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Sissejuhatus 
Paikuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) arendamise kava   on dokument, 
mis kirjeldab valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning arengut 
järgneval 12 aastal. 
 
Käesoleva ÜVK arendamise kava on koostanud vastavalt TMT Pro OÜ ja Paikuse Vallavalitsuse 
sõlmitud tööettevõtulepingule. Lähtudes Paikuse Vallavalitsuse ettepanekust käsitleb 
käesolev arendamise kava territoriaalselt peamiselt Paikuse alevi ning Seljametsa, Silla ja 
Tammuru külade kompaktselt hoonestatud piirkondasid. Käsitleme ka Põlendmaa küla 
veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteeme, mis aga käesoleval momendil ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni alla ei kuulu. Varasemalt on ERKAS Valduse OÜ poolt 2010. aastal koostatud 
Paikuse valla ÜVK arengukava aastateks 2010 kuni 2022. Lähtudes Ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVKs) § 4 lg 2 tuleb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava koostada vähemalt 12 aastaks ning see tuleb vähemalt kord nelja aasta 
jooksul üle vaadata ning vajadusel korrigeerida. 
 
Edaspidine ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine ning veemajanduse 
korraldamine Paikuse valla asulates peab toimuma kooskõlas käesoleva ÜVK arendamise 
kavaga fikseeritud tingimuste ja nõuetega.  
 
Paikuse valla investeeringuvajadus vee- ja kanalisatsioonirajatiste kaasajastamiseks ning 
arendamiseks ületab oluliselt valla rahalisi võimalusi ning seetõttu on vajalik 
rekonstruktsiooni- ja ehitustöödeks kasutada jätkuvalt Eesti riiklike ning Euroopa Liidu 
fondide abi. Abiprojektide elluviimisel tuleb kindlasti silmas pidada olulist põhimõtet, et 
ehitustöödele järgnev vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimine, hooldamine ja 
edasiarendamine oleks jätkusuutlik süsteemi kogu järgneval „eluperioodil”. 
 
Käesoleva arendamise kava seletuskiri ning skeemid on koostatud veemajanduse 
konsultantide Raul Valgiste ja Sven Otsmaa poolt ning finantsanalüüs finantskonsultant Tarvi 
Militsa poolt. Arendamise kava koostajad tänavad Paikuse valla ametnikke ja töötajaid ning 
AS Pärnu Vesi töötajaid aktiivse kaasalöömise eest dokumendi koostamisel ning 
ülevaatamisel. 
 
Käesolev Paikuse valla ÜVK arendamise kava on kooskõlas valla arengukavaga, 
üldplaneeringuga ning muude õigusaktidega. ÜVK arendamise kava on kooskõlastatud 
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooniga ning Terviseameti Lõuna talitusega.  
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1. Lähteandmed 
Paikuse valla ÜVK arendamise kava koostamisel on kasutatud alljärgnevalt nimetatud ja 
kirjeldatud õigusakte, standardeid, kavasid, planeeringuid, uuringuid, jooniseid ja muid 
andmeid. 
 

1.1 ÜVK arendamise kava tellija ja koostaja 

1.1.1. Tellija 

Paikuse valla ÜVK arendamise kava tellija on Paikuse Vallavalitsus. 
• Registrinumber: 75001052 
• Aadress:   Pärnade pst 11, Paikuse alev 86602, Pärnumaa  
• Telefon:  +372 442 0770 
• E-post:  info@paikuse.ee  
• Esindaja:  Väino Kaur, abivallavanem 
• Esindaja telefon: +372 442 0775 

 
1.1.2. Koostaja 

Paikuse valla ÜVK arendamise kava koostaja on OÜ TMT Pro. 
• Registrinumber: 11770735 
• Aadress:   Postitee 36, Reiu küla 86502, Pärnumaa 
• Telefon:  +372 510 6411 
• E-post:  info.tmtpro@gmail.com  
• Esindaja:  Tarvi Miilits, juhatuse liige 
• Esindaja telefon: +372 510 6411 

 

1.2. Õiguslik baas 

1.2.1. Euroopa Liidu direktiivid 

Veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ). 2000. aastal jõustunud veepoliitika 
raamdirektiiviga sätestatakse vee (sh põhjavee, pinnavee, rannikuvee, siirdevee) kaitse 
raamistik. Eesmärgiks oli saavutada kõigi Euroopa veekogude hea seisund aastaks 2015. 
 
Direktiiv kehtestab ühtse raamistiku vee kaitseks, millega kaitsta ja parandada vee 
ökosüsteemide seisundit ning vältida nende seisundi edasist halvenemist, edendada säästvat 
veekasutamist, kaitsta veekeskkonda heidete, emissioonide ja muude kahjude eest, et 
saavutada piisaval hulgal hea kvaliteediga pinna- ja põhjavee olemasolu säästvaks ja 
tasakaalustatud vee kasutamiseks. 
 
Raamdirektiivi ellurakendamine keskendub ühtse tegevusprogrammi koostamisele, mida 
nimetatakse veemajanduskavaks. Vee kaitse ja kasutamise kavandamisel ehk 
veemajanduskava koostamisel lähtutakse veekogude valgala kaitse põhimõtetest. Valgala on 
maa-ala, millelt veekogu saab oma vee. Vesikonna veemajanduskava on tegevusplaan, mis 
sisaldab eesmärke (veekogu hea seisund), tegevusi ehk meetmeid ning kontrolli ehk seiret. 
 
Direktiivi eesmärgi täpne kirjeldus on kirjas Veeseaduse § 38 lg 3 „Vee kasutamise ja kaitse 
kavandamise ning korraldamise eesmärk on saavutada seaduses sätestatud 
keskkonnaeesmärgid, sealhulgas tagada säästev areng ja vee võimalikult looduslik seisund 
ning hoida pinna- ja põhjavee kvaliteeti, hulka ja režiimi inimtegevusest võimalikult 
rikkumatuna“. Nimetatud eesmärk tuleb saavutada 2015. a 22. detsembriks. 
 
Veepoliitika raamdirektiiv kehtestab üsna põhjalikud eeskirjad vete majandamiseks. 
Muuhulgas antakse selles suunised ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste hinna 
kujundamiseks. 
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Asulareovee puhastamise direktiiv (91/271/EMÜ) reguleerib asulatest ning tööstusest 
pärineva reovee kogumist, töötlemist ja keskkonda tagasijuhtimist, et kaitsta veekogusid ja 
põhjavett reostumise eest. 
 
Kuna kõikidest väiksematest asulatest või küladest ei ole majanduslikult põhjendatud juhtida 
reovett reoveepuhastisse, mis asub mitmete kilomeetrite kaugusel, siis määratleb direktiiv 
reoveekogumisala mõiste, mis tähendab piirkonda, kus on piisavalt palju elanikke või 
majanduslikku tegevust, et ehitada kanalisatsioon ja koguda kokku reovesi. Samuti 
kehtestatakse direktiiviga kokku kogutud, töödeldud ning keskkonda tagasi juhtitavale 
reoveele nõuded ning reostusnäitajatele piirväärtused, mida tuleb puhastamisel saavutada. 
Arv-väärtused ja nõuded puhastusprotsessile on kehtestatud vastavalt reoveehulgale, mille 
suurust arvutatakse inimekvivalentides, s.o ühikutes, mis on võrdelised ühe inimese poolt 
tekitatava keskmise seostuse hulgaga ööpäevas. Nõuded reoveepuhastusele on rangemad 
siis, kui suubla on reostusele tundlikum. 
 
Eesti ja Euroopa Liidu vahelistel ühinemisläbirääkimistel lepiti kokku, et asulareovee direktiivi 
(91/271/EMÜ) üleminekuperiood kanalisatsioonisüsteemide ja reoveepuhastite 
renoveerimiseks/väljaehitamiseks üle 2000 ie asulates oli aastani 2010, kuna vananenud 
kanalisatsioonisüsteemide ja reoveepuhastite väljavahetamine ja renoveerimine oli nii 
ajaliselt kui ka finantsiliselt mahukas. Seega pidi reoveepuhastuse valdkonnas üle 2000 ie 
asulates ja reoveekogumisaladel olema välja ehitatud tsentraalsed kanalisatsioonisüsteemid 
ning tagatud normidele vastav reoveepuhastus 2010. aasta lõpuks.  
 
Direktiivile vastavad Eesti Vabariigi järgmised õigusaktid:  

• Veeseadus (VeeS); 
• Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniseadus (ÜVVKS); 
• Vabariigi Valitsuse määrus nr 99 (29.11.2012.a) „Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“). 

 
Joogiveedirektiivi (80/778/EMÜ, 98/83/EÜ) eesmärgiks on kaitsta inimese tervist 
saastunud joogivee kahjulike mõjude eest ning tagada, et joogivesi oleks puhas ja tervislik. 
Joogivee direktiivi nõudeid arvestades on sotsiaalministri määruse alusel kindlaks määratud 
kvaliteedi ja kontrolli nõuded Eestis kasutatavale joogiveele. Eesti joogivee puhul on tegemist 
sageli nn loodusliku saastumisega, kuna joogiveeks kasutatav põhjavesi on oma looduslike 
omaduste poolest tihti üsna rauarikas, suure väävelvesiniku sisaldusega või ülenormatiivse 
radionukleiidide sisaldusega. Looduslike omaduste poolest on Eesti põhjavesi ka kare ning 
agressiivne.  
 
Direktiivile vastavad Eesti Vabariigi järgmised õigusaktid:  

• Veeseadus (VeeS); 
• Rahvatervise seadus (RTerS); 
• Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS),  
• Sotsiaalministri määrus nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja 

analüüsimeetodid”). 
 
Eesti ja Euroopa Liidu vahelistel ühinemisläbirääkimistel lepiti kokku, et joogivee direktiivi 
(80/778/EMÜ, 98/83 EÜ) üleminekuperiood veevarustussüsteemide ja veepuhastusjaamade 
renoveerimiseks ning väljaehitamiseks oli aastani 2013, kuna Eestis on põhiliseks 
joogiveeallikaks põhjavesi, mille looduslikud omadused ei võimalda sellest saada ELi nõuetele 
vastavat joogivett ilma töötlemata. Seega on oluliseks investeeringuks veetöötlussüsteemide 
kõrval olnud ka amortiseerunud veetorustike väljavahetamine. Selliste kulutuste tegemine 
ühinemise-eelsel perioodil oli ebarealistlik, kuna vee-ettevõtted oleksid pidanud sellisel juhul 
tõstma vee hinda tasemele, mida tarbijad poleks suutnud maksta. Seega pidi üle 2000 ie 
asulate joogivesi vastama nõuetele 2007. aasta lõpuks ning üle 50 ie asulates pidi puhta 
joogiveega varustatus olema tagatud 2013. aasta lõpuks.  
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Reoveesettedirektiiv (86/278/EMÜ). 
 
Nitraadidirektiivi (676/EMÜ) eesmärgiks on eelkõige vältida suurtes kogustes nitraatide 
sattumist veekeskkonda, piirates sellega reostuse mõju, mis on põhjustatud intensiivsest 
põllumajandusest. 
 
Direktiivile vastavad Eesti Vabariigi järgmised õigusaktid:  

• Veeseadus (VeeS); 
• Vabariigi Valitsuse määrus nr 288 “Veekaitsenõuded väetise-ja sõnnikuhoidlatele ning 

siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja 
hoidmise nõuded”. 

 
Põhjaveedirektiiv (2006/118/EÜ). 
 
Üleujutuste direktiiv (2007/60/EÜ) käsitleb üleujutuste riski hindamist ja maandamise 
regulatsiooni. 
 
Ohtlike ainete pinnavette juhtimise direktiiv (76/464/EMÜ). 
 

1.2.2. Eesti seadused  

Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) järgi on igaüks kohustatud säästma elu- ja 
looduskeskkonda ning hüvitama kahju, mis ta on keskkonnale tekitanud (PS § 53). 
Looduskeskkond on ressursiks, mida tuleb kasutada läbimõeldult ja säästvalt. Riigikogu 
14.02.2007. a otsusega heaks kiidetud Eesti Keskkonnastrateegia on katusstrateegiaks 
kõikidele keskkonna valdkonna ala-valdkondlikele arengukavadele, määratledes 
looduskasutuse ja keskkonnakaitse arengusuunad ning põhiülesanded. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus  (KOKS) määrab kindlaks kohaliku 
omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel 
ja riigiorganitega. KOKS § 6 alusel on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas 
või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 
kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, territoriaalplaneerimist, 
valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui 
need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. 

Veeseaduse (VeeS) ülesandeks on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja 
veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine. Samuti reguleerib veeseadus vee kasutamist ja 
kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks 
kasutamiseks määratud veekogude kasutamist.  

VeeS § 8 alusel määratakse vee erikasutusloa omamise vajadus tegevuste lõikes. Vee 
erikasutusloa üheks omamise vajaduseks on põhjavee võtt rohkem kui 5 m3/ööpäevas ja 
heitvee juhtimine suublasse olenemata heitvee kogusest.  

VeeS § 24¹ sätestab, et reoveekogumisalade määramise kriteeriumid kehtestab Vabariigi 
Valitsus, arvestades põhja- ja pinnavee kaitstust ning sotsiaalmajanduslikke aspekte. 
Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. Reoveekogumisalad kannab 
kohalik omavalitsus kuue kuu jooksul pärast nende kinnitamist üldplaneeringule  koos 
perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetava alaga, mis ei ole määratud reoveekogumisalaks.  

VeeS § 28 nimetab veehaarde sanitaarkaitseala, mis on joogivee võtmise kohta ümbritsev 
maa- ja veeala, kus veeomaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste 
kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ning piiratakse liikumist.  
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Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS) reguleerib kinnistute veega 
varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 
ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaudu ning 
sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused. 
Tulenevalt seadusest on kohaliku omavalitsuse ülesanne korraldada oma haldusalas 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamist.  

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub 
kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja poolt hallatav 
või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonina käsitletakse 
ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos. Sademete, drenaaživee 
ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid loetakse ÜVK süsteemi 
kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti otsustanud. ÜVK võib olla avalik-õigusliku või 
eraõigusliku isiku omandis.  

ÜVVKS § 4 sätestab ka vajaduse koostada ÜVK arendamise kava, mille alusel toimub kogu 
kohaliku omavalitsuse territooriumil ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamine. Arendamise 
kava koostamist peab korraldama kohalik omavalitsus. 

Vastavalt seadusele peab ÜVK arendamise kava peab sisaldama vähemalt: 

• ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte;  
• dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

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

• ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist 
maksumust.  
 

Keskkonnajärelevalve seaduse (KeJS) § 3 kohaselt teostavad keskkonnajärelevalvet 
Keskkonnainspektsioon ja kohalik omavalitsusorgan või -asutus. 

Keskkonnatasude seadus (KeTS) sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise 
alused, saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest 
(sh veevõtt ja saasteainete heitmine veekogusse) riigieelarvesse laekuva raha kasutamise 
alused ja sihtotstarbe. Keskkonnatasu jaguneb loodusvara kasutusõiguse tasuks ja 
saastetasuks. 

Keskkonnatasude rakendamise eesmärk on vältida või vähendada loodusvarade 
kasutamisega, saasteainete keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud 
võimalikku kahju. Keskkonnatasu maksab isik, kes on saanud keskkonnaloaga või seadusega 
sätestatud muul alusel õiguse eemaldada looduslikust seisundist loodusvara, heita keskkonda 
saasteaineid või kõrvaldada jäätmeid või on teinud seda vastavat õigust omamata. Kui isik 
kasutab loodusvara, heidab keskkonda saasteaineid või kõrvaldab jäätmeid keskkonnaloas 
lubatust suuremas koguses, loa omamise nõuet eirates või keelatud kohas, maksab ta 
keskkonnatasu kõrgendatud määra järgi. 

Vee erikasutusõiguse tasu makstakse õiguse eest võtta veekogust või põhjaveekihist vett 
erikasutuse korras, välja arvatud vee võtmisel põhjaveest vähem kui 5 kuupmeetrit 
ööpäevas. Saastetasu rakendatakse, kui veekogusse, põhjavette või pinnasesse heidetakse 
orgaanilisi aineid, fosforiühendeid, lämmastikuühendeid, heljumit,  sulfaate, ühealuselisi 
fenoole, naftat, naftasaadusi, mineraalõli ning tahke kütuse ja muu orgaanilise aine termilise 
töötlemise vedelsaadusi, heitvett, mille vesinikeksponent (pH) on suurem kui 9,0 või väiksem 
kui 6,0 ning muid veekeskkonnale ohtlikke aineid veeseaduse tähenduses. 
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Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus  (KeHJS) sätestab 
eeldatava keskkonnamõju hindamise õiguslikud alused ja korra, keskkonnajuhtimis- ja 
keskkonnaauditeerimissüsteemi korralduse ja ökomärgise andmise õiguslikud alused 
eesmärgiga vältida keskkonna kahjustumist ja kehtestab vastutuse seaduse nõuete rikkumise 
korral. 

Looduskaitseseaduse (LKS) kohaselt ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja 
nõusolekute kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis 
teostada tegevusi, mis on toodud seaduse § 14 lg-s 1. Nimetatud looduskaitse piirangutega 
aladel tuleb juhinduda konkreetse ala kaitsekorrast. Väljaspool kaitsealasid, kuid näiteks liigi 
kasvupaigas või levikualal tuleb juhinduda LKS § 55 sätestatust ning veekogude kaldavööndis 
LKS § 38 nimetatud erisustest. 
 

1.2.3. Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused 

Vabariigi Valitsuse: 
• määrus nr 57 (19.03.2009.a) “Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid” 

kehtestab optimaalsed tingimused ja kriteeriumid reoveekogumisalade määramiseks, 
arvestades põhjavee kaitstust heitveega reostumise eest ja sotsiaalmajanduslikke 
tingimusi. Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele 
elanike arvuga rohkem kui 50, kusjuures määratava reoveekogumisala minimaalne 
suurus on 5 ha. Määruse teises paragrahvis on toodud kriteeriumid reoveekogumisala 
määramiseks põhjavee kaitstuse järgi, mille kohaselt reoveekogumisala tuleb 
moodustada, kui kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades tekib 1 
hektari kohta orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 inimekvivalenti (ie). 
Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, 
kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. Nõrgalt 
kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, 
kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. Lisaks tuleb 
reoveekogumisalade määramisel arvestada sotsiaal-majandusliku kriteeriumina 
leibkonna võimalusi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille 
kohaselt ühe leibkonnaliikme kulutused teenusele ei tohi olla suuremad kui 4% ühe 
leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekut tema elukohajärgses maakonnas; 

• määrus nr 99 (29.11.2012.a) kehtestab “Reovee puhastamise ning heit- ja 
sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” alusel 
kehtestatakse reovee puhastamise ja heit- ning sademevee suublasse juhtimise 
nõuded ja nõuete täitmise kontrolli meetmed. Nõuete täitmisel tuleb tagada, et vee ja 
veega seotud vee- ja maismaaökosüsteemide seisund ei halveneks; 

• määrus nr 171 (16.05.2001.a) “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” kehtestab 
reovee kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks rajatud 
kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti, pumpla või reovee kogumise, puhastamise ja 
heitvee suublasse juhtimisega seotud hoone või rajatise veekaitsenõuded. 

 
Keskkonnaministri: 

• määrus nr 8 (30.01.1997.a) “Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning 
puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra 
kehtestamine”; 

• määrus nr 9 (27.01.2003.a) „Põhjaveevaru hindamise kord“; 
• määrus nr 18 (26.03.2002.a) „ Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa 

andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike 
materjalide loetelu ja loa vormid“; 

• määrus nr 37 (29.07.2010.a) „Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja 
konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja 
puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja 
konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, 
rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu 
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andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu 
likvideerimise akti vormid“; 

• määrus nr 57 (19.03.2009.a) “Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid”. 
Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga 
rohkem kui 50. Nimetatud dokumendi põhjal on määratud pinnasesse immutamise 
reostuskoormuse piirväärtused. Hoonestatud piirkonna puhul tuleb lähtuda 
olemasolevast reostuskoormusest; 

• määrus nr 60 (17.10.2002.a) “Põhjaveekomisjoni põhimäärus”. Põhjaveekomisjoni 
üheks ülesandeks on põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse olukorra hindamine ning 
uuringuvajaduse ja -suundade määramine; 

• määrus nr 61 (16.12.1996.a) “Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja 
projekteerimise korra kehtestamine” reguleeritakse veehaarete sanitaarkaitsealade 
moodustamist ja veevõtukoha hooldusnõudeid; 

• määrus nr 75 (16.10.2003.a) “Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate 
ohtlike ainete kohta” on kehtestatud piirväärtused ühiskanalisatsiooni juhitavas 
heitvees olevate ohtlike ainete kohta; 

• määrus nr 76 (16.12.2005.a) “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”. 
Määrus kehtestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele kaitsevööndi ulatuse 
tulenevalt ehitise otstarbest ja asukohast, paigaldussügavusest ja läbimõõdust; 

• käskkiri nr 1836 (28.12.2005.a) “Puurkaevude rajamise, konserveerimise ja 
likvideerimise juhend”. Juhend käsitleb puurkaevu tellija jaoks vajalikku infot nii 
puurkaevu rajamise kui ka konserveerimise või likvideerimise kohta. Eelnimetatud töid 
võib teha vaid sellekohase hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omanik. 

 
Sotsiaalministri: 

• määrus nr 1 (02.01.2003.a) “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 
kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded”; 

• määrus nr 82 (31.07.2001.a) “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid” kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning joogivee 
proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise 
kahjulike mõjude eest. Joogivee käitleja VeeS § 13² lg 1 tähenduses on ettevõtja, 
kelle tegevuseks on joogivee tootmine, varumine, töötlemine ning muud toimingud, 
mille tulemusel joogivesi on kättesaadav tarbijatele või teistele käitlejatele, kes oma 
tegevuses peavad kasutama joogivett tasu eest või tasuta. Joogivee käitleja peab 
tagama joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele ning esitama teavet käideldava 
joogivee kvaliteedi kohta tarbijale ja järelevalveametnikule viimase nõudmisel. 
Joogivee käitleja peab koostama ja käitlemise Terviseameti piirkondliku talitusega  
kooskõlastama joogivee kontrolli kava vähemalt kolmeks aastaks. Veeseaduse nõuded 
ei laiene isiklikule veevärgile, kust võetakse vett alla 10 m3 ööpäevas või mida kasutab 
vähem kui 50 inimest, välja arvatud juhul, kui joogiveega varustamine on osa 
ettevõtja majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest.  Samuti joogiveele, 
mis on ette nähtud üksnes tehniliseks vajaduseks, nagu autopesuvesi, seadmete 
jahutusvesi, tuletõrjevesi, ja muuks otstarbeks, mille puhul joogivee kvaliteet 
asjassepuutuvate tarbijate tervist mingil viisil otseselt ega kaudselt ei mõjuta. Määruse 
§ 13 lõige 7 kohaselt oli lubatud kuni 01. jaanuarini 2014 toota, varustada, töödelda 
ja üle anda nõuetele mittevastavat joogivett asulates ja joogiveesüsteemides, mida 
kasutas vähem kui 2000 inimest.  

 
 

1.2.4. Paikuse valla õigusaktid ja lepingud 

Alljärgnevalt on esile toodud Paikuse vallas kehtestatud või siis kehtestamist vajavad 
õigusaktid ning samuti Paikuse valla ja vee-ettevõtja vahelised juba sõlmitud või siis 
sõlmimist vajavad lepingud. Ülevaade sisaldab ka muid dokumente ja lepinguid, mis on 
vajalikud veemajanduse ja vee-ettevõtluse reguleerimiseks ning vallas ehitustegevuse 
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teostamiseks. Olulisemate ÜVK-d puudutavate õigusaktide puhul oleme märkinud ka 
muudatuste ajad. 
 
Olemasolevad kohalikud õigusaktid (loetelu pole ammendav): 
Üldised valla (ehitust ja vee-ettevõtlust puudutavad) õigusaktid: 

• Paikuse valla põhimäärus (vastu võetud Paikuse Vallavolikogu 15.10.2012 määrusega 
nr 9, muudetud Paikuse Vallavolikogu 16.12.2013 määrusega nr 31 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428122013083 ; 

Ehituse, planeerimise ja majanduse alased ÜVK-d puudutavad olulisemad õigusaktid:  
• Paikuse valla ehitusmääruse kinnitamine; 
• Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde korra kinnitamine; 
• Arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja menetlemise kord (vastu 

võetud Paikuse Vallavolikogu 18.02.2013 määrusega nr 5) 
https://www.riigiteataja.ee/akt/420022013037 ; 

• Üldplaneeringu kehtestamine (vastu võetud Paikuse Vallavolikogu 15.06.2009 
määrusega nr 8, muudetud Paikuse Vallavolikogu 16.09.2013 määrusega nr 18 
Teemaplaneeringu kehtestamine ja Paikuse Vallavolikogu 16.12.2013 määrusega nr 
23 Üldplaneeringu ülevaatamine; https://www.riigiteataja.ee/akt/421122013051 ; 

• Teemaplaneeringu kehtestamine (üldplaneeringu osa, vt eelmine punkt); 
• Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord (vastu võetud Paikuse 

Vallavolikogu 17.10.2011 määrusega nr 8) 
https://www.riigiteataja.ee/akt/420062015030 ; 

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (vastu võetud Paikuse 
Vallavolikogu 17.11.2014 määrusega nr 15) 
https://www.riigiteataja.ee/akt/420062015033 ; 

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (vastu võetud Paikuse 
Vallavolikogu 20.12.1999 määrusega nr 10, viimati muudetud 19.10.2015 
määrusega nr 14) https://www.riigiteataja.ee/akt/423102015022 ;  

• Kaevetööde eeskiri (vastu võetud Paikuse Vallavolikogu 16.04.2007 määrusega nr 
11) https://www.riigiteataja.ee/akt/403042013075  . 

Keskkonnakaitse ja maakorralduse alased õigusaktid 
• Heakorraeeskiri (vastu võetud Paikuse Vallavolikogu 20.04.2009 määrusega nr 6) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/421022014033 ; 
• Jäätmeveopiirkonna kehtestamine (vastu võetud Paikuse Vallavolikogu 21.06.2004  

määrusega nr 11) https://www.riigiteataja.ee/akt/421062013016 ; 
• Jäätmehoolduseeskiri (vastu võetud Paikuse Vallavolikogu 17.05.2010 määrusega nr 

4) https://www.riigiteataja.ee/akt/420062015029 ; 
• Korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise 

juhend (vastu võetud Paikuse Vallavolikogu 21.01.2013 määrusega nr 2) 
https://www.riigiteataja.ee/akt/425012013022 ; 

• Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 
2016-2021 (eelnõu). 

 
Edasistes osades käsitleme eelnimetatutest lähemalt arengukava, üldplaneeringut ja 
teemaplaneeringut 
 
Puuduvad: 

• Haldusleping vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel, mis reguleerib ühisveevärgil 
asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmist ning avalikest 
veevõtukohtadest vee võtmist ning tuletõrje veevõtukohtade hooldamist. 

• Leping vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel, mis reguleerib avalikelt teedelt, tänavatelt 
ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimist 
ühiskanalisatsiooni abil ja selle puhastamist. 
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1.2.5. Standardid 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja –rajatiste projekteerimisel ning ehitamisel peab 
arvestama alljärgnevate standarditega: 
 

• EVS 847-1:2003 Ühisveevärk. Osa 1: Veehaarded; 
• EVS 847-2:2003 Ühisveevärk. Osa 2: Veepuhastus; 
• EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk; 
• EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk; 
• EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon. 

 
 

1.3. Planeeringud, uuringud ja arengukavad 

1.3.1. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava ja 
meetmeprogramm 

http://www.envir.ee/et/veemajanduskavad   
 
Vabariigi Valitsuse määruse alusel on Eestis 3 vesikonda ja 8 alamvesikonda. Eestis määratud 
vesikondadeks on Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond ja Koiva vesikond. 
Eestis määratud alamvesikonnad on järgmised:  
- Harju alamvesikond 
- Läänesaarte alamvesikond 
- Matsalu alamvesikond 
- Pandivere alamvesikond 
- Peipsi alamvesikond 
- Pärnu alamvesikond 
- Viru alamvesikond 
- Võrtsjärve alamvesikond 
 
Veemajanduskava koostatakse vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimiseks vesikonnas. 
Vesikonna veemajanduskava koostamisel lähtutakse nii veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika 
raamdirektiivist (2000/60/EÜ). Veepoliitika raamdirektiivi rakendamiseks tuleb EL 
liikmesriikide veemajanduse juhtimiseks koostada veemajanduskavad oluliste 
veeprobleemide lahendamiseks ning hea vee seisundi saavutamiseks. Eelnimetatud eesmärgi 
elluviimiseks on koostatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava, mis valmis 2015. aastal 
ning kinnitati Vabariigi Valitsuse 7.01.2016.  
 
Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke, tuleb arvestada 
kohaliku omavalitsusüksuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas, üld- ja 
detailplaneeringute koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel. Seega puudutab 
veemajanduskava kõiki, kes sellel territooriumil elavad ja töötavad. Veemajanduskava on 
dokument, mis arvestades kohalikke olusid, paneb paika vee kaitsmise ja kasutamise 
üldnõuded alamvesikonna piires. 
 
Veeseaduse kohaselt koostatakse pinna- ja põhjavee ning kaitset vajavate alade kaitse 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks meetmeprogramm, kus esitatakse vee kasutamise ja 
kaitse meetmed, mida tuleb arvestada kohaliku omavalitsuse üld- ja detailplaneeringute ning 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel, uuesti läbi vaatamisel ja 
muutmisel. Meetmeprogramm koostatakse iga vesikonna kohta või piiriülese vesikonna Eestis 
paikneva osa kohta. Meetmeprogramm vaadati uuesti läbi ja ajakohastati 2016. aasta 
alguseks ning seejärel tehakse seda vähemalt iga kuue aasta järel. 
 
Veemajanduskavad koostatakse iga kuue aasta tagant selleks, et saada põhjalik ülevaade 
Eesti veekogude seisundist ning planeerida tegevusi jõgede, järvede ja rannikuvee ning mere 
seisundi parandamiseks. 
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Esimesed veemajanduskavad (perioodiks 2009-2015) neile vesikondadele kinnitati aastal 
2010. Ajakohastatud veemajanduskavad on koostatud järgmiseks kuue-aastaseks perioodiks 
ehk aastateks 2015-2021. Veemajanduskavade uuendamise lähtematerjalideks olid lisaks 
esimese perioodi veemajanduskavadele, veemajanduskavade koostamise eeltöödena või selle 
käigus valminud uuringud ja aruanded, ajakohastatud seireandmed, ametlikud andmebaasid 
jms. 
 
Lääne-Eesti veemajanduskava koostatakse vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimiseks 
Lääne-Eesti vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava koostamisel lähtutati nii veeseadusest 
kui ka EL-i veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ). 
Veepoliitika raamdirektiivi rakendamiseks tuleb liikmesriikide veemajanduse juhtimiseks 
koostada veemajanduskavad oluliste veeprobleemide lahendamiseks ning vee hea seisundi 
saavutamiseks. 
Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava lähtematerjalideks on Harju, Matsalu, Läänesaarte, 
Pandivere põhjavee ja Pärnu alamvesikondade veemajanduskavad ja veemajanduskavade 
koostamise käigus valminud uuringud ja aruanded.  
  
Eestis on olulisteks veemajandusprobleemideks (inimmõjuks): 
• reovee ja sademevee kogumine ja puhastamine, veeheide; 
• reoainete sattumine veekeskkonda prügilatest ja muudelt ohtlike ainetega reostunud 
aladelt; 
• põllumajanduslik haju- ja punktkoormus; 
• õnnetusjuhtumid merel; 
• veekogude füüsilised muutmised (maaparandus, paisud, veekogudest pinnase 
kaevandamine, laevateede süvendamine); 
• olme ja tööstusveevõtt; 
• maavarade kaevandamisega kaasnev veeheide, kuivendus, olemasolevate veekogude 
kadumine ja uute teke. 
 
Vastavalt Lääne-Eesti veemajanduskavas väljatoodud kriteeriumidele punktreostusallikate 
osas, loetakse olulisteks punktreostusallikateks praktiliselt kõiki reoveepuhasteid. Paikuse 
valla asulate ÜVK-de reoveepuhastiks on Pärnu reoveepuhasti, mis oma üle 2000 ie-ga 
loetakse väga oluliseks punktreostusallikaks.  
 
Lääne-Eesti veemajanduskava sätestab lisaks järgnevaid alltoodud põhimõtteid. 
 
Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada 
haigustekitajaid ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama Sotsiaalministri 
31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ 
toodud nõuetele. 
Ühisveevärgi (üle 50 tarbijaga või üle 10 m3/d toodanguga ning avalikkusele suunatud alla 
50 tarbijaga või alla 10 m3/d veevärkide (lasteasutused, puhkekeskused vms)) joogivee 
kvaliteeti ja seiret reguleerib EL-tasandil joogivee direktiiv 98/83/EÜ, mille rakendamise 
pikendusaeg Eestile on lõppenud 2013/2014 aastavahetusega (viimane tärmin oli 
31.12.2013).  
 
6. jaanuaril 2012. aastal algatas keskkonnaminister 2015-2021 kehtestatavate 
veemajanduskavade koostamise. Selleks ajakohastatakse 2010. aastal valminud ning 
kinnitatud Ida-Eesti, Lääne-Eesti ja Koiva vesikonna veemajanduskavad. 
 
Veemajanduskavaga koos koostatakse kava meetmeprogramm ning üleujutusohuga seotud 
riskide maandamiskava. 
 
2013. aastal korraldas Keskkonnaministeerium Veemajanduskavade ettevalmistamiseks 
vesikonna tunnuste analüüsi, ülevaate vesikonda mõjutavast koormusest, mida inimtegevus 
avaldab pinna- ja põhjaveele, ning veekasutuse majandusanalüüsi koostamise. Lisaks uuriti 
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ka probleeme, mis võivad seada ohtu veekogude keskkonnaeesmärgi saavutamise 2021. 
aastal. 
 
Veemajanduskava eelnõu koostamisega alustati 2014. aastal, kui Keskkonnaministeerium 
kuulutas välja riigihanke. Pakkumusi sai esitada veebruarini 2014. 
  
Veemajanduskavu ja selle juurde kuuluvaid meetmeprogramme koostatakse koos 
üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavadega. Dokumentide paralleelne koostamine 
võimaldab ühtlustada veekogusid mõjutavate meetmete planeerimist ning vältida või 
leevendada erinevatest eesmärkidest tulenevaid võimalikke konflikt-situatsioone. 
 
Kehtivad veemajanduskavad (perioodiks 2015-2021) on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
protokollilise otsusega 07.01.2016. 
 
Järgnevalt edastame väljavõtted Veemajanduskavast Lääne-Eesti vesikonna põhja- ja 
pinnaveekogumite seisundi kohta. 
 
 
Joonis 1-1: Eesti vesikondade kaart 

 
Allikas: Keskkonnaamet http://www.keskkonnaamet.ee  

 
Paikuse valla konkurentsitult olulisemad ÜVK-ga seonduvad pinnaveekogumid on Pärnu jõgi 
ja Pärnu laht, kuid oma osa annab ka Silla biotiikide väljund Reiu jõele. Ülejäänud 
pinnaveekogumitele ÜVK mõju ei avalda. 
 
Veekogumite seisund on järgnev: 
 
Pärnu jõgi  
 
Pärnu_4 ehk Pärnu Sindi paisust suudmeni 
Antud Pärnu jõe osa on ainus, mida kaudselt mõjutab ka Paikuse valla ÜVK, kuna Paikuse 
reovesi juhitakse enamuses Pärnu linna reoveepuhastile (erand on Silla küla biotiikide 
väljalask). Tegemist on loodusliku, s.t inimtegevuse poolt muutmata veekoguga. 
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• Ökoloogiline seisund on kesine, põhjuseks kalastiku seisund vastavalt 
keskkonnaministri 28.07.2009 määrusele nr 44, ökoloogiline seisund on võrreldes 
2010. aastaga halvenenud; 

• Koondseisund on kesine, põhjuseks kalastiku seisund vastavalt keskkonnaministri 
28.07.2009 määrusele nr 44 ning seisund on halvenenud vahemikus 2010-2013; 

• Keemiline seisund on antud lõigul hindamata; 
• Eesmärk 2015 hea seisund, hea seisund on saavutamata; 
• Eesmärk 2021, veekogu hea seisund. 

 
Pärnu laht 

• Ökoloogiline ja koondseisund on halb fütoplanktoni esinemise poolest vastavalt 
keskkonnaministri 28.07.2009 määrusele nr 44, põhjuseks on (põhiliselt toitained N 
ja P). Veekogumi keemiline seisund on halb, tulenevalt Hg sisaldusest elustikus, 
veekogu seisund võrreldes aastaga 2010, on halvenenud, mil see oli kesine, lisaks on 
hea seisundi savutamine veemajanduskavas hinnatud ohustatuks. 

 
Reiu jõgi_2 

• Ökoloogiline seisund on kesine, põhjuseks kalastiku seisund vastavalt 
keskkonnaministri 28.07.2009 määrusele nr 44, ökoloogiline seisund on võrreldes 
2010. aastaga halvenenud; 

• Koondseisund on kesine, põhjuseks kalastiku seisund vastavalt keskkonnaministri 
28.07.2009 määrusele nr 44 ning seisund on halvenenud vahemikus 2010-2013; 

• Keemiline seisund on antud lõigul hindamata; 
• Eesmärk 2015 hea seisund, hea seisund on saavutamata; 
• Eesmärk 2021, veekogu hea seisund. 

 
Silla küla biotiikidest juhitakse heitvesi Reiu jõkke. Vastavalt eelmisele Lääne-Eesti 
veemajanduskavale, mis oli kinnitatud 01.04.2010 on Reiu jõgi jagatud kaheks veekogumiks. 
Silla küla biotiikide väljuv vesi jõuab Reiu_2 (1145400_2) veekogumisse, mille seisundiklass 
on tänakehtivas 2016.a veemajanduskavas hinnatud kesiseks, põhjus on paisud. Lähtuvalt 
eelnevast ei määratud Silla küla biotiikidele heitvee suublale suublaseiret vee erikasutusloas. 
Juhul kui peaks selguma, et heitvee juhtimisega halveneb Reiu jõe seisund, on loa andjal 
õigus nõuda täiendavate meetmete kasutusele võtmist ja suublaseire tingimuste määramist.  
 

1.3.2. Pärnu maakonnaplaneering 

http://parnu.maavalitsus.ee/koostatav-parnu-maakonna-planeering  
 
Pärnu maakonna planeering on kehtestatud 21.12.1998. Kehtiva maakonnaplaneeringu 
täpsustamist ja täiendamist on korraldatud siiani teemaplaneeringute kaudu („Asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused", „Sotsiaalne infrastruktuur" ja „Põhimaantee 
nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0"). 
  
Eesti riigi eesmärgiks on ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu 
„Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele. Riigi üldised 
huvid võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel. 
Kõigis maakondades uute planeeringute algatamise eesmärgiks on asetada planeerimine 
kogu riigis ühtsetele alustele arvestades riigi huve, vahepealse kiire majandusarengu perioodil 
saadud kogemusi ja lisandunud planeerimisalast oskusteavet.  
 
Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 algatati kõigis maakondades 
maakonnaplaneeringute koostamine planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete 
lahendamiseks kogu maakonna territooriumi kohta. 
Pärnu maavanem 29. juuli 2013 korraldusega nr 399 algatas Pärnu maakonnaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise. 
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Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korralduses 
nimetatud lähteseisukohtadest (kättesaadav: 
https://www.siseministeerium.ee/public/LSK_MKP_koostamiseks_2013.pdf), vastavatest 
õigusaktidest, sh planeerimisseaduse § 7 lg-s 3 sätestatud maakonnaplaneeringu 
ülesannetest ning Siseministeeriumi koostatud asjakohastest juhenditest ja metoodikatest 
(kättesaadavad: https://www.siseministeerium.ee/planeeringud/), sh ka nendest, mis 
valmivad maakonnaplaneeringu koostamise käigus. 
21.03.2016 seisuga on valminud Pärnu maakonna planeeringu eskiislahendus. 
 
20.04.2016 seisuga on Pärnu maakonna planeering esitatud kooskõlastamiseks maakonna 
kohalikele omavalitsustele, naabermaavalitsustele, riigiametitele ja ministeeriumidele. 
  
Planeering koosneb: 
  
1. Seletuskiri 
2. Joonised 

• Joonis 1.  Strateegiaplaan 
• Joonis 2. Looduskeskkond 
• Joonis 3. Tehniline taristu 
• Joonis 4. Asustus 

  
  
Lisad: 
• Lisa 1. Pärnu maakonna planeeringu tegevuskava 
• Lisa 2. Pärnu maakonna ruumilise arengu analüüs 
• Lisa 3. Pärnumaa väärtuslikud maastikud 
• Lisa 4. Pärnumaa maavarad, Kobras AS 2015 
• Lisa 5. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (eelnõu), Lisa 1, Lisa 2. 
 
Maakonnplaneeringu seletuskirja eelnõus käsitletakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
temaatikat järgnevalt. 
 
Ühisveevärgiga on haaratud ca 90% ulatuses maakonna linnad, alevid ja teised suuremad 
asulad. Hajaasustuses paiknevate üksikmajapidamiste veega varustamine on lahendatud oma 
puurkaevu või salvkaevu baasil. 
Suurima veevarustussüsteemi moodustavad Vaskrääma ja Reiu veehaarded. Nende 
kinnitatud põhjaveevaru kokku on 15 000 m3/d. 2015. aastal võeti vett Reiu veehaardest 
2540 m3/d ja Vaskrääma veehaardest 5160 m3/d. Tingituna põhjavee looduslikest 
omadustest toimub enne ühisveevõrku andmist Reiu veetöötlusjaamas selle puhastamine. 
Nimetatud veehaarete baasil on lahendatud Pärnu ja Sindi linnade ning nende lähiümbruse 
tiheasustusega piirkondade joogiveevarustus. Enamik piirkonna elanikest (nt Pärnu linnas 98 
%) ja ettevõtetest on ühendatud ühisveevärgiga. Piisavalt on olemas joogiveevaru uute 
tarbijate ühendamiseks. 
 
Piirkondlike ja teiste keskuste ühisveevärk on lahendatud keskustesse rajatud sügavate 
puurkaevude baasil. Enamasti kasutatakse siluri ja devoni veehorisontide vett. Tingituna 
Pärnumaal leiduva põhjavee looduslikest omadustest toimub selle puhastamine ja 
ühisveevärgi tarbijatele antav joogivesi vastab kvaliteedinõuetele. 
Laiaulatuslik ühiskanalisatsioonivõrk on välja ehitatud Pärnu linnas ja lähiümbruses, millega 
on ühendatud Sindi linn, Paikuse alev, Sauga ja Audru alevik, Tammiste, Papsaare jt 
väiksemad linnalähiümbruse tiheasustusalad. Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud enamik 
piirkonna ettevõtetest, elanike arvust on ühiskanalisatsiooniga ühendatud Sauga alevikus 
100%, Paikuse alevis 97%, Pärnu linnas 94%, Audru ja Papsaare piirkonnas 86%, Sindi linnas 
84%. Suuremaid investeeringuid vajavad Reiu ja Tammiste küla, kus täna on 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud vastavalt 35 % ja 44% elanike arvust. Piirkonna reoveed 
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puhastatakse ühtses reoveepuhastis Vana-Pärnus, kus täna on täiendavat jõudlust veel üle 
40%. 
 
Piirkondlikes keskustes on ühiskanalisatsioon välja ehitatud osaliselt. Elanike arvust on 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud Tõstamaal 90%, Pärnu-Jaagupis 77%, Vändras 89%, Kilingi-
Nõmmes 56% ja Häädemeestel 67%. Kõigis keskustes on puhastite võimsus piisav, et sellega 
ühendada kogu asula. Hea keskkonnakvaliteedi tagamiseks vajavad renoveerimist ca 20 
aastat tagasi valminud Tõstamaa, Häädemeeste ja Kilingi-Nõmme reoveepuhastid. Kaasaegse 
purgimissõlmede väljaehitamine on vajalik suvituspiirkondades Tõstamaal ja Häädemeestel, 
kus toimub hooajaline veetarbimine. 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seotud küsimused lahendada üldplaneeringus ning 
kohaliku omavalitsuse vastavates arengukavades. Reoveekäitlus tuleb viia vastavusse 
kehtivate normidega. 
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni suuremad ja olulisemad rajatised on kantud tehnilie taristu 
joonisele. 
 
 

1.3.3. Pärnu maakonna arengustrateegia 

Pärnu maakonna arengustrateegia 
http://parnu.maavalitsus.ee/otsing?p_p_id=3&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_3_str
uts_action=%2Fsearch%2Fsearch  „Pärnumaa 2030+“ kiideti heaks 2010. aastal.  
 
Aastatel 2013-2014 viidi läbi selle seire ja koostati uus tegevuskava. Strateegia „Pärnumaa 
2030+“ vaatab sarnaselt koostatava üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+“ ajahorisondi - 
aasta 2030 taha ja markeerib maakonna soovitud tulevikku, näidates, millistele väljakutsetele 
on maakonnas oluline keskenduda. Lisaks Eestis koostatud või hetkel koostamisel olevatele 
arengudokumentidele on taustinfona arvesse võetud Euroopas toimuvat, seal hulgas Euroopa 
Liidu ülemkogu poolt 2009. aastal heaks kiidetud Läänemere 

strateegiat kui ka Euroopa Komisjoni poolt 2010. aastal algatatud Euroopa uut 
majandusstrateegiat „Euroopa 2020“.  

1.3.4. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringud 

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringutest 
http://parnu.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud, kehtivad maakonna teemaplaneeringud 
on: 
• Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015 
• Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused 
• Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 

92,0-170,0 
• Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering 
• Pärnu maakonna planeeringut täpsustav teemaplaneering „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 

330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine Pärnu maakonnas"  
  
Koostatavad maakonna teemaplaneeringud on: 
• Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV 

elektriliini trassi asukoha määramine" 
• Soomaa piirkonna teemaplaneering. 
• „Rail Baltic raudtee trassikoridori asukoha määramine“. 
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1.3.5. Paikuse valla üldplaneering 

http://www.paikuse.ee/uldplaneering  

Valla üldplaneering on valla funktsioonide täitmise tagamiseks väljatöötatud terviklik 
maakasutusplaan, mille kehtestab volikogu Eesti Vabariigi õigusaktides, valla arengukavas, 
volikogu määrustes ja otsustes sätestatud nõudeid arvestades.  

Paikuse valla üldplaneering on kehtestatud Paikuse Vallavolikogu 16. juuni 2009. a 
määrusega nr 8. 

Üldplaneering (edaspidi ÜP) algatati Paikuse Vallavolikogu 16.01.2006. a otsusega nr 4. 
Üldplaneeringuga koos algatati planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
 
Üldplaneeringuga määratakse valla üldised arengusuunad ning maakasutus- ja 
ehitustingimused. 
 
Planeering tugineb valla arengukavadega paika pandud eesmärkidele ja strateegiale. 
Üldplaneeringule ei ole täiendavalt koostatud lähteseisukohti. 

Paikuse valla ÜP KSH määratleb, et Paikuse valla tasandil on kohalike omavalitsuste 
joogiveevarustuse korrastamise meetmed esitatud koos Pärnu linnaga. Pinnavee kvaliteedi 
kaitsmises on meetmeks valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavade koostamine. 

1.3.6. Paikuse valla arengukava 

https://www.riigiteataja.ee/akt/420092014009 
 
Paikuse valla arengukava aastateks 2015-2024 on vastu võetud Paikuse Vallavolikogu 
15.09.2014 määrusega nr 8. 
Arengukava märgib üVK osas järgmist: 

• Paikuse vallal on Pärnu ja Sindi linnadega ühine veevarustuse ja kanalisatsiooni 
süsteem. Paikuse alev ja osad külad on ühendatud tsentraalsesse veevõrku. Kõik 
korterelamud on tsentraalse kanalisatsiooniga. Viimastel aastatel on tehtud olulisi 
investeeringuid Paikuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) süsteemide 
arendamisesse, kuid jätkuvalt on osa piirkondi kanaliseerimata (alevi eramajade 
rajoonid, külad). ÜVK väljaehitamise ja rekonstrueerimise aluseks on Paikuse valla 
ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava 2010-2022. Valla vee-ettevõtjaks on AS 
Pärnu Vesi. 

• Paikuse aleviku ning osaliselt Silla ja Seljametsa küla heitveed (sh Paikre prügila) 
pumbatakse Sindi-Paikuse survekanalisatsioonitrassi ja sealtkaudu AS Pärnu Vesi 
heitveepuhastusjaama, kus see puhastatakse. Külades paikneb ka lokaalseid 
puhasteid. 

• Sademeveekanalisatsiooniga on varustatud vähesel määral Paikuse alevik. Lisaks 
sademevee ärajuhtimiseks ehitatud torustikele on Paikusele rajatud kraave. 
Kraavitatud piirkonnad on teede ääres, Linnuriigis ja teistes uutes elamute 
piirkondades. Sadevee kanalisatsiooniga kogutavat sademevett ei puhastata, 
sademevee eesvooluks on kas Sindi oja või Pärnu jõgi. Kõvakattega alade sademevesi 
valgub reeglina haljasaladele ning imbub sealt pinnasesse. 

 
Vallaeelarveliste vahendite piiratus ja kaasrahastamise mittesaamine on vähendanud 
varasemas arengukavas kavandatu elluviimist. Mitmed tegevused on nihkunud arengukavas 
märgitust hilisemasse aega. Ennekõike seonduvad need ühisveevärgi ja sademevee 
väljaehitamisega. 
 
Paikuse valla nõrgad küljed seonduvad tehnilise taristu mahajäämusega, ennekõike 
ühisveevärgi ning sademevee arengus. 
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Arengukavas on ette nähtud ka konkreetsed esilagsed invsteeringud ühisveevärki, -
kanalisatsiooni ja sademeveesüsteemide arengusse. 
 
Peamised tööd on järgmised: 

• Kanalisatsiooni rajamine Paikuse aleviku Keraamika tn piirkonnas. 
• Kanalisatsiooni rajamine Silla külas.  
• Ühisveevärgi rajamine Tammuru külas. 
• Sadeveekraavide, truupide, torustike ehitamine ja hooldamine. 
• Kasutuseta puurkaevude tamponeerimine. 
• Pumplate lammutamine. 

Tammuru tehnoküla ÜVK rekonstrueerimine. 
 

1.3.7. Põhjaveevarude uuringud 

Lähtuvalt Veeseaduse § 12 lg 6 ning Põhjaveekomisjoni 2.12.2005. a. ettepanekust kinnitas 
keskkonnaminister oma 24.aprilli 2006 käskkirjaga nr 396 Pärnu maakonna põhjaveevarud, 
kus Pärnu põhjaveemaardlale on kinnitatud põhjaveeressurss alljärgnevalt: 
 
Tabel 1-1: Põhjavee kinnitatud varud 

Põhjavee-
maardla 

Põhjavee- maardla 
piirkond 

Veekihi 
geoloogiline 

indeks 

Põhjaveevaru 
m3/ööpäevas 

Varu kategooria 
ja otstarve 

Kasutusaeg 

Pärnu Vaskrääma D2-1-S 20 400 T1 joogivesi kuni 2008 

Vaskrääma D2-1-S 4 600 T2 joogivesi kuni 2008 

Reiu D2-1-S 3 000 T1 joogivesi kuni 2024 

Reiu D2-1-S 2 000 T2 joogivesi Kuni 2024 

Allikas: Keskkonnaministeerium http://www.envir.ee/ 
Varu kategooriad: 
T1 – tagatud põhjaveevaru 
T2 – hinnatud põhjavee tarbevaru 

 
Seoses põhjaveevaru kasutamisaja kehtivuse lõppemisega ja muutustega veehaarde 
perspektiivses veevõtus taotles Pärnu Vesi AS tarbevaru ümberhindamist. Keskkonnaminister 
kinnitas 8.06.2009 käskkirjaga nr 925 Vaskrääma veehaarde tarbevaru osas järgmise 
muudatuse: 

 
Tabel 1-2: Põhjavee kinnitatud varu muudatus 

Põhjavee-
maardla 

Põhjavee- maardla 
piirkond 

Veekihi 
geoloogiline 

indeks 

Põhjaveevaru 
m3/ööpäevas 

Varu kategooria 
ja otstarve 

Kasutusaeg 

Pärnu Vaskrääma D2-1-S 10 000 T1 joogivesi kuni 2037 

Allikas: Keskkonnaministeerium http://www.envir.ee/ 
Varu kategooriad: 
T1 – tagatud põhjaveevaru 

 
Põhjaveevaru jaguneb uurituse detailsusest sõltuvalt tarbevaruks T1 või T2 või prognoos-
varuks P. Tarbevaru T2 on hinnatud põhjaveevaru, mida on uuritud vähemalt järgmises 
mahus: 

1) põhjaveevaru on hinnatud analoogiliste veehaarete kasutamise kogemuse, 
uuringutööde ja katsepumpamiste alusel; 
2) põhjavee kvaliteet on uuritud detailsusega, mis lubab eeldada põhjavee sihipärast 
kasutamise tagatust arvustusliku aja jooksul; 
3) määratud on sanitaarkaitseala ulatus ja antud selle kehtestamise teostatavuse 
hinnang koos omavalitsuse seisukohaga. 

 
Prognoosvaru P on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna põhjaveevaru eeldatav hulk, 
millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade andmisel 
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ja ühest puurkaevust koosneva veehaarde projekteerimisel. Prognoosvaru P määratakse 
modelleerimise teel hüdrogeoloogilise kaardistamise, põhjaveeseire ja töötavate veehaarete 
andmete alusel. 
 

1.3.8. Vee erikasutusload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele (VeeS § 8 lg 2) peab vee kasutajal olema vee erikasutusluba 
juhul, kui:  

• võetakse vett pinnaveekogust, sh ka jää võtmise korral enam kui 30 m³/ööpäevas; 
• võetakse põhjavett rohkem kui 5 m³/ööpäevas; 
• võetakse mineraalvett; 
• juhitakse heitvett ja teisi saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette; 
• toimub veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine; 
• toimub veekogu, mille veepeegli pindala on üks hektar või suurem, rajamine, 

likvideerimine, süvendamine või sellise veekogu põhja pinnase paigaldamine; 
• uputatakse tahkeid aineid veekogusse; 
• toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine; 
• vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi 

omadusi; 
• toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont ja laeva 

regulaarne ohtlike ainetega või tuulega lenduvate puistekaupadega lastimine või 
lossimine; 

• veekogu korrashoiuks kasutatakse kemikaale; 
• kasvatatakse kalu aastase juurdekasvuga rohkem kui üks tonn või kalakasvandusest 

juhitakse vett suublasse; 
• juhitakse vett suublasse maavara kaevandamise eesmärgil. 

 
Isikliku majapidamise heitvee või vähem kui viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks 
ööpäevas ei ole vaja erikasutusluba, kui see tegevus vastab heitvee pinnasesse juhtimise 
korra nõuetele.  
 
Paikuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud asumite ja piirkondade vee-ettevõtja 
on AS Pärnu Vesi. AS-le Pärnu Vesi kehtib tänase seisuga tähtajaline vee erikasutusluba nr 
L.VV/321614 kehtivusega 01.07.2012 - 30.06.2017. Paljudel vee-ettevõtetel on tänaseks 
juba tähtajatud vee erikasutusload, kuid tõenäoliselt ei ole AS Pärnu Vesi puhul seda enne 
kehtiva veeloa tähtaja saabumist (või mõni kuu enne seda) mõtet taotleda. Veeluba on selle 
nelja kehtivusaasta jooksul korduvalt muudetud ja täiendatud, viimased kaks muudatust on 
tehtud Keskkonnaameti 22.09.2015 korraldusega nr PV 1-15/15/195, mis puudutab otseselt 
Paikuse valda, Silla küla heitvee väljalasku ja Keskkonnaameti 28.12.2015 korraldusega nr 
PV 1-15/15/286, mis puudutab Pärnu linna heitveepuhasti väljalasule Hg piirväärtuste 
mittekehtestamist. 
 
Ülejäänud Paikuse valla tarbeks erikasutusega veevõtt ja heitvee väljalask on täielikult seotud 
Pärnu linna Vaskrääma ja Reiu veehaarete veevõtu ja Pärnu reoveepuhasti väljalasuga. Pärnu 
reoveepuhasti suublaks on Pärnu laht. Lisaks on kehtestatud Pärnu linnale terve rida 
avariiväljalaske nii Pärnu kui Sauga jõkke. 
 
Veeloaga lubatud sademevee väljalasud on järgmised: Rannapark, Papiniidu (uue silla 
juures), Mai (rannaroostiku kinnistu Papiniidu 37f), Tähe sademeveeväljalasud, suublaks 
Pärnu jõgi; Mõrra II (Mõrra 2b juures), Vana-Sauga,  suubla on Sauga jõgi.   
 
Tänase seisuga on Vaskrääma veehaardest lubatud veevõtt (kuni aastani 2017): 10 000 m3/d 
ja Reiu veehaarde Pärnu osast: 2964 m3/d ning Reiu veehaarde Tahkuranna osast: 2064 m3/d 
– kokku seega: 15 028 m3/d. 
 
Paikuse valla Silla külas on veeloaga reguleeritud väljalask Reiu jõkke Silla küla biotiikidest. 
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AS Pärnu Vesi esitas 17.08.2015 vee erikasutusloa muutmise taotluse, milles sooviti vee 
erikasutusloasse lisada Paikuse vallas Silla küla biotiikide heitvee väljalask. Silla küla biotiikide 
väljalask sooviti lisada vee erikasutusloasse nr L.VV/321614, kuna vee-ettevõte hooldab 
biotiike operaatorlepingu alusel. Taotluse esitamise hetkel oli Silla küla biotiikide heitvee 
väljalasul kehtiv vee erikasutusluba nr L.VV/321614 Paikuse Vallavalitsusel. Vee erikasutusloa 
muutmisega ei taotle aktsiaselts PÄRNU VESI Silla küla biotiikide voolhulkade ja saasteainete 
koguste muumist. 
 
Silla külas väljalask Reiu jõkke on reguleeritud järgmiselt (väljavõte veeloast). 
 
 

7. Heitvee väljalaskmed sh avariilaskmed ning sademevee väljalaskme ja 
lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa 1 
Väljalaskme jrk nr 

7.1. Väljalaskme 
nimetus 

Silla küla biotiigid 

7.2. Väljalaskme 
kood 2 

PM465 

7.3. 
Reoveekogumisala 

RKA0670292Silla 

7.4. Suubla nimetus Reiu jõgi 

7.5. Suubla kood 3 VEE1145400 

7.6. Väljalaskme 
koordinaadid (L-Est 
süsteemis) 

X: 6466788 
Y: 536000 

7.7. Suubla 
keskkonnatasude 
seaduse kohane 
koefitsient 

1.5 

7.8. Lubatud 
vooluhulk aastas (m 

3 ) 4 

6000 

7.9. Lubatud 
vooluhulk I kvartalis 
(m 3 ) 4 

3000 

7.10. Lubatud 
vooluhulk II 
kvartalis (m 3 ) 4 

3000 

7.11. Lubatud 
vooluhulk III 
kvartalis (m 3 ) 4 

 

7.12. Lubatud 
vooluhulk IV 
kvartalis (m 3 ) 4 

 

7.13. Vooluhulga 
mõõtmise viis 

arvutuslik 

7.14. Saasteained, 
mille keskkonda 
viimist loaga ei 
limiteerita, aga 
saastetasu 
arvutatakse 

 

7.15. Saasteained, 
mille keskkonda 
viimist loaga ei 
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limiteerita ja 
saastetasu ei 
arvutata 

7.16. Lubatud 
saasteainete kogused 

5 

Saasteain
e nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
(mg/l) 

Puhas- 
tusaste 
% 4 

Lubatud kogused tonnides 

I kv II kv III kv IV kv Aasta
s 

2017 - 2017 pH 
6-9 

9       

2017 - 2017 KHT 125       

2017 - 2017 Püld 2       

2017 - 2017 Nüld 60       

2017 - 2017 Heljum 35       

2017 - 2017 BHT7 25       

1   mitme erineva väljalaskme korral, lisatakse loasse iga väljalaskme kohta eraldiseisev 
tabel , märkides juurde väljalaskme jrk nr   
2 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja 
3 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja 
4 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja 
5 võib anda vajadusel iga aasta kohta eraldi 
 
7. Heitvee väljalaskmed sh avariilaskmed ning sademevee väljalaskme ja 
lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa 1 
Väljalaskme jrk nr 

7.1. Väljalaskme 
nimetus 

Silla küla biotiigid 

7.2. Väljalaskme 
kood 2 

PM465 

7.3. 
Reoveekogumisala 

RKA0670292Silla 

7.4. Suubla nimetus Reiu jõgi 

7.5. Suubla kood 3 VEE1145400 

7.6. Väljalaskme 
koordinaadid (L-Est 
süsteemis) 

X: 6466788 
Y: 536000 

7.7. Suubla 
keskkonnatasude 
seaduse kohane 
koefitsient 

1.5 

7.8. Lubatud 
vooluhulk aastas (m 

3 ) 4 

12000 

7.9. Lubatud 
vooluhulk I kvartalis 
(m 3 ) 4 

3000 

7.10. Lubatud 
vooluhulk II 
kvartalis (m 3 ) 4 

3000 

7.11. Lubatud 
vooluhulk III 
kvartalis (m 3 ) 4 

3000 
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7.12. Lubatud 
vooluhulk IV 
kvartalis (m 3 ) 4 

3000 

7.13. Vooluhulga 
mõõtmise viis 

arvutuslik 

7.14. Saasteained, 
mille keskkonda 
viimist loaga ei 
limiteerita, aga 
saastetasu 
arvutatakse 

 

7.15. Saasteained, 
mille keskkonda 
viimist loaga ei 
limiteerita ja 
saastetasu ei 
arvutata 

 

7.16. Lubatud 
saasteainete kogused 

5 

Saasteain
e nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
(mg/l) 

Puhas- 
tusaste 
% 4 

Lubatud kogused tonnides 

I kv II kv III kv IV kv Aasta
s 

2016 - 2016 pH 
6-9 

9       

2016 - 2016 Püld 2       

2016 - 2016 Nüld 60       

2016 - 2016 KHT 125       

2016 - 2016 Heljum 35       

2016 - 2016 BHT7 25       

1   mitme erineva väljalaskme korral, lisatakse loasse iga väljalaskme kohta eraldiseisev 
tabel , märkides juurde väljalaskme jrk nr   
2 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja 
3 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja 
4 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja 
5 võib anda vajadusel iga aasta kohta eraldi 
 
7. Heitvee väljalaskmed sh avariilaskmed ning sademevee väljalaskme ja 
lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa 1 
Väljalaskme jrk nr 

7.1. Väljalaskme 
nimetus 

Silla küla biotiigid 

7.2. Väljalaskme 
kood 2 

PM465 

7.3. 
Reoveekogumisala 

RKA0670292Silla 

7.4. Suubla nimetus Reiu jõgi 

7.5. Suubla kood 3 VEE1145400 

7.6. Väljalaskme 
koordinaadid (L-Est 
süsteemis) 

X: 6466788 
Y: 536000 

7.7. Suubla 
keskkonnatasude 

1.5 
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seaduse kohane 
koefitsient 
7.8. Lubatud 
vooluhulk aastas (m 

3 ) 4 

3000 

7.9. Lubatud 
vooluhulk I kvartalis 
(m 3 ) 4 

 

7.10. Lubatud 
vooluhulk II 
kvartalis (m 3 ) 4 

 

7.11. Lubatud 
vooluhulk III 
kvartalis (m 3 ) 4 

 

7.12. Lubatud 
vooluhulk IV 
kvartalis (m 3 ) 4 

3000 

7.13. Vooluhulga 
mõõtmise viis 

arvutuslik 

7.14. Saasteained, 
mille keskkonda 
viimist loaga ei 
limiteerita, aga 
saastetasu 
arvutatakse 

 

7.15. Saasteained, 
mille keskkonda 
viimist loaga ei 
limiteerita ja 
saastetasu ei 
arvutata 

 

 
 

1.4. Teostatud arendusprojektid 

EL Ühtekuuluvusfondi projektid 
 
Olulisemaks Paikuse valla ÜVK-d mõjutavaks veemajandusprojektiks on olnud EL 
Ühtekuuluvusfondi (edaspidi ÜF) Projekt: Pärnu ja Sindi linna ning Audru ja Paikuse 
valla vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine, lühidalt ka Pärnu Veemajandusprojekt, 
mis ajaliselt jäi esimese ÜF Projekti aega: ÜF 2004-2006. 
 
Projekt on osa Pärnu ja Paide veekorraldusprojektist. 

• Euroopa Komisjoni (EK) rahastamisotsuse nr: CCI/2004/EE/16/C/PE/003 
• Abikõlblikkuse alguskuupäev:    01.01.2004 
• Abikõlblikkuse lõppkuupäev:    31.12.2009 

 
Toetuse saajateks olid AS Pärnu Vesi, Sindi linn, Audru vald ja Paikuse vald. 
Pärnu veemajandusprojekt hõlmas seega 4 omavalitsust (osalusprotsent projekti 
kogumaksumusest): 

• Pärnu linn 59,6 % 
• Sindi linn 9,4 % 
• Audru vald 21,4 % 
• Paikuse vald 9,6 % 

Projekti valmimist kõikides omavalitsustes koordineeris AS Pärnu Vesi. 
 
Projekti Paikuse valla osa hõlmas järgmisi töid: 
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• Veevõrgu rajamine:     9,6 km 
• Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine:  5,2 km 
• Survekanalisatsiooni rajamine:   1,0 km 
• Reoveepumplate rajamine:    4 tk. 

 
Põhiliselt hõlmasid tööd ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide ühendamist Pärnu 
linnaga. 
 
Paikuse valla osas kujunes investeeringumaksumuseks kokku: 33 446 874,85 EEK-i ehk ca 
2 137 645 EUR-i. Algselt kavandatud maksumus oli: 33 997 637,67 EEK-i. Kuna Projekt 
lõpetati aastal 2009, kujunesidki hinnad täielikult Eesti kroonides. 
Ehitustöid Paikuse vallas alustati 31.05.2006 ning lõpetati 2007. aasta lõpul. Paikuse projekti 
raames väljastati viimased kasutusload - EPT, Põllu, Tamme, Ojakalda ja Seljametsa 
piirkondadele - ning väljastati projekti vastuvõtuakt 2008. a jaanuaris. 
 
AS Pärnu Vesi puudutav ÜF II Projekt (ÜF voor 2007-2013): "Pärnu Kesklinna, Ülejõe ja 
Rääma linnaosade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine", hõlmas 
põhiliselt Pärnu linna ning Paikuse vallas antud Projekti käigus töid läbi ei viidud. 
 
Keskkonnaprogrammi projektid 
 
Paikuse valla piires on läbi viidud ka terve rida KIK Keskkonnaprogrammi projekte, kus 
toetuse saajaks on olnud Paikuse vald (toetuse saaja esindaja Paikuse Vallavalitsus): 

 
• Paikuse alevis Jõekalda tee veetorustiku rekonstrueerimine – veetorustiku 

rekonstrueerimine:  319 jm, tööde tegelik aeg mai-november 2013, tegelik 
maksumus: 40 381,46 EUR, millest KIK finantseeris 34 324,24 EUR-i ja 
omafinantseering moodustas: 6057.22 EUR. 

• Seljametsa külas veetorustiku rekonstrueerimine - uue torustiku rajamine: 
1360,36 jm, veetorustiku rekonstrueerimine - 1483,91 jm, tööde tegelik aeg 
jaanuar-juuli 2014, maksumus: 140 100 EUR, millest KIK finantseeris 119 085,00 
EUR ja omafinantseering moodustas: 21 015.00 EUR. 

• Paikuse alevis Keraamika tn piirkonna veetorustiku rekonstrueerimine - uue 
torustiku rajamine: 387 jm, veetorustiku rekonstrueerimine - 805 jm, tööde tegelik 
aeg: september 2013 - veebruar 2014, maksumus: 86 538.24 EUR, millest KIK 
finantseeris 73 557,50 EUR ja omafinantseering moodustas: 12 980.74 EUR..  

 
1.4.1. Detailplaneeringud 

Konsultandi poolt töös kasutatavad detailplaneeringud olid järgmised:  
1) Paikuse valla Silla küla Männi maaüksuse DP välisvõrkude koondplaan, töö nr 267-

07. Koostaja Henri Projekt OÜ, 01.2010. 
2) Vahenurme DP, töö nr DET-26185. Koostaja AB Büroo OÜ, 12.2006. 
3) Toome kinnistu DP, maa-ala ja tehnovõrkude plaan, töö nr 06067. Georite OÜ, 

07.2006 

 
1.4.2. Projektid 

Arengukava koostamisel on arvestatud  allpoolesitatud Paikuse valla asulate olemasolevate 
ja perspektiivsete tehnovõrkude projektide, jooniste ja skeemidega. Paljude tehnovõrkude 
osas teostusjoonised puuduvad ning arengukava skeemidele on nende piirkondade 
tehnosüsteemid kantud paikvaatlusel kogutud andmete alusel. Torustike rekonstrueerimisel 
teostatakse projekteerimistööde raames geoloogilised ja geodeetilised uuringud, mille käigus 
määratakse kindlaks olemasolevate torustike täpsed asukohad. 
Kasutatud projektid on järgmised: 
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1)      Paikuse Keraamika piirkonna kanalisatsioonitorustiku põhiprojekt, töö nr 118-VK-2015. 
Koostaja Palmpro OÜ, 24.08.2015. 
2)      Paikuse alevis Rukkilille kinnistuga seotud teede ja tehnovõrkude põhiprojekt, töö 
nr 16001. Koostaja Arcus Projekt OÜ, 01.2016. 
3)      Paikuse alevi kinnistute Jõekalda tee 8 ja Karuluha tn 1 ühisveevärgi ja –
reoveekanalisatsiooni liitumispunktide projekteerimine, töö nr 2015_0097. Koostaja Ramboll 
Eesti AS, 17.07.2015. 
Allikas: konsultant, Paikuse vald, Pärnu Vesi AS. 

 
1.4.3. Teostusjoonised 

 
1)      Silla küla Jõekalda elamurajooni vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusjoonis, töö nr 
06_412. Koostaja Hectare OÜ, 2007. 
2)      Jõekalda 33-51 ühisveevärgi ehitus, töö nr 2013 TG166. Teostaja Tippgeo OÜ, 
27.08.2013; 
3)      Seljametsa küla veetrasside teostusjoonis. Teostaja Kotkasilm OÜ, 23.05.2014. 
4)      Ülejõe piirkonna veetorustike teostusjoonis, seotud tööga nr DET-21177. Andmed 
koostaja kohta puuduvad. 
  
Lisaks on kasutatud AS-lt Pärnu Vesi saadud Paikuse valla asulate ÜVK torustike skeeme 
dwg-formaadis ja faili nimega „paikuse torud.dwg“.  
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2. Keskkond 

2.1. Üldandmed 

Paikuse vald piirneb Pärnu ja Sindi linna ning Sauga, Tori, Surju ja Tahkuranna valdadega 
Pärnumaal ning Kõpu vallaga Viljandimaal. Paikuse vald asub Pärnu ja Sindi linna vahel ning 
hõlmab 177,1 km2 suurust maa-ala, olles pindala poolest üks Pärnumaa väiksemaid kohaliku 
omavalitsuse üksusi. Paikuse vald jaguneb territoriaalselt üheks aleviks ja viieks külaks. Valla 
elanikkond, kokku 3902 inimest, seisuga 01.01.2016, on tugevalt kontsentreerunud 
vallakeskusesse, kus elab ca 76 % elanikkonnast ehk 2956 inimest. Valla suuremad asulad 
on veel Silla küla (377 elanikku) ja Seljametsa küla (279 elanikku). Ülejäänud külades 
(Tammuru, Vaskrääma ja Põlendmaa) elab alla 7% elanikkonnast. 
 

Joonis 2-1: Paikuse valla kaart 

 
Allikas: Maa-ameti geoportaal, mõõtkava ca 1:320 000 

 
2.2. Maastik 

Paikuse valla territooriumile ulatuvad riikliku tähtsusega Soomaa ja maakondliku tähtsusega 
Reiu jõe suudmeala väärtuslikud maastikud. 
Reiu jõe suudmeala hõlmab Paikuse vallas suure osa alevikust ja Silla külast. Nauditavad 
vaated jõele avanevad Pärnu Paikuse teelt ja sillalt, samuti Reiu vanalt raudteesillalt. 
Raudteesilla lähedal on Reiu puhkekeskus. Reiu jõe paremale kaldale jääb Silla küla, mis on 
oma nime saanud jõele ehitatud sildade rohkuse järgi. Jõe vasakkaldale jääb Reiu-Raeküla 
luitemännik, mis on eriti väärtuslik linnalähedane puhke- ja spordipaik. Pärnu-Paide maantee 
ääres jääb kahele poole teed heakorrastatud Paikuse alevik, mis on Pärnu jõe kõrgele 
vasakkaldale kujunenud viimastel aastakümnetel. Ajalooliselt oli Paikusel Sindi mõis, mille 
ümber paiknesid üksikud talud. Reiu jõe suudmes Sindi-Lodjal avastati 2000. aastal Eesti 
vanimaid kiviaja asustatud piirkondi. 
 
Reiu jõe suudmeala maastikule on maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas maakonna 
teemaplaneeringuga seatud järgmised soovitused: 
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• maastik on sobiv metsa-, vee- ja looduspuhkuse arendamiseks; 
• maastiku korrastamiseks koostada hooldussoovitused; 
• korrastada ja väärtustada spordi- ja matkaradu; 
• avada vaateid Reiu jõele; 
• korrastada Reiu mõispark; 
• uute hoonete ehitamiseks jõe kaldalale on vajalik koostada detailplaneering; 
• Reiu jõe kallastel on maalihke oht, mistõttu mitte ehitada 50 meetri laiusesse 

ehituskeeluvööndisse uusi hooneid. 
Soomaa maastik jääb Paikuse vallas Soomaa rahvuspargi alale. Suurem osa Soomaa 
maastikust paikneb Viljandi maakonnas. Soomaa Rahvuspark on erilise rahvusliku väärtusega 
kaitseala looduse ja kultuuripärandi, sh ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, 
rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks ja 
tutvustamiseks. Aastast 1997 on rahvuspark rahvusvahelise tähtsusega Ramsari märgalade 
nimekirjas ja on tervikobjektina valitud Euroopa tasandil CORINE biotoobi alaks. Soomaa 
mitmekesine loodus, omapärane rippsilla- ja ühepuulootsikukultuur on seitsme aastaga 
muutnud selle ala väga populaarseks. 1998. aasta suvel valmis Kõrtsi - Tõramaal Soomaa 
Rahvuspargi külastuskeskus. 
 
Soomaa maastikul on maakasutus, ehitustegevus ja hooldus reguleeritud 
järgmiselt: 
• maastikega seotud tegevustes tuleb juhinduda rahvuspargi kohta koostatud 

arengukavast; 
• majandustegevus on määratletud rahvuspargi kaitse-eeskirjaga. 
Kaunid teelõigud paiknevad enamasti mitu aastasada vanadel ja õgvendamata teedel. Nende 
vahetusse lähedusse jääb enamasti mitmeid maastikulisi väärtusi ja neil liikudes avanevad 
kaunid vaated, mis teeb nende kasutamise sobilikuks matkateena. Sarnaselt on 
väärtustatavad ka n.ö veeteelõigud. Paikuse valda jääb kaks kaunist veeteed ja üks 
maanteelõik: 
• Reiu jõe alamjooks (VT 9). Jõgi sobib veematkadeks; 
• Pärnu jõgi (VT 21). Jõgi sobib veematkadeks; 
• Seljametsa - Sikaselja teelõik (T 11). Tee kulgeb mööda vana luitevalli. Tee on sobiv 
jalgrattal või autoga matkamiseks. 
 

2.3. Kaitstavad loodusobjektid ja kaitsealad 

Valla territooriumil on välja kujunenud mitmeid säilitamist väärivaid objekte. Lähtudes nende 
säilitamise soovist on käesoleva üldplaneeringuga tehtud ettepanek võtta kohalikul tasandil 
kaitse alla järgmised objektid: 
• Mihkel Kase mälestuskivi Tammuru külas; 
• Mihkel Lüdigi mälestuskivi Vaskrääma külas. 
 
Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutava ala, kus 
säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. Kaitseala eritüübid 
on park, arboreetum ja puistu (vaadeldakse kui maastikukaitseala). 
 
Valla territooriumil asuvad järgmised looduskaitsealad: 
Soomaa rahvuspark. Rahvuspargi kaitse-eesmärk on Vahe-Eesti edelaosa metsa-, soo- ja 
lammimaastike looduse, kultuuripärandi, kaitsealuste liikide, looduslike elupaikade ning 
loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse, säilitamine, tutvustamine ja uurimine. 
Rahvuspargis tuleb arvestada looduskaitseseaduses ja kaitseala kaitse-eeskirjas sätestatud 
piiranguid. Soomaa rahvuspark kuulub rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari ala) 
hulka. Kaitseala valitseja on Paikuse valla piirides Keskkonnaamet. 
Vaskjõe looduskaitseala. Kaitseala eesmärk on kaitsta elupaigatüüpe, liike. Kaitsealal tuleb 
arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid, kaitsekorra erisused on toodud 
eelnimetatud määruses nr 89. Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet. 
Vaskrääma park ja lehisesalu. Parkide ja puistute kaitsekord on määratud Vabariigi 
Valitsuse 03.03.2006. a määrusega nr 64, Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute 
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kaitse-eeskiri (RTI 2006, 12, 89). Pargi (s.h arboreetum ja puistu) kaitse-eesmärk on 
ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, 
esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste 
kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega. Pargis 
kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud, kaitsekorra erisused on toodud 
eelnimetatud määruses nr 64. Pargi valitseja on Keskkonnaamet. 
 
Paikuse vallas on kaitstavad elupaikadena Pärnu (kood 112350) ja Reiu (kood 114540) jõed, 
elupaikade kaitseks on moodustatud vastavalt Pärnu jõe hoiuala ja Reiu jõe hoiuala (hoiuala 
moodustub jõe veepeeglist). 
Paikuse vallas on üks kaitstav üksikobjekt - Karu käpajälgedega mänd, mis asub Vaskrääma 
külas. Kaitsealusel objektil on 50 m laiune kaitsevöönd. Objekti valitseja on Keskkonnaamet. 
Andmed kaitstavate alade kohta on pärit EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem -
Keskkonnaregister): KeM Info- ja Tehnokeskus seisuga 20.03.2007.a. 
 

2.4. Keskkonnaressursid 

Paikuse vallas paiknevad maavarad on turvas, liiv ja kruus. Vallas arvele võetud kruusa, 
liiva ja turba maardlad on järgmised. 

 
Tabel 2-1 Maardlate levik ja asukoht Paikuse vallas 
Maardla nimi Maavara Pindala, ha 
Kõrsa* Turvas 2 387,2 
Reiu-Sibula turvas 272,7 
Reiu-Liiva liiv 3,0 
Kõrsa** kruus 21,9 

* Kaevandamisel tuleb Vaskjõele eraldada vastav kaitsetsoon. Maardla kaguossa jääb 
metsiste mänguala. 
** Asub valdavalt Tori vallas 

 
2.5. Põhjavesi ja selle kaitstus 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub 
Paikuse vald suhteliselt hästi kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega alade hulka, mistõttu 
otsene põhjavee reostumise oht puudub. 
Enamus Paikuse vallast jääb madala reostusohtlikkusega põhjaveega piirkonda, kuid valla 
lõunaosas (Vaskrääma ümbrus) on tegemist ka keskmiselt kaitstud põhjaveega.  
 
Üksikutes kohtades valla lõunapiiril esineb nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) 
põhjaveega alasid, kus puuduvad aga tiheasustuspiirkonnad. Joonisel 2-2 on toodud Paikuse 
valla põhjavee kaitstuse kaart. 
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Joonis 2-2: Paikuse piirkonna põhjavee kaitstuse kaart 

 
(allikas: Pärnu maakonna põhjavee kaitstuse kaart (M 1:100000, OÜ EGK) 
 
 
Paikuse vallas levib mitu setete ja settekivimitega seotud veekompleksi ja –kihti: 

• Kvaternaari veekompleks (Q); 
• Kesk-Alam-Devoni-Siluri veekompleks (D2-1-S1) 
• Siluri-Ordoviitsiumi veekompleks (S-O); 
• Ordoviitsiumi-Kambriumi veekiht (O-Cm); 
• Kambriumi-Vendi veekompleks (Cm-V); 
• Alamproterozoikumi veekompleks (PR). 

 
Valla piirkonnas saab eraldada ühisveevarustuse seisukohast 3 põhjaveekogumit: 
pinnakattes, Kesk-Alamdevoni liivakivides ja Siluri lubjakivides. Tihtipeale käsitletakse Kesk-
Alamdevoni veekompleksi ja koos lamavate Siluri kihtidega ühtse veekompleksina. 
Paikuse valla territooriumil paiknev Vaskrääma veehaare saab põhjavee peamiselt Kesk-
Alamdevoni veekompleksist (D2-1). Heade kollektoromadustele tõttu on liivakivi veeandvus 
küllaltki kõrge. Puurkaevude deebit on enamasti vahemikus 3-8 l/s veepinna alandusel 4-10 
meetrit. Puurkaevude erideebit on valdavalt 0,2-1,0 l/s. Veeladestu põhjavesi on valdavalt 
HCO3-Ca-Mg või Mg-Ca tüüpi mineralisatsiooniga 0,45-0,55 g/l. 
 
Ühisveevarustuse Pärnu Vaskrääma ja Reiu veehaaretes kasutatakse tänapäeval ainult Kesk-
Alam-Devoni-Siluri veekompleksi põhjavett. 
 
Vastavalt veeseaduse (VeeS) §-le 2613 arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel 
pinnakatte koostist ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja põhjaveekihi 
kaitstuse järgi jagunevad alad järgmiselt: 

• kaitsmata põhjaveega alaks loetakse karstialad ja alvarid ning ala, kus põhjaveekihil 
lasub kuni kahe meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri paksune liiva- või 
kruusakiht; 

• nõrgalt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub 2–10 meetri 
paksune moreenikiht või kuni kahe meetri paksune savi- või liivsavikiht või 20–40 
meetri paksune liiva- või kruusakiht; 

• keskmiselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub 10–20 
meetri paksune moreenikiht või 2–5 meetri paksune savi- või liivsavikiht; 

• suhteliselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub üle 20 
meetri paksune moreenikiht või üle viie meetri paksune savi- või liivsavikiht; 
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• kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekiht on kaetud regionaalse 
veepidemega. 

 
Lähtuvalt veeseaduse (VeeS) §-st 28 on veehaarde sanitaarkaitseala ulatuseks üldjuhul: 

• 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga; 
• 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 50 m rea äärmistest puurkaevudest ja 

puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett võetakse põhjaveekihist kahe 
või enama puurkaevuga; 

• 200 m veevõtukohast ülesvoolu, 50 m allavoolu ning 50 m veevõtukohast mõlemale 
poole mööda veekogu kaldaga risti tõmmatud ja veevõtukohta läbivat joont, kui vett 
võetakse vooluveekogust; 

• veekogu akvatoorium koos 90 m laiuse kaldavööndiga, kui vett võetakse 
seisuveekogust. 

 
Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ühe 
kinnisasja vajaduseks. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks kehtestab 
keskkonnaminister. Keskkonnaamet võib vähendada veehaarde sanitaarkaitseala ulatust ning 
määrata ulatuseks: 

• 10 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ja 
kasutatakse kuni 50 inimese vajaduseks; 

• 30 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist üle 10 m³ ööpäevas ja 
põhjaveekiht on hästi kaitstud; 

• 10 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 50 m³ ööpäevas ja 
põhjaveekiht on hästi kaitstud vastavalt veehaarde ja põhjavee seisundi 
eksperdihinnangule, mille on koostanud hüdrogeoloogiliste uuringute litsentsi omav 
isik, ning sanitaarkaitseala vähendamiseks on saadud Terviseameti kirjalik nõusolek. 

 
2.6. Põhjaveevarud 

Paikuse vallas kehtivad ja on täna kasutatavad järgmised Pärnu linnale kehtestatud 
põhjaveevarud. 
 
Tabel 2-2 Pärnu põhjaveemaardla veevarud 
Põhjavee-
maardla 

Põhjavee-
maardla 
piirkond 

Põhjavee-
kogumi nr 

Veek
ihi 
geol. 
inde
ks 

Põhjavee kinnitatud varu, m3/d 
Seisuga 2016. a 
Var
u 

Kinnitamise 
kuupäev 

Dokumen
di nr 

Kasutami
se lõpp 

Pärnu Reiu 17;18+22
;23 

D2-1-
S1 

500
0 

8.03.1999 15MM  2024  

Vaskrääma 12 S 10 000 21.04.2009 89PVK  2036  

 
 

2.7. Põhjavee kvaliteet 

Joogivesi peab olema epidemioloogiliselt ohutu, keemiliselt ja radioloogiliselt kahjutu ning 
oma kvaliteedilt vastama sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrusega nr 82 kehtestatud 
korrale “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”. Joogivee käitleja 
peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele ning esitama teavet käideldava joogivee 
kvaliteedi kohta tarbijale ja järelevalveametnikule viimase nõudmisel. 

Põhjaveekvaliteeti, näitajate kaupa käsitleme veekvaliteeti puudutavas peatükis.  

 
2.8. Pinnavesi 

Paikuse valla peamised pinnaveekogud on Pärnu ja Reiu jõgi, mis on ühtlasi vallale ka 
piirijõgedeks. Piki Pärnu jõge kulgeb valla idapiir Sauga vallaga ja Reiu jõge mööda kulgeb 
valla läänepiir Tahkuranna vallaga. Pinnavee seisund on alates 90.-ndatest aastatest 
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paranenud seetõttu, et on vähenenud põllumajanduslik hajureostus Pärnu jõe ülemjooksul. 
Enamus suurfarme on likvideeritud ja mineraalväetiste, kasutamine on oluliselt vähenenud, 
samuti on vähenenud heitvee kogused.  
Pinnavee kvaliteeti käsitlesime lähemalt Lääne-Eesti veemajanduskava käsitlevas osas, 
alapeatükk 1.3.1. 
 

2.9. Tehiskeskkond 

Paikuse valla olemasolev ja potentsiaalne tehiskeskkond seisneb paljuski tema paiknemisel 
rahvusvaheliste olemasolevate ja tuleviku ühendusteede ääres ja piirkonnas (Via Baltica ja 
Rail Baltica).  Valla arengule on olulised tugevate energiaühenduste olemasolu ja 
taastuvenergeetika laiem levik; mitmekülgsed loodusolud ja ökoloogilise mõtteviisi 
väärtustamine. 
 
Paikuse valla puhul on oluline tehiskeskkonna objekt kavandatava rahvusvahelise magistraali 
Via Baltica trass ja selle säilitamine. 
 
Valla üldplaneeringus on reserveeritud Via Baltica trass, millega tuleb arvestada nii 
osaüldplaneeringute kui ka detailplaneeringute koostamisel.  
Via Baltica trass on oluline piirkonna arengu huvides, samas negatiivse poole pealt ahendab 
võimalusi uute elamualade kavandamiseks ja arendamiseks. Via Baltica trass tuleb hoida 
vaba. 
 
Teine oluline potentsiaalne tehiskeskkonnaobjekt vallas on Rail Balticu trass ja trassi asukoha 
valik. 
 
Tänaseks on valminud Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vahearuanne ja koondatud on trassikoridoride 
võrdlustulemused. 
Planeeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Baltic raudtee trassi 
koridorile. Selleks on võrreldud erinevaid trassikoridori asukohavariante ning analüüsitud 
raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale.  
Kõigil trassivaliku juhtudel hakkaks potentsiaalne trassikoridor läbima aga Paikuse valda, mis 
on ning rajatis on vaieldamatult oluline tehiskeskkonna element. 
 
Üheks potentsiaalseks tehiskeskkonnarajatiseks on samuti Paikuse valla kavandatav võimalik 
tuulepark. 
Teemaplaneering „Tuulepargi rajamine Paikuse valda“ (edaspidi: teemaplaneering) algatati 
Paikuse Vallavolikogu 15.06.2009. a otsusega nr 28. Teemaplaneeringuga koos algatati 
planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine. Teemaplaneering täpsustas ja 
täiendas kehtivat Paikuse valla üldplaneeringut tuuleenergeetika valdkonnas. 
Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on analüüsida strateegilisel tasandil tuuleenergeetika 
arendamise võimalusi Pärnumaal, selgitada välja tuuleenergeetikaks otstarbekad maa-alad 
ning sätestada tuuleenergeetika arendamise üldised põhimõtted. 
 
Paikuse piirkonna prügilaks on OÜ Paikre Jäätmekäitluskeskuse Põlendmaa prügila. OÜ Paikre 
osakud kuuluvad 50% Paikuse vallale ja 50% Pärnu linnale. Prügila avati esmakordselt 2006. 
aastal, olles juba siis Eesti moodsaim.  
Prügila pindala on katastriplaani (katastritunnus 56801:005:0284) järgi 41,2 ha ja sellel asub 
prügila ladestusala (5,6 ha), kompostimis- ja ehitusjäätmete käitlemise plats (ca 1 ha) ning 
prügilat teenindavad rajatised ja hooned. Pärnu-Viljandi regiooni Keskkonnaameti poolt on 
OÜ Paikrele väljastatud keskkonnakompleksluba nr KKL/317465. OÜ-le Paikre on väljastatud 
ka ohtlike jäätmete litsents nr. 0301. 
 
Tänaseks ajaks on prügila saanud juurde ladestusplatse ning valminud on esimesena 
Baltikumis automaatne prügi sorteerimissõlm. Viimane läbib täna, aastal 2016, katsetusi ning 
mõne aja pärast on kavas avada süsteem ja vastuvõtuseadmed kõigile klientidele. 
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Nõrgveekogumissüsteem, reoveepumplad ja torustikud nõrgvee juhtimiseks AS Pärnu Vesi 
puhastile, olid aga olemas juba aastal 2006. 
Aastal 2015 valmis prügila projekti „Segaolmejäätmete automaatne töötlemine“ 
Keskkonnamõju eelhinnang. 
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3. Sotsiaal-majanduslikud näitajad  

3.1. Elanikkond 

Paikuse vallas elas 01.01.2016 seisuga 3902 inimest, kellest naisi oli 1988 ja mehi 1914. 
Rahvastik suurenes võrreldes varasema aastaga 70 inimese võrra. Loomulik iive oli 28 ning 
viimase kolme aasta rändesaldo on positiivne: aasta jooksul asus valda elama 213 ning lahkus 
171 inimest. Alla 18 aastaseid elab vallas 949 inimest, tööealisi 2311 ja üle 63 aastaseid 642 
inimest. Valla keskuses, Paikuse alevikus elab ca 3/4 kogu valla elanikkonnast, so kokku 2956 
elanikku: Suuremad külad on Silla 377 ja Seljametsa küla 279 elanikuga. Sündide trend on 
kuni 2015 aastani olnud vähenev, 2015.a. aga kasvas hüppeliselt, aastas oli kokku 55 sündi. 
  
Eestis tervikuna on rahvaarvu vähenemine olnud pidev alates 1990-ndate aastate algusest. 
Kui seni on selle peamiseks põhjuseks olnud migratsioon, siis viimastel aastatel on selgelt 
muutumas ka rahvastiku vanuseline struktuur. Ka elanikkonna vananemise trendi alguseks 
võib lugeda taasiseseisvumist, seda läbi 65-aastaste ja vanemate inimeste arvu pideva 
suurenemise ning sündivuse järsu languse. Pärast iseseisvumist on sündimus Eestis langenud 
alla rahvaarvu taastamistaset. Laste arvu langus ning eluea pikenemine on paratamatult 
suurendanud vanemate inimeste osakaalu rahvastikus. Kui aastal 1990 moodustas üle 65-
aastaste inimeste osakaal kogu rahvastikust 11,5%, siis tänaseks moodustab see 16,2%. 
Aastaks 2050 on oodata üle 65-aastaste inimeste osakaalu suurenemist tasemele üle 20% 
rahvastikust.   
 
Tabel 3-1 Eesti elanike vanuseline struktuur 
 

Aasta Vanus <20 20–64 65+ Kokku 
2010 Elanike arv 289 900 821 100 229 400 1 340 

400 
%-line jaotus 22 61 17 100 

2020 Elanike arv 305 200 779 600 243 500 1 328 
300 

%-line jaotus 23 59 18 100 
2030 Elanike arv 305 100 726 400 264 900 1 296 

400 
%-line jaotus 24 56 20 100 

2040 Elanike arv 276 000 712 800 275 700 1 264 
500 

%-line jaotus 22 56 22  100 
 
Toodud andmed näitavad, et oodata on pensioniealiste inimeste osakaalu kasvu rahvastikus. 
Samas prognoositakse ka keskmise eluea tõusu naistel 80,44 ja meestel 78,36 aastani. Eesti 
rahvaarv väheneb tänaste  Euroopa Komisjoni ja Rahandusministeeriumi prognooside 
kohaselt 50-aastases perspektiivis ca 12–17%.  
 
Statistikaameti pikaajalise prognoosi kohaselt langeb Eesti rahvaarv 30 aasta jooksul ca 6% 
võrra. Nimetatud prognoos on koostatud eeldusel, et summaarne sündimuskordaja tõuseb 
pidevalt ja jõuab 2047. aastaks kahe lapseni naise kohta; suremus väheneb; oodatav eluiga 
sünnimomendil pikeneb 2050. aastaks naistel 80,44 ja meestel 78,36 aastani ning rännet ei 
toimu või sisseränne tasakaalustab väljarände. Lähtudes eeltoodud prognoosidest võib 
eeldada, et eesti rahvastik väheneb 30-aastases perspektiivis 6-10% võrra. 
 
Statistikaamet on koostanud maakondade ja suuremate linnade lõikes rahvastiku arvukuse 
prognoosid (RV092). Puudub prognoos valdade lõikes, kuid kasutatav on Pärnu maakonna 
prognoos. Järgnevas tabelis on esitatud Pärnu maakonna rahvastiku arvukuse prognoos ning 
muutus aastatel 2014 - 2027. 
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Tabel 3-2 Pärnu maakonna rahvastiku prognoos 
 

Aasta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Elanike 
arv 

8329
6 

8271
9 

8213
9 

8154
8 

8095
1 

8033
9 

7973
0 

7910
7 

7851
0 

7790
1 

7730
0 

7669
0 

7608
8 

7547
8 

Muutus 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Allikas: Statistikaamet, RV092 
 
Koostatud prognoosi kohaselt väheneb Pärnu maakonna rahvaarv ca 0,7% aastas. Kuigi 
maakonnakeskuse lähivallad omavad potentsiaali rahvaarvu suurendamiseks linnaelanike 
arvelt läbi uuselamurajoonide arenduste, siis tõenäoliselt pikemas perspektiivis toimub ikkagi 
rahvastiku vähenemine. Käesolevas arendamise kavas on konservatiivsuse huvides 
korrigeeritud senist elanikkonna arvukust Statistikaameti poolt avaldatud prognoosi keskmise 
muutuse määraga aastatel 2016-2027. 
 
 

3.2. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse kasutajad 

 
Lähtuvalt arendamise kava koostamise hetkel saadud andmetest on hinnanguliselt ca 82% 
valla elanikest ühisveevärgi ning 70% -kanalisatsiooni teenuste kliendid, see teeb vastavalt 
3200 ja 2730 inimest. 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuseid mittekasutav elanikkond elab peamiselt Paikuse 
valla väiksemates asulates ning suuremate asulate korral väljaspool nende kompaktselt 
hoonestatud alasid. Väljapool ÜVK piirkondasid elavate inimeste joogiveevarustus on 
peamiselt lahendatud isiklike salv- ja puurkaevude abil. Reovesi puhastatakse omapuhastites 
või kogutakse mahutitesse ning viiakse paakautodega purgimisteenuse osutajate poolt 
puhastamiseks Pärnu linna reoveepuhastisse.  
 
Keskmine eriveetarbimine on arvestuslikult ca 74 l/in/ööp. Elanike aastane tarbimismaht 
kokku on ca 85,9 tuh m3. Elanikelt vastuvõetav kanalisatsioonikogus on aastas 73,3 tuh m3. 
 
Asutuste ja ettevõtete veevarustuse aastane tarbimismaht on ca 15,1 tuh m3 ning 
vastuvõetav kanalisatsioon 26,7 tuh m3. Suurimateks klientideks on Politsei- ja 
piirivalvekolledži Paikuse kool ja Paikuse Vallavalitsus koos hallatavate asutustega.  
 
Detailsemad andmed tarbijaskonna ning mahtude kohta leiab finantsanalüüsi alampeatükist  
"Nõudlusanalüüs". 
 
 

3.3. Kohalik omavalitsus 

Paikuse Vallavalitsus on 4-liikmeline. Vallavalitususe struktuuris on neli osakonda ning 
haldusaparaadis töötab kokku 21 avaliku teenistuse töötajat. 
 
Paikuse Vallavalitsuse hallata on järgmised allasutused: 

− Paikuse Lasteaed 
− Seljametsa Lasteaed 
− Paikuse Põhikool 
− Paikuse Spordikeskus 
− Paikuse Päevakeskus 
− Paikuse Huvikool 
− Seljametsa Muuseum 
− Paikuse Raamatukogu 
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Paikuse Vallavolikogu on 15-liikmeline. Vallavolikogu juurde on moodustatud 5 komisjoni: 

− revisjonikomisjon, 
− eelarve- ja arengukomisjon, 
− haridus-, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, 
− kultuuri-, spordi- ja noorsookomisjon 
− keskkonna- ja maakomisjon. 

 
Paikuse valla 2016.a. aasta eelarve kinnitati Paikuse Vallavolikogu 15.02.2016.a. määrusega 
nr. 4. Eelarve kohaselt moodustavad põhitegevuse tulud kokku 4,4 milj eurot. Suurimaks 
tuluallikaks on maksutulud summas 2,56 milj eurot ja toetused summas 1,36 milj eurot. 
Eelarve kohaselt on 2016.a kinnitatud põhitegevuse kulusid kokku summas 4,18 milj eurot. 
Suurima osa kuludest haarab enda alla haridussektor, järgneb majandus ja elamu- ja 
kommunaalmajandus.  
 
 

3.4. Vee-ettevõtja 
 

Paikuse Vallavolikogu 17.09.2007.a. otsuse nr. 35 kohaselt on valla vee-ettevõtjaks kuni 
30.09.2022.a. AS Pärnu Vesi.  
 
AS Pärnu Vesi on loodud Pärnu Linnavolikogu 15.12.1994.a. otsusega nr 115. Ettevõte  
alustas oma tegevust 1. jaanuaril 1995. aastal. AS Pärnu Vesi 100% aktsiate omanikuks on 
Pärnu linn, aktsiakapital seltsi loomisel oli 22,2 mln krooni (31.12.2013.a 9 566,7 tuhat eurot) 
ning see moodustus Eesti Vabariigi poolt Pärnu linnale antud varadest seoses RE Eesti Vesi 
likvideerimisega. Üleantavate varade haldajaks enne üleandmist oli RE Eesti Vesi Pärnu 
Veevõrk, kelle järglaseks Pärnus sai AS Pärnu Vesi koos sellest tulenevate õiguste ja 
kohustustega. 
 
AS-i Pärnu Vesi põhiturg on Pärnu linn ja temaga piirnevad haldusüksused ning klientideks 
on alaliselt või ajutiselt vee- ja kanalisatsiooniteenuseid vajavad füüsilised ning juriidilised 
isikud. AS Pärnu Vesi on ainus üldkasutatavate vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutaja Pärnu 
linnas, Paikuse ja Audru valdades. Reovett võetakse vastu Pärnu linna, Paikuse , Audru ja 
Tahkuranna valla elanikelt ning asutustelt ja AS-ilt Sauga Varahaldus, OÜ-lt Sindi Vesi ja OÜ-
lt Vesoka. Joogivett edastatakse Pärnu linna, Paikuse ja Audru valla tarbijatele ning OÜ-le 
Sindi Vesi ja AS-ile Sauga Varahaldus.  
 
AS Pärnu Vesi töökorralduse aluseks on aktsiaseltsi põhikiri. Ettevõtte tegevust planeerib ja 
juhtimist korraldab nõukogu, mis koosneb 5 liikmest, kes määratakse Pärnu Linnavalitsuse 
määrusega, ettevõtte üldjuhtimist korraldab üheliikmeline juhatus. 
 
3.5. Tariifid 

 
Konkurentsiameti 15.08.2014.a. otsuse nr. 9.1-3/14-015 kohaselt kehtib Pärnu linna, 
Paikuse valla, Audru valla ja Tahkuranna valla Reiu küla Kalevi pst piirkondades ühtne tariif 
(koos käibemaksuga): 

− Veevarustus 1,05 eur/m3 
− kanalisatsioon (I reostusgrupp) 1,65 eur/m3. 
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4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatised 
 

4.1. Koondülevaade 

Paikuse, Seljametsa, Silla ja Tammuru ühisveevärk  ja -kanalisatsioon kuulub Paikuse vallale. 
Samas, nimetatud torustikud, näiteks Põlendmaa küla torustik, ei kuulu tänasel päeval 
ühisveevärgi hulka.  
 
Tabel 4-1: Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatiste koondtabel 

objekti/rajatise nimetus ühik arv asulad  
(sulgudes arv, kui rajatisi asulas on üle ühe) 

Ühisveevärk 

puurkaev-pumplad tk 6 Põlendmaa (1 tk)*, Silla (2 tk) ja Tammuru (3 tk) 
külad 

2- ja 3-astme pumplad ja 
veereservuaarid 

tk 0 puuduvad 

veepuhastusjaamad tk 0 puuduvad 

veetorustikud km 42,04 Paikuse (27,4 km) alev ja Põlendmaa (0,54 km), 
Seljametsa (4,92 km), Silla (7,16 km) ja Tammuru 
(2,02 km) külad. 

hüdrandid tk 70 Paikuse (55 tk) alev ja Seljametsa (7 tk) ning Silla (8 
tk) külad 

Ühiskanalisatsioon 

reoveepumplad tk 32 Paikuse (22) alev ja Seljametsa (3), Silla (4) ning 
Tammuru (3) külad 

reoveepuhastid tk 5 Paikuse alev (1) ja Silla (2) ning Tammuru (2) külad  

survetorustikud km 12,78 Paikuse (6,37 km) alev ning Seljametsa (5,23 km), 
Silla (0,43 km) ja Tammuru (0,75 km) külad. 

isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud 

km 32,48 Paikuse (22,18 km) alev ning Seljametsa (2,95 km), 
Silla (6,0 km) Tammuru (1,35 km) külad.  

purgimissõlmed tk 0 puuduvad 

Allikas: konsultant 
*Märkus: ei loeta ÜVK-objektiks 
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4.2. Ühisveevärgi rajatised 

 
4.2.1. Paikuse valla puurkaevud ja veetöötlusjaamad 

Paikuse ja Seljametsa asulate ühisveevärke varustatakse joogiveega Vaskrääma veehaarde 
puurkaevudest ja Reiu veetöötlusjaamast. Samuti Silla küla põhjapoolset osa. Veevõrkudega 
Silla (2) ja Tammuru (3) külades. Sulgudes on esitatud puurkaevude arv asulas.  
 
Põlendmaa külas on üks puurkaev, kuid seda ühisveevärgi osana tänapäeval ei arvestata. 
 
Puurkaevude arvestuste tabelites pole esitatud Paikuse vallas asuvaid Vaskrääma veehaarde 
puurkaevusid, nende olukorda ning nendega kavandatavaid parendusi. Nimetatud torustikega 
seonduvad andmed on esitatud Pärnu linna ÜVK arendamise kavas seotuna AS Pärnu Vesi 
arendusprojektidega. 
 

4.2.2. Lühiülevaade Pärnu linna veehaardesüsteemidest ja 
veetöötlusest 

Pärnu linna ja selle lähiümbrust, sealhulgas Paikuse valla ühisveevärgisüsteeme varustatakse 
joogiveega kahest põhjaveehaardest: 
 
1. Reiu veehaare - kasutusel 1968. aastast; kokku 13 puurkaevu, neist 8 töötavad 
sügavusega 55... 70 m;  kogutootlikkusega kuni 5 000 m3/d. 
 
2. Vaskrääma veehaare - asub 6 km kaugusel linnast - kasutusel 1990. aastast; 10 puurkaevu 
sügavusega cá 80 m; kogutootlikkusega kuni 12 000 m3/d. 

Veetöötlusprotsess AS-i Pärnu Vesi Reiu Veetöötlusjaamas on lahendatud järgmiselt: 
1. Aeratsioon - isevoolne veejaotus läbi 5 võre, koormusega kuni 76 m3/h/m2 koos 

mehaanilise õhutamisega õhu/vee suhtega kuni 20. Protsessi käigus eemaldatakse H2S ja 
agressiivne CO2, vesi on  keemiliselt stabiilne (pH 7,8…8,0). 

2. Filtratsioon - lahtine kiirfiltratsioon läbi 1,5 m paksuse kvartsliivakihi kiirusega ca 7,6 m/h 
(liiv ühefraktsiooniline, teralisusega ca 1,0 mm). Joogivee  rauasisaldus 0,03…0,1 mg/l. 

3. Desinfitseerimine - vajadusel kloreerimine naatriumhüpokloriti lahusega (jääkkloori 
sisaldusega kuni 0,5mg/l). 

Sellise protsessiga saavutatakse Reius töödeldud vee kvaliteet, mis vastab Sotsiaalministri 
määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid". 

Reiu Veetöötlusjaam hõlmab endas: 

1. Reiu ja Vaskrääma veehaarete sügavveepumplaid (renoveeritud elektro-automaatikaosa 
18 pumplas). Kaugvalvel toimivad kaevude tasapinnad, pumpade koormus ja töö 
häiringud, vooluhulk ja rõhk Vaskräämast. Kaugjuhtimine - sügavveepumpade 
automaatlülitus etteantud püsiva toorvee vooluhulga järgi ja on võimalik ka käsitsilülitus.  

2. Filtrihoonet (uus veetöötlusehitus, mille tootlikkus 19 200 m3d.), milles paiknevad:  
- Aeraatorid - 2 hermeetilist aeraatortorni (kokku 10,5 m2 läbiva pinnaga).  

Väljatõmbeventilaatorid - 2 tk, a 8000 m3h; sagedusmuunduriga reguleeritavad. 
- Filtrid - 3 liivafiltrit kogupinnaga 105 m2 (betoonist filtribasseinid). 
- Filtridüüsid (plastist pilukuplid filtrite põhjas, nii filtratsiooniks kui uhtumiseks).  

Filtrite reguleerimissiibrid (pneumoajamiga pöördsiibrid, automaatreguleeritavad 
filtrite veetasapindade püsivuse järgi). 

- Filtrite uhteseadmed (filtrite regulaarseks puhastamiseks vastuvooluga). 
- Naatriumhüpokloriti süsteem (dosaatorpumbad 2 tk; kemikaalimahuti). 
- Joogiveemahutid (2 tk a 400 m3).  

- Suruõhusüsteem (pneumoajamiga siibrite käitamiseks 2 suruõhukompressorit). 
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4.2.2.1. Paikuse alev 

Paikuse alevis puuduvad ühisveevärgi puurkaevud ning veetöötlusjaamad. Varasemalt 
kasutusel olevad puurkaev-pumplad on likvideeritud (nt Keraamika puurkaev katastri nr 6516 
likvideeriti 2013. aastal) või jäetud reservi (nt Politseikooli puurkaev katastri nr 6484 on 
jäetud reservi). 2003. aastal valmis uus Reiu-Paikuse-Sindi joogivee transiittorustik, mis saab 
alguse Reiu veetöötlusjaamast (asukoht Pärnust Sindisse viiva tee lähedal, umbes 7,5 
kilomeetrit Sindist), kus toimub toorvee töötlemine joogivee terviseohutuse- ja 
kvaliteedinõuetele vastavaks. Reiu veetöötlusjaam saab oma toorvee peamiselt Vaskrääma 
veehaardest, mis asub Paikuse valla territooriumil. Paikuse aleviku piirkond on ühendatud 
transiittorustikuga 7 veemõõdukaevuga. Transiittorustiku läbimõõt on Paikuseni De280 ning 
sealt edasi De225. Reiu veepuhastusjaamas olemasolevad pumbad töötavad survevahemikus 
3,5-8,8 bar´i. See surve on piisav, et Reius kasutusel olevaid pumpasid kasutades saaks 
piisava koguse vett transportida Sindisse, maapinnal asuvatesse reservuaaridesse (2 x 500m³ 
mahutid). Reiu veetöötlusjaam tagab Paikuse veemõõdusõlmedes surve üle 3 bar´i, mis on 
piisav, tagamaks vajalikku survet ühisveevärgi torustikus. 
 
 

4.2.2.2. Seljametsa küla 
Seljametsa külas puuduvad ühisveevärgi puurkaevud. Varasemalt küla ühisveevärki 
joogiveega varustanud puurkaev (katastri nr 7568) on konsenveeritud. 2014. aastal valmis 
Seljametsa küla ja Paikuse alevi vaheline  transiittorustik, mille kaudu varustatakse 
Seljametsa küla Reiu veetöötlusjaama joogiveega. Reiu veetöötlusjaam saab oma toorvee 
peamiselt Vaskrääma veehaardest, mis asub Paikuse valla territooriumil. 
 
 

4.2.2.3. Silla küla 
Silla külas asub kolm üksteisest eraldiseisvat ühisveevärki. Neist põhjapoolsemat varustatakse 
joogiveega Paikuse alevi kaudu Vaskrääma veehaardest ja Reiu veetöötlusjaamast.  Ülejäänud 
kaks saavad joogivee Ülejõe puurkaevust nr 20858 (Ülejõe puurkaevu maaüksus) ja 
puurkaevust nr 21911 (Viidiku tee). Puurkaevude asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil SILLA-2. 
 
Tabel 4-2: Silla külas asuvate puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

20858 SP-301 2004 
64,0;  

S 
15,8 

Deebit 4,4 l/s 
(2004) 

Ülejõe puurkaev. 
Valdajateks eraisikud. Heas 

seisukorras. Sanitaarkaitseala 
ulatus 50 m. 

21911 SP-358 2006 
75,0;  

S 
 

Andmed 
puuduvad 

Kuigu puurkaev. Valdaja AS 
Pärnu Vesi. Heas seisukorras. 
Sanitaarkaitseala ulatus 50 m. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 
 
 

4.2.2.4. Tammuru küla 
Tammuru küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 6521 (Karjalauda 
maaüksus). Lisaks asuvad Tammuru Tehnokülas kaks puurkaevu (nr 6527 ja 6696), mis 
varustavad veega tehnoküla kinnistuid. Puurkaevude asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil 
TAMMU. 
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Tabel 4-3: Tammuru külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 
Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

6521 696 1966 
120,0;  
Cm-V 

13,0 
Andmed 

puuduvad 

Karjaluda puurkaev. Valdaja 
OÜ Kodukartul. Rahuldavas 
seisukorras.  Sanitaarkaitseala 
ulatus 50 m. 

       

6527 3249 1972 
75,0; 

S 
15,1 

Deebit 4,2 l/s 
(1972) 

Tehnoküla 1 puurkaev. 
Rahuldavas seisukorras. 
Sanitaarkaitseala ulatus 50 m. 

6696 4828 1980 
75,0; 

S 
12,2 

Deebit 3,4 l/s 
(1980) 

Tehnoküla 2 puurkaev. 
Rahuldavas seisukorras. 
Sanitaarkaitseala ulatus 50 m. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 
 
 

4.2.3. Veetorustikud 

Käesolevas töös on kirjeldatud Paikuse valla 5 asulas olevat 8 veevõrku veetorustiku 
kogupikkusega ligikaudu 42,0 km. Veevõrgud on Paikuse (27,4 km) alevis, Seljametsa (4,9 
km), Silla (7,2 km) ja Tammuru (2,0 km) külades. Põlendmaa kui mitte ühisveevärgi 
piirkonna veetorustiku kogupikkus on ca 500 m. 
 
Torustike ja rajatiste arvestuste tabelites pole esitatud Paikuse vallas asuvaid Vaskrääma 
veehaarde ning Sindi ja Reiu veetöötlusjaama vahelisi transiittorustikke, nende olukorda ning 
nendega kavandatavaid parendusi. Nimetatud torustikega seonduvad andmed on esitatud 
Pärnu linna ÜVK arendamise kavas seotuna AS Pärnu Vesi arendusprojektidega. 
 

4.2.3.1. Paikuse alev 
Paikuse alevi veetorustik on valdavalt rekonstrueeritud või rajatud ajavahemikus 2004 kuni 
2014 ning on heas seisukorras. Vaid mõned üksikud lõigud on  rajatud 1970-80-ndatel ning 
on amortiseerunud. Enamik viimase 12 aasta jooksul tehtud investeeringuid on tehtud SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja EL Ühtekuuluvusfondi kaasfinantseerimisega. 
Alljärgnevas tabelis on esitatud loetelu Paikuse alevi veetorustikest koos üldiste andmetega. 
Loetelu ei sisalda kinnistusiseseid tarbijaühendusi ning joogivee transiitorustikku, mis tuleb 
Reiu veetöötlusjaamast ning läbib Paikuse alevit. 
 
Tabel 4-4: Paikuse alevi veetorustik  

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

v1 

Linnuriigi piirkonnas asuv veetorustik 
(Pääsukese pst, Kalda tee, Koskla tn, 
Koskla põik, Linnu tee, haigru tn, 
Kurvitsa tn, Västiku tee, Lagle tn) 

2009 170 5 470 pe 
110/63
/50/32 

v2 
Seljametsa teest põhjasuunal Põllu ja 
Tamme tänavate ja Paide mnt 
piirkonnas asuv veetorustik  

2004-
2005 

 
49 1 650 pe 

110/63
/40/32 

v3 
Seljametsa tee ja Sinioja tn piirkonna 
veetorustikud 

2004 64 2 520 
pe 110/63

/40/32 

v4 Varsakabja tn veetorustik 2014 11 550 
pe 110/40

/32 

v5 Politseikooli piirkonna veetorustik 
1970-
ndad 

12 690 
pe 

63/40 

v6 

Paide mnt, Türgi paisjärve ja Pärnu jõe 
vahele jääva piirkonna veetorustik (sh 
Tiigi tn, Kastani vkt, Pihlaka tn, 
Tammekännu tn ja Teeveere tn) 

2005-
2007 

53 3 040 

pe 
110/50

/32 

v7 
Paide mnt, Raudtee tn, Seljametsa tee 
ja Staadioni tn vahele jäävas 
piirkonnas asuv veetorustik 

2014 41 2 850 
pe 

110/50
/32 
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V8 
Keraamika piirkonna veetorustik kuni 
Raudtee tänavani (sh Männiku tn) 

2013 38 1 810 
pe 110/63

/32 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

V9 
Käärasoo tee veetorustik kuni Rummu 
teeni (k.a) 

2006 61 1 670 
pe 110/50

/32 

V10 
Jõekalda tee veetorustik alates 
Raudtee tänavast kuni Silla külani (sh 
Karuluha tn hargnemine) 

2013 28 1 700 
pe 

110/50
/40/32 

V11 
Kodara tn ja Kodara  põik piirkonna 
veetorustik 

2013 34 950 
pe 

63/32 

V12 Ringi tn veetorustik 2014 29 800 pe 110/32 

V13 

Käärasoo tee ja Oru piirkonna 
veetorustik alates Rummu teest (sh 
Käärasoo ring, Pohlaku tn, Oruvälja 
tm, Orupõllu tn, Oru tn, Orunõlva tn ja 
Orunurga tn) 

2006 89 3 700 

pe 

110/40
/32 

 kokku  679 27 400   

Allikas: konsultant 

 
4.2.3.2. Seljametsa küla  

Seljametsa küla veetorustik on valdavalt rekonstrueeritud 2014 aastal ning on heas 
seisukorras. Vaid mõned üksikud lõigud on  rajatud 1970-80-ndatel ning on amortiseerunud. 
Alljärgnevas tabelis on esitatud loetelu Seljametsa küla veetorustikest koos üldiste 
andmetega.  
 
Tabel 4-5: Seljametsa küla veetorustik (vt Skeem SELJAM) 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

v1 
Seljametsa küla ühendustorustik 
Paikuse alevi veetorustikuga 

2014 2 1 360 pe 110 

v2 
Seljametsa küla veetorustik kuni 
Kannuse maaüksuseni 

2014 26 1 900 pe 110/32 

v3 
Päikese, Pilve, Lõuna, Tuule ja Koidu 
tänavate piirkonna veetorustik 

2006 49 1 660 pe 110/32 

 kokku  77 4 920   

Allikas: konsultant 
 

4.2.3.3. Silla küla 
Silla külas asub kolm veevõrku. Neist suurim asub küla põhjaosas Silla reoveekogumisalal 
ning on ühendatud Paikuse alevi ühisveevärgiga.  Veevõrku varustatakse joogiveega Reiu 
veetöötlusjaamast. Ülejõe ja Kuigu veevärgid asuvad Silla küla lõunaosas ning neid 
varustavad joogiveega puurkaevud katastri numbritega 20858 ja 21911. Küla põhjaosa 
veevõrkude valdajaks on AS Pärnu Vesi. Ülejõe piirkonna veevõrku valdajateks on kohalikud 
elanikud. Kõik veevõrgud on rajatus valdavalt aastatel 2002 ja 2007 ning on heas seisukorras. 
Kuigu veevärki ühisveevärgina täna ei arvestata. 
 
Tabel 4-6: Silla küla veetorustik (vt Skeem SILLA) 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(DN) 

v1 

Jõekalda tee piirkonna veetorustik (sh 
Pilviku, Puraviku, Kukeseene, Sirmiku, 
Riisika ja Murumuna tänavate 
torustikuga) 

2002 
2007 

103 4 240 pe 
110/63
/50/32 

v2 Ülejõe tee piirkonna veetorustik 2005 18 500 pe 
110/63
/40/32 

v3 Kuigu piirkonna veetorustik 2007 75 2 420 pe 
110/63
/40/32 
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 kokku  196 7 160   

Allikas: konsultant 
 

4.2.3.4. Tammuru küla 
Tammuru küla ühisveevärk on rajatud 1970-ndatel ning amortiseerunud ning vajab 
rekonstrueerimist. Veevarustus toimub OÜ-le Kodukartul kuuluvast puurkaevust katastri 
numbriga 6521. Lisaks asub veetorustik Tammuru küla Tehnoküla piirkonnas, mida 
varustatakse veega puurakaevudest katastri numbritega 6527 ja 6696. 
 
Tabel 4-7: Tammuru küla veetorustik (vt Skeem TAMMU) 

Lõik Lõigu kirjeldus  
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

v1 
Elamute piirkonna veetorustik alates 
puurkaevust nr 6521 

1970-
ndad 

10 560 teras 50 

v2 Tehnoküla piirkonna veetorustik 
1970-
ndad 

19 1 460 teras 100 

 kokku  29 2 020   

Allikas: konsultant 
 

4.2.3.5. Lühiülevaade teistest veevärkidest. Põlendmaa küla 
 
Põlendmaa küla veevärk omab ühisveevärgi tunnuseid, kuid ei kuulu ühisveevärgi mõiste alla, 
kuna teenindab vähem kui 50 elanikku, veevõtt puurkaevust on alla 10 m3/d, samuti ei 
arvesta Paikuse vald Põlendmaa kui ühisveevärgi piirkonnaga. Küla varustatakse joogiveega 
puurkaevust nr 6590 (Põlendmaa kool). Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil 
PÕLEND. 
 
Tabel 4-8: Põlendmaa külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

6590 
A-615-

M 
1960 

50;  
S 

18,0 -0,3; (1960) 

Põlendmaa kooli puurkaev, 
Valdaja Paikuse vald. Rek-tud 

2006. a. Rahuldavas 
seisukorras. Sanitaarkaitseala 

ulatus 50 m. 
Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee  
 
2006. aastal rekonstrueeriti Põlendmaa külaelanike initsiatiivil puurkaev-pumpla sisustus. 
Praeguseks pumpab olemasolev pump puurkaevust vee 200 liitrisesse aereerimismahutisse, 
sealt pumbatakse vesi edasi veetrassi. Rekonstrueerimisele kulutati ligikaudu 16 000 krooni, 
mille eest saadi mahuti, pump, uued liitmikud torustikule, kuulkraanid, nivooandurid, 
küttekaabel ja torustikku läbimõõduga 50-32 mm.  
 
Puurkaevu joogiveekvaliteedi analüüside tulemused on puudulikud ning veekvaliteedi 
täisanalüüse viimastel aastatel teostatud ei ole. Olemas on puurkaevu arvestuskaardilt 
saadud vee-analüüsi andmed. 
 
Veekvaliteet Põlendmaa küla elamute puurkaevus vastab uuritud näitajate osas 
terviseohutuse nõuetele, v.a  lubatud piirnormist suurem oksüdeeritavus (lubatud 5,0 
mgO2/l, tegelik 6,6 mgO2/l). Olemasolevad andmed puurkaevu veekvaliteedi kohta on 
puudulikud, mistõttu ei saa teha lõplikke järeldusi tarbitava veekvaliteedi kohta. Tulevikus 
tuleb Põlendmaa elamuid veega varustama hakkava puurkaevu veekvaliteedi kohta teostada 
veekvaliteedi süvaanalüüsid, juhul kui puurkaevu tahetakse ka edaspidi kasutada 
ühisveevarustuses. Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 50 meetrit. Praeguse Põlendmaa 
küla elamuid varustava puurkaevu sanitaarkaitsetsoonis asub tee ning vana koolimaja, kus 
asub külakeskus. Külakeskuses aktiivset tegevust ei toimu ning kord aastas korraldatakse 
seal külapäeva, kus osaleb ca 50-60 inimest. Arvestades küla elamute, ja sauna veetarvet 
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võiks puurkaevu sanitaarkaitsetsooni vähendada kuni 10 meetrini. Juhul kui 
sanitaarkaitsetsooni vähendamisest 10 meetrini ei lubata, tuleb Põlendmaa külas rajada uus 
puurkaev, mis hakkaks varustama vett tarbivaid elamuid. 
 
 

4.2.4. Tuletõrje veevõtukohad 

Paikuse vald peab tagama, et tema territooriumil oleksid välja ehitatud üldistes huvides 
kasutatavad ja tulekustutusvee võtmiseks ette nähtud kohad, kus on tagatud tuletõrje 
veevõtukohale esitatud nõuete täitmine. Tuletõrje veevõtukoht peab üldjuhul tagama 
veekoguse võtmise vooluhulgaga 10 l/s 3 tunni jooksul (ehk mahuliselt 108 m³). 
Veevõtukohad peavad võimaldama tuletõrjeautoga aastaringset juurdepääsu ning kasutamist 
ning tagatud peab olema tuletõrjeauto ringipööramise võimalus. Enne veevõtukohtade 
lõplikku väljaehitamist on vajalik konsulteerida Päästeameti spetsialistidega. 
 
Üldjuhul ei tohiks tiheasustuspiirkonnas tuletõrje veevõtukoht (kas hüdrant, mahuti või 
looduslik veevõtukoht) jääda ehitisest kaugemale kui 200 m. Lähtuvalt Eesti standardis EVS 
847-3:2003 “Ühisveevärk–veevärgi projekteerimine” toodud soovitustest/nõuetest, ei tohiks 
joogivesi reservuaaris ilma veevahetuseta seista üle 10 tunni. Seega väikeasulates ei ole 
võimalik kasutada normidele vastavaks tuletõrjevee võtuks ühisveevärgile paigaldatud 
hüdrante ning tuletõrje veevarustus tuleb lahendada eraldiseisvate mahutite või looduslike 
veevõtukohtade abil. 
 
Paikuse valla piires asuvad 83 tuletõrje veevõtukohta, millest 70 on hüdrandid ning 13 on 
mahutid või looduslikud veevõtukohad. Veevõtukohtade asukohad on märgitud Lisa 1 
skeemidel PAIKUSE, PÕLEND, SELJAM, SILLA-1, SILLA-2 ja TAMMU. 
 
Tabel 4-9: Paikuse valla tuletõrje veevõtukohad 

Jrk Asula Tüüp Vee saamise võimalused, ettepanekud 

1 Paikuse mahuti 
150 m³ suurune tuletõrje veevõtumahuti Paikuse Politseikooli 
territooriumil, Kooli tee elamu nr 6 otsas. Seisukord rahuldav. 

2 Paikuse mahuti 
2 x 100 m³ suurune tuletõrje veevõtumahuti Paikuse Vallamaja 
juures, Pärnade pst.11. Seisukord rahuldav. 

3 Paikuse oja 
Tuletõrje veevõtukaev Paikuse Politseikooli territooriumi lääneosas 
Sindi oja kaldal. Seisukord rahuldav. 

4 Paikuse mahuti 
AS Paikuse Saeveski maasisene mahuti Aiandi tee ääres. 
Päästeametiga kooskõlastatud. Territooriumil ka hüdrandid. 

5 Paikuse mahuti AS TORFEX maasisene mahuti Tehnika tn 5 

6 Paikuse mahuti Maasisene 50 m³ veevõtumahuti EPT 4 ja EPT 13 vahel 

7 Paikuse tiik Tiigi tänava tiik 

8 Paikuse jõgi Pärnu jõgi, juurdepääs Teeveere tänavalt 

9 Paikuse  jõgi Reiu jõgi juurdepääs Raudtee tn Reiu Puhkekeskuse juurest 

10 Paikuse hüdrandid 
55 ühisveevärgi torustikul olevat hüdranti, mis on töökorras ning 
mille tööks vajalik veesurve on tagatud. 

11 Seljametsa veehoidla Seljametsa kruusakarjäär 

12 Seljametsa mahuti 
Seljametsa kortermajade juures asuv mahuti 108 m³ koos 
huivhüdrandiga 

13 Seljametsa hüdrandid 7 ühisveevärgi torustikul olevat hüdranti, mis on töökorras. 

14 Silla tiik Käärasoo endise aiandusühistu tiik Käärasoo tee ääres 

15 Silla jõgi Reiu jõgi, juurdepääs endiste kanalate biopuhasti juurest 

16 Silla tiik Endine liivakarjäär 

17 Silla hüdrandid 8 ühisveevärgi torustikul olevat hüdranti, mis on töökorras. 

15 Põlendmaa tiik Sauna juures asuv tiik.  

16 Põlendmaa tiik Elamualadest kirde suunas asuv tiik. 
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Allikas: konsultant, Päästeamet, Keskkonnaamet 
 

Lisaks eelpool kirjeldatud tuletõrje veevõtukohtadele on Paikuse alevikus saetööstuse 
territoorium, kuhu on rajatud eraldi tuletõrjesüsteem. Süsteemis on tuletõrje veehoidla ja II-
astme tuletõrjepumbad, mis annavad ringistatud trassi piisava surve trassile paigaldatud 
hüdrantide veega varustamiseks.  
 
Tuletõrjeveevarustuse korraldamisel tuleb arvestada alljärgnevaga: 

• olemasolevad veehoidlad üle vaadata ja võimaluse korral taastada; 
• uute veetrasside ehitamisel või olemasolevate pikendamisel arvestada nende 

ehitamisel võimalusega rajada nende juurde ka väljavõtted tuletõrjevee 
hankimiseks (võimalusel rajada ühisveevärgi baasil ka hüdrandisüsteemid). 

•  
 

4.3. Ühisveevärgi veekvaliteet 

4.3.1. Puurkaevude veekvaliteet 

 
Pärnu linna ja selle lähiümbruse, sealhulgas Paikuse valla ühisveevärke varustatakse Pärnu 
linna veehaaretest: Reiu ja Vaskrääma, peale Reiu veetöötlusjaamas töötluse läbimist. 
 
Konsultandil on kasutada AS Pärnu Vesi viimase puurkaevude veekvaliteedi 
süvaanalüüsitulemused, mille esitame järgnevalt. 



Tabel 4-10 AS Pärnu Vesi puurkaevuvee analüüsitulemused 

Kuupäev Objekt Kirjeldus 

Lõhn Maitse Värvus Hägusus Raud 
Kolooniate 

arv 
Colilaadsed 

bakterid 
Escherichia 

coli 
Fekaalsed 

enterokokid 
pH 

tv. tv. tv. 5 0,2 
22°C  
juures 

      6,5-9,5 

palli palli mgPt/l NHÜ mg/l PMÜ  1-ml 
PMÜ 100ml-

s 
PMÜ 100ml-

s 
PMÜ 100ml-

s 
  

                          

18.04.2016 Reiu 5 pk. 2 2 3 <0,5 0,087 2 0 0 0 7,58 

  Reiu 6 pk. 3 2 4 <0,5 0,060 1 0 0 0 7,57 

  Reiu 7 pk. 2 2 8 2,2 0,700 4 0 0 0 7,55 

  Reiu 8 pk. 3 2 5 2,2 0,079 5 0 0 0 7,61 

  Reiu 9 pk. 2 1 9 1,3 0,210 5 0 0 0 7,47 

  Reiu 12 pk. 2 1 15 1 0,580 7 0 0 0 7,34 

  Reiu 13 pk. 2 1 10 <0,5 0,240 1 0 0 0 7,39 

12.10.2015 Vaskrääma 1 pk. 2 1 4 <0,5 0,070 0 0 0 0 7,49 

  Vaskrääma 2 pk. 2 1 4 <0,5 0,073 0 0 0 0 7,35 

  Vaskrääma 3 pk. 1 1 7 <0,5 0,072 1 0 0 0 7,36 

  Vaskrääma 4 pk. 1 1 7 1,1 0,240 1 0 0 0 7,36 

  Vaskrääma 5 pk. 1 1 6 0,9 0,190 1 0 0 0 7,44 

  Vaskrääma 6 pk. 1 1 5 0,5 0,110 0 0 0 0 7,50 

  Vaskrääma 7 pk. 1 1 6 <0,5 0,059 1 0 0 0 7,50 

  Vaskrääma 8 pk. 1 1 4 <0,5 0,071 2 0 0 0 7,70 

  Vaskrääma 9 pk. 1 1 <3 <0,5 0,022 1 0 0 0 7,57 

  
Vaskrääma 
10 pk. 1 1 3 <0,5 0,070 2 0 0 0 

7,59 
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Kuupäev Objekt Kirjeldus 

El.juht NO2
- NH4

+ Cl- SO4
2- F- PHT Leelisus Karedus 

2500 0,5 0,5 250 250 1,5 5,0     

mS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mgO/l mgekv/l mgekv/l 

                        
18.04.201

6 Reiu 5 pk. 1007 <0,003 0,42 141 12 0,82 1,36 5,6 4,35 

  Reiu 6 pk. 1374 <0,003 0,47 263 18 0,73 2,72 5,4 5,95 

  Reiu 7 pk. 1619 0,003 0,69 333 28 0,55 3,84 5,4 7,00 

  Reiu 8 pk. 1366 0,004 0,47 240 10 0,81 4,88 5,8 5,45 

  Reiu 9 pk. 1035 0,004 0,68 134 9,2 0,66 4,88 6,4 5,80 

  Reiu 12 pk. 698 0,006 0,80 12 <2 0,59 6,56 7,4 5,85 

  Reiu 13 pk. 708 <0,003 0,58 17 <2 0,67 5,44 7,4 5,60 
12.10.201

5 Vaskrääma 1 pk. 718 <0,003 0,31 26 7 0,85 3,84 6,4 4,25 

  Vaskrääma 2 pk. 738 <0,003 0,38 27 6 0,78 3,36 6,7 4,60 

  Vaskrääma 3 pk. 742 <0,003 0,44 22 32 0,76 3,52 6,7 5,30 

  Vaskrääma 4 pk. 785 <0,003 0,32 24 54 0,72 4,00 6,4 5,75 

  Vaskrääma 5 pk. 760 <0,003 0,27 25 44 0,91 3,52 5,8 5,00 

  Vaskrääma 6 pk. 694 <0,003 0,29 30 23 0,88 3,52 5,8 4,80 

  Vaskrääma 7 pk. 657 <0,003 0,24 26 7 0,93 3,04 5,9 4,25 

  Vaskrääma 8 pk. 646 <0,003 0,20 37 9 0,95 2,64 5,6 3,55 

  Vaskrääma 9 pk. 636 <0,003 0,23 39 6 0,90 2,72 5,6 3,60 

  
Vaskrääma 
10 pk. 627 <0,003 0,24 41 5 0,94 3,44 5,4 3,40 
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Kuupäev Objekt Kirjeldus 

Ca2+ Mn2+ Kuivjääk NO3
- Boor Vask Na 

  0,05   50 1,0   200 

mgekv/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

                    

18.04.2016 Reiu 5 pk. 2,20 0,022 554 <0,2 0,609 <0,005 157 

  Reiu 6 pk. 3,20 0,039 756 <0,2 0,658 <0,005 222 

  Reiu 7 pk. 3,40 0,071 890 <0,2 0,370 <0,005 237 

  Reiu 8 pk. 2,80 0,035 751 <0,2 0,510 <0,005 238 

  Reiu 9 pk. 2,90 0,041 569 <0,2 0,282 <0,005 146 

  Reiu 12 pk. 3,00 0,048 384 <0,2 0,292 <0,005 66 

  Reiu 13 pk. 2,90 0,029 389 <0,2 0,175 <0,005 64 

12.10.2015 Vaskrääma 1 pk. 2,48 0,019 467 <0,2 0,643 <0,005 105 

  Vaskrääma 2 pk. 2,56 0,041 480 <0,2 0,579 <0,005 98 

  Vaskrääma 3 pk. 3,76 0,038 482 <0,2 0,460 0,007 74 

  Vaskrääma 4 pk. 2,84 0,033 509 <0,2 0,482 <0,005 75 

  Vaskrääma 5 pk. 2,92 0,050 494 <0,2 0,521 <0,005 83 

  Vaskrääma 6 pk. 3,20 0,041 450 <0,2 0,509 <0,005 98 

  Vaskrääma 7 pk. 1,64 0,030 427 <0,2 0,433 <0,005 92 

  Vaskrääma 8 pk. 1,80 0,030 419 <0,2 0,530 <0,005 103 

  Vaskrääma 9 pk. 1,96 0,020 413 <0,2 0,525 <0,005 104 

  Vaskrääma 10 pk. 1,76 0,014 408 <0,2 0,518 <0,005 99 
Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed näitajad 
 
Nagu ka tabelist näha, vastavad enamik puurkaevuvee analüüsitulemustest nõuetele, erandiks on põhiliselt vanema, Reiu veehaarde 
puurkaevud, kus üle normi on aeg-ajalt üldraud, mangaan ja ammoonium (eemaldatakse veetöötluse käigus) ning kloriidid, oksüdeeritavus 
(PHT) ning naatrium, mis lahjendatakse normi piiresse puurkaevude vee omavahelisel segamisel. Tavapärasest mõnevõrra kõrgem (kuigi 
normi piires) on Vaskrääma ja Reiu veehaarete vees oksüdeeritavus, mis tuleneb ümbruskonna soomassiividest. 
 



4.3.2. Joogiveekvaliteet 

 
Joogivee mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad, keemilised kvaliteedinäitajad ning 
organoleptilisi omadusi mõjutavad, üldist reostust iseloomustavad näitajad ja 
radioloogilised näitajad (indikaatorid) ei tohi ületada  sotsiaalministri vastuvõetud 
määruses nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” 
esitatud piirsisaldusi. 

Reiu Veetöötlusjaamas seguneb erinevate puurkaevude ja veekihtide vesi ning 
põhjaveest eemaldatakse liivafiltrite abil üleliigne raud ja aeratsioonil kaob 
ebameeldiva lõhnaga väävelvesinik. Kogu Reiu veetöötlus on kemikaalivaba. 

Peale töötluse läbimist vastab Pärnu linna joogivesi EV-s ja EL-s kehtivatele joogivee 
normidele (Sotsiaalministri määrus nr 82, 31.07.2001 ja Euroopa Liidus kehtivate ISO 
98/83/EC normidega). 

Lubjakivis sisalduv kaltsium ja magneesium annavad joogiveele keskmise kareduse, 
mida veetöötlus ei eemalda, mis tähendab, et keskmine kaltsiumi sisaldus on 52mg/l 
ja magneesiumi sisaldus 30mg/l. Joogivee tarbija märkab seda vett keetes, võivad 
tekkida valged helbed, samuti sadestuvad kaltsiumi ja magneesiumi soolad (nn 
katlakivi) veekeedu nõudele. Sotsiaalministri määruses „Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ ei ole joogivee kaltsiumi ja magneesiumi 
sisaldusele piirnorme kehtestatud, kuid Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 
soovituslik sisaldus kaltsiumile on 40-80mg/l ja magneesiumile 20-30mg/l joogivees, 
kuna need elemendid on inimese organismile vajalikud. 
Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud AS Pärnu Vesi laboratoorium 
kontrollib nii joogivee töötluseks kasutatavat põhjavett kui ka elanikkonnale 
suunatavat joogivett regulaarselt keskkonna- ja terviseameti poolt kinnitatud 
kontrollikavade kohaselt. Kord kvartalis läbib joogivesi kontrolli Terviseameti 
Kesklaboris Tallinnas. 
 
Hetkel puudub AS-l Pärnu Vesi joogiveekvaliteedi kontrollikava, vana kava on kehtetu, 
valminud on uue kava eelnõu, mida täna hr Roman Vaba veel viimistleb AS Pärnu Vesi 
laboriga ning saadab lõpliku eelnõu mulle homme, 17.06. 
 
NB! Järgnevates tabelites ei ole näidatud KÕIKI süvakontrolli näitajaid, vaid on toodud 
kokkuvõte iseloomulikumatest näitajatest. Esitamata on mitmed keemilised näitajad, 
sealhulgas pestitsiidid ja raskmetallid, mis on kõigis proovides normi piires ja 
enamuses alla määramispiiri. 
 
Terviseamet koostab hinnagu konkreetse ühisveevärgi 
joogiveeveekvaliteedile iga aasta lõpus ja vastavalt eelneva aasta joogivee 
analüüsi tulemustele.  
 
Käesolevas ÜVKA-s kasutab Konsultant joogivee iseloomustamiseks AS Pärnu Vesi 
labori ja Terviseameti VTI andmeid. VTI  loodi aastal 2012 ja selle aja seisuga 
kajastatakse sealses keskkonnas ka veekvaliteedi analüüsitulemusi.  
 
Vastavalt uue veekvaliteedi kontrollikava eelnõule kasutatakse Paikuse valla joogivee 
iseloomustamiseks põhiliselt Reiu veetöötlusjaamast väljuva ja Seljametsa küla 
lasteaia vee kvaliteedi analüüsitulemusi. Uues joogiveekvaliteedi kontrollikavas enam 
Paikuse alevi kontrollpunkte ei rakendata, kuna alev on Reiu veetöötlusjaamale 
sedavõrd lähedal, et veevärgivee iseloomustamiseks piisab Reiu veetöötlusjaamast 
väljuva vee kvaliteedi näitajatest. 
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Tabel 4-11 Joogiveekvaliteet Paikuse valla veevärkidesse juhitavas ja Paikuse 
valla joogivees 

N
r 

Näitaja Ühik Määrus nr 
82;  
98/83/EC 

Reiu vee-
töötlus-
jaama 
väljund, 
2016 I 
kvartali 
keskmin
e 

Paikuse 
lasteaed 
05.04.16 

Paikuse 
lasteaed 
21.05.15 

Selja-
metsa 
lasteaed 
21.10.15 

Paikuse, 
Puraviku, 
20.04.15 

1 Lõhn Lahjendus-
astea 

Tarbijale 
vastuvõeta
v 

Tarbijale 
vastu-
võetav 

   1 

2 Maitse Lahjendus-
astea 

Tarbijale 
vastuvõeta
v 

Tarbijale 
vastu-
võetav 

   1 

3 Värvus kraad Tarbijale 
vastuvõeta
v 

Tarbijale 
vastu-
võetav 

   5 

4 Hägusus NTU Tarbijale 
vastuvõeta
v 

Tarbijale 
vastu-
võetav  

   0,5 

5 pH mg/l 6,5≤pH≤9,
5 

7,8    7,93 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,21    0,05 
7 Sulfaadid mg/l 250 21     
8 Oksüdeeritavu

s 
mg/l O2 5,0 2,2     

9 Nitrit mg/l 0,5 0,003     
1
0 

Nitraat mg/l 50 0,22     

1
1 

Kloriid mg/l 250 85     

1
2 

Üldraud μg/l 200 30     

1
3 

Mangaan μg/l 50 28     

1
4 

Elektrijuhtivus μS 
cmˉ¹20ºC 
juures 

2500 849    842 

1
5 

Üldkaredus mg-ekv/l  4,9     

1
6 

Kaltsium mg/l  49     

1
7 

Magnesium mg/l  30     

1
8 

Leelisus  mg-ekv/l  6     

1
9 

Fluoriid mg/l 1,5 0,99     

2
0 

Alumiinium µg/l 200 <10     

2
1 

Vask mg/l 2 <0,005     

2
2 

Naatrium
  

mg/l 200 76     

2
3 

Boor  mg/l  1.0  0,434     

2
4 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 

2
5 

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

2
6 

Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 0 0 0  
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N
r 

Näitaja Ühik Määrus nr 
82;  
98/83/EC 

Reiu vee-
töötlus-
jaama 
väljund, 
2016 I 
kvartali 
keskmin
e 

Paikuse 
lasteaed 
05.04.16 

Paikuse 
lasteaed 
21.05.15 

Selja-
metsa 
lasteaed 
21.10.15 

Paikuse, 
Puraviku, 
20.04.15 

2
7 

Kolooniate arv 
220juures 

PMÜ/1ml 100 Eba-
loomulike 
muutustet
a 

    

Allikad: 
http://www.pvesi.ee/upload/joogivee_kvaliteet/p_rnu_linna_joogivee_kvaliteet_2016.a-i-
kvartal.pdf ja http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV  
 
Nagu tabelist näha, vastavad väljatoodud näitajad joogiveekvaliteedi nõuetele. 
Konsultandi kasutada olid ka kõik aasta 2016 raskmetallide ja keemiliste näitajate, 
sealhulgas pestitsiidide ja nende jääkide analüüsitulemused 
http://www.pvesi.ee/upload/joogivee_kvaliteet/metallid_2016-ikvartal.pdf ning 
http://www.pvesi.ee/upload/joogivee_kvaliteet/pestitsiidid_2016-ikvartal.pdf , kuid 
kõik need vastavad joogiveekvaliteedi nõuetele ja suure varuga, mistõttu neid eraldi 
tabelis ei kajasta. 
 
 
 
 

4.4. Ühiskanalisatsioonirajatised 

 
4.4.1. Reoveepuhastid 

 
Paikuse ja Seljametsa asulate ühiskanalisatsiooniga kogutav reovesi suunatakse 
puhastamiseks Pärnu linna reoveepuhastisse. Erandiks oli varem Paikuse alevi Männiku 
tänava väikepuhasti ja on tänase päevani Keraamika tänava piirkond, kus reovesi 
suunatakse läbi septikute Reiu jõkke. Ühiskanalisatsiooni reoveepuhastid asuvad Silla 
(2) ja Tammuru (1) külades. Sulgudes on esitatud reoveepuhastite arv asulas.  
Paikuse alevi Männiku vana reoveepuhasti on tänase seisuga tühjendatud ning ümber 
ehitatud reoveepumplaks. Reovesi pumbatakse Pärnu ühiskanalisatsiooni. 
Paikuse alevi Keraamika piirkond ühendatakse perspektiivis samuti Pärnu 
ühiskanalisatsiooniga, inevsteeringuprojekt on kavas ka käesolevas töös. Samuti on 
olemas tööprojekt. 
 
Silla külas paiknevad biotiigid on AS Pärnu Vesi opereerimisel, kuid on kavas samuti 
ühendada Pärnu linna ühiskanalisatsiooniga, milleks on vajalik välja ehitada 
reoveepumpla ning ligikaudu 2 km kanalisatsiooni survetorustikku. 
 
Pärnu linna reoveepuhastiga seonduvad andmed on esitatud Pärnu linna ÜVK 
arendamise kavas seotuna AS Pärnu Vesi arendusprojektidega. 
 

4.4.1.1. Paikuse alev 

Enamik Paikuse reoveekogumisalal kogutud reoveest suunatakse kollektortorusiku kaudu 
puhastamiseks Pärnu linna reoveepuhastisse. Samas on Paikuse alevi territooriumil lisaks 
ühtsele kanalisatsioonisüsteemile veel kaks eraldiseisvat väiksemat 
reoveekogumissüsteemi Keraamika ja Männiku piirkondades. 
 
Männiku piirkonnas on olemas omaette kanalisatsioonisüsteem, kuhu suunatakse 50 
leibkonna reovesi. Kortermajades tekkiv reovesi juhitakse mööda isevoolset 
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kanalisatsioonitrassi Reiu jõe kaldal asuvasse Bioclere tüüpi reoveepuhastisse. Bioclere 
tüüpi reoveepuhastis toimub reoainete bioloogiline lagunemine nõrgfiltersüsteemis. 
Bioclere tüüpi reoveepuhastile eelneb septik. Puhasti heitvesi juhitakse Reiu jõe kaldal 
olevasse biotiiki (endine savikarjäär), kust edasi vesi suubub Reiu jõkke.  
 
Reiu jõkke juhitakse ka Keraamika tänal asuvates kortermajades tekkiv reovesi, mis 
puhastatakse vaid mehaaniliselt septikutes. 
 
Reiu jõgi on lõheliste elupaigana kaitstav jõgi, kus saasteainete heitmisel veekogusse 
tuleb saastetasumäärasid suurendada 1,5 korda (vt. Keskkonnatasude seadus § 20). 
 

4.4.1.2. Silla küla 

Silla küla põhjapoolse piirkonna reovesi kogutakse kokku ning puhastatakse Silla küla 
biotiikides. Biotiikide juures asub reoveepuhasti BIO-50 on täielikult amortiseerunud ning 
pole töötanud alates 1990-ndate aastate algusest. AS-le Pärnu Vesi on Keskkonnaameti 
poolt väljastatud vee erikasutusluba nr L.VV/321614 reovee puhastamiseks Silla 
biotiikides ning heitvee juhtimiseks suublasse, milleks on Reiu jõgi. Aastaseks lubatud 
vooluhulgaks on 2016. aastal 12 000 m³. Biotiikide kuja ulatus on 100 m. 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4-12: Silla biotiikide reovee sisendreostusnäitajad 
Näitaja Sisenev reovesi 

25.01.2016 (mg/l) 
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 71 

Heljum 34 
Üldfosfor (Püld) 2,39 

Üldlämmastik (Nüld) 23,1 
KHT 123 
pH 7,29 
Allikas: AS Pärnu Vesi 

 
 
 
 
Tabel 4-13: Silla biotiikide heitvee väljundreostusnäitajad 

Näitaja Piirmäär 
erikasutusloal 

(mg/l) 

Väljuv heitvesi 
25.01.2016 (mg/l) 

Väljuv heitvesi 
31.03.2016 (mg/l) 

Väljuv heitvesi 
09.05.2016 (mg/l) 

Biokeemiline 
hapnikutarve (BHT7) 

 
25 

 
76 

 
17 

 
10 

Heljum 35 28 15 13 
Üldfosfor (Püld) 2,0 6,61 3,52 3,21 
Üldlämmastik (Nüld) 60 48,3 27,3 24,8 
KHT 125 131 60 62 
pH 6-9 7,07 7,24 7,35 

Allikas: AS Pärnu Vesi  
 
Nagu tabelandmetest näha, on jätkuvalt ülenormatiivne üldfosfori sisaldus. 
 
Silla küla lõunapoolse piirkonna reovesi oli plaanis koguda kokku ning puhastada Kuigu 
reoveepuhastis. Eramutes tekkiv reovesi juhitakse planeeringuala edelaosas olevasse 
uputatud filtertäidisega reoveepuhastisse BioDry-50, mille on projekteerinud Dewa 
Projekt OÜ. Puhasti projektikohane jõudlus on 50 m³/d ning puhasti on mõeldud 
puhastamaks 250 ie reostuskoormust. Reoveepuhastile eelneb 20 m³ septik, kus toimub 
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reovee mehaaniline töötlemine. Puhasti kuja ulatus on 50 m. Reoveepuhasti suublaks on 
Reiu jõgi. 
 
Puhasti ehitati perspektiivselt 60 maja jaoks, aga praegu elab piirkonnas ja kasutab 
reoveepuhastit kaks perekonda. Nimetatud põhjustel puudub reoveepuhastil ka 
erikasutusluba ning reovee ja heitveearvestust momendil ei peeta. Keskkonnaamet on 
olukorrast teadlik. 
 
Eelneva tõttu puuduvad andmed ka heitveekvaliteedi kohta. 
 
Nagu ka ühisveevärgi osas mainitud, ei loeta Kuigu tarbimispiirkonda käesoleval ajal 
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonipiirkonnaks. 
 

4.4.1.3. Tammuru küla 

Tammuru küla korruselamute ees on amortiseerunud reoveepumpla, mille pumbad ei tööta. 
Reovesi voolab amortiseerunud reoveepumplasse, mis käitub septikuna. Reoveepumplast 
edasi voolab reovesi Tammuru ojja. Tammuru küla elamutest põhja pool asub biopuhasti 
BIO-50, mis on täielikult amortiseerunud. Biopuhastile järgnevad biotiigid kogupindalaga 
1100 m². Ülejäänud küla elamud koguvad oma reoveed kogumiskaevudesse, mille 
veepidavus on aga kaheldav. Kanalisatsioonitrassid on amortiseerunud ning lekivad nii 
sisse- kui ka väljapoole. 
 
Tammuru küla tööstuspiirkonnas on omaette kanalisatsioonisüsteem (vt lisa 1 skeem 
TAMMU), mis on kujunenud endise Partla hoonete aladele. Piirkonnas on olemas kaks 
reoveepumplat, reoveepuhasti ja biotiigid. Heitvee juhtimiseks läbi biotiikide suublasse vee-
erikasutusluba puudub. Paikuse vallavalitsuse andmetel on reoveepumplad ja puhasti 
amortiseerunud ning pole enam kasutusel. Biotiigid on osaliselt täis kasvanud ja 
amortiseerunud. Tööstuspiirkonnas on rajatud isevoolsed kanalisatsioonitrassid, mis on 
amortiseerunud.  
 

4.4.2. Kanalisatsioonitorustikud ja reoveepumplad 

Käesolevas töös on kirjeldatud Paikuse valla neljas asulas olevat 6 kanalisatsiooni-
torustikku kogupikkusega 45,3 km. Sellest isevoolset kanalisatsiooni on 32,5 km ja 
survekanalisatsiooni 12,8 km.  
 
Isevoolne kanalisatsioonitorustik on Paikuse (22,2 km) alevis ning Seljametsa (3,0 
km), Silla (6,0 km) ja Tammuru (1,4 km) külades. Survekanalisatsiooni torustik on 
Paikuse (6,4 km) alevis ning Seljametsa (5,2 km), Silla (0,4 km) ja Tammuru (0,8 km) 
külades. Reovee ülepumplad on Paikuse (22 tk) alevis ning Seljametsa (3 tk), Silla (4 
tk) ja Tammuru (3 tk) külades. 
 

4.4.2.1. Paikuse alev 

Paikuse alevi reovee isevoolne kanalisatsioonitorustik ja survetorustik on valdavalt 
rekonstrueeritud või rajatud ajavahemikus 2004 kuni 2015 ning on heas seisukorras. Vaid 
mõned üksikud lõigud on  rajatud 1970-80-ndatel ning on amortiseerunud. Enamik viimase 
12 aasta jooksul tehtud investeeringuid on tehtud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja 
EL Ühtekuuluvusfondi kaasfinantseerimisega. Alljärgnevas tabelis on esitatud loetelu 
Paikuse alevi kanalisatsioonitorustikest koos üldiste andmetega. Loetelu ei sisalda 
kinnistusiseseid tarbijaühendusi ning Sindi linnast tulevat kanalisatsiooni kollektortorustikku 
kuni Kooli teel asuva voolurahustuskaevuni Torustike asukohad on näidatud Lisa 1 
skeemidel PAIKUSE ja SILLA-1. 
 
Tabel 4-14: Paikuse alevi isevoolne kanalisatsioon 
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Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

k1 

Linnuriigi piirkonnas asuv isevoolne 
kanalisatsioonitorustik (Pääsukese pst, 
Kalda tee, Koskla tn, Koskla põik, Linnu 
tee, haigru tn, Kurvitsa tn, Västiku tee, 
Lagle tn) 

2009 170 4 140 pvc 200/160 

k2 

Seljametsa teest põhjasuunal Põllu ja 
Tamme tänavate ja Paide mnt 
piirkonnas asuv isevoolne 
kanalisatsioonitorustik 

2004-
2005 

49 2 180 pvc 200/160 

k3 
Seljametsa tee ja Sinioja tn piirkonna 
isevoolne kanalisatsioonitorustik 

2004 64 1 720 pvc 200/160 

k4 
Varsakabja tn isevoolne 
kanalisatsioonitorustik 

2014 11 570 pvc 160 

k5 

Politseikooli piirkonna isevoolne 
kanalisatsioonitorustik, sh 
kollektortorustik kuni Paikuse reovee 
peapumplani 

1970-
ndad 
2004 

12 1 050 
keraam 

pvc 
200/300 

k6 

Paide mnt, Türgi paisjärve ja Pärnu jõe 
vahele jääva piirkonna isevoolne 
kanalisatsioonitorustik (sh Tiigi tn, 
Kastani vkt, Pihlaka tn, Tammekännu 
tn ja Teeveere tn) 

2004-
2007 

53 3 530 pvc 200/160 

k7 
Paide mnt, Raudtee tn, Seljametsa tee 
ja Staadioni tn vahele jäävas piirkonnas 
asuv isevoolne kanalisatsioonitorustik 

1970-
ndad 
2014 

41 3 100 
keraam 

pvc 
200/160 

k8 

Käärasoo tee isevoolne 
kanalisatsioonitorustik kuni Käärasoo 
tee 21 Käärasoo tee ja Ratta 
ülepumplate juures, sh isevoolne 
torustik voolurahutuskaevust kuni 
Tehnika ülepumplani 

2006 60 1 430 pvc 160 

k9 
Männiku tn isevoolne 
kanalisatsioonitorustik kuni 
reoveepuhastini 

2006 7 630 pvc 160 

k10 
Ringi tn isevoolne 
kanalisatsioonitorustik kuni Ringi 
reovee ülepumplani 

2014 29 860 pvc 200/160 

k11 
Oru, Tõrva ja Käärasoo ülepumplate 
piirkonnas asuv isevoolne 
kanalisatsioonitorustik 

2006 
2007 

89 2 730 pvc 160 

k12 
Rummu ja Kadaka tee piirkonnas asuv 
isevoolne kanalisatsioonitorustik 

2014 6 240 pvc 160 

 kokku  591 22 180   

Allikas: konsultant 
 
 
 
 
Tabel 4-15: Paikuse alevi survekanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

sk1 
Survetorustik Koskla ülepumplast kuni Kalda teel 
asuva Sindi ja Paikuse asulate vahelise reovee 
kollektortorustikuni 

2009 400 pe 110 

sk2 
Survetorustik Tamme ülepumplast kuni Tamme 
tn 5 mü juures asuva voolurahustuskaevuni 

2005 260 pe 110 

sk3 
Survetorustik Raudtee ülepumplast kuni 
Seljametsa teel oleva survetorustikuni 

2005 230 pe 110 

sk4 
Survetorustik Ojakalda ülepumplast kuni 
Seljametsa teel oleva survetorustikuni 

2004 320 pe 110 

sk5 
Survetorustik Sinioja-1 ülepumplast kuni Kooli 
tänaval asuva voolurahustuskaevuni 

2004 1 040 pe 150 

sk6 
Survetorustik Sinioja-2 ülepumplast kuni Sinioja 
tn 17 mü juures asuva voolurahustuskaevuni 

2004 350 pe 125 
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sk7 
Survetorustik Teeveere ülepumplast kuni 
Tammekännu tn 2 mü juures asuva 
voolurahustuskaevuni 

2004 230 pe 110 

sk8 
Survetorustik Paide mnt ülepumplast kuni Paide 
mnt 14a mü juures asuva voolurahustuskaevuni 

2000 90 pe 110 

sk9 
Survetorustik EPT ülepumplast kuni Tiigi tn 13 
juures asuva voolurahustuskaevuni 

2007 350 pe 110 

sk10 
Survetorustik Sovhoosi ülepumplast kuni Kastani 
vkt 1 juures asuva voolurahustuskaevuni 

2007 300 pe 110 

sk11 Survetorustik Variku ülepumplast kuni Pärnade 
pst 14 juures asuva voolurahustuskaevuni 

2004 190 pe 90 

sk12 Survetorustik Tehnika ülepumplast kuni Tehnika 
tn 15 juures asuva voolurahustuskaevuni 

2004 180 pe 110 

sk13 Survetorustik Käärasoo tee ülepumplast kuni 
Raudtee tn 9 juures asuva voolurahustuskaevuni 

2004 200 pe 110 

sk14 Survetorustik Ratta ülepumplast kuni Kodara tn  
asuva voolurahustuskaevuni 

2006 90 pe 90 

sk15 Survetorustik Männipargi ülepumplast kuni 
Käärasoo teel oleva survetorustikuni 

2014 150 pe 90 

sk16 Survetorustik Ringi ülepumplast kuni Käärasoo 
teel oleva survetorustikuni 

2014 30 pe 90 

sk17 Survetorustik Käärasoo ülepumplast kuni 
Käärasoo teel oleva survetorustikuni 

2007 180 pe 110 

sk18 Survetorustik Tõrva ülepumplast kuni Käärasoo 
tee 21 juures asuva voolurahustuskaevuni 

2006 1 110 pe 110 

sk19 Survetorustik Oru ülepumplast kuni Käärasoo teel 
oleva survetorustikuni 

2006 420 pe 110 

sk20 Survetorustik Karuluha ülepumplast kuni Oru 
tänaval asuva voolurahustuskaevuni 

2015 250 pe 110 

 kokku  6 370   

Allikas: konsultant 
 
Paikuse alevis asuvad 22 reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu kogutakse 
piirkonnas tekkiv reovesi kokku ja suunatakse puhastamiseks Pärnu linna 
reoveepuhastisse. Tegemist on valdavalt kaasaegsete kompaktpumplatega, mis on 
varustatud kahe pumba ja automaatika- ning häireedastussüsteemiga. Pumplate 
asukohad on näidatud Lisa 1 skeemidel PAIKUSE ja SILLA-1. 
 
Tabel 4-16: Paikuse alevi ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Asukoht 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Peapumpla 
Paikuse alev, Teeveere 

park 
20 72 2,0  

Kalda 
ülepumpla 

Paikuse alev, Kalda tee 
53 mü juures 

10 7  

Kompaktpumpla. 
Rahuldavas korras. Üks 

pump (ABS 0902), rajatud 
2004. aastal. 

Linnu 
ülepumpla 

Paikuse alev, Koskla tn 
14  

20 72 2,0 
Kompaktpumpla. Kaks ABS 
pumpa, amortiseerunud. 

Tamme 
ülepumpla 

Paikuse alev,  
Tamme tn 19 

10 19,5 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2007. aastal. 

Raudtee 
ülepumpla 

Paikuse alev,  
Põllu tn 15 

20 20,6 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks ABS pumpa, 
rajatud 2007. aastal. 

Sinioja-1 
ülepumpla 

Paikuse alev, 
Seljametsa tee 2 mü 

juures 
20 40 2,0 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks ABS pumpa, 

rajatud 2006. aastal. 

Sinioja-2 
ülepumpla 

Paikuse alev, 
Seljametsa tee 37 mü 

juures 
20 40 2,0 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks ABS pumpa, 

rajatud 2006. aastal. 

Teeveere 
ülepumpla 

Paikuse alev,  
Teeveere tn 5 

10 26 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 
korras. Üks ABS pump, 
rajatud 2004. aastal. 
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Paide mnt 
ülepumpla 

Paikuse alev,  
Paide mnt 14 

10 18 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Üks ZENIT pump, 
rajatud 2000. aastal. 

EPT ülepumpla 
Paikuse alev,  
Paide mnt 19 

20 13 1,7 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks Flyght pumpa, 
rajatud 2007. aastal. 

Sovhoosi 
ülepumpla 

Paikuse alev, Pärnade 
pst 8 mü juures 

20 26 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks ABS pumpa, 
rajatud 2004. aastal. 

Ojakalda 
ülepumpla 

Paikuse alev, Ojakalda 
tn 15 mü juures 

10 20,5 1,7 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks ABS pumpa, 
rajatud 2007. aastal. 

Variku 
ülepumpla 

Paikuse alev, Pärnade 
pst 13 mü juures 

10 20 2,0 
Kompaktpumpla. 

Rahuldavas korras. Üks MF 
pump, rajatud 1995. aastal. 

Tehnika 
ülepumpla 

Paikuse alev, Raudtee 
tn 15 mü juures 

20 26 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks ABS pumpa, 
rajatud 2004. aastal. 

Käärasoo tee 
ülepumpla 

Paikuse alev, Käärasoo 
tee 9 mü juures 

20 26 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks ABS pumpa, 
rajatud 2006. aastal. 

Ratta 
ülepumpla 

Paikuse alev, Ratta 
park 

10 20 1,7 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks ABS pumpa, 
rajatud 2006. aastal. 

Männipargi 
ülepumpla 

Paikuse alev, Rummu 
tee 2a mü juures 

10 20 1,7 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks ABS pumpa, 
rajatud 2014. aastal. 

Ringi 
ülepumpla 

Paikuse alev, Ringi tn 
21 mü juures 

10 20 1,7 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks ABS pumpa, 
rajatud 2014. aastal. 

Käärasoo 
ülepumpla 

Paikuse alev, Käärasoo 
põik 2 mü juures 

10 20 1,7 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks ABS pumpa, 
rajatud 2007. aastal. 

Tõrva 
ülepumpla 

Paikuse alev, Käärasoo 
tee 56 mü juures 

10 20 1,7 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks ABS pumpa, 
rajatud 2006. aastal. 

Oru ülepumpla 
Paikuse alev, Orunõlva 

tn 1 mü juures 
20 26 2,0 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks ABS pumpa, 

rajatud 2006. aastal. 

Karuluha 
ülepumpla 

Paikuse alev, Karuluha 
tn 1 mü juures 

10 20 1,7 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks ABS pumpa, 
rajatud 2014. aastal. 

Allikas: konsultant, AS Pärnu Vesi 
 

4.4.2.2. Tammuru küla 

Tammuru külas asuvad kolm reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu kogutakse 
piirkonnas tekkiv reovesi kokku ja suunatakse puhastamiseks Tammuru biotiikidesse 
ja Tehnoküla biotiikidesse. Pumplate asukohad on näidatud Lisa 1 skeemil TAMMU. 
 
Tabel 4-17: Tammuru küla ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Elamute 
ülepumpla 

Tammuru küla, Luige 
tee 2 mü juures 

10 - - 
Pumpla on amortiseerunud. 

Rajatud 1970-ndatel. 
Tehnoküla-1 
ülepumpla 

Tammuru küla, 
Tehnoküla 3 mü juures 

10 - - 
Pumpla on amortiseerunud. 

Rajatud 1970-ndatel. 
Tehnoküla-2 
ülepumpla 

Tammuru küla, 
Tehnoküla 3 mü juures 

10 - - 
Pumpla on amortiseerunud. 

Rajatud 1970-ndatel. 
Allikas: konsultant, Paikuse vald 
 

4.4.2.3. Seljametsa küla 

Seljametsa külas oli 2006. aastani välja arendatud eraldiseisev kanalisatsioonisüsteem, mis 
koosnes isevoolsest kanalisatsioonitrassist, ühest reoveepumplast ja amortiseerunud 
reoveepuhastist, millele järgnesid biotiigid. 2006. aastal valmis Paikre prügila 
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kanalisatsioonikollektor, mis saab alguse prügila territooriumilt, läbib Seljametsa küla ning 
jõuab välja Paikuse aleviku Kooli teel asuvasse voolurahustuskaevu, kust reovesi isevoolselt 
läheb AS Pärnu Vesi kuuluvasse reoveepumplasse. 2014. aastal rekonstrueeriti Seljametsa 
küla vee- ning kanalisatsioonitorustikud ning reovee ülepumplad. 
 
Tabel 4-18: Seljametsa küla isevoolne kanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

k1 
Seljametsa küla keskuse isevoolne 
kanalisatsioon 

2006 
2014 

14 1 420 pvc 200/160 

k2 
Pilve, Tuule, Lõuna, Koidu ja Päikese 
tänavate isevoolne kanalisatsioon 

2014 56 1 530 pvc 160 

 kokku  70 2 950   

Allikas: konsultant 
 
Tabel 4-19: Seljametsa küla survekanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

sk1 
Survetorustik Paikre prügila nõrgvee ülepumplast 
kuni Seljametsa kooli juures asuva 
voolurahustuskaevuni 

2006 3 130 pe 125 

sk2 
Survetorustik Seljametsa-1 ülepumplast kuni 
Seljametsa tee 30 kinnistu juures asuva 
voolurahustuskaevuni 

2006 1 800 pe 125 

sk3 
Survetorustik Pilve ülepumplast kuni Seljametsa 
tee asuva survekanalisatsiooni kollektorini 

2014 300 pe 100 

 kokku  5 230   

Allikas: konsultant 
 
Seljametsa külas asuvad kolm reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu 
kogutakse piirkonnas tekkiv reovesi kokku ja suunatakse reovee kollektorite kaudu 
puhastamiseks Pärnu linna reoveepuhastisse. Pumplate asukohad on näidatud Lisa 1 
skeemil SELJAM. 
 
Tabel 4-20: Seljametsa küla ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Seljametsa-1 
ülepumpla 

Seljametsa küla, 
Pustuski park 

20 42 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2006. aastal. 

Seljametsa-2 
ülepumpla 

Seljametsa küla, Talli 
pumpla 

10 18 1,7 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2006. aastal. 

Pilve 
ülepumpla 

Seljametsa küla, Pilve 
tn 1 

20 18 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2014. aastal. 

Allikas: konsultant, AS Pärnu Vesi 
 

4.4.2.4. Silla küla 

Silla küla kanalisatsioon välja ehitatud asula Seeneriigi, Kuigu ja endise kanala piirkonnas. 
Kuigu piirkond ei kuulu ühisveevärgi ja –kanalisatsioonipiirkonda ega mõiste alla. 
Ühiskanalisatsiooni valdaja on AS Pärnu Vesi. Silla küla ühiskanalisatsiooni asukohad on 
näidatud Lisa 1 skeemidel SILLA-1 ja SILLA-2. 
 
Tabel 4-21: Silla küla isevoolne kanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 
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k1 

Seeneriigi piirkonna isevoolne 
kanalisatsioon (sh Kopra, Puraviku, 
Kukeseene, Sirmiku, Riisika, Murumuna 
ja Pilviku tänavad) kuni Silla-2 
ülepumplani 

2002 
2007 

83 2 640 pvc 160 

k2 
Endise kanala piirkonna isevoolne 
kanalisatsioon kuni Silla 
reoveepuhastini 

1970-
ndad 
2002 

12 1 200 
keraam 

pvc 
200/160 

k3 

Kuigu piirkonna isevoolne 
kanalisatsioon (sh Kuigu tee, Kuigu 
põik, Viidiku tee, Ogaliku tee ja Ogaliku 
põik) 

2007 75 2 160 pvc 160 

 kokku  170 6 000   

Allikas: konsultant 
 
Tabel 4-22: Silla küla survekanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

sk1 
Silla-1 ülepumplast kuni Jõekalda tee 65 mü juures 
asuva voolurahustuskaevuni 

2002 90 pe 90 

sk2 
Seenemetsa ülepumplast kuni Jõekalda teel asuva 
voolurahuhustuskaevuni 

2007 250 pe 90 

sk3 
Silla-2 ülepumplast kuni Jõekalda tee 85 mü juures 
asuva voolurahustuskaevuni 

2002 90 pe 90 

 kokku  430   

Allikas: konsultant 
 
Silla külas asuvad neli reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu kogutakse 
piirkonnas tekkiv reovesi kokku ja suunatakse puhastamiseks Silla biotiikidesse ja 
Kuigu reoveepuhastisse. Pumplate asukohad on näidatud Lisa 1 skeemil SILLA-1. 
 
 
 
 
 
Tabel 4-23: Silla küla ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Seenemetsa 
ülepumpla 

Silla küla, Seenemetsa 
üldmaa 

20 18 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2007. aastal. 

Silla-1 
ülepumpla 

Silla küla, Kopra tn 10 
mü juures 

10 18 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2002. aastal. 

Silla-2 
ülepumpla 

Silla küla, Sepikoja 20 18 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2007. aastal. 

Kuigu RVP 
ülepumpla 

Silla küla, Kuigu tee 23 10 18 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2007. aastal. 

Allikas: konsultant, AS Pärnu Vesi 
 

4.4.2.5. Väljaspool ühiskanalisatsiooni asuvad 
kanalisatsioonisüsteemid. Põlendmaa küla 

Põlendmaa küla esimene kanalisatsioon asub elamute piirkonnas ning teine tehnoküla 
piirkonnas. Mõlemad kanalisatsioonisüsteemid, ülepumplad ning reoveepuhastid on 
täielikult amortiseerunud. Põlendmaa küla kanalisatsiooni asukohad on näidatud Lisa 1 
skeemil PÕLEND. 
 
Tabel 4-24: Põlendmaa küla isevoolne kanalisatsioon 
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Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

k1 
Elamute piirkonna isevoolne 
kanalisatsioon kuni Elamute 
ülepumplani 

1970-
ndad 

2 150 keraam 200 

k2 
Tehnoküla piirkonna isevoolne 
kanalisatsioon 

1970-
ndad 

13 1 200 keraam 200 

 kokku  15 1 350   

Allikas: konsultant 
 
Tabel 4-25: Põlendmaa küla survekanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

sk1 
Elamute ülepumplast kuni Tammuru 
reoveepuhastini 

1970-
ndad 

380 malm 100 

sk2 
Tehnoküla-1 ülepumplast kuni Tehnoüla 
reoveepuhastini 

1970-
ndad 

280 malm 100 

sk3 
Tehnoküla-2 ülepumplast kuni Tehnoüla 
reoveepuhastini 

1970-
ndad 

90 malm 100 

 kokku  750   

Allikas: konsultant 
 

4.4.3. Purgimissõlmed 

Paikuse vallas purgimissõlmed puuduvad. Reovesi purgitakse Pärnu linna 
purgimissõlmedesse.  
 

4.4.4. Sademeveekanalisatsioon 

Paikuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga asulatest on 
sademeveekanalisatsiooniga varustatud vähesel määral Paikuse alevik, kuhu on 
nõukogude ajal rajatud sadeveekanalisatsioonitrasse. Lisaks sademevee 
ärajuhtimiseks mõeldud torustikele on Paikusele palju rajatud kraave. Kraavitatud 
piirkonnad on teede ääres, Linnuriigis ja teistes uutes elamute piirkondades. Rajatud 
sademevee kanalisatsioon kogupikkuseks on ligikaudu 1,5 km (vt lisa 1 skeemid 
PAIKUSE ja SILLA-1). Sademevee kanalisatsiooniga ja kraavidega kogutakse kokku 
ning suunatakse Paikuse aleviku piiridest välja asfaltplatsidelt formeeruvad 
sademeveed. Sadevee kanalisatsiooniga kogutavat sadevett ei puhastata, sadevee 
eesvooluks on kas Sindi oja või Pärnu jõgi.  
 
Valla teistes ühiskanalisatsiooniga asulates sademeveega seotud probleemid 
(sademetest tingitud veeloikude tekkimine, mis takistaks liikumist) otseselt puuduvad. 
Kõvakattega aladel formeeruv sademevesi valgub reeglina haljasaladele ning imbub 
sealt ka pinnasesse. 
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5. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 
strateegia 

5.1. Strateegilised eesmärgid 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on 
tiheasustuspiirkondade ÜVK süsteemide vastavusse viimine Euroopa Liidu ja Eesti 
seadusandlusega nõutud tasemele, mis tagaks tarbijate puhta joogiveega 
varustamise, reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise. 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel peab olema tagatud nende 
jätkusuutlik majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele osutatava 
teenuse kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale. 
 
 

5.2. Arendamise põhimõtted 

Paikuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma vastavalt 
vallavolikogu poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arengukavale. Arengukava annab lisaks 
olemasoleva olukorra kirjeldamisele ka ülevaate erinevatest arendusprojektidest, 
nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning nende teostamise 
prioriteetsusest. 
 
ÜVK arengukava on koostatud arvestades 12 aastast perioodi ehk ajavahemikku 2016-
2027. Arendusprojektide planeerimisel on püütud arvestada elanikkonna ja ettevõtete-
organisatsioonide paiknemise muutusi tulevikus lähtuvalt teadaolevatest juba 
kehtestatud või kehtestamisel olevatest planeeringutest. 
 
Vastavalt ÜVK seadusele peab ÜVK arendamine toimuma selliselt, et ÜVK piirkondades 
oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine 
ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.  
 
 

5.3. Ühisveevärk 
Vastavalt EL joogivee direktiivile (80/778/EMÜ, 98/83 EÜ) ning Eesti ja Euroopa Liidu 
vahelistel ühinemisläbirääkimistel kokku lepitule pidi üle 2000 ie asulate joogivesi 
vastama nõuetele 2007. aasta lõpuks ning üle 50 ie asulates pidi puhta joogiveega 
varustatus olema tagatud 2013. aasta lõpuks.  
 
 

5.4. Reovee kogumine ja käitlemine 
Reovee kogumisel rakendatakse Vabariigi Valitsuse 19.03.2009 määrust nr 57 “Reovee 
kogumisalade määramise kriteeriumid”, mis kehtestati Veeseaduse § 24¹ lõike 1 alusel 
ning millega on kehtestatud reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele 
elanike arvuga üle 50 inimese. Määratava reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 
ha.  Nimetatud määrus sätestab selle, et reoveekogumisala määramisel tuleb lähtuda 
põhjavee kaitstusest, arvestades sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi ja 
keskkonnakaitse kaalutlusi, sealhulgas pinnavee kaitstust. 
 
Määruse teises paragrahvis on toodud kriteeriumid reoveekogumisala määramiseks 
põhjavee kaitstuse järgi, mille kohaselt reoveekogumisala tuleb moodustada, kui 1 
hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 inimekvivalenti (ie). 
Aladel, kus põhjavesi on keskmiselt kaitstud, tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 
1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. Karstialadel ja 
aladel, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata, tuleb reoveekogumisala 
moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 
 



Paikuse valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2027 

 

 
 

64

Keskkonnaministri 2.07.2009. aasta käskkirjaga nr 1079 moodustatud üle 2000 ie 
reostuskoormusega reoveekogumisalad ning käskkirjaga nr 1080 on moodustatud alla 
2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisalad on esitatud alljärgnevas tabelis: 
 
Tabel 5-1: Paikuse vallas asuvad reoveekogumisalad vastavalt KKM 
käskkirjadele nr 1079 ja 1080 (2.07.2009) 

Registrikood Reoveekogumisala nimetus Asukoht Pindala 
(ha) 

Koormus 
(ie) 

RKA0670296 Sindi reoveekogumisala 
Sindi linn, Paikuse vald, 
Paikuse alev, Seljametsa küla 
(vt Joonis 6-1 skeem) 

462,3 7100 

RKA0670292 Silla reoveekogumisala 
Paikuse vald, Silla küla (vt 
Joonis 6-2 skeem) 

38 771 

RKA0670293 Seljametsa reoveekogumisala 
Paikuse vald, Seljametsa küla 
(vt Joonis 6-3 skeem) 

15 305 

Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee  
 

Joonis 5-1: Sindi reoveekogumisala 

 
Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee  
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Joonis 5-2: Silla reoveekogumisala 

 
Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 

 
Joonis 5-3: Seljametsa reoveekogumisala 

 
Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 

 
Perspektiivselt lisandub Keraamika reoveekogumisala Paikuse alevis suurusega 6 ha ja 
keskmise reostuskoormusega 23 ie/ha (140 ie / 6 ha = ~23 ie/ha). Keraamika 
perspektiivne reoveekogumisala hõlmab Keraamika tänava kompaktselt hoonestatud 
piirkonda, mis paikneb väljaspool Paikuse reoveekogumisala ning asub kaitstud 
põhjaveega piirkonnas (vt Lisa 1 skeem SILLA-1). 
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Reoveekogumisala sotsiaal-majandusliku kriteeriumini tuleb vastavalt määrusele 
arvestada leibkonna võimalusi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse eest 
tasumiseks, mille kohaselt ühe leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni teenusele ei või ületada 4% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest 
netosissetulekust tema elukohajärgses maakonnas.  
 
Vastavalt veeseaduse § 24¹ peab kohalik omavalitsus põhjavee kaitseks 
reoveekogumisalal tagama ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks 
reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse, välja arvatud reoveekogumisalal 
reostuskoormusega alla 2000 ie või olukorras, kus ühiskanalisatsiooni rajamine toob 
kaasa põhjendamatuid kulutusi. Reoveekogumisalal, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
peab reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning 
korraldama selle veo kohaliku omavalitsuse ÜVK arendamise kavas määratud 
purgimissõlme. 

 
5.5. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise piirkonnad 

Paikuse vallas asuvateks ühisveevärgi arendamise piirkondadeks on 
allpoolnimetatud asulate tiheasustuse ja kompaktselt hoonestatud alad vastavalt 
Paikuse valla ÜVK arendamise kava lisadeks olevatele skeemidele: 
 

1. Paikuse alev, vt Lisa 1 skeemid PAIKUSE ja SILLA;  
2. Seljametsa küla, vt Lisa 1 skeem SELJAM; 
3. Silla küla, vt Lisa 1 skeemid SILLA-1 ja SILLA-2; 
4. Tammuru küla, vt Lisa 1 skeem TAMMURU 

 
Paikuse vallas asuvateks ühiskanalisatsiooni arendamise piirkondadeks on 
allpoolnimetatud asulate tiheasustuse ja kompaktselt hoonestatud alad vastavalt 
Paikuse valla ÜVK arendamise kava lisadeks olevatele skeemidele: 
 

1. Paikuse alev, vt Lisa 1 skeemid PAIKUSE ja SILLA;  
2. Seljametsa küla, vt Lisa 1 skeem SELJAM; 
3. Silla küla, vt Lisa 1 skeemid SILLA-1 ja SILLA-2; 
4. Tammuru küla, vt Lisa 1 skeem TAMMURU 

 
ÜVK arendamise piirkondades on juba rajatud ühisveevärk ja –kanalisatsioon või 
kuulub see projektipõhiselt rajamisele vastavalt käesolevas ÜVK arendamise kavas 
esitatud arenguplaanidele.  
 
Lisaks käesolevas ÜVK arendamise kavas esitatud arenguplaanidele toimub 
allpoolnimetatud piirkondades ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamine kinnistute 
omanike ja/või arendajate poolt vastavalt piirkondades kehtestatud 
detailplaneeringutele ja poolte vahelistele kokkulepetele: 

1. Paikuse alevis Jõhvika ja Muraka tänavatel rajatakse ühiskanalisatsioon 
arendaja poolt vastavalt detailplaneeringule; 

2. Paikuse alevis Oruvälja ja Orupõllu tänavatel rajatakse ühiskanalisatsioon 
ja ühisveevärk arendaja poolt vastavalt detailplaneeringule; 

3. Paikuse alevis Kalda teel rajatakse ühiskanalisatsioon ja ühisveevärk 
arendaja poolt vastavalt detailplaneeringule; 

4. Paikuse alevis Kaasiku ja Vahenurme tänavatel rajatakse ühiskanalisatsioon 
ja ühisveevärk arendaja poolt vastavalt detailplaneeringule; 

5. Seljametsa külas Pilve tänaval ja Jassi elamuarenduspiirkonnas rajatakse 
ühiskanalisatsioon ja ühisveevärk arendaja poolt vastavalt 
detailplaneeringule; 

6. Silla külas Leesika ja Sambla tänavatel rajatakse ühiskanalisatsioon ja 
ühisveevärk arendaja poolt vastavalt detailplaneeringule. 
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ÜVK-ga kaetud alal on kliendil õigus saada ühisveevärgist vett ning juhtida 
ühiskanalisatsiooni heitvett. Selleks sõlmitakse ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonisüsteemi haldava vee-ettevõtja ja kliendi vahel leping. 
Tiheasustusalal peab uued veetöötlusjaamad, puhastid, puurkaevud rajama üld- ja 
detailplaneeringuid järgides.  
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6. Vee-ettevõtluse institutsionaalne korraldamine ja 
arendamine 

6.1. Üldpõhimõtted 

Käesolev ÜVK arengukava keskendub Paikuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
piirkondades vajalike investeeringute rakendamisele veevarustuse ja kanalisatsiooni 
arendamiseks. Investeeringute eesmärk on välja ehitada kaasaja nõuetele vastavad 
vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, mis vastaksid seadusandluses fikseeritud nõuetele 
ning tagaksid pideva ning kvaliteetse teenuse osutamise tarbijaskonnale.  
 
Ühisveevärk ja ühiskanalisatsioon on kompaktsed ja kallid süsteemid, kus kõik on 
omavahel ühendatud ning üksteisest sõltuvad – pumplad, torustikud, puhastid. 
Seetõttu on vajalik keskenduda kõikide süsteemi kuuluvate rajatise korrastamisele 
võimalikult üheaegselt. Näiteks ainult reoveepuhasti rekonstrueerimine ei pruugi 
tagada normidele vastava puhastusprotsessi käivitamise, kuna kanalisatsioonitrasside 
ja kaevude seisundi tõttu pääseb vihmaperioodil kanalisatsioonivõrku ja sealt 
puhastisse liiga palju ballastvett (sademe-, drenaaživesi), mis „lõhub” puhasti 
bioloogilise protsessi, kuna aktiivmuda uhutakse protsessist välja. 
 
Seega peab eelnema investeeringute elluviimisele Paikuse valla veemajanduses 
institutsionaalse, organisatsioonilise ja haldusliku süsteemi loomine ja rakendamine, 
mis reguleeriks piisava täpsuse ja põhjalikkusega kohaliku omavalitsuse, vee-
ettevõtjate ja kliendi (tarbija) õigused ja kohustused. 
 
Eesmärgiks peab olema jätkusuutliku süsteemi väljatöötamine, mis tagaks kvaliteetse, 
tarbijat rahuldava ning keskkonda säästva vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise 
pikal perioodil, mis eeldab endas alljärgnevate veemajanduslike funktsioonide 
väljatöötamist: 
 

6.2. Korralduslikud administratiivsed funktsioonid 

Paikuse vallas kehtivad veemajanduse korraldamist ja administreerimist reguleerivad 
järgmised dokumendid: 
• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (vastu võetud Paikuse 

Vallavolikogu 17.11.2014 määrusega nr 15) 
https://www.riigiteataja.ee/akt/420062015033 ; 

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (vastu võetud Paikuse 
Vallavolikogu 20.12.1999 määrusega nr 10, viimati muudetud 19.10.2015 
määrusega nr 14) https://www.riigiteataja.ee/akt/423102015022 ;  

 
Kindlasti on vajalik eelnimetatud dokumentide kaasajastamine vastastikuste õiguste 
ja kohustuste määratlemiseks, mis reguleerivad:  

 
• võetava vee mõõtmise ja ärajuhitava reovee arvestamise korda; 
• ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtusi 

arvestusega, et ühiskanalisatsioonist väljuv reovesi vastaks veeseaduse alusel 
kehtestatud nõuetele ja ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi ei kahjustaks 
ühiskanalisatsiooni toimimist; 

• reoainesisalduse kontrollimise korda; 
• veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumise korda; 
• omavoliliselt võetud vee ja omavoliliselt ärajuhitud reo-, sademe- ja 

drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee määratlust ning nende mahu ja 
maksumuse määramise korda; 

• vee andmise ning reo- ja sademevee vastuvõtmise katkestamise ning 
taastamise korda; 
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• ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kahjustuse või avarii korral vee andmise ning 
reovee ärajuhtimise piiramise, peatamise ja taastamise korda; 

• ühisveevärgiga liitumispunktis minimaalse lubatud veerõhu piirväärtust 
sõltuvalt hoonestuse tüübist; 

• avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee ning muu 
pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise tingimusi ühiskanalisatsiooni; 

• ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimist ja korrashoidu; 
• tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmist ning avalikest veevõtukohtadest 

vee võtmist. 
 

Vee- ja kanalisatsioonitariifid peavad olema kujundatud selliselt, mis tagaksid süsteemi 
jätkusuutliku arengu, kataksid opereerimis-hoolduskulud, amortisatsiooni, 
arenduskulud ning kasumi. 

 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise reguleerimiseks tuleb üle vaadata 
liitumislepingu tingimused, mis peab sisaldama: 

 
• liitumistaotlusele esitatavaid nõudeid ning liitumistaotluse läbivaatamise 

tähtaega ja korda; 
• kinnistu liitumistingimustele, liitumislepingule ning kinnistu veevärgi ja 

kanalisatsiooni projektile esitatavaid nõudeid; 
• liitumistasu arvutamise aluseid ja korda; 
• liitumistasu tasumise korda. 

 
6.3. Majandavad-opereerivad funktsioonid 

Investeerimise tulemusena kasvab oluliselt veevarustuse ja kanalisatsioonirajatiste 
maksumus põhivarana, mille ekspluatatsioon eeldab senise töökorralduse 
reorganiseerimist ja üleminekut avariide likvideerimiselt korrapärase plaanilise 
hoolduse ja ennetava remondi teostamisele, reoveetöötlusprotsessi ja seadmete 
teadlikule kontrollile, juhtimisele ja hooldusele, et tagada investeeringute 
maksimaalset efektiivsust ning süsteemide jätkusuutlikku arengut. 

  
Vee- ja kanalisatsiooniteenust osutava ettevõtte personal peab olema komplekteeritud 
kompetentsete spetsialistidega - oskustöölistega, keda tuleb oskuslikult juhtida ja 
süstemaatiliselt koolitada. Suurte investeeringute rakendamine nõuab oluliselt 
suuremat tähelepanu nii juhtivtöötajate kui ka tööliste kutseoskuse arendamisele.  

 
Lisaks peab vee-ettevõtja tagama kogu süsteemi toimimise ja teenuse kvaliteedi 
säilimise ehitusperioodil, mis nõuab personalilt suurt paindlikkust, valmisolekut ja 
teadmisi oma süsteemi tehnilistest võimalustest. 
 
Vee-ettevõtja peab tagama oma tegevuspiirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
toimimise ja korrashoiu vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise 
eeskirjale ning vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud halduslepingule. 
 
Majandavate-opereerivate funktsioonide täitmist on lihtsam saavutada ning kontrollida 
suurema ettevõtte korral. Paikuse vallas on suurimaks veeteenuse pakkujaks AS Pärnu 
Vesi. Väiksemates asulates on veeteenuse pakkujateks enamasti väiksed 
mittetulundusühingud ja külaseltsid. Sageli pole veeteenuse pakkumine nende 
põhifunktsiooniks. Vabatahtliku töö ja isikliku initsiatiivi kaasamisel on enamasti 
suudetud korraldada tarbijate varustamist veeteenusega minimaalsel määral ning seda 
väiksemate kuludega. Pikemas perspektiivis tuleks siiski kaaluda tõsiselt veeteenuse 
osutamine üleandmist suuremale ettevõttele või ettevõtetele, kes suudaksid tagada 
teenuse osutamise kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse. Lühiajalises 
investeeringuprogrammis ettenähtud investeeringud on planeeritud ellu viia AS Pärnu 
Vesi ja Paikuse vallapoolt. Vajadusel taotletakse investeeringute elluviimiseks toetust 
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SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Paikuse Vallavalitsuselt. Mõningates 
investeeringuid vajavates perspektiivsetes ÜVK piirkondadades ei ole AS Pärnu Vesi 
veel vee-ettevõtteks määratud, kuid peale investeeringute teostamist teeb Paikuse 
vald AS-le Pärnu Vesi vajadusel ja võimalusel ettepaneku nimetatud piirkonnas enda 
määramiseks vee-ettevõtteks. 
 

6.4. Kontroll-järelevalve funktisoonid 

Kontrolli- ja järelevalve funktsioonide rakendamine peab tagama, et tarbijale osutatav 
teenus oleks kvaliteetne ning ÜVK süsteemi opereerimine ja majandamine ei kujutaks 
ohtu inimeste tervisele ning tagaks looduskeskkonna säilimise ja parendamise.  

 
Järelevalve ja kontroll teenuse kvaliteedi üle peab olema korraldatud nii vee-ettevõtte 
enda, kui ka vallavalitsuse ja riiklikul tasemel. 

 
Lisaks peab kontrolli- ja järelevalvesüsteem tagama, et ei toimuks ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga omavolilist liitumist, ühisveevärgist omavolilist veevõttu, 
ühiskanalisatsiooni abil reo-, sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee 
omavolilist ärajuhtimist või ohtlike ainete normatiivi ületavas koguses või viisil 
ühiskanalisatsiooni juhtimist. 
 

6.5. Ettepanek Keraamika piirkonna reoveekogumisala 
moodustamiseks 

Käesolevaga käsitleme vajadust Paikuse alevi piirkonna, mis on tuntud Keraamika 
piirkonna all, reoveekogumisala (edaspidi RVK) moodustamist. Piirkond on 
tänaseni korrektselt kanaliseerimata, osaliselt puhastatakse kogutav reovesi enne Reiu 
jõkke juhtimist mehaaniliselt septikutes (pigem teoreetiline võimalus kui tegelik 
puhastus), enamus hoonete reovesi juhitakse puhastamata kujul Reiu jõkke. 
 
RVK moodustamisega avanevad võimalused piirkonda nõuetekohaselt kanaliseerida ja 
kogutav reovesi Pärnu linna reoveepuhatile juhtida. 
 
Järgnevalt toome välja arvutised vastavalt EV Keskkonnaministeeriumi juhendile 
reovekogumisalade moodustamiseks. 
 
Tabel 6-1: Alusandmed Keraamika piirkonna RVK moodustamiseks 
 

Nr Näitaja 
Kruntide 
arv 

Inimeste 
arv in 

Koefitsient 
Reostus-
koormus 
ie 

1 

Reoveekogumisala 
elanike 
reostuskoormus         

1.1. Kortermajade elanikud   87 1 87 
1.2. Eramute elanikud   33 1 33 
1.3. Hoonestamata krundid 9*  18*  1  18* 

2 
Asutuste 
reostuskoormus         

2.1. 
Truck Trading Estonia 
OÜ   9  0,25 2 

  
Reostuskoormus 
kokku    145    140 

*Märkus: lähimas perspektiivis lisanduv elanike arv ja koormus 
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Vastavalt eeltoodud andmeteel ja arvutustele on Keraamika piirkonna planeeritava 
RVK inimekvivalentide arv 140, mis jaotub 6 ha kohta ehk ligikaudu 23 ie-d/ha. 
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7. Ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni 
investeerimisprojektid aastatel 2016 – 2027 

7.1. Investeeringuprojektide ettevalmistamine 

Projektide väljatöötamisel on arvestatud olemasoleva olukorraga, täheldatud 
probleemidega ning üldiste ÜVK arendamise põhimõtetega. Projektid hõlmavad valla 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkondi Paikuse alevis, sealhulgas Keraamika 
piirkonna; Silla küla ja Seljametsa külades, mis on sätestatud käesoleva 
arengukavaga. 
 
Arendusprojektide teostamise ajalisel planeerimisel  on arvestatud nende 
prioriteetsusega ning teostamiseks vajalike vahendite olemasoluga või nende saamise 
võimalikkusega. 
 
Veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide, investeeringute vajaduste ja nende 
realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel on arvestatud: 

• Tarbimisprojektsioonidega – praeguse hetke ja tuleviku vee- ja 
kanalisatsioonitarbijate arvust ning iseloomust; 

• Tehniliste aspektidega – lähtutud ÜVK rajatiste hetkeseisundist ja edaspidistest 
vajadustest;  

• Keskkonnamõjudega – arvestatud, mis meetmed tagavad keskkonnaseisundi 
säilimise ja/või paranemise; 

• Majanduslike aspektidega – leitud arendatavate investeeringuprojektide 
prioriteedid ning välja töötatud optimaalne investeeringute jaotumine nii vee- 
kui kanalisatsioonirajatiste arendamiseks lühi- ja pikaajalises programmis 

 
Peamiseks piiravaks asjaoluks on vajalike rahaliste omavahendite piiratus. Lisaks 
piiratud omafinantseerimise võimele on projektide järjestamisel võetud arvesse 
alljärgnevad prioriteedid: 
 
Tabel 7-1: Projektide järjestamise prioriteetide alused 

Jrk 
nr 

Prioriteet Nõuded Märkused 

1 
Puhas, tervislik ning 
nõuetele vastav 
joogivesi ühisveevärgis 

EL joogiveedirektiiv 
(80/778/EMÜ, 98/83/EÜ) ja 
sotsiaalministri 31. juuli 2001. 
a. määrusega nr 82 kehtestatud 
“Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid”  

Veetorustikud on  varasemalt rajatud või 
rekonstrueeritud Paikuse alevis ja Silla 
ning Seljametsa külades kas täielikult 
või valdavas osas. Eelnimetatud asulate 
ühisveevärke varustatakse nõuetele 
vastava joogiveega Reiu 
veetöötlusjaamast. Samas ei vasta 
joogivee kvaliteet nõuetele Tammuru 
külas. Arendamise kava kohaselt kuulub 
teostamisele järgnev joogivee ning selle 
kvaliteedi tagamisega seonduv projekt: 
TAM-1. 

2 

Põhjavee kaitse 
lekkivate 
kanalisatsioonitorustike 
mõjupiirkonnas 

Asulareovee direktiiv 
(91/271/EMÜ) 
 

Kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud on 
varasemalt rekonstrueeritud 
rekonstrueeritud Paikuse alevis ja Silla 
ning Seljametsa külades. 
Rekonstrueerimist vajab veel 
ühiskanalisatsioon Paikuse alevis 
Keraamika tänaval ja Tammuru külas,  
projektid PAI-1 ja TAM-2. 

3 

Kaasa aidata Pärnu ja 
Reiu jõgede hea 
seisundi saavutamisele 
aastaks 2015. 
Inimeste tervise ja 
keskkonnaseisundi 
kaitse 

Euroopa Liidu Veepoliitika 
raamdirektiiv (2000/60/EÜ) 
Veeseadus 

Kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud on 
varasemalt rekonstrueeritud Paikuse 
alevis ja Silla ning Seljametsa külades. 
Samas puudub ühiskanalisatsioon 
osades  Paikuse alevi ja Silla küla 
kompaktselt hoonestatud piirkondades. 
Nimetatud piirkondades on vajalik 
likvideerida oht veekeskkonnale 
individuaalsete reovee imbkaevude 
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kasutamise lõpetamisega ning juhtida 
reovesi ühiskanalisatsiooni. 
Projektid PAI-1, PAI-2, PAI-3, PAI-4, 
PAI-5, PAI-6, SIL-1 ja TAM-2. 

Jrk 
nr 

Prioriteet Nõuded Märkused 

4 

Reoveepuhasti 
hüdraulilise koormuse 
vähendamine.  
ÜVK-süsteemi 
efektiivne majandamine  

Majanduslik huvi ning riskide 
vähendamine 
keskkonnareostuse tekkimiseks   
Eesmärk vähendada sademe-, 
drenaaži- ja infiltratsioonivee 
suurt osakaalu, mis 
pumbatakse ühiskanalisatsiooni 
kaudu Pärnu reoveepuhastile 

Kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud on 
varasemalt rekonstrueeritud Paikuse 
alevis ja Silla ning Seljametsa külades. 
Silla küla reovesi on vajalik juhtida 
puhastamiseks Pärnu linna 
reoveepuhastisse, projekt SIL-1. 
Tammuru külas uue väikepuhasti 
paigaldamine ning 
kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine, projekt TAM-2. 

5 

Tuletõrjevee ning 
veevõrgu tõrgeteta 
opereerimise 
kindlustamine 

Päästeameti nõuded 

Täidetud Paikuse aleviks ja Silla ning 
seljametsa külades ühisveevärgi 
torustike tuletõrjehüdrantide 
paigaldamisega ning tuletõrjemahutite 
rajamisega.  

6 
Nõuetele vastav reovee 
puhastamine 

Asulareovee direktiiv 
(91/271/EMÜ) 

Kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud on 
varasemalt rekonstrueeritud Paikuse 
alevis ja Silla ning Seljametsa külades. 
Reovesi puhastatakse nõuetekohaselt 
Pärnu linna reoveepuhastis. Samas on 
puudulik reovee käitlemine ja 
puhastamine Paikuse alevik Keraamika 
tänava piirkonnas ja Tammuru külas. 
Samuti tuleb suunata Silla 
reoveekogumisalal tekkiv reovesi 
puhastamiseks Pärnu linna 
reoveepuhastisse ning Paikuse ja Silla 
asulate osades kompaktselt hoonestatud 
piirkondades rajada ühiskanalisatsioon. 
Projektid PAI-1, PAI-2, PAI-3, PAI-4, 
PAI-5, PAI-6, SIL-1 ja TAM-2.   

7 

Reoveepuhastite 
heitvee väljalaskude 
seatud 
keskkonnanõuetega 
vastavusse viimine ja 
ühiskanalisatsiooni 
välja ehitamine ning 
rekonstrueerimine 

Lääne-Eesti vesikonna 
veemajanduskava (kinnitatud 
VV 7.01.2016.a) 
meetmepogramm aastateks 
2016-2021: pinnavee 
meetmeprogrammi 
punktkoormuse mõju 
vähendamisega seotud meede 
ja hajukoormuse vähendamise 
meede 

Reoveepuhasti asendamine uuega on 
planeeritud Tammuru külas (projekt 
TAM-2) ja reovee kogumine ning 
suunamine puhastamiseks Pärnu linna 
reoveepuhastisse Paikuse alevi 
Keraamika tänava piirkonnas (projekt 
PAI-1) ja Silla reoveekogumisalalt 
(projekt SIL-1). 

8 

Olemasolevate 
reoveekogumissüsteemi
de ajakohastamine ja 
laiendamine ning uute 
reoveekogumissüsteemi
de rajamine 

Lääne-Eesti vesikonna 
veemajanduskava (kinnitatud 
VV 7.01.2016.a) 
meetmepogramm aastateks 
2016-2021: põhjavee 
meetmeprogrammi 
punktkoormuse mõju 
vähendamisega seotud meede 
ja hajukoormuse vähendamise 
meede 

Sindi linna reoveekogumisala hõlmab 
osaliselt Paikuse alevit, kuid jätab sellest 
välja osa kompaktselt hoonestatud 
piirkondadest. Näiteks Keraamika tänava 
piirkonna ja Jõekalda tee piirkonna. 
Planeeritud on Keraamika tänaval uue 
reoveekogumisala moodustamine ja 
Jõekalda teel ühiskanalisatsiooni 
laiendamine. Projektid PAI-1, PAI-2, PAI-
5. 

9 
Sademeevee 
kogumissüsteemide 
ajakohastamine 

Lääne-Eesti vesikonna 
veemajanduskava (kinnitatud 
VV 7.01.2016.a) 
meetmepogramm aastateks 
2016-2021: põhjavee 
meetmeprogrammi 
punktkoormuse mõju 
vähendamisega seotud meede  

Kavandatud  projektid 
sademeveetorustike rekonstrueerimiseks 
või laiendamiseks puuduvad.  

Allikas: konsultant 
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7.2. Investeeringuprojektide üldised eesmärgid 

Investeeringuprojektide väljatöötamisel on lähtutud eespool loetletud ÜVK süsteemide 
olemasolevast olukorrast, probleemidest ning järgmistest eeldustest, nõuetest ja 
seadusandlusest: 

• veekvaliteet tarbija kraanis peab investeeringuprojektide tulemusena vastama 
kehtivale sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusele nr 82 “Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” ning Euroopa Ühenduse 
standardile EC 98/83; 

• peab olema tagatud pidev 24-tunnine veevarustus tarbija juures 100 l/päevas 
inimese kohta (min vooluhulgaga 12 liitrit/minutis), veesurvega 20 m; 

• üle 2000 ie asulates ja reoveekogumisaladel pidi olema välja ehitatud 
tsentraalsed kanalisatsioonisüsteemid ning tagatud normidele vastav 
reoveepuhastus 2010. aasta lõpuks; 

• suublasse juhitav heitvesi peab vastama Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2012. 
a määrusega nr 99 kehtestatud “Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee 
suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise 
meetmed” nõutele. Nõuete täitmisel peab olema tagatud, et vee ja veega 
seotud vee- ja maismaaökosüsteemide seisund ei halveneks. 

• alla 2000 ie asulate reovesi peab olema puhastatud Keskkonnaameti poolt 
väljastatud vee erikasutusloas fikseeritud nõuetele vastavalt; 

• Paikuse vallas asuvatel reoveekogumisaladel peavad olema reovee kogumiseks 
vettpidavad kogumiskaevud (-mahutid) ning reoveekogumisaladel heitvett 
puhastamata pinnasesse immutada ei tohi; 

• üle 2000 ie asulate joogivesi pidi vastama nõuetele 2007. aasta lõpuks ning üle 
50 ie asulates pidi puhta joogiveega varustatus olema tagatud 2013. aasta 
lõpuks; 

• joogivesi ei tohi ühisveevärgi süsteemi kuuluvas veereservuaaris ilma 
veevahetuseta seista üle 10 tunni; 

• veevarud tuletõrje veevõtukohtades ja tuletõrjeotstarbeline vooluhulk peab 
olema tagatud 10 l/s 3 tunni jooksul; 

• vastavalt vanusele ja seisundile tuleb ette näha torustike ning kaevude 
renoveerimine, mis tagaks vee- ja kanalisatsioonivõrgu tõrgeteta toimimise 
ning teeks võimalikuks selle opereerimise, hoolduse ning remondi kaasaegsel 
tasemel. 

 
7.3. Investeeringuprojektide prioritiseerimine 

Peamisteks investeeringuprojektide prioriseerimise kriteeriumiteks on: 
• seadusandlusest tulenevad nõuded; 
• finantsvahendite piiratusest tulenevad piirangud. 

 
Kuna omavahenditest ei ole võimalik vajalikke investeeringuid ellu viia, siis tuleb 
taotleda investeeringute elluviimiseks abivahendeid Eesti riiklikest (KIK) ja Euroopa 
Liidu struktuurifondidest (Ühtekuuluvusfond, Regionaalarengu Fond). 
 
Eesti riik annab ressursside piiratuse tingimustes tagastamatut abi struktuurivahendite 
kaudu eelisjärjekorras alljärgnevate investeeringute elluviimiseks: 

• üle 2000 (ie) elanikuga asulates ja reoveekogumisaladel teostatakse vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide ehitust ja rekonstrueerimist; 

• alla 2000 (ie) elanikuga asulates ja reoveekogumisaladel teostatakse vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist (olemasoleva olukorra 
parandamine); 

• sadeveesüsteemide väljaehitamist finantseeritakse juhul, kui see on 
majanduslikult põhjendatud. 
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Lähtuvalt ülaltoodud kriteeriumitest on Paikuse valla ÜVK süsteemide 
kaasajastamiseks vajalikud investeeringud jaotatud kaheks: 

• lühiajaline programm, mis on planeeritud ellu viia aastatel 2016 – 2019; 
• pikaajaline programm, mis on planeeritud ellu viia aastatel 2020 – 2027. 
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8. Ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni 
investeerimisprojektid aastatel 2016 – 2027 

 
8.1. Investeeringuprojektide loetelu 

 
Tabel 8-1: Investeeringuprojektide koondtabel 

Kood Projekti nimetus 
Eeldatav 

maksumus (EUR) 

LÜHIAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2016-2019) 

PAI-1 Keraamika tn ühiskanalisatsiooni laiendamine 368 040 

PAI-5 Linnu tn reovee ülepumpla rekonstrueerimine 34 800 

SIL-1 Silla küla ühiskanalisatsiooni ühendamine Paikusega 347 520 

TAM-1 Tammuru ühisveevärgi rekonstrueerimine 146 880 

TAM-2 Tammuru elamute väikepuhasti paigaldamine 105 600 

Lühiajaline programm kokku 1 002 840 

PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2020 – 2027) 

PAI-2 Paikuse alevis Jõekalda tn ühiskanalisatsiooni laiendamine 106 741 

PAI-3 Kodara tn ühiskanalisatsiooni laiendamine 99 600 

PAI-4 Paide mnt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine 95 040 

PAI-6 Rukkilille ettevõtlusala ühendamine Paikuse ÜVK-ga 294 360 

SIL-2 Silla külas Jõekalda tee ühiskanalisatsiooni laiendamine 232 560 

 Pikaajaline programm kokku 828 301 

 KÕIK KOKKU 1 831 141 

Allikas: konsultant 
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8.2. Maksumuste arvutuste alused 

 
Investeeringuprojektide maksumuste kalkuleerimisel on arvestatud alljärgnevate 
ühikhindade maksumustega: 
 
Tabel 8-2: Tööde ühikhinnad 

jrk tööühikute nimetused 

töö 
käibemaksuta  

maksumus, 
eurot 

Ühisveevärk 

1 Veetorustiku De32…63 rajamine teealas ja  samas kaevikus teise torustikuga (jm) 60 

2 Veetorustiku De32…63 rajamine teealas  eraldi kaevikus (jm) 80 

3 
Veetorustiku De75...110 rajamine teealas  ja samas kaevikus  
teise torustikuga (jm) 

90 

4 Veetorustiku De75...110 rajamine teealas  eraldi kaevikus (jm) 110 

5 
Liitumispunktide rajamine koos De32..50 maakraanide ja siibrite paigaldamisega 
kinnistute juurde (tk) 

150 

Ühiskanalisatsioon 

6 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160…200 rajamine teealas ja  samas kaevikus teise 
torustikuga (jm) 

130 

7 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160…200 rajamine eraldi kaevikus (jm) 160 

8 Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega  kinnistute juurde (tk) 100 

9 
Kanalisatsiooni survetorustiku De75…110 rajamine teealas ja samas kaevikus teise 
torustikuga (jm) 

70 

10 Kanalisatsiooni survetorustiku De75…110 rajamine teealas ja eraldi kaevikus (jm) 90 

11 Isevoolse sadeveetorustiku De160…200 rajamine (jm) 130 
12 Sadevee kraavi rajamine koos kaevatud pinnase laialiplaneerimise või äraveoga (jm) 30 

13 
Reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav kompaktpumpla koos kahe pumba 
ning automaatse häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) (tk) 

25 000 

Tuletõrjevesi 

14 
Tuletõrje veehoidla rajamine. Muldesse paigaldatav klaasplastist mahuti suurusega 
V=54 m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga. Mahuti ja selle paigaldamise kulud. Lisaks 
hoidla juurde ümberpööramise platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine (tk) 

20 000 

15 
Tuletõrje veehoidla rajamine. Muldesse paigaldatav klaasplastist mahuti suurusega 
V=108 m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga. Mahuti ja selle paigaldamise kulud. Lisaks 
hoidla juurde ümberpööramise platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine (tk) 

28 000 

16 
Tuletõrje veehoidla rajamine. Muldesse paigaldatav klaasplastist mahuti suurusega 
V=130 m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga. Mahuti ja selle paigaldamise kulud. Lisaks 
hoidla juurde ümberpööramise platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine (tk) 

36 000 

Muud kulutused 

17 Projekteerimistööd (ehitustööde maksumusest) 5% 

18 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine (ehitustööde maksumusest) 5% 

19 Ettenägematud kulud (ehitustööde maksumusest) 10% 
Allikas: konsultant 
 
Tööde maksumused on hinnangulised ja tegelikkuses sõltuvad veel paljudest 
asjaoludest. Näiteks sellest, kas kanalisatsiooni- ja veetorustik paigaldatakse 
samaaegselt ja ühte kaevikusse või mitte. Üldjuhul on aga arvestatud sellega, et 
viiakse läbi hange või vähempakkumine kvalifitseeritud tööde teostaja leidmiseks ning 
arvestatakse kehtivate ehitusnormide ja seadusandlusega. Sealjuures eelnevalt 
kooskõlastatud ehitusprojekti ja hilisemate teostusjooniste koostamisega. 
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8.3. Paikuse valla asulate ÜVK arendamine  
8.3.1. Paikuse alev  

Paikuse alevi ühisveevärk ja –kanalisatsioon on valdavas osas rekonstrueeritud ja 
laiendatud aastatel 2008 kuni 2009 EL Ühtekuuluvusfondi Pärnu jõe vesikonna ja Paide 
veeprojekti raames. Nõuetekohane ühisveevärk on olemas kogu kompaktselt 
hoonestatud asula ulatuses. Samas vajab korrastamist ja laiendamist asula 
ühiskanalisatsioon. Seoses hoonestusalade paiknemisega on vajalik muuta asula 
reoveekogumisala piiri. Perspektiivselt muudetakse Paikuse reoveekogumisala piire 
ning reostuskoormust. Olemasolev reoveekogumisala suurus on 222 ha, 
reostuskoormus 2500 ie ja keskmine reostuskoormus 11 ie/ha (2500 ie / 222 ha = 11 
ie/ha). Reoveekogumisala perspektiivne suurus on 197 ha, reostuskoormus 2500 ie ja 
keskmine reostuskoormus 13 ie/ha (2500 ie / 197 ha/ = 13 ie/ha. Paikuse 
reoveekogumisala asub kaitstud põhjaveega piirkonnas. Keskmine reostuskoormus on 
olemasoleval ning samuti perspektiivsel reoveekogumisalal väiksem VV määruses nr 
57 (19.03.2009) esitatud reoveekogumisalade määramise kriteeriumist, mis vastavalt 
määruse § 2 lg-le 1 on kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkonnas 20 ie/ha. 
Samas pole perspektiivsel reoveekogumisala muutmisel tegemist reoveekogumisala 
suurendamisega, vaid vähendamisega, mille eesmärgiks on reoveekogumisala piiride 
ühtlustamine kinnistute piiridega. 
 
Perspektiivselt lisandub Keraamika reoveekogumisala suurusega 6 ha ja keskmise 
reostuskoormusega 23 ie/ha (140 ie / 6 ha = ~23 ie/ha). Keraamika perspektiivne 
reoveekogumisala hõlmab Keraamika tänava kompaktselt hoonestatud piirkonda, mis 
paikneb väljaspool Paikuse reoveekogumisala ning asub kaitstud põhjaveega 
piirkonnas. 
 
Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

• Keraamika piirkonnas puudub nõuetekohane ühiskanalisatsioon. Osade 
hoonete reovesi juhitakse puhastamata kujul Reiu jõkke. 

• Jõekalda tee ühiskanalisatsioon on osaliselt välja ehitamata. 
• Kodara tn ühiskanalisatsioon on osaliselt välja ehitamata. 
• Paide mnt ühiskanalisatsioon on osaliselt välja ehitamata. 
• Linnu tn reovee ülepumpla on amortiseerunud. 

 
Paikuse alevis on kavandatud ÜVK projektideks Keraamika tn, Jõekalda tee, Paide mnt 
ja Kodara tn  ühiskanalisatsiooni laiendamine. Lisaks laiendatakse Paide mnt 
ühisveevärki ja asendatakse uuega Linnu tn reovee ülepumpla ning ühendatakse 
Rukkilille ettevõtlusala Paikuse alevik ÜVK-ga. Oruvälja, Orupõllu, Jõhvika, Muraka, 
Kaasiku ja Vahenurme tänavate ning Kalda tee ÜVK rajatakse arendajate poolt 
vastavalt kehtivatele detailplaneeringutele.  
 
Paikuse alevis kavandatud projektide asukohad on näidatud Lisa 1 skeemidel PAIKUSE 
ja SILLA-1. Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende 
hinnangulised mahud ning maksumused: 
 
Tabel 8-3: Projekt PAI-1 

Keraamika tn ühiskanalisatsiooni laiendamine 
Projekti nr: PAI-1 

Projekti asukoht: Paikuse alev 
Skeem SILLA-1 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühiskanalisatsiooni rajamine       

1.1 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine (De160pvc, teealas) 
kuni Keraamika põik ülepumpla juures asuva kaevuni 

740 160 118 400 

1.2 
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega  
kinnistute (Keraamika tn 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 ja Keraamika põik 1, 2, 3, 4a, 11, 13) juurde 

24 100 2 400 
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1.3 
Keraamika põik reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) 

1 25 000 25 000 

1.4 
Kanalisatsiooni survetorustiku De110pe rajamine teealas ja eraldi 
kaevikus (jm) alates Keraamika põik ülepumplast kuni Männiku tn 
ülepumplani 

830 90 74 700 

1.5 
Männiku tn reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) 

1 25 000 25 000 

1.6 
Kanalisatsiooni survetorustiku De110pe rajamine teealas ja eraldi 
kaevikus (jm) alates Männiku ülepumplast kuni Raudtee nt 9 juures 
asuva voolurahustuskaevuni 

680 90 61 200 

1.7 Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku     306 700 
2. Muud kulud       
2.1 Projekteerimistööd ja uuringud   5% 15 335 
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 15 335 
2.3 Ettenägematud kulud   10% 30 670 
3. Projekti maksumus kokku     368 040 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
 
Tabel 8-4: Projekt PAI-2 

Paikuse alevis Jõekalda tee ühiskanalisatsiooni laiendamine 
Projekti nr: PAI-2 

Projekti asukoht: Paikuse alev 
Skeem PAIKUSE 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühiskanalisatsiooni rajamine       

1.1 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine (De160pvc, teealas) 
kuni Jõekalda-1 ülepumpla juures asuva kaevuni 

70 160 11 200 

1.2 Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega  
kinnistute (Jõekalda tee 15, 17, 19, 21) juurde.  

4 100 400 

1.3 
Kanalisatsiooni survetorustiku De75pe rajamine teealas ja eraldi 
kaevikus alates Jõekalda-1 ülepumplast kuni Jõekalda tee 
survetorustikuni 

95 90 8 550 

1.4 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine (De160pvc, teealas) 
kuni Jõekalda-2 ülepumpla juures asuva kaevuni 

210 160 33 600 

1.5 

Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega  
kinnistute (Jõekalda tee 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45a, 47, 47a, 49, 
51) juurde. NB! Tööde mahus ei sisaldu kinnistute siseste torustike 
rajamine ning kinnistutele individuaalsete pumbakaevude 
paigaldamine. 

12 100 1 200 

1.6 
Kanalisatsiooni survetorustiku De75pe rajamine teealas ja eraldi 
kaevikus alates Jõekalda-2 ülepumplast kuni Jõekalda tee 
survetorustikuni 

100 90 9 000 

1.7 
Jõekalda-1 ja Jõekalda-2 reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse 
paigaldatav kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) 

1 25 000 25 000 

1.8 Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku     88 950 
2. Muud kulud       
2.1 Projekteerimistööd ja uuringud   5% 4 448 
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 4 448 
2.3 Ettenägematud kulud   10% 8 895 
3. Projekti maksumus kokku     106 741 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-5: Projekt PAI-3 

Kodara tn ühiskanalisatsiooni laiendamine 
Projekti nr: PAI-3 

Projekti asukoht: Paikuse alev 
Skeem PAIKUSE 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühiskanalisatsiooni rajamine       

1.1 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine (De160pvc, teealas) 
kuni Ratta tn ülepumpla juures asuva kaevuni 

510 160 81 600 
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1.2 
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega  
kinnistute (Kodara põik 1, 2, 4, 6, 6a ja Kodara tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9) juurde 

14 100 1 400 

1.3 Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku     83 000 
2. Muud kulud       
2.1 Projekteerimistööd ja uuringud   5% 4 150 
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 4 150 
2.3 Ettenägematud kulud   10% 8 300 
3. Projekti maksumus kokku     99 600 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
 
Tabel 8-6: Projekt PAI-4 

Paide mnt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine 
Projekti nr: PAI-4 

Projekti asukoht: Paikuse alev 
Skeem PAIKUSE 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühisveevärgi rajamine       

1.1 
Veetorustiku ehitus (De110…32pe, teeala, isevoolse kanal. 
torustikuga samas kaevikus) Paide mnt 9 kuni Paide mnt 17 

350 60 21 000 

1.2 
Liitumipunktide rajamine koos maakraanide paigaldamisega 
kinnistute juurde (Paide mnt 9, 11, 13, 13a, 15, 17) 

6 150 900 

1.3 Tuletõrje hüdrantide paigaldamine 2 1700 3 400 

1.4 Ühisveevärgi rajamine kokku     25 300 
2. Ühiskanalisatsiooni rajamine       

2.1 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine (De160pvc, samas 
kaevikus veetoruga ja teealas) kuni Paide mnt 14 juures asuva 
kaevuni 

410 130 53 300 

2.2 Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega  
kinnistute (Paide mnt 9, 11, 13, 13a, 15, 17) juurde 

6 100 600 

2.3 Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku     53 900 
3. ÜVK rajamine kokku     79 200 
4. Muud kulud       
4.1 Projekteerimistööd ja uuringud   5% 3 960 
4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 3 960 
4.3 Ettenägematud kulud   10% 7 920 
5. Projekti maksumus kokku     95 040 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-7: Projekt PAI-5 

Linnu tn reovee ülepumpla rekonstrueerimine 
Projekti nr: PAI-3 

Projekti asukoht: Paikuse alev 
Skeem PAIKUSE 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ülepumpla paigaldamine       

1.1 Olemasoleva reovee ülepumpla lammutamine ja utiliseerimine 1 4 000 4 000 

1.2 
Linnu tn reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) 

1 25 000 25 000 

1.3 Ülepumpla paigaldamine kokku     29 000 
2. Muud kulud       
2.1 Projekteerimistööd ja uuringud   5% 1 450 
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 450 
2.3 Ettenägematud kulud   10% 2 900 
3. Projekti maksumus kokku     34 800 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-8: Projekt PAI-6 

Rukkilille ettevõtlusala ühendamine Paikuse ÜVK-ga 
Projekti nr: PAI-6 
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Projekti asukoht: Paikuse alev 
Skeem PAIKUSE 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühisveevärgi rajamine       

1.1 
Veetorustiku ehitus (De110pe, teeala, kanal. survetorustikuga samas 
kaevikus) Aiandi tee 4 kuni Rukkilille mü 

1 020 60 61 200 

1.2 Tuletõrje mahutite (50 m³) ning hüdrantkaevude rajamine 4 20 000 80 000 

1.2 Ühisveevärgi rajamine kokku     141 200 
2. Ühiskanalisatsiooni rajamine       

2.1 
Kanalisatsiooni survetorustiku ehitamine (De110pe, samas kaevikus 
veetoruga) alates Rukkilille ülepumplast kuni Aiandi tee 4 juures 
asuva voolurahustuskaevuni 

870 70 60 900 

2.2 
Linnu tn reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) 

1 25 000 25 000 

2.3 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine (De160pvc, samas 
kaevikus veetoruga ja teealas) Rukkilille piirkonnas 

140 130 18 200 

2.4 Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku     104 100 
3. ÜVK rajamine kokku     245 300 
4. Muud kulud       
4.1 Projekteerimistööd ja uuringud   5% 12 265 
4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 12 265 
4.3 Ettenägematud kulud   10% 24 530 
5. Projekti maksumus kokku     294 360 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

8.3.2. Seljametsa küla  

Seljametsa küla ühisveevärk on rekonstrueeritud 2014. aastal. Kanalisatsiooni 
isevoolne magistraaltorustik ja survetorustik on rekonstrueeritud 2006. aastal koos 
Paikre prügila nõrgvee kanalisatsioonikollektori rajamisega. Seoses 
planeerimistegevuse tulemusel uute kompaktselt hoonestatavate elamualade 
lisandumisega vajab muutmist asula reoveekogumisala piir. Kortermajade piirkonnas 
asuv kanalisatsioonitorustik on rajatud 1970-ndatel aastatel, kuid endisel töökorras.  
 
Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

• Reoveekogumisala piirid vajavad ühtlustamine kinnistute piiridega. 
 

Seljametsa külas pole ette nähtud ÜVK arendamise projektide teostamist. Pilve tn ja 
Jassi DP ala ÜVK rajatakse arendajate poolt vastavalt kehtivatele detailplaneeringutele. 
Seljametsa küla reoveekogumisala piiride muutmine on näidatud Lisa 1 skeemil 
SELJAM. 
 

8.3.3. Silla küla  

Silla küla ühisveevärk ja -kanalisatsioon on valdavalt rekonstrueeritud või rajatud 
ajavahemikul 2002-2007. Endise kanalate piirkonna veetorustik ning kanalisatsioon on 
rajatud 1960- ja 1970-ndatel ning osaliselt amortiseerunud. Amortiseerunud Silla BIO-
50 tüüpi reoveepuhasti asemele ei ole kavas rajada uut, vaid piirkonna reovesi 
suunatakse edaspidi ülepumpla ning survetorustiku kaudu Paikuse alevi 
ühiskanalisatsiooni ning sealt omakorda puhastamiseks Pärnu linna reoveepuhastisse.  
 
 
Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

• Jõekalda tee piirkonnas puudub osaliselt nõuetekohane ühiskanalisatsioon.  
• Silla küla BIO-50 tüüpi reoveepuhasti on amortiseerunud ning seda ei kasutata. 

Reovee nõuetekohaseks puhastamiseks ei piisa reoveepuhasti juures olevatest 
biotiikidest. 

• Reoveekogumisala piiridest jääb välja kompaktselt hoonestatav piirkond. 
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Silla külas on kavandatud ÜVK projektideks Jõekalda tee ühiskanalisatsiooni 
laiendamine ja Silla küla ühiskanalisatsiooni ühendamine reovee ülepumpla ning 
survetorustiku kaudu Paikuse alevi ühiskanalisatsiooniga. Leesika ja Mustika tänavate 
ÜVK rajatakse arendajate poolt vastavalt kehtivatele detailplaneeringutele. 
Projektivälise meetmena on kavas muuta olemasoleva Silla reoveekogumisala (48 ha, 
771 ie) piire. Reoveekogumisala piire muudetakse Leesika tn piirkonnas (+2 ha, +12 
mü, +25 ie). 
 
Silla külas kavandatud projektide asukohad on näidatud Lisa 1 skeemidel SILLA-1 ja 
SILLA-2. Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised 
mahud ning maksumused: 
 
 
Tabel 8-9: Projekt SIL-1 

Silla küla ühiskanalisatsiooni ühendamine Paikusega 
Projekti nr: SIL-1 

Projekti asukoht: Silla küla ja Paikuse alev 
Skeem SILLA-1 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühiskanalisatsiooni rajamine       

1.1 
Kanalisatsiooni survetorustiku De110pe rajamine teealas ja eraldi 
kaevikus (jm) alates Silla peapumplast kuni Raudtee tänaval asuva 
survetorustikuni 

2940 90 264 600 

1.2 
Silla reovee peapumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) 

1 25 000 25 000 

1.3 Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku     289 600 
2. Muud kulud       
2.1 Projekteerimistööd ja uuringud   5% 14 480 
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 14 480 
2.3 Ettenägematud kulud   10% 28 960 
3. Projekti maksumus kokku     347 520 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Silla küla ühiskanalisatsiooni ühendamisele Paikusega projekti alternatiiviks on uue 
EKOL-30 tüüpi või analoogse reoveepuhasti paigaldamine vana reoveepuhasti 
asemele. 
 
 
Tabel 8-10: Projekt SIL-2 

Silla külas Jõekalda tee ühiskanalisatsiooni laiendamine 
Projekti nr: SIL-2 

Projekti asukoht: Silla küla 
Skeem SILLA-2 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühiskanalisatsiooni rajamine       

1.1 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine (De160pvc, teealas) 
kuni Jõekalda tee ülepumpla juures asuva kaevuni 

1 040 160 166 400 

1.2 

Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega  
kinnistute (Jõekalda tee 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26a, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 59, 59a, 61, 61a, 63, 63a) juurde. NB! 
Tööde mahus ei sisaldu kinnistute siseste torustike rajamine ning 
kinnistutele individuaalsete pumbakaevude paigaldamine. 

24 100 2 400 

1.3 
Jõekalda-2 reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) 

1 25 000 25 000 

1.4 Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku     193 800 
2. Muud kulud       
2.1 Projekteerimistööd ja uuringud   5% 9 690 
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 9 690 
2.3 Ettenägematud kulud   10% 19 380 
3. Projekti maksumus kokku     232 560 
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Allikas: konsultandi arvutused 
 
 

8.3.4. Tammuru küla  

Tammuru küla vee- ning kanalisatsioonitorustik on ehitatud valdavalt 1960-1970-
ndatel aastatel ning amortiseerunud. Külas asuvad kaks reoveepuhastit Tehnoküla 
(BIO-100) ja Karjalauda (BIO-50) on samuti amortiseerunud ning mõlema puhasti 
juures on kasutusel vaid biotiigid.  
 
Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

• Olemasolevad torustikud on amortiseerunud ning tarbijateni jõudva joogivee 
kvaliteet ei vasta kehtivatele nõuetele. 

• Olemasolevad reoveepuhastid on amortiseerunud ning reovee puhastamisek 
kasutakse vaid biotiike. 

• Olemasolev torustik asub osaliselt erakinnistutel. 
• Puurkaev-pumpla nr 6521 vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele. 

 
Tammuru külas on kavandatud ÜVK projektideks veetöötlusseadmete paigaldamine 
puurkaev-pumplasse nr 6521 ja olemasoleva puurkaevu ja elamute vahelise 
veetorustiku rekonstrueerimine. Uue torustiku paigaldamisel hüljatakse osaliselt 
erakinnitutel paiknev veetorustik ning rajatakse uued tarbijaühendused. Lisaks 
paigaldatakse Luige tee kortermajade juurde väikepuhasti (tootlikkusega 50 ie). Peale 
uue puhasti paigaldamist hüljatakse ja demonteeritakse olemasolev reovee ülepumpla. 
 
Tammuru külas kavandatud projektide asukohad on näidatud Lisa 1 skeemil TAMMU. 
Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud 
ning maksumused: 
 
 
Tabel 8-11: Projekt TAM-1 

Tammuru ühisveevärgi rekonstrueerimine 
Projekti nr: TAM-1 

Projekti asukoht: Tammuru küla 
Skeem TAMMU 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühisveevärgi rekontrueerimine       

1.1 
Puurkaev-pumpla nr 6521 korrastamine ja pumplasse 
rauaeraldusseadmete paigaldamine 

1 15 000 15 000 

 
Veetorustiku ehitus (De50…32pe, teeala, koos osaliselt torustiku 
asukoha muutmisega) puurkaev-pumplast nr 6521 kuni Piigerti mü-
ni. 

1 320 80 105 600 

1.2 
Liitumipunktide rajamine koos maakraanide paigaldamisega 
kinnistute juurde (Luige tee 2, 4, Ilvese, Luigemaja, Ilvese, Rehe, 
Astelpaju, Vaarpuu, Kaljuvee, Veera, Pardioja, Piigerti) 

12 150 1 800 

1.3 Ühisveevärgi rekonstrueerimine kokku     122 400 
2. Muud kulud       
2.1 Projekteerimistööd ja uuringud   5% 6 120 
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 6 120 
2.3 Ettenägematud kulud   10% 12 240 
3. Projekti maksumus kokku     146 880 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-12: Projekt TAM-2 

Tammuru elamute väikepuhasti paigaldamine 

Projekti nr: TAM-2 
Projekti asukoht: Tammuru küla 

Skeem TAMMU 
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jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Reoveepuhasti paigaldamine       

1.1 

Olemasoleva kortermajade reovee ülepumpla lammutamine ja selle 
juurde uue reoveepuhasti paigaldamine orgaanilise tootlikkusega kuni 
50 ie-d. Eelpuhasti, reoveepuhasti ja tehnohoone rajamine. Puhasti 
juurdepääsutee rajamine, puhasti ümbritsemine piirdeaia ning 
väravaga.  

1 60 000 60 000 

1.2 Luige tee 2 ja 4 ning reoveepuhasti vahelise isevoolse kanal.torustiku 
ja kaevude rekonstr. (De160pvc) 

175 160 28 000 

1.2 Ehitustööd kokku   88 000 
2. Muud kulud       
2.1 Projekteerimistööd   5% 4 400 
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 4 400 
2.3 Ettenägematud kulud   10% 8 800 
3. Projekti maksumus kokku     105 600 

Allikas: konsultandi arvutused 
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9. Finantsanalüüs 

9.1. Eesmärk ja metodoloogia 

Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud 
materjalidest, nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoosi täpsuse 
määrab ära analüüsi aluseks olevate andmete kvaliteet.  

Käesoleva finantsanalüüsi koostamisel on kasutatud: 

− Statistikaameti, EV Rahandusministeeriumi ja Paikuse Vallavalitsuse poolt 
avaldatud materjale ning andmeid; 

− AS Pärnu Vesi andmeid; 

− Konsultandi poolt tuletatud arvutuskäike ning püstitatud eeldusi; 

− ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi. 

Finantsprognooside eesmärgid ja põhimõtted: 

• esitada Paikuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud piirkondade 
veemajandustegevuse kohta kõikehõlmav finantsprognoos, mis kajastaks 
samahästi nii olemasoleva infrastruktuuri ekspluatatsiooni, kui ka 
arengukava investeeringuprogrammi elluviimisest tulenevate 
infrastruktuuri investeeringute mõju. 

• Paikuse vallas ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatiste opereerimise ja 
haldamisega tegeleb täna ja ka perspektiivselt AS Pärnu Vesi; 

Paikuse valla ÜVK arendamise kava finantsanalüüs sisaldab järgmiseid komponente: 

o Tarbimismahtude prognoos. Prognoositakse nii elanikkonna kui asutuste 
tarbimismahte vee- ja kanalisatsiooniteenuse lõikes. 

o Opereerimiskulude prognoos. Prognoosis kajastatakse rahalisi ja mitterahalisi 
vee- ja kanalisatsioonimajandusega seotud kulusid. 

o Opereerimistulude prognoos.  Tulude prognoosimiseks on koostatud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse nõudlus- ning tariifide analüüs. 

o Analüüs VK teenuste kulukusest leibkonnaliikme sissetuleku suhtes. 
Analüüsitakse vee- ja kanalisatsioonitariifide määrasid ning üldist teenuse 
kulukuse taset leibkondade sissetulekust. 

o Analüüsitakse investeeringute omafinantseeringute tagamise võimekust. 
Finantsanalüüsis on eeldatud omafinantseerimise allikana laenuvahendite 
kasutamist. 

 

9.2. Finantsanalüüsi põhieeldused 

Ajahorisont 

Paiksue ÜVKA finantsanalüüs on koostatud aastate 2016 – 2027 kohta. 

  

Makromajanduslikud eeldused 

ÜVKA finantsanalüüsis on prognoosi koostamisel kasutatud alljärgnevaid 
makromajanduslikke näitajaid: 

o tarbijahinnaindeksi muut aastas; 

o elektrikulude kasvumäär; 
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o saastetasu kasvumäär; 

o veeressursitasu kasvumäär. 

Makromajanduslikud näitajad aastateks pärinevad EV Rahandusministeeriumi 2016.a. 
kevadisest prognoosist (avaldatud 05.04.2016.a), perioodile 2011 – 2060.a. 
Täiendavalt on Konsultant käesoleva finantsanalüüsi kontekstis prognoosinud 
elektrikulude, saastetasu ning veeressursitasu tõusumäärasid. 

Järgnevas tabelis on toodud aastased tõusumäärad vastavatel aastatel eelneva aasta 
suhtes. 

Tabel 9-1 Makromajanduslikud näitajad 
 

Indikaator / 
Näitaja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

THI 0,3% 2,7% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 

Elektrihinna tõus 0,3% 2,7% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 
Saastetasumäära 
tõus 10% 10% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 
Ressursitasude 
tõus 5,0% 5,0% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 

Allikas: Rahandusministeerium, Konsultant 

“Saastaja maksab” printsiibi täitmine 
Finantsprognoos on koostatud põhimõttel, et kõik veemajandusega seonduvad kulud 
peavad olema kaetud teenuste tarbijatelt laekuvatest maksetest. See tähendab 
tariifitulud peavad olema tasemel või siis prognoosiperioodil saavutama taseme, mille 
korral on kaetud või saavad kaetud nii rahalised kui mitterahalised (sh põhivara kulum 
omaosaluse määras) kulud. 
 
Põhivarakulum 
Finantsprognoosis on põhivarakulumina võetud arvesse nii olemasoleva kui ka ÜVK 
arendamise kavas ettenähtud investeeritava põhivara soetamise maksumus 
omaosaluse finantseerimise vääringus. Põhivara elueaks on arvutuste lihtsustamiseks 
arvestatud 15 (masinad, seadmed jmt) ja 40 (torustikud, mahutid jmt) aastat.  
 
Teenuse kulukus leibkonnaliikme netosissetuleku suhtes 
Tariifide korrigeerimisel on finantsprognoosis lähtutud põhimõttest, et vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse kulukus leibkonnaliikme netosissetuleku suhtes ei ületaks 
rahvusvaheliselt aktsepteeritud 4% määra. 
 
Käesolevas finantsprognoosis on leibkonnaliikme netosissetuleku väärtus saadud 
Statistikaameti andmebaasist. Netosissetuleku väärtust on prognoosiperioodi lõikes 
korrigeeritud Rahandusministeeriumi poolt avaldatud nominaalpalga muutuse 
määraga perioodil 2015 - 2027. 
 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid  
Tariifide korrigeerimisel on eeldatud, et aastane vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulukus 
kokku ei ületaks 4% leibkonna netosissetulekust. Tariifide korrigeerimisel on 
täiendavalt arvestatud omafinantseeringu tarbeks eelduslikult võetava laenu 
laenuteenindamise tagamisega, sealjuures eesmärgiks on laenuteenindamise 
kattekordaja sihtväärtuse 1,25 täitmine igal laenuteenindamise perioodil (vt. 
täiendavat  selgitust alapunktis "Investeeringute finantseerimine"). 
 
Investeeringute finantseerimine 
ÜVK arendamise kavas on määratletud investeeringute vajadus arendamise kavaga 
hõlmatud perioodile. Käesolevas finantsanalüüsis on eeldatud, et investeeringute 
elluviimisel on lisaks omafinantseerimisele võimalik taotleda ka tagastamatut abi.  
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Käesolevas finantsanalüüsis on arvestatud uute vee- ja kanalisatsioonimajandusega 
seotud investeeringute omafinantseeringu osakaaluks 20%.  
 
Investeeringute omafinantseerimise võimaliku allikana on käesolevas 
finantsprognoosis eeldatud laenuvahendite kasutamist, st ÜVK teenuse otsesed 
tarbijad võtavad osa investeeringute rahastamisest ning seeläbi täidetakse ka 
„saastaja maksab“ printsiipi. Loomulikult arendamise kava elluviimisel võib 
omafinantseerimise rahaallikaks olla ka kohustuste vaba rahaline jääk, KOV toetus jmt. 
 
Rahavooprognoosid on koostatud sellised, mille korral oleks vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse tariifidest võimalik lisaks tegevuskulude katmisele teostada ka 
laenude teenindamist ehk intressikulu ning laenu põhiosa tagasimaksmist. 
 
Omafinantseeringu katteks arvestatud laenude osas on eeldatud järgmiseid tingimusi: 

o Laenu kestus alates laenu võtmisest kuni viimase tagasimakseni on 20 aastat. 
o Laenu väljavõtmise järgse 2 aasta jooksul laenu põhiosa tagasimakseid ei 

teostata, tasutakse vaid intresse. Laenu tagasimakse toimub laenu 
väljavõtmisest alates kolmandal aastal järgneva 18 aasta jooksul. 

o Laenude intressimääraks on konservatiivsuse printsiibist lähtuvalt eelduslikult 
prognoosiperioodil 5% ning intressikulu arvestatakse võlgnetavalt keskmiselt 
laenujäägilt. 

 
ÜVKA finantsanalüüsis on eeldatud, et investeeringute elluviimine toimub vastavalt 
järgnevas tabelis toodule: 
 
Tabel 9-2 Investeeringute elluviimine 
 

Investeeringute 
elluviimine 

Kokku 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Lühiajaline 
programm 
2016-2019 100% 0% 25% 35% 40%                 

Kumulatiivselt LP   0% 25% 60% 
100

%                 
Pikaajaline 
programm 
2020 - 2027 100%         13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

Kumulatiivselt PP           13% 25% 38% 50% 63% 75% 88% 100% 

Allikas: Konsultandi arvutused 
 
Vastavalt eelpooltoodud investeeringute elluviimise proportsioonile eeldatakse ka 
arvutuste kontekstis laenu kasutusse võtmist 2016-2027.a. investeeringute 
omaosaluste määras. 
 
Laenuteenindamise kattekordaja 
Käesoleva ÜVKA investeeringute omaosaluse finantseerimise võimaliku allikana on 
käesolevas finantsprognoosis eeldusena nähtud ette laenuvahendite kaasamist (näit. 
SA KIK). 
 
Laenude võtmisel soovib laenuandja üldjuhul, et laenuteenindamise (st laenu 
perioodilise põhiosa tagasimakse ning intressikulu) kattekordaja oleks vähemalt 1,25.  
 
Laenuteenindamise kattekordaja leitakse järgmise valemi abil: 
 
Laenuteenindamise kattekordaja = perioodi kulumi ja laenuteenindamise eelne netorahavoog  
       perioodi laenuteenindamine 
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9.3.  Vee- ja kanalisatsioonimajanduse kulud 

ÜVKA finantsanalüüsi koostamisel on tulude ja kulude baasina kasutatud AS Pärnu Vesi 
2015.a. tegelikke ja prognoositavaid andmeid Paikuse valla ÜVK müügimahtude, 
tariifide ning tegevuskulude kohta. Eelpoolnimetatud andmed on aluseks edasiste 
prognooside tegemisel.  
 
Täiendavalt on arvesse võetud ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud 
eeldusi ning lühiajalises ja pikaajalises investeeringuprogrammis määratletud 
projektidest tulenevaid mõjusid (sh kulum ja laenuteenindamine).  
 
Käesolevas finantsanalüüsis prognoositud tegevuskulud jagunevad muutuv- ja 
püsikuludeks. 
 

9.3.1. Muutuvkulud 

Muutuvkulud on kulud, mis on otseselt seotud toodangumahtudega. Käesolevas 
finantsanalüüsis on võetud arvesse järgmised muutuvkulud: 

o veetootmise ja pumpamisega seotud elektrikulu; 
o kanalisatsiooni pumpamise ning puhastamisega seotud elektrikulu; 

 
Muutuvkulude prognoosimisel on võetud arvesse veetootmise ning reoveepuhastile 
suunatavad kogused. Siinjuures veetoodangu prognoosimisel arvestatakse nii 
müüdavate kogustega kui ka mittearvestusliku osaga. Mittearvestuslik osa moodustub 
peamiselt torustike ning siibrikaevude veeleketest. Puhastile jõudvate reoveekoguste 
juures on arvesse võetud ka infiltratsioonist tingitud koguseid. 
 
Elektrikulu 
Finantsanalüüsis on eristatud kahte erinevat elektrikulu gruppi: 

o vee pumpamisega seonduv, 
o reovee pumpamisega ja puhastamisega seonduv. 

 
Veepumpamisega seonduv elektrikulu 2015. a hindades on Paikuse valla  ÜVK 
süsteemis keskmiselt 0 eur/m3. 
 
Reoveepumpamise ja puhastamise elektrikulu 2015. a hindades on ca 0,06 eur/m3. 
 
Prognoosiperioodil on kuluühikute (eur/m3 kohta) muutus seotud tarbijahinnaindeksi 
muutusega ning kogukuluks vastava perioodi prognoositav vee- ja kanalisatsioonimaht 
korrutatuna vastava perioodi tarbijahinnaindeksiga korrigeeritud kuluühikuga. 
 

9.3.2. Püsikulud 

Käesolevas finantsanalüüsis  on püsikuludena arvestatud järgmised kulud: 
o remondi, hoolduse ja transpordiga seotud kulud, 
o vee- ja reoveeanalüüsidega seotud kulud, 
o tööjõukulud, 
o üldhalduskulud, 
o mitmesugused muud tegevuskulud,  
o põhivarade kulum. 

 
Remondi, hoolduse ja transpordiga seotud kulud 
Finantsanalüüsis on võetud arvesse Paikuse valla ÜVK veevarustuse ning - 
kanalisatsioonisüsteemide remondi, hoolduse ja transpordiga seonduvad kulud. 
 
Prognoosiperioodil korrigeeritakse remondi, hoolduse ja transpordiga seonduvaid 
tegevuskulusid tarbijahinnaindeksi muutuse määraga. 
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Tööjõukulud 
Tööjõukulude all on kajastatud veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide 
teenindamisega seotud tööjõukulud.  
 
Prognoosiperioodil korrigeeritakse tööjõukulusid tarbijahinnaindeksi (THI) 
kasvumääraga. 
 
 
 
Mitmesugused muud tegevuskulud 
Muude tegevuskulude all on kulutused, mis ei ole leidnud kajastamist eelpoololevates 
kulude kategooriates, kuid mis on seotud VK süsteemide majandamisega. 
 
Prognoosiperioodil korrigeeritakse mitmesuguseid muid tegevuskulusid 
tarbijahinnaindeksi muutuse määraga. 
 
Põhivarade kulum 
Põhivarade kulum koosneb nii olemasolevate varade kui ka ÜVK arendamise kavas 
väljapakutud investeeringute kulumist, sealjuures kulumi arvestuse aluseks on 
põhivara maksumus omaosaluse vääringus. Põhivara elueaks on arvutuste 
lihtsustamise eesmärgil arvestatud seadmete ja masinate puhul 15 ning torustike ja 
mahutite jmt puhul 40 aastat.  
 
Finantsprognoosis on lähtutud järgmistest eeldustest: 

o olemasolevate põhivarade aastane kulum (ilma sihtfinantseeringuteta) on: 
− veevarustus - 0 eurot, 
− kanalisatsioon -  ca 15,4 tuh eurot.  

o Lühi- ja pikaajalise investeeringuprogrammi rajatiste kulum on kajastatud 
prognoosis eeldades investeeringute elluviimist lähtuvalt Tabel 9-2 toodust. 

 
9.4. Vee- ja kanalisatsioonimajanduse tulud 

ÜVK arendamise kavas kirjeldatud projektid sisaldavad vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist ja ehitamist. ÜVK tuludeks on nimetatud 
süsteemide abil teenuse osutamisest laekuv tulu.  
 
Tulude prognoosimisel on arvesse võetud Paikuse valla ÜVK süsteemiga ühendatud 
piirkondade tarbitavad (müüdavad) kogused ning lähtealuseks on seni kehtivad tariifid. 
 

9.4.1. Nõudlusanalüüs 

Paikuse valla elanikkonnast on ca 82% liitunud ühisveevarustuse ning ca 70% 
ühiskanalisatsiooni süsteemiga. 
 
Prognoosis on arvestatud käesoleva arendamise kava ptk 3.1 kirjeldatud elanikkonna 
vähenemise aspektiga. Elanikkonna vähenemine avaldab mõju ka tarbijaskonna 
arvukusele. Statistikaameti prognoosi kohaselt väheneb Pärnu maakonna elanikkond 
ca 0,6% aastas. Samas on arvestatud uute liitumispunktide väljaarendamisest 
tulenevalt võimalusega täiendavalt liitumiseks ca 200 inimesel. 
 
Tänane Paikuse valla ÜVK keskmine veeühiktarbimine on 74 liitrit ööpäevas elaniku 
kohta. Vee ühiktarbimise osas eeldatakse konservatiivset lähenemist, mille puhul 
senine ühiktarbimine jääb püsima kogu finantsanalüüsi perioodi jooksul.  
 
Ettevõtete tarbimismahtude osas on konservatiivsuse põhimõttest lähtuvalt eeldatud, 
et 2015.a. prognoositud  vee- ning kanalisatsioonimaht jäävad kuni prognoosiperioodi 
lõpuni konstantseks. 
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Käesolevas arendamise kava investeeringute programmis nimetatud investeeringud 
loovad võimaluse täiendavateks liitumisteks linna ÜVK süsteemiga. Seetõttu on 
finantsprognoosis eeldatud, et veevarustussüsteemiga liitub lühiajalises perioodis 
(2016-2019) täiendavalt 140 inimest ning pikemas perspektiivis veel täiendavalt 60 
inimest. Kanalisatsioonisüsteemiga liitub lühiajalises 285 ning pikaajalises 
perspektiivis 382 inimest. 
  
Alljärgnevalt on esitatud perspektiivne veetarbimise prognoos võttes arvesse 
elanikkonna arvukuse prognoositud vähenemisest tulenevalt tarbijaskonna 
vähenemist,  lisanduvaid tarbijaid (uusi liitujaid), ühiktarbimist tarbija kohta ööpäevas 
ning ettevõtete/asutuste tarbimismahte. 
 
Tabel 9-3 Veetarbimise prognoos 
 

 
Allikas: Konsultandi arvutused 
 
Järgnevalt on esitatud Paikuse valla ÜVK veemajanduse kanalisatsiooni koguste 
prognoos. 
 
Tabel 9-4 Kanalisatsiooni koguste  prognoos 
 

 
Allikas: Konsultandi arvutused 
 

9.4.2. Tariifide prognoos 

Peatükis 9.2 “Peamised eeldused” on kirjeldatud koostatud tariifiprognoosi aluseks 
olnud põhimõtted. 
 
Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni seaduse § 14 kohaselt peab hind olema kujundatud 
selliselt, et see tagaks:  

1) põhjendatud tegevuskulude katmise; 
2) investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide 

jätkusuutlikkuse tagamiseks; 
3) keskkonnanõuete täitmise; 
4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise; 
5) põhjendatud tulukuse vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt; 

Veevarustus Ühik

Liitujad    

kokku

Elanike arv arv

Ühendatuse määr %

Tarbijate    arv arv

Uued liituvad tarbijad arv 200

Uued liitujad kokku arv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

3 902 3 898 3 894 3 890 3 886 3 883 3 879 3 875 3 871 3 867 3 863 3 859

82% 82% 84% 86% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%

3 198 3 195 3 262 3 328 3 385 3 382 3 378 3 375 3 371 3 368 3 365 3 361

0 0 70 70 60 0 0 0 0 0 0 0

0 0 70 140 200 200 200 200 200 200 200 200

Lühiajaline Pikaajaline

Eriveetarbimine l/el/d 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

Elanike veetarbimine m3 /a 85 885 85 799 87 593 89 386 90 908 90 817 90 726 90 635 90 544 90 454 90 363 90 273

Elanike    veetarbimine    kokku m3/a

Asutuste ja ettevõtete veetarbimine m3 /a

85    885 85    799 87    593 89    386 90    908 90    817 90    726 90    635 90    544 90    454 90    363 90    273

15 116 15 116 15 116 15 116 15 116 15 116 15 116 15 116 15 116 15 116 15 116 15 116

Asutuste    ja    ettevõtete        veetarbimine    kokku m3/a

Veetarbimine    kokku m3/a

15    116 15    116 15    116 15    116 15    116 15    116 15    116 15    116 15    116 15    116 15    116 15    116

101    001 100    915 102    709 104    502 106    024 105    933 105    842 105    751 105    660 105    570 105    479 105    389

Kanalisatsioon Ühik

Liitujad    

kokku

Elanike arv arv

Ühendatuse määr %

Tarbijate    arv arv

Uued liituvad tarbijad arv 667

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

3 902 3 898 3 894 3 890 3 886 3 883 3 879 3 875 3 871 3 867 3 863 3 859

70% 72% 75% 77% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%

2 730 2 822 2 914 3 007 3 385 3 382 3 378 3 375 3 372 3 368 3 365 3 361

0 95 95 95 382 0 0 0 0 0 0 0

Lühiajaline Pikaajaline

Elanike veetarbimine l/el/d 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

Elanike reovesi m3 /a 73 316 75 794 78 270 80 743 90 908 90 817 90 726 90 636 90 545 90 454 90 364 90 274

Elanike    reovesi    kokku m3/a

Asutuste ja ettevõtete reovesi m3 /a

73    316 75    794 78    270 80    743 90    908 90    817 90    726 90    636 90    545 90    454 90    364 90    274

26 716 26 716 26 716 26 716 26 716 26 716 26 716 26 716 26 716 26 716 26 716 26 716

Asutuste    ja    ettevõtete        reovesi    kokku m3/a 26    716 26    716 26    716 26    716 26    716 26    716 26    716 26    716 26    716 26    716 26    716 26    716

Müüdud    kanalisatsioon    kokku m3/a 100    032 102    510 104    986 107    459 117    624 117    533 117    442 117    352 117    261 117    170 117    080 116    990
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6) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise vastavalt ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille 
ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. 

 
Tariifide prognoosi baastasemeks on käesoleval hetkel kehtivad tariifid. 
Konkurentsiameti 15.08.2014.a. otsuse nr. 9.1-3/14-015 kohaselt kehtib Pärnu linna, 
Paikuse valla, Audru valla ja Tahkuranna valla Reiu küla Kalevi pst piirkondades ühtne 
tariif (koos käibemaksuga): 

− Veevarustus 1,05 eur/m3 
− kanalisatsioon (I reostusgrupp) 1,65 eur/m3. 

 
Elanikkonnale ning juriidilistele isikutele kehtivad ühesugused hinnad. 
 
Finantsanalüüsis on koostatud eraldi prognoosid veevarustuse ja 
kanalisatsiooniteenustele. Jälgitud on, et kaetud oleks nii rahalised kui mitterahalised 
kulutused. Lisaks on jälgitud laenuteenindamise kattekordaja nõude 1,25 täitmist 
(antud arendamise kava investeeringute võimaliku katteallikana kasutamise 
kontekstis). 
 
Prognoosis on eeldatud tariifide korrigeerimine tarbijahinnaindeksi THI-ga. Tariifide 
tõstmise juures on jälgitud, et korrigeerimiste vahel ühelgi aastal tegevustulem ei oleks 
negatiivne st. et igal aastal tegevuskasum EBITDA kataks jooksva aasta kulumi. 
 
Lähtuvalt käesolevas analüüsis kirjeldatud eeldustest, kujunevad vee- ja 
kanalisatsiooniteenused järgnevaks 12 aastaks järgmiseks: 
 
 
Tabel 9-5 Tariifide prognoos (käibemaksuta hind) 
 

Teenuste tariifid 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

veetariif - Eur/m3, ilma km-
ta 0,88 0,90 0,92 0,95 0,98 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 
kanalisatsioonitariif I 
reostusgrupp - Eur/m3, ilma 
km-ta 1,38 1,41 1,45 1,49 1,54 1,58 1,62 1,66 1,71 1,76 1,80 1,85 

Allikas. Konsultandi arvutused 
 

9.4.3. Teenuse kättesaadavus ning taskukohasus 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohi soovituslikult ületada 4% leibkonna 
netosissetulekust. Täiendavalt tuleb arvestada ka sotsiaalselt vähekindlustatud 
gruppide võimalust tarbida vee- ja kanalisatsiooniteenust normaaltasemel. 
 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna netosissetuleku suhtes on 
kasutatud Statistikaameti poolt avaldatud andmeid Pärnumaa kohta (ST08). 
Finantsanalüüsis on korrigeeritud Statistikaameti andmeid Rahandusministeeriumi 
poolt avaldatud THI muutuse määraga aastatel 2016 – 2027. 
 
Järgnevas tabelis on toodud Paikuse valla vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulukuse 
määr. 
 
Tabel 9-6 ÜVK teenuse kulukuse määr 
 

Teenuse kulukus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Sissetulek leibkonna liikme 
kohta kuus, Pärnumaa 472 485 499 513 527 541 556 571 586 602 618 635 
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Keskmine tarbitav kogus 
l/in/p 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Koondtariif Elanikud sh. k.m.             2,70 2,77 2,85 2,93 3,01 3,10 3,18 3,27 3,36 3,45 3,54 3,63 
Vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse kulu 
leibkonnaliikme sissetuleku 
suhtes, 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 

Allikas: Konsultandi arvutused 
 
Prognoosi kohaselt  jääb teenuse üldine kulukuse määr samale tasemele, st teenuste 
hinnad ning leibkondade sissetulekud kasvavad sarnaselt. 
 

9.4.4. Tariifide prognoosi kokkuvõte 

Võib eeldada, et tariifide muudatused ka edasistel aastatel on ilmselt paratamatud. 
Ühelt poolt suurendab survet tegevuskulude pidev kasv ning teisalt jätkuv vajadus ÜVK 
süsteemide parendamisega seotud investeeringute järele. 
 
Käesolevas arendamise kavas toodud tariifide prognoos ei ole aluseks AS Pärnu Vesi 
poolt teenindatavale Paikuse Valla tegevuspiirkonnale tariifipoliitika kehtestamisel, 
sest ÜVK arendamise kava on oma olemuselt üldine strateegiline dokument ning 
seetõttu ka arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne, 
üldistatud prognoos ÜVK-ga hõlmatud piirkonna tegevuskulude ja – tulude kohta. 
Finantsanalüüsi üldine paikapidavus sõltub sellest, kuivõrd prognoosi aluseks olevad 
eeldused ning põhimõtted vastavad või erinevad tulevikus tegelikkusega võrreldes. 
 

9.5. Investeeringute finantseerimine 

ÜVK arendamise kavas on määratletud vajalikud investeeringud ning elluviimise 
ajakava. Kuna investeeringud on arvestades vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
osutamisest laekuvat jooksvat tulemit  mahukad, siis see tingib vajaduse kaasta 
täiendavaid finantseerimise allkaid sh kohalikku ja/või välisabi ning kaaluda 
omafinantseerimise tagamist laenuvahenditega. 
 
Kuna konkreetsed rahastamistingimused sh rakendatav abimäär sõltuvad konkreetsest 
meetmest ja/või koostatavast rahastustaotlusest ja/või rahastamisallikast, siis 
seetõttu käesolevas arendamise kavas on vee- ja kanalisatsiooniprojektide 
finantseerimise põhimõtete kujundamisel lähtutud senisest väljakujunenud üldisest 
praktikast projektide rahastamisel. Käesolevas arendamise kava finantsanalüüsis on 
(mõõdukalt) eeldatud, et abimäär vee- ja kanalisatsiooniprojektide korral on 80%,  
seega omafinantseerimise määr on 20%. 
 
Finantsanalüüsi kontekstis on eeldatud, et investeerimisprogrammi investeeringute 
elluviimine toimub arengukava lühi- ja pikaajalise programmi jooksul, vastavalt 2016-
2019 ning 2020-2027.a. 
 
Järgnevas tabelis on toodud ÜVK arendamise kavas määratletud 
investeeringukulutused ning finantseerimise jagunemine vastavalt eelpoolkirjeldatud 
eeldustele lühi- ning pikaajalise programmi ning oletusliku abi ja omafinantseerimise 
jaotuse lõikes. 
 
Tabel 9-7 Investeeringute kogumaksumus ja finantseerimine 
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Allikas: Konsultandi arvutused 
 
Vee- ja kanalisatsioonirajatiste omafinantseerimise allikana on arendamise kava 
finantsprognoosis nähtud ette laenude kasutamist vastavalt eelpoolkirjeldatud 
eeldustele. Antud valik on puhtalt teoreetiline ning konservatiivne eesmärgiga testida, 
kas prognoositud veemajanduse rahavoog on võimeline arendamise kavas kirjeldatud 
eeldustel teenindama laenu, juhul kui omafinantseering koosneks laenust. Kindlasti 
arendamise kava elluviimisel kujuneb tegelik omafinantseerimine kombinatsioonist 
ettevõtte kohustustevabast rahajäägist ning vajadusel võetavast laenust. 
 
Finantsprognoosis on tariifipoliitika kujundatud selliselt, et laenuteenindamise 
kattekordaja oleks igal aastal minimaalselt 1,25. Laenu kasutussevõtmine toimub 
arvutuste kohaselt iga-aastaselt vastavalt investeeringute elluviimisele alljärgnevalt: 
 
 
 
Tabel 9-8 Laenude kasutamine 

 
Allikas: Konsultandi arvutused 
 
Järgnevas tabelis on näidatud laenuteenindamine ning laenuteenindamise 
kattekordaja väärtused arendamise kava prognoosiperioodil. 
 
Tabel 9-9 Laenuteenindamine ja -kattekordaja 
 

 
Allikas: Konsultandi arvutused 
 
Prognoosi igal aastal tagatud on tagatud laenuteenindamise kattekordaja minimaalne 
tase 1,25. 
 
 

9.6. Finantsanalüüsi kokkuvõte 

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning -kulusid 
arvestades juba elluviidud ning arendamise kava raames elluviidavaid investeeringute 
projekte. Kulude prognoosis on arvestatud tänaste vee-operaatorite tegelike 
tegevuskuludega ning olemasolevate varade kulumiga. Täiendavalt on võetud arvesse 
arendamise kavas väljapakutud investeeringute elluviimisest tulenevate mõjudega (sh 
kulumi lisandumine, võimalik laenuteenindamine). 

Investeeringud Kokku 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Lühiajaline periood (2016-2019) 1 002 840 0 250 710 350 994 401 136 0 0

Pikaajaline periood (2020-2027) 828 301 103 538 103 538 103 538 103 538 103 538 103 538 103 538 103 538

Investeeringud kokku: 1 831 141 0 250 710 350 994 401 136 103 538 103 538 103 538 103 538 103 538 103 538 103 538 103 538

Finantseerimise prognoos 0

Riiklik ja/või välisabi 1 556 470 0 213 104 298 345 340 966 88 007 88 007 88 007 88 007 88 007 88 007 88 007 88 007

Omafinantseering 274 671 0 37 607 52 649 60 170 15 531 15 531 15 531 15 531 15 531 15 531 15 531 15 531

Finantseerimine kokku: 1 831 141 0 250 710 350 994 401 136 103 538 103 538 103 538 103 538 103 538 103 538 103 538 103 538

PikaajalineLühiajaline

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Laen 0 50 142 70 199 80 227 20 708 20 708 20 708 20 708 20 708 20 708 20 708 20 708

Laen CUM 0 50 142 120 341 200 568 221 276 241 983 262 691 283 398 304 106 324 813 345 521 366 228

Laenuteenindamine 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Kulumieelne rahavoog 19 947 25 610 31 674 48 712 50 092 51 730 53 122 54 546 55 997 57 477 58 986 60 526

Kulumieelne rahavoog kumulatiivselt 37 440 63 050 94 724 143 436 193 528 245 257 298 380 352 926 408 922 466 399 525 386 585 911

Laenuteenindamine (põhiosa + intressid) 0 1 254 4 262 10 739 16 925 21 972 24 090 25 632 27 117 28 544 29 914 31 226

Laenuteenindamine kumulatiivselt 0 1 254 5 516 16 254 33 180 55 152 79 241 104 873 131 990 160 534 190 448 221 674

Rahavoog peale laenuteenindamist 19 947 24 357 27 412 37 973 33 166 29 758 29 033 28 914 28 880 28 933 29 072 29 299

Laenuteenindamise kattekordaja (min. 1,25)#DIV/0! 20,43 7,43 4,54 2,96 2,35 2,21 2,13 2,07 2,01 1,97 1,94
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Järgnevas tabelis on toodud Paikuse valla ÜVK süsteemide tulude-kulude prognoos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 9-10 Paikuse valla ÜVK tulude-kulude prognoos 

 
Allikas: Konsultandi arvutused 
 
Finantsanalüüsi raames koostatud tariifide prognoos ei ole aluseks Paikuse vallas 
tariifipoliitika sätestamiseks, sest ÜVK arendamise kava on oma olemuselt üldine 
strateegiline dokument ning seetõttu ka arendamise kava koosseisus olev 

Paikuse valla ÜVK 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

TULUD:

Elanikud 179 292 189 231 199 930 222 133 228 125 234 278 240 363 246 606 252 988 259 523 266 214 273 060

Asutused 49 961 51 307 52 785 54 258 55 777 57 339 58 887 60 477 62 104 63 772 65 482 67 233

Kokku tulud: 229 253 240 538 252 715 276 391 283 902 291 616 299 249 307 082 315 092 323 295 331 695 340 292

TEGEVUSKULUD:

Elekter - vee tootmine, pumpamine 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25

Elekter - reovee pumpamine, puhastus 5 879 6 183 6 511 7 326 7 525 7 723 7 925 8 133 8 345 8 563 8 785 9 013

Veeressursi tasu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saastetasu 652 734 773 870 893 917 941 965 991 1 016 1 043 1 070

Remont, hooldus, transport - vesi 543 557 573 589 606 622 639 656 674 692 711 730

Remont, hooldus, transport - kanal 147 151 156 160 165 169 174 178 183 188 193 198

Analüüsid - vesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Analüüsid - kanal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tööjõukulud 8 501 8 501 8 501 8 501 8 501 8 501 8 501 8 501 8 501 8 501 8 501 8 501

Muud kulud - vesi 78 977 81 105 83 441 85 769 88 170 90 551 92 996 95 507 98 077 100 711 103 411 106 176

Muud kulud - kanal 93 677 96 201 98 972 101 733 104 581 107 405 110 305 113 283 116 331 119 456 122 658 125 938

Üldhalduskulud 20 912 21 476 22 094 22 711 23 347 23 977 24 624 25 289 25 970 26 667 27 382 28 114

Kulumieelsed kulud 209 306 214 928 221 041 227 680 233 810 239 887 246 127 252 536 259 095 265 819 272 709 279 767

EBITDA 19 947 25 610 31 674 48 712 50 092 51 730 53 122 54 546 55 997 57 477 58 986 60 526

Olemasolevate varade kulum - vesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Olemasolevate varade kulum - kanal 15 400 15 400 15 400 15 400 15 400 15 400 15 400 15 400 15 400 15 400 15 400 15 400

Uute varade kulum - vesi 0 0 184 441 734 856 978 1 099 1 221 1 343 1 465 1 586

Uute varade kulum - kanal 0 0 998 2 394 3 990 4 386 4 782 5 178 5 574 5 970 6 366 6 762

Kulum kokku: 15 400 15 400 16 581 18 235 20 125 20 642 21 160 21 678 22 195 22 713 23 231 23 748

Tegevustulem: 4 547 10 210 15 093 30 477 29 967 31 087 31 962 32 869 33 801 34 764 35 756 36 777

Cum tulem: 6 640 16 850 31 943 62 420 92 387 123 475 155 437 188 305 222 107 256 870 292 626 329 403

Tulukus 2,0% 4,2% 6,0% 11,0% 10,6% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,8% 10,8% 10,8%
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finantsanalüüs on olemuselt pigem indikatiivne ja üldistatud prognoos ÜVK-ga 
hõlmatud piirkonna tegevuskulude ja – tulude kohta. Finantsprognoos põhineb paljudel 
eeldustel ning põhimõtetel. Prognoosi üldine paikapidavus sõltub kuivõrd prognoosi 
aluseks olevad eeldused ning põhimõtted vastavad või erinevad tulevikus 
tegelikkusega võrreldes. 
 
Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ja prognoose ning testitud on 
veemajanduse rahavooge etteantud eeldustel. Finantsprognoosis toodud tariifide 
prognoos on koostatud eesmärgil testimaks, kas arendamise kavas sätestatud 
eeldustel on vee- ja kanalisatsioonimajandus tervikuna jätkusuutlik. 
 
Tulude prognoosis on olulise tähtsusega lisaks tariifimääradele ka liituvate uute 
tarbijate arvukus ning ühiktarbimise muutus ajas. Kui uusi tarbijaid ei liitu 
prognoositud määral ja/või ühiktarbimine ei vasta finantsprognoosis eeldatud 
suurustele, siis tegevuskulude katmiseks tuleb erinevaid tariifimäärasid rakendada. Mil 
määral, sõltub konkreetselt millises mahus jääb uusi  liitujaid vähemaks või väheneb 
ühiktarbimine käesolevas prognoosis toodud tasemetega võrreldes. 
 
Sarnaselt tulubaasi mõjutavatele teguritele on olulised ka edasist kulubaasi mõjutavad 
tegurid. Juhul kui investeeringud mõjutavad eeldatavalt rohkem tulevast kulubaasi 
(näit. suurem kokkuhoid) või kui vee-ettevõte suudab leida täiendavaid sisemisi 
ressursse ökonoomsemaks majandamiseks, väheneb tegevuskulude maht ja seetõttu 
ka surve vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade tõstmiseks. Kuna ÜVK arendamise 
kava hõlmab pikka perioodi, siis on alati ka risk kulutegurite oluliselt suuremaks 
muutuseks kui käesolevas finantsanalüüsis eeldatud (näit. elekter, keskkonnatasud 
jmt). 
 
Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine sh omafinantseerimine 
kujunevad tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtjate vahelistele 
kokkulepetele, tegelikele rahastamisvõimalustele ning konkreetsetele meetmetele 
ja/või rahastajapoolsetele tingimustele. Arendamise kava finantsanalüüsis toodud 
finantseerimine ning selle jagunemine on näitlik. 
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Lisa 1. Asulate ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni skeemid 
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