vajalik 
regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks vihmavalingute ajal 
liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 

6.4 Niidu küla 

6.4.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Niidu küla 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

• Niidu küla ühisveevõrgust võetav vesi ei vasta kehtestatud 
kvaliteedinõuetele. Üle lubatud piirnormi on olnud joogivees fluoriidide 
sisaldus;  

• Niidu küla keskuse ühisveevärgi torustikud on rajatud aastakümneid 
tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

6.4.2 Perspektiivne veetarve Niidu külas 

Niidu küla keskuse ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 30 
elanikku. 

2014. aastal tarbiti Niidu küla keskuse ühisveevarustuse puurkaevust (katastri nr 
6293) ca 826 m3 vett, ehk ligikaudu 2,3 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 38 on 
toodud Niidu küla perspektiivne veetarve. 
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Tabel 38. Niidu küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

Elanike arv   134 136 138 140 140 140 140 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   30 30 30 35 45 45 45 

Liitunute osakaal % 22 22 22 25 32 32 32 

Ühiktarbimine l/d*in 80 80 80 80 80 80 80 

Elanike veetarve m
3
/d 2,4 2,4 2,4 2,8 3,6 3,6 3,6 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m
3
/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Veetarve kokku m
3
/d 2,4 2,4 2,4 2,8 3,6 3,6 3,6 

Veekaod m
3
/d 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 

Veetootmine kokku m
3
/d 2,6 2,6 2,6 3,1 4,0 4,0 4,0 

Elanike veetarve  m
3
/a 876 876 876 1 022 1 314 1 314 1 314 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 0 0 0 0 0 0 0 

Veetarve kokku  m
3
/a 876 876 876 1 022 1 314 1 314 1 314 

Veekaod  m
3
/a 88 88 88 102 131 131 131 

Veetootmine kokku  m
3
/a 964 964 964 1 124 1 445 1 445 1 445 

Perspektiivne veetarve Niidu külas on aastal 2027 ligikaudu 3,6 m3 ööpäevas (tabel 
38). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 
ööpäevas 80 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et lisaks käesoleval 
ajal ühisveevarustuse vett tarbivatele elanikele liitub ühendustorustiku rajamisel 
ühisveevärgiga täiendavalt ca 15 küla keskuse kaguosas elavat eramajade elanikku. 
Ühisveevõrguga liitunud asutused ja ettevõtted puuduvad. Veekadude osakaaluna on 
arvestatud 10 % tarbitud vee kogusest. 

6.4.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Tulenevalt sellest, et Niidu küla keskuse ühisveevärgist võetavas vees on üle lubatud 
piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud fluoriidi sisaldus, on vajalik leida 
lahendus kvaliteedinõuetele vastava joogivee saamiseks. Selleks on võimalik 
rekonstrueerida olemasolev veetöötlusjaam ning paigaldada Luha puurkaev-
pumplasse veepehmendusseade, pöördosmoosseade, ca 1 m3 suurune mahuti ning II 
astme veevõrgupump. Investeeringu maksumus on hinnanguliselt 13800 eurot. 

Alternatiivne lahendus Niidu küla ühisveevarustuse tagamiseks on ühendustorustiku 
rajamine Are aleviku veevärgiga. Selleks tuleb rajada ca 1510 meetrit veetorustikke, 
mille maksumuseks kujuneb ligikaudu 86900 eurot. Kuigi investeeringu maksumuse 
poolest on torustike rajamine oluliselt kallim lahendus, ei kaasne antud lahenduse 
korral vee-ettevõttele täiendavaid ekspluatatsioonikulusid. Peamised täiendavad 
ekspluatatsioonikulud, mis kaasneksid Niidu küla puurkaev-pumpla 
rekonstrueerimisel on elektrienergiakulu, veetöötlusseadmete hoolduskulu (sh 
veepehmendussoola kulu) ning tööjõukulu. Hinnanguliselt moodustaksid Niidu küla 
puurkaev-pumpla ekspluatatsioonikulud aastas ca 1600 eurot.  

Tabelis 39 on võrdlevalt toodud kahe alternatiivse lahenduse maksumuste ja 
ekspluatatsioonikulude hinnang pikema ajaperioodi lõikes. Alternatiivsete lahenduste 
korral on arvestatud 30 aastase kasutusaja jooksul tehtavates investeeringutes Niidu 
puurkaev-pumplasse paigaldatavate seadmete ühekordse väljavahetamise vajadusega 
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(eluiga 15 aastat). Samuti on arvestatud, et veetorustike eluiga on 40 aastat ning 
seetõttu omavad need peale 30 aasta kasutusaja möödumist teatavat jääkväärtust. 
Ekspluatatsioonikulud on arvutatud pikema ajaperioodi (30 aastat) kohta. Tabeli 
viimases veerus on toodud 30 aasta investeeringute ja ekspluatatsioonikulude 
summaarne maksumus. 

Tabel 39. Alternatiivide maksumuste ja ekspluatatsioonikulude võrdlev hinnang 
pikema ajaperioodi lõikes (ilma käibemaksuta) 

Alternatiiv 

Maksumus (eurot)* 

Ehitus-
maksumus 

Seadmete 
asendamiskulutus 

Investeeringu  
jääkväärtus 

Investeering 
30 a 

Ekspluatatsioon 
30 a 

Kokku 

Alternatiiv A – Niidu 
puurkaev-pumpla 
rekonstrueerimine 13 800  13 800  0  27 600  48 730  76 330  

Alternatiiv B –
Ühendustorustiku 
rajamine Are 
aleviku veevärgiga 86 900  0  21 725 65 175 0  65 175 

*Investeeringu hetkeväärtus 

Vaatamata sellele, et torustike rajamise alternatiivi korral on investeeringu maksumus 
oluliselt suurem kui Niidu küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine on 30 aasta 
investeeringu ning ekspluatatsioonikulu summaarne maksumuse põhjal 
ühendustorustiku rajamine Are aleviku veevärgiga siiski soodsamaks lahenduseks 
(tabel 39).  

Seetõttu on sobilikuks alternatiiviks Niidu küla veevarustuse tagamiseks 
ühendustorustiku rajamine Are aleviku veevärgiga. Juhul, kui hilisema 
projekteerimise käigus täpsustuvad tehnilised tingimused veetorustike rajamiseks ning 
torustike rajamise maksumus osutub siiski oluliselt kallimaks kui puurkaev-pumpla 
rekonstrueerimine tuleb otsustada pumpla rekonstrueerimise kasuks. 

6.4.4 Veevarustuse edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 
ühisveevärgiga ühendatud või ühisveevärgiga liitumine tagatud kõigile Niidu küla 
keskuse elanikele.  

Niidu küla ühisveevärgi torustikud on rajatud aastakümneid tagasi ning on 
käesolevaks ajaks osaliselt amortiseerunud. Samuti ei vasta kvaliteedinõuetele 
ühisveevärgist võetav joogivesi. Vastavalt alternatiivide analüüsile on otstarbekas 
ning pikemas perspektiivis ka soodsaim lahendus Niidu küla ühisveevarustuse tarbeks 
ühendustorustiku rajamine Are aleviku veevärgiga. 

Seega on arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2015-2019) planeeritud 
rekonstrueerida Niidu küla keskuse ühisveevärk ning rajada ühendustorustik Are 
aleviku ühisveevärgiga. Arvestades, et Niidu küla keskuse elanikele ühisveevärgist 
müüdav vesi ei vasta hetkel kvaliteedinõuetele ning vastavalt SM 31.07.2001 
määrusele nr 82 oli kuni 01.01.2004 lubatud toota, varustada, töödelda ja üle anda 
joogivett, mille kvaliteedinäitajad ei vasta määruse nr 82 § 5 toodud nõuetele boori ja 
fluoriidi piirsisalduse osas, tuleb Niidu küla veekvaliteedi nõuetele vastavusse 
viimiseks vajalik projekt ellu viia hiljemalt 2016.a.  
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Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2020-2027) on planeeritud ühendada küla 
keskuse veevärk küla kaguosas asuva kuut majapidamist teenindava veevärgiga. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Niidu külas. 

Niidu küla olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva 
töö lisades esitataval joonisel 3. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on planeeritud rekonstrueerida ca 480 
meetrit veetorustikke Niidu küla keskuses ning rajada ca 1510 meetri pikkune 
ühendustorustik Are aleviku veevärgiga. Lühiajalise programmi investeeringute 
elluviimisel tuleb arvestada, et Niidu küla keskuse ühisveevärgi veekvaliteedi 
nõuetele vastavusse viimiseks vajalik projekt, st ühendustorustiku rajamine (või 
alternatiivina puurkaev-pumpla rekonstrueerimine ja veetöötluse rajamine 
eraldiseisva projektina) on vajalik ellu viia hiljemalt 2016. aastal.  

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2020-2027 

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on planeeritud rajada ühendustorustik küla 
keskuse veevärgi ning keskuse kaguosas asuvate elamute veevärgi liitmiseks. 
Rajatava torustiku kogupikkus on ca 100 meetrit.  

Ühisveevärgi arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Niidu küla keskuses 
on toodud tabelis 40. 
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Tabel 40. Niidu küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Niidu küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019 

Ühendustorustiku rajamine Are aleviku 
ühisveevärgiga  m 1510 75 500   15 100 

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 1510 75 500   15 100 

Veetorustike rekonstrueerimine    480 59 700   11 940 

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 480 48 000   9 600 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 13 11 700   2 340 

     

Niidu küla ühisveevärgi arendamine 2020-2027 

Veetorustike rajamine küla kaguosa liitmiseks 
ühisveevärgiga  m 100 11 800   2 360 

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 100 10 000   2 000 

sh majaühenduste rajamine tk 2 1 800   360 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 
15%)     155 480   31 096 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 
15%)     13 570   2 714 

Veevarustus KOKKU     169 050   33 810 

6.4.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Niidu küla keskuse kanalisatsioonitorustikud on rajatud ligikaudu 30 aastat tagasi. 
Kanalisatsioonisüsteemi toimimises suuremaid probleeme pole esinenud. 
Kanalisatsioonitorustike ja –kaevude vanusest tulenevalt on pikemas perspektiivis 
vajalik kanalisatsioonisüsteem rekonstrueerida. 

Niidu küla keskuse reoveepuhasti on rajatud enam kui 25 aastat tagasi. Puhastit on 
regulaarselt hooldatud, kuid andmed suublasse juhitava heitvee kvaliteedi ning 
reoveepuhasti puhastusefektiivsuse kohta puuduvad. Vajalik on olemasolevat 
reoveepuhastit ning kanalisatsioonisüsteemi regulaarselt hooldada tagamaks reovee 
nõuetekohane puhastus. 

6.4.6 Niidu küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Niidu küla keskuse reostuskoormus on ligikaudu 25 ie. Perspektiivis on 
arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus Niidu küla keskuse 
elanikest ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Niidu küla perspektiivne reovee 
vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 41). 
Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee kogusest. 
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Tabel 41. Niidu küla perspektiivne reovee vooluhulk. 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  25 25 25 25 25 25 25 

Liitunute osakaal % 19 18 18 18 18 18 18 

Ühiktarbimine l/d*in 80 80 80 80 80 80 80 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Asutuste ja ettevõtete 
kanalisatsioon m

3
/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Infiltratsioon m
3
/d 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Reovesi kokku m
3
/d 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 730 730 730 730 730 730 730 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 0 0 0 0 0 0 0 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 730 730 730 730 730 730 730 

Infiltratsioon m
3
/a 219 219 219 219 219 219 219 

Reovesi kokku m
3
/a 949 949 949 949 949 949 949 

Niidu küla elanike poolt tekitatud arvutuslik perspektiivne reovee vooluhulk on 
ööpäevas ca 2 m3 (vt tabel 41). Niidu küla keskuses moodustuva reovee ööpäevane 
reostuskoormus on ligikaudu 1,5 kg BHT7/d. Antud parameetrid on arvutuslikud ning 
võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.4.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Niidu küla reoveepuhasti on rajatud enam kui 25 aastat tagasi ning koosneb septikust 
ja pinnasfiltrist. Nõuetekohase reoveepuhastuse tagamiseks on vajalik olemasolevat 
Niidu küla reoveepuhastit ning kanalisatsioonisüsteeme regulaarselt hooldada (sh 
tühjendada regulaarselt septikut). Sellest lähtuvalt reovee puhastamise alternatiivid 
puuduvad. 

6.4.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Niidu küla keskuses elavatest elanikest 
ning täiendavaid liitujaid ei lisandu.  

Niidu küla ühiskanalisatsioon on vee-ettevõtte hinnangul rahuldavas seisukorras ning 
probleeme ühiskanalisatsiooni toimimises pole esinenud. Sellest lähtuvalt täiendavaid 
investeeringuid ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks pole 
arendamise kava perioodi jooksul ette näha. 

6.4.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveekanalisatsioon Niidu külas puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 
haljasaladel pinnasesse. Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja 
kraave hooldada vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse 
piirkondadesse. 
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7. Finantsanalüüs 

7.1 Arendustegevuse finantseerimisvajadused, prioriteedid ning 
võimalused 

Tabelis 42 on kokkuvõtlikult välja toodud investeeringute maht, mis on vajalik Are 
valla ÜVK süsteemide kaasajastamiseks ning rajamiseks arendamise kava perioodi 
jooksul. Investeeringu kogusumma, mis on vajalik ÜVK süsteemide (sh 
sademeveesüsteemide) arendamiseks ja rekonstrueerimiseks on suurusjärgus 1,69 
miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Tuleb arvestada, et investeeringu suurus on välja 
arvutatud vastavalt tabelis 28 toodud hindadele, mis võivad käesoleval ajal kuni 20% 
vahemikus erineda reaalsetest ehitushindadest. 

Investeeringute tegemisel tuleb arvestada ka rahaliste finantseerimisvõimalustega 
ning EL poolt kehtestatud direktiividega, millele peavad ÜVK süsteemid vastama, et 
vähendada elanikkonna terviseriske ning keskkonna reostumist. Tabelis on jaotatud 
investeeringud eelkõige EL direktiividest tulenevate kohustuste tähtaegasid ja 
elanikkonna maksevõimet arvestades. ÜVK torustike ehitamine üksnes valla (või vee-
ettevõtte) omavahenditest ei ole piisavate finantseerimisvahendite puudumise tõttu 
võimalik. Arenguetappide elluviimiseks tuleb taotleda abi erinevatest finantsallikatest. 

Töös on arvestatud, et finantsabi taotletakse planeeritavate tegevuste tarbeks 
siseriiklikest allikatest (KIK). KIK toetus ÜVK rajatiste rekonstrueerimisel ja 
rajamisel on kuni 85% projekti maksumusest. KIK veeprogrammi rahastatavate 
investeeringute puhul eeldatakse, et KOV ja vee-ettevõtte omafinantseering ÜVK 
süsteemide rajamise ja rekonstrueerimise korral moodustab minimaalselt 15%. 
Omafinantseering võib olla kaetud ka laenuga.  

Tabelis 42 on välja toodud ka Are vallas arendatavate projektide planeeritavad 
teostamise ajad ning eeldatav valla (või vee-ettevõtte) omafinantseeringu suurus. 
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Tabel 42. Are valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks vajalikud investeeringud. 
Asula Lühiajaline ja 

pikaajaline 

programm KOKKU* 

Lühiajaline investeeringuprogramm 2015 - 2019 Lühiajaline 

investeeringuprogramm 

2015 -2019 kokku 

Pikaajaline 

investeeringuprogramm 

2020 -2027 kokku 
2015.a 2016.a 2017.a 2018.a 2019.a 

Are alevik 822 503 0 88 340 88 340 88 340 88 340 353 361 469 143 

veevarustus 311 501 0 50 965 50 965 50 965 50 965 203 861 107 640 

kanalisatsioon 511 003 0 37 375 37 375 37 375 37 375 149 500 361 503 

Suigu küla 702 656 0 95 768 95 768 95 768 95 768 383 071 319 585 

veevarustus 98 095 0 0 0 0 0 0 98 095 

kanalisatsioon 604 561 0 95 768 95 768 95 768 95 768 383 071 221 490 

Niidu küla 169 050 0 38 870 38 870 38 870 38 870 155 480 13 570 

veevarustus 169 050 0 38 870 38 870 38 870 38 870 155 480 13 570 

kanalisatsioon 0 0 0 0 0 0 0 0 

KOKKU 1 694 209 0 222 978 222 978 222 978 222 978 891 911 802 297 

KOKKU OMAOSALUS** 338 842 0 44 596 44 596 44 596 44 596 178 382 160 460 

* Hinnad sisaldavad projekteerimise, projektijuhtimise, järelvalve ning uuringute kulusid, mis moodustavad koos ettenägematute kuludega projekti maksumusest kuni 15% 

** Arvestatud, et süsteemide väljaarendamiseks taotletakse kohaliku omavalitsuse (või vee-ettevõtte) poolt raha KIK-ist. Omaosaluseks ÜVK süsteemide rekonstrueerimisel ning 
arendamisel on KIK-ist taotlemisel arvestatud 20%. 
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Tabelis 42 toodud projektide maksumustes ei ole kajastatud käibemaksu ning 
maksumused on arvestatud praegustes (2015. a.) hindades. 

Konkreetse finantsskeemi väljatöötamine on küllaltki aeganõudev ja keerukas 
protseduur, mistõttu seda käesoleva arendamise kava raames ei teostata. 

Töö järgmises peatükis (vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid) on ÜVK teenuse hinna 
kujundamisel arvestatud alginvesteeringule lisaks ehitushindade tõusu. Keskmiselt on 
prognoositud ehitushinna tõusuks aastatel 2015-2027 ligikaudu 2,5-4,3 % aastas. 
Seejuures täpne projekti maksumus määratakse konkreetsete ehitajate poolsete 
hinnapakkumistega ning seetõttu ei pruugi pikaajaline investeeringute planeerimine 
kirjeldatud finantsskeemi alusel ühtida reaalse turusituatsiooniga igal järgneval aastal. 

7.2 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif 

Käesoleva arendamise kava raames hinnatakse üldiselt, milline peaks olema 
arendamise kava elluviimise järgselt rakendatav veetariifipoliitika ÜVK-ga liitumise 
tasu. Lõplikud tariifid töötab välja vee-ettevõte ning kooskõlastab Are Vallavalitsus.  

7.2.1 Tariifide kehtestamise põhimõtted 

Käesoleval ajal kehtivad Are valla asulates ühtsed vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hinnad elanikele, asutustele ning ettevõtetele. 

Kõige tähtsamaks teguriks veetariifide väljatöötamisel on alaliselt elavate elanike arv 
vallas või veelgi täpsemalt inimeste arv, kes on ühendatud ÜVK süsteemi ning kes 
hakkavad tasuma teenuse eest. Otstarbekas on määrata tariifid tarbitava vee hulga 
järgi.  

Väga oluline on ÜVK tariifide kujundamisel arvestada elanike maksevõimega. 
Tariifid peaksid jääma vahemikku 2-3% leibkonna netosissetulekutest. Keskmiseks 
leibkonnaliikme kuu netosissetulekuks on võetud ca 408,9 eurot (2013. aasta 
Statistikaameti andmed Pärnumaa kohta).  

ÜVK tariifide kujundamisel lähtutakse teostatavate investeeringute omaosalusest 
(20%) ja ekspluatatsioonikuludest, mis on arvutatud praegustes hindades. Lisaks tuleb 
arvestada nii ehitushindade kui ka tarbijahindade tõusuga arendamise kava perioodi 
vältel. Töö tabelis 43 on välja toodud koondtabel ÜVK tariifide kujunemisest. Tabelis 
toodud ÜVK tariifide korral on arvestatud olemasolevate ÜVK objektide 
amortisatsioonikulusid üksnes omafinantseeringu osas, mis näiteks 2012.a. Are 
alevikus teostatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööde 
korral oli ca 16,7 % projekti abikõlbulikest kuludest. 

Arvestades palgatõusuks KIK-i ametlikud prognoosandmed 
(www.struktuurifondid.ee/file.php?10149513), võiks 2027. aastal Pärnumaa 
leibkonnaliikme netosissetulek olla ligikaudu 910 eurot. Maksimaalseks ÜVK tariifi 
suurusjärguks peetakse 2-3 % netosissetulekust kuus. Seega on sobiv suurusjärk 18,2-
27,3 eurot inimese kohta kuus. Kui arvestada keskmiseks veetarbeks 90 l inimese 
kohta ööpäevas, siis annab see tarbimiseks ligikaudu 2,7 m3 vett inimese kohta kuus.  

Selle arvestuse järgi kujuneks 1 m3 tarbitava vee optimaalseks maksumuseks aastaks 
2027 ilma käibemaksuta 6,7-10,1 eurot. Tegemist on arvutuslike numbritega ning 
tegelik situatsioon võib erineda analüüsitavast. Seetõttu on oluline Are valla ÜVK 
arendamise kava korraline ülevaatamine iga nelja aasta tagant, mis võimaldab 
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analüüse korrigeerida. Põhjendatud ÜVK teenuse hinna kalkulatsiooni skeem on 
esitatud järgnevalt. 

Tariifide määramise eesmärgid (ÜVVKS): 

– tootmiskulude katmine; 

– investeeringud olemasolevate ÜVK süsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks; 

– kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 

– keskkonnakaitse tingimuste täitmine; 

– põhjendatud tulukus; 

– ÜVK arendamine vastavalt ÜVK arendamise kavale piirkonnas, kus ÜVK-ga 
ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud 
enne 1999. aasta 22. märtsi. 

ÜVK teenuse hind koosneb veetootmise/puhastamise omahinnast ja sellele 
lisanduvast plaanilisest kasumist, millest osa suunatakse investeeringuteks. ÜVK 
teenuse hinna kujundamise tabelis on arvestatud KIK-i kaudu rahastatavate projektide 
amortisatsioonikulusid tehtavatelt investeeringutelt 20%-liselt. 

I Veetootmise omahind : 

1. elektrienergia maksumus. 

2. amortisatsioonikulud 2,5% a. puurkaev-pumplate, torustike ja mahutite 
rekonstrueerimis-/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 
amortisatsiooniaeg on 40 aastat. 

3. ressursimaks, mis Siluri põhjaveekihi veele on 2015. aastast 8,47 senti/m3. 
Ressursimaksu tuleb arvestada väljapumbatud vee hulga, mitte tarbitava vee 
hulga alusel.  

4. töötasud inimestele, kes haldavad veevarustussüsteeme (arendamise kava 
perioodil on palkade tõusuks arvestatud 4,8-6,5% aastas); 

5. administreerimiskulud on arvestatud 2014. aasta tegelike kulude põhjal. Lisaks 
on arvestatud kulude suurenemist THI prognoosi põhjal; 

6. remondi- ja hoolduskulusid on arvestatud 2014. aasta tegelike kulude põhjal. 
Lisaks on arvestatud remondikulude suurenemist THI prognoosi põhjal. 

II Reovee puhastamise omahind kujuneb : 

1. Reovee puhastamise ja pumpamise elektrikulud.  

2. amortisatsioonikulud 2,5% a. reoveepumplate, torustike ja reoveepuhastite 
rekonstrueerimis-/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 
amortisatsiooniaeg on 40 aastat. 

3. töötasud inimestele, kes haldavad kanalisatsioonisüsteeme (arendamise kava 
perioodil on palkade tõusuks arvestatud 4,8-6,5% aastas); 

4. Saastetasud on arvestatud 2014. aasta tegelike kulude põhjal reovee 
puhastamise omahinna sisse, tingimusel, et vett puhastatakse vastavalt vee-
erikasutusloas väljastatud tingimustele. Lisaks on arvestatud kulude 
suurenemist THI prognoosi põhjal; 

5. administreerimiskulud on arvestatud 2014. aasta tegelike kulude põhjal. Lisaks 
on arvestatud kulude suurenemist THI prognoosi põhjal; 
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6. reovee puhastamisel kasutatava kemikaali kulu on arvestatud 2014. aasta 
tegelike kulude põhjal. Lisaks on arvestatud kulude suurenemist THI 
prognoosi põhjal; 

7. remondi- ja hoolduskulusid on arvestatud 2014. aasta tegelike kulude põhjal. 
Lisaks on arvestatud remondikulude suurenemist THI prognoosi põhjal. 

Vee-ettevõtte kasuminormiks on arvestatud 5% käibest. 

Seega võiks Are vallas arenguperioodi jooksul kujuneda vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinnaks kokku ligikaudu 6,06 eur/m3. 

Välja kujunenud hind on praegusest hinnast küll kõrgem, kuid elanikkonna heaolu ja 
maksevõime kasvades siiski aktsepteeritav (kuni 1,6% leibkonnaliikme kuu 
sissetulekust). ÜVK kasutamise hinda on võimalik minimeerida vastavalt vee-
ettevõtte laienemise ning sellest tuleneva ÜVK väljaehitamisulatuse optimeerimisega 
pikemale ajaperioodile (ÜVK täielik väljaehitamise võimalikkus ning 
hinnakujunemine sõltub suuresti ka finantseerimisallikate poolt pakutavatest 
tingimustest). ÜVK teenuse kujunev hind on näidatud tabelis 43, kus on muuhulgas 
arvestatud elanikkonna prognoositava palgatõusuga.  

Oluline on arvesse võtta, et allpool toodud tabelit ei saa ega tohi kasutada ÜVK hinna 
kehtestamiseks Are vallas, kuid kindlasti tuleb tariifide kujundamisel arvestada 
finantsanalüüsi peatükis kirjeldatud põhimõtteid, mille alusel kujuneb veetootmise ja 
reovee puhastamise omahind. ÜVK teenuse hind Are valla ÜVK süsteemide aladel 
peaks ka edaspidi olema sama nii eraõiguslikel isikutel kui ka juriidilistel isikutel. 
Erinev reoveeteenuse hind juriidilistel isikutel on põhjendatud nt siis, kui ettevõtte 
tegevuse tulemusena tekib reovett, mille reoainete sisaldus on kõrgem olmereovee 
parameetritest. 

Käesolevas arendamise kavas toodud ÜVK teenuse prognoositavad tariifid (tabel 43) 
iseloomustavad üksnes Are valla veetootmise ja reovee puhastamise omahinda ning 
sellele lisanduvat plaanilist kasumit. ÜVK teenuse tariifi prognoos on koostatud kogu 
Are valla kohta lähtuvalt perspektiivsetest ÜVK teenuse mahtudest ning veetootmise 
ja reovee puhastamise kuludest. Perspektiivne ÜVK teenuse tariif Are vallas 
kehtestatakse vee-ettevõtte tegevuspiirkonna põhiselt ning selle kooskõlastab Are 
Vallavalitsus. 

Alljärgnevas tabelis kajastatud ÜVK teenuste hind sisaldab käibemaksu. Tabelist on 
näha, et ÜVK hindu tuleb järk-järgult tõsta, kuna vee ja reovee hind peab sisaldama 
nii ekspluatatsioonikulusid kui ka teostatud investeeringute amortisatsioonikulusid. 
Kuigi perspektiivse ÜVK tariifi prognoosimisel on arvestatud amortisatsioonikulusid 
üksnes teostatavate investeeringute omaosaluse põhjal, on vee-ettevõtluse 
jätkusuutlikkuse tagamiseks Are vallas vajalik pikemas perspektiivis jõuda 
etalontariifiga tähistatud ÜVK tariifini, mis arvestab teostatavate investeeringute 
amortisatsioonikulu 100 %-lisena (vt. tabelis 43 esitatud etalontariif). 

Arendamise kava koostajad on seisukohal, et nii pika perioodi vältel, nagu seda on 
arendamise kavas kajastatud, ei ole võimalik väga täpselt prognoosida palkade tõusu 
ja inflatsiooninäitajate muutust, mistõttu on soovitatav kindlasti iga nelja aasta tagant 
arendamise kava ülevaatus. Arendamise kava ülevaatusega on otstarbekas kontrollida 
vajalike investeeringute mahtusid ning vaadata üle ja vajadusel korrigeerida ÜVK 
teenuse hinna prognoosi. 
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Tabel 43. Are valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna prognoos (käibemaksuga) 
Aasta Ühik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühisveevärgiga  liitunute arv - 590 595 598 606 614 622 625 633 638 643 643 643 643 643 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute arv - 545 550 553 556 559 562 565 568 568 568 568 576 584 592 

Veeteenuse maht m
3
/a 26 907 27 135 27 217 27 427 27 637 27 847 27 929 28 157 28 303 28 449 28 449 28 449 28 449 28 449 

Kanalisatsiooniteenuse maht m
3
/a 17 381 17 599 17 681 17 763 17 845 17 928 18 010 18 092 18 092 18 092 18 092 18 296 18 501 18 705 

Veeteenuse hind eur/m
3
 1,14* 1,32* 1,43 1,51 1,61 1,70 1,79 1,87 1,95 2,04 2,15 2,26 2,37 2,48 

Kanalisatsiooniteenuse hind eur/m
3
 1,62* 1,80* 1,97 2,11 2,26 2,42 2,55 2,69 2,84 3,00 3,16 3,30 3,43 3,57 

Komplekshind** eur/m
3
 2,76* 3,12* 3,39 3,62 3,87 4,12 4,34 4,55 4,80 5,04 5,31 5,55 5,80 6,06 

Hinnatõus % 0,0 13,0 8,7 6,6 6,8 6,5 5,3 5,0 5,3 5,2 5,3 4,5 4,5 4,4 

Etalontariif (kogukulu, kasum, 

KM) eur/m
3
 3,18 3,47 4,31 4,89 5,50 6,13 6,53 6,93 7,37 7,81 8,29 8,72 9,15 9,60 

Leibkonnaliikme netosissetulek eur/kuu 431,8 452,5 476,1 504,7 537,5 571,9 608,1 645,9 685,5 726,6 769,5 814,3 861,2 910,2 

Leibkonnaliikme kulutus VK 

teenusele eur/kuu 6,18 7,02 7,64 8,14 8,69 9,26 9,75 10,24 10,79 11,36 11,96 12,50 13,06 13,64 

VK teenuse kulu osakaal 

sissetulekust % 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 

*Käesoleval ajal Are vallas OÜ Are Vesi teeninduspiirkonnas kehtivad vee- ja kanalisatsioonitariifid. 

**Komplekshinna prognoosimisel on võetud arvesse vee-ettevõtluse kulusid 2014. aastal ning olemasolevate varade ning planeeritavate investeeringute 
amortisatsioonikulusid üksnes omaosaluse põhjal. 
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7.2.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu 

Liitumistasu on tasu, mida kinnistu omanik või valdaja tasub vee-ettevõttele 
liitumislepingu kohaselt osaliselt ÜVK rajamise eest. Liitumistasu suurus kinnistu 
omanikule või valdajale sõltub investeeringuprogrammi suurusest, teiste 
finantseerimisallikate osakaalust kogu programmi maksumuses ja liituvate abonentide 
arvust. Liitujate arv on otseses sõltuvuses kinnistu omanike ja valdajate soovist 
kasutada ÜVK teenuseid ning osaleda vastavate süsteemide rajamisel. 

Liitumistasu on ühekordne, seda võib maksta kas ühekorraga või osadena vastavalt 
kinnistu valdaja võimalustele. 

Järgnevalt on näitena esitatud üks võimalik metoodika liitumistasu arvutamiseks: 

M = K/G  

kus M on liitumistasu, G on uutele elamualadele asuvate elanike arv ja K on 
liitumisteks tehtavate investeeringute suurus. Investeeringute suurus kujuneb reaalselt 
ÜVK süsteemiga ühendamiseks tehtud kulutustest. 

7.2.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnast välja jäävate majapidamiste 
reoveekäitlus 

Piirkondades, mis paiknevad reoveekogumisaladel, kuid kus puudub 
ühiskanalisatsioonisüsteem, peavad reovee kogumiseks olema veetihedad 
kogumiskaevud. Kogumiskaevude tühjendamist teostatakse äravedamisteenust 
pakkuva paakautoga. Kaevude tühjendamist tellivad kohalikud elanikud ise. 

Are valla üksikmajapidamistes (sh. hajaasustusega külad), mis jäävad välja 
olemasolevast ning perspektiivis laiendatavast reoveekogumisalast, peab kaitsmata ja 
nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt 
puhastama, juhul kui heitvett immutatakse pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Samuti 
võib kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aledel pinnasesse immutada 10-50 m3 
heitvett pärast reovee süvapuhastust, mille korral heitvesi vastab üle 100 000 ie 
reostuskoormusega reoveekogumisaladele kehtestatud nõuetele. Lisaks võib nõrgalt 
kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud 
olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi) 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. 

Kogumiskaevude ja –mahutite tühjendamise ning samuti septiku sette ja kuivkäimlate 
sisu purgimise võimalus on olemas Are aleviku reoveepuhasti juures. 


