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1 Sissejuhatus
Harku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVK AK) on dokument,
mis kirjeldab valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning arengut järgneval
12 aastal.
Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemalt koostatud ÜVK arendamise kavas (OÜ
Infragate töö 216-15 (ST5) Harku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks
2016-2027) toodud ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse kohaselt koostatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava vähemalt 12 aastaks, kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja
vajaduse korral seda korrigeeritakse. Kava peab sisaldama vähemalt:
-

ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte;
dimensioneeritud
veeja
kanalisatsioonirajatiste
põhiskeemi,
sealhulgas
reoveekogumisalade sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee
äravoolurajatiste põhiskeemi;
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist
maksumust.

Arendamise kava muutmine käesoleval juhul tuleneb vajadusest kaasajastada ÜVK taristu
hetkeolukord
arvestades
vahepealsel
perioodil
ellu
viidud
Ühtekuuluvusfondi
veemajandusprojekte, samuti määratleda lühiajaliste investeeringute prioriteedid.
Edaspidine ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine ning veemajanduse
korraldamine Harku vallas peab toimuma kooskõlas käesolevas arendamise kavas fikseeritud
tingimuste ja nõuetega.
Käesolev arendamise kava on kooskõlas valla arengukavaga, üldplaneeringuga ning muude
õigusaktidega.
ÜVK AK koostamise on tellinud ja korraldanud valla vee-ettevõtja OÜ Strantum ning see on
koostatud kahe ettevõtja poolt:
•
•

ÜVK AK tehniline osa Toomas Piirsalu (Kiirvool OÜ).
Sotsiaalmajanduslik ja finantsosa Marge Simo (OÜ Lindart).

2 Arendamise kava koostamiseks vajalikud lähteandmed
Harku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on kasutatud allpool
nimetatud ja kirjeldatud õiguslikke akte, kavasid ning planeeringuid.

2.1

Õiguslik baas

Alljärgnevalt on loetletud käesoleva arendamise kava koostamise seisukohast põhilised
veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist reguleerivad kohaliku omavalitsuse õigusaktid.
Ülejäänud õigusaktid on leitavad:
http://atp.amphora.ee/harkuvv
Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri Harku
Vallavolikogu 30.06.2016 määrus nr 16.
Harku valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Harku Vallavolikogu 26.01.2017 määrus nr
2.

2.2

Veemajanduskava

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.
Kehtivad veemajanduskavad (perioodiks 2015-2021) on kinnitatud Vabariigi Valitsuse
protokollilise otsusega 07.01.2016.
Pinna- ja põhjaveekogumite keskkonnaeesmärkide ajakohastamisel oli aluseks kaks põhimõtet:
veekogude head seisundit tuleb säilitada ning mitteheas seisundis veekogud tuleb viia heasse
seisundisse.
Veemajanduskavad sisaldavad pinna- ja põhjaveekogumite kirjeldusi ning nende seisundi
ülevaateid,
ülevaadet
seireprogrammidest
kaitset
vajavatest
aladest
ja
veemajandusprobleemidest (peamistest veekogumite seisundit ohustavatest koormusallikatest),
majandusanalüüsi ning veemajandusalaseid eesmärke. Veemajanduskavadega koos on
koostatud vastavad meetmeprogrammid.
Pinnavee meetmeprogrammi puhul on enimate veekogumitega seotud meetmed suunatud
paisude mõju vähendamisele (s.h kalade rändeteede avamine) ning põllumajandusliku
hajukoormuse ohjamisele (s.h nii täiendav järelevalve õigusaktide nõuete täitmise osas kui
rakenduslikud meetmed keskkonnasõbralike tootmisvõtete juurutamiseks), millele järgnevad
reoveekäitlusega seonduvad tegevused (s.h nii reovee puhastamise tõhustamine
reoveekogumisaladel kui reovee kohtkäitluse korrastamine hajaasustuses).
Põhjavee meetmeprogrammi puhul on peamisteks meetmeteks põhjaveevaru hindamine ja
hüdrogeoloogilised uuringud, jääkreostuse likvideerimine, veekasutuse suunamine läbi
keskkonnalubade nõuete seadmise ning põllumajandusliku hajukoormuse ohjamisele suunatud
meetmed.
Veemajanduskavas on väljatoodud vajalikud meetmed, et saavutada veekogumite hea seisund.
2013 aasta seireandmetele tuginedes on Harku valla territooriumil asuvad veekogumid aga
kesises või halvas seisundis, va Tiskre oja ja Vanamõisa peakraav. Lisa 2. Veemajanduskava
meetmed 2015-2021 tabelis on välja toodud meetmed, et veekogumite seisundit parandada ja
vastutajad. KOV tähistusega vastutajaks on kohalik omavalitsus.
Peamine meede, mille eest kohalik omavalitsus vastutab, on hajukoormuse vähendamine
sademevee ülevoolust.

2.3

Omavalitsuse arengukava

Kehtiv Harku valla arengukava aastani 2037 on kinnitatud Harku Vallavolikogu 27.09.2018
määrusega nr 13.
2020. ja 2021.aastal peaks suures osas lõppema ka veemajandusprojektide elluviimine Türisalus,
Murastes ja Tabasalu-Rannamõisa piirkondades. Seejärel tuleb pöörata tähelepanu Harku
aleviku ja Harkujärve küla vee ja kanalisatsioonitrasside korrastamisele.

Tabel 2-1. Harku valla arengukava tegevuskava
VALDKOND > EESMÄRK > TEGEVUS

2020

HEITVEEKÄITLUS

2021

975 000

1 116 000

2022

2023

250 000

0

20242037

Vastutaja

Finantseerimi
ne

AHO

VE/kinnisvara
arendaja/F

AHO

VE/kinnisvara
arendaja

Kõik Harku valla tiheasustusalad, sh suvilapiirkonnad on
kaetud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrgustikuga
vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas
ette nähtule.
HARKU
Pargitaguse elamurajooni (Heina, Õle, Pae, Kalju jt
tänavate elamud)
ühendamine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga
Metsa tee elamute ühendamine ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniga

600 000

Põllu tänava ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus

8 000

100 000

AHO

VE

Rukkilille tänava ÜVK projekteerimine ja ehitus

8 000

150 000

AHO

F/VE

AHO

VE/kinnisvara
arendaja

X

Harku alevikus mõisapargi puurkaevpumpla
rekonstrueerimine

150 000
HARKUJÄRVE-TISKRE

Hobuseraua ja J. Venteri tee ÜVK rekonstrueerimine

X

Strantum

VE

Järvekalda tee, Loodjärve tee, Jaaniku tee ja Koduaia tee
ÜVK rekonstrueerimine

X

Strantum

VE/F

AHO

VE

X

Strantum

VE/F

200 000

Strantum

VE

AHO

VE

AHO

VE

AHO/
Strantum

VE/veeettevõte

AHO/
Strantum

VE

Strantum

F/VE

Strantum

VE/Strantum

LIIKVA KÜLA
Mooduli tee sademevee ärajuhtimise süsteemi rajamine

35 000
TABASALU-RANNAMÕISA

Tabasalu-Rannamõisa veemajandusprojekti elluviimine
Luugi, Põllu ja Koidu tee ÜVK rajamine
Orava tn sademevee ärajuhtimise süsteemi rajamine
Vindi tn sademevee ärajuhtimise süsteemi rajamine

100 000
40 000
SÕRVE KÜLA

Sõrve tee äärse ÜVK lahendamine (Tuulepesa,
Merihobu, Loopealse, Lootaguse, Otsa-Mikko
ühendused) Sõrve-Viti ühiskanalisatsiooni rajamine
Loopealse ja Lootaguse ÜVK rekonstrueerimine

X
100 000
MURASTE-SUURUPI

Muraste veemajandusprojekt

X
KUMNA-TUTERMAA

Alajaama tee ÜVK rajamine

X

TÜRISALU
Türisalu ÜVK süsteemi väljaehitamine

600 000

Türisalu oja ja truupide rekonstrueerimine ja puhastamine
Läänepuu tee sademeveekraavi rekonstrueerimine

250 000
X

X

X

X

X

X

Lahevesi

F/VE

AHO

VE

AHO

VE

VÄÄNA-JÕESUU
Naage suvilapiirkonna ühisveevärgi (sh veeallikad) ja –
kanalisatsiooni rajamine

X

AHO

VE/ÜF

Marali, Ritsika ja Lepatriinu teede sademeveekraavide
rajamine ja rekonstrueerimine

X

AHO

VE

2.4

Planeeringud

2.4.1 Harku valla üldplaneering
Harku valla üldplaneeringuga saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

Harku valla üldplaneering on kehtestatud ja muudetud: järgmiste õigusaktidega
•
•
•
•
•
•

Harku valla üldplaneeringu kehtestamise otsus 17.10.2013 nr 138
Harku Vallavolikogu otsus nr 2 „Üldplaneeringu peale Rannamõisa külas endise kämpingu
maa- ala osas esitatud vaide läbivaatamine ja Harku Vallavolikogu 17.10.2013 otsuse nr
138 täiendamine
Harku Vallavolikogu 27.03.2014 otsus nr 32 "Harku valla üldplaneeringu üle vaatamine"
Harku Vallavolikogu 27.03.2014 otsuse nr 32 Lisa nr 1
Harku Vallavolikogu 29.01.2015 otsus nr 11 "Harku valla üldplaneeringus ilmse
ebatäpsuse parandamine ja tõlgenduse andmine hajaasustuse põhimõttel arendatava
väikeelamumaa osas"
Harku Vallavolikogu 28.12.2017 otsus nr 106 "Harku valla üldplaneeringu ülevaatamine"

2.4.2 Detailplaneeringud
Ehitustegevus vallas toimub peamiselt detailplaneeringute või ehitusprojektide alusel.
Detailplaneeringud võivad haarata nii uusi elamurajoone kui ka üksikuid kinnistuid, millest
viimased ei oma ühisveevärgile – ja kanalisatsioonile märkimisväärset mõju.
Hark vallas on detailplaneeringute info kätte saadaval avalikust veebi põhisest
kaardirakendusest, kus on kajastatud kõik menetluses olnud planeeringud alates 1998. aastast,
millest vanemad arendusalad on ka valmis ehitatud.
Detailplaneeringutes on kajastatud ka nendega plaanitud veekasutus ja reoveekogused, mis ei
ole aga suuresti kooskõlas hilisema tegelikkusega, kus realiseeritud planeeringute veekogused
on reeglina oluliselt väiksemad kui planeering ette nägi (eriti vanemate planeeringute puhul).
Reeglina on suured erinevused äri- ja tootmismaade planeeringute puhul, kus planeeringu
koostamise faasis ei ole teada mis valdkonna ettevõtte rajatakse ja kas sellel on vaja ka
tehnoloogilist vett.
Detailplaneeringute alusel saab üheselt hinnata perspektiivis lisanduda võivate elamuühikute
arvu ja sealt arvutuslikult lisanduvate elanike arvu ja nende veevajadust. Arvutuste teostamisel
võetakse aluseks, et ühel planeeritud elamuühikul elab perspektiivis keskmiselt 2,5 inimest ning
päevane ühikuline veetarve on 100l/d el.
Asutuste-ettevõtete perspektiivse veevajaduse puhul on otstarbekas kasutada suhtarvu
elanikkonna veevajadusele arvestades konkreetse piirkonna iseloomuga, mis tavapärasel
segahoonestusega piirkonnal on ~10%. Samas on piirkondi, kus see on kõrgem (Tabasalu ~30%,
Kuma-Tutermaa ~40%) ning seal võetakse aluseks olemasolevad suhtarvud.
Kuna detailplaneeringute arenduspiirkondade ÜVK-torustike ja pumplate ehitamine teostatakse
arendajate poolt, siis neid ei kajastata arengukavas va juhul, kui need on vajalikud olemasolevate
elamupiirkondade süsteemide toimimiseks või üldise süsteemi toimimise paremaks mõistmiseks.
Detailplaneeringutega aga arvestatakse põhirajatiste perspektiivsete võimsuse määramisel
(puurkaevud, veetöötlusjaamad, reoveepuhastid, transiittorustikud).
Detailplaneeringute realiseerumise ajaline hindamine ei ole arengukava koostaja pädevuses,
mistõttu perspektiivse vee- ja reoveekoguste määramisel võetakse aluseks valla üldised
prognoosid elanike arvu muutumisele.

2.5

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Seni kehtiv ÜVK arengukava 2016-2027 on kinnitatud Harku Vallavolikogu 28.07.2016
määrusega nr 20.
Arengukavas oli ette nähtud lühiajaliste ja pikaajaliste investeeringute kava, millest lühiajalised
on kõik teostatud või teostamisel.

2.6

Omavalitsuste
arendamisel.

vaheline

ühistegevus

ühisveevärgi

ja

–kanalisatsiooni

Harku vallal on naaberomavalitsusteks Tallinna linn, Keila linn, Lääne-Harju vald ja Saue vald.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt „Mitme kohaliku omavalitsuse
haldusterritooriumi hõlmava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus ning sellise
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimused määratakse omavalitsuste vahelise
halduslepinguga”.
Harku vallal on järgmised kokkupuuted naaberomavalitsuste ÜVK-ga:
•
•
•
•

Tabasalu-Rannamõisa, Tiskre-Harkujärve ja Harku aleviku piirkonna reovesi suunatakse
Tallinna linna ühiskanalisatsiooni (vee-ettevõte AS Tallinna Vesi), ning võimalik on ka
veevõtt Tallinna linna ühisveevärgist.
Harku alevikus on vee- ja kanalisatsiooni ühendus Saue valla Hüüru küla
tootmispiirkonnaga (vee-ettevõte AS Kovek).
Kuma ja Tutermaa piirkonnast suunatakse reovesi Keila linna reoveepuhastisse (veeettevõte AS Keila Vesi).
Türisalu piirkonna võetakse vesi Lääne-Harju valla Keila-Joa puurkaevpumplatest ja
suunatakse reovesi Keila-Joa reoveepuhastisse (vee-ettevõte AS Lahevesi).

2.6.1 Tallinna linn
Tallinna linna ja Harku valla omavalitsuste vahel puuduvad asjaomased halduslepingud.
Vastavalt Harku vallavolikogu 27. detsembri 2018 otsusele nr 115 on alates 01.07.2019 Tiskre–
Harkujärve piirkonnas vee-ettevõtjaks määratud OÜ Strantum. Kuni 30.06.2019 (k.a) pakkus
piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust AS Tallinna Vesi.
Tallinna linna ja Harku valla haldusterritooriume hõlmava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga
kaetud ala ulatuse ning nimetatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimuste
määramise haldusleping, nr 22-13/60 on sõlmitud 25.02.2010. Lepingus on sätestatud, et Harku
Vallavolikogu on määrusega nr 105, 14.oktoobri 2005, määranud Tallinna Vesi AS veeettevõtjaks:
a) Harku aleviku tegevuspiirkonnas kuni aastani 2021.
b) 28. augusti 2003 määrusega nr 71 Tallinna Vesi AS vee-ettevõtjaks Harku valla idaosa veeettevõtluse tegevuspiirkonnas kuni aastani 2018.
Lepingu osapooled lubavad mõlemapoolselt teenust osutavatele vee-ettevõtjatele heit-, reo-,
sademe- ja drenaaživee, pinna- ja muu pinnasevee ärajuhtimise teenust tingimusel, et teenuse
osutamine ei halvenda vastastikustel haldusterritooriumitel teenuse osutamist, selle kvaliteeti ja
keskkonnaseisundit. Kui lepinguosalise haldusterritooriumil asuvat ÜVK-d on vaja teenuste
osutamiseks arendada, lepivad lepinguosalised ja vee-ettevõtjad investeerimiskohustustes eraldi

kokku. Kui lepinguosaline peab investeerima tema territooriumil asetseva ÜVK ehitamisse,
rekonstrueerimisse ning hooldamisse, siis osaleb teine lepinguosaline investeerimises vähemalt
proportsionaalselt oma territooriumile juhitava joogivee või oma territooriumilt juhitava heit, reo-,
sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee hulgale ning reostuskoormusele, v.a kui
ei lepita kokku teisiti.

2.6.2 Saue vald
Harku vald ja Saue vald on omavahel sõlminud halduslepingu nr 22-13/316, allkirjastatud
05.10.2010. Leping sätestab, et Harku vald nõustub Saue valla Tallinna reoveekogumisalale
rajatava ühiskanalisatsiooni ühendamisega Harku alevikus. Täpsemad tingimused
ühiskanalisatsiooniga liitumiseks lahendatakse Harku valla ja KOVEK AS´i vahelise lepinguga,
mida käesolevaks hetkeks ei ole sõlmitud. Haldusleping on tähtajatu, kuid lepingust võib
taganeda kui üks osapooltest ei täida talle pandud kohustusi või kui teenuse osutamine halvendab
Harku valla haldusterritooriumil vee-ettevõtja teenuse osutamist ja selle kvaliteeti.

2.6.3 Lääne-Harju vald
Harku vald ja Lääne-Harju valla vee-ettevõtja AS Lahevesi on sõlminud haldusleping nr 5-11/17/8
Vee-ettevõtjana tegutsemiseks veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks Türisalu
vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas tähtajaga kuni 29.12.2026 a.

2.7

Harku valla sademete- ja pinnavee ärajuhtimise perspektiivskeem

Perspektiivskeem on koostatud Harku Vallavalitsuse tellimisel 2011 a Maa ja Vesi OÜ poolt, töö
nr 11852. Töö on leitav:
https://www.harku.ee/documents/2846103/3098834/Sadevee+arengukava.pdf/936bb3b4-fb394d66-97e3-b269da9cb23d
I etapis tehti väliuurimistööd, mis sisaldas alljärgnevat:
•

veejuhtmete visuaalne ülevaatus ligikaudsete korrastustööde mahtude määramiseks;

•

truupide ja sildade seisukorra hindamine;

•
paisude, tammide, tõkendite, kopratammide jms asukohtade ning paisutuse ulatuse
fikseerimine.
I etapi aruandega esitati CD-l väljavõtted Harku valla kohta järgmistest andmebaasidest
(MapInfos) :
•

põllukuivendusobjektide andmestik;

•

metsakuivendusobjektide andmestik;

•

digitaalsed põllukuivendusobjektide teostusjoonised;

•

maaparandussüsteemide andmestik;

•

maaparandussüsteemi eesvoolude andmestik;

•

riigihooldusel olevad veejuhtmed.

Perspektiivskeemis on arvestatud lõppjärgus oleva koostatava Harku valla üldplaneeringu
maakasutusega (koostaja Hendrikson & Co). Plaanil on jagatud see kahte suurde gruppi elamumaa ja tootmismaa. Elamumaa all käsitletakse üldplaneeringu kohast elamumaad ja
tootmismaana sellised maakasutused, kus kaetud pindade (katused, asfalt jms) osakaal on
suhteliselt suur (ärimaa tootmismaa, üldkasutatavate hoonete maa). Sademevee
perspektiivskeem keskendus eelpool nimetatud aladele (tiheasustusala) kuivendus- ja
sademevee ära juhtimisele ning seda põhiliselt eesvoolude osas. Tiheasustusalade sisemist
sademevee eemaldamist detailsemalt ei käsitletud. Vaatluse alt on jäetud välja ka kitsad
mereäärsed alad, kus puuduvad suuremad eesvoolud ja liigvesi juhitakse paljude väikeste
kraavidega merre.
Töös anti põhjalik ülevaade veejuhtmete ja nende rajatiste ning kuivendussüsteemide olukorrast.
Samuti selgitati valgalade piiritlemisega seotud teemasid. Valgalade piiritlemisel võeti aluseks
Keskkonnaministeeriumi Keskkonnateabe Keskuse valgalade kaart, mida vastavalt
olemasolevale kaardimaterjalile (sh põhikaardi reljeef) ja täiendavatele väliuurimistöödele
täpsustati põhiliselt aladel, kus paiknevad üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalade sademevee
ära juhtimiseks olulised veejuhtmed. Nimetatud veejuhtmete valgalasid ka tükeldati väiksemateks
alavalgaladeks ja seda selleks, et oleks lihtsam erinevates punktides vooluhulkasid arvutada.
Väliuurimised toimusid põhiliselt 2010 a sügisel ja 2011 a suurvee ajal (märts-aprill). Täpsustatud
valgalad on kantud perspektiivskeemile ja alavalgalad on nummerdatud, numeratsiooni on
alustatud veejuhtme ülemjooksust alates kuni suudmeni.
Aastate jooksul on Harku valla territooriumile ehitatud 2353 ha põllukuivendussüsteeme ja 2200
ha metsakuivendussüsteeme. Kõik need süsteemid on vanemad kui 20 aastat. Alates 1990
aastast ei ole neid hooldatud, mistõttu nende seisund on ka sellele vastav: kraavid on võsastunud
ja kohati settega ummistunud, kaevudes sete, drenaažisuudmed vajavad korrastamist ja osaliselt
taastamist. Arvestades Harku valla üldplaneeringuga, jääb põllukuivendusega alasid
tiheasustusalade alla 580 ha so ~ 25 % kogu põllukuivenduse alast. Metsakuivendusobjektidele
tiheasustusalasid ei ole planeeritud.
Saju- ja pinnavete ärajuhtimise eesvooludeks kasutatakse peaasjalikult samu kraave, mis on
kasutuses maaparandussüsteemide eesvooludena. Maaparandussüsteemide eesvooludele on
kehtestatud seadustega ehituspiirangud.
Perspektiivskeemile on erinevate tingmärkidega kantud drenaažisüsteemide osad, mis
üldplaneeringu realiseerimise järgselt likvideeritakse ja mis jäävad toimima. Toimima jäävad on
jagatud kaheks: probleemideta ja probleemsed. Probleemsed on sellised, mille eesvool paikneb
tiheasustusalal või dreenikollektorid paiknevad osaliselt või täielikult perspektiivsel
tiheasustusalal. Probleemsetel tuleb reeglina drenaaživõrku selliselt täiendada ja ümber ehitada,
et vesi pääseks eesvoolu.
Kui kraavid korda teha ja enam ei teki üleujutatud alasid, mis tekitavad akumuleerivat mahtu
vähendades sellega maksimaalseid vooluhulkasid, suureneb oluliselt ka vooluhulk eesvoolus.
Eriti suur mõju võib olla Harku ojale kuna praegu on valgalas üsna palju kõrgvee perioodil
üleujutatud alasid. Harku oja suudmes on üheks üleujutuse põhjustajaks ka Harku järve kõrge
veeseis. Kuna Harku oja suudmealal olevaid sildasid ja truupe ei ole otstarbekas lähiajal ümber
ehitada, siis tuleks leida meetmeid suurveeaegse vee akumuleerimiseks kohtadesse, mis ei
mõjuta tiheasustusalasid.
Türisalu oja vooluhulkasid tuleks vaadata ka kriitiliselt, kuna väga suurel osal valgalast puudub
igasugune hüdrograafiline võrk (endine sõjaväepolügoon ja ka Tõlinõmme järve piirkond) ja
tasase reljeefiga pinnalt vee liikumine eesvoolu on väga aeglane. Seetõttu tegelikud vooluhulgad
kujunevad ilmselt väiksemaks kui arvutuslikud. Sama teema on ka Viti pkr puhul kuna põhjapool
Rannamõisa teed olevalt valgalalt maanteealused liiga kõrgel asetsevad truubid ei lase kogu vett

ära voolata. Sajuvete ärajuhtimise põhimõte peaks olema selline, et kohtades kus lühiajaline
kõrge veeseis ei tekita olulisi probleeme, tuleks isegi soosida seda olukorda, et hoitakse vett
kauem kinni. Taimestik on ka sellega harjunud ja vee kinnihoidmisega täiendatakse ka
põhjaveevarusid.
Pinnavee ärajuhtimise lähemad eesmärgid on seotud nende piirkondadega, kus praegused
tiheasustusalad on suurvee ajal üleujutuse all ja aladel, kus käib vilgas arendustegevus, kuna
seal rajatakse kommunikatsioone ja on otstarbekas koos teiste kommunikatsioonidega rajada ka
sademe- ja kuivendusvete ärajuhtimise süsteemid. Uutel tiheasustusaladel tähendavad need
süsteemid reeglina torustikke.
Perspektiivskeemi truupide seisukorra tabelis on esitatud ka hinnang arvutusliku vooluhulga
läbilaskevõime kohta. Kui läbilaskevõime ei ole piisav siis ei tähenda see, et peaks kohe hakkama
truupide dimensioone suurendama, kuna see hinnang on antud perspektiivse olukorra kohta.
Suurematel veejuhtmetel nagu Harku oja või Viti peakraav on see esialgu ohu märgiks,
sademevee eesvoolu juhtimisel tuleks leida meetmeid maksimumvooluhulkade vähendamiseks
(immutusalad, akumulatsioonitiigid).

2.8

Harku vallas elluviidud olulised veemajandusprojektid

2.8.1

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektid

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt (25.06.2010 - 30.11.2015)
Projekti raames teostati alljärgnevad tööd:
•

•

•
•

Reoveepuhasti rajamine:
o Suurupi reoveepuhasti (10 000 ie);
o süvamerelask;
o jääkmuda käitlussüsteem.
Veetöötluse rajamine:
o Kasevälja pumpla;
o Muraste tee pumpla;
o Roksoni pumpla;
o Hiie tee pumpla.
Ühisveevärgi rajamine
o Vääna Jõesuu- 73,4 km torustikke; 2 560 liitumispunkti
o Suurupi - 29,7 km torustikke; 921 liitumispunkti
Ühiskanalisatsiooni rajamine
o Vääna Jõesuu- 75,8 km torustikke; 39 reoveepumplat, 2 536 liitumispunkti
o Suurupi - 31,2 km torustikke; 16 reoveepumplat, 912 liitumispunkti

Projekti kogumaksumus: 41 857 936,75 eurot.
Meriküla reoveepuhasti rekonstrueerimine (20.11.2013- 31.12.2015)
Reoveepuhasti rekonstrueerimistööde käigus lammutati olemasoleva kompaktpuhasti ning rajati
uus, annuspuhastustehnoloogial ehk SBR (Sequencing Batch Reactor) baseeruv aktiivmuda
reovee puhasti, mis on võimeline puhastama kuni 4000 inimese reovee.
Lisaks uue puhasti ehitamisele rajati projekti käigus vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktid 15
majapidamisele Tilgu teel, rekonstrueeriti ja rajati 854 m vee- ning 586 m kanalisatsioonitorustikku
ja rekonstrueeriti 1 ning rajati 2 kanalisatsioonipumplat.

Projekti kogumaksumus: 1 778 781,18 eurot.
Strantum multilift veoki ja GIS ostmine (30.04.2015- 31.12.2015)
•

Multilift veoki ja konteinerite soetamine

Rahastamistaotluse raames soetatud tõstukiga multilift tüüpi veok on eelkõige mõeldud Meriküla
reoveepuhasti liigmuda transportimiseks Suurupi reoveepuhastisse, kuhu on rajatud muda
kompostimisplatsid. Lisaks muda transportimisele kasutatakse veokit ka tugiaine ja mulla veol,
masinale paigaldatavat tõstukit saab kasutada väiksemamahulistel avariikaevetöödel ning
kanalisatsioonipumplatest ja –puhastitest seadmete teisaldamisel.
•

Geoinfosüsteemi juurutamine

Kvaliteetse ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni teenuse osutamise üheks eelduseks on
tervikliku ülevaate omamine oma varadest. Projekti raames juurutatud geoinfosüsteem tagab
ülevaate OÜ Strantum hallatavast vee- ja kanalisatsioonivõrgust ja sellega seotud protsessidest,
võimaldab operatiivsemalt ja efektiivsemalt tehnovõrke hallata ning kokkuvõttes ettevõttel
targemalt ja efektiivsemalt majandada ja kliendile kvaliteetsemat teenust pakkuda.
Projekti kogumaksumus: 289 525,00 eurot.
Strantum veemõõtjate ostmine (11.06.2015- 31.12.2015)
Toetust kasutati eraklientidele paigaldatavate veemõõtjate soetamiseks. Strantumi poolt hangitud
seadmeteks olid peamiselt Dn 15 läbimõõduga kaugloetavad veemõõtjad 1600 tk,
poolautomaatne lugemissüsteem ning litsents juhtmevaba arvesti lugemiseks kuni 2400 kliendile.
Hangitud veemõõtjatest ca 1/5 kasutatakse olemasolevate amortiseerunud ja
taatlemiskõlbmatute veemõõtjate väljavahetamiseks, ca 4/5 veemõõtjatest paigaldatakse VäänaJõesuu ja Suurupi veemajandusprojekti piirkonnas liituvatele uutele klientidele.
Projekti kogumaksumus:115 456,75 eurot.
Tabasalu,
Rannamõisa
veemajandusprojekt
–
veetöötlusjaamade,
veeja
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks (10.04.2018 – 31.10.2020)
Veemajandusprojektiga seotud ehitustööd on lõppjärgus, millega:
•
•
•

laiendatakse Tabasalu alevikus ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrk ning rekonstrueeritakse
amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud
laiendatakse Rannamõisa küla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrk ning rajatakse Ilmandu
külla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrk
rekonstrueeritakse Keskuse, Sarapuu ning Allika puurkaevpumplad.

Projekti tulemusel tagatakse eelnevalt loetletud asumites (asumi osal, mis asub
reoveekogumisalal) kõigile elanikele võimalus ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga liitumiseks.
Projekti maht:
•
•
•
•
•
•

Suvekanalisatsioonitorustiku rajamine - 3755 m
Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine - 955 jm
Reoveepumpla rajamine - 16 komplekt
Reoveepumpla rekonstrueerimine - 1 komplekt
Purgimissõlme rajamine - 1 komplekt
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine - 862 m

•
•
•
•

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine - 8642 m, 233 uut liitumispunkti
Veetorustiku rekonstrueerimine - 2744 m
Veetorustiku rajamine - 10 779 m, 233 uut liitumispunkti
Puurkaevude rekonstrueerimine - 3 komplekt

Projekti kogumaksumus: 4 536 655,38 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
Muraste veemajandusprojekt – vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks ning
laiendamiseks (10.04.2018 – 31.10.2020)
Veemajandusprojektiga seotud ehitustööd on lõppjärgus, mille eesmärgiks on tagada Muraste
reoveekogumisala elanikele liitumisvõimalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Projekti maht:
•
•
•
•
•
•
•

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine - 1040 m
Vaakumjaama rajamine - 1 komplekt
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine - 485 m, 14 liitumispunkti
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine - 3 931 m, 270 uut liitumispunkti
Vaakumkanalisatsioonitorustiku rajamine - 4585 m
Veetorustiku rekonstrueerimine - 372 m, 13 liitumispunkti
Veetorustiku rajamine - 8254 m, 270 uut liitumispunkti

Projekti maksumus: 2 916 108,80 EUR (hinnale lisandub käibemaks)

2.8.2

KIKi veemajandusprojektid

Rannamõisa küla veemajandusprojekt (18.06.2012-30.11.2013)
Projekti mahus rajati
•
•
•
•
•

Veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumispunktid 73 kinnistule;
Veevarustuse torustik ca 3,0 km
Reoveekanalisatsiooni isevoolne torustik ca 2,3 km
Reoveekanalisatsiooni survetorustik ca 0,5 km
Reoveepumplaid 3 tk

Projekti kogumaksumus: 653 913 eurot.
Kõrgemäe tee ja Tilgu tee torustike rajamine (01.12.2010 – 30.09.2011)
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Harku Valla kaasrahastamisel rajas OÜ Strantum
Rannamõisas, Kõrgemäe teel ja Tilgu teel 2676 m vee- ja 2945 m kanalisatsioonitorustikku.
Lisaks rajati üks veevarustuse survetõstepumpla ning reoveepumpla.
Projekti kogumaksumus: 388 590 eurot.
Tabasalu aleviku
31.05.2010)

vee-

Rekonstrueeriti Tabasalu
kanalisatsioonitorustikku.

ja

kanalisatsioonitorustiku
alevikus

kokku

1336

rekonstrueerimine
m

veetorustikku

(01.06.2009ja

3913

m

Projekti kogumaksumus: 3 199 026,53 krooni.
Kumna veemajandusprojekt – puurkaevpumpla, vee- ja
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks (01.12.2017 – 31.12.2018)

kanalisatsioonivõrgu

Rekonstrueeriti Tutermaa veetöötlusjaam, rajati 4.0 km veetorustikku, millega ühendati Kumna ja
Tutermaa ühisveevärgid.
Likvideeriti Kumna ja Tutermaa reoveepuhastid, rajati või rekonstrueeriti 2.9 km isevoolset
torustikku ja rajati 3.7 km survetorustikku, millega seose suunatakse mõlema piirkonna reovesi
ühiselt Keila linna reoveepuhastisse.
Projekti järgselt on Kumna piirkonnas kõik ÜVK rajatised uued või rekonstrueeritud.
Projekti maksumus: 1 535 402 EUR (hinnale lisandub käibemaks).
Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine
(01.07.2018 – 01.10.2019)
Rekonstrueeriti puurkaevpumpla ja veetöötlusjaam, rajati ja rekonstrueeriti 1.4 km veetorustikku,
0.5km isevoolset ja 0.9km survekanalisatsioonitorustikku ning rajati 2 reoveepumplat.
Projekti maksumus: 577 106 EUR (hinnale lisandub käibemaks).

3 Keskkond
3.1

Lühiülevaade

Harku vald on Tallinnast läänes asuv 159,7 km2 suurune omavalitsusüksus, mida iseloomustab
22 km pikkune rannajoon ja mitmekesine looduskeskkond. Harku vallas on 2 alevikku (Tabasalu
ja Harku) ning 22 küla.

3.2

Veeload

Veeluba peab veeseaduse §187 kohaselt olema, kui:
•

võetakse vett pinnaveekogust,
30 m3/ööpäevas;

•

võetakse põhjavett rohkem kui 150 m3/kuus või 5 m3/ööpäevas;

•

juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett;

•

juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt,
sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või
oht veekogu seisundile.

sealhulgas

ka

jää

võtmise

korral

enam

kui

Vee erikasutusluba pole vaja (veeseaduse §188):
•

põhjavee ärajuhtimiseks kõrge põhjavee tasemega või liigniiskelt alalt õiguspäraselt
ehitatud ehitise toimimiseks ja kaitseks;

•

kuni ühe kuupmeetri heitvee veekogusse juhtimiseks ööpäevas või kuni viie kuupmeetri
heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas, kui see tegevus vastab veeseaduse § 128 lõike
7 alusel kehtestatud heitvee suublasse juhtimise nõuetele.

Vastavalt Keskkonnaameti Keskkonnalubade registri (kotkas.envir.ee) väljavõttele Harku valla
vee-erikasutuse kohta, on vallas 31 kehtivat luba, mille nimekiri on esitatud lisas 1. Antud
väljavõte ei sisalda AS Tallinna Vesi vee-erikasutuse luba Harku aleviku puurkaevudele ning AS
HKScan kompleksluba, mis sisaldab samuti veevõttu puurkaevust.
Järgmises tabelis on toodud nimekiri arengukavas käsitletud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
objektide lubadest.
Tabel 3-1. Kehtivad ÜVK keskkonnaload vee erikasutuseks Harku vallas
Luba

Vee
erikasutaja

Selgitus

L.VV/326661

OÜ Strantum

Kõik OÜ-le Strantum kuuluvad ühisveevärgi ja kanalisatsiooni puurkaevud ning reoveepuhastid ja
väljalasud

01.11.2015 31.12.2030

L.VV/333374

OÜ Strantum

Meriküla SÕK territooriumil omatarbeks C-V
põhjaveekihi puurkaevust 1887 vee võtmine.
Reovesi suunatakse ühiskanalisatsiooni

01.09.2019 31.12.2042

L.VV/328381

AS Tallinna
Vesi

Harku alevi ühisveevärgis C-V (puurkaevud 79, 80, 77)
ja O-C (puurkaev 1028) põhjaveekihist vee võtmine.
Puurkaevud ei ole kasutuses, kuna kasutatakse
Tallinna pinnavett. Reovesi suunatakse Tallinna
ühiskanalisatsiooni

07.11.2016 31.12.2042

Loa kehtivus

L.VV/327464

MTÜ
Järvekalda

Harkujärve külas Järvekalda tee elamute piirkonnale
C-V põhjaveekihi puurkaevust 76 vee võtmine.
Puurkaevu omand on 2020a-l üleantud OÜ-le
Strantum ja plaanitakse vee-luba uuendada

28.03.2016 31.12.2030

L.VV/326875

OÜ
Targovara

Liikva külas Jõe-Loo ja Otsa-Mikko elamupiirkondades
vee võtmine (C-V puurkaevud 20729, 15877) ning
reovee puhastamine ja suunamine suublasse.

12.11.2015 12.11.2020

Jõe-Loo piirkonnas on rajatiste omand 2020a-l üle
läinud MTÜ-le Jõe-Loo Asum, kes on taotlenud uut
keskkonnaluba, mille eelnõu on Keskkonnaamet
menetlusosalistele saatnud 08.12.2020 kirjaga nr DM110342-9. Otsa-Mikko elamupiirkonnas ei ole
käesoleval hetkel kehtivat veeluba ja
ühiskanalisatsiooni teenuse pakkumine toimub
vastuolus kehtiva seadusandlusega.
L.VV/327151

MTÜ
Merihobu
Haldus

L.VV/325547

OÜ Ewelink

Ilmandu külas Tuulepesa elamurajoonis C-V
põhjaveekihi puurkaevust 20135 veevõtt ning reovee
puhastamine ja suunamine suublasse

01.12.2014
31.12.2030

Kompleksluba
L.KKL.HA217156

AS HKScan
Estonia

Tabasalu alevikus tootmisotstarbel C-V põhjaveekihi
puurkaevust 756 veevõtt ning sademevee väljalasud (6
tk).
Reovesi suunatakse Tabasalu ühiskanalisatsiooni.

2005 - 2042

3.3

Rannamõisa külas Merihobu elamurajoonis C-V
põhjaveekihi puurkaevust 16069 vee võtmine. Reovesi
purgitakse

07.01.2016 –
31.12.2030

Reoveekogumisalad

Reoveekogumisala on piirkond, kus elanikkond ja/või majanduslik tegevus on piisav asula reovee
kogumiseks ja reoveepuhastisse juhtimiseks või keskkonda heitmiseks. Reoveekogumisalad
kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga.
Tabel 3-2. Harku valla kinnitatud reoveekogumisalad
Nr

Reg.kood

Nimetus

1

RKA0370009

Vääna-Jõesuu

2
3

RKA0370067
RKA0370008

Vääna
Türisalu*

4
5

RKA0370066
Tutermaa
RKA0370010 Tallinn ja ümbrus

Koormus
Pindala ie/ha
ie
16.6
6950
418.3
189

16.8

3250

197.5

244

15.2

499573

16430.5

11.3
16.5
16.0

Asukoht
Liikva, Viti, Vääna-Jõesuu
külad
Vääna küla
Türisalu küla + Lääne-Harju
vald Keila-Joa alevik
Tutermaa küla
Harku alevik, Harkujärve küla,
Ilmandu küla, Laabi küla,
Rannamõisa küla, Tabasalu
alevik, Tiskre küla

6
7

RKA0370065
RKA0370007

Kumna
Muraste

403
4179

47.8
517

8.4
8.1

Kumna küla
Muraste küla, Suurupi küla

*- Seoses käimasoleva Türisalu veemajandusprojektiga on piirkonna vee-ettevõtja AS Lahevesi
koostamas Türisalu RKA muutmise ettepanekut eesmärgiga haarata alasse kõik
veemajandusprojektiga külgnevad hoonestatud kinnistud.

Joonis 3-1. Vääna-Jõesuu reoveekogumisala

Joonis 3-2. Vääna reoveekogumisala

Joonis 3-3. Türisalu reoveekogumisala

Joonis 3-4. Tutermaa reoveekogumisala

Joonis 3-5. Tallinna ja ümbruse reoveekogumisala

Joonis 3-6. Kumna reoveekogumisala

Joonis 3-7. Muraste reoveekogumisala

3.4

Pinnavesi

Vastavalt Keskkonnaregistrile on Harku valla territooriumil kokku 37 pinnaveekogu.
Eestis on moodustatud pinnaveekogumid järgmiste näitajate põhjal, mille seisundit jälgitakse ja
hinnatakse pidevalt:
Pinnaveekogumitena on eristatud kõik olulised ja selgelt eristuvad pinnavee osad, mis on:
•
•
•

kõik vooluveekogud, mille valgala on 10 km2 ja suurem;
kõik maismaa seisuveekogud, mille veepeegli pindala on 0,5 km2 ja suurem;
kogu rannikuvesi.

Eksperthinnangute põhjal on tehtud erandeid mõnede järgmiste veekogude määramisel
pinnaveekogumiteks:
•
•
•

vooluveekogu, mille valgala pindala on 10–25 km2 ja mis suubub vooluveekogusse,
kuid milles ei ole tüübiomaste tunnuste kindlaks tegemiseks piisavalt vett;
vooluveekogu, mille valgala pindala on väiksem kui 10 km2;
maismaa seisuveekogu, mille veepeegli pindala on väiksem kui 50 ha.

Harku vallas on järgmised pinnaveekogumid, millele on määratud seisund:

Koondseisund
2018

Koondseisundi
eesmärk
2021

Kesine

Kesine

Hea

Harku järv

Halb

Halb

Hea

Keila joast
suudmeni

Keila_3

Hea

Halb

Hea

1095800_1

Vanamõisa
pkr

Vanamõisa

Hea

Hea

Hea

1094000_1

Tiskre

Tiskre

Halb

Halb

Hea

1094500_1

Vääna
Pääsküla
jõeni

Vääna_1

Hea

Kesine

Hea

1094500_2

Vääna
Pääskülast
suudmeni

Vääna_2

Halb

Kesine

Hea

Veekogu
nimetus ja
kood

Veekogumi
kood

Veekogumi
pikk nimi

Veekogumi
lühike nimi

Koondseisund
2013

Harku oja
VEE1094100

1094100_1

Harku

Harku

Harku järv
VEE2001300

2001300_1

Harku järv

Keila jõgi
VEE1096100

1096100_3

Pihuoja
VEE1095800
Tiskre oja
(Tiskre jõgi)
VEE1094000

Vääna jõgi
VEE1094500

3.5

Põhjavesi

3.5.1 Ressursid
Ühisveevärgis kasutatakse Harku vallas põhiliselt Kambrium-Vendi ja Ordoviitsium-Kambriumi
veekompleksi vett. Enamus Harku valla territooriumist asub kaitsmata põhjaveega alal.
Põhjaveevarud on kinnitatud keskkonnaministri käskkirjaga 25.04.2016 nr 1-2/16/379, mis
tugineb AS Maves 2016 a tööl nr 150039 Harjumaa Ordoviitsiumi-Kambriumi ja Kambriumi-Vendi
veekihtide Harku, Jõelähtme, Viimsi, Saku valdade ning Tallinna (välja arvatud Nõmme ja
Lasnamäe linnaosa) ja Maardu linna põhjaveevarude ümberhindamise uuring.
Tabel 3-3. Harku valla kinnitatud põhjavee tarbevarud kuni 2042 a ja registreeritud veevõtt
Põhjaveemaardla
(nr)

Põhjaveemaardla
piirkond

Põhjaveevaru
m3/d/veekiht

Varu
kategooria
ja otstarve

Registreeritud
veevõtt 2018*

Harku vald (25)

Harku vald

1100/O-C

P joogivesi

133

Harku vald

2000/C-V

P joogivesi

635

Tabasalu (27)

Tabasalu

2000/C-V

T2 joogivesi

1045

Harku (26)

Harku

200/O-C

P joogivesi

44

Harku

1000/C-V

T2 joogivesi

207

Muraste

2000/C-V

P joogivesi

431

Muraste (46)
Kokku C-V

7000

2318

Kokku O-C

1300

177

KOKKU

8300

2495

*- Vastavalt Keskkonnaagentuuri viimasele avalikustatud 2018 a põhjaveevaru bilansi aruandele
Antud tabeli alusel on näha, et on suur kasutamata põhjavee varu, mis on mõeldud eelkõige
perspektiivsete tarbijate lisandumiseks (sh uued elupiirkonnad kui ka olemasolevate
suvilapiirkondade liitmine ühisveevärgiga).
C-V veekihi põhjavesi on kõigil maardlatel sarnane ja vastab omadustelt joogiveeallika valiku I
kvaliteediklassi nõuetele välja arvatud raud, mangaan, mõningal määral ammoonium ja
ülemäärast efektiivdoosi põhjustavad loodusliku päritoluga raadiumiühendid. Viimast on vaja
olmeveena kasutamisel trassi antavast veest veetöötlusega eemaldada. Vee raadiumist
puhastamise vajaduse osas Terviseamet praegusel hetkel puhastamisnõuet ei rakenda, sest
läbiviidud hinnangute järgi on risk väike ja Terviseameti seisukoha järgi hetkel puudub optimaalne
veepuhastuslahendus raadiumist.
Arvestuspiirkondade O-C põhjavesi jääb varude arvestusaja jooksul valdavalt surveliseks ning
põhjavesi vastab oma omadustelt joogiveeallika valiku I kvaliteediklassi nõuetele välja arvatud
raud, mangaan ja ammoonium, mida on vaja olmeveena kasutamisel trassi antavast veest
veetöötlusega eemaldada. Piirkonna Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihi põhjaveest võetud kaks
efektiivdoosi analüüsi jäävad alla piirväärtuse.

3.5.2 Põhjavee kaitstus
Enamus Harku valla territooriumist asub kaitsmata põhjaveega alal.

Joonis 3-8. Harku valla põhjaveekaitstuse kaart

3.6

Looduskaitsealad

Harku vallas paiknevad või sellega külgnevad kaitstavad loodusobjektid on leitavad
Keskkonnaregistrist, samuti on need Keskkonnaameti ettepanekul kantud ÜVK arendamise kava
kaardimaterjalile. Igal objektil on kaitsevöönd, milles planeeritav tegevus, sh torustike ehitus ja
rekonstrueerimine, peab olema kooskõlastatud Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooniga.
Harku vallas on 178 kaitsealuse liigi leiukohta ja 8 kaitsealuse liigi püsielupaika. Allpooljärgnevas
tabelis on toodud Harku valla kaitstavate looduspaikade nimekiri (v.a. kaitsealused liigid ja
kaitsealuse liigi püsielupaigad). Rahvusvahelise tähtsusega loodusalasid ja Natura alasid
käsitletavates asumites on kokku 12 (10 Natura loodusala, 1 Natura linnuala ja 1 HELCOM
merekaitseala).
Tabel 3-4. Looduskaitsealad ja –objektid käsitletavates piirkondades

Asukoht

Natura (loodusala)
Ilmandu, Muraste,
Suurupi küla
Naage küla
Türisalu, Vääna-Jõesuu
küla
Rannamõisa, Ilmandu
küla, Tabasalu alevik
Suurupi, Vääna-Jõesuu
küla
Türisalu, Vääna-Jõesuu
Vääna, Liikva, Naage,
Vahi, Vaila, VäänaJõesuu küla
Humala, Vääna, Adra,
Naage küla
Viti küla
HELCOM merekaitseala
Vääna-jõesuu, Türisalu
küla
Natura (linnuala)
Türisalu ja Vääna-Jõesuu
küla
Hoiuala
Vääna-Jõesuu küla

Registrikood

Objekti nimetus

Maisma
a
pindala,
ha

Veeos
a
pindal
a, ha

Pindal
a
kokku,
ha

RAH00004
71
RAH00004
96
RAH00000
06
RAH00004
50
RAH00004
72
RAH00004
48
RAH00006
13

Muraste loodusala

140,2

0,2

140,4

Naage loodusala

4,6

0

4,6

Pakri loodusala

3365,7

Rannamõisa
loodusala
Suurupi loodusala

63,3

17097,
1
2,4

20462,
8
65,7

184

6,5

190,5

Türisalu loodusala

164,6

0

164,6

Vääna jõe loodusala

29,6

0

29,6

RAH00005
30
RAH00006
61

Vääna loodusala

853,4

0

853,4

Vääna-Viti loodusala

15,9

0

15,9

RAH00006
71

Pakri (rahvusvaheline
kood 206)

RAH00006
32

Pakri linnuala

3365,7

17097,
1

20462,
8

Pakri

2067,2

16943,
7

Vääna

446,7

19010,
9
446,7

KLO20001
67
Vääna, Humala, Naage ja KLO20001
Adra küla
36
Üksikobjekt – rändrahn ja kivikülvid

0

Asukoht

Registrikood

Objekti nimetus

Ilmandu küla

KLO40004
76

Taru hiidrahn; Taari
hiidrahn

KLO40003
93
KLO40039
4
KLO40010
78

Pilladu tamm

Üksikobjekt
Harkujärve küla
Tiskre küla
Ilmandu küla
Kaitseala - puistu
Tutermaa küla

KLO12004
56
Kaitseala – kaitsealune park
Harku alevik
KLO12005
83
Kumna küla
KLO12003
94
Muraste ja Suurupi küla
KLO12005
64
Suurupi, Viti ja VäänaKLO12003
Jõesuu küla
74
Vääna küla
KLO12004
64
Kaitseala - maastikukaitseala
Naage küla
KLO10001
66
Tabasalu alevik,
KLO10001
Rannamõisa küla
16
Ilmandu, Rannamõisa
KLO10001
küla, Tabasalu alevik
40
Türisalu ja Vääna-Jõesuu KLO10001
küla
43
Türisalu ja Vääna-Jõesuu KLO10007
küla
63
Humala, Vääna, Adra,
KLO10004
Naage küla
27
Allikas: Keskkonnaregister

Maisma
a
pindala,
ha

Veeos
a
pindal
a, ha

Pindal
a
kokku,
ha

0,3

0,3

Rabakivi tamm
Tilgu koopad ja
kivikülv
Valingu tammik

8,1

8,1

Harku mõisa park

23,1

23,1

Kumna mõisa park

4,7

4,7

Muraste mõisa park

5,1

5,1

Viti mõisa park

2

2

Vääna mõisa park

12,7

12,7

Naage

4,6

4,6

Rannamõisa

65,6

65,6

Rannamõisa

66,6

66,6

Türisalu

96,7

96,7

Türisalu

96,7

96,7

Vääna

406,6

406,6

4 Sotsiaalmajanduslik ülevaade
4.1

Lühiülevaade

Harku vald on Tallinnast läänes asuv 159,7 km2 suurune omavalitsusüksus, mida iseloomustab
22 km pikkune rannajoon ja mitmekesine looduskeskkond. Vald on tihedalt lõimunud
pealinnapiirkonda.
Harku vallas on 2 alevikku (Tabasalu ja Harku) ning 22 küla (viimane küla – Meriküla – lisandus
2018. aasta alguses). Vald jaguneb 8 eriilmeliseks paikkonnaks:
1. Harku;
2. Harkujärve-Tiskre;
3. Kumna-Tutermaa;
4. Muraste-Suurupi;
5. Tabasalu-Rannamõisa;
6. Türisalu;
7. Vääna;
8. Vääna-Jõesuu.
Kõige tihedamalt on asustatud Tabasalu piirkond, kus asub ka valla keskus. Tallinna kesklinn
asub sellest 13 km kaugusel. Samuti on suure elanike arvuga Harkujärve, Tiskre ning Muraste,
Suurupi.
Harku vallas elas 01.01.2020 seisuga 15 193 inimest1.
Tabel 5. Harku valla suurimad asustusüksused 01.01.20192

Asula/küla
Adra küla
Harku alevik
Harkujärve küla
Humala küla
Ilmandu küla
Kumna küla
Kütke küla
Laabi küla
Liikva küla
Meriküla
Muraste küla
Muraste küla
Naage küla

elanike
arv
106
644
757
44
411
276
64
25
485
142
1809
9
166

1

https://www.harku.ee/statistika

2

https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajandustaristu-arendamine-1

elanike
arv
Rannamõisa küla
786
Suurupi küla
1115
Suurupi küla
3
Sõrve küla
194
Tabasalu alevik
3631
Tiskre küla
1064
Tutermaa küla
247
Türisalu küla
624
Vahi küla
160
Vaila küla
79
Viti küla
485
Vääna küla
252
1116
Vääna-Jõesuu küla
Leibkonna keskmiseks suuruseks, s.t. eramu või korteri elanike arvuks, on käesoleva arendamise
kava arvutustes võetud 2,4 inimest, mis on Eesti Sotsiaaluuringule 2018 tuginedes Harju
maakonna keskmine ilma Tallinnata3.
Asula/küla

4.2

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse kasutajad

OÜ Strantum pakub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust Harku vallas Tabasalus,
Rannamõisas, Tiske-Harkujärve piirkonnas, Kumna ja Tutermaa külades, Harku alevikus, Vääna,
Viti, Muraste ja Vahi küla piirkonnas.
AS Lahevesi pakub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust Harku vallas Türisalu piirkonnas.
OÜ Targovara pakkus varasemalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust Otsa-Mikko ja JõeLoo vee-ettevõtja piirkonnas. Jõe-Loo piirkonnas on rajatiste omand 2020a-l üle läinud MTÜ-le
Jõe-Loo Asum.
Ewelink OÜ pakub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust Tuulepesa vee-ettevõtja
tegevuspiirkonnas.

4.3

Leibkonnaliikme sissetulek ja maksevõime

Harku valla elanike maksevõime prognoosimisel on oluline analüüsida piirkonna leibkonnaliikme
netosissetulekuid lähiminevikus ning prognoosida sissetulekute muutusi lähitulevikus ja hinnata
ÜVK-teenustega seotud kulude osakaalu netosissetulekust. Järgnev analüüs on üheks alustalaks
Harku valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkondades vee– ja
kanalisatsioonitariifi kujundamisel. Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta
valdade kaupa, kuid Eesti Statistikaamet avaldab leibkonnaliikme netosissetulekut maakondade
tasemel. Järgmises tabelis on toodud kogu Eesti, Põhja-Eesti ja Harju maakonna (ilma
Tallinnata) leibkonnaliikme kuine netosissetulek aastatel 2016-2018.
Tabel 4-2. Leibkonnaliikme kuine sissetulek aastatel 2016-2018
Aasta
Harju
maakond
(ilma Tallinnata)
muutus

3

Ühik
EUR/kuu
EUR/kuu

2016
684

2017
751
0,1

https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajandustaristu-arendamine-1

2018
857
0,14

Aasta
Põhja-Eesti
Kogu Eesti

Ühik
EUR/kuu
EUR/kuu

2016
712
620

2017
778
681

2018
861
767

Andmed: Eesti Statistikaamet

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Harju maakonnas 2018.
aastal ligikaudu 857 eurot (vt eelolev tabel). Harju maakonna leibkonnaliikme keskmine
netosissetulek on olnud kõigil vaadeldud aastatel sarnane Põhja-Eesti leibkonnaliikme
sissetulekuga. Harju maakonna (ilma Tallinnata) leibkonnaliikme sissetulek on kõrgem kui Eesti
keskmine leibkonnaliikme sissetulek.
Harju maakonna (ilma Tallinnata) leibkonnaliikme netosissetuleku kirjeldamiseks kasutatakse
käesolevas töös Statistikaameti andmeid Harju maakonna leibkonnaliikmete netosissetulekute
kohta. Võttes aluseks viimase ning Rahandusministeeriumi palganominaalkasvu prognoosi
aastateks 2021-2032 on konsultant koostanud järgnevas tabelis toodud Harku valla
leibkonnaliikme kuise netosissetuleku prognoosi aastateks 2021-2032 (detailsem tabel toodud
peatükis 10 Finantsanalüüs).
Tabel 4-3. Harku valla leibkonnaliikme keskmine netosissetulek aastatel 2021-2032

Taskukohasus
Veeteenuste % majapidamiste
netosissetulekust
Leibkonnaliikme keskmine
sissetulek

2021

2022

2024

2027

2029

2030

2032

1,0%

1,0%

1,0%

1,1%

1,3%

1,2%

1,5%

856

875

910

966

1 005

1 025

1 066

Euroopa Komisjoni juhendmaterjal “Guidance on the Methodolgy for carrying out Cost-Benefit
Analyses” Working document No 4 ütleb, et vee ja kanalisatsiooniteenuse osakaal keskmisest
leibkonna sissetulekust ei tohiks ületada 4%. Lisaks tuleb arvesse võtta kas sotsiaalselt
vähemkindlustatud (paljulapselised pered, pensionärid, töötud jne) elanike gruppide võimalust
tarbida vee- ja kanalisatsiooniteenust normaaltasemel4.
2032. aastaks jõuab tariif 1,5% leibkonnaliikme sissetulekust, millega täidetakse rahastajate nõue
toetuse saamiseks (SA KIK keskkonnaprogramm).

4.4

Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete tasumine

OÜ Strantum juhtkonna andmetel ei ole ettevõttel märkimisväärseid probleeme Harku valla
piirkonnas arvete tasumisega. Seega täiendavat kulu ei planeerita arvete mittelaekumisest. Kuna
prognoositakse tariifitõuse, siis prognoositakse, et mittelaekuvate arvete osakaal võib tõusta
0,1%ini käibest.
Arvete tasumisel on hinnatud Harku valla suurima vee-ettevõtte OÜ Strantum poolt esitatud
andmed. Teiste vee-ettevõtjate kohta arengukava koostajatel andmed puuduvad.

4.5

Veetarve ja veeheide. Müügi- ja tootmismahud. Veekadu. Infiltratsioon

Järgnev tabel iseloomustab kokkuvõtlikult sotsiaalmajanduslikku hetke olukorda Harku vallas.

4
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Tabel 6. Olulisemad sotsiaalmajanduslikud näitajad 2020. aastal Harku vallas

Indikaator
Elanike arv Harku vallas
Teeninduspiirkonna rahvaarv
Leibkonnaliikme keskmine netosissetulek
ÜV teenuste tarbijate osakaal valla elanikest
ÜK teenuste tarbijate osakaal valla elanikest
Veetarve elaniku kohta
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest makstava
kulu osakaal leibkonnaliikme
netosissetulekust

Ühik
in
in
EUR/kuus
% elanikkonnast
% elanikkonnast
l/in/d

Näitaja
15 193
15 193
856
94%
92%
63

%

1,0%

OÜ Strantum ja Harku valla lähiaja prioriteediks on arendamise kava investeeringuprogrammi
I etapi elluviimine. Arvestades ülaltoodud sotsiaalmajanduslikke näitajaid on vajaminevatest
investeeringutest tekkiv hinnatõus ühel hetkel kindlasti vajalik, ent arvestades vee- ja
kanalisatsiooniteenuse kulu osakaalu elanike netosissetulekust, siiski ka tarbijatele vastuvõetav.

4.6

Omavalitsuse osalus ÜVK arendamisel

Harku valla 2020. aasta netovõlakoormuse prognoos eelarve alusel on 16,5 mln eurot ehk lubatud
ülemmäärast 64,8%. Lähiaastatel on kavas suurendada Harku valla laenuportfelli 11 mln euro
võrra ja laenujääk peaks 2021.aasta lõpuks ulatuma 26,2 mln euroni. Prognoosid näitavad, et
põhitegevuse tulem võimaldab sellises ulatuses laenu võtta. Kui majandusseis halveneb ja tulem
ei võimalda raha juurde laenata, siis tuleb investeeringute mahtu vähendada või kärpida
põhitegevuse kulusid5.
OÜ Strantumi korraldamisel lõpetatakse veeprojektid Murastes, Tabasalus-Rannamõisas ja
Väänas. Lääne-Harju valla vee-ettevõtte AS Lahevesi korraldamisel jätkatakse projektiga
Türisalu külas. Nendes projektides osaleb Harku vald omaosaluskulude katmisel kokku 1,33 mln
euroga aastatel 2020-2021.
SA KIK keskkonnaprogrammi toetuse taotlemine eeldab tariifide tõstmist vähemalt 1,5%ile
keskmisest leibkonnaliikme sissetulekust. Nimetatud nõue on ÜVK tariifide prognoosil täidetud.
Toetuste taotlemine ÜVK projektide elluviimisel järgneval 12 aastal on oluline, kuna ÜVK projektid
ilma toetuseta ei ole tasuvad (vt ka finantsanalüüs peatükk 10).

4.7

Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni teenindav ettevõte

OÜ Strantum põhitegevusteks on vee-, kanalisatsiooniteenuse osutamine, soojatootmine,
haldusteenused, spordikompleksi haldamine. Ettevõtte majandustegevuse tuludest moodustavad
26% vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine Harku vallas. OÜ Strantum põhiülesanded on:
-

5

kvaliteetse joogivee tagamine tarbija liitumispunktis ühisveevärgiga;
tekkiva reovee ärajuhtimine reoveepuhastitele;
keskkonnanõuetele vastavalt puhastatud heitvee juhtimine loodusesse.

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4081/0201/9017/HarkuVVK_26092019_m10_lisa1.pdf#

Ettevõtet juhib üks juhatuse liige. Juhtimist korraldab, teostab järelevalvet, võtab vastu otsuseid
olulistes ning strateegiliselt tähtsates küsimustes kuue liikmeline nõukogu.
2019. aastal oli OÜ Strantum müügi- ja muud tulud kokku 8,544 mln eurot (sh muu äritulud 3,740
mln eurot). Vee- ja kanalisatsiooniteenuste tulu oli 1,224 mln eurot. Ettevõtte tegevuskulud kokku
olid 6,368 mln eurot (millest kulum 2,077 mln eurot). Allolevas tabelis on toodud OÜ Strantum
peamised finantsnäitajad.
Tabel 4-5. OÜ Strantum olulisemad finantsnäitajad

Indikaator
Likviidsuskordaja
Maksevalmiduse kordaja
Võlakordaja
ROA
ROE

2018
0,99
0,99
0,11
0,13
0,15

2019
0,24
0,24
0,18
0,09
0,11

5 Veetoodang, veetarbimine, reovee vooluhulgad
Baastarbimiseks on 2019 aasta tarbimised.
Perspektiivse veetarbimise hindamisel on aluseks elanikkonna ühiktarbimine ning asutuste
ettevõtete puhul sarnane suhtarv elanikkonna veetarbimisele.
2019 a elanikkonna ühiktarbimine on piirkonniti mõnevõrra erinev, kuid väljakujunenud
kaasaegse ÜVK-ga varustatud piirkondades on see suhteliselt sarnane jäädes suurusjärku
~100l/d in. Erinevus tuleb reeglina sesoonselt kasutatavates elamupiirkondades, kus suvisel
perioodil on ühiktarbimine sarnane tavaolukorraga, aga vett tarbitakse ~1/4 osa aastast ehk aasta
keskmine veetarve antud juhmitel on ~25l/d in. Samuti võivad suuremad erinevused olla
väiksemates piirkondades, kus keskmine elanike arv elamuühiku kohta ei vasta valla keskmistele
näitajatele.
Valla vee-ettevõtte OÜ Strantum ja valla osalusega AS Lahevesi teeninduspiirkondade
vooluhulkade koondtabel on esitatud järgmises tabelis.
Tabel 5-1. OÜ Strantum ja AS Lahevesi summaarne vooluhulkade tabel
Näitaja
VEEVARUSTRUS
Veevõtt
Veemüük kokku, sh

Ühik

2019

2024

2031

m3
m3

621 536
499 820

714 866
649 878

879 644
799 676

Elanikkond
Asutused-ettevõtted
Asutused-ettevõtted

m3
m3
% el-st

436 747
63 073
14.4%

559 795
90 083
16.1%

695 805
103 871
14.9%

m3
%
müügist
in
l/d

121 716

64 988

79 968

24.4%
14 987
79.8

10.0%
18 960
80.9

10.0%
23 904
79.7

m3
m3

1 080 815
482 173

1 251 675
649 878

1 531 242
799 676

Elanikkond
Asutused-ettevõtted
Asutused-ettevõtted

m3
m3
% el--st

430 782
53 641
12.5%

559 795
90 083
16.1%

695 805
103 871
14.9%

Inflitratsioon
Inflitratsioon
Liitunud elanikke
Elanike ühiktarbimine

m3
%
in
l/d

590 966
54.7%
14 720
80.2

601 797
48.1%
18 960
80.9

731 566
47.8%
23 904
79.7

Arvestamata vesi
Arvestamata vesi
Liitunud elanikke
Elanike ühiktarbimine
KANALISATSIOON
Eelvoolu juhitud reovee
kogus
Kanalisatsiooni müük, sh

Tabelis kajastatud elanike arv kajastab eelduslikku liitujate arvu, mis peaks tulevikus oluliselt
suurenema seoses ÜVK rajamisega endistele suvilapiirkondadele. Antud näitaja ei ole võrdne
registreeritud elanike arvuga. Keskmine elanike ühiktarbimine on pikas perspektiivis mõnevõrra
väiksem, kuna uusi liitujaid on enam just endistest suvilapiirkondades, kus aastaringselt tarbijaid
on vähe.

6 Ühisveevärk ja –kanalisatsioon
Harku vallas on valla volikogu otsustega kehtestatud järgmised vee-ettevõtte tegevuspiirkonnad
koos neis määratud vee-ettevõtetega:
Pos

Tegevuspiirkond

Määratud vee-ettevõte

1.

Kumna-Tutermaa

OÜ Strantum

2.

Suurupi

Haldusleping nr 5-11/456

3.

Vahi

4.

Vääna-Jõesuu

5.

Muraste

Vee-ettevõtja määramine Kumna-Tutermaa, Suurupi,
Vahi, Vääna, Vääna-Jõesuu, Muraste ja TabasaluRannamõisa vee-ettevõtja tegevuspiirkondades VVK
25.08.2016 otsus nr 121

6.

Tabasalu‐Rannamõisa

7.

Tiskre-Harkujärve

8.

Harku alevik

Tiskre-Harkujärve
01.07.2019

Haldusleping

Türisalu

5-9/306/19

Vee-ettevõtja määramine Tiskre-Harkujärve veeettevõtja tegevuspiirkonnas VVK 27.12.2018 otsus nr
115
AS Tallinna Vesi
Vee-ettevõtja määramine
14.10.2005 otsus nr 105

9.

nr

Harku

alevikus

VVK

AS Lahevesi
Haldusleping nr 5-11/17/8 12.01.2017
Vee-ettevõtja määramine Türisalu vee-ettevõtja
tegevuspiirkonnas VVK 03.01.2017 otsus nr 153

10.

Tuulepesa

OÜ Ewelink
Tuulepesa
vee-ettevõtja
tegevuspiirkonna
kehtestamine ja vee-ettevõtja määramine 19.12.2019
Haldusleping nr 5-9/3/20 30.01.2020

11.

Otsa-Mikko

OÜ Targovara
Vee-ettevõtja
määramine
ja
Otsa-Mikko
tegevuspiirkonna kehtestamine VVK 07.04.2015
otsus nr 28

12.

Jõe-Loo

OÜ Targovara
Vee-ettevõtja
määramine
ja
Jõe-Loo
tegevuspiirkonna kehtestamine VVK 07.04.2015
otsus nr 29

Nimetatud piirkondadest
reoveekogumisaladele.

ei jää Vahi, Tuulepesa, Otsa-Mikko ja Jõe-Loo kinnitatud

Lisaks on valla territooriumil veel veevärke, millel on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tunnused,
mida haldavad rajatiste omanikud.

Järgnevalt käsitletakse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni objekte piirkondade kaupa, mis on
kokkuvõtvalt esitatud ka järgmises tabelis:
Piirkond

Veeallikas

Kanalisatsiooni eelvool

TabasaluRannamõisa

Puurkaevpumplad

Tallinna reoveepuhasti

Harkujärve-Tiskre

Puurkaevpumplad ja AS Tallinna
Vesi ühisveevärk

Tallinna reoveepuhasti

Harku alevik

AS Tallinna Vesi ühisveevärk.
Puurkaevpumplad on reservis

Tallinna reoveepuhasti

Muraste

Puurkaevpumplad

Meriküla reoveepuhasti

Suurupi- VäänaJõesuu- Viti

Puurkaevpumplad

Suurupi reoveepuhasti

Türisalu

Keila-Joa puurkaevpumplad

Keila-Joa reoveepuhasti

Kumna-Tutermaa

Kumna puurkaevpumpla

Keila linna reoveepuhasti

Vääna

Puurkaevpumpla

Vääna reoveepuhasti

Merihobu tee

Puurkaevpumpla

Kogumismahuti

Tuulepesa tee

Puurkaevpumpla

Reoveepuhasti

Loopealse

Puurkaevpumpla

Kogumismahuti

Otsa-Mikko

Puurkaevpumpla

Reoveepuhasti

Jõe-Loo

Puurkaevpumpla

Reoveepuhasti

Vahi

Puurkaevpumpla

Kogumismahuti

Muud piirkonnad

6.1

Tabasalu-Rannamõisa piirkond (Tallinna RVP)

Piirkonda kuulub Tabasalu alevik (va Teelahkme piirkond), Rannamõisa ja Ilmandu küla
piirkonnad, mis jäävad Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteest põhja suunas ning Meriküla
piirkond Ilmandu küla naabruses. Antud asustusüksuste elanike arv 2019 a seisuga oli 4970 in,
millest käsitletavasse piirkonda jääb neist hinnanguliselt ~4200 in.
Piirkonna puhul on oluline, et olukord ÜVK rajatistega on olulises muutumises, kuna lõppemas on
„Tabasalu, Rannamõisa veemajandusprojekt – veetöötlusjaamade, vee- ja kanalisatsioonivõrgu
rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks“, mis muudab senist olukorda märgatavalt. Kuna suures
osas on ÜVK rajatised rajatud või lähiajal rajamisel, siis käsitletakse neid kui olemasolevaid.
Vee-ettevõtjaks on piirkonnas OÜ Strantum, kelle kliendilepingute alusel oli 2019 a arvutuslikult
tarbijaid 4193 in, mis ei sisalda piirkonna veemajandusprojektiga täiendavalt liituvaid kinnistuid
(218 tk) millega lisandub arvestuslikult 545 uut liitujat. Arvestada tuleb ka, et suur osa liitujaid on
suvilatest, kes ei kajastu rahvastiku andmetes, mistõttu tarbijate ja elanike arv ei ole kooskõlas.
Perspektiivne elanike/liitujate arv saab täiendavalt kasvada seoses detailplaneeringutega
plaanitud elamumaade arendamisega, mis jäävad eelkõige olemasolevate ÜVK-rajatiste
lähipiirkonda, millega võib lisanduda ~300 uut elamuühikut ehk ~750 uut tarbijat.

Kokkuvõttes võib lähitulevikus tarbijate arv olla ~4740 in ning kaugemas perspektiivis vastavalt
kehtestatud detailplaneeringutele kuni ~5490 in.

6.1.1 Veevarustus
Veemajandusprojekti järgselt põhineb ühisveevärk kolmel varem rajatud puurkaevul (PK-Tasuja,
PK-Sarapuu ja PK-Allika), mille juurde on rajatud veetöötlusseadmed, reservuaarid ja 2. astme
pumpad, mis on võimelised tagama kogu piirkonna tänase ja perspektiivse olme- ja
tuletõrjeveevajaduse hüdrantide baasil.
Varasemalt baseerus kogu ühisveevärk ainult Tabasalu puurkaevudel (PK-Keskuse, PKSarapuu), kuid peale PK-Allika töösse võtmist juhitakse Rannamõisa ja Ilmandu ühisveevärkki
selle puurkaevu vesi. Torustikud jäävad siiski ühendatuks ning vajadusel saab vett suunata ka
erinevate piirkondade vahel.
Tabasalu piirkonnas jääb maapind valdavalt vahemikku 27-35 m (erandiks on Nõmme tee
piirkond, kus maapind on 12-21 m). Piirkonnas on vaja hoida vabasurvet kuni 5-korruseliste
elamute tarvis (~3.5 bar) ehk absoluutne rõhk peab keskuse piirkonnas ulatuma kuni ~+70 mABS.
Rannamõisa, Ilmandu ja Meriküla maapind jääb vahemikku 15-40 mABS, olles madalam läbivalt
läbi mõlema küla mereäärsetel aladel (Ringtee, Tilgu tee) ning kõrgeim Kadaka tee piirkonnas
(+40 mABS) ja piirkonna teises otsas Tabasalu naabruses. Piirkonnas on madalhoonestus ja
vajalik vabasurve kuni ~3 bar ehk kõrgemal alal Kadaka tee piirkonnas absoluutne rõhk ~75
mABS. Samas survetsoonis põhjustaks see madalamas piirkonnas vabarõhu ~6 bar ning
Tabasalu veevärgi rõhul oleks vabarõhk kuni ~5.5 bar.
OÜ-ga Strantum on 2019 a seisuga liitunud 1677 elamispinda, mille kohaselt on ühisveevärgiga
liitunud arvutuslikult 4193 in ning Veemajandusprojekti järgselt ~4738 in. Pikas perspektiivis võib
elanike arv kasvada vastavalt kehtestatud detailplaneeringutele kuni ~5490 in.
Veevõtt OÜ Strantum ühisveevärgi puurkaevudest oli 2019 a-l keskmiselt 542 m3/d ning müüdud
vee kogus keskmiselt 495 m3/d, mis teeb arvestamata vee osakaaluks ~9 %.
Elanike eritarbimine oli arvutuslikult 91 l/d el; ettevõtete tarbimise osa moodustas elanike
veetarbimisest 29 %.
6.1.1.1 Puurkaevud, pumplad
Keskuse puurkaevpumpla (puurkaev nr 796)
Puurkaev koos selle kohale rajatud tehnohoonega paikneb kinnistul Teenuste tn 2b
(19801:001:2665). Koos tehnohoone rajamisega (pindalaga 40 m2) rekonstrueeriti ka puurkaev
ja asendati selle süvaveepump.
Puurkaev on puuritud 1986 a-l sügavusega 175 m ja see ulatub C-V põhjaveekogumi V2vr
põhjaveekihti, mis jääb Tabasalu põhjaveevaru piirkonda (27). Veeloaga (nr L.VV/326661) on
OÜ-le Strantum lubatud veevõtt 435 m3/d ning 2019 a-l pumbati keskmiselt 336 m3/d.
Puurkaevu veekvaliteet ei vasta nõuetele raua ja mangaanisisalduse, hägususe ja värvuse osas.
Süvaveepumbaga
pumbatakse
põhjavesi
puurkaevust
läbi
veekäitlussüsteemi
eraldipaiknevatesse r/b reservuaaridesse (2x150 m3) ning sealt 2. astme survetõstepumpadega
edasi aleviku veevõrku. Süvaveepump on dimensioneeritud vooluhulgale 17.2 m3/h.

Veetöötlus koosneb aeratsioonisüsteemist ning kahest raua-mangaani survefiltrist, mis on
dimensioneeritud jõudlusele kokku 30 m3/h.
Filtrite uhtumiseks on rajatud eraldi uhteveepump, mis saab vee reservuaarist. Filtrisüsteemi
läbipesusse lülitamine leiab aset vastavalt töödeldud vee kogusele või ajaintervallile.
2. astme pumpadena on kolm paralleelselt ühendatud vertikaalset survetõstepumpa, kaks on töös
ja üks reservis. Pumbagrupp on projekteeritud maksimaalsele vooluhulgale 58 m3/h, 3-5 bari.
Pumpade tööd juhivad sagedusmuundurid. Pumbad töötavad vaheldumisi, et võrdselt koormust
jagada. Täiendavalt on ebaühtluse silumiseks paigaldatud membraanhüdrofoor mahuga 300 l.
Vee desinfitseerimine on ette nähtud NaOCl vesilahusega, milleks on portatiivne dosaatorpump
koos mahutiga (40 l).
Sarapuu puurkaevpumpla (puurkaev nr 789)
Puurkaev koos selle kohale rajatud tehnohoone (pindalaga 30 m2) ja reservuaariga (2x150 m3)
paikneb kinnistul Tasuja tn 8 (19801:001:2989). Koos tehnohoone rajamisega rekonstrueeriti ka
puurkaev ja asendati selle süvaveepump.
Puurkaev on puuritud 1982 a-l sügavusega 175 m ja see ulatub C-V põhjaveekogumi V2vr
põhjaveekihti, mis jääb Tabasalu põhjaveevaru piirkonda (27). Veeloaga (nr L.VV/326661) on
OÜ-le Strantum lubatud veevõtt 190 m3/d ning 2019 a-l pumbati keskmiselt 146 m3/d.
Puurkaevu veekvaliteet ei vasta nõuetele raua ja mangaanisisalduse osas.
Süvaveepumbaga pumbatakse põhjavesi puurkaevust läbi veekäitlussüsteemi samas
hoonekompleksis olvatesse r/b reservuaaridesse (2x150 m3) ning sealt 2. astme
survetõstepumpadega edasi aleviku veevõrku. Süvaveepump on dimensioneeritud vooluhulgale
22.4 m3/h.
Veetöötlus koosneb aeratsioonisüsteemist ning kahest raua-mangaani survefiltrist, mis on
dimensioneeritud jõudlusele kokku 22.4 m3/h.
Filtrite uhtumiseks on rajatud eraldi uhteveepump, mis saab vee reservuaarist. Filtrisüsteemi
läbipesusse lülitamine leiab aset vastavalt töödeldud vee kogusele või ajaintervallile. Filtri
uhtumise käigus tekkiv uhtevesi juhitakse kanalisatsiooni.
2. astme pumpadena on kolm paralleelselt ühendatud vertikaalset survetõstepumpa, kaks on töös
ja üks reservis. Pumbagrupp on projekteeritud maksimaalsele vooluhulgale 58 m3/h, 3-5 bari.
Pumpade tööd juhivad sagedusmuundurid. Pumbad töötavad vaheldumisi, et võrdselt koormust
jagada. Täiendavalt on ebaühtluse silumiseks paigaldatud membraanhüdrofoor mahuga 300 l.
Vee desinfitseerimine on ette nähtud NaOCl vesilahusega, milleks on portatiivne dosaatorpump
koos mahutiga (40 l).
Allika puurkaevpumpla (puurkaev nr 4660)
Puurkaev koos selle kohale rajatud tehnohoone (pindalaga 30 m2) ja reservuaariga (2x75 m3)
paikneb kinnistul Tilgu tee 10a (19801:001:0606). Koos tehnohoone rajamisega rekonstrueeriti
ka puurkaev ja asendati selle süvaveepump.
Puurkaev on puuritud 1992 a-l sügavusega 110 m ja see ulatub C-V, mis jääb Tabasalu
põhjaveevaru piirkonda (27), kuid väga lähedale Muraste arvestuspiirkonnale (46).
Puurkaevu veekvaliteet ei vasta nõuetele raua sisalduse osas.

Süvaveepumbaga pumbatakse põhjavesi puurkaevust läbi veekäitlussüsteemi samas
hoonekompleksis olvatesse r/b reservuaaridesse (2x75 m3) ning sealt kahe survetsooni 2. astme
survetõstepumpadega edasi aleviku veevõrku. Süvaveepump on dimensioneeritud vooluhulgale
18 m3/h.
Veetöötlus koosneb aeratsioonisüsteemist ning kahest raua survefiltrist, mis on dimensioneeritud
jõudlusele kokku 18 m3/h.
Filtrite uhtumiseks on rajatud eraldi uhteveepump, mis saab vee reservuaarist. Filtrisüsteemi
läbipesusse lülitamine leiab aset vastavalt töödeldud vee kogusele või ajaintervallile. Filtri
uhtumise käigus tekkiv uhtevesi juhitakse kanalisatsiooni.
2. astme pumpadena on 2x kolm paralleelselt ühendatud vertikaalset survetõstepumpa (kaks on
töös ja üks reservis) eraldi Tabasalu ning Rannamõisa ja Ilmandu survetsoonidele. Pumbad on
valitud eelkõige tagamaks tuletõrjevee vooluhulk 10 l/s.
Pumpade tööd juhivad sagedusmuundurid. Pumbad töötavad vaheldumisi, et võrdselt koormust
jagada. Täiendavalt on ebaühtluse silumiseks paigaldatud membraanhüdrofoor mahuga 300 l.
Vee desinfitseerimine on ette nähtud NaOCl vesilahusega, milleks on portatiivne dosaatorpump
koos mahutiga (40 l).
Seoses puurkaevu töösse rakendamisega on selgunud, et puurkaevu konstruktsioon ei võimalda
toota vajalikus koguses vett ning rajada tuleb uus puurkaev.
6.1.1.2 Torustikud
Tabasalu-Rannamõisa veemajandusprojekti järgselt on praktiliselt kõik vanad rekonstrueerimist
vajavad torud asendatud/rekonstrueeritud. Ühisveevärgis on veel üksikud vanemaid kinnistuid
läbivaid malmtorustikke, mis jäetakse maha, kui kõik olemasolevad kliendid on ümberühendatud
uute torustike külge.
Olemasolevad peatorustikud on läbimõõduga De160 ja De110, mis tagavad hüdrantidest
tuletõrjevee vooluhulga vahemikus 10-20 l/s.
Kokku on ühisveevärgi torustike pikkus ~41.4 km, millest ~35.3 km on uued või rekonstrueeritud.
6.1.1.3 Ühisveevärgi probleemid ja perspektiiv
1. Ühisveevärk puudub kehtestatud reoveekogumisalas üksikutel vanematel majadel või
majagruppidel, milledele selle rajamine ei ole olnud otstarbekas või teostatav ning selle
rajamist arengukavas ei planeerita.
Vanade kinnistuid läbivate magistraaltorude maha jätmiseks tuleb Nooruse tn-l rajada
~430 m uut torustikku. Muude vanemate kinnistuid läbivate torude maha jätmine on
võimalik, siis kui antud kinnistud on oma kinnistutorud ümber ühendanud uutele
liitumispunktidele.
Ühisveevärgi laiendamine on seotud eelkõige uute arendustegevustega ja neid
arengukavas investeeringutena ei käsitleta.
2. Ühisveevärgis on 2020 a-l rajatud kolm veetöötluse, reservuaaride ja 2. astme
pumpadega
C-V põhjaveekihi puurkaevpumplat, mis on võimelised suunama
ühisveevärki töödeldud vett koguses ~57 m3/h ja ~1300 m3/d, mida oleks tehniliselt
võimalik ka suurendada (kuni 500 m3/d ühe puurkaevu kohta).

Tabasalu C-V arvestuspiirkonna (27) kinnitatud põhjaveevaru on 2000 m3/d, mida kasutab
veeloa alusel peale OÜ Strantum veel AS HKScan Estonia tootmisvee tarbeks (keskmiselt
~500 m3/d). Täiendavalt kasutavad C-V põhjaveekihti olmeveetarbeks mõnede
väiksemate elamupiirkondade veevärgid (MTÜ Merihobu Haldus, Lucca tee piirkond) ja
eraldipaiknevad tööstusobjektid, millede veetarve oli 2018 a andmetel kokku ~30 m3/d,
mis ei määra üldist põhjavee tarbimise seisukorda.
Eeldusel, et C-V põhjaveekihti täiendavalt olulisi tarbijaid ei lisandu, on C-V põhjaveekihist
ühisveevärgiks tehniliselt kasutatav ~1450 m3/d, mis oleks ka olemasolevate ühisveevärgi
puurkaevude maksimaalne toodang.
3. Juhul kui kõik kehtestatud detailplaneeringud realiseeruksid, võiks piirkonna
ühisveevärgis elanike arv olla ~5490 in ning arvutuslikuks veevajaduseks ~785 m3/d (sh
elanike ühiktarbimine ~100 l/d, asutuste-ettevõtete veetarbimine ~30%, arvestamata vesi
~10%). Selle kohaselt on olemasolevate puurkaevpumplate vaba ressurss ~500 m3/d,
mida saab kasutada ühisveevärgi laiendamiseks naaberpiirkondadele (näiteks
Teelahkme, Lucca).

6.1.2 Kanalisatsioon
Peale ÜF veemajandusprojekti realiseerumist on ühiskanalisatsiooniga kaetud suurem osa
reoveekogumisalast, va üksikud eraldi paiknevad elamud või elamugrupid, milledel selle rajamine
ei ole otstarbekas.
OÜ-ga Strantum oli 2019 a seisuga liitunud 1612 elamispinda, mille kohaselt oli
ühiskanalisatsiooniga liitunud arvutuslikult 4030 in ehk 163 in vähem kui ühisveevärgiga liitujaid.
Valdavalt on tegemist elamutega, millele on varasemalt loodud ühiskanalisatsiooniga liitumise
võimalus ning perspektiivis on ühiskanalisatsiooniga kaetud sisuliselt sama ala, mis
ühisveevärgiga. Ühiskanalisatsiooni tarbijaid on seega arvutuslikult ÜF Veemajandusprojekti
järgselt samuti ~4738 in. Pikas perspektiivis võib elanike ja liitujate arv kasvada vastavalt
kehtestatud detailplaneeringutele kuni ~5490 in.
Piirkonna kanalisatsioon kogutakse kokku ja suunatakse Tallinna reoveepuhastisse kahelt
suunalt:
1. Tabasalu aleviku ida osa suunatakse pumplatega RP-Kutsari ja RP-Orava kokku Klooga
mnt juurde isevoolsesse torustikku De200, mis suubub klindilt alla Hämariku teele, kust
see suubub toruga PP De500mm koos Teelahkme ja Nõmme tee piirkonna reoveega
isevoolselt AS Tallinna Vesi Rannamõisa tee kollektorisse.
Kogu reovesi (va Teelahkme piirkonnast lisanduv) mõõdetakse kahes survetorustiku
reoveemõõdusõlmes „Lucca“ ja „Kalda“, mida läbis 2019 a 14% piirkonna reovee
kogusest (keskmiselt 199 m3/d).
2. Ülejäänud osa piirkonnast (sh ÜF veemajandusprojektiga lisanduvad) suunatakse läbi
varasemalt AS-le Tallinna Vesi kuulunud pumplate RP-Ranna 1 ja RP-Ranna 2 surveisevoolse süsteemiga Nooruse tänavalt läbi Tiskre ja Harkujärve külade Järvekalda teeni,
kus see suubub Tiskrest ja Harkujärvest lisanduvate kogustega Õismäe tee kollektorisse.
Tabasalus suunalt tulev reovesi mõõdetakse pumpla RP-Ranna 2 järel survetorul olevast
reoveemõõdukaevust „Ranna 2“ (sh eraldi puurkaevuga AS HKScan Estonia reovesi),
mille alusel moodustas see 2019 al 86% piirkonna reovee kogusest (keskmiselt 1522
m3/d).

Tiskrest ja Harkujärve külast pumpadega kollektorisse täiendavalt lisanduva reovee
kogust ei mõõdeta.
Vastavalt 2019 a andmetele moodustas sademe- ja infiltratsioonivee osakaal mõõdetud veest
keskmiselt 56%, kuid ulatub sademeterikkal või lumesulaperioodil mitmete päevade jooksul 75%ni, mil sisuliselt moodustab Tallinnasse suunatavast reoveest 1/4 müüdud vesi ja 3/4 sademevesi.
ÜF veemajandusprojekti järgselt on OÜ Strantum süsteemis ~40.4 km torustikku, millest ~38.8
km on suhteliselt uued või rekonstrueeritud ning 47 töötavat reoveepumplat, millest 45 on
plastmahutitega kaasaegsed ja kaks ~35 a vanused r/b mahutitega pumplad (Ranna 1 ja
Ranna 2).
6.1.2.1 Ühiskanalisatsiooni probleemid ja perspektiiv
1. Kogu reovesi suunatakse AS Tallinna Vesi ühiskanalisatsiooni, kus viimane soovib
liitumispunktidesse rajada täiendavad reoveemõõdukaevud ja piirata vastuvõetavat
reoveekogust, mille osas ei ole OÜ Strantum ja AS Tallinna Vesi kokkulepetele jõudnud.
2. Vaatamata sellele, et ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud on plasttorudest, on
infiltratsioonivee osakaal siiski väga suur. OÜ Strantumi hinnangul on tegemist suuresti
isevoolse torustiku pikkusest tingitud infiltratsiooniga, mille vähendamiseks ei ole ühest ja
lihtsat lahendust. Arvestades, et iga m3 ärajuhitavat vee eest tasutakse reovee tariifi, on
vajalik jätkuvalt tegeleda infiltratsioonivee tekkimise põhjuste selgitamise ja
täpsustamisega ning vajadusel rajada täiendavaid sademeveetorustikke.
3. Olemasolev transiitsurvetorustik alates pumplast Ranna 1 (kaasaarvatud pumpla) kuni AS
Tallinna Vesi Õismäe kollektorini on enam kui 35 a vanune, mida läbib valdav osa
piirkonna reoveest, on avariiohtlik ja vajab lähiajal rekonstrueerimist.
4. Rannamõisa suunalt on kanalisatsioonis kitsaskohaks Punga-Nooruse tn vaheline
valdavalt teostusjoonisteta isevoolne torustik läbimõõduga De160 mm, mille
läbilaskevõime on väiksem kui sinna juhitava pumpla RP-Mere maksimaalne tootlikkus
(survetorud 2x De125 mm), mis seab piirangud täiendavate piirkondade reovee
suunamisele antud toru valgalasse.

6.1.3 Sademevesi
Sademeveekanalisatsiooni torustik on rajatud peamiselt Tabasalu keskosas (Ranna tee, Kooli tn,
Nooruse tn, Sarapuu tn, Klooga mnt Rimi ja Realiseerimiskeskuse objektid). Drenaažtorustik on
rajatud ka Jõhvika-Sirmiku tn piirkonnas.
Tänavatel paiknevad torustikud kuuluvad vallale. Sademeveetorude eelvooluks on Tabasalu raba
ümbritsevad peakraavid. Sademeveetorustiku peaväljavool Lauka tee ääresse kraavi on läbi
kinnistul Ranna tee 13a paikneva tiigi.

6.1.4 Võimalikud investeeringuprojektid
Piirkonna olulisem investeeringu objekt on kanalisatsiooni transiitliini rekonstrueerimine alates
reoveepumplast Ranna-1 kuni AS Tallinna Vesi ühenduspunktini koos samas trassikoridoris
olevate või planeeritud vee- ja sademeveetorustike rekonstrueerimise-rajamisega.
Rannamõisa piirkonna kanalisatsiooni ärajuhtimise tagamiseks tuleb pikendada olemasolevat
RP-Mere survetorustikku Nooruse tn isevoolse torustikuni.

Perspektiivis on ette nähtud rekonstrueerida veel rekonstrueerimata või tuletõrjevee vajadustele
mittevastavad veetorustikud (Saare tn, Sarapuu tn, Pähkli tn, Pällo tee) ning Lucca piirkonna
ühendamine OÜ Strantum veevõrguga. Pällo tee piirkonnas tuleb samas rajada ka
ühiskanalisatsioon.
Detailplaneeringutega planeeritud perspektiivsed torustikud rajatakse arendajate poolt ning neid
ei käsitleta investeeringuprojektides.

6.2

Harkujärve-Tiskre piirkond (Tallinna RVP)

Piirkond hõlmab endas Tiskre-Harkujärve vee-ettevõtja tegevuspiirkonda, kuhu kuuluvad
Harkujärve ja Tiskre külad ning Tabasalu aleviku Teelahkme piirkond, mis asuvad maapinna
kõrguse poolest sarnasel tasemel ja veevärgi mõttes jäävad ühte survetsooni (maapind kuni +27
mABS).
Vee-ettevõtjaks on piirkonnas OÜ Strantum, kelle kliendilepingute alusel oli 2019 a seisuga
arvutuslikult tarbijaid 2388 in.
Harkujärve ja Tiskre külade elanike arv 2019 a seisuga oli 1821 in. Teelahkme piirkonnas on
kehtestatud detailplaneeringute info baasil 106 elamuühikut ehk ~265 elanikku.
Piirkonnale on iseloomulik, et pea kogu territoorium on arendatud või arendamisel nö
kaasaegsete detailplaneeringute alusel, va üksikud väiksemad vanemad piirkonnad (näiteks
Järvekalda tee, Kiriku tee, Tammiaugu tee elamupiirkonnad) ja üksikud talud, mida on kokku ~100
elamuühikut.
Perspektiivis võib elanike arv oluliselt kasvada seoses uute kinnisvaraarendustega, kus
üldplaneeringu kohaselt on elamumaana ette nähtud pea kogu territoorium mõlema
asustusüksuse piirides.
Kehtestatud detailplaneeringutega on piirkonda planeeritud koos olemasolevate elamutega
~2360 elamuühikut ja mitmed ärikinnistud, mis tähendaks perspektiivseks arvutuslikult
elanikkonna arvuks ~5900 inimest ehk elanikkonna mitmekordset kasvu (sh kujuneb suuremaks
kui Tabasalu alevik). Lisaks on väga suurel maa-alal juba eelmise kinnisvara buumi ajal algatatud
detailplaneeringuid (Apametsa I, II, III, IV, IX kvartal), millega võiks perspektiivseid elamuühikuid
veel oluliselt lisanduda.
Samas suurusjärgus oli planeeritud arendustegevusi juba 2007 a kinnisvara buumi lõpus, mille
järel on elanikkonna kasv olnud oluliselt tagasihoidlikum kui planeeringutest võiks eeldada ehk
tegelik elanikkonna kasv sõltub ikkagi suuresti üldisest majandusseisust ja muudest asjaoludest.

6.2.1 Veevarustus
Ajalooliselt on ühisveevärk arendatud esmalt koos nö vanema elamupiirkonnaga Järvekalda teel
PK-Järvekalda baasil (PK-76), Kiriku teel ja Hobuseraua teel tolleaegse aiandi puurkaevu baasil
(PK-420). Esimesed kaasaegsed elamuarendused rajati nö Pillado puurkaevu (PK-823) baasil,
kuhu rajati ka reservuaarid ja 2. astme pumpla, mille baasil on toimunud sisuliselt kogu Harkujärve
ja Tiskre külade kinnisvaraarendus. Hiljem on rajatud AS Tallinna Vesi võrgust ühendustorud
Kiriku teelt ja Rannamõisa teelt, millega on rajatud võimalus ühisveevärk üle viia Ülemiste
veetöötlusjaama veele.
Lisaks on oma puurkaevuga (PK-21215) väiksem Tanni tee elamupiirkond.

Tänaseks on ühisveevärgis kasutatav eelkõige puurkaevud PK-76 ja Järvekalda piirkonnas PK823, mis kuuluvad OÜ-le Strantum (PK-76 omand on üleandmisel MTÜ-lt Järvekalda, kelle nimele
on väljastatud veeluba).
Teelahkme piirkond saab vee AS Tallinna Vesi ühendusest Hämariku teelt.
Kuna OÜ Strantum on piirkonna vee-ettevõtja alates 01.07.2019, on tal info tarbitud vee ja
puurkaevpumplatest pumbatud vee kohta alates juulist 2019. Teelahkme piirkonnas ei mõõdeta
AS Tallinna Vesi poolt võrku suunatavat vett.
Veevõtt puurkaevudest koos Teelahkme piirkonna tarbimisega oli 2019 a juuli kuni detsember
keskmiselt 252 m3/d ning müüdud vee kogus keskmiselt 258 m3/d, mis teeb arvestamata vee
osakaaluks -2%. Kuna puurkaevudes puudub veetöötlus, siis sisuliselt kogu puurkaevudest
väljapumbatud vesi jõuab ka tarbijateni ning negatiivne arvestamata vee osakaal on pigem
mõõtjate mõõteveast tulev suurus.
Elanike eritarbimine oli arvutuslikult 107 l/d el, ettevõtete tarbimine moodustab müüdud vees 1%.
Perspektiivne veevajaduse muutus sõltub eelkõige elamuarenduse jätkumise intensiivsusest ja
sellega kaasnevast elanike arvu kasvust. Piirkonda ei ole ette näha tootmisveevajadusega
ettevõtteid ehk perspektiivne ettevõtete veevajadus jääb eeldatavalt keskmisele tavapärasele
tasemele (kuni 10%).
6.2.1.1 Puurkaevud, pumplad
Pillado puurkaevpumpla (puurkaev nr 823)
Pillado puurkaevpumpla asub kinnistul nr 19801:002:0777 (Nõmme tee 2, 100% tootmismaa)
pumplahoones sees. Puurkaev on puuritud 1968 a sügavusega 101 m ja see ulatub C-V
põhjaveekogumi V2vr põhjaveekihti. Veeloaga (nr L.VV/326661) on OÜ-le Strantum lubatud
veevõtt 192 m3/d ning 2019 a pumbati keskmiselt 135 m3/d.
Puurkaevu erideebit on puurkaevu rajamise proovipumpamise kohaselt (1968 a) 0.7 l/s m ehk
vooluhulga 7 l/s juures peaks veepind alanema 10 m, mis tagaks puurkaevust vooluhulga ~25
m3/h ehk kuni ~500 m3/d, mis oleks 50% antud põhjaveekihi ressursist.
Kaheastmelise puurkaevpumpla hoone on heas seisukorras. Hoones paiknevad puurkaevu päis,
sagedusmuundur, veemõõtja, sulg- ja reguleerarmatuur ning neid ühendav torustik. Soojustatud
hoone seinad ja katus on kaetud profiilplekiga, põrand on betoneeritud. Laes on puurkaevu kohal
teenindusluuk. Hoonel on soojustatud metalluks. Pumplasisene torustik, pumbad, armatuur ning
hüdrofoor (300 L), elektri- ja automaatikaseadmed on töökorras. Pumplas on kaks veevõrgu
väljundit, neist ühe peale on paigaldatud veemõõtja. II astme pumbad (horisontaalasetusega
puurkaevupumbad, paigaldatud 2010 a) paiknevad joogiveemahutites (kumbki 54 m3). Hoones
on kütteks elektriradiaator. Puurkaev lülitub tööle vastavalt joogiveemahutite veenivoole.
Puurkaevu suudme kõrgus põrandast on 0,6 m. Puurkaev on varustatud veeproovi võtmise
kraaniga.
Puurkaevu sanitaarkaitseala 30 m ulatub viiele naaberkinnistule – Liiva tee 1, Nõmme tee 1,
Nõmme tee 3, Nõmme tee 4A ja Nõmme tee 4. Pumpla on osaliselt piiratud aiaga,
sanitaarkaitsealal majandustegevust ei toimu ja reostusallikaid ei ole, kuid ala läbib sõidutee.
Puudub kõvakattega juurdepääsutee.
Puurkaevu vee kvaliteet kuulub I kvaliteediklassi ja vastab ilma töötlemata joogivee kvaliteedi
nõuetele.

Järvekalda puurkaevpumpla (puurkaev nr 76)
Järvekalda puurkaevpumpla asub kinnistul nr. 19801:001:3610 (Vanasauna tee 10, 100%
tootmismaa) pumplahoones sees. Puurkaev on rajatud 1987 a-l sügavusega 140 m ja ulatub CV põhjaveekogumisse.
Puurkaevu erideebit on puurkaevu rajamise proovipumpamise kohaselt (1987 a-l) 0.5 l/s m ehk
vooluhulga 5 l/s juures peaks veepind alanema 10 m, mis tagaks puurkaevust vooluhulga ~18
m3/h ehk kuni ~400 m3/d, mis moodustaks 40% antud põhjaveekihi ressursist.
Kehtiva veeloaga (nr. L.VV/327464) on Järvekalda MTÜ-le lubatud veevõtt 36 m3/d ning 2019 al pumbati keskmiselt 27 m3/d.
Puurkaevu vee kvaliteet kuulub I kvaliteediklassi ja ei vasta ilma töötlemata joogivee kvaliteedi
nõuetele raua osas.
6.2.1.2 Torustikud
Seoses uute kinnisvara arendustega on alates 2000. aastate algusest rajatud ka uued
kaasaegsed plastist veetorustikud, mis tagavad nii olme- kui ka tuletõrjevee (kuni 10 l/s)
kättesaadavuse hüdrantidest.
2019. a rekonstrueeriti Lilleaia tee ühisveevärk ja -kanalisatsioon, mille käigus rekonstrueeriti ka
üks reoveepumpla ning tagati piirkonna tuletõrjevesi. Samuti on rajatud ning rekonstrueeritud
Harkujärve koolimaja ja lasteaia ümbruse torustikud ning Järvekalda tee äärne piirkonna
peareoveepumpla.
Vanad (enam kui 30 a) probleemsed torustikud on Järvekalda elamupiirkonnas (~1.50 km), kus
torustikud on reeglina malmist ning ei paikne tänava-alal ning on seetõttu väga raskesti
ligipääsetavad ja hooldatavad. Puuduvad normaalsed torustike ja klientide tarnetorude
sulgemisvõimalused.
Samuti on probleemsed torustikud Hobuseraua teel, kuid mille kohta puudub dokumentatsioon
ning ei ole selge toru paiknemine.
Kokku on ühisveevärgi torustike pikkus 9.42 km, millest 7.5 km on suhteliselt uued või
rekonstrueeritud.
6.2.1.3 Ühisveevärgi probleemid ja perspektiiv
1. Olemasolev Järvekalda piirkonna vana ühisveevärgi torustik on kogupikkusega ~1.5 km
vanusega 30 a ja enam ning vajab täielikult rekonstrueerimist, milleks tuleb torustik rajada
tänava-alale ning ühendada ka Kiriku tee magistraaltoruga, et ühtsesse süsteemi saaks
ühendada ka Järvekalda puurkaevpumpla.
Hobuseraua tee torustik vajab rekonstrueerimist pigem pikas perspektiivis või kui antud
tänava piirkonnas teostatakse muid rekonstrueerimis- või arendustöid.
2. Ühisveevärk puudub kehtestatud reoveekogumisalas Tammiaugu tee piirkonnas, kus
paikneb 17 üksikelamut, kuhu on tehniliselt võimalik ühisveevärk rajada ning Veduri tn ja
Veduri põik piirkonnas.
3. Pillado puurkaevpumpla koos reservuaariga 100 m3 ei ole võimeline tagama praeguses
olukorras samaaegselt nii tipptarbimist kui tuletõrjeveeks vajalikku vooluhulka (10 l/s 3 h
jooksul). Pumpla tehnoloogilise osa seadmed on enam kui 10 a vanused ja vajavad
uuendamist ning tuleb siduda OÜ Strantum kaugjuhtimisega.

4. Järvekalda puurkaevpumpla (sisuliselt üheastmeline) ei ole võimeline olema ilma
reservuaaride lisamiseta piirkondlikult põhipumpla. Kui puurkaev ühendada Kiriku tee
magistraaltoruga, saab pumplast suunata mujale ühisveevärki vett koguses, mida
puurkaevu pump on võimeline välja pumpama.
5. Juhul kui kõik kehtestatud detailplaneeringud realiseeruksid, võiks piirkonna
ühisveevärgis elanike arv olla ~5900 in, mis teeks arvutuslikuks veevajaduseks ~714 m3/d
(sh elanike eritarbimine 100 l/d, asutuste-ettevõtete veetarbimine ~10% ja arvestamata
vesi ~10%).
Arvestada tuleb, et kinnitatud põhjaveevarud koos Harku aleviku piirkonnaga on C-V
põhjaveekihis 1000 m3/d ja O-C põhjaveekihis 200 m3/d. Eeldusel, et Harku alevik läheb
üle C-V põhjaveetoitele ja selle vajadus on <300 m3/d, on võimalik olemasoleva ressursi
baasil ka perspektiivseid arendusi tagada põhjavee toitel.
Ressursi perspektiivse piiratuse tõttu võib Tallinna linna lähipiirkondade uusarendustel
soosida pigem Ülemiste järve vett, kus ka vastavad tehnilised võimalused on juba olemas.

6.2.2 Kanalisatsioon
Ühiskanalisatsiooniga on sisuliselt kaetud kõik ühisveevärgiga varustatud kliendid (sh Tanni tee
lokaalse puurkaevuga piirkond). Kehtestatud reoveekogumisalal (Tallinn ja lähiümbrus) puudub
ühiskanalisatsioon ainult Tammiaugu tänava vanemal elamupiirkonnal (17 üksikelamut) ning
Veduri tn ja Veduri põik tänava piirkonnas.
Reovesi kogutakse läbi mitmete pumplate kokku ja suunatakse Tallinna ühiskanalisatsiooni kahel
suunal:
•
•

~90% tänastest klientidest suunatakse Tabasalu-Tallinn survekollektorisse, mis suubub
Järvekalda tee piirkonnast AS Tallinna Vesi Paldiski mnt kollektorisse d500 mm.
Tabasalu-Tallinn kollektor on vanusega enam kui 30 a ja vajab rekonstrueerimist.
~10% tänasest klientidest suunatakse Rannamõisa tee AS Tallinna Vesi kollektorisse läbi
kahe pumpla (RP Künka tee ja RP-Harjujärve). Pumplasse RP-Künka tee juhitakse
perspektiivis suurem osa Tiskre perspektiivsetest klientidest.

Süsteemis on 2019 a seisuga kokku 14.8 km torustikku, millest ~7.4 km on uued või
rekonstrueeritud ning 10 reoveepumplat, kuid süsteem on intensiivse arendustegevuse tõttu
pidevalt kasvav. Vanimad torustikud on Järvekalda ja Hobuseraua tee elamupiirkonnas, kus
torustik vajab rekonstrueerimist.
6.2.2.1 Ühiskanalisatsiooni probleemid ja perspektiiv
1. Olemasolev vana isevoolne ühiskanalisatsioonitorustik Järvekalda tee piirkonnas on
kogupikkusega ~1.5 km vanusega 30 a ja enam ning vajab täielikult rekonstrueerimist,
millega säilitatakse torustiku pikaajaline kasutamine ning vähendatakse infiltratsiooni vee
osakaalu.
Hobuseraua tee piirkonna torustik ja reoveepumplad (2 tk) vajavad rekonstrueerimist
pigem pikas perspektiivis või kui antud tänava piirkonnas teostatakse muid
rekonstrueerimis- või arendustöid.
Tabasalu-Tallinn reoveesurvetorustik vajab täielikult rekonstrueerimist. Kuna tegemist on
Tabasalu teenindava peatorustikuga, siis seda käsitletakse Tabasalu piirkonna
koosseisus.

2. Reoveekogumisalal puudub ühiskanalisatsioon Tammiaugu tee piirkonnas (kokku 17
üksikelamut), kuhu see on tehniliselt võimalik rajada ning Veduri tn ja Veduri põik tänava
piirkonnas.
3. Perspektiivis säilib praegune tehniline lahendus, kus reovesi suunatakse Tallinna, kuid
puudub ühene kokkulepe omavalitsuste või kohalike vee-ettevõtete vahel kui suures
koguses/vooluhulgas on võimalik reovett Tallinna suunata. Juhul kui hetkeline koormus
ületab lubatud vooluhulka, tuleb peapumplate juurde rajada ühtlustusmahutid ning
olulisemal määral tegelda infiltratsioonivee osakaalu vähendamisega.
Peapumplate ja survetorude võimsus tagab perspektiivse olmereovee koguste edasi
suunamine, kuid oluline mõju võib olla infiltratsioonil, mille kohta puudub praegu
adekvaatne info, kuna vooluhulkasid ei mõõdeta.

6.2.3 Sademevesi
Sademevee ja drenaažtorusikke on rajatud suuremale osadele detailplaneeringutega arendatud
elamurajoonidele, kuid kõigi kohta puudub teostusdokumentatsioon ja ei ole selge torustike
omandusega seonduv, kuna sademeveerajatised ei ole olnud piirkonnas varasemalt tegutsenud
vee-ettevõtete huviorbiidis.
Sademevee eelvooluks on Oja teest lääne poolsemale alale Apametsa ja Liiva tee äärsed
peakraavid, mis suubuvad ühiselt Tallinna lahte. Oja teest ida suunas olev ala liigveed
suunatakse torude ja kraavidega Harku ojja ja Harku järve.
Kuna valdav osa territooriumist on tasane, siis liigveeperioodil on pinnaseveetase kõrge ja sellega
kaasneb surve infiltratsioonile olmekanalisatsioonis. Kuna kogu reovesi pumbatakse Tallinna ja
perspektiivis kõik vesi mõõdetakse, siis sademeveerajatiste töökorras hoidmine on olulise
tähtsusega.

6.2.4 Võimalikud investeeringuprojektid
Perspektiivis tuleb kõik amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud (sh pumplad)
rekonstrueerida ning võimalusel laiendada kehtestatud reoveekogumisalal olemasolevate
elamute ühiskanalisatsiooni ja veetorustikku.
Piirkonna veega varustamiseks tuleb rekonstrueerida olemasolevad Pillado ja Järveküla
puurkaevpumplad, et nad tagaksid kogu piirkonna perspektiivsed vajadused.

6.3

Harku aleviku piirkond (Tallinna RVP)

Harku aleviku elanike arv on 2019 a andmetel 644 in, kellest olemasoleva ÜVK piirkonnas elab
hinnanguliselt ~550 in.
Perspektiivis võib liitujate arv kasvada seoses ÜVK laiendamisega reoveekogumisala
olemasolevate elamute piirkondadele ja uute kinnisvara arendustega, kus ÜVK piirkonda on
detailplaneeringutega planeeritud ~500 uut elamuühikut ja mitmed ärikinnistud, mis tähendaks
elanikkonna kasvu ~1250 inimese võrra.
Harku alevikus on vee-ettevõtjaks kuni 01.09.2021 AS Tallinna Vesi ning perspektiivis OÜ
Strantum, kes on varasemalt Harku vallale kuulunud ÜVK rajatiste omanik.

6.3.1 Veevarustus
OÜ Strantumil puudub teave ühisveevärgiga liitunud klientide ja nende viimaste aastate veetarbe
kohta. Harku vallal on teave tarbitud vee kohta kuni 2017 a kohta, mil aasta keskmine veetarve
oli 58.3 m3/d (sh elanikkond 48.4 m3/d ja ettevõtted 9.9 m3/d). Eeldusel, et ühisveevärgiga on
liitunud ~550 el, on elanike ühiktarbimine 88 l/d el. Asutuste ettevõtete tarbimine moodustab
~20% elanikkonna tarbimisest. Võrreldes 2015 ja 2016 aastaga on tarbimine olnud langustrendis.
Harku aleviku ühisveevärk on algselt rajatud puurkaevude baasil, mis paiknevad kolmes erinevas
piirkonnas ning on koos ühisveevärgi torustikega rajatud piirkonna tolleaegsete põhiobjektide
tarvis (Harku vangla, Rukkilille tänava elamupiirkond, Eksperimentaalbioloogia Instituut).
Viimasest tulenevalt ongi ühisveevärgiga kaetud antud alad ja nende lähiümbrus, millele on
lisandunud üksikud uuemad kinnisvaraobjektid.
AS Tallinna Vesi varustab ühisveevärki Tallinna linnast Õismäe veevõrgust 2005 a-l rajatud
magistraaltoruga PE De160 mm, mis kulgeb Harku vallas piki Aia tänavat ja on Pika tänava
ristmikul ühendatud vana ühisveevärgiga. Täiendavalt suunatakse Paldiski mnt/Instituudi tee
ristmiku piirkonnast veetorustikuga De160 Saue valla territooriumil olevale tööstuspiirkonnale.
Harku aleviku maapinna erinevate puurkaevude baasil olevate veevõrkude üleviimiseks Tallinna
Vesi AS-i toitetorule on rajatud lisaühendusi (Metsa tee torustik koos maa-aluse
survetõstepumplaga, Kalda tänava torustiku ühendus Uus tänavaga).
Kõrgused on vahemikus 30…45 mABS olles kõrgem Instituudi teest lääne pool. Viimane on ka
põhjus, miks oluliselt madalamal oleva Õismäe veevõrgust toites on vaja rakendada vähemalt
osale piirkonnale survetõstet.
Ühisveevärgi veekvaliteet vastab Ülemiste veepuhastusjaamast väljuva vee omadustele. Vesi
vastab joogiveekvaliteedi nõuetele.
Puurkaevud
Harku alevikus on neli ühisveevärgis kasutatavat puurkaevu, mille osas on Tallinna Vesi AS-le
väljastatud vee erikasutusluba nr. L.VV/328381 põhjavee võtmiseks Harku vangla grupi C-V
puurkaevudest (nr. 80 ja 79) kokku kuni 55 m3/d, Harku C-V puurkaevust (nr. 77) kuni 27 m3/d
ning Rukkilille O-C puurkaevust (nr. 1028) kuni 27 m3/d.
Põhjaveevaru osas kuuluvad kõik puurkaevud Harku põhjavee maardlasse (26), kus paiknevad
ka Harkujärve ja Tiskre külad. Lubatud summaarne veevõtt on C-V veekihist 1000 m3/d ja O-C
veekihist 200 m3/d.
Harku vangla puurkaevud (C-V veekiht) asuvad Instituudi tee 15a (katastritunnus
19814:001:0123) kinnistul lukustatud kaantega kaetud šahtides. Puurkaev nr. 80 (i) on rajatud
1957 a-l, asub kinnistu Mõisajärve poolses osas (maapind ~39 m) ja puurkaev nr. 79 (II) on rajatud
1979 a-l, asub künka kõrgemas osas (maapind ~43 m).
Veehaarde kompleks on halvas ehituslikus ja tehnilises seisundis – pumplahoone koos seadmete
ja torustikega, puurkaevu päisehitised ja mahutid on rekonstrueerimata. Silikaattellistest
soojustamata pumplahoones paiknevad II astme pumbad. Pumpla kõrval on r/b-st mahuti 10+80
m3. Veetöötlusseadmed püüdvad.
Puurkaevpumpla juures puudub nõuetele vastav juurdesõidutee ja pumplaesine teenindusplats.
Puurkaevude ümber on sanitaarkaitseala ulatusega 30m, mis ulatub naaberkinnistule.
Sanitaarkaitseala ei ole piirdeaiaga ümbritsetud. Sanitaarkaitsealadel reostusallikaid ei ole ja
majandustegevust ei toimu.

Harku puurkaev (C-V veekiht) asub Instituudi tee 12 kinnistul (katastritunnus 19801:001:3699)
pumplahoones sees ja on rajatud 1960 a-l (maapind ~39 m). Üheastmelise puurkaevpumpla
hoone põhikonstruktsioonid on halvas seisukorras. Silikaattellistest soojustamata pumplahoone
seinad, põrand, lagi ja katus on amortiseerunud. Pumplahoone idapoolsesse otsa on juurde
ehitatud alajaama osa. Pumplasisene torustik, armatuur ja kolm 1.5 m3 mahuga hüdrofoori on
roostes ja amortiseerunud. Veetöötlusseadmed puuduvad.
Puurkaevpumpla juures puudub nõuetele vastav juurdesõidutee ja pumplaesine teenindusplats.
Puurkaevu ümber on sanitaarkaitsealasse ulatusega 30 m jääb Karikakra tänav, ala
naaberkinnistutele ei ulatu. Sanitaarkaitsealadel reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei
toimu. Ala ei ole piirdeaiaga ümbritsetud.
Rukkilille puurkaev (O-C veekiht) on rajatud 1988 a-l ja asub sihtotstarbeta kinnistul Põllu tn 10
(katastritunnus 19801:001:4115) (maapind ~44 m).
Üheastmelise puurkaevpumpla hoone põhikonstruktsioonid on halvas seisukorras.
Silikaattellistest, seest kaetud väikeplokkidega, soojustamata pumplahoone seinad, põrand, lagi
ja katus on amortiseerunud. Veetöötlusseadmed puuduvad.
Puurkaevpumpla juures puudub nõuetele vastav juurdesõidutee ja pumplaesine teenindusplats.
Puurkaevu ümber on sanitaarkaitsealasse ulatusega 30 m, mis naaberkinnistutele ei ulatu.
Sanitaarkaitsealadel reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei toimu. Ala ei ole piirdeaiaga
ümbritsetud.
Veetorustik
Hinnanguliselt on olemasoleva ühisveevärgi torustiku pikkus Harku aleviku piires ~7 km, millest
~2 km on uued rajatud PE torustikud ning ülejäänud on kõik vanad malmtorud. Osadele
torustikele on sujutatud sisse peenemad plasttorud, mis tagavad olmeveevajaduse vooluhulgad.
Ühisveevärgis tuletõrjevee kättesaadavus on teatud määral tagatud ainult AS Tallinna Vesi
magistraaltoru piirkonnas, kuid see sõltub oluliselt veevõtust magistraaltorus enne valla piiri ning
ilma piirkondliku survetõstepumplata ei ole see siiski tagatav.
Pikas perspektiivis tuleb olemasolevad vanad torustikud rekonstrueerida ning tuletõrjevee
kättesaadavuse tagamiseks tuleb reeglina asendada ka plasttorud, mis on sujutatud vanadesse
malmtorudesse.
6.3.1.1 Ühisveevärgi probleemid ja perspektiiv
1. Olemasolev vana ühisveevärgi torustik on kogupikkusega ~5 km vanusega 30 a ja enam
ning vajab rekonstrueerimist.
2. Ühisveevärk puudub kehtestatud reoveekogumisala lõunapiirkonnas Instituudi tee ääres,
kus paikneb 32 üksikelamut, kuhu on tehniliselt võimalik ühisveevärk rajada.
3. AS Tallinna Vesi magistraaltoru ei taga ilma piirkondliku survetõstepumplata veevõrgus
tuletõrjevee kättesaadavust. Tallinn linna piirkonnas on ehitamisel survetõstepumpla, mis
on eeldatavalt võimeline tagama selle valmimisel Harku aleviku tuletõrjevee vooluhulga,
kui aleviku sisemine torustik selle kohaselt rekonstrueerida.
Alternatiivne lahendus on alevikus lokaalse(te) puurkaevu(de) kasutusele võtt koos
veetöötluse, reservuaari ja 2. astme pumplaga, mille puhul on piiravaks asjaoluks
limiteeritud põhjaveeressurss (C-V 1000 m3/d, O- 200 m3/d), mida jagatakse oluliselt
areneva Harkujärve ja Tiskre piirkonnaga.
4. AS Tallinna Vesi ja OÜ Strantumi vahel puuduvad kokkulepped seoses vee-ettevõtja
vahetusega piirkonnas (sh klientide info, torustiku omandi küsimused) ning kokkulepped
kui suures vooluhulgas ja mis tingimustel on võimalik Tallinna ühisveevärgist Harku

aleviku jaoks vett saada. Oluline veetoru Aia tänaval (sh Saue valda teenindav torulõik)
kuulub AS-le Tallinna Vesi.
5. Juhul kui kõik suuremad detailplaneeringud realiseeruksid, võiks aleviku ühisveevärgis
elanike arv olla ~1880 in, mis teeks piirkonna keskmiseks olmevee vajaduseks ~248 m3/d
(sh elanike eritarbimine 100 l/d, asutuste-ettevõtete veetarbimine ~20% ja arvestamata
vesi ~10%), millele lisandub Saue valla territooriumi tarbijad. Juhul kui aleviku ühisveevärk
viia üle põhjaveetoitele, siis on seda võimalik teha ka osaliselt, st AS Tallinna Vesi
veetoruga ühendatud tööstuspiirkond (sh Saue vald) jäävad Ülemiste järve toitele, millega
hoitakse kokku olulist põhjaveeressurssi valla elanikkonna tarbeks.
Eelnevat arvestades on põhjaveetoitele jäädes kaugemas perspektiivis vajalik põhjavee
ressurss ~250 m3/d, mis tagab elanikkonna ja alevikku teenindavate ettevõtete
veevajaduse. Antud kogustele peaks olema projekteeritud ka uus veetöötlusjaam (~20
m3/h).

6.3.2 Kanalisatsioon
OÜ Strantumil ja vallal puudub teave ühiskanalisatsiooniga liitunud klientide ja nende viimaste
aastate vooluhulkade kohta. Harku vallal on teave müüdud reovee kohta kuni 2017 a kohta, mil
aasta keskmine reovee vooluhulk oli 49.1 m3/d (sh elanikkond 43.1 m3/d ja ettevõtted 6.0 m3/d).
Harku aleviku ühiskanalisatsiooni ulatus on mõnevõrra väiksem kui ühisveevärgiga kaetud ala.
Kehtestatud reoveekogumisalal puudub ühiskanalisatsioon osaliselt Rukkilille tänava piirkonnas
(9 üksikelamut), Instituudi tee piirkonnas (32 üksikelamut), Metsa teel (2 üksikelamut) ning Uus
tänava ja Timuti tee tööstuspiirkonnal.
Harku aleviku ühiskanalisatsioon kogutakse valdavalt isevoolselt kokku valla piirile Tähetorni
teele, kus paikneb peapumpla, mis suunab reoveed survetoruga Harku vallale kuuluvasse
isevoolsesse kollektorisse, mis suubub Tallinna linna ühiskanalisatsiooni Paldiski mnt ja
Järvekalde tee ristmiku piirkonnas. Väljastpoolt valla territooriumi suunatakse valla
süsteemidesse reovesi ka Saue valla Hüüru küla tootmispiirkonnast ning Tallinna linna
tööstuspiirkonnast Härgmäe tänavalt.
Kanalisatsioonitorustikud ja pumplad
Isevoolsete reoveetorustike pikkus on hinnanguliselt ~6.0 km, millest ~2.4 km on uued või
rekonstrueeritud plasttorud läbimõõduga De160..315 mm. Ülejäänud ~3.6 km on valdavalt asboja keraamilised torud läbimõõduga d150...300 mm.
Ühiskanalisatsioonis on neli pumplat, kuid nende detailsem seisukord ei ole teada.
Peapumpla RP-Tähetorni survetoru on läbimõõduga PE De160 mm pikkusega ~700 m ning selle
optimaalne vooluhulk on kuni ~20 l/s=76 m3/h ehk pumpla ööpäevane läbilaskevõime ~1700 m3/d.
Pumpla tegelik vooluhulk ei ole teada.
Harku vangla pumpla on amortiseerunud ja teenindab praeguseks ühte tootmismaa kinnistut (Aia
tn 2). Perspektiivis on pumpla ning selle survetoru ette nähtud likvideerida seoses Pikk tn 19 ja
19a (Harku vangla territoorium) detailplaneeringu arendusega ning selle eraldiseisev
rekonstrueerimine ei ole otstarbekas.

6.3.2.1 Ühiskanalisatsiooni probleemid ja perspektiiv
1. Olemasolev vana isevoolne ühiskanalisatsioonitorustik on kogupikkusega ~2.4 km
vanusega 30 a ja enam ning vajab rekonstrueerimist, millega säilitatakse torustiku
pikaajaline kasutamine ning vähendatakse infiltratsiooni vee osakaalu.
2. Reoveekogumisalal puudub ühiskanalisatsioon kolmes piirkonnas (kokku 42
üksikelamut), kuhu see on tehniliselt võimalik rajada.
3. Perspektiivis säilib praegune tehniline lahendus, kus reovesi suunatakse Tallinna, kuid
puudub ühene kokkulepe omavalitsuste või kohalike vee-ettevõtete vahel kui suures
koguses/vooluhulgas on võimalik reovett Tallinna suunas pumbata. Juhul kui hetkeline
koormus ületab lubatud vooluhulka, tuleb peapumplate juurde rajada ühtlustusmahutid
ning olulisemal määral tegelda infiltratsioonivee osakaalu vähendamisega.
4. Juhul kui kõik suuremad detailplaneeringud realiseeruksid ja kanalisatsioon laiendatakse
kogu reoveekomisalale, võiks aleviku ühiskanalisatsiooniga kaetud alas elanike arv olla
~1880 in ning olmereovee kogus oleks ~225 m3/d, millele lisandub infiltratsioon ja Saue
valla reovee kogu. Arvestades, et peapumpla-survetoru võimsus on ~20 l/s = 72 m3/h =
1700 m3/d, siis sellest suurema vooluhulga piiranguta tagab peapumpla ka aleviku kauged
perspektiivid.

6.3.3 Sademevesi
Aleviku territooriumil sademeveetorustikud puuduvad.

6.3.4 Võimalikud investeeringuprojektid
Perspektiivis tuleb kõik amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud (sh reovee pumplad)
rekonstrueerida ning võimalusel kehtestatud reoveekogumisalal olemasolevatele elamutele
ühiskanalisatsiooni laiendamine (sh veetorustiku laiendamine).
Aleviku veega varustamiseks on alternatiiviks lokaalse puurkaevu, veetöötluse ja 2. astme
pumpla rajamine ehk üleminek põhjaveele või AS-ga Tallinna Vesi kokkuleppe saavutamine (sh
investeeringute suurus), et tagada Harku aleviku jaoks vajalikud vooluhulgad.
Detailplaneeringutega planeeritud perspektiivsed torustikud rajatakse arendajate poolt ning neid
ei käsitleta investeeringuprojektides.

6.4

Muraste piirkond (Meriküla RVP)

Piirkond on piiritletud Meriküla reoveepuhasti valgalalaga, mis teenindab ühte osa Muraste
reoveekogumisalast, kuhu jääb suurem osa Muraste küla tiheasustusalast ning Meriküla külas
Meriküla SÕK ja Merikülli tee vaheline ala. Valgalasse jääb ~760 olemasolevat elamuühikut,
milledest piirkonna vee-ettevõttega OÜ Strantum on klientideks 587 elamuühikut ehk arvutuslikult
on piirkonna kogu elanike arv ~1900 ning nendest kliente ~1468 in.
Perspektiivis võib liitujate arv kasvada eelkõige seoses seni liitumata kinnistute liitumisega,
kelledel on liitumispunktid juba rajatud ning ka seoses kehtestatud detailplaneeringute kohaste
kinnisvaraarendustega (osadel ka torustikud rajatud), mille tulemusena võib piirkonda lisanduda
~370 uut elamuühikut, mis tähendaks elanikkonna kasvu ~925 inimese võrra ehk perspektiivne
piirkonna elanike arv on ~2825 in.

6.4.1 Veevarustus
Muraste piirkonnas on lõppemisjärgus veemajandusprojekt, millega seoses on juba rajatud uus
veetorustik kogu piirkonnale, mis muudab olulisel määral seniseid statistilisi näitajaid.
Ühisveevärgi allikaks on kaks veetöötluse reservuaari ja 2. astme pumpadega varustatud
Kambrium-Vendi veekompleksi puurkaevu Muraste (nr 51704) ja Kolmiku (nr 16101).
Ühisveevärgist ei saa vett Meriküla SÕK, kellel on oma lokaalne puurkaev (1887), mida haldab
samuti OÜ Strantum.
Puurkaevud jäävad Muraste põhjaveevarude piirkonda (nr 42) kinnitatud põhjaveevaruga 2000
m3/d, kust võtavad vee ka Suurupi küla ühisveevärgi puurkaevud.
Ühisveevärgi piirkonnas on maapinna kõrgus valdavalt vahemikus 35-42 mABS. Madalamasse
survetsooni jääb oluliselt väiksema ulatusega klindialuse Tilgu tee piirkonna kinnistud, kus
maapind on vahemikus 6-12 mABS.
OÜ-ga Strantum on 2019 a seisuga liitunud 587 elamispinda, mille kohaselt on ühisveevärgiga
liitunud arvutuslikult 1468 in ning pikas perspektiivis võib elanike ja ka liitujate arv olla vastavalt
kehtestatud detailplaneeringutele kuni ~2825 in.
Veevõtt OÜ Strantum ühisveevärgi puurkaevudest oli 2019 a keskmiselt 355 m3/d ning müüdud
vee kogus keskmiselt 159.9 m3/d, mis teeb arvestamata vee osakaaluks ~55%. Viimane näitaja
ei kajasta torustiku seisukorda, kuna uued torustikud on alles rajatud ning eeldatavalt kujuneb
lähitulevikus näitaja muudele piirkondadele sarnaseks.
Elanike eritarbimine oli arvutuslikult 102 l/d el, ettevõtete tarbimise osa moodustas elanike
veetarbimisest 7%.
6.4.1.1 Puurkaevud, pumplad
Muraste
Ühes hoones asuvad puurkaev, II astme pumpla, veetöötlusjaam ja reservuaaride hoone
Töödeldud vee reservuaarid on rajatud r/b konstruktsioonist, tehnoloogilise ruumi hooneosa
kergplokkidest.
Töödeldud vee mahutid on mahuga 2x75 m3 (ühes mahutis säilitatav tuletõrjevee maht on 54 m3,
kokku 108 m3).
Muraste puurkaev toidab normaalolukorras Muraste vana osa ning Suurupi klindipealset
piirkonda, avariiolukorras on võimalik toita ka Kolmiku põik pumpla piirkonda ning Suurupi
piirkonda.
Max tunnitarbimise korral on lisaks arvestatud ka klindialuse survetsooni veevajaduse
tagamisega Muraste veetöötlusjaamast, kui peaks esinema probleeme klindialuse Kasevälja
veetöötlusjaama töös.
Muraste veetöötlusjaama max hetkeline vooluhulk tavaolukorras on 8.7 m3/h, eriolukorras koos
klindipealse survetsooniga 40,4 m3/h. Max ööpäevane tarbimine on 84 m3/d, koos klindipealse
survetsooni tarbimisega 389 m3/d.
Väline tulekustutus - 10 l/s, 36 m3/h.
Puurkaevu sanitaarkaitseala 30 m.
Kolmiku

Kolmiku põik 5 kaheastmeline puurkaevpumpla on Muraste küla ühisveevärgi süsteemi üks
põhilistest veehaaretest, mis on vajalik ühisveevärgi normaalseks toimimiseks ning kogu
piirkonna veetarbijate ringistatud torustiku kaudu kahepoolseks toiteks.
Maapealne kaheastmeline puurkaevpumpla on heas seisukorras, paigaldatud on
veetöötlusseadmed. Monoliitsest raudbetoonist veemahutitega (2 tk, kumbki 150 m3).
Veemahutite ja pumpla vundamendid on monoliitsest betoonist, rajatud paekivile. Välisseinad on
laotud Fibo plokkidest, soojustatud klaasvillaga.
Puurkaevpumplas paiknevad veetöötlus- ja automaatikaseadmed, sulg- ja reguleerarmatuurid
ning neid ühendav roostevaba ja plasttorustik. Puurkaevust pumbatud vesi juhitakse läbi staatilise
mikseri filtrisüsteemi. Filtrisüsteemist suunatakse joogivesi töödeldud vee mahutitesse.
Mahutitest jõuab vesi veevõrku teise astme pumpade abil.
Survetõstepumpade (3 tk) tehnilised andmed on järgmised:
•

mark CR 32-4-2 A-F-A-E HQQE;

•

tootlikkus 30 m3/h;

•

tõstekõrgus 50,8 m;

•

elektriline võimsus 7,5 kW.

Puurkaevu sanitaarkaitseala 30 m.
6.4.1.2 Torustikud
Veemajandusprojektide järgselt on praktiliselt kõik vanad rekonstrueerimist vajavad torud
asendatud/rekonstrueeritud.
Olemasolevad peatorustikud on läbimõõduga De160 ja De110, mis tagavad hüdrantidest
tuletõrjevee vooluhulga vahemikus 10-20 l/s. Ühendus toruga De160 mm on rajatud ka Suurupi
piirkonnaga, mis võimaldab vett transportida vastavalt vajadusele ühest piirkonnast teise.
Kokku on ühisveevärgi torustike pikkus ~15.3 km, millest 15.1 km on uued või rekonstrueeritud.
6.4.1.3 Ühisveevärgi probleemid ja perspektiiv
1. Seoses ÜF veemajandusprojekti lõppemisega saavad kõik ühisveevärgi rajatised
uuendatud ning täiendavaid investeeringuid ette näha ei ole.
2. Juhul kui kõik kehtestatud detailplaneeringud realiseeruksid, võiks piirkonna ühisveevärgi
perspektiivne elanike arv olla ~2825 in, mis teeks arvutuslikuks veevajaduseks ~342 m3/d
(sh elanike eritarbimine 100 l/d, asutuste-ettevõtete veetarbimine ~10% ja arvestamata
vesi ~10%).

6.4.2 Kanalisatsioon
Muraste piirkonnas on lõppemisjärgus ÜF veemajandusprojekt, millega seoses on kogu piirkond
kaetud uue või rekonstrueeritud torustikega, mis muudab olulisel määral ka seniseid statistilisi
näitajaid.
OÜ-ga Strantum oli 2019 a seisuga liitunud 580 elamispinda, mille kohaselt oli
ühiskanalisatsiooniga
liitunud
arvutuslikult
1450 in.
Lähemas
perspektiivis
võiks
ühiskanalisatsiooniga liituda kõik olemasolevad elamud (kokku ~1900 in) ning pikemas

perspektiivis olemasolevate arendusalade või kehtestatud detailplaneeringute kohaselt rajatavad
elamud (elanike arv kokku ~2825 in).
Kanalisatsioonis kasutatakse reovee kogumiseks nii isevoolselt kui vaakumkanalisatsiooni ning
reovesi suunatakse läbi mitmete pumplate Meriküla reoveepuhastisse. Puhastisse suunatakse ka
eraldi puurkaevuga Meriküla SÕK kanalisatsioon.
Vastavalt 2019 a andmetele moodustas sademe- ja infiltratsioonivee osakaal OÜ Strantum
vooluhulkade hinnangul keskmiselt 40% ning puhastisse suunatav keskmine vooluhulk oli 622
m3/d.
ÜF veemajandusprojekti järgselt on OÜ Strantum süsteemis ~18.2 km torustikku, millest ~18.1
km on suhteliselt uued või rekonstrueeritud ning 16 kaasaegset plastmahutiga reoveepumplat
ning üks vaakumjaam.
6.4.2.1 Reoveepuhasti
Reoveepuhasti paikneb kinnistul Meriküla tee 3 (19801:001:3198) ning on rajatud 2015 a
olemasoleva jõudluse ammendanud kompaktpuhasti asemele. Uus reoveepuhasti põhineb
annuspuhastustehnoloogial, rajatud eriprojekti alusel ning paikneb kinnises hoones. Puhasti on
ümbritsetud piirdeaiaga, puhasti kuja on 100 m, mille piires ei paikne muid hooneid.
Puhastud heitvee väljalask plasttoruga De315 mm (väljalaskme kood HVL0372050) on Kakumäe
lahes ~300 m rannast.
Puhasti teenindab ühte osa Muraste reoveekogumisalast ning on dimensioneeritud
reostuskoormusele 4000 ie, mis on suurem kui perspektiivis võiks piirkonna reostuskoormuseks
kujuneda.
Tabel 6-1. Meriküla reoveepuhasti projekteeritud näitajad
Tähis

Ühik

Reoveepuhasti
parameetrid

Keskmine ööpäevane vooluhulk

Qd

m3/d

640

Maksimaalne ööpäevane vooluhulk sademetega

Qd

m3/d

960

Qdekstreem

m3/d

1500

Qh

m3/h

120

Qhkeskm

m3/h

48

Qhmax

m3/h

140

- orgaaniline aine

KHT

mg/l

1000...1600

- orgaaniline aine

BHT7

mg/l

500...800

Parameeter
Hüdrauliline koormus ühiskanalisatsioonist:

Ekstreemne ööpäevane vooluhulk
Projekteeritav hüdrauliline koormus:
Projekteeritav keskmine tunni vooluhulk bioloogilise
puhastuse ühes SBR liinis (tagatakse
ühtlustus/kogumismahuti kasutamisega)
Projekteeritav keskmine tunni vooluhulk
ühtlustusmahutisse 24 h tunni kestvusega
Projekteeritav tunni maksimum mehhaaniline puhastus
Kontsentratsioon ühiskanalisatsioonist:

Tähis

Ühik

Reoveepuhasti
parameetrid

- hõljuvaine

HA

mg/l

600...933

- üldlämmastik

Nüld

mg/l

100...160

- üldfosfor

Püld

mg/l

17...27

Parameeter

Projekteeritav reostuskoormus ühiskanalisatsioonist (100%):
- inimekvivalente

IE

ie

4000

- orgaaniline aine

KHT

kg/d

480

- orgaaniline aine

BHT7

kg/d

240

- hõljuvaine

HA

kg/d

280

- üldlämmastik

Nüld

kg/d

48,0

- üldfosfor

Püld

kg/d

8,0

Tabel 6-2. Meriküla reoveepuhasti näitajad
Parameeter
Vooluhulk m3/d
KHT mg/l
BHT7 mgO2/l
Heljum mg/l
Nüld mg/l
Püld mg/l

Vee
erikasutusluba
700
125
15
25
45
1.5

2019
1kv
väljund

2019
2kv
väljund

2019
3kv
väljund

<3
7
11
1.2

<14
<3
7
23
0.68

<14
<3
7
19
0.37

2020
2019
4kv
keskmine
väljund
622
<14
<14
<3
<3
6
6.8
2.3
13.8
0.7
0.7

2019
3kv
sisend
520
200
530
49
7.4

6.4.2.2 Ühiskanalisatsiooni probleemid ja perspektiiv
1. Olemasolevad ühiskanalisatsioonirajatised on uued, katavad kogu reoveekogumisalade
olemasolevad elamukinnistud ning rekonstrueerimisvajadus puudub.
2. Olemasolev reoveepuhasti on dimensioneeritud reostuskoormusele 4000 ie ja
maksimaalsele sisenevale vooluhulgale 960 m3/d. Reoveepuhasti valgalasse jääb koos
kehtestatud detailplaneeringutega perspektiivis arvutuslikult 2 825 in (2019 a 1469 in)
ning koos 10%-lise asutuste-ettevõtete lisakoormusega oleks perspektiivne
reostuskoormus kokku ~3100 ie.
Eeldusel, et infiltratsiooni osakaal on perspektiivis 50% müüdud veest (155 m3/d), oleks
puhastisse suunatav perspektiivne keskmine vooluhulk 466 m3/d ning puhasti jääb
eelduslikult tööle ka perspektiivis väiksemas mahus kui on tema dimensioneeritud
võimsus.

6.4.3 Sademeveekanalisatsioon
Sademevee kanalisatsioonitorustikud asuvad Muraste teel, Palkoja teel, Tuhkru, Karu ja
Kangruvälja tänavatel.

6.4.4 Võimalikud investeeringuprojektid
Investeeringuprojektid puuduvad.

6.5

Suurupi- Vääna-Jõesuu -Viti piirkond (Suurupi RVP)

Piirkond on piiritletud Suurupi reoveepuhasti valgalalaga, mis teenindab kogu Vääna-Jõesuu
reoveekogumisala ja ühte osa Muraste reoveekogumisalast. Valgalasse jääb suurem osa VäänaJõesuu, Suurupi ja Viti külade tiheasustusaladest ning osaliselt ka Liikva ja Muraste külade alad.
Suurupi ja Vääna-Jõesuu koos Viti külaga moodustavad eraldisesivad ühisveevärgid, millest
Suurupi on omakorda ühendatud Muraste ühisveevärgiga.
Piirkonna vee-ettevõtjaks on OÜ Strantum, kelle kliendilepingute alusel on 2019 a seisuga liitunud
arvutuslikult 5435 inimest (Suurupis 1935 ning Vääna-Jõesuus ja Vitis 3500).
Valdava osa piirkonnast moodustavad endised aiandusühistud, mille äärealadele on rajatud või
ka alles planeeritud uuselamurajoone.
Perspektiivis võib liitujate arv kasvada eelkõige seoses seni liitumata kinnistute liitumisega,
kelledel on liitumispunktid juba rajatud ning ka seoses kehtestatud detailplaneeringute kohaste
kinnisvaraarendustega (osadel ka torustikud rajatud).
Suurupis on ~950 olemasolevat ning ~90 perspektiivis lisanduvat elamuühikut ning VäänaJõesuus ja Vitis on ~2330 olemasolevat ning ~160 perspektiivis lisanduvat elamuühikut, mis saab
ühendada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Perspektiivne elanike arv ÜVK piirkonnas on Suurupis ~2600 ja Vääna-Jõesuus ja Vitis ~6225,
mis tähendab, et perspektiivne ÜVK-ga liitujate arv kasvab oluliselt, kuid põhiliselt olemasolevate
elamute liitumisel juba olemasolevate ÜVK võrkudega.

6.5.1 Veevarustus
Suurupi ja Vääna-Jõesuu koos Viti külaga moodustavad eraldiseisvad ühisveevärgid.
Mõlema piirkonna ühisveevärk on rajatud või täielikult rekonstrueeritud seoses aastatel 20102015 ellu viidud ÜF Veemajandusprojektiga ning vee-allikatena on kasutuses C-V põhjaveekihi
puurkaevud. Suurupi jääb koos Muraste külaga Muraste põhjaveevaru piirkonda (46) ning VäänaJõesuu ja Viti Harku valla arvestuspiirkonda (25).
Suurupi piirkonna klindipealne veevärk (maapind kuni +41 mABS) saab põhitoite Muraste
ühisveevärgist läbi Kallaku tee äärse magistraaltoru De160 mm. Klindialune veevärk (maapind
+5..+35 mABS), mis moodustab põhilise osa, saab toite Kasevälja puurkaevpumplast (nr 20831).
Mõlemad piirkonnad on omavahel ühendatud kahest sõlmest toruga De160 mm, mis võimaldab
vett vajadusel transportida ka teise piirkonda, kuid tulenevalt maapinna kõrgustest Murastest
Suurupi suunas. Kasevälja puurkaevpumpla avarii korral on veevarustus tagatud Muraste
ühisveevärgist, kus on kaks piirkondlikku puurkaevpumplat.

OÜ-ga Strantum on 2019 a seisuga liitunud 774 elamispinda, mille kohaselt on ühisveevärgiga
liitunud arvutuslikult 1935 in ning pikas perspektiivis võib elanike ja ka liitujate arv olla vastavalt
kehtestatud detailplaneeringutele kuni ~2600 in.
Veevõtt OÜ Strantum Kasevälja puurkaevust oli 2019 a keskmiselt 145.9 m3/d ning müüdud vee
kogus keskmiselt 116.2 m3/d, mis teeb arvestamata vee osakaaluks ~20%.
Elanike eritarbimine oli arvutuslikult 59.7 l/d el, ettevõtete tarbimise osa moodustas elanike
veetarbimisest 1%. Elanike eritarbimine on tavapärasest väiksem, kuna suur osa on ainult suvistel
tarbijatel.
Vääna-Jõesuu ja Viti piirkonnas on maapinna kõrguste vahe +2 .. +35 mABS. Kõrgemat
piirkonda (maapind >25 mAB) varustab veega Roksoni puurkaevpumpla (nr 51779) ning alumist
(maapind <25 mABS) Hiie puurkaevpumpla (nr 51745).
OÜ-ga Strantum on 2019 a seisuga liitunud 1400 elamuühikut, mille kohaselt on ühisveevärgiga
liitunud arvutuslikult 3500 in ning pikas perspektiivis võib elanike ja ka liitujate arv olla vastavalt
kehtestatud detailplaneeringutele kuni ~6225 in.
Veevõtt OÜ Strantum puurkaevudest oli 2019 a keskmiselt 253.3 m3/d ning müüdud vee kogus
keskmiselt 205.5 m3/d, mis teeb arvestamata vee osakaaluks ~19%.
Elanike eritarbimine oli arvutuslikult 53.7 l/d el, ettevõtete tarbimise osa moodustas elanike
veetarbimisest 9%. Elanike eritarbimine on tavapärasest väiksem, kuna suur osa on ainult suvistel
tarbijatel.
6.5.1.1 Puurkaevud, pumplad
Kasevälja
Veekompleks Kasevälja tee 9A kinnistul (19801:001:1241) koosneb C-V puurkaevust kat nr
20381 (edaspidi Kasevälja PK) ja pumplast.
Aastal 2012 on rajatud ühe katuse alla puurkaevu, II astme pumpla, veetöötlusjaama ja
reservuaaride hoone (edaspidi Kasevälja veetöötlusjaam). Töödeldud vee reservuaarid on
rajatud r/b konstruktsioonist, tehnoloogilise ruumi hooneosa kergplokkidest, hoone on
soojustatud.
Veetöötlusjaama töödeldud vee mahutid on mahuga 2x125 m3 (ühes mahutis säilitatav
tuletõrjevee maht on 54 m3, kokku 108 m3).
Kasevälja veetöötlusjaama max hetkeline vooluhulk on 31.7 m3/h (koos klindipealse
survetsooniga 40,4 m3/h). Max ööpäevane tarbimine on 305 m3/h, koos klindipealse survetsooni
tarbimisega 389 m3/h.
Väline tulekustutus - 10 l/s, 36 m3/h
Hiie
Veetootmiseks on rajatud ühe katuse alla puurkaev, II astme pumpla, veetöötlusjaama ja
reservuaaride hoone (edaspidi Hiie tee veetöötlusjaam). Töödeldud vee reservuaarid on rajatud
r/b konstruktsioonist, tehnoloogilise ruumi hooneosa kergplokkidest, hoone on soojustatud.
Töödeldud vee mahutid on mahuga 2x130 m3 (ühes mahutis säilitatav tuletõrjevee maht on
54 m3, kokku 108m3).

Max tunnitarbimine. Max tunnitarbimise korral on arvestatud lühiajaliselt ka klindipealse
survetsooni veevajaduse tagamisega, kui peaks esinema tõrkeid Roksoni veetöötlusjaama töös.
Hiie tee veetöötlusjaama max Qh tavaolukorras on 46,9 m3/h, eriolukorras koos klindipealse
survetsooniga 87,2 m3/h. Max ööpäevane tarbimine on 511 m3/d, koos klindialuse survetsooni
tarbimisega 943 m3/d.
Väline tulekustutus - 10 l/s, 36 m3/h.
Roksoni
Ühe katuse all on puurkaev, II astme pumpla, veetöötlusjaama ja reservuaaride hoone (edaspidi
Roksoni veetöötlusjaam). Töödeldud vee reservuaarid on rajatud r/b konstruktsioonist,
tehnoloogilise ruumi hooneosa kergplokkidest, hoone on soojustatud.
Roksoni jaama töödeldud vee mahutid on mahuga 2x130 m3 (ühes mahutis säilitatav tuletõrjevee
maht on 54 m3, kokku 108 m3).
Roksoni veetöötlusjaama max Qh tavaolukorras on 40,3 m3/h, eriolukorras koos klindialuse
survetsooniga 87,2 m3/h. Max ööpäevane tarbimine on 432 m3/d, koos klindialuse survetsooni
tarbimisega 943 m3/d.
Väline tulekustutus - 10 l/s, 36 m3/h.
6.5.1.2 Torustikud
Veemajandusprojektide järgselt on praktiliselt kõik vanad rekonstrueerimist vajavad torud
asendatud/rekonstrueeritud.
Olemasolevad peatorustikud on läbimõõduga De160 ja De110, mis tagavad hüdrantidest
tuletõrjevee vooluhulga sõltuvalt asukohast vahemikus 10-20 l/s.
Suurupi ühisveevärgi torustike pikkus on ~36.6 km, mis kõik on uued või rekonstrueeritud.
Vääna-Jõesuu ja Viti ühisveevärgi torustike pikkus on ~73.4 km, mis kõik on uued või
rekonstrueeritud.
6.5.1.3 Ühisveevärgi probleemid ja perspektiiv
1. Juhul kui kõik kehtestatud detailplaneeringud realiseeruksid ja kõik elamud liituksid
ühisveevärgiga, võiks piirkonna ühisveevärgis elanike arv olla Suurupis ~2600 in ning
Vääna-Jõesuus ja Vitis ~6225 in, mis teeks perspektiivseks arvutuslikuks keskmiseks
veevajaduseks vastavalt 315 m3/d ja 753 m3/d (sh elanike eritarbimine 100 l/d, asutusteettevõtete veetarbimine ~10% ja arvestamata vesi ~10%).
2. Olemasolevad
ühisveevärgi
rajatised
on
uued,
heas
seisukorras
ja
rekonstrueerimisvajadust ei ole. Olemasolevad puurkaevpumplad koos veetöötluse,
reservuaaride ja II astme pumpadega on võimelised tagama perspektiivsed vooluhulgad.

6.5.2 Kanalisatsioon
Piirkondades kogutakse reovesi isevoolsete torudega kokku ja suunatakse läbi mitmete pumplate
lõpuks Suurupi reoveepuhastisse. Vaakumkanalisatsioon on rajatud ühele Vääna-Jõesuu edela
osa piirkonnale.

Ühiskanalisatsiooniga on kaetud kõik reoveepuhasti valgalasse jäävate Muraste ja Vääna-Jõesuu
reoveekogumisalade elamukinnistud ning ühiskanalisatsioon ulatub ka reoveekogumisaladest
väljapoole.
OÜ-ga Strantum oli 2019 a seisuga liitunud 2174 elamispinda, mille kohaselt oli
ühiskanalisatsiooniga
liitunud
arvutuslikult
5435 in.
Lähemas
perspektiivis
võiks
ühiskanalisatsiooniga liituda kõik olemasolevad elamud (kokku ~8200 in) ning pikemas
perspektiivis olemasolevate arendusalade või kehtestatud detailplaneeringute kohaselt rajatavad
elamud (elanike arv kokku ~8825 in).
Vastavalt 2019 a andmetele moodustas sademe- ja infiltratsioonivee osakaal OÜ Strantum
vooluhulkade hinnangul keskmiselt 63% ning puhastisse suunatav keskmine vooluhulk oli 855
m3/d (sh olmereovesi 320 m3/d ja infiltratsioon 535 m3/d).
Suurupi ühiskanalisatsioonitorustike pikkus on ~37.2 km ning süsteemis on 18 reoveepumplat,
mis kõik on uued või rekonstrueeritud.
Vääna-Jõesuu ja Viti ühiskanalisatsioonitorustike pikkus on ~75.8 km ning süsteemis on 46
reoveepumplat (sh 1 vaakumjaam), mis kõik on uued või rekonstrueeritud.
6.5.2.1 Reoveepuhasti
Reoveepuhasti paikneb kinnistul Soontevahe tee 36 (19801:001:2227) ning on rajatud 2014 a,
põhineb annuspuhastustehnoloogial, rajatud eriprojekti alusel ja dimensioneeritud
reostuskoormusele 10 000 ie.
Puhastud heitvee väljalask plasttoruga De355 mm (väljalaskme kood HVL0376110) on Lohusalu
lahes ~430 m rannast.
Reoveepuhasti juures on kahekorruseline tehnohoone, kus paiknevad mehhaanilise puhastuse
seadmed ning settetahendusseadmed. Tehnohoones on labor koos vajaliku sisustusega,
operaatori- ja puhkeruum, laoruum, kloreerimissõlm, purgla, kilbi- ja generaatoriruum ning
sanitaarsõlm (dušširuum, WC). Protsessi mahutid (2x1500 m3) ning sissevoolu ja väljavoolu r/bst ühtlustusmahutid on lahtised. Reoveepuhasti kuja on 200m.
Puhastusprotsess koosneb järgnevatest etappidest:
•

Vastuvõtukamber

•

Purgimine

•

Eelpuhastus

•

Jaotuskamber

•

Ühtlustamine

•

Bioloogiline puhastus

•

Keemiline fosforiärastus

•

Väljavoolu ühtlustusmahuti

•

Desinfitseerimine NaOCl-ga

Tabel 6-3. Suurupi reoveepuhasti projekteeritud näitajad
Parameeter

Ühik

Maksimaalne reostuskoormus

Kogus

ie

10 000

Keskmine pealevool

3

m /d

1200

Maksimaalne kuiva aja pealevool

m3/h

75

Maksimaalne märja aja pealevool

m3/h

150

m3/h

184

BHT7

kg/d

600

Heljum

kg/d

700

Nüld

kg/d

110

Püld

kg/d

18

Maksimaalne
lühiajaline
peapumplate koostööl

pealevool

Tabel 6-4. Suurupi reoveepuhasti näitajad
Parameeter
Vooluhulk m3/d
KHT mg/l
BHT7 mgO2/l
Heljum mg/l
Nüld mg/l
Püld mg/l

Vee
erikasutusluba
1472
125
15
15
15
0.5

2019
1kv
väljund

2019
2kv
väljund

2019
3kv
väljund

<3
2
5.1
0.13

<14
<3
6
13
0.4

<14
<3
3
2.3
0.36

2020
2019
4kv
väljund
väljund keskmine
19
<14
<14
<3
<3
5
4.0
1.6
5.5
0.49
0.3

2019
3kv
sisend
290
170
120
70
7.6

Nagu tabelist näha, saab reoveepuhasti praeguste vooluhulkade ja reostuskoormustega edukalt
hakkama.
6.5.2.2 Ühiskanalisatsiooni probleemid ja perspektiiv
1. Olemasolevad ühiskanalisatsioonirajatised on uued, katavad kogu reoveekogumisalade
olemasolevad elamukinnistud ning rekonstrueerimisvajadus puudub.
2. Ühiskanalisatsiooni probleemiks on suur infiltratsiooni vee osakaal (2019 a keskmiselt
63% ja 535 m3/d), mis on tingitud pikkade isevoolsete torustikega kaasnevast
tavapärasest liigvee juurdevoolust. Kuna tänavatorustikud on nö 100% välja ehitatud, kuid
liitujaid lisandub eeldatavalt oluliselt juurde (sh hakkavad aasta läbi tarbima), siis
olmereovee kogus suureneb ehk infiltratsiooni osakaal väheneb.
3. Olemasolev reoveepuhasti on dimensioneeritud reostuskoormusele 10 000 ie ja
maksimaalsele sisenevale vooluhulgale 1460 m3/d. Reoveepuhasti valgalasse jääb koos
kehtestatud detailplaneeringutega perspektiivis arvutuslikult 8 825 in (2019 a 5435 in)
ning koos 10%-lise asutuste-ettevõtete lisakoormusega oleks reostuskoormus kokku
~9700 ie, mis tähendab, et reoveepuhasti valgala laiendamine uute piirkondade arvelt
saaks olla minimaalne.

Eeldusel, et infiltratsiooni maht jääb perspektiivis tasemele 50%, siis koos perspektiivse
veetarbega on arvutuslik puhasti keskmine sissevool 1948 m3/d, millega on puhasti
hüdrauliline koormuse piir ületatud ja täiendavate piirkondade lisamine võib mingis
perspektiivis kaasa tuua ka investeeringuid reoveepuhasti laiendamisele.

6.5.3 Sademeveekanalisatsioon
Kasevälja tee, Välja tee, ja Männimetsa piirkonnas on rajatud sademeveetorustikud.

6.5.4 Võimalikud investeeringuprojektid
Investeeringuprojektid puuduvad.

6.6

Türisalu piirkond (Keila-Joa RVP)

Türisalu piirkond on valdavalt endine aiandusühistute ala, paikneb ka kaks kortermaja (37
korterit), endine Türisalu Puhkebaas ning ~1010 elamukinnistut, millest ~900 on hoonestatud (sh
aiamajad). Pikas perspektiivis võiks piirkonna elamuühikute arv olla ~1050, mis kõik on liitunud
ÜVK-ga ning suvisel perioodil võib elanikest tarbijate arv olla ~2625 in.
Ala piirneb Lääne-Harju valla Keila-Joa alevikuga, kus on toimiv ühisveevärk ja kanalisatsioon
ning vee-ettevõtteks on AS Lahevesi.
2020 a algas Euroopa ÜF veemajandusprojekt, millega rajatakse aastaks 2021 uus ühisveevärk
ja -kanalisatsioon kogu reoveekogumisala Harku valla territooriumile, mis põhineb Keila-Joa
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhirajatistel (puurkaevpumplad, reoveepuhasti). Veeettevõtteks on määratud kuni 01.12.2026 AS Lahevesi.
Seisuga 01.01.2019 oli Türisalu küla registreeritud elanike arv 624 in, mistõttu potentsiaalsete
tarbijate arv on oluliselt suurem kui elanike arv. Enamus elamuid kasutatakse sesoonselt, mistõttu
suvise ja talvise teenusetarbimise mahtude osas on praegu ja eeldatavalt ka lähitulevikus suured
erinevused.

6.6.1 Veevarustus
Veevarustus põhineb Keila-Joa kahel puurkaevul:
•
•

Keila-Joa 2 puurkaevust nr 51874 elanike veega varustamiseks, lubatud veetarve 110
m3/d;
Keila-Joa puurkaevust nr 591 elanike veega varustamiseks, lubatud veetarve 22 m3/d.

Põhjaveevõtt toimub Kambrium-Vendi põhjaveekihist. Keila-Joa 2 puurkaevu sanitaarkaitseala
on 30 m, Keila-Joa puurkaevul 50 m.
Mõlemast puurkaevust võetav toorvesi pumbatakse kõige pealt süvaveepumpadega läbi filtrite,
kus toimub mangaani ja raua ärastus. Edasi liigub vesi vee reservuaaridesse ning seejärel
pumbatakse vesi II astme pumpadega ühisveevärgi trassi. Võetava vee kogust mõõdetakse
veearvestitega.
Keila-Joa veetöötlusjaama koosseisus paiknevad ka mahutid 2x115 m3 töödeldud puhta joogivee
tarbeks ning 3 II astme pumpa Saer (vooluhulk 15 m3/h; tõstekõrgus 40 m). Vett pumbatakse

mahutisse vastavalt mahutisse paigaldatud nivooanduri poolt edastatud signaalile. Mahutid ja
pumpla on heas seisukorras. Reservuaaridest pumbatakse vesi kolme pumba abil asula
veevõrku. Pumplasse on paigaldatud ka tuletõrjeveepump (Q=54 m3/h; H=40 m).
Põhjavesi pumbatakse kahest puurkaevust süvaveepumpadega läbi aeraatorsüsteemi
rauaeraldusfiltritesse. Põhjavesi aereeritakse õhuga aeraatordegasaator seadmes. Injektoriga
enne aeraatorseadet antakse vette õhuhapnikku, mille abil vees lahustunud raud oksüdeeritakse.
Liigne süsihappegaas, väävelvesinik ja muud põhjaveega kaasatulnud gaasid ning osa üleliigsest
õhust eraldatakse degasaatoris, ülejäänud eraldatakse filterseadmete külge paigaldatud
õhueraldusklappide kaudu. Vees oksüdeeritud raud eraldatakse filterseadmetes.
Veetöötlusjaamas on olemas ka võimalus kaaliupermanganaadi doseerimiseks.
Võrku suunatud vesi vastab joogiveekvaliteedi nõuetele.
Peale ÜF veemajandusprojekti realiseerumist on Türisalu piirkonna ühisveevärgi torustiku pikkus
~26,5 km ning rajatud on ~1010 liitumispuntki. Piirkonnas tagatakse tuletõrjeveevarustus
hüdrantidest ning kõik magistraaltorustikud on läbimõõduga De110 mm.
Veevõrk on ühendatud Keila-Joa veevõrguga kolmest punktist ning kogu Türisalu võrku juhitud
vesi mõõdetakse ühenduspunktidesse rajatavatesse mõõdukaevudes.
Maapinna kõrgused jäävada vahemikku 18..33 mABS ning kogu võrk on koos Keila-Joa alevikuga
ühes survetsoonis.
Perspektiivne arvutuslik veevajadus on 303 m3/d (2625 in eritarbimisega 100 l/d, 10%
arvestamata vesi, 5% ettevõtete veetarve). Reaalne veetarve sõltub suuresti ainult suvekuudel
kasutavate elamuühikute osast, mis tarbivad aasta jooksul vett ~25% võrreldes tavatarbijatega.

6.6.2 Kanalisatsioon
Vastavalt ÜF veemajandusprojektile rajatakse kogu piirkonnale vaakumkanalisatsioon kahe
vaakumjaamaga ning reovesi suunatakse kahest punktist survetoruga Keila-Joa võrku, kus
paiknevad ka mõõdukaevud.
Reovesi suubub Lääne-Harju valla Keila-Joa reoveepuhastisse, mis asub Keila-Joa aleviku
põhjaosas Türisalu maastikukaitsealal. Puhastatud heitvesi suunatakse Lohusalu lahte
merelasku.
Puhastusseadmeteks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest puhastusprotsessist koosnev
aktiivmudapuhasti, mis rekonstrueeriti 2014 aastal reostuskoormusele 2000 ie. Käimasoleva
Veemajandusprojekti raames rekonstrueeritakse Keila-Joa reoveepuhasti uuesti, mille
tulemusena rajatakse olemasoleva kõrvale uus annuspuhastustehnoloogial põhinev puhasti
reostuskoormusele 4914 ie, millega suureneb reoveepuhasti summaarne reostuskoormust
6914 ie-le. Puhastisse suunatakse ka Lääne-Harju valla Laulasmaa reoveekogumisala reoveed.
Harku valla territooriumi ühiskanalisatsioonitorustike pikkus on peale veemajandusprojekti
realiseerimist on 25 km.

6.6.3 Sademeveekanalisatsioon
Piirkonnas sademeveekanalisatsioon puudub.

6.6.1 Võimalikud investeeringuprojektid
Investeeringu projektid puuduvad.

6.7

Kumna-Tutermaa piirkond (Keila RVP)

Kumna ja Tutermaa külade elanike arv on 2019 a andmetel 523 in, millest mõlema küla ÜVK-ga
kaetud ala piirkonda jääb sellest ~90%.
Perspektiivis ei ole elanikkonna arvestatavat kasvu ette näha, kuid piirkonda mõjutab enam
tootmistegevused.
Olemasoleva ÜVK piirkonnas on vee-ettevõtjaks OÜ Strantum.

6.7.1 Veevarustus
Aastal 2018 lõppes Kumna veemajandusprojekt, mille järel on Kumna ja Tutermaa külad
ühendatud ühtsesse veevarustuse süsteemi ning vee-ettevõtjaks on ühisveevärgiga kaetud
piirkonnas OÜ Strantum.
OÜ-ga Strantum on liitunud Kumnas 110 ja Tutermaal 79 elamispinda, mille kohaselt on
ühisveevärgiga liitunud arvutuslikult 472 elanikku.
Veeallikaks on Tutermaal C-V veekihi puurkaevu PK-1107 juurde 2018 a rajatud veetöötlusjaam
koos reservuaari ja II astme pumplaga. Kõik rajatised jäävad kinnistule Tutermaa tee 7 ning
puurkaevu sanitaarkaitseala 50 m on tagatud. Võrku juhitud vesi vastab joogiveekvaliteedi
nõuetele.
Veevõtt puurkaevust oli 2019 a keskmiselt 49.5 m3/d ning müüdud vee kogus keskmiselt 46.5
m3/d, mis teeb arvestamata vee osakaaluks 6%. Olulise osa veetarbimisest moodustab
piirkonnas ettevõtete veetarbimine (42% müüdud veest; 71% elanikkonna tarbimisest). Elanike
eritarbimine oli arvutuslikult 58 l/d el.
Perspektiivne veevajaduse muutus sõltub eelkõige tootmisettevõtete veevajaduste muutumisest,
kuid puudub teadmine selle olulisest muutumisest.
Veetöötlusjaama kirjeldus
Veetöötlus on vajalik, kuna kasutatava C-V puurkaevu vesi ei vasta kõigile veekvaliteedi nõuetele,
millest probleemsem on raua ja mangaani sisaldus ning H2S sisaldusest tulenev ebameeldiv lõhn.
Veetöötlusjaam, II astme pumpla ja reservuaar 2x125 m3 asuvad kõik ühes hoones, millest
reservuaari osa on monoliitsest r/b-st ja tehnohoone osa kergplokkidest. Kogu hoone on
soojustatud ja heas seisukorras.
Puurkaevu pump ja veetöötlusseadmed on dimensioneeritud vooluhulgale 9 m3/h (180 m3/d),
mida on tulevikus võimalik ka suurendada (eeldab seadmete vahetust). Puurkaevupump on
varustatud sagedusmuunduriga ning pumba käivitus/seiskumine toimub vastavalt veetasemele
reservuaarides.
Veetöötluseks on kaks survefiltrit (raua, mangaani ja H2S eraldamiseks) tootlikkusega aastas 4.5
m3/h, kuhu vesi suunatakse läbi kompressoriga varustatud aeratsioonipaagi. Vees oksüdeeritud
raud ja mangaan filtreeritakse filtrites, filtraat suunatakse töödeldud vee reservuaaridesse.
Filtrite uhtumiseks on rajatud eraldi uhteveepump, mis saab vee reservuaarist. Filtrisüsteemi
läbipesusse lülitamine leiab aset vastavalt töödeldud vee kogusele või ajaintervallile.

Desinfitseerimiseks on ette nähtud NaOCl-lahuse mahuti (kanister) V=60 liitrit ja dosaatorpump.
NaOCl-lahuse doseerimine toimub vahetult enne rauaeemaldus filterseadet. Vee
desinfitseerimist rakendatakse vaid vastava vajaduse tekkides.
II astme pumpla arvestuslik suurim jõudlus tulevikus tulekahju olukorras on 17.5 l/s, millest 10 l/s
on tuletõrjevee vooluhulk. Arvestuslik tuletõrjevee vooluhulk on tagatud 3 tunni jooksul ka suurima
veetarbimise ajal. Süsteemis on kokku 4 võrgupumpa, millest üks on reservpump.
Pumpade töö on juhitud sagedusmuunduritega ning täiendavalt on pumplas hüdrofoor mahuga
200 l.
Veetöötlusjaama oluliste seadmete parameetreid saab jälgida ja jaama tööd juhtida
kaugjuhtimissüsteemist (SCADA).
Veetorustiku kirjeldus
Kumna veemajandusprojekti raames rajati Tutermaa VTJ-st kuni Kumna küla ühisveevärgini uus
transiittoru PE De160 mm ning Kumna küla sees rajati tänava-alale koos ühiskanalisatsiooniga
ka uued tänavatorustikud, millega tagatakse ka piirkonna tuletõrjeveevarustus hüdrantide baasil.
Projekti tulemusena on kogu Kumna piirkonna ühisveevärk uus ja väga heas seisukorras.
Tutermaa piirkonnas on veetorustik heas seisukorras ainult VTJ transiittorustiku piires, kus
rekonstrueeriti ka kinnistuühendused. Mujal on veetorustik vana ning peamiselt DN50-100
metalltorustikust, mille kohta ei ole täpset teavet, kuna torustikud on kohati rajatud hoonete
põhiselt ning esineb ka paralleeltorustikke.
Veetorustike pikkus on kokku ~7.9 km, millest ~1.7 km on Tutermaal vanad rekonstrueerimist
vajavad malmtorustikud. Rekonstrueerimist vajavad ka kinnistuühendused kuni liitumispunktideni
ning tänavatorustikule tuleb rajada tuletõrjehüdrandid.
6.7.1.1 Ühisveevärgi probleemid ja perspektiiv
1. Olemasolev vana ühisveevärgi torustik on kogupikkusega ~1.7 km vanusega 30 a ja enam
ning vajab täielikult rekonstrueerimist.
2. Olemasolev puurkaev ja veetöötlusjaam tagavad ühisveevärgi vajadused ja ei vaja
rekonstrueerimist.

6.7.2 Kanalisatsioon
Aastal 2018 lõppes Kumna veemajandusprojekt, mille järel kogutakse Kumna ja Tutermaa külade
reoveekanalisatsioon kokku ja suunatakse Kumnas paiknevast peapumplast survetoruga ühiselt
Keila linna reoveepuhastisse. Vee-ettevõtjaks on piirkonnas OÜ Strantum.
Analoogiliselt veevarustusega on OÜ-ga Strantum liitunud Kumnas 110 ja Tutermaal 79
elamispinda, mille kohaselt on ühiskanalisatsiooniga liitunud arvutuslikult 472 elanikku ning
analoogiliselt veetarbimisega moodustab ettevõtete müüdud reoveekogus kogus suure osa
kanalisatsiooni müügist (41%). Elanike kanalisatsiooni eritarbimine oli arvutuslikult 58 l/d el.
Peapumplas oleva veemõõtja alusel suunatati 2019 a Keila reoveepuhastisse keskmiselt
vooluhulk 244 m3/d, mis teeb infiltratsiooni vee osakaaluks 81%.
Kanalisatsioonitorustike kirjeldus

Kumna veemajandusprojekti raames 2018 a likvideeriti Kumna ja Tutermaa reoveepuhastid, st
puhastite asemel rajati pumplate-survetorude süsteem (kokku nelja pumplaga) eelvooluga Keila
linna reoveepuhastis ning rekonstrueeriti täielikult Kumna küla olmekanalisatsiooni süsteem
Kumna reoveekogumisala piires, kus rajati tänava-aladele uus isevoolne torustik.
Tutermaa piirkonnas rajati uus isevoolne torustik ainult reoveepuhasti mahajätmiseks vajalikus
ulatuses. Ülejäänud osas on reoveekogumisalal torustikud valdavalt d150 ja d200 asbesttorud,
mis on rajatud objektide põhiselt ning väga suures ulatuses esineb paralleeltorustikke ja
torustikud paiknevad kohati olemasolevate hoonete all.
Kokku on Tutermaa ja Kumna piirkonnas ~13.05 km isevoolset ja -survetorustikku, millest ~2.0
km on Tutermaa reoveekogumisalal paiknev vana amortiseerunud isevoolne olmekanalisatsiooni
torustik ja ~10.5 km suhteliselt uut torustikku. Uus torustik valdavalt rajatud 2018 a mõningate
väiksemate eranditega. Tutermaa isevoolne kanalisatsioon vajab täielikku rekonstrueerimist, sh
torustikud tuleb rajada avalikult kasutatavatele tänavatele, mille tulemusena saab torustikku
opereerida ning oluliselt vähendada infiltratsiooni vee osakaalu.
Tutermaal on 2 ja Kumnas 2 ühiskanalisatsiooni reoveepumplat, mis kõik on plastist kestaga
kaasaegsed maa-alused pumplad ja ei vaja rekonstrueerimist.
Perspektiivis
on
vaja
rekonstrueerida
kõik
Tutermaa
amortiseerunud
ühiskanalisatsioonitorustikud, et oluliselt vähendada infiltratsiooni vee osakaalu ning tagada
torude kestvus. Torustikud tuleb võimalusel ümber paigutada tänava-alale, millega seoses tuleb
suures ulatuses ümber suunata ka hoonete torustikud. Arvestades, et Tutermaal puudub suuresti
tänava-kinnistute ala, siis lõplik torustiku paiknemine selgub projekteerimistööde staadiumis
kokkleppel kinnistuomanikega. Hinnanguliselt on vaja rekonstrueerimiseks rajada ~1400 m uut
isevoolset kanalisatsioonitorustikku läbimõõduga De160 mm.

6.7.3 Sademeveekanalisatsioon
Sademeveekanalisatsiooni torustikud on rajatud Tutermaal mitmes piirkonnas, kuid selgelt
tuvastatav väljalask kraavi on ainult Meistri tee 5 kinnistul oleval süsteemil. Muudes osades on
torustikud/kaevud mittetäielikult tuvastatavad, aga eeldatavalt on juhitud lõpuks
olmekanalisatsiooniga kokku ning suurem osa kogutavast sadevesi suunatakse koos
olmereoveega Keila reoveepuhastisse. Olmereovee kogus moodustas 2019 a Keilasse
suunatavast reoveest ainult 19%, millest suurem osa ongi pärit Tutermaa ühiskanalisatsioonist.
Geodeetilistelt plaanidelt tuvastavate sademeveetorude pikkus on ~1.0 km. Juhul kui
olmekanalisatsioonitorustik rekonstrueeritakse ning kõik tuvastavad sademeveetorude
sisselasud suletakse, võib sademevee ärajuhtimise olukord piirkonnas oluliselt halveneda.
Viimase vältimiseks tuleb koos olmekanalisatsiooni projekteerimiseks vajalike geodeetiliste
uuringute koostamisega uurida ja täpsustada ka kõikide sademeveetorustike paiknemine ja
suubumine (sh vajadusel TV-uuringud). Juhul kui tuvastatakse toimivate sademeveetorude
ühendused
olmekanalisatsiooni,
tuleb
ette
näha
ka
sademeveetorude
„lahti
ühendamise“ projektlahendused kuni olemasolevate toimivate sademevee eelvooludeni, milleks
on ala põhja piirkonnas paiknev kuivenduskraav.

6.7.1 Võimalikud investeeringuprojektid
Perspektiivis tuleb kõik amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud rekonstrueerida.

6.8

Vääna piirkond (Vääna RVP)

Vääna küla elanike arv on 2019 a andmetel 252 in, millest nö keskuse piirkonda jääb sellest
~50%.
Perspektiivis võib elanike arv kasvada seoses uute kinnisvara arendustega, kus
detailplaneeringutega on ette nähtud ~150 uut elamuühikut, millest olemasoleva ühisveevärgi
piirkonda või selle vahetusse lähedusse jääb 82 perspektiivset elamuühikut, mis tähendaks
elanikkonna kasvu ~205 inimese võrra.
Olemasoleva ÜVK piirkonnas on vee-ettevõtjaks OÜ Strantum.
6.8.1 Veeavarustus
OÜ-ga Strantum on liitunud Vääna külas 53 elamispinda, mille kohaselt on ühisveevärgiga liitunud
arvutuslikult 133 elanikku. Lisaks on tarbijateks 6 ettevõtet ja üks haridusasutus.
Veeallikaks on O-C veekihi puurkaevu PK-766 juurde 2019 a rajatud veetöötlusjaam koos
reservuaari ja II astme pumplaga. Kõik rajatised jäävad kinnistule Vääna keskuse pumplad ning
puurkaevu sanitaarkaitseala 50m on tagatud. Võrku juhitud vesi vastab joogiveekvaliteedi
nõuetele.
Veevõtt puurkaevust oli 2019 a keskmiselt 13.6 m3/d ning müüdud vee kogus keskmiselt 9.8 m3/d,
mis teeb arvestamata vee osakaaluks 28%. Ettevõtete tarbimise osa moodustab elanikkonna
tarbimisest 25%. Elanike eritarbimine oli arvutuslikult 53 l/d el.
Perspektiivne veevajaduse muutus sõltub piirkonna kinnisvara arendustega planeeritud
elamukinnistute reaalsetest arengutest, mida ei ole võimalik üheselt ja selgelt määratleda.
Kehtestatutud detailplaneeringute kohaselt võiks ühisveevärgi piirkonda lisanduda 82 uut
elamuühikut (205 el) ehk teoreetiliselt võiks veetarve kasvada oluliselt.
Veetöötlusjaama kirjeldus
Veetöötlus on vajalik, kuna kasutatava O-C puurkaevu vesi ei vasta kõigile veekvaliteedi
nõuetele, millest probleemsem on raud ja mangaan ning H2S sisaldusest tulenev ebameeldiv
lõhn.
Puurkaev PK-766, veetöötlusseadmed, II astme pumpla ja reservuaar 2x40 m3 asuvad kõik ühes
hoones, millest reservuaari osa on monoliitsest r/b-st ja tehnohoone osa kergplokkidest. Kogu
hoone on soojustatud ja heas seisukorras.
Puurkaevu pump ja veetöötlusseadmed on dimensioneeritud vooluhulgale 7 m3/h
Puurkaevupump on varustatud sagedusmuunduriga ning pumba käivitus/seiskumine toimub
vastavalt veetasemele reservuaarides.
Veetöötluseks on kaks survefiltrit (raua, mangaani ja H2S eraldamiseks) tootlikkusega aastas 3.5
m3/h, kuhu vesi suunatakse läbi kompressoriga varustatud aeratsioonipaagi. Vees oksüdeeritud
raud ja mangaan filtreeritakse filtrites, filtraat suunatakse töödeldud vee reservuaaridesse.
Filtrite uhtumiseks on rajatud eraldi uhteveepump, mis saab vee reservuaarist. Filtrisüsteemi
läbipesusse lülitamine leiab aset vastavalt töödeldud vee kogusele või ajaintervallile.
Desinfitseerimiseks on ette nähtud NaOCl-lahuse mahuti (kanister) V=40 liitrit ja dosaatorpump.
NaOCl-lahuse doseerimine toimub vahetult enne rauaeemaldus filterseadet. Vee
desinfitseerimist rakendatatakse vaid vastava vajaduse tekkides.
II astme pumpla arvestuslik suurim jõudlus tulevikus tulekahju olukorras on ~13 l/s, mis tagab
tuletõrjevee vooluhulga 10l/s ka tipptarbimise ajal. Süsteemis on kokku 3 võrgupumpa, millest üks

on reservpump. Pumpade töö on juhitud sagedusmuunduritega ning täiendavalt on pumplas
hüdrofoor mahuga 300 l.
Kuna reservuaarid on mahuga kokku 80 m3, ei ole tuletõrje 3 h-ne puutumatu varu 108 m3
reservuaaris tagatud. Samas tuleb arvestada, et puurkaevu toodang ja veetöötlusseadmete
võimsus on suurem kui maksimaalne tunnitarbimine, mistõttu reservuaarid on sõltumata
tarbimisest sisuliselt alati täis ning kogu maht on kasutatav tuletõrje tarbeks. Projektikohaselt on
perspektiivse ette nähtud vajadusel täiendavalt vett saada teistest hetkel mitte kasutatavatest
olemasolevatest puurkaevudest, mis on reservis.
Veetöötlusjaam oluliste seadmete parameetreid saab jälgida ja jaama tööd juhtida
kaugjuhtimissüsteemist (SCADA).
Veetöötlusjaama ja II astme pumpla võimsus on piisav
detailplaneeringutega liituvate elamuühikute veega varustamiseks.

ka

perspektiivis

kõikide

Veetorustiku kirjeldus
Vääna Veemajandusprojekti raames rekonstrueeriti 2019 a kogu vanem veetorustik ning
täiendavalt rajati uus torustik uusarendusalale Marali ja Hirve tee piirkonnas. Sisuliselt on kogu
ühisveevärk kaasaegne PE plastist torudega (kogupikkus on ~3.06 km) ning magistraaltorud
läbimõõduga De110 mm, mis tagavad hüdrantidest ka tuletõrjevee kättesaadavuse kuni 10 l/s.
6.8.1.1 Ühisveevärgi probleemid ja perspektiiv
•
•

Olemasolev ühisveevärgi torustik on uus või rekonstrueeritud ning ei vaja
rekonstrueerimist.
Juhul kui kõik suuremad detailplaneeringud realiseeruksid, võiks aleviku ühisveevärgis
elanike arv olla ~336 in, mis teeks piirkonna keskmiseks olmevee vajaduseks ~46 m3/d
(sh elanike eritarbimine 100 l/d, asutuste-ettevõtete veetarbimine ~25% ja arvestamata
vesi ~10%). Olemasolev veetöötlusjaam tagab nõuetekohase veekvaliteedi ja vooluhulga
kõigile olemasolevatele ja detailplaneeringuga planeeritud perspektiivsetele tarbijatele.

6.8.2 Kanalisatsioon
OÜ-ga Strantum ühiskanalisatsiooniga on liitunud 48 elamispinda, mille kohaselt on
ühiskanalisatsiooniga liitunud arvutuslikult 120 elanikku ning analoogiliselt veetarbimisega
moodustab asutuste-ettevõtete müüdud reoveekogus ~25% elanikkonna omast. Elanike
kanalisatsiooni eritarbimine oli arvutuslikult 59 l/d el.
OÜ Strantumi arvestuste kohaselt suunatati 2019a-l Vääna reoveepuhastisse keskmiselt
vooluhulk 19 m3/d, mis teeb infiltratsiooni vee osakaaluks 53%.
Perspektiivne vooluhulga muutus sõltub piirkonna kinnisvara arendustega planeeritud
elamukinnistute reaalsetest arengutest nagu veevarustuse puhul.
Kanalisatsioonitorustike kirjeldus
Vääna veemajandusprojektiga seoses 2019 a rajati uus torustik uue veetöötlusjaama piirkonnast
ning rekonstrueeriti torustik Külakoja ja Kaera tee piirkonnast (sh reoveepumplad).
Rekonstrueerimata on Tiigi tee piirkonna korterelamute torustik. Täiendavalt rajati uus torustik ja
pumpla uusarendusalale Marali ja Hirve tee piirkonnas, kus kliente veel ei ole.
Kokku on ühiskanalisatsioonis 2.64 km torustikku, millest 1.28 km on uued või rekonstrueeritud
ning 1.36 km vajavad veel rekonstrueerimist ning 6 reoveepumplat.

Reoveepuhasti kirjeldus
Vääna reoveepuhasti asub kinnistul asukohaga Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Vääna
biopuhasti (registriosa nr 5847602, katastritunnus 19801:011:0196). Vääna puhasti teenindab
Vääna reoveekogumisala (koormus 189 ie).
Reoveepuhastiks on NL-i aegne r/b-st põhikonstruktsioonidest bioloogiline puhasti, mille järel on
kaks biotiiki suurusega 1200 m2 ja 1500 m2. Puhastit on vee-ettevõtte poolt pidevalt korrastatud
ja täiendatud, mille tulemusena tagatakse veeloaga kehtestatud heitvee näitajate nõuded.
Tabel -6-5. Vääna reoveepuhasti näitajad
Parameeter
Vooluhulk m3/d
KHT mg/l
BHT7 mgO2/l
Heljum mg/l
Nüld mg/l
Püld mg/l

Vee
erikasutusluba
94
125
25
35
60
2

2019
1kv
väljund

2019
2kv
väljund

2019
3kv
väljund

<3
4
9.4
1.3

31
<3
11
2.7
1.8

20
<3
4
1.1
0.12

2019
2019
3kv
väljund
väljund keskmine
19
31
27.3
<3
<3
9
7.0
6.8
5.0
0.76
1.0

2019
3kv
sisend
290
170
120
70
7.6

Reovesi läbib mehaanilise ja bioloogilise puhastuse. Toimub nii fosfori bioloogiline ärastus kui ka
keemiline sadestus. Reovee järelpuhastus toimub biotiikides. Liigmuda eemaldatakse
protsessimahutist ja pumbatakse liigmudamahutisse, kust edasi see purgitakse Meriküla
reoveepuhastisse. Heitvesi juhitakse Vääna jõkke (suubla kood 1094500_2) Vääna väljalasu
kaudu (väljalaskme kood HA078).
Puhasti põhikonstruktsioonid on vanad, aga ei vaja asendamist. Kuna puhasti tagab väga edukalt
reovee puhastamise, siis ka tehnoloogia ei vaja põhimõttelisi uuendusi. Küll on vaja asendada ja
uuendada tavapärasest amortisatsioonist tulenevalt puhasti elektrivarustuse-, automaatika ja
tehnoloogilisi seadmeid ning puhastada biotiigid sinna kogunenud setetest.
Eeldatavalt tagab reoveepuhasti ka kinnisvara arendustest lisanduda võiva täiendava reovee
koguste nõuetekohase puhastuse.
6.8.2.1 Ühiskanalisatsiooni probleemid ja perspektiiv
1. Olemasolev vana isevoolne ühiskanalisatsioonitorustik on kogupikkusega ~1.36 km
vanusega 30 a ja enam ning vajab rekonstrueerimist, millega säilitatakse torustiku
pikaajaline kasutamine ning vähendatakse infiltratsiooni vee osakaalu.
2. Reoveekogumisalal puudub ühiskanalisatsioon seitsmel eraldi paikneval elamukinnistul,
kuhu pikkade vahemaade tõttu ühiskanalisatsiooni laiendamine ei ole otstarbekas.
3. Juhul ühiskanalisatsiooni piirkonnas kõik suuremad arendused realiseeruksid võiks küla
ühiskanalisatsiooniga kaetud alas elanike arv olla ~325 in ning reoveepuhasti
reostuskoormus hinnanguliselt ~350 ie, mis tänasel päeval on ~150 ie.
4. Reoveepuhasti tehnoloogilised seadmed vajavad uuendamist ning biotiigid puhastada
sinna kogunenud setetest.

6.8.3 Võimalikud investeeringuprojektid
Pikas perspektiivis tuleb kõik amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud (sh reoveepumpla)
rekonstrueerida.

6.9

Muud piirkonnad

6.9.1 Merihobu tee piirkond
Merihobu teel on koos elamurajooniga rajatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon, mis teenindab 24
olemasolevat üksikelamukinnistut ning olemasoleva torustiku piirkonnas on täiendavalt 7
hoonestamata elamukinnistut.
Rajatiste haldaja on MTÜ Merihobu Haldus. Piirkond ei paikne kinnitatud reoveekogumisalal.
Ühisveevärk saab toite C-V puurkaevust nr 16069, mis asub Merihobu tee 4a (19801:002:0619)
ning on rajatud 2002 a ja sügavusega 150m. Puurkaev paikneb väikehoones, kus paiknevad raua
ja mangaani ärastuse survefilter, gaaside eraldamiseks lahtine vahemahuti ning kaks
võrgupumpa, mis tagavad olemvee vooluhulgad. Tuletõrjevee paremaks kättesaamiseks
avatakse automaatikaga otse ühendus puurkaevu pumbast.
Puurkaevule on väljastatud vee erikasutusluba L.VV/327151 veevõtuks kuni 14 m3/d, mis on
suurem kui 2019 a keskmine veevõtt 11.5 m3/d.
Veetorustik on plasstorudest ning magistraaltoru on läbimõõduga De110 mm, mis tagab
hüdrantidest (kokku 5 tk) ka tuletõrjevee vooluhulga koguses, mida puurkaevu pump on võimeline
võrku suunama (puuduvad hüdrantide mõõdistusaktid). Vastavalt piirkonna esmasele
detailplaneeringule (Saueaugu 7 maaüksuse detailplaneering) oli tuletõrjevee vooluhulgaks
määratud 5 l/s, kuid hilisemad planeeringud näevad ette vastavalt hiljem kehtima hakanud
nõuetele hüdrantidest vooluhulga 10 l/s 3h jooksul.
Olmekanalisatsioon kogutakse isevoolsete plasttorudega tee-kinnistul olevasse kahte metallist
kogumismahutisse, millest kasutatakse ühte mahuga ~25 m3, kust see MTÜ tellimusel
igapäevaselt purgitakse. Purgitava vee kogus on oluliselt suurem vee tarbimisest. Igapäevane
purgimine häirib oluliselt kõrval asuvatel kinnistutel elavaid inimesi. Keskkonnaohtlik
reoveemahuti asub 100m Harku ojast.
Tänava-alal on ka drenaažtorustik koos kinnistute ühendustorustikega. Torustik on suunatud
Vilipi tee kraavi.
Piirkonnas on koos kehtestatud detailplaneeringutega võimalik ÜVK-ga ühendada kokku 51
elamuühikut, mille olmereovesi on perspektiivis võimalik suunata rajatava pumpla ja survetoruga
valla ühiskanalisatsiooni ning veevärk ühendada täiendavalt valla ühisveevärgiga, milleks on
lähimad ühenduspunktid Tabasalus Klooga mnt ja Vankri tee ristmiku piirkonnas (teekonna pikkus
reoveekogumismahuti asukohast piki teid ~1850 m). Alternatiivne ühenduspunkti asukoht Viti
külas ~5800 m kaugusel. Vajalikud investeeringud peaksid tulema eelkõige kinnisvaraarendajate
poolt, kuid kuna puudub üks „suur“ arendaja, kes suudaks nõutud mahus ÜVK rajada, on vajalikud
eelvoolutorustikud rajamata.
Ühisveevärgi osas võib probleemiks olla tuletõrjevee kättesaadavus, mille kohta puudub täpne
teave. Planeeringutega ette nähtud ringistuse alternatiiviks on täiendava reservuaari rajamine
olemasoleva puurkaevu asukohta ja vajaliku tootlikkusega veetöötlusseadmete ja pumpade
paigaldamine tehnohoonesse.
Reovee käitlemiseks on järgmised alternatiivid:

1. Rajada kogumismahuti piirkonda pumpla ja survetoru kuni uue lokaalse kompaktse
reoveepuhastini (valla ettepanekul kinnistuni Väike-Mändla L~925 m) reostuskoormusele
150 ie arvestades ainult piirkondlikku perspektiivi (~3 ie ühe elamuühiku kohta).
2. Rajada kogumismahuti asukohta pumpla ja survetorustik kuni Tabasalu
ühiskanalisatsioonini (RP-Paekalda) L~1850 m, mis suurendab vastavalt Tabasalu
süsteemi vooluhulka alates pumplast RP-Paekalda. Samas trassikoridoris saaks rajada
ka magistraalveetorustiku, mis koostöös olemasoleva puurkaevpumbaga või täiendava
ringistustega Ilmandu piirkonnast tagaks ka tuletõrjevee vajalikud kogused.
6.9.2 Tuulepesa tee piirkond
Tuulepesa tee piirkonnas on koos elamurajooniga rajatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon, kuhu
on ühendatud kokku 54 elamuühikut, mis perspektiivis võib laieneda ~10 elamuühiku võrra. ÜVK
omanik on OÜ Ewelink, kellele on väljastatud veeluba L.VV/325547, mis on muutmisel seoses
uue reoveepuhasti rajamisega ja veevõtu suurendamise sooviga puurkaevust.
Puurkaev (kat nr 20135) on rajatud 2004 a-l AS Keila Geoloogia poolt ja asub kinnistul Briisi tee
1. Tegemist on V2vr veekihi puurkaevuga puurimissügavusega 165 m. Puurkaevu
sanitaarkaitseala on 10m.
Pumpla hoone on rajatud projekti kohaselt ja hoonesse on 2011 a paigaldatud OÜ Schöttli
Keskkonnatehnika poolt rauafiltrisüsteem EURA 65 Duplex, mis on mõeldud joogivee
filtreerimiseks ning raua, mangaani ja väävelvesiniku eemaldamiseks veest.
Veevarustuse tänavatorustik on plasttorudest ning magistraaltorud läbimõõduga De110 mm,
kuhu on rajatud ka hüdrandid (7 tk). Tuletõrjeolukorras läbib süsteemi suurem vooluhulk, mis
sõltub eelkõige puurkaevpumba töögraafikust. Vastavalt hüdrantide katsetustele on pumpla
võimeline tagama vooluhulga ~7.5 l/s.
Olmereovesi kogutakse isevoolsete plasttorudega kokku piirkondlikku plastmahutiga pumplasse,
kust reovesi suunatakse survetoruga De110 mm 2019 a uuendatud reoveepuhastisse.
Reoveepuhasti paikneb kinnistul Briisi tee 20. Puhasti on firma Klaro SBR tehnoloogiaga
bioloogiline puhasti, mis on dimensioneeritud reostuskoormusele 180 ie. Puhasti koosneb kahest
maa-alusest kinnisest mahutist (ühtlustusmahuti ja protsessimahuti) ning puhasti kuja on 25 m.
Heitvesi suunatakse isevoolse toruga kraavi (väljalask HVL0375680), mis suubub Haraku ojja.
Puuduvad andmed heitvee näitajate kohta.
Olemasoleva info põhjal puuduvad vajadused ÜVK rekonstrueerimiseks.

6.9.3 Loopealse piirkond
Loopealse tee piirkonnas on koos elamurajooniga rajatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon, kuhu
on ühendatud kokku 19 elamuühikut ühiskanalisatsiooniga ja 21 ühikut ühisveevärgiga.
Olemasolevate ÜVK-torustike piirkonnas on võimalik liita veel 4 elamukinnistut.
Ühisveevärgi puurkaev (PK-20131) kinnistul Loopealse tee 6 on rajatud koos tänavatorustikega
2003 a, mis on sügavusega 46.6 m ja ulatub O-C põhjaveekogumisse. Aastal 2018 rajati OÜ
Strantumi poolt puurkaevu kohale uus tehnohoone koos veetöötlusseadmete ja võrgupumbaga.
Pumpla on ümbritsetud piirdeaiaga ja juurdepääs pumplasse on läbi kinnistu Loopealse tee 4.
Pumpla on väga heas seisukorras ja tagab olmevee vajadused.

Veetorustik on PE plasttorudest ning peatorustik on läbimõõduga De110 mm, millele on rajatud
ka kaks tuletõrjehüdranti, millest kättesaadav veekogus sõltub puurkaevpumba maksimaalsest
tootlikkusest.
Kanalisatsioon kogutakse kokku kahte maa-alusesse plastpumplasse, mis suunavad reoveed
survetorudega Ristikivi tee äärde Loometsa kinnistul olevasse kogumismahutisse, kuhu
detailplaneeringu kohaselt peaks tulema reoveepumpla ja reovesi suunatama valla
ühiskanalisatsiooni.
Kogumismahuti tühjendamine on tegelikkuses ebapiisav, kuna selle ülevool väljub kõrval
olevasse umbtiiki, mis on visuaalsel vaatlusel pigem reoveetiik.
Reovee käitlemiseks on järgmised alternatiivid:
1. Jätkata olemasoleva kogumismahuti organiseeritud purgimist.
Eeldusel, et ühe elamispinna kohta tekib 0.3 m3/d purgitavat reovett, oli 2019 a purgitav
kogus 19 elamuühiku kohta 5.7 m3/d = 2080 m3/a, mis perspektiivis võib tõusta kuni 6.9
m3/d = 2519 m3/a.
2. Rajada kogumismahuti asukohta lokaalne reoveepuhasti reostuskoormusele 75 ie (25
elamuühikut).
Piirkonnale on iseloomulik, et on ümbruskonnas kõrgemal paiknev ala (maapinna kõrgus
~35 m), kus pinnakatte paksus lubjakivi kohal vähem kui 1 m ja puuduvad eelvooludega
kraavid. Puhastatud heitvee suunamiseks keskkonda on variandid:
• maapinnast kõrgemale immutusfiltri rajamine pindalaga ~500 m2. Arvestada tuleb,
et immutusfiltri eluiga on 10..15 aastat, pärast mida tuleb see vajadusel uuesti
rajada. Imbväljaku kuja on 25 m ümber pinnasefiltri perimeetri.
• heitvee suunamine survetoruga lähima eelvoolu suubuva kraavini, milleks tuleb
rajada hinnanguliselt ~850 m puhastatud heitvee survetoru.
Arvestada tuleb, et reoveepuhasti rajamine eeldab suures maa-ala olemasolu või
omandamist ilma milleta ei ole reovee puhastamine ja immutamine teostatav.
3. Rajada kogumismahuti asukohta pumpla ja survetorustiku rajamine kuni
a. Vääna-Jõesuu ühiskanalisatsioonini (RP-Vikati) L~2500 m.
b. Otsa-Mikko
alternatiivse
survetoru
ühenduspunktini
või
kanalisatsioonisüsteemi L~1480 m.

Otsa-Mikko

6.9.4 Otsa-Mikko
Otsa-Mikko piirkond on arendatud valdavalt 2001 a kehtestatud detailplaneeringute alusel, kuhu
on alates 2002 a-st rajatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon, mille omanikuks on OÜ Targovara.
Ettevõttele on väljastatud veeluba L.VV/326875, mis kehtis kuni 12.11.2020. Otsa-Mikko
elamupiirkonnas ei ole käesoleval hetkel kehtivat veeluba ja ühiskanalisatsiooni teenuse
pakkumine toimub vastuolus kehtiva seadusandlusega.
Detailplaneeringute alusel on ühtsesse süsteemi planeeritud kokku ~170 elamuühikut, millest on
realiseeritud ~70.
Ühisveevärgi puurkaev (PK-15877) on rajatud 2002 a, paikneb kinnistul Otsa tn 16
(19801:001:0248), sügavusega 146.5 m ja ulatub C-V põhjaveekogumisse. Puurkaevu
sanitaarkaitseala on 50 m. Puurkaevu hoone ei ole ümbritsetud piirdeaiaga.
Puudub teave pumpla sisu ja võrku suunatud vee-kvaliteedi näitaja kohta.

Veetorustik on PE plasttorudest ning peatorustikud on läbimõõduga De110 mm, millele on rajatud
ka tuletõrjehüdrandid, millest kättesaadav veekogus sõltub puurkaevpumba maksimaalsest
tootlikkusest.
Pumbatud veekogus on vee-ettevõtte andmetel keskmiselt ~31 m3/d.
Ühiskanalisatsioon kogutakse suuremas osas isevoolselt kokku kinnistule Kaasiku tn 23a, kus
paikneb reoveepumpla, mis suunab reoveed selle järel olevasse puhastisse. Puhastiks on
kompaktne reoveepuhasti Bioclere BK150, mis on dimensioneeritud reostuskoormusele kuni
120 ie. Reoveepuhasti territoorium on ümbritsetud piirdeaiaga.
Reoveepuhastist väljuva heitvee kohta puuduvad andmed, kuid eeldatavalt ei vasta need
nõuetele, kuna puhastit sisuliselt ei opereerita (reoveepuhasti territoorium oli vaatluse ajal
reoveest üleujutatud. Arvestades, et piirkonda on detailplaneeringutega kehtestatud ~170
elamuühikut, peaks puhasti perspektiivne jõudlus olema ~510 ie, mille puhul suureneb puhasti
kuja 25 m-lt 50 m-le, millega on detailplaneeringute koostamisel arvestatud.
Väljalask (HA570) on Kurma kraavi (suubla kood VEE1094513), mis suubub Vääna jõkke.
Reovee käitlemise jätkamisel on järgmised alternatiivid:
1. Rajada olemasoleva puhasti asemele uus reoveepuhasti reostuskoormusele 510 ie (170
elamuühikut).
2. Rajada pumplast survetorustik kuni Vääna-Jõesuu ühiskanalisatsioonini (RP-Vikati)
L~2190 m.
Arvestades, et piirkonna tegelike vooluhulkade (sh infiltratsioon) kohta puudub teave ning Suurupi
reoveepuhasti valgala infiltratsiooni osa on juba kriitiliselt kõrge, siis eelistatum on reoveepuhasti
asendamine, et mitte võimendada vajadust rekonstrueerida Suurupi reoveepuhastit või
suurendada selle eelvoolu trassile jäävate pumplate võimsust.

6.9.5 Jõe-Loo piirkond
Jõe-Loo piirkond on arendatud 2001 a kehtestatud detailplaneeringu alusel, kuhu on alates 2004
a-st rajatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon, mille omanikuks oli OÜ Targovara, mille varad
omandas 2020 a Jõe-Loo Asum MTÜ. OÜ Targovara nimele on väljastatud veeluba L.VV/326875,
mis kehtis kuni 12.11.2020. MTÜ Jõe-Loo Asum on taotlenud uut keskkonnaluba, mille eelnõu on
Keskkonnaamet menetlusosalistele saatnud 08.12.2020 kirjaga nr DM-110342-9.
Detailplaneeringu alusel on ühtsesse süsteemi planeeritud kokku 28 elamuühikut, millest on
realiseeritud 15. Lisaks on süsteemidega ühendatud või võimalik ühendada kaks kinnistut
väljaspool planeeringut ehk perspektiivis võiks süsteemis olla kuni 30 elamuühikut.
Ühisveevärgi puurkaev (PK-20729) on rajatud 2004 a, mis paikneb kinnistul Jõe tee 20
(19801:011:0227), sügavusega 127 m ning ulatub Cm-V põhjaveekogumi V2vr põhjaveekihti.
Puurkaevu hooldusala on 10 m. Puurkaevu hoone ei ole ümbritsetud piirdeaiaga. Puurkaevul
puuduvad veetöötlusseadmed. Puudub teave võrku juhitud vee-kvaliteedi näitaja kohta, mis
eeldatavalt vastab C-V põhjaveekihi tavapärastele näitajatele (kõrgendatud raua, mangaani ning
väävelvesiniku sisaldus). Pumpla hoones on piisavalt vaba ruumi, et veetöötlusseadmete sinna
lisada.
Veetorustik on PE plasttorudest ning peatorustikud on läbimõõduga De110, millele on rajatud ka
tuletõrjehüdrandid, millest kättesaadav veekogus sõltub puurkaevpumba maksimaalsest
tootlikkusest.

Olmereovesi kogutakse isevoolselt kokku kinnistul Jõe tee 24 asuvasse kompaktsesse
reoveepuhastisse Bioclere BK-115, mis on mõeldud reostuskoormusele kuni 90 ie.
Reoveepuhasti territoorium on ümbritsetud piirdeaiaga. Reoveepuhasti väljavool (väljalaskme
kood HA569) on toruga Liikva kraavi mis suubub Vääna jõkke.
Puudub teave heitvee kvaliteedi näitaja kohta. Puhasti peaks teoreetiliselt olema võimeline
puhastama kogu piirkonna perspektiivse reostuskoormuse, mis eeldab puhasti püsivat
professionaalset hooldust.

6.9.6 Vahi
ÜVK on rajatud seoses 2007 a kehtestatud detailplaneeringu elurajooni arendusega, kuhu on
planeeritud kokku 64 elamuühikut, millest on realiseeritud ~40 (arendamata on kaks
ridaelamukinnistut ja mõned üksikelamukinnistud).
ÜVK-rajatiste omanik on OÜ Strantum.
Ühisveevärgi puurkaev (PK-23185) on rajatud 2007 a, mis paikneb kinnistul Vahi tee 8
(19801:011:0853), sügavusega 44 m ning ulatub O-C põhjaveekogumisse. Puurkaevu
sanitaarkaitseala on 30 m. Pumpla hoone ise jääb osaliselt kinnistule Vahi tee 10 (üldkasutatav
maa). Pumpla hoonesse on rajatud veetöötlusseadmed, mis tagavad võrku suunatud vee
joogiveekvaliteedi näitajad.
Veetorustik on PE plasttorudest ning peatorustikud on läbimõõduga De110, millele on rajatud ka
tuletõrjehüdrandid, millest kättesaadav veekogus sõltub puurkaevpumba maksimaalsest
tootlikkusest.
Olmekanalisatsioon kogutakse plasttorudega kokku piirkondlikku kompaktsesse pumplasse, kust
on rajatud survetoru kuni Kiia-Vääna-Viti maanteeni eesmärgiga see kunagi pikendada Vääna
reoveepuhastini. Kuna survetoru rajamine ei ole olnud siiani teostatav, purgitakse reovesi
paakautoga Vääna reoveepuhastis.
Piirkonda on rajatud ka drenaaž, mis suunatakse Vääna jõkke.
Vastavalt 2019 a pumbatud vee kogustele oli keskmine veetarve ~13 m3/d. Veeloaga (nr
L.VV/326661) lubatud veevõtt on 12 m3/d.
Reovee käitlemiseks on järgmised alternatiivid:
1. Jätkata olemasoleva kogumismahuti organiseeritud purgimist.
Eeldusel, et ühe elamispinna kohta tekib 0.3 m3/d purgitavat reovett, oli 2019 a purgitav
kogus 40 elamuühiku kohta 12 m3/d = 4380 m3/a, mis perspektiivis võib tõusta kuni 19.2
m3/d = 7008 m3/a.
2. Rajada kogumismahuti asukohta lokaalne reoveepuhasti reostuskoormusele 192 ie (64
elamuühikut) väljavooluga Vääna jõkke, mis on ka kehtestatud detailplaneeringu kohane
lahendus.
3. Pikendada survetoru kuni Vääna ühiskanalisatsioonini L~2850 m (RVP-Puiestiku)

7 LÜHIAJALINE INVESTEERINPROGRAMM
Vastavalt investeeringuprojektide eesmärkide määratlemisele jagatakse investeeringud kahte
ajajärku:
•

lühiajaline investeeringuprogramm;

•

pikaajaline programm.

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostati vastavalt nende prioriteetsusele,
lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist,
kasust piirkonna elanikele ja looduslikule seisundile.
Maksumuste hindamisel on kasutatud 2020 a hinnataset Eestis (ilma käibemaksuta). Hinnad on
saadud erinevate Eestis tegutsevate firmade hinnapakkumistest, hangete tulemustest ning
analoogsete objektide torustike rajamise ühikmaksumustest. Veetorustike hinnad on antud koos
torude maksumuse, sulgarmatuuri ja tuletõrjehüdrantidega. Kanalisatsioonitorustike hinnad koos torude ja vaatluskaevudega.

7.1.1 AS Tallinna Vesi veemõõdukaevude rajamine
Projektiga nähakse ette Harkujärve ja Tiskre külades ning Tabasalu alevikus olemasolevatele
vee- ja kanalisatsioonitorustikele vee- ja reoveemõõdukaevude rajamise koos vajalike
juhtimiskilpide ja nendele vajalike elektritoitekaablite rajamisega.
Mõõdupunkte on neli veevarustuse torustikul ja neli kanalisatsioonitorustikul.
Projekteeritud rajatiste kohta on koostatud ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis (AS Sweco
Projekt töö nr 19240-0009 OÜ Strantum ja AS Tallinna Vesi vaheliste kommertsmõõtepunktide
projekteerimistööd).

7.1.2 Rannamõisa Allika veetöötlusjaama asenduspuurkaevu rajamine
Tabasalu, Rannamõisa veemajandusprojekti raames rajati 2020 a Rannamõisa külas Allika
puurkaevu asukohale uus veetöötlusega astmepumpla, mille töösse rakendamisel selgus, et
olemasolev puurkaev ei suuda tagada nõutud veekogust, mistõttu tuleb olemasoleva rajatud
pumpla lähedusse rajada uus C-V veekihi puurkaev koos tehnohoone vaheliste ühendustorustike
ja -kaablitega.

7.1.3 Tabasalu Nooruse tn ÜVK torustike rekonstrueerimine
Nooruse tn-l paikneb ~35 a vanune amortiseerunud r/b-st mahutiga ja tellistest maapealse
hoonega reoveepumpla Ranna-1, mis suunab reoveed survetoruga DN200malm Ranna ja Lauka
tee ristmiku piirkonna isevoolsesse torustikku De400pl. Antud torustik suubub omakorda
pumplasse Ranna-2, mis suunab reoveed surve-isevoolse transiittorustikuga läbi Tiskre ja
Harkujärve külade AS Tallinna Vesi süsteemi Järvekalda tee/ Paldiski mnt piirkonnas.
Pumpla Ranna-1 teenindab suuremat osa Tabasalu alevikust ning kogu Rannamõisa küla (sh
veemajandusprojektiga lisandunud Ilmandu ja Meriküla piirkonnad). Torustik on amortiseerunud
ja vajab asendamist.

7.1.3.1 Alternatiivide analüüs
Amortiseerunud torustike rekonstrueerimisel ja nende ümberpaigutamisele võimalusel tänava-ala
koridori alternatiivid puuduvad.
Ainuke kaalutav sisuline alternatiiv on reoveepumpla RP-Ranna 1 ja selle survetoru
rekonstrueerimisel selle asendamine isevoolse torustikuga, mis oli ka senise ÜVK arengukava
kohane lahendus. Lahenduse põhjendused on järgmised:
•

•

Nooruse tänavale on vahemikus Kooli tänav kuni Ranna tee (L~600 m)
detailplaneeringutega ette nähtud isevoolse torustiku rajamine, kuhu kanaliseeritakse
tänava-äärsed olemasolevad ja perspektiivsed tarbijad. Samas lõigus täiendava
survetorustiku rajamine ei ole otstarbekas ega kasutatav.
Pumpla ja survetoru rekonstrueerimisel tuleb täielikult rekonstrueerida olemasolev või
rajada selle kõrvale uus maa-alune pumpla (sh vana lammutamine) ning rajada uus
survetoru PE De200 mm tänava-alale kuni Kooli tänav persp. isevoolse toruni
trassipikkusega ~200 m.

Selle alternatiiv on sügavama isevoolse torustiku De315 mm rajamine koos vajalike
ümberühendustega kogupikkusega ~220 m, millega seos jääb süsteemist välja Tabasalu aleviku
üks enim töötav ja amortiseerunud reoveepumpla.
7.1.3.2 Planeeritavad tegevused
Nooruse tänava kohta on koostatud detailne ehitusprojekt, mis on aluseks ehitustööde läbiviimisel
(OÜ Merindorf töö nr 019032 Tabasalu aleviku Nooruse tänava rekonstrueerimine. Veevarustuse
ja kanalisatsiooni osa).
Olmekanalisatsiooni tänavatorustiku De315 mm rajatakse koos liitumispunktidega piirnevatele
kinnistutele ja tänavatele ning tehakse vajalikud olemasolevate torude ümberühendused.
Seoses Nooruse tänava rekonstrueerimise vahemikus Kooli tänav kuni Ranna tee rajatakse
tänavale ka sademeveetorustik koos restkaevude ja perspektiivsete ühendustega
toruläbimõõduga De200..De500 mm. Sademevee eelvooluks on Kooli tn olemasolev torustik ning
Nooruse tänavaga paralleelselt kulgev Tabasalu kraav, mis mõlemad suubuvad Tabasalu raba
Lauka tee äärsesse kraavi.
Nooruse tänaval on teostamisel osaline veetorustiku rekonstrueerimine (AS Viimsi Keevitus töö
nr 79/19). Käesoleva projekti mahus pikendatakse ja ringistatakse varasemalt projekteeritud
veetoru Kooli tänava olemasoleva veetoruga. Sellega seoses luuakse tänava-äärsetele
kinnistutele uued liitumispunktid, tagatakse piirkonna tuletõrjeveevarustus ning jäetakse maha
elamukvartaleid läbiv veetorustik.
Tabel 7-1. Investeeringud Nooruse tn ÜVK rekonstrueerimiseks
Pos Vajalik investeering
Ühik Kogus
1 Veevõrgu rekonstrueerimine
Veetorustiku De63...110 mm rajamine tänava-alal samas
m
437
kaevikus isevoolse kanalisatsiooniga
Tuletõrjehüdrandi rajamine
tk
3
2 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
Isevoolne kanalisatsiooni De315 rajamine
m
376

Isevoolse kanalisatsiooni haruühenduste De160-De250
m
rajamine
Reoveepumpla Ranna-1 lammutamine
kmpl
Sademeveekanalisatsiooni rajamine
Isevoolne kanalisatsiooni De500 rajamine
m
Isevoolne kanalisatsiooni De200-315 rajamine
m

3

104
1
86
605

7.1.4 Reoveepumpla Ranna-2 survekollektori rekonstrueerimine
Reoveepumpla Ranna-2 ja selle surve-isevoolne transiittorustik teenindab lisaks pumpla Ranna1 valgalale täiendavalt toru valgalasse jäävaid kinnistuid ning suure osa Harkujärve ja Tiskre küla
kanaliseeritud elamupiirkonnast.
Pumpla RP-Ranna 2 asub kinnistul Lauka tee 16 ja on ilma maapealse ehitiseta maa-alune ühe
reservuaariga pumpla (Ø8m), mis on vaheseinaga jaotatud kaheks ehk ühes on vastuvõtu
reservuaar ja teises kaks kuivasetusega pumpa:
•
•

Pump1 Grundfos S1.80.125.260.4.58H.H.341. Q=50 l/s, H=27.5m, paigaldatud 2009
a.
Pump2 Sarlin S1.264.H6B511Z. Q=50 l/s, H=27.5 m, paigaldatud 2000 a.

Pumbad on sarnase võimsusega, kuid Pump2 on moraalselt vananenud ning tootmisest maas.
Pump1 kohta on olemas pumba töögraafik ja sellest saab tuletada ka tema tegeliku võimsuse
uuena olles ja võimaliku vooluhulga muutuse survetorustiku läbimõõdu muutmisel.
Pumpla sisemine torustik ja armatuur on rahuldavas seisukorras ja ei vaja lähiajal remonti.
Pumpla sissevoolutoru on kõrgusel ~21.1 m; survetoru lõpu kõrgus Tanni teel on ~23.0 m;
survetoru on peale pumpla väljundit nõrgalt langeva profiiliga.
Pumba1 töögraafiku kohaselt (uus pump) on tema arvutuslik vooluhulk Q~55 l/s = 198 m3/h ja
H~30 m. Kui pump2 oleks sama töögraafikuga, siis koostööl oleks arvutuslik vooluhulk Q~70
l/s=250 m3/h ja H=37 m. Tegelik maksimaalne toodang on kuni ~200 m3/h.
Isevoolne survetoru 2xDN300 algab Oja tee kaevust D1.5bet, kus on maapinna kõrgus 13.8 m
ning lõppeb Paldiski mnt-l väljavooluga kõrgusel ~4 m ning survetorustiku teoreetiline
maksimaalne kasutatav rõhulang on ~9 m. Tegelikkuses ei ole teada olemasoleva toru täpne
siseläbimõõt ning kas see on terves ulatuses ühesugune, kuna GIS andmete kohaselt varieerub
see vahemikus DN250...DN300.
Eeldusel, et reovee sissevoolul survetorusse ei ole olulisi hüdraulilisi takistusi, oleks ühe torustiku
liini läbilaskevõime siseläbimõõdu 280 mm juures ~200 m3/h ehk kaks liini peaks koostööl läbi
laskma vooluhulga kuni ~400 m3/h.
7.1.4.1 Alternatiivide analüüs
Amortiseerunud torustike rekonstrueerimisel ja nende ümberpaigutamisele võimalusel tänava-ala
koridori alternatiivid puuduvad.
7.1.4.2 Planeeritavad tegevused
1.
Ranna 2 pumplast kuni Tanni teel rekonstrueeritud survetoru 2xPE De250 mm alguseni
L~2220 m rajatakse olemasoleva toru DN250 malm asemele või vahetult selle kõrvale uus

survetoru PE De280 mm. Tööde läbiviimisel tuleb arvestada, et pumpla töös ei saa lubada pikki
seisakuid (sõltub ka ilmastikust). Juhul kui rajada uus toru vana toru sisse/asemele, tuleb ette
näha ajutine survetoru tööde läbiviimiseks.
Pumpla järel on olemasolev plastist reoveemõõdukaev (sh ühendatud OÜ Strantum
kaugvalvesse), mis tuleb ümberpaigutada/-ühendada uue toru peale (sh säilitades tagades selle
ühendus kaugvalve ja scadaga).
Ühendus pumplaga teostatakse vahetult väljaspool pumplat väljuva toruga (täpsustub tööde
käigus).
Ühendus olemasoleva survetoruga teostatakse vana ümberühenduse asukohas (täpsustub tööde
käigus), millega seoses jääb tööle varem rekonstrueeritud survetoru 2xDe250 mm PE.
Survetorustiku monitoorimiseks ja hooldamiseks on trassile planeeritud kolm hooldussõlme
rajamine, mille lõplik paiknemine täpsustatakse tööprojekti staadiumis.
2.
Tanni/Oja tee ristmiku piirkonnast kuni persp. reoveemõõdukaevuni rekonstrueeritakse
üks survetoru liin DN300 uue toruga PE De355 mm (L~1687 m). Kuna üks survetoru liin saab
töötada, võib survetoru rajamisel ära kasutada teist olemasolevat toru (rajamiseks kinnisel
meetodil). Erandiks on trassi läbiminek kehtiva Agro 9 maaüksuse detailplaneeringu alal, kus on
planeeringuga ette nähtud torustiku ümberpaigutamine tänava-ala koridori. Antud piirkonnas on
ette nähtud toru ümberpaigutamine juba varem tänava-alasse.
Algpunkti ühendus teostatakse olemasolevas kaevus d1.5 m bet olemasoleva väljundtoru
kõrgusel. Kaev tuleb rekonstrueerida ja tagada reovee hüdrauliliselt soodne torustikku
suubumine.
RP-Ojakääru survetoru PE De110, mis on ühendatud survetorude peale suunatakse ümber
rekonstrueeritavasse kaevu.
J.Venteri tee pumpla survetoru 2xDN100met ühendatakse ühe toruga ümber uue toru peale.
Rekonstrueeritud pumplast väljub üks survetoru PE De110, mis on ühendatud vanema kaheniidilise DN100mm survetoruga. Üks survetoru liin jäetakse maha.
AS Tallinna Vesi reoveemõõdukaevu rajamine vastavalt AS Sweco Projekt tööle nr 19240-0009.
Survetorustiku monitoorimiseks ja hooldamiseks on trassile planeeritud kolm hooldussõlme
rajamine, mille lõplik paiknemine täpsustatakse tööprojekti staadiumis.
Tabel 7-2. Investeeringud reoveepumpla Ranna-2 survetorustiku rekonstrueerimiseks
Pos
1
2
3
4
5
6

Vajalik investeering
Survekanalisatsiooni PE De280 mm rajamine
Survekanalisatsiooni PE De355 mm rajamine
Survetorusiku hooldussõlme rajamine
RP-Ojakääru survetoru PE De110 ümberühendamine Oja
tee isevoolsesse kaevu ja kaevu rekonstrueerimine
RP-J.Venteri tee survetoru 2x100met ümberühendamine
proj. torustiku peale
AS Tallinna Vesi reoveemõõdusõlme rajamine

Ühik
m
m
tk

Kogus
2220
1687
8

kmpl

1

kmpl

1

kmpl

1

7.1.5 Tabasalu reoveepumpla RP-Mere survetorustiku pikendamine
Reoveepumplasse RP-Mere juhitakse läbi mitmete vahepumplate kogu Rannamõisa, Ilmandu ja
Meriküla kanaliseeritud piirkondade reovesi. Pumpla survetoru on kaheniidiline läbimõõduga
2xDe125 mm ja suubub Lehe tee piirkonnas isevoolsesse torustikku, mis selle alguses on
läbimõõduga De200 mm ning teises pooles De160 mm, mille läbilaskevõime on väiksem kui
pumpla poolt suunatav vooluhulk kahe pumba koostööl, põhjustades reovee väljumise süsteemist
kui see täitub. Perspektiivis peaks tulenevalt uute liitujatega pumpla vooluhulk suurenema ning
keskkonna reostuse tõenäosus ajas suureneb.
Isevoolne torustik paikneb kogu mahus kuni Nooruse tänavani erakinnistutel ja selle läbimõõdu
suurendamine ehk toru asendamine on väga problemaatiline, mistõttu valitud on teine variant ehk
survetorustiku PE De125 mm pikendamine tänava-alal piki Klooga mnt-d kuni Noorus tänava
kollektorini De200 mm.
Kaheniidiline survetorustik pikkusega ~590 m on võimalik rajada valdavalt kinnisel meetodil ning
selle trassi asukoht määratakse vastavalt muudele tehnovõrkude ja kitsenduste paiknemisele.
Kuna survetorustik pikeneb, siis senise vooluhulga tagamiseks tuleb suurendada pumpade
jõudlust ehk pumbad tuleb asendada võimsamate vastu.

7.1.6 Tabasalu aleviku Pällo tee piirkonna ÜVK rajamine
Tabasalu alevikus Pällo tee piirkonnas on nõuetele mitte vastav veetorustik ja kinnistutel puudub
ühiskanalisatsioon. Veetorustik oli algselt ühendatud lokaalse praeguseks mahajäetud
puurkaevuga ning on olnud ühenduses ka AS Tallinna Vesi veevõrguga Koidu tänavalt.
Piirkonnas on kokku neli olemasolevat elamut ning võimalus rajada täiendavalt kaks elamut.
Kehtestatud reoveekogumisalasse jääb 5 elamukinnistut.
Piirkonna tarvis on koostatud AS Tallinna Vesi nõuete kohane ÜVK rajamise ehitusprojekt,
millega nähakse ette uue veetorustiku (sh tuletõrjehüdrandid ja ühendus AS Tallinna Vesi
võrguga), isevoolse kanalisatsiooni, reoveepumpla ja kaheniidilise survetorustiku rajamine.
Arvestades, et antud investeering teostataks ainult nelja olemasoleva elamu tarbeks, on see
kanalisatsiooni osas ebamõistlik ning arengukavas nähakse ette alternatiivne lahendus, kus
tänavale rajatakse ainult reoveesurvetorustik PE De63 mm ning kinnistud saavad võimaluse
suunata reovee lokaalsete kinnistupumplatega ühiskanalisatsiooni.
Veevarustuse puhul ei teostata ühendust AS Tallinna Vesi võrguga, kuid hüdrandid rajatakse.
Veevarustuse tänavatorustik ja kanalisatsiooni survetorustik ühendatakse Luugi põik tänavas
olevate OÜ Strantum tänavatorustikega.

7.1.7 Harku aleviku veetöötusjaama rajamine
Harku aleviku ühisveevärk saab praegusel ajal toite AS Tallinna Vesi Õismäelt tuleva
transiittorustiku De160 mm kaudu, mis ei taga alevikus nõuetekohast tuletõrjevee kättesaadavust
ning tulenevalt transiittorustiku läbilaskevõime piiratusest ei ole tagatud ka piirkonna üldine areng.
Piirkonna vee-ettevõtjaks on kuni 2021a-ni AS Tallinna Vesi ning seejärel antakse opereerimine
üle OÜ-le Strantum. Kuna OÜ Strantum ja AS Tallinna Vesi vahel puuduvad kokkulepped
veevarustuse transiittorustiku kaudu edastatava vee koguste osas, siis ei ole võimalik ka
planeerida vajalikke investeeringuid, mis tuginevad AS Tallinna Vesi süsteemil.

Kuna ajalooliselt oli Harku aleviku veevärk puurkaevude toitel, mis on siiani alles, siis teostatav
võimalus vajalikus koguses toodangu saamiseks on olemasoleva puurkaevu asukohta uue
veetöötlusjaama rajamine koos reservuaari ja II astme pumplaga.
Veetöötlusjaam peab tagama aleviku perspektiivse veevajaduse, mis on hinnanguliselt ~250
m3/d, mis on kordades rohkem kui viimati teada olev veemüük AS Tallinna Vesi andmetele 2017
a – keskmiselt 58 m3/d. Pumpla koos reservuaariga peab tagama ka tuletõrjevee vooluhulga 15
l/s.
Tulenevalt alevikus koostatud detailplaneeringute paiknemisel on valitud asukohaks Harku mõisa
pargis olev Harku vangla puurkaevpumplate kompleks (kinnistul Instituudi tee 15a
19814:001:0123), kus olemasolevate amortiseerunud pumpla rajatiste asemel tuleb rajada uus
pumpla ning kõik vanad rajatised likvideeritakse. Kuna olemasolevad puurkaevud on juba aastaid
seisnud ja nende seisukord pole teada, siis investeeringutes nähakse ette ka uue puurkaevu
rajamine, mille vajadus selgub peale puurkaevu(de) inspekteeringut ja proovipumpamiste
teostamist.
Reservuaarid, veetöötlusjaam ja survetõstepumpla rajatakse ühe katuse alla, mis võimaldab
vähendada ehituskulusid ning pumpla püsikulusid. Rajatakse veetöötlustehnoloogia (raua- ja
mangaanieralduse paarissurvefiltrid).
Puurkaevpumpla juures puudub nõuetele vastav juurdesõidutee ja pumplaesine teenindusplats,
mis tuleb rajada nagu ka uued ühendustorustikud vee – ja kanalisatsioonivõrguga piki Harku
mõisa olemasolevat juurdepääsuteed. Arvestada tuleb, et kogu territoorium paikneb nii
looduskaitse kui ka muinsuskaitse alal, kus ehitusööde läbiviimine on seotud kaasnevate
piirangutega.
Tabel 7-3. Investeeringud Harku aleviku veetöötlusjaama rajamiseks
Pos Vajalik investeering
Ühik Kogus
1 C-V puurkaevu rajamine
kmpl
1
Veetöötlusjaama hoone (tehnoloogiliste seadmete ruum)
2
1
kmpl
rajamine reservuaaridega ühe katuse alla (36 m2)
4

Reservuaaride (2 x 150 m3) rajamine, ühe katuse all
kmpl
tehnoloogiliste seadmete ruumiga

1

5

Tehnoloogiliste seadmete, pumpade, torustiku ja armatuuri
kmpl
paigaldamine, elekter-automaatika

1

6

Territooriumi rajatised (teenindusplats, juurdepääsutee,
kmpl
piirdeaed, valgustus)

1

7

Veetöötlusseadmete paigaldamine (20 m3/h raud +
kmpl
mangaan)

1

8

Veetorustiku De160, De110 rajamine kuni Instituudi tee
olemasoleva veetorustikuni PE De110

m

290

9

Kanalisatsioonitorustiku (survetoru PE De63 mm, isevoolne
toru De160 mm) rajamine kuni Instituudi tee olemasoleva
isevoolse toruni De160 PVC

m

270

7.1.8

Harku aleviku Rukkilille tn, Põllu tn, Uus tn ÜVK rekonstrueerimine ja
laiendamine
Projekti piirkonnas on veetorustik valdavalt malmtorudest läbimõõduga DN100, kuhu on osaliselt
sisse sujutatud väiksemad plasstorud (kuni PE De63 mm). Piirkond saab toite läbi Metsa tee maaaluse survetõstepumpla, millega tagatakse olmeveevajaduseks vajalik vooluhulk ja rõhk.
Tuletõrjeveevarustus ei ole ühisveevärgist tagatud.
Ühiskanalisatsiooni torustik on rajatud eelkõige kortermajade tarvis ning seda on laiendatud ka
üksikelamutele ulatuses kuhu see isevoolselt on teostatav olnud. Erandiks on Tammiku tn kaks
eramut, mille tarvis on rajatud ka praeguseks amortiseerunud ühiskanalisatsiooni pumpla ja
survetoru DN100malm. Isevoolne torustik on valdavalt d200 ja d150 asbotsement torudest, mis
suubuvad Instituudi tee ääres rekonstrueeritud isevoolsesse torustikku De200PVC.
Kõik olemasolevad mitte rekonstrueeritud vee- ja kanalisatsioonitorustikud (sh pumpla) tuleb
rekonstrueerida ehk asendada uutega. Täiendavalt tuleb rajada ühiskanalisatsioon
reoveekogumisala seni kanaliseerimata Rukkilille ja Põllu tänava elamute piirkonnale (9 elamut),
mille tarvis tuleb rajada ka uus reoveepumpla.
Tabel 7-4. Investeeringud Harku aleviku Rukkilille, Põllu, Uus tn piirkonna ÜVK rekonstrueerimiseks
ja laiendamiseks
Pos
1
2
3
4
5
6
7

Vajalik investeering
Veetorustiku rajamine/ rekonstrueerimine
Isevoolse torustiku rajamine/rekonstrueerimine
Survekanalisatsiooni rajamine/ rekonstrueerimine
Reoveepumpla Q < 5 l/s rajamine/ rekonstrueerimine
Veevarustuse majaühenduse rajamine/ rekonstrueerimine
Kanalisatsiooni majaühendus rajamine/ rekonstrueerimine
Tuletõrjehüdrandi rajamine

Ühik
m
m
m
kmpl
tk
tk
tk

Kogus
1760
1545
265
2
20
28
7

7.1.9 Harku aleviku Pargitaguse elamurajooni ühendamine ÜVK-ga
Pargitaguse elamurajoonis (Heina, Õle, Pae, Kalju jt) on 31 üksikemukinnistut, kus puudub
ühisveevärk ja kanalisatsioon. Ala jääb kinnitatud reoveekogumisalasse.
Piirkonnale on varasemalt koostatud eelprojekt ÜVK ühendamiseks Instituudi tee olemasolevate
ÜVK torustikega, mille lahendus on kajastatud arengukava joonisel.
Tabel 7-5. Investeeringud Harku aleviku Pargitaguse elamupiirkonna ÜVK-ga ühendamiseks
Pos
1
2
3
4
5
6
7

Vajalik investeering
Veetorustiku rajamine
Isevoolse torustiku rajamine
Survekanalisatsiooni rajamine
Reoveepumpla rajamine
Veevarustuse majaühenduse rajamine
Kanalisatsiooni majaühendus rajamine
Tuletõrjehüdrandi rajamine

Ühik
m
m
m
kmpl
tk
tk
tk

Kogus
1755
1300
1220
3
31
31
7

7.1.10 Harkujärve küla Järvekalda veetöötlusjaama ja ühendustorustike rajamine
Järvekalda puurkaevpumpla asub kinnistul nr 19801:001:3610 (Vanasauna tee 10, 100%
tootmismaa) pumplahoones sees. Puurkaev on rajatud 1987 a sügavusega 140 m ja ulatub C-V
põhjaveekogumisse. Pumpla hoone on plaanilt mõõtudega 15x6 m ja rajatud kiviplokkidest.
Pumpla on olnud kasutuses lokaalse elamurajooni toiteallikana ning praegusel kujul tagab ta
teatava lisa veekoguse kui piirkonna olemasolev peapumpla (PK-Pillado) ei ole töökorras.
Selleks, et pumpla oleks kasutatav ka põhipumplana ja et ka Harkujärve ja Tiskre piirkonna
perspektiivne veevajadus oleks tagatud, tuleb puurkaevu juurde rajada veetöötlusseadmed,
reservuaarid ja II astme pumbad.
Arvestades, et pumpla olemasolev hoone on oluliselt suurem kui veetöötlusseadmete ja pumpade
jaoks on vajalik ning vajaks täielikku rekonstrueerimist, kuid kinnistu on samas väike ja
reservuaaride rajamine hoone kõrvale kitsendatud, on ette nähtud olemasoleva hoone
likvideerimine ning selle asukohta uue ja väiksema hoone rajamine.
Reservuaarid, veetöötlusjaam ja survetõstepumpla rajatakse ühe katuse alla, mis võimaldab
vähendada ehituskulusid ning pumpla püsikulusid. Rajatakse veetöötlustehnoloogia (raua- ja
mangaanieralduse paarissurvefiltrid).
Puurkaevpumpla juures puudub nõuetele vastav juurdesõidutee ja pumplaesine teenindusplats,
mis tuleb rajada nagu ka uued ühendustorustikud vee – ja kanalisatsioonivõrguga Järvekalda tee
piirkonnas.
Tabel 7-6. Investeeringud Järvekalda veetöötlusjaama rajamiseks
Pos Vajalik investeering
Ühik Kogus
Veetöötlusjaama hoone (tehnoloogiliste seadmete ruum)
1
kmpl
1
rajamine reservuaaridega ühe katuse alla (36 m2)
2

Reservuaaride (2 x 150 m3) rajamine, ühe katuse all
kmpl
tehnoloogiliste seadmete ruumiga

1

3

Tehnoloogiliste seadmete, pumpade, torustiku ja armatuuri
kmpl
paigaldamine, elekter-automaatika

1

4

Territooriumi rajatised (teenindusplats, juurdepääsutee,
kmpl
piirdeaed, valgustus)

1

5

Veetöötlusseadmete paigaldamine (20 m3/h raud +
kmpl
mangaan)

1

6

Veetorustiku De160 rajamine kuni Järvekalda tee
magistraaltoruni PE De225 ja ühendus Koduaia tee
veetoruga

m

600

7

Kanalisatsioonitorustiku PE De63 mm rajamine kuni
Järvekalda tee olemasoleva isevoolse toruni

m

400

7.1.11 Tiskre küla Pillado veetöötlusjaama rajamine
Pillado puurkaevpumpla asub kinnistul nr 19801:002:0777 (Nõmme tee 2, 100% tootmismaa)
pumplahoones sees. Puurkaev on puuritud 1968 a sügavusega 101 m ja see ulatub C-V
põhjaveekogumi V2vr põhjaveekihti. Veeloaga (nr L.VV/326661) on OÜ-le Strantum lubatud
veevõtt 192 m3/d ning 2019 a pumbati keskmiselt 135 m3/d.
Kaheastmelise puurkaevpumpla hoone on heas seisukorras. Hoones paiknevad puurkaevu päis,
sagedusmuundur, veemõõtja, sulg- ja reguleerarmatuur ning neid ühendav torustik. Soojustatud

hoone seinad ja katus on kaetud profiilplekiga, põrand on betoneeritud. Laes on puurkaevu kohal
teenindusluuk. Hoonel on soojustatud metalluks. Pumplasisene torustik, pumbad, armatuur ning
hüdrofoor (300 L), elektri- ja automaatikaseadmed on töökorras. Pumplas on kaks veevõrgu
väljundit, neist ühe peale on paigaldatud veemõõtja. II astme pumbad (horisontaalasetusega
puurkaevupumbad, paigaldatud 2010 a) paiknevad joogiveemahutites (kumbki 54 m3). Hoones
on kütteks elektriradiaator. Puurkaev lülitub tööle vastavalt joogiveemahutite veenivoole.
Puurkaevu suudme kõrgus põrandast on 0,6 m. Puurkaev on varustatud veeproovi võtmise
kraaniga.
Puurkaevu sanitaarkaitseala 30 m ulatub viiele naaberkinnistule – Liiva tee 1, Nõmme tee 1,
Nõmme tee 3, Nõmme tee 4A ja Nõmme tee 4. Pumpla on osaliselt piiratud aiaga,
sanitaarkaitsealal majandustegevust ei toimu ja reostusallikaid ei ole, kuid ala läbib sõidutee.
Puudub kõvakattega juurdepääsutee.
Pillado puurkaevpumpla koos reservuaariga 100 m3 ei ole võimeline tagama praeguses olukorras
samaaegselt nii tipptarbimist kui tuletõrjeveeks vajalikku vooluhulka (10 l/s 3h jooksul). Pumpla
tehnoloogilise osa seadmed on enam kui 10 a vanused ja vajavad uuendamist ning tuleb siduda
OÜ Strantum kaugjuhtimisega.
Arvestades, et pumpla kinnistu on äärmiselt piiratud ulatusega ning olemasolevat tehnohoonet ja
reservuaari ei ole võimalik vajalikule suurusele laiendada, on ette nähtud antud rajatiste asemele
uue veetöötlusjaama rajamine, mis tagab koostöös Järvekalda veetöötlusjaamaga TiskreHarkujärve piirkonna perspektiivse veevajaduse ja tuletõrjevee kättesaadavuse.
Tabel 7-7. Investeeringud Pillado veetöötlusjaama rajamiseks
Pos Vajalik investeering
Ühik Kogus
Veetöötlusjaama hoone (tehnoloogiliste seadmete ruum)
1
kmpl
1
rajamine reservuaaridega ühe katuse alla (36 m2)
2

Reservuaaride (2 x 150 m3) rajamine, ühe katuse all
kmpl
tehnoloogiliste seadmete ruumiga

1

3

Tehnoloogiliste seadmete, pumpade, torustiku ja armatuuri
kmpl
paigaldamine, elekter-automaatika

1

4

Territooriumi rajatised (teenindusplats, juurdepääsutee,
kmpl
piirdeaed, valgustus)

1

5

Veetöötlusseadmete paigaldamine (20 m3/h raud +
kmpl
mangaan)

1

7.1.12 Harkujärve küla Järvekalda, Loodjärve, Jaaniku ja Koduaia tee piirkonna
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine
Järvekalda küla vanema elamupiirkonna ÜVK-torustikud on rajatud enam kui 30 a tagasi ja
vajavad täies mahus rekonstrueerimist.
Veetorustikud on reeglina malmist ning ei paikne tänava-alal ning on seetõttu väga raskesti
ligipääsetavad ja hooldatavad. Puuduvad normaalsed torustike ja klientide tarnetorude
sulgemisvõimalused.
Piirkonna kanalisatsioonitorustik on valdavalt asbotsementtorudest ja suunatud isevoolselt J.
Venteri tee reoveepumplasse, mis suunab reoveed survetoruga Tabasalu-Tallinn
survekollektorisse. Reoveepumpla ise on rekonstrueeritud ja heas seisukorras, kuid survetoru on
asendatud ainult pumpla lähipiirkonnas ning on valdavalt kaheniidiline DN100malm. Analoogiliselt
veetorustikuga paikneb ka isevoolne kanalisatsioon suures osas erakinnistutel.

Olemasolevate torustike rekonstrueerimisel tuleb võimalusel torud paigutada tänava-alale, mis
on enam oluline veetorustiku jaoks, et igat klienti oleks võimalik vajadusel sulgeda. Isevoolse
kanalisatsiooni puhul tuleb arvestada, et torustikud on rajatud arvestades maapinna reljeefiga
ning olemasolevate hoonete väljundite ja eelvoolu kõrguse juures ei pruugi olla isevoolse
kanalisatsiooni ümberpaigutamine tänava-alale olla enam teostatav ning vajadusel tulev
kanalisatsioon rekonstrueerida olemasolevas asukohas kinnisel meetodil.
Tabel 7-8. Investeeringud Järvekalda piirkonna ÜVK rekonstrueerimiseks
Pos
1
2
3
4
5

Vajalik investeering
Veetorustiku rekonstrueerimine
Isevoolse torustiku rekonstrueerimine
Survekanalisatsiooni rekonstrueerimine
Kanalisatsiooni majaühenduse rekonstrueerimine
Veevarustuse majaühenduse rekonstrueerimine

Ühik Kogus
m
900
m
1250
m
155
tk
20
tk
20

7.1.13 Tutermaa küla ÜVK rekonstrueerimine
Tutermaa külas rajati Kumna Veemajandusprojekti raames Tutermaa veetöötlusjaam ning
likvideeriti reoveepuhasti selle asemel reoveepumpla ja survetoru rajamisega Kumnale ja sealt
edasi Keila linna ühiskanalisatsiooni.
Kumna küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud on enam kui 30 a vanused ja väga halvas
seisukorras. Veetorustikud on valdavalt DN50-100 metalltorustikust, mille kohta ei ole täpset
teavet, kuna torustikud on kohati rajatud hoonete põhiselt ning esineb ka paralleeltorustikke.
Kanalisatsioonitorustikud valdavalt d150 ja d200 asbesttorudest, mis on rajatud objektide põhiselt
ning väga suures ulatuses esineb paralleeltorustikke ja torustikud paiknevad kohati
olemasolevate hoonete all. Kumna ja Tutermaa infiltratsiooni vee osakaal on 80%.
Rekonstrueerida on vaja kõik amortiseerunud veetorustikud ja kanalisatsioonitorustikud, et
oluliselt vähendada infiltratsiooni vee osakaalu ning tagada torude kestvus. Torustikud tuleb
võimalusel ümber paigutada tänava-alale, millega seoses tuleb suures ulatuses ümbersuunata
ka hoonete torustikud. Arvestades, et Tutermaal puudub suuresti tänava-kinnistute ala, siis lõplik
torustiku paiknemine selgub projekteerimistööde staadiumis kokkleppel kinnistuomanikega.
Tabel 7-9. Investeeringud Tutermaa ÜVK rekonstrueerimiseks
Pos Vajalik investeering
1 Veetorustiku rekonstrueerimine
2 Isevoolse torustiku rekonstrueerimine

Ühik Kogus
m
1180
m
1430

7.1.14 Vääna reoveepuhasti biotiikide puhastamine
Vääna reoveepuhasti asub kinnistul asukohaga Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Vääna
biopuhasti (registriosa nr 5847602, katastritunnus 19801:011:0196). Vääna puhasti teenindab
Vääna reoveekogumisala (koormus 189 ie).
Reoveepuhastiks on NL-i aegne r/b-st põhikonstruktsioonidest bioloogiline puhasti, mille järel on
kaks biotiiki suurusega 1200 m2 ja 1500 m2. Puhastit on vee-ettevõtte poolt pidevalt korrastatud
ja täiendatud, mille tulemusena tagatakse veeloaga kehtestatud heitvee näitajate nõuded.

Puudub teave kas ja millal on biotiike sinna kogunenud setetest puhastatud. Vee-ettevõtte
hinnangul tuleb järelpuhastuse tagamiseks sinna kogunenud setetest puhastada, mille maht ei
ole üheselt selge. Arvestades, et biotiikide pindala on kokku ~2700 m2 ja eeldusel, et sette kogus
on ~50 cm, oleks arvutuslik eemaldatavava sette maht ~1350 m3.

7.1.15 Sõrve (Vilipi) reoveepuhasti rajamine
Merihobu teel on koos elamurajooniga rajatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon, mis teenindab 24
olemasolevat üksikelamukinnistut ning olemasoleva torustiku piirkonnas on täiendavalt 7
hoonestamata elamukinnistut.
Piirkonnas on koos kehtestatud detailplaneeringutega võimalik ÜVK-ga ühendada kokku 51
elamuühikut, mille olmereovesi on perspektiivis võimalik suunata rajatava pumpla ja survetoruga
valla ühiskanalisatsiooni.
Olmekanalisatsioon kogutakse isevoolsete plasttorudega tee-kinnistul olevasse metallist
kogumismahutisse, kust see MTÜ tellimusel purgitakse. Purgitava reovee kogus on mõnevõrra
suurem kui veetarbimine, mis oli 2019 a puurkaevu toodangu põhiselt keskmiselt 11.5 m3/d.
Tänava-alal on ka drenaažtorustik koos kinnistute ühendustorustikega. Torustik on suunatud
Vilipi tee kraavi.
Reovee käitlemiseks on lisaks olemasoleva olukorra ehk purgimise jätkamisel kaks alternatiivi:
rajada reoveepuhasti või suunata reovesi mujale valla ühiskanalisatsiooni.
Alternatiiv 1. Reoveepuhasti rajamine
Reoveepuhasti asukohaks on vald pakkunud kinnistu Väike-Mändla, mis paikneb Vilipi tee ääres
eemal
olemasolevatest
elamukinnistutest
Harku
oja
vahetus
läheduses
(sh
2
maaparandussüsteemide registris koodiga 4109410010010 eesvool üle 25 km valgalaga).
Olemasoleva ühiskanalisatsiooni valgalas paikneb 30 elamukinnistut, millest 24-le on rajatud
elamu. Samasse süsteemi on võimalik lähipiirkonnas ühendada tehniliselt kokku ~51
elamukinnistut, mis eeldab ka neile vajalikus mahus torustike väljaehitamist.
Reoveepuhasti rajamisel tuleks arvestada antud perspektiiviga ehk arvestuslikult peaks puhasti
reostuskoormus olema 150 IE (keskmiselt ~3 IE ühe elamukinnistu kohta) ning puhasti rajamise
järgselt oleks tema reostuskoormus ~1/2 planeeritust.
Arvestades, et tegemist väikese reoveepuhastiga, siis on ette nähtud kasutada tehases
valmistatud bioloogilist reoveepuhastusseadet, mis tagab Keskkonnaministri 08.11.2019
määruses nr 61 esitatud nõuded.
Tabel 7-10. Reoveepuhasti valiku lähteandmed
Reostuskoormus
Nõuded heitveele (< 300 IE)
KHT, mgO2/l
BHT7, mgO2/l
Heljum, mg/l
Püld, mgP/l
Nüld mgN/l

150 ie
150
40
35
-

Reoveepuhasti kuja on määratud Keskkonnaministri määruses nr 31 31.07.2019, millel kohaselt
on reoveepuhasti kuja on 25 m.
Reoveepuhasti valikul tuleb arvestada, et esimese etapis hakkab ta tööle ~50%-lise koormusega.
Reoveepuhastuse osas soovib OÜ Strantum kasutada aktiivmudapuhasti tehnoloogiat
(kestusõhustus või annuspuhastus), st ei soovita kasutada biokilepuhasteid (biofilter, biorootor,
sukelmaterjaliga biofilter) ega looduslähedasi puhasteid (biotiigid, pinnaspuhastid,
märgalapuhastid), kuna need ei ole praktikas ennast tõestanud.
Tabel 7-11. Investeeringud Vilipi reoveepuhasti rajamiseks
Pos Vajalik investeering

Ühik Kogus

1
2

Reoveepumpla Q < 5 l/s rajamine olemasoleva
kogumismahuti piirkonda
Survekanalisatsiooni PE De90 rajamine kuni puhastini

kmpl
m

1
500

3

Tööstuslikult valmistatud kompaktse bioloogilise
reoveepuhasti R=150 IE rajamine koos selle
kaugjuhtimise ja SCADA-ga sidumisega

kmpl

1

Hinnanguline investeeringute maksumus 219 450.Alternatiiv 2. Reovee suunamine mujale
Olemasoleva reoveekogumismahuti asukohta tuleb rajada pumpla ja survetoru viia kuni lähima
OÜ Strantum olemasoleva ühiskanalisatsioonisüsteemi ühenduspunktini, milleks on:
a) Klooga mnt/ Paekalda tee ristmiku piirkond pumpla RP-Paekalda valgalas, mis suunab reovee
toruga 2xDe125 mm Tabasalusse ja sealt edasi Järvekalda tee/Paldiski mnt piirkonnas AS
Tallinna Vesi süsteemi. Rajatava trassi pikkus ~1850 m.
b) Viti külas Vikati tee piirkonnas pumpla RP-Vikati valgalas, mis suunab reoveed lõpuks Muraste
reoveepuhastisse. Rajatava trassi pikkus ~5800 m.
Tulenevalt trassi pikkusest on kasutatav variant a ehk reovee suunamine Tabasalu süsteemi,
millega suureneb pumpla RP-Paekalda kaudu edasi suunatav vooluhulk lähiajal ~25 elamuühiku
vooluhulga võrra ning pikemas perspektiivis ~50 elamuühiku vooluhulga võrra. Pumpla teenindab
kogu Rannamõisa, Ilmandu ja Meriküla piirkonda, kus paikneb koos kehtestatud
detailplaneeringutega ~500 elamuühikut ehk pumpla tootlikkus kasvaks perspektiivis
maksimaalselt 10% võrra.
Tabel 7-12. Investeeringud reovee suunamiseks Tabasalu ühiskanalisatsioonini
Pos Vajalik investeering
1
2

Reoveepumpla Q < 5 l/s rajamine olemasoleva
kogumismahuti piirkonda
Survekanalisatsiooni PE De90 rajamine kuni eelvooluni

Hinnanguline investeeringute maksumus 221 183.Valituks osutus variant 1 ehk uue reoveepuhasti rajamine.

Ühik Kogus
kmpl
m

1
1850

7.1.16 Loopealse ja Lootaguse piirkonna reoveepuhasti rajamine
Loopealse tee piirkonnas on koos elamurajooniga rajatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon, kuhu
on ühendatud kokku 19 elamuühikut ühiskanalisatsiooniga ja 21 ühikut ühisveevärgiga.
Olemasolevate ühiskanalisatsioonitorustike piirkonnas on võimalik liita veel 5 hoonestamata
ühepere elamukinnistut (kokku 24 elamuühikut). Ühiskanalisatsiooni täiendaval laiendamisel on
võimalik liita ka lähipiirkonnas olevaid teisi ühepere-elamutega kinnistuid, millest kõige
tõenäolisemad on Loopealse tee äärsed kinnistud (maksimaalselt neli elamuühikut ehk kokku 28
elamuühikut).
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste omandus on üle antud Harku vallale va puurkaev, mis
kuulub OÜ-le Strantum.
Kanalisatsioon kogutakse kokku kahte maa-alusesse plastpumplasse, mis suunavad reoveed
survetorudega Ristikivi tee äärde Loometsa kinnistul olevasse kogumismahutisse, kuhu
detailplaneeringu kohaselt peaks tulema reoveepumpla ja reovesi suunatama valla
ühiskanalisatsiooni.
Kogumismahutisse pumbatud veekoguste ja purgimiste kohta teave puudub. Elamute
veetarbimise üle arvestust ei peeta. Ainuke kasutatav info on puurkaevu kaudu igakuiselt võrku
suunatud vee kogus
Elanikud veeteenuse eest ei maksa. Reovee purgimise korraldamine on olnud kohaliku
elanikkonna korralda, mille teostamise kohta puudub teave.
Veemõõtmist teostatakse ainult puurkaevust võetud vee osas, mis 2019 a andmetel oli keskmiselt
10 m3/d, kuid erines väga oluliselt suve- ja talvekuudel (suvel kuni 16.6 m3/d ja talvel ~6 m3/d).
Kuna piirkonna majad on aasta ringi kasutatavad, siis eeldatavalt kasutatakse suvisel perioodil
suures ulatuses kastmisvett.
Reovee käitlemiseks on lisaks olemasoleva olukorra ehk purgimise jätkamisel kaks alternatiivi:
rajada reoveepuhasti või suunata reovesi mujale valla ühiskanalisatsiooni.
Alternatiiv 1. Reoveepuhasti rajamine
Praegusel hetkel puuduvad arvestatavad reaalsed andmed vooluhulkade ja reostuskoormuste
kohta. Konsultandi hinnangul on tulenevalt elamuühikute arvust vajalik reoveepuhasti
reostuskoormus 75 ie.
Puhasti peaks paiknema võimalikult lähedal olemasoleva kogumismahuti ehk planeeritud pumpla
asukohas, kuna sellele on detailplaneeringuga ette nähtud kuja 20 m ning puhastist tingitud
täiendav kuja oleks väikseima kaasneva mõjuga.
Olemasolev mahuti (sh planeeritud pumpla) asub kinnistul Loometsa (19801:001:0220).
Kasutatav oleks ka naaberkinnistu Laane (19801:001:1783), mille vahel paiknevad tehnovõrgud
ja Loometsa kinnistu juurdepääsutee.
Lähim olemasolev puurkaev paikneb enam kui 200 m kaugusel.
Vastavalt puurkaevu geoloogilisele lõikele on võimaliku puhasti piirkonnas lubjakivi
lasumissügavus <1.0 m, mille peal on õhuke moreeni ja mulla kiht. Piirkond asub kaitsmata
põhjaveega alal, kus lähipiirkonnas puuduvad kraavid, mis oleksid kasutatavad heitvee
eelvooluks (nad toimiksid sisuliselt imbkraavina, kus ei ole tagatud heitvee immutamiseks
esitavavad nõuded).

Eelnevast tulenevalt tuleb heitvee loodusesse juhtimiseks kasutada selle hajutatud immutamist,
mille alternatiiviks oleks heitvee pumpla ja survetoru rajamine kuni lähima selleks otstarbeks
kasutatava kraavini (hinnanguliselt ~850 m), mis muudaks reoveepuhasti rajamise otstarbetuks.
Arvestades, et piirkonnast formuleerub reostuskoormus kuni 75 ie ja olmereovee vooluhulk on
~7.5 m3/d, saaks kasutada reovee bioloogilist puhastust (nõuetele <300 ie) ning sellele järgnevat
heitvee hajutatud immutamist.
Eeldatavalt kujunevad sademete perioodil heitvee vooluhulgad suuremaks kui 10 m3/d, aga kuna
heitvee arvestus käib tarbitud vee alusel, siis immutamisele esitavate nõuete puhul arvestatakse
siiski formuleeriva reovee kogusega, mis on arvutuslikult < 10 m3/d.
Kokkuvõttes tuleb rajada:
1. Olemasoleva reoveemahuti piirkonda tööstuslikult valmistatud kinnises mahuti(te)s
bioloogiline puhasti reostuskoormusele 75 ie, mis tagab minimaalselt <300 ie puhastile
esitatud nõuded heitveele.
2. Puhasti kõrvale rajatakse muldesse liivpinnasest immutusväljak heitvee hajutatud
immutamiseks, milleks vajalik maa-ala suurus on ~500 m2.
Reoveepuhasti kuja on määratud Keskkonnaministri määruses nr 31 31.07.2019, millel kohaselt
on reoveepuhasti enda kuja on 25 m ning immutusväljakul 25 m.
Reoveepuhastuse osas soovib OÜ Strantum kasutada aktiivmudapuhasti tehnoloogiat
(kestusõhustus või annuspuhastus), st ei soovita kasutada biokilepuhasteid (biofilter, biorootor,
sukelmaterjaliga biofilter) ega looduslähedasi puhasteid (biotiigid, pinnaspuhastid,
märgalapuhastid), kuna need ei ole praktikas ennast tõestanud.
Kestusõhustusega puhasti puhul on süsteemis mehaanilise puhastuse kamber, bioloogiline
puhasti (õhutuskamber) ja järelsetiti. Reovesi läbib järjest kõik etapid; õhustus toimub püsivalt
sõltumata pealevoolust.
Annuspuhasti puhul puudub järelsetiti. Vesi kogutakse esimesse puhvermahutisse (toimib ka
mehaaniline puhastina ja jääkmuda kambrina), kust see suunatakse järgnevasse
protsessimahutisse, kus toimub nii õhustamine, settimine kui puhta vee äravool.
Mõlema puhasti tüübi juures soovib vee-ettevõte kasutada puhasti ees automaatvõre, mis peab
paiknema tehnohoones koos puhurite ja elektri-automaatika kilpidega.
Kuna heitvesi immutatakse, siis annuspuhasti puhul tuleb arvestada ka väljuva heitvee
vooluhulga ühtlustamise vajadusega, kui see on korraga suurem kui imbsüsteemi torude ja
kaevu(d)e maht.
Mõlema tüübi korral toimub jääkmuda eemaldamine 2 korda aastas, mis viiakse paakautoga
käitlemiseks Muraste reoveepuhastisse.
Rajamismaksumuse poolest on mõlemad aktiivmudapuhasti tüübid võrdväärsed. Annuspuhasti
on reeglina keerukama juhtimissüsteemiga, kuid tema tööd saab oluliselt praemini optimeerida ja
automatiseerida sõltuvalt puhastile suubuvast vee hulgast.
Lõplik tootja valik teostatakse vastavalt hankele, mille puhul on oluline tagada vajalik reovee
puhastuse tase ette antud sisendväärtuste juures, mille eelduslikud andmed on esitatud järgmises
tabelis.
Tabel 7-13. Loopealse reoveepuhasti valiku lähteandmed
Reostuskoormus

75 ie

Kuiva perioodi keskmine vooluhulk
7.5 m3/d
Märja
perioodi
maksimaalne
18.8 m3/d
vooluhulk
Nõuded heitveele
KHT, mgO2/l
150
BHT7, mgO2/l
Heljum, mg/l
Püld, mgP/l
Nüld mgN/l

40
35
-

Kuna puhastile suubuv tegelik vooluhulk ei ole mõõdetud ja reostuskoormuse uuringut
erinevates sesoonsetes tingimustes ei ole teostatud, tuleb enne järgmist etappi teha
vastav uuring ning selle kohaselt vajadusel täpsustada puhasti dimensioneerimise
lähteandmeid.
Tabel 7-14. Investeeringud Loopealse reoveepuhasti rajamiseks
Pos Vajalik investeering

Ühik Kogus

kmpl

1

2

Tööstuslikult valmistatud kompaktse bioloogilise
reoveepuhasti R=75 IE rajamine koos selle kaugjuhtimise
ja SCADA-ga sidumisega
Heitvee immutusväljaku rajamine aktiivse pindalaga 290
m2

kmpl

1

3

Survekanalisatsioonitorustike ümberühendamine
reoveepuhastisse ja olemasoleva kogumismahuti
likvideerimine

kmpl

1

1

Hinnanguline investeeringute maksumus 118 388.Alternatiiv 2. Reovee suunamine mujale
Reovee suunamine pumpla ja survetoruga mujale on piirkonna detailplaneeringute kohane
lahendus, millega on ette nähtud täiendava pumpla rajamine olemasoleva reoveekogumismahuti
piirkonda.
Vastavalt
olemasolevate
kanalisatsioonisüsteemide
ühenduspunktidena kasutatavad järgmised alternatiivid:

paiknemisele

on

survetoru

a. Vääna-Jõesuu ühiskanalisatsioonini (RP-Vikati) L~2480 m, kus on vee-ettevõtteks OÜ
Strantum ja reovee eelvooluks on Muraste reoveepuhasti.
b. Otsa-Mikko
alternatiivse
survetoru
ühenduspunktini
või
Otsa-Mikko
kanalisatsioonisüsteemini L~1480 m. Piirkonna vee-ettevõtteks on OÜ Targovara.
Kuna Otsa-Mikko reoveepuhasti on juba praegu eelduslikult ülekoormatud, siis sinna
suunamine eeldab reoveepuhasti rekonstrueerimist täiendavale reostuskoormusele 75 ie
ehk see oleks teostatav/kaalutav koos Otsa-Mikko reoveepuhasti rekonstrueerimise või
selle reovee suunamisega Muraste reoveepuhastisse, mida ei ole võimalik omandisuhtest
tulenevalt lühiajalistesse investeeringutesse planeerida.

Tabel 7-15. Investeeringud Loopealse pumpla ja survetoru rajamiseks
Pos Vajalik investeering
1
2

Reoveepumpla Q < 5 l/s rajamine olemasoleva
kogumismahuti piirkonda
Survekanalisatsiooni PE De90 rajamine kuni eelvooluni

Hinnanguline investeeringute maksumus 292 246.Valituks osutus alternatiiv 1 ehk uue reoveepuhasti rajamine.

Ühik Kogus
kmpl
m

1
2500

7.2

Pos

Lühiajaliste investeeringute koondtabel

Asukoht

1
2

Tallinn
Rannamõisa

3

Tabasalu

4

Tabasalu

5

Tabasalu

Projekti nimetus
Tabasalu-Tiskre-Harkujärve piirkonna vee- ja
reoveemõõdukaevude-siibrite rajamine AS Tallinna Vesi
piiritluspunktidesse
Allika veetöötlusjaama asenduspuurkaevu rajamine
Nooruse tn VK ja SK torude rekonstrueerimine ja rajamine
(sh RP-Ranna 1 lammutamine)
Reoveepumpla RP-Ranna 2 survekollektori
rekonstrueerimine
RP-Mere survetorustiku 2X De125 pikendamine Nooruse tnni

Maksumus
kokku
288 750
70 514
497 525
823 792
181 913

6

Tabasalu

7

Harku

8

Harku

Pällo tänava elamutele ühiskanalisatsiooni laiendamine
survekanalisatsiooni lahendusena ja veetorustiku
rekonstrueerimine (sh ühendamine Strantumi võrguga)
Uue C-V puurkaevu, veetöötlusjaama 20m3/h, reservuaari
300m3 ja 2a pumpla rajamine (sh ühendamine
olemasolevate peatorustikega)
Rukkilille tn, Põllu tn, Uus tn ÜVK rekonstrueerimine ja
laiendamine

9

Harku

Pargitaguse elamurajooni (Heina, Õle, Pae, Kalju jt tänavate
elamud) ühendamine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga

675 098

10

Harkujärve

PK-Järvekalda asukohta veetöötlusjaama 20m3/h,
reservuaari 300m3 ja 2a pumpla rajamine

332 871

PK-Järvekalda ühendamine Kiriku tee magistraaltoruga (sh
persp. VTJ survekanalisatsioon)

110 880

PK-Pillado asukohta veetöötlusjaama 20m3/h, reservuaari
300m3 ja 2a pumpla rajamine

332 871

11

Tiskre

12

Harkujärve

13
14
15
16

Kumna-Tutermaa
Vääna
Sõrve tee
Sõrve tee

Järvekalda, Loodjärve, Jaaniku ja Koduaia tee piirkonna
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine
Tutermaa küla ühisveergi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimine
Reoveepuhasti biotiikide puhastamine settest
Sõrve (Vilipi) reoveepuhasti rajamine
Loopealse ja Lootaguse piirkonna reoveepuhasti rajamine
KOKKU

86 741
430 815
563 352

332 583
343 151
23 100
219 450
118 388
5 431 794

9 PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM
9.1.1 Tabasalu aleviku veetorustike rekonstrueerimine
Tabasalu alevikus vajab rekonstrueerimist Saare tn, Sarapuu tn, Pähkli tn vanad malmist
veetorud, milleks tuleb rekonstrueerida või rajada 540m tänavatorustikku läbimõõduga PE De110
ja 17 kinnistuühendust.

9.1.2 Tabasalu aleviku Lucca piirkonna ühendamine OÜ Strantumi veevärgiga
Lucca tee piirkonna elamud saavad toite kahest lokaalsest puurkaevpumplast. Veevärgi
ühendamiseks OÜ Strantum veevärgiga tuleb rajada Kalda/Tasuja tn ristmikult magistraaltorustik
PE De110 pikkuses 540m ja ühendada see olemasolevate veetorustikega.

9.1.3

Harku aleviku Metsa tee, Klubi tn, Pikk tn, Põhja tn ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine
Antud piirkonna vanemate elamute piirkonnas on endiselt kasutuses ehitusaegsed enam kui 30a
vanused malmist veetorustikud ja asbotsemendist kanalisatsioonitorustikud, mis kõik vajavad
rekonstrueerimist, et tagada torustike pikaajaline säilimine, vähendada kanalisatsioonis
infiltratsiooni osakaalu.
Ühiskanalisatsioon puudub Metsa tee kahel elamukinnistul, mille tarvis rajatakse
survekanalisatsioon ja kinnistud saavad võimaluse suunata reovee ühiskanalisatsiooni läbi
kinnistupumpla.
Kokku tuleb rekonstrueerida
kanalisatsioonitorustikku.

või

rajada

uude

asukohta

780m

veetorustikku,

730m

9.1.4 Harkujärve küla Veduri tee ja Veduri põik piirkonna puurkaevpumpla rajamine
Piirkonna elamute grupp saab vee Harku karjääri puurkaevust, mille kasutamine ei ole
pikaajaliselt jätkusuutlik. Antud veeallika asendamiseks tuleb rajada elamute lähedusse uus
üheastmeline veetöötlusega puurkaevpumpla ning ühendada olemasoleva veetorustikuga.
Puurkaevu asukoht sõltub selleks sobiva maa paiknemisest.

9.1.5

Harkujärve küla Hobuseraua ja J. Venteri tee piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine
Hobuseraua teel paiknevad vee- ja survekanalisatsioonitorustikud on plasttorudest ja rajatud
kaasaegse kinnisvara arenduse alguses, kuid nende paiknemine ei ole üheselt selge, asub
suures osas eeldatavalt erakinnistutel ja läbimõõtude osas esineb erinevaid andmeid.
Hobuseraua tee kõige vanemad elamute piirkonnas on kasutuses veel metallist veetorustikud ja
keraamilised isevoolsed torustikud ning amortiseerunud reoveepumpla RP-Hobuseraua.
Hobuseraua teele on planeeritud veevarustuse peamagistraal läbimõõduga De160, mis ühendab
Apametsa tee magistraali PE De225, mis võimaldab efektiivsemat vee tarnsporti Tiskre küla
uusarendustesse, sh Järvekalda pumplast.

Kuna tänavaala laius on piiratud, siis tuleb piirkonna torustik ja pumplad rekonstrueerida või
rajada kompleksselt, mille maht on kokku ~800 m veetorustikku, ~380 m isevoolset
kanalisatsiooni, ~610 m survekanalisatsiooni, 2 reoveepumplat.

9.1.6 Tiskre küla Tammiaugu tee piirkonna ÜVK laiendamine
Tammiaugu tee piirkonnas paikneb 17 elamukinnistut, millel puudub ühisveevärk ja kanalisatsioon. Piirkond asub kehtestatud reoveekogumisalal.
Piirkonnale on iseloomulik, et tänava-alal on kitsad ehitustingimused tulenevalt teemaa väikesest
laiusest, maapinna suurest langust, tänavaala paiknemine suures osas paralleelselt Harku ojaga
ja varem rajatud gaasitorustikust.
Eelnevast tulenevalt saab piirkonda rajada ainult survekanalisatsioonitorustiku, mis rajatakse
koos veetorustikuga. Kinnistud suunavad reovee ühiskanalisatsiooni läbi kinnistupumpla, kuigi
osaliselt ei pruugi see suure maapinna langu tõttu olla hüdrauliliselt vajalik.
Kokku on vaja rajada ~815 m veetorustikku, ~830 m survekanalisatsiooni ning 17 liitumispunkti
veele ja survekanalisatsioonile.

9.1.7 Kumna küla Alajaama tee piirkonna ÜVK rajamine
Kumna külas Alajaama tee ääres paikneb 17 olemasolevat elamut, mille puudub ühisveevärk ja
-kanalisatsioon. Piirkond ei paikne reoveekogumisalal.
Ühisveevärgi jaoks on vaja rajada piirkonna vajadusi kattev puurkaevpumpla koos
veetöötlusseadmetega (~5 m3/d), tänavatorustiku PE De63 pikkusega ~520 m ning 17
kinnistuühendust.
Ühiskanalisatsiooni eelvooluna on võimalik kasutada Tallinn-Paldiski mnt ääres olevat Kumna
reoveepumpla survekanalisatsioonitorustikku PE De160, mis suubub Keila reoveepuhastisse.
Ühiskanalisatsiooni jaoks on vaja rajada ~520 m isevoolset tänavatorustikku De160, 17
kinnistuühendust, reoveepumpla tootlikkusega <5 l/s ning survetoru pikkusega 50 m koos
olemasoleva survetoru ühendusega.

9.1.8 Vääna küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine
Vääna veemajandusprojektiga seoses 2019a-l rajati uus torustik uue veetöötlusjaama piirkonnast
ning rekonstrueeriti torustik Külakoja ja Kaera tee piirkonnast (sh reoveepumplad).
Rekonstrueerida tuleb Tiigi tee piirkonna korterelamute isevoolne valdavalt asbotsemendist
torustik, mille pikkus on kokku ~550m.

9.1.9 Vahi reoveepuhasti rajamine
Vahi ÜVK on rajatud seoses 2007 a kehtestatud detailplaneeringu elurajooni arendusega, kuhu
on planeeritud kokku 64 elamuühikut, millest on realiseeritud ~40 (arendamata on kaks
ridaelamukinnistut ja mõned üksikelamukinnistud).
ÜVK-rajatiste omanik on OÜ Strantum.

Olmekanalisatsioon kogutakse plasttorudega kokku piirkondlikku kompaktsesse pumplasse, kust
on rajatud survetoru kuni Kiia-Vääna-Viti maanteeni eesmärgiga see kunagi pikendada Vääna
reoveepuhastini. Kuna survetoru rajamine ei ole olnud siiani teostatav, purgitakse reovesi
paakautoga Vääna reoveepuhastis.
Vastavalt 2019 a pumbatud vee kogustele oli keskmine veetarve ~13 m3/d. Veeloaga (nr
L.VV/326661) lubatud veevõtt on 12 m3/d.
Kehtestatud detailplaneeringu kohane lahendus on reoveepuhasti kasutamine ja heitvee
suunamine Vääna jõkke, milleks on olemas ka planeeringu kohane kinnistu. Detailplaneeringu
arendustegevuse käigus peeti eeldatavalt perspektiivikamaks ühiskanalisatsiooni rajamise kuni
Vääna küla reoveepuhastini, mis pole aga realiseerunud, kuna see on liialt kallis lahendus.
Reovee käitlemiseks on lisaks purgimise jätkamisele kaks alternatiivi: reoveepuhasti rajamine või
reovee suunamine Vääna reoveepuhasti vagalasse.
Alternatiiv 1. Reoveepuhasti rajamine
Olemasoleva reovee reostuskoormuse kohta andmed puuduvad.
Eeldusel, et ühest elamuühikust võib tekkida reostuskoormus kuni 3 ie, on puhasti perspektiivne
reostuskoormus 192 ie.

Reoveepuhasti saab rajada selleks ette nähtud kinnistule Vahi tee 41.
Arvestades, et tegemist väikese reoveepuhastiga, siis on ette nähtud kasutada tehases
valmistatud bioloogilist reoveepuhastusseadet, mis tagab Keskkonnaministri 08.11.2019
määruses nr 61 esitatud nõuded.
Tabel 9-1. Reoveepuhasti valiku lähteandmed
Reostuskoormus
Nõuded heitveele (< 300 IE)
KHT, mgO2/l
BHT7, mgO2/l
Heljum, mg/l
Püld, mgP/l
Nüld mgN/l

200 ie
150
40
35
-

Reoveepuhastuse osas soovib OÜ Strantum kasutada aktiivmudapuhasti tehnoloogiat
(kestusõhustus või annuspuhastus), st ei soovita kasutada biokilepuhasteid (biofilter, biorootor,
sukelmaterjaliga biofilter) ega looduslähedasi puhasteid (biotiigid, pinnaspuhastid,
märgalapuhastid), kuna need ei ole praktikas ennast tõestanud.
Uue reoveepuhasti rajamise hinnanguline maksumus on 173 250.Alternatiiv 2. Reovee suunamine Vääna reoveepuhastisse
Reovee suunamiseks Vääna reoveepuhastisse tuleb rajada survetorustik PE De110 paralleelselt
Kiia-Vääna-Viti maanteed kuni Vääna külas reoveepumplani RP-Puiestiku pikkusega 2850m.
Survetorustiku rajamise hinnanguline maksumus on 296 258.Valituks osutus alternatiiv 1 ehk uue reoveepuhasti rajamine.

9.1.10 Sõrve tee piirkonna Liikva küla Otsa-Mikko piirkonna ühiskanalisatsiooni
rekonstrueerimine
Otsa-Mikko piirkond on arendatud valdavalt 2001a-l kehtestatud detailplaneeringute alusel, kuhu
on alates 2002a-st rajatud ühisveevärk ja kanalisatsioon, mille omanikuks on OÜ Targovara.
Ettevõttele on väljastatud veeluba L.VV/326875, mis kehtis kuni 12.11.2020. Otsa-Mikko
elamupiirkonnas ei ole käesoleval hetkel kehtivat veeluba ja ühiskanalisatsiooni teenuse
pakkumine toimub vastuolus kehtiva seadusandlusega.
Erinevate detailplaneeringute alusel on ühtsesse süsteemi planeeritud kokku ~170 elamuühikut,
millest on realiseeritud ~70.
Ühiskanalisatsioon kogutakse suuremas osas isevoolselt kokku kinnistule Kaasiku tn 23a, kus
paikneb reoveepumpla, mis suunab reoveed selle järel olevasse puhastisse. Puhastiks on
kompaktne reoveepuhasti Bioclere BK150, mis on dimensioneeritud reostuskoormusele kuni
120 ie. Reoveepuhasti territoorium on ümbritsetud piirdeaiaga. Väljalask (HA570) on Kurma
kraavi (suubla kood VEE1094513), mis suubub Vääna jõkke.
Reoveepuhastist väljuva heitvee kohta puuduvad andmed, kuid eeldatavalt ei vasta need
nõuetele, kuna puhastit sisuliselt ei opereerita (reoveepuhasti territoorium oli vaatluse ajal
reoveest üleujutatud). Arvestades, et piirkonda on detailplaneeringutega kehtestatud ~170
elamuühikut, peaks puhasti perspektiivne jõudlus olema ~510 ie, mille puhul suureneb puhasti
kuja 25m-lt 50m-le, millega on detailplaneeringute koostamisel arvestatud.
Pumbatud veekogus on vee-ettevõtte andmetel keskmiselt ~31m3/d, kuid puudub teave kui suur
on infiltratsiooni osa.
Olemasolev reoveepuhasti tuleb pikas perspektiivis igal juhul asendada perspektiivseid vajadusi
katva bioloogilise reoveepuhastiga või suunata reoveed Viti küla ühiskanalisatsiooni, mis suubub
läbi mitmete pumplate lõpuks Muraste reoveepuhastisse.
Alternatiiv 1 .Reoveepuhasti asendamine
Reoveepuhasti asendamiseks tuleb kas olemasolev kõrvale või selle asemele rajada uus puhasti
jõudlusega vähemalt 510 IE, milleks võib kasutada
Arvestades, et tegemist väikese reoveepuhastiga, siis on ette nähtud kasutada tehases
valmistatud bioloogilist reoveepuhastusseadet, mis tagab Keskkonnaministri 08.11.2019
määruses nr 61 esitatud nõuded.
Tabel 9-2. Reoveepuhasti valiku lähteandmed
Reostuskoormus
Nõuded heitveele (300…1999 IE)
KHT, mgO2/l
BHT7, mgO2/l
Heljum, mg/l
Püld, mgP/l
Nüld mgN/l

510 ie
125
25
35
2
60

Reoveepuhastuse osas soovib OÜ Strantum kasutada aktiivmudapuhasti tehnoloogiat
(kestusõhustus või annuspuhastus), st ei soovita kasutada biokilepuhasteid (biofilter, biorootor,
sukelmaterjaliga biofilter) ega looduslähedasi puhasteid (biotiigid, pinnaspuhastid,
märgalapuhastid), kuna need ei ole praktikas ennast tõestanud.

Hinnanguline investeeringute maksumus 393 855.Alternatiiv 2. Reovee suunamine Muraste reoveepuhasti vagalasse
Reovee ümbersuunamiseks on vaja rajada olemasolevast pumplast uus survetoru PE De110 kuni
Vikati teel oleva reoveepumpla RP-Vikati isevoolsesse torustikku või selle survetorustikku.
Viimasel juhul oleks pumplae RP-Vikati mõju väike ja edasine isevoolne süsteem suubub juba
suurema jõudlusega pumplasse RP-Piipelehe 1 survetoruga PE De200 mm
Rajatava survetoru PE De110 pikkus on ~2200 m ning asendada tuleb olemasoleva pumpla
pumbad võimsamate vastu.
Hinnanguline investeeringute maksumus 246 015.Valituks osutus alternatiiv 2 ehk reovee suunamine Muraste reoveepuhasti valgalasse.

9.1.11 Naage küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine
Naage külas puudub ühisveevärk ja kanalisatsioon. Piirkond on endine aiandusühistute piirkond
ja ei asu reoveekogumisalal.
Naage küla ühisveevärgiga varustamiseks rajatakse Keila metskonna kinnistule
puurkaevpumpla. Puurkaev ja veetöötlustehnoloogia hakkavad paiknema reservuaaridega ühe
katuse all. Reservuaarid rajatakse mahuga 2 x 75m3, mis võimaldavad säilitada muuhulgas ka
tulekustutusvee varumahtu. Pumpla tehnoloogiliste seadmete ruum rajatakse kasuliku pinnaga
35m2. Veetöötlusjaamale rajatakse siirdekatendiga juurdepääsutee ning pumpla ühendatakse
ühisveevarustussüsteemi ja -kanalisatsiooniga.
Naage külas puuduvad hetkel ühisveevärgi torustikud ning elanike veega varustamiseks on ette
nähtud rajada 7300 m veevarustuse tänavatorustikku, 20 tuletõrjehüdranti ning 293
majaühendust.
Naage küla pole ühiskanalisatsioonivõrguga kaetud ja selle tarvis rajatakse 6380 m isevoolseid
kanalisatsioonitorustikke, 4050 m survekanalisatsioonitorustikke, 6 reoveepumplat ja 293
majaühendust. Reovesi suunatakse Vääna-Jõesuu küla ühiskanalisatsiooni reoveepumpla RPLuige valgalasse, kust reovesi jõuab läbi vahepumplate Muraste reoveepuhastisse.

9.2
Pos

Pikaajaliste investeeringute koondtabel
Asukoht

Projekti nimetus

Maksumus
kokku

Tabasalu

Olemasoleva veetorustiku rekonstrueerimine (Sarapuu-Pähkli,
Saare tn)

76 115

2

Tabasalu

Lucca tänava piirkonna veetorustike ühendamine OÜ Strantumi
veevärgiga

62 370

3
4

Harku
Harkujärve

Metsa tee, Klubi tn, Pikk tn, Põhja tn ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine
Veduri tee ja Veduri põik uue puurkaevu rajamine

220 374
34 650

5

Harkujärve

Hobuseraua ja J. Venteri tee piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine

266 228

6

Tiskre

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine Tammiaugu tee
piirkonda (17 elamukinnistut) survekanalisatsiooni lahendusega

209 864

7
8
9
10
11

Kumna-Tutermaa
Vääna
Vahi
Sõrve tee
Naage

1

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine Alajaama tee
piirkonda (17 elamukinnistut) koos uue puurkaevpumplaga
Vääna küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine
Kogumismahuti asemel uue reoveepuhasti 200IE rajamine
Otsa-Mikko piirkonna kanalisatsiooni ühendamine Vitiga
Naage veetöötlusjaama rajamine
Naage veetorustike rajamine

311 042
76 230
173 250
246 015
299 723
1 114 691

Naage kanalitorustike rajamine (sh ühendustorustik VäänaJõesuuga)
KOKKU

1 851 581
4 942 133

10 FINANTSANALÜÜS

Finantsanalüüsi eesmärgiks on:
1. hinnata Harku valla ÜVK ekspluatatsioonikulusid ning nende muutust tulenevalt
planeeritud investeeringutest;
2. prognoosida vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad kuni 2032 aastani, mis võimaldavad
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse jätkusuutlikku pakkumise Harku vallas;
3. prognoosida veetarbimise ja –tootmise tegevusmahud tulevikus;
4. leida sobivaim finantseerimise struktuur vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
väljaarendamiseks;
5. prognoosida perioodi 2021-2032 vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest saadavad
rahavood ning nende tulu-kulu suhted;
6. leida investeeringute sisemine tukumäär (IRR) ja puhasnüüdisväärtus (NPV)
diskonteerimismeetodi abil arvestades perioodi 2021-2032 inflatsiooni.

10.1 Finantsprognoosi lähtekohad ja eeldused
Finantsanalüüs on koostatud Harku valla suurima vee-ettevõtja OÜ Strantum kohta. OÜ
Strantum on 100% Harku vallale kuuluv ettevõte. Teisi Harku valla vee-ettevõtjad ÜVK
arengukavas ei analüüsita.
10.1.1 Metoodika
Käesoleva
finantsja
majandusanalüüsi
koostamisel
on
konsultant
järginud
Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud juhendmaterjale Ühisveevärgi arengukavade
koostamisele ning Euroopa Liidu juhendmaterjale veemajandusel alaste projektide hindamisel.
Finantsanalüüsi peamine eesmärk välja arvutada projekti finantstulemuste näitajad infrastruktuuri
omaniku vaatepunktist lähtudes. Kasutatav meetod on diskonteeritud rahavoogude
analüüs. Metoodika kohaselt arvestatakse ainult rahavooge, st. ainult projekti tulemusel
väljamakstud või vastuvõetud rahasummasid. Diskonteeritud rahavoogude analüüs ei hõlma
selliseid mitterahalisi elemente nagu amortisatsioon, ettenägematute kulude reserv,
sihtfinantseerimise arvestus, tulude ja kulude ajatatud arvestus jmt.
Rahavooge arvestatakse nende ilmnemise aastal ning antud prognoosi perioodi 2021-2032
jooksul. Kui projekti majanduslikult kasulik eluiga ületab toodud võrdlusperioodi, võetakse
arvesse ka jääkväärtust. Jääkväärtuse arvutamisel võetakse pika kasuliku elueaga
infrastruktuuri investeeringute puhul projekti jääkväärtus võrdseks projekti käigus soetatud varade
jääkmaksumusega võrdlusperioodi lõpuks.
Eeldused finantsanalüüsi läbiviimiseks on võetud avalikele infokogudest (statistikaameti
andmebaas, rahvastikuregister, vmt.) või haldusüksuses kehtivatest arengukavadest.
Etapid finantsanalüüsi teostamiseks on alljärgnevad:
1. Investeeringute prognoosis kajastatakse projektiga seotud investeeringuid vastavalt
nende tegelikule ja eeldatavale elluviimisajale. Investeeringud sisaldavad
põhivarainvesteeringuid ja –jääkmaksumust.

2. Opereerimistulude ja –kulude prognoos kajastab rahavoopõhiselt projekti sissetulekuid
ja väljaminekuid võrdlusperioodi jooksul. Mitterahalisi liikumisi, nagu näiteks
amortisatsiooni arvestus, prognoosis ei kajastata.
3. Investeeringute ning opereerimistulude ja –kulude prognooside põhjal tuletatakse
investeeringu rahavood. Investeeringu rahavoo alusel arvutatakse välja investeeringu
sisemine tasuvusmäär ja puhasnüüdisväärtus (IRR ja NPV).
Käesolev finantsanalüüs on koostatud nominaalhindades ehk inflatsiooniga korrigeeritult
tuhandetes eurodes.
10.1.2 Ajahorisont
Ajahorisont on maksimaalne periood aastates, millede kohta esitatakse finantsprognoosid.
Keskkonnaministeeriumi juhendile koostatakse ÜVK finantsanalüüs majandus- ja finantsanalüüs
12 aasta pikkuse arvestusperioodi kohta. ÜVK arengukava algusaastaks on planeeritud 2021,
millest lähtuvalt on prognoosid koostatud perioodile 2021-2032.
ÜVK I etapi elluviimise periood on 2021-2024 ja II etapi periood 2025 kuni 2032. I etapi
maksumus on 5 431 794 eurot ja II etapi maksumus on 4 942 133 eurot. Kokku on ÜVK
arengukava investeeringute maksumus 10 373 927 eurot.
10.1.3 Makromajanduslikud eeldused
Vastavalt määruse juhendile võetakse majandus- ja finantsanalüüsi koostamisel järgmised
makromajanduslikud näitajad:
•
•
•

reaalse sisemajanduse koguprodukti (SKP) aastane kasvumäär;
inflatsioonimäär (tarbijahinnaindeksi muutus) aastas;
reaalpalga kasvumäär aastas;

Makromajanduslikud prognoosid on võetud struktuurifondide veebilehelt6. Nimetatud prognoosid
sisaldavad endas SKP, tarbijahinna indeksi ja reaalpalga kasvumäära prognoose perioodile
2021-2032.
Tabel 3. Makromajanduslike näitajate prognoos
SKP
reaalkasv
THI
Palga
kasv

6

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

6,4%

6,0%

5,8%

4,6%

3,5%

3,5%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,5%

3,5%

1,4%

2,2%

2,1%

1,9%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

0,4%

4,5%

4,8%

3,9%

3,7%

3,7%

3,8%

3,8%

3,8%

3,9%

3,9%

3,9%

http://www.struktuurifondid.ee

10.1.4 Diskontomäär
Vastavalt määruse juhendile on veemajandusprojektidele kehtestatud ühtseks riiklikuks
diskontomääraks 4,81%.
10.1.5 Jääkväärtus
Investeeringu jääkväärtuse leidmisel on aluseks Veemajanduse meetme määruse juhendis
sätestatud varade kasulik eluiga alljärgnevalt:
•
•
•
•

võrgud ja torustikud – 40 aastat,
reservuaarid ja mahutid – 40 aastat,
masinad ja seadmed – 15 aastat,
tootmishooned – 40 aastat.

Tulenevalt investeeringute kasulikust elueast on investeeringute jääkväärtus analüüsiperioodi
lõpuks 16, 962 mln eurot.

10.2 Vee-ettevõtlus Harku vallas
OÜ Strantum pakub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust Harku vallas Tabasalus,
Rannamõisas, Tiske-Harkujärve piirkonnas, Kumna-Tutermaa, Harku alevikus, Vääna, Viti,
Muraste ja Vahi küla piirkonnas.
AS Lahevesi pakub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust Harku vallas Türisalu piirkonnas.
OÜ Targovara pakkus varasemalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust Otsa-Mikko ja JõeLoo vee-ettevõtja piirkonnas. Jõe-Loo piirkonnas on rajatiste omand 2020a-l üle läinud MTÜ-le
Jõe-Loo Asum.
Ewelink OÜ pakub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust Tuulepesa vee-ettevõtja
tegevuspiirkonnas.
Finantsanalüüs on koostatud Harku valla suurima vee-ettevõtja OÜ Strantum kohta.
OÜ Strantum on Harku valla suurim vee-ettevõtja. Ettevõte on Harku vallas turgu valitsevas
seisundis. Osakapitali suuruseks on 18,473 mln eurot. Osade omanik on Harku vald. OÜle
Strantum on teenuse osutamise ülesanne on antud ÜVK seaduse ja Euroopa Komisjoni otsuse
2012/21/EL kohaselt.

10.3 ÜVK arengukava tulud ja tariifide prognoos
ÜVK arengukava tulud on vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük. Müügitulude prognoosimisel on
aluseks võetud järgmised baasandmed:
•

piirkonna elanike arvu prognoos;

•

teeninduspiirkonna elanike prognoos ja liitunute prognoos;

•

vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide prognoos;

•

vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimise prognoos.

10.3.1 Elanikkond
Rahvastikuregistri andmete kohaselt elas 01.01.2020 seisuga Harku vallas 15 193 elanikku.
Viimaste aastate jooksul on rahvaarv olnud kasvanud. Rahvastiku prognoosimisel lähtutakse
Harju maakonna Statistikaameti rahvastiku prognoosist7 ja valla arengukava rahvastiku
prognoosist.
Tabel 4. Harku valla vee- ja heitvee tarbimispiirkonna elanike arv aastatel 2018-2032

Aasta

2018

2019

Rahvaarv
14 356
14 794
Allikas: Statistikaamet, Harku vald

2020
15193

2025

2032

18 252

21 634

Elanikkonna arv mõjutab oluliselt veetarbijate arvu.
10.3.2 ÜVK-ga liitunud ja prognoos
2020. aastal oli ÜVK teenustega liitunud 94% ÜVK teeninduspiirkonna elanikest veega ja 92%
kanalisatsiooniga. Peale ÜVK arendamise kava I etapi elluviimist on ühendatud 99%
elanikkonnast ühisveevärgiga ja 100% ühiskanalisatsiooniga.
10.3.3 Veetarbimine
Võttes aluseks 2017-2019. aastal Harku valla elanikele müüdud veekogused on tarbimine ca 63
l/in/päevas. Perspektiivsed veekogused on saadud eeldades ühiktarbimise kasvab 67 l/in
päevas. Reovee hulka mõõdetakse tarbijatele müüdud veekoguste järgi. Käesolevas
finantsanalüüsis on aluseks võetud ÜVK inseneri poolt prognoositud reoveekogused. Asutuste ja
ettevõtete vee- ja reoveetarbimine kasvab võrdeliselt tarbimispiirkonna elanike kasvuga.
10.3.4 Tariifiprognoos
OÜ Strantum vee- ja kanalisatsioonitariifid kinnitab Konkurentsiamet.
Hinnakujunduses võetakse arvesse:
-

põhitegevuskulud: elekter, soojus, avariide likvideerimine, plaaniline remont,
remondimaterjalid, veearvestite vahetamine;
personalikulud: töötajate palgad ja nendega seotud riigimaksud (üksikisiku tulumaks ja
sotsiaalmaks),
sõidukite kulud: kütus, remont ja kindlustus;
halduskulud: arvete saatmine, igapäevane majandustegevus, kantseleitarbed, hoonete
valve, side, pangateenustasud jms;
põhivahendikulud: amortisatsioon (selle arvel tehakse uusi investeeringuid ja tagastatakse
laene), kindlustus, laenude tagasimaksed ainult investeeringu omaosaluse alusel.

Tariifid on kujundatud vastavalt Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse § 14 lõikes 3 sätestatu8,
mille kohaselt tariifides peab sisalduma:
-

tootmiskulude katmine;

7

https://andmed.stat.ee/et/stat/rahvastik__rahvastikunaitajad-ja-koosseis__rahvaarv-ja-rahvastiku-koosseis/RV087
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Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus

-

kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
keskkonnakaitse tingimuste täitmine;
põhjendatud tulukus.

OÜ Strantum 01.11.2020 kehtestatud hinnad on järgmised.
Tabel 5. Vee- ja kanalisatsioonitariifid Harku vallas

Elanikkond

käibemaksuta käibemaksuga

Vesi

1m3

1,47 €

1,764 €

Kanalisatsioon

1m3

2,43 €

2,916 €

Vesi

1m3

2,16 €

2,592 €

Kanalisatsioon

1m3

3,48 €

4,176 €

Vesi

1m3

1,47 €

1,764 €

Kanalisatsioon

1m3

2,43 €

2,916 €

1m3

2,74 €

3,288 €

3

3,28 €

3,936 €

Juriidilised isikud

Tiskre-Harkujärve tegevuspiirkond

Juriidilised Isikud
Vesi
Kanalisatsioon

1m

Lisaks võetakse arvesse veeteenuse osakaalu leibkonnaliikmete keskmisest sissetulekust. 4%
on EL poolt etteantud soovituslik maksimaalne suurus, mida ei tohiks ületada ka madalama
sissetulekuga elanike gruppides. Prognoositud tariif jääb alla 4% kogu analüüsiperioodi jooksul.
Tabel 10-4. Tariifiprognoos majapidamised ja juriidilised isikud (eur/m3)
Veevarustuse tariifid
ilma käibemaksuta
2021
Majapidamised
1,47
€/m3
kasv
0,0%
%
Asutused, ettevõtted
2,16
€/m3
kasv
0,0%
%
Kanalisatsiooniteenuse tariifid i
lma käibemaksuta
Majapidamised
2,43
€/m3
kasv
0,0%
%
Asutused, ettevõtted
3,48
€/m3
kasv
0,0%
%

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1,47 1,47 1,47
1,69 1,69 1,69 1,69
1,94 1,94
2,14
2,38
0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 0,0% 10,0% 11,2%
2,16 2,16 2,16
2,38 2,38 2,38 2,38
2,61 2,61
2,61
2,87
0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0%

2,43 2,43 2,43
2,79 2,79 2,79 2,79
3,21 3,21
3,54
3,96
0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 0,0% 10,0% 12,0%
3,48 3,48 3,48
3,83 3,83 3,83 3,83
4,21 4,21
4,21
4,63
0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0%

Graafik 1. Vee ja kanalisatsiooni tariifid leibkonnaliikme sissetulekust

10.4 ÜVK arengukava opereerimiskulud
OÜ Strantum kulud on prognoositud 2019. aasta majandusaasta andmete alusel. Uute
infrastruktuuri osadega seotud kulud arvutatud vastavalt ÜVK inseneri poolt antud andmetele.
Tegevuskulud on jagatud kahte gruppi:
•
•

Muutuvkulud
Püsikulud

10.4.1 Muutuvkulud
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi muutuvkuludeks on:
• Elektrikulu;
• Ressursi ja saastetasu
Muutuvkulude arvutamisel on aluseks veetoodang ning reoveepuhastile suunatav reoveekogus.
Veetoodang erineb müüdud veekogusest mittearvestusliku veehulga võrra. Mittearvestuslik vesi
on tingitud peamiselt:
• Veetorustike, siiberkaevude ja muude veesüsteemi osade leketest;
• Veetöötlusseadmete ja –filtrite tagasipesuveest;
• Sotsiaalotstarbelisest, peamiselt tuletõrje veest;
Käesoleva projekti raames on vastavalt ÜVK hinnangule jääb mittearvestusliku vee osakaal 10%
juurde, mis jääb samaks kogu analüüsiperioodi lõpuks.

Reoveepuhastile suunatav reoveekogus erineb tarbijatelt vastuvõetud reovee kogusest peamiselt
järgmistel põhjustel:
• Sadevee kanalisatsiooni puudumisest tingitud sademevete juhtimine kanalisatsiooni;
• Torustike leketest tingitud pinnasevete infiltreerumisest.
Vastavalt ÜVK projektile arvestatakse infiltratsiooniks ca 46 %, mis jääb samaks kogu analüüsi
perioodi lõpuks.
Elektri kulu on jagatud vastavalt kuluallikale järgmiselt:
•
•

Kulu vee pumpamisele;
Kulu reovee pumpamisele ja puhastamisele;

Vastavalt 2019. aasta andmetele on elektrikuluks vee ja reovee pumpamisele arvestatud
vastavalt 1,4 ja 1,3 kWh/m3 2019.a. hindades. Elektrikulu võrdlusperioodil on korrigeeritud
tarbijahinnaindeksiga (THI).
Vee erikasutustasu erikulu on reguleeritud VV määrusega 169. OÜ Strantum keskmiseks kuluks
on 0,145 eur/m3 2019. aastal ja 0,14 eur/m3 on keskmine saastetasu erikulu.
10.4.2 Püsikulud
Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi püsikuludeks on:
• Tööjõukulu;
• Halduskulu;
• Hoolduskulu;
OÜ Strantum tööjõukulud 2019. aastal vee- ja kanalisatsiooniteenustele olid 449 tuh. eurot.
Edaspidi korrigeeritakse tööjõukulu THI kasvuga.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni korrashoiuks, korraliseks hoolduseks ja –remondiks vajalikud
hoolduskulud jooksvates hindades on tehnilise eksperdi hinnangul järgmised:
•
•

Torustikud ja ehitised – 0,25% soetamismaksumusest
Masinad ja seadmed – 1%

Hoolduskulud on planeeritud investeerimisperioodi järgsele perioodile ehk alates 2021. aastast.
Hoolduskulusid korrigeeritakse THI kasvuga.
Mitmesuguste muude halduskuludena on koondatud side ja valve kulud kokku 85 000 eurot 2017.
aasta hindades. Halduskulud on korrigeeritud THI kasvuga.
Tabel 10-5. Tegevuskulude prognoos

Tegevuskulud (eurot)
Energia

2021
140 603

2022
145 084

2023
150 119

2025
167 182

Energiakulud
RVP
jaamas ja pumplates

94 179

93 757

93 655

101 559

Energiakulu
veetootmises

46 425

51 328

56 464

65 623

418 170 429 990

538 232

Muud materjalid, tasud
ja teenused
406 343

2028

2030

2032

191 516 209 034 227 589
116 341 126 983 138 255
75 174

82 051

89 334

580 332 609 152 638 573

Tegevuskulud (eurot)

2021

2022

2023

2025

2028

2030

2032

Vee erikasutustasud

58 090

62 842

67 709

75 733

81 752

85 765

89 752

Saastetasud

12 253

11 936

11 678

12 187

13 155

13 801

14 443

Kulumaterjalid
ja
teenused veetöötluses

50 000

51 100

52 173

54 212

57 530

59 854

62 272

292 292 298 430

310 091

329 071 342 366 356 197

86 010

98 824 107 366 115 909

487 906

517 769 538 687 560 450

Kulumaterjalid
teenused
puhastamisel

ja
reovee
286 000

Muud kulud
Tööjõukulud

450 000

459 900 469 558

Administratiiv kulud

85 000

86 870

88 694

92 160

97 801 101 752 105 863

Masinate
kulud

51 000

52 122

53 217

55 296

58 681

454 900 482 848

773 078

ja

hoonete
454 900

KULUM

61 051

63 518

814 977 842 909 870 841

Halbade
debitoorsete
võlgade provisjon

1 323

1 446

1 570

2 024

2 184

2 625

3 583

Tegevuskulud kokku

1 589
169

1 618
493

1 675
995

2 115
878

2 263
260

2 365
210

2 470
417

10.5 Finantsanalüüsi tulemused
ÜVK arengukava elluviimise perioodi jooksul on analüüsis tõstetud tariife, et teenuse
taskukohasus on tõusnud 1,5%-ini. ÜVK investeeringute tasuvusnäitajad - NPV on negatiivne ja
IRR on madalam kui veemajandusprojektide riiklik diskontomäär (4,81%). ÜVK investeeringud
vajavad elluviimiseks tagastamatut abi.
Tabel 6. ÜVK arengukava investeeringute tulusus
Tuhat eurot

2021

Tegevustulud

1 408

Sissetulekud kokku

1 323

Tegevuskulu

1 134
1 856

Investeeringud
Neto rahavoog
Investeeringuprojekti
Nüüdispuhas
-väärtus
NPV
Sisemine
tasuvuslävi IRR

2022 2023 2024 2025 2026 2028 2029 2030 2031 2032
1 539 1 671 1 830 2 154 2 211 2 268 2 325 2 730 2 795 3 126
1 446 1 570 1 721 2 024 2 078 2 131 2 184 2 564 2 625 3 057
1 164 1 193 1 309 1 343 1 377 1 412 1 448 1 485 1 522 1 561
1 502 1 138

-1 667 -1 219

-654
2,08

-761

894

618

618

618

618

618

618

618

-482

64

83

101

118

461

485

879

10.5.1 Tegevusrentaablus
Tegevusrentaablus näitab ühe opereerimiseks kulutatava euro tootlust. Lihtsustatult näitab see
veemajanduse puhast rahavoogu, mida on võimalik kasutada laenuteenindamiseks ning
investeeringuteks. Harku valla ÜVK investeeringute keskmine tegevusrentaablus on 37%, kuid
tuleb arvestada, et operaatoritasu on kujundatud selliselt, et see katab ka ära ÜVK
investeeringute kapitalikulu. Tegevusrentaablus on toodud alljärgnevas tabelis.
Tabel 7. Tegevusrentaablus

2021 2022
Tege-vusrentaabllus

19%

24%

2023

2024

2025

2026

2028

2029

2030

2031

2032

29%

28%

38%

38%

38%

38%

46%

45%

50%

6.5.2. Puhasrentaablus
Puhasrerentaablus näitab ettevõtluse toimimise kasumlikkust. Vastavalt ÜVK eeskirjadele
peavad kõik kulud olema kaetud tariifidest ning kogu veevarustuse ja kanalisatsiooni pikaajalise
ja jätkuva toimimise tagamiseks on oluline pikaajalises perspektiivis vähemalt 0%
puhastrentaablus. Harku valla ÜVK investeeringute keskmine puhasrentaablus on 5%. Keskmise
tõstab positiivseks prognoosiperioodi viimaste aastate tariifitõusud. Madal puhasrentaablus
näitab, et tegemist on investeeringutemahuka ettevõttega. Puhasrentaablus on toodud
alljärgnevas tabelis.
Tabel 10-8. Puhasrentaablus

2021
Puhasrentaablu
s

13%

2022 2023 2024 2025 2026 2028 2029 2030 2031
-5%

0%

13%

2%

2%

2%

3% 15%

15%

2032
23%

Madal puhasrentaablus näitab, et suured amortisatsioonikulud viivad puhasrentaabluse
negatiivseks ja tagastamatute toetuste taotlemine investeeringukava elluviimisel on vajalik.
ÜVK investeeringute elluviimise tulemusel ning prognoositud tariifide kehtestamisel on Harku
valla ÜVK investeeringute opereerimistulu positiivne, samuti on ÜVK investeeringute
tegevusrentaablus. ÜVK investeeringute tasuvusnäitajad IRR ja NPV on negatiivsed. ÜVK
investeeringud vajavad elluviimiseks toetust, et tagada opereerimise jätkusuutlikkus. ÜVK projekti
elluviimiseks saab toetust siseriiklikest fondidest nt SA KIK veemajandusprogramm. EL
meetmeid järgmiseks programmeerimisperioodiks veemajandusse ei prognoosita.
ÜVK arendamisel on arvestatud, et osaliselt finantseerib ÜVK investeeringuid Harku vald, kuna
OÜ Strantum rahalised vahendid ei võimalda seda. ÜVK lühiajalist programmi kaasfinantseerib
Harku vald 2, 572 mln euroga ja pikaajalist programmi 4,193 mln euroga.

Finantsanalüüsi arvestustabelid
Tegevusrahavood
Ühi
k

1
2021

2
2022

3
2023

4
2024

5
2025

6
2026

7
2027

8
2028

9
2029

10
2030

11
2031

12
2032

1 179
370
1 100
425
78 945

1 339
940
1 251
993
87 947

TEGEVUSRAHAVOOD
Tegevustulud
Tulud
veevarustusteenustelt €/a

544 981 589 350 634 761 690 665 812 911 834 371 855 831

Majapidamised
Asutused
Tulud
kanalisatsiooniteenus
elt

€/a
€/a

877
1 030
1 054
290
115
723
809
498 150 539 366 581 623 634 389 749 598 769 649 789 699
750 954 270 977 328
46 831 49 985 53 138 56 276 63 313 64 722 66 131 67 541 75 845 77 395

€/a

863 397 949 832

€/a

821 387 891 605 961 458

Majapidamised

Asutused
€/a
Muud vee- ja
kanalisatsioonimajandus
e tulud
€/a
Tegevustulud kokku

€/a

1 035
902

42 011

58 227

74 444

0
1 408
378

0
1 539
182

0
1 670
663

1 139
351
1 048
684

1 341
136
1 239
132

1 376
551
1 272
276

1 411
966
1 305
421

90 667 102 004 104 275 106 545
0
1 830
017

0
2 154
047

0
2 210
922

0
2 267
797

1 447
1 699
1 740
1 946
2 226
381
662
275
259
203
1 338
1 577
1 615
1 819
2 084
566
467
583
070
511
108
815 122 195 124 692 127 190 141 692
0
2 324
672

0
2 729
777

0
2 794
999

0
3 125
629

0
3 566
143

Tegevuskulud
Energia
Energiakulud RVP
jaamas ja pumplates
Energiakulu
veetootmises
Muud materjalid, tasud
ja teenused
Vee erikasutustasud

€/a

140 603 145 084 150 119 159 608 167 182 175 043 183 152

€/a

94 179

93 757

93 655

96 958 101 559 106 335 111 261

€/a

46 425

51 328

56 464

62 650

€/a
€/a

65 623

68 709

191
516 200 140 209 034 218 202 227 589
116
341 121 581 126 983 132 553 138 255

71 892 75 174 78 560 82 051 85 650 89 334
582
406 343 418 170 429 990 526 485 540 123 554 010 568 042
223 596 556 611 043 625 688 640 464
58 090 62 842 67 709 73 726 75 733 77 739 79 746 81 752 83 758 85 765 87 771 89 752

Saastetasud
Kulumaterjalid ja
teenused veetöötluses
Kulumaterjalid ja
teenused reovee
puhastamisel
Projekti
investeeringute
hoolduskulud

€/a

12 253

11 936

11 678

11 864

12 187

12 510

12 833 13 155

13 478

13 801

14 124

14 443

€/a

50 000

51 100

52 173

53 164

54 212

55 296

56 402 57 530

58 681

59 854

61 051

62 272

€/a

286 000 292 292 298 430 304 100 310 091 316 293 322 619

€/a

83 630

Tööjõukulud
Administratiiv kulud
Masinate kulud

€/a
€/a
€/a

450 000 459 900 469 558 478 480 487 906 497 664 507 617
85 000 86 870 88 694 90 379 92 160 94 003 95 883
51 000 52 122 53 217 54 228 55 296 56 402 57 530

KULUM
Halbade debitoorsete
võlgade provisjon

€/a

454 900 454 900 482 848 759 112 773 078 787 044 801 010

Tegevuskulud kokku

€/a

Tegevuskasum

€/a

€/a

1 408
1 589
255
-180
877

1 539
1 618
586

1 671
1 676
095

-79 403

-5 432

1 830
2 070
122
-240
105

87 901

92 172

2 154
2 117
899

2 211
2 166
377

36 148

44 545

96 444

2 268
2 215
503

329
071 335 653 342 366 349 213 356 197
100
715 104 986 109 257 113 529
517
769 528 125 538 687 549 461
97 801 99 757 101 752 103 787
58 681 59 854 61 051 62 272
814
977 828 943 842 909 856 875
2 325
2 265
291

2 730
2 316
105

2 795
2 367
271

3 126
2 419
411

52 294 59 380 413 672 427 728 706 218

107 (110)

117 800
560 450
105 863
63 518
870 841
3 566
2 472
291
1 093
852

Tarbimise alusinfo
Tarbimispiirkonna rahvastiku koguarv
sh püsielanikud
sh hooajalised elanikud

2021
15
737
14
704
1 033
14
737
13
704
1 033
14
470
13
704
766

2022
16
376
14
822
1 554
15
707
14
153
1 554
15
707
14
153
1 554

2023
17
012
14
937
2 075
16
677
14
602
2 075
16
677
14
602
2 075

2024
17
747
15
150
2 597
17
647
15
050
2 597
17
647
15
050
2 597

2025
18
253
15
261
2 992
18
132
15
345
2 787
18
132
15
345
2 787

2026
18
756
15
369
3 387
18
617
15
640
2 977
18
617
15
640
2 977

2027
19
256
15
474
3 782
19
102
15
935
3 167
19
102
15
935
3 167

2028
19
754
15
577
4 177
19
587
16
230
3 357
19
587
16
230
3 357

2029
20
249
15
677
4 572
20
072
16
525
3 547
20
072
16
525
3 547

2030
20
744
15
777
4 967
20
557
16
820
3 737
20
557
16
820
3 737

63

64

65

67

67

67

67

67

67

67

67

67

59

63

67

71

73

75

76

78

80

81

83

84

%
m3/aas
tas

338
877
21
681
360
558
10,0
%
400
620

366
916
23
141
390
057
10,0
%
433
396

395
662
24
601
420
263
10,0
%
466
959

431
557
26
054
457
611
10,0
%
508
457

443
418
26
647
470
065
10,0
%
522
294

455
279
27
240
482
519
10,0
%
536
132

467
139
27
833
494
972
10,0
%
549
969

479
000
28
426
507
426
10,0
%
563
807

490
861
29
019
519
880
10,0
%
577
645

502
514
526
721
582
492
29
612 30 206 30 591
532
544
557
334
788
082
10,0
% 10,0% 10,0%
591
605
618
482
320
980

m3/aas
tas
m3/aas
tas

338
019
12
072

366
916
16
732

395
662
21
392

431
557
26
054

443
418
26
647

455
279
27
240

467
139
27
833

479
000
28
426

490
861
29
019

502
514
526
721
582
492
29
612 30 206 30 591

in
in
in

Ühisveevärgiga ühendatud elanike arv

in

sh püsielanikud
sh hooajalised elanikud
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud
elanike arv

in
in

sh püsielanikud
sh hooajalised elanikud
Elanike keskmine veetarve
Asutuste keskmine veetarve
Müügimahud: veevarustusteenus
Kodumajapidamiste vee tarbimismaht
Asutuste, ettevõtete vee tarbimismaht
Aastased müügimahud kokku, vesi
Lekete osakaal veetootmises
Veetöötlusjaamas toodetud vesi
Müügimahud: kanalisatsiooniteenus
Kodumajapidamiste tarbimismaht
Asutuste, ettevõtete tarbimismaht

in
in
in
l/el/päe
v
m3/päe
v
m3/aas
tas
m3/aas
tas
m3/aas
tas

108 (110)

2031

2032

21 238 21 634
15 876 15 876
5 362
5 758
21 042 21 529
17 115 17 410
3 927
4 119
21 042 21 529
17 115 17 410
3 927
4 119

Aastased müügimahud kokku
Infiltratsiooni osakaal kanalisatsioonis
Puhastatud heitvesi
Veevarustuse tariifid ilma
käibemaksuta
Majapidamised

m3/aas
tas
%
m3/aas
tas
€/m3

350
091
60,0
%
875
228

383
648
55,0
%
852
550

417
054
50,0
%
834
108

457
611
46,0
%
847
428

470
065
46,0
%
870
491

482
519
46,0
%
893
553

494
972
46,0
%
916
616

507
426
46,0
%
939
678

519
880
46,0
%
962
741

532
334
46,0
%
985
803

544
788

557
082

46,0%
1 008
866

46,0%
1 031
634

2031
2,14

2032
2,38

10,0%
2,61

11,2%
2,87

0,0%

10,0%

3,21

3,54

3,96

0,0%
4,21

10,0%
4,21

12,0%
4,63

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1,47 1,47 1,47 1,47 1,69 1,69 1,69 1,69 1,94 1,94
15,0
15,0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
% 0,0% 0,0% 0,0%
% 0,0%
2,16 2,16 2,16 2,16 2,38 2,38 2,38 2,38 2,61 2,61
10,0
10,0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
% 0,0% 0,0% 0,0%
% 0,0%

kasv
Asutused, ettevõtted

%
€/m3

kasv
Kanalisatsiooniteenuse tariifid ilma
käibemaksuta
Majapidamised

%
€/m3

2,43

2,43

2,43

2,43

kasv
Asutused, ettevõtted

%
€/m3

0,0%
3,48

0,0%
3,48

0,0%
3,48

0,0%
3,48

kasv
Taskukohasus
Veeteenuste % majapidamiste
netosissetulekust
Leibkonnaliikme keskmine sissetulek

%

0,0%

0,0%

0,0%

%
€/kuus

1,0%
856
4

1,0%
875
4

63
63
10%
60%

2,79

2,79

2,79

0,0%
3,83

0,0%
3,83

0,0%
3,83

0,0%

2,79
15,0
%
3,83
10,0
%

3,21
15,0
%
4,21
10,0
%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

10,0%

1,0%
893
4

1,0%
910
4

1,2%
928
4

1,2%
947
4

1,1%
966
4

1,1% 1,3% 1,2%
985 1 005 1 025
4
5
5

1,3%
1 045
6

1,5%
1 066
6

64

65

67

67

67

67

67

67

67

67

67

64
10%
55%

65
10%
50%

67
10%
46%

67
10%
46%

67
10%
46%

67
10%
46%

67
10%
46%

67
10%
46%

67
10%
46%

67
10%
46%

67
10%
46%

KULUEELDUSED
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse
tarbimisnäitajad
Veetarve elaniku kohta
Kanalisatsiooni tarve elaniku kohta
Lekete osakaal veetootmises
Infiltratsiooni osakaal kanalisatsioonis

l/päeva
s
l/päeva
s
%
%

109 (110)

Ühendatuse määr vesi
Ühendatuse määr kanal

%
%

94%
92%

96%
96%

98%
98%

99%
99%

99%
99%

99%
99%

110 (110)

99%
99%

99%
99%

99%
99%

99%
99%

99%
99%

100%
100%

