
 

 

AUDRU VALLAVALITSUS 
 

 

K I N N I T A T U D 

Audru Vallavolikogu 

06.03.2014.a. määrusega nr 11  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
AUDRU VALLA 

ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONI 
ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2013 – 2025 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
TMT PRO OÜ 

2014 



Audru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 

 

 

TMT Pro OÜ 2014 

1 
 

SISUKORD 

SISSEJUHATUS ....................................................................................................... 5 

1 ÜLEVAADE ÜHISVEEVARUSTUST JA –KANALISATSIOONI 
KÄSITLEVATEST ALUSDOKUMENTIDEST ........................................................... 7 

1.1 ÜLDIST ....................................................................................................................... 7 

1.2 ÜLEVAADE ÜVK-d PUUDUTAVATEST ÕIGUSAKTIDEST JA 

DIREKTIIVIDEST ................................................................................................................ 7 

1.3 ÜLEVAADE LÄHTEANDMETEST JA ALUSDOKUMENTIDEST ................. 9 
1.3.1 Pärnu alamvesikonna veemajanduskava .................................................................. 9 

1.3.2 Planeeringud ............................................................................................................. 9 
1.3.3 Audru valla arengukava ......................................................................................... 10 
1.3.4 Vee erikasutusluba ................................................................................................. 10 
1.3.5 Kokkuvõte olemasolevatest lähteandmetest .......................................................... 10 

2 SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS ....................................... 12 

2.1 ÜLDÜLEVAADE ..................................................................................................... 12 

2.2 ELANIKKOND ........................................................................................................ 12 

2.3 VALLA EELARVE ................................................................................................. 14 

2.4 VEE-ETTEVÕTLUS ............................................................................................... 14 
2.4.1 AS Pärnu Vesi ........................................................................................................ 14 

2.4.2 Lavassaare Kommunaal OÜ .................................................................................. 14 
2.4.3 Auveka OÜ ............................................................................................................. 14 

2.4.4 Audru Vald ............................................................................................................. 15 

3 KESKKONNASEISUND .................................................................................. 16 

3.1 ÜLDIST ..................................................................................................................... 16 

3.2 JÄÄTMEKÄITLUS ................................................................................................. 16 

3.3 GEOLOOGILINE EHITUS ................................................................................... 16 

3.4 PÕHJA- JA PINNASEVESI ................................................................................... 16 

4 ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI HETKESEISUND ....................... 19 

4.1 Üldist .......................................................................................................................... 19 
4.1.1 Veetarbijad, - varud, veevõtt ja - müük .................................................................. 20 
4.1.2 Ülevaade Audru valla veekasutusest ...................................................................... 23 

4.2 AUDRU VALLA PUURKAEVUD JA VEEHAARDERAJATISED .................. 27 



Audru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 

 

 

TMT Pro OÜ 2014 

2 
 

4.2.1 Puurkaevude ülevaade ............................................................................................ 27 
4.2.2 Puurkaevude üldtehnilised andmed ........................................................................ 27 

4.2.3 Veekvaliteet ............................................................................................................ 49 

4.3 VEEVÕRK JA SELLE SEISUND ......................................................................... 55 
4.3.1 Üldist ...................................................................................................................... 55 
4.3.2 Veetorustikud ......................................................................................................... 55 
4.3.3 Tuletõrjeveevarustus .............................................................................................. 56 

4.4 ÜHISKANALISATSIOON JA SELLE SEISUND ............................................... 57 
4.4.1 Kanalisatsioonivõrk ja reoveepumplad .................................................................. 62 
4.4.2 Reoveepuhastid ...................................................................................................... 67 

4.5 SADEMEVEE KANALISATSIOON ..................................................................... 86 

4.6 KOKKUVÕTE AUDRU VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI 

PROBLEEMIDEST ............................................................................................................. 87 
4.6.1 Veevarustussüsteemi probleemid ........................................................................... 87 

4.6.2 Ühiskanalisatsioonisüsteemi probleemid ............................................................... 88 

5 INVESTEERINGUPROJEKTIDE EESMÄRGID JA INVESTEERINGUTE 
STRATEEGIA ......................................................................................................... 90 

5.1 EESMÄRGID ........................................................................................................... 90 

5.2 INVESTEERINGUTE STRATEEGIA .................................................................. 90 
5.2.1 Elanikkonna tervis .................................................................................................. 91 

5.2.2 ÜVK tegevusest tulenevate keskkonnanõuete täitmine ......................................... 91 

5.2.3 Õigusaktide täitmise kohustus ................................................................................ 91 

5.3 INVESTEERINGUPROJEKTID JA LAHENDUSALTERNATIIVID AUDRU 

VALLA ÜVK-SÜSTEEMIDE INVESTEERINGUTE KAVANDAMISEL .................. 91 

5.4 LÜHIAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM ............................................. 91 
5.4.1 Audru alev .............................................................................................................. 91 
5.4.2 Põldeotsa küla ........................................................................................................ 92 

5.4.3 Ahaste küla ............................................................................................................. 94 
5.4.4 Jõõpre küla ............................................................................................................. 96 
5.4.5 Kõima küla ............................................................................................................. 98 

5.4.6 Kihlepa küla ......................................................................................................... 101 
5.4.7 Liu küla ................................................................................................................ 103 

5.4.8 Lindi küla ............................................................................................................. 103 
5.4.9 Lemmetsa küla ..................................................................................................... 104 

5.4.10 Papsaare küla .................................................................................................... 105 
5.4.11 Pumplad ............................................................................................................ 106 

5.5 PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM ........................................... 107 
5.5.1 Tiigi elamuala ....................................................................................................... 107 
5.5.2 Rebasefarmi elamuala .......................................................................................... 109 

5.6 Investeeringute koondtabel ................................................................................... 111 



Audru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 

 

 

TMT Pro OÜ 2014 

3 
 

6 FINANTSANALÜÜS ...................................................................................... 119 

6.1 METOODIKA ........................................................................................................ 119 

6.2 PEAMISED EELDUSED ...................................................................................... 119 

6.3 VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE KULUD ................................... 123 
6.3.1 Muutuvkulud ........................................................................................................ 123 
6.3.2 Püsikulud .............................................................................................................. 124 

6.4 VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE TULUD ................................... 126 
6.4.1 Nõudlusanalüüs (tarbitavad kogused) .................................................................. 126 
6.4.2 Tariifide prognoos, stsenaariumid ........................................................................ 128 
6.4.3 Teenuse kättesaadavus ning taskukohasus ........................................................... 131 
6.4.4 Tariifide stsenaariumite kokkuvõte ...................................................................... 132 

6.5 INVESTEERINGUTE FINANTSEERIMINE .................................................... 132 

6.6 FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE ................................................................ 134 

 

Lisad: 

 

Lisa 1: Finantsanalüüsi tabelid 

 

Joonis 1-1  Audru ja selle lähiümbruse veevarustus- ja reovee-kanalisatsioonisüsteem. Tiigi 

elamuala 

 

Joonis 1-2  Audru ja selle lähiümbruse veevarustus- ja reovee-kanalisatsioonisüsteem. 

Rebasefarmi elamuala 

 

Joonis 1-3  Audru ja selle lähiümbruse veevarustus- ja reovee-kanalisatsioonisüsteem. 

Audru alev 
 

Joonis 1-4  Audru ja selle lähiümbruse veevarustus- ja reovee-kanalisatsioonisüsteem. 

Papsaare küla 
 

Joonis 1-5  Audru ja selle lähiümbruse veevarustus- ja reoveekanalisatsioonisüsteem. 

Papsaare küla 
 

Joonis 2-1  Põldeotsa küla veevarustus- ja reoveekanalisatsioonisüsteem 
 

Joonis 3-1  Ahaste küla veevarustus- ja reoveekanalisatsioonisüsteem 
 

Joonis 4-1  Jõõpre küla veevarustus- ja reoveekanalisatsioonisüsteem 
 

Joonis 5-1  Kõima küla veevarustus- ja reoveekanalisatsioonisüsteem 

 

Joonis 6-1  Kihlepa küla veevarustus- ja reoveekanalisatsioonisüsteem 

 
Joonis 7-1  Lindi küla veevarustus- ja reoveekanalisatsioonisüsteem 



Audru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 

 

 

TMT Pro OÜ 2014 

4 
 

 

Joonis 8-1  Liu küla veevarustus- ja reoveekanalisatsioonisüsteem 
 

Joonis 9-1  Lavassaare aleviku veevarustus- ja reovee-kanalisatsioonisüsteem 
 

Joonis 10-1  Lemmetsa küla  veevarustussüsteem 

 
Joonis  SK-1  Audru lähiümbruse sademevee kraavid ja eesvool 

 
Joonis  SK-2  Audru alevi sademevee kraavid ja eesvool 
 

Joonis  SK-3  Ahaste küla sademevee kraavid ja eesvool 
 

Joonis  SK-4  Jõõpre küla sademevee kraavid ja eesvool 
 

Joonis  SK-5  Kõima küla sademevee kraavid ja eesvool 

 

Joonis  SK-6  Kihlepa küla sademevee kraavid ja eesvool 
 

Joonis  SK-7  Lindi küla sademevee kraavid ja eesvool 
 

Joonis  SK-8  Liu küla sademevee kraavid ja eesvool 
  

 

 
 

 

 



Audru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 

 

 

TMT Pro OÜ 2014 

5 
 

SISSEJUHATUS 

 

Audru vald asub Pärnumaal, vahetult Pärnust läänes, omades naabritena lõunast Tõstamaa, 

läänest Koonga ja Halinga ning põhjast Sauga valda. Audru valla pindala on koos 2013.a. 

ühinenud Lavassaare vallaga kokku ca 387 km². Kahe valla ühinemise järel on valla elanike 

arv veidi üle 5900 inimese. Audru valla keskuseks on Audru alevik. 

 

Audru valla ÜVKA kava on dokument, mis kirjeldab valla ühisveevärgi ja  -kanalisatsiooni 

olemasolevat olukorda  ning arengut järgneval 12 aastal. ÜVKA kava koostamist reguleerib  

ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni seadus  (edaspidi ÜVKS). 

 

ÜVKS sätestab, et ÜVKA peab sisaldama vähemalt:  

 ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 

 dimensioneeritud  vee-  ja  kanalisatsioonirajatiste  põhiskeemi,  sealhulgas 

reoveekogumisalade,  sademe-  ja  drenaaživee  või  muu  pinnase-  ja  pinnavee 

äravoolurajatiste põhiskeemi; 

 ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist 

maksumust. 

ÜVKS sätestab, et: 

 ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  arendamise  kava  peab  olema  kooskõlas 

veemajanduskavaga; 

 ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  arendamise  kava  tuleb  enne  kinnitamist 

kooskõlastada regiooni keskkonnaameti ja terviseametiga; 

 mitme  kohaliku  omavalitsuse  haldusterritooriumi  hõlmava  ühisvee värgi  ja 

kanalisatsiooni kasutamise tingimused määratakse omavalitsuste halduslepinguga. 

Hinnangulistele  maksumustele  baseeruva  finantsprognoosi  tegemine  ei  ole  otseselt 

seadusest  tulenev  nõue,  kuid  on  koostajate  poolt  käsitletud  kui  investeeringute  

vajadust hindav osa, mis on  vajalik  ka  abitaotluste esitamiseks. Veemajanduse 

jätkusuutlikkust  investeeringute  rakendamisel  hinnatakse ÜVKA  käigus koostatavas 

finantsanalüüsis. 

 

ÜVKA  koostamise  eesmärgiks  on  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  arengu  kiirendamine 

organisatsioonilis-majanduslike meetodite sihipärasema suunamise kaudu. ÜVKA  on  

aluseks  investeeringute  otstarbekuse  ja  efektiivsuse  hindamisel  ning omavalitsuse  

veemajandusalase  investeeringuplaani  koostamisel,  samuti põhjendusmaterjaliks  laenude  

või  riigi  abi  taotlemisel  kui  (võimalusel)  ka  EL- i tugifondidest vahendite taotlemisel. 

Kava olemasolu hõlbustab omavalitsuse ja vee-ettevõtete vaheliste suhete ning vastastikuste 

kohustuste määratlemist. 

 

ÜVKA tuleb koostada kooskõlas: 

 piirkonda hõlmava(te) veemajanduskava(de)ga; 

 omavalitsuse arengukavaga; 

 omavalitsuse halduspiirkonna või selle osa üld-  ja detailplaneeringutega. 

Erinevalt  planeeringutest,  mis  määratlevad  rajatiste  paigutuse  ja  annavad  üldise  aluse  
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võimsusnäitajate  ning  teenuste  mahu  leidmiseks,  annab  ÜVKA  valdkonna  olukorra 

analüüsi ja määratleb arengu prioriteedid ning nende realiseerimise  võimalused ja teed. 

 

Viimaste aastate üheks olulisemaks Audru valla ÜVK süsteeme hõlmanud investeeringuks 

oli nelja omavalitsust sh. Pärnu linna, Paikuse valda, Sindi linna ning Audru valda hõlmanud 

Ühtekuuluvusfondi toel kaasrahastatud ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni arendamise 

projekt. Projekti raames rekonstrueeriti ja/või ehitati Audru vallas: 

 18,6 km veetorustikku; 

 9 km isevoolset ning 10 km survekanalisatsioonitorustikku; 

 23 reoveepumplat; 

 1 veereservuaar ning II astme pumpla; 

 paigaldati kaugjuhtimissüsteem. 

Projekt hõlmas eelkõige Audru alevikku ning aleviku ja Pärnu linna vahele jäävat Papsaare 

küla. 

 

Edasist arendamist nõuavad veel nimetatud projektist puutumata jäänud alad, sh nii Audru 

alevikus kui Audru valla ÜVK-ga kaetud külades, seetõttu on käesolevas arendamise kavas 

seatud fookus eelkõige seni lahendamata jäänud probleemsematele Audru valla ÜVK 

süsteemi osadele. 

 

Käesolev  Audru valla  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  arendamise  kava  (edaspidi 

ÜVKA)  on  koostatud  vastavalt  Audru Vallavalitsuse  ja  TMT  Pro  OÜ  vahel  sõlmitud 

töövõtulepingule.  

ÜVKA koostamisel osalesid: 

 Tarvi Miilits – projektijuht, üld-  ja sotsiaalmajanduslik analüüs, olemasoleva 

olukorra kirjeldus ja investeeringu projektid, finantsanalüüs; 

 Vahur Laas –  õigusaktid, keskkonnaseisund, olemasoleva olukorra kirjeldus, 

investeeringuprojektid, kaardimeister. 

Käesolevas ÜVK arendamise kavas on koostajatele ühiselt viidatud nimetusega 

„Konsultandid". 

 

Käesolev ÜVKA on ajalises perspektiivis jaotatud lühiajaliseks ning pikaajaliseks 

programmiks. Lühiajaline programm hõlmab aastaid 2013 - 2017 ning pikaajaline vastavalt 

2018 - 2025. 
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1 ÜLEVAADE ÜHISVEEVARUSTUST JA –

KANALISATSIOONI KÄSITLEVATEST 

ALUSDOKUMENTIDEST  

1.1 ÜLDIST  

Käesolev peatükk annab ülevaate ÜVKA koostamise aluseks olevatest õigusaktidest ja 

planeerimisdokumentidest. Olulisemad arendamise kava puudutavad valdkondlikud 

alusdokumendid on: 

 

 Seadused; 

 Määrused; 

 valdkondlikud EL direktiivid; 

 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava; 

 Audru valla üldplaneering; 

 Audru valla arengukava. 

Muud uuringud, arengukavad ja (detail)planeeringud. 

 

1.2 ÜLEVAADE ÜVK-d PUUDUTAVATEST 

ÕIGUSAKTIDEST JA DIREKTIIVIDEST 

ÜVKA koostamine on seotud ja tugineb järgmistele põhiliste õigusaktidele: 

 

1. Veeseadus; 

2. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus; 

3. Planeerimisseadus; 

4. Ehitusseadus; 

5. Kohaliku Omavalituses korralduse seadus; 

6. Asjaõigusseadus ja Asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 

7. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus; 

8. Keskkonnatasude seadus. 

9. Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- 

ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 

reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed
1
; 

10. Keskkonnaministri 16.12.1996 määrus nr 61, uuendatud redaktsioon kehtiv alates 

15.04.2011 „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 

sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks“; 

11. Keskkonnaministri 29.07.2010 määrus nr 37 „Nõuded puurkaevu ja puuraugu 

projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, 

puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise 

ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, 

rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu 

andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu 

likvideerimise akti vormid“; 

12. Vabariigi Valitsuse (VVM)  määruse 16.05.2001. a. nr. 171 “Kanalisatsiooniehitiste 

veekaitsenõuded”, 
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13. Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning 

analüüsimeetodid (edaspidi määrus nr 82) ning selle aluseks olev EL 

joogiveedirektiiv 98/83 EC. 

14. Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava või 

kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded (edaspidi 

määrus nr 1). 

 

Veeseadus on kogu veealase tegevuse ja sellega seonduva regulatsiooni, ühtlasi kõigi 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni  valdkondadega seonduvate tegevuste alusdokument. 

ÜVK ehitiste, rajatiste ja kõigi süsteemide rajamisel ja rekonstrueerimisel sealhulgas  

ehitiste ja rajatiste asukoha valimisel tuleb otseselt jälgida Ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniseadust, Planeerimisseadust ja Ehitusseadust. 

 

Maa- ja omandisuhetest ja/või servituutide seadmise vajadusest  lähtuvalt peab ÜVK 

objektide käitlemisel arvestama Asjaõigusseadust ning Kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadust. 

 

Ehitiste, rajatiste ja kommunikatsioonide asukohavalikul tuleb tihti arvestada nende 

võimalikku mõju keskkonnale, sealhulgas kaaluda keskkonnamõju hindamise läbiviimise 

vajalikkust, mida hinnatakse tulenevalt Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest (edaspidi: KMH seadus) ja Vabariigi Valitsuse 

29. augusti 2005. a määrusest nr 224 Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda 

keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu. KMH seadus on 

harmoniseeritud EÜ Nõukogu direktiiviga 85/337 EMÜ (muudetud EÜ Nõukogu 

direktiiviga 97/11 ning avalikustamise osa täiendatud EÜ Nõukogu direktiiviga 2003/35). 

 

Ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonisüsteemide üks põhiprobleeme on tarbijatele edastatava 

vee kvaliteet  –  seda reguleeritakse sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (edaspidi määrus nr 82) ning selle 

aluseks olevale EL joogiveedirektiivile 98/83 EC. 

 

Keskkonnahoiu ja –kaitse seisukohalt samaväärselt oluline on nõuetekohaselt kogutud ja 

puhastatud reovesi ning selle kindlustamine reoveekogumisalal(t). Reoveekogumisala vee-

ettevõtja peab tagama puhastatud heitvee kvaliteedi vastavuse Vabariigi Valitsuse 29. 

novembri 2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse 

juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning 

nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed
1
; 

 

Tulenevalt Eesti ühinemisest Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiiviga (2000/60/EC) 

juba aastast 2001. a, on Eesti kohustatud arendama ühisveevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteeme, tagamaks tarbijatele kvaliteetne ja tervisele ohutu joogivesi, 

kvaliteetne ühiskanalisatsiooniteenus ning reoveepuhastis nõuetekohaselt puhastatud 

heitvesi enne juhtimist looduslikesse või tehislikesse veekogudesse. 

 

Kohaliku omavalitsuse kohustus koostada ja täiendada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arendamise kava, tuleneb Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadusest ja aitab kokkuvõttes 

täita ka Veepoliitika Raamdirektiiviga seatud eesmärke ÜVK vallas. 
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1.3 ÜLEVAADE LÄHTEANDMETEST JA 

ALUSDOKUMENTIDEST 

1.3.1 Pärnu alamvesikonna veemajanduskava 

Veemajanduskava eesmärk on, tuginedes põhjalikele analüüsidele hetkeolukorrast, säästva  

arengu  ja  võimalikult  loodusliku  veeklassi  tagamine  ning  mere-,  pinna-  ja 

põhjaveekvaliteedi,  hulga  ja  režiimi  hoidmine  inimtegevusest  võimalikult  rikkumatuna,  

täites vee kasutamise ja kaitse eripärast tingitud kvaliteedinõuded. Eesmärgi elluviimiseks 

on  koostatud  Pärnu  alamvesikonna  veemajanduskava,  mis  valmis  2003.  aasta  algul  

ning kinnitati  ministri  10.03.2005  käskkirjaga  nr  254.  Veemajanduskava  korrigeeriti  

2008. aastal. 

Veemajanduskava,  selles  määratletud  kohustusi,  ülesandeid  ja  eesmärke,  tuleb  

arvestada kohaliku  omavalitsusüksuse  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  arendamise  

kavas,  üld-  ja detailplaneeringute  koostamisel  või  nende  ülevaatamisel  ja  muutmisel.  

Seega  puudutab veemajanduskava kõiki, kes sellel territooriumil elavad ja töötavad. 

Veemajanduskava  on  dokument,  mis  arvestades  kohalikke  olusid,  paneb  paika  vee  

kaitsmise ja kasutamise üldnõuded alamvesikonna piires. 

 

1.3.2 Planeeringud 

Pärnu  maakonnaplaneeringu  (http://www.mv.parnu.ee,  1998.a.)  arengustrateegia 

peasuuna kohaselt peab maakond oma üldises arengus olema loodust hoidev. 

Loodusressursside  kasutamisel  tuleb  jälgida  säästva  arengu  põhimõtet.  Ühe  strateegilise 

põhieesmärgina  on  maakonnaplaneeringus  esile  toodud  keskkonna  ökoloogiline  puhtus, 

mille  saavutamise  indikaatoriteks  on  säästva  arengu  printsiipide  rakendumine,  heitvee 

puhastusastme  tõusmine,  puhta  kvaliteetse  joogivee  kättesaadavuse  paranemine  ning 

veekogude reostatustaseme vähenemine. 

 

Audru valla üldplaneering on kehtestatud Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määrusega nr 

19. Audru vallaga ühinenud Lavassaare valla üldplaneering on kehtestatud Lavassaare 

Vallavolikogu 15.12.2011.a. otsusega nr. 33. 

 

Audru valla üldplaneeringu eesmärgiks on valla arengusuundade määramine ja territooriumi 

maakasutuse planeerimine. 

Võrreldes varasemate üldplaneeringutega on kehtiva üldplaneeringu eripärad muuhulgas: 

- intensiivsema elamuehituse ja äriotstarbelise maakasutuse suunamine Audru ja Pärnu 

vahelisele alale (ärialad on kavandatud valdavalt olemasoleva ringraja ja elamute vahele); 

- tööstuspiirkonna arendamine Lemmetsa küla ida osas; 

- elamuehituseks lubatavate maaüksuste suuruse piiramine, et tagada valdaval osal valla 

territooriumist looduslähedane ja ajaloolist arengut järgiv hajaasustusviisiline maakasutus ja 

suunata kompaktsem hoonestus Audru ja Pärnu vahelisele alale ning olemasolevate 

külakeskuste lähistele; 

- ehitustegevuse ja maakasutuse osas täpsete nõuete ja reeglite seadmine, et tagada vallale 

tõhus administratiivne kontroll. 

 

Üldplaneering määrab lisaks tiheasustuse ja hajaasustuse ning detailplaneeringu kohustusega 

ala piiri kulgemise. Üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsioon ehk maa- ja 

veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused on aluseks edasisele planeeringute 

koostamisele, maakorraldusele ja ehitustegevusele. Uus üldplaneering on detailplaneeringute 
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koostamise ja projekteerimise (sh projekteerimistingimuste väljastamise) ja maakasutuse 

määramise aluseks ning loob eeldused maakasutuseks ja ehitustegevuseks. 

 

1.3.3 Audru valla arengukava 

 

Audru valla arengukava aastateks 2012 - 2025 on kinnitatud Audru Vallavolikogu 

19.01.2012.a. määrusega nr 1 ning muudetud Audru Vallavolikogu 11.10.2012.a.  

määrusega nr 24. 

 

Arengukavas määratletud visiooni kohaselt on Audru vald kõrge elukvaliteediga parim paik 

eneseteostuseks – elamiseks, õppimiseks, töötamiseks, laste kasvatamiseks ja puhkamiseks.  

 

Valla arengukavas on muuhulgas väljatoodud ka tehniliste taristute ja kommunaalmajanduse 

mõjust valla arengule. Selle kohaselt: 

1. Tehniliste taristute piisav võimsus ja ulatuvus loob aluse elamu- ja tööstusalade 

arendamiseks, samuti sotsiaalse taristu objektide ehitamise ja rekonstrueerimise jaoks. 

Võimalused ettevõtluse arenguks on üldiselt piisavad, probleeme on kvaliteetse joogivee 

tagamisel elanikele.  

2. Kaasajastatud taristu on peamine vahend, kuidas vähendada elamumajanduse, tööstuse ja 

põllumajanduse kahjulikku keskkonnamõju. Suurimad probleemid on ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni süsteemides, kus oluline osa torustikest ja seadmetest on amortiseerunud.  

 

 Arengukava lisa 2 kohaselt nähakse aastatel 2012 - 2017.a. ette investeeringud ÜVK 

süsteemidesse: 

1) Ahaste, Kihlepa ja Kõima külade vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimine; 

2) Põldeotsa, Jõõpre, Liu, Tiigi elamuala ja Audru aleviku, Rebasefarmi elamuala. vee- 

ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. 

1.3.4 Vee erikasutusluba 

Vee-erikasutusload on väljastatud Audru vallas tegutsevatele vee-ettevõtjatele AS Pärnu 

Vesi ning Lavassaare Kommunaal OÜ. OÜ Auveka veetarve Lindi ja Liu külades on 

väikesemahuline ning seetõttu vee-erikasutusloa nõuet ei kohaldu.  

 

Lisaks vee-ettevõtjatele on Audru vallas väljastatud vee-erikasutusload järgnevatele 

eraettevõtetele: AQ Lasertool OÜ, Andropoff AS, Audru Keskkool, Calamaris OÜ, Jõõpre 

Põhikool, AS Kajax Fishexport, Olavy Sülla, Valmos OÜ ja Lõpe Agro OÜ. 

 

Vee-erikasutuslubade detailsem informatsioon on toodud käesoleva arendamise kava 

veevarustuse olemasolevat olukorda kirjeldavas peatükis. 
 

1.3.5 Kokkuvõte olemasolevatest lähteandmetest 

Audru  valla ÜVKA koostamiseks aastateks 2013-2025 kasutatavad lähteandmed jagunevad 

viide  valdkonda:  

1.  Õigusaktid: 

 kohalikud, riiklikud õigusaktid ja EL direktiivid; 
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2.  regulatsioon ja aruandlus, mis tuleneb õigusaktidest;  

 vee  erikasutusload,  joogiveekvaliteedi  kontrollikavad,  

keskkonnadeklaratsioonid  (vee  erikasutusõiguse  tasu  deklaratsioon,  

saastetasu deklaratsioon jt); 

 puurkaevude ja joogiveekvaliteedi analüüsitulemused; 

3.  riiklikud ja kohalikud valla arengut reguleerivad dokumendid 

 veemajanduskavad; 

 maakonnaplaneering; 

 Audru valla üldplaneering; 

 Audru valla arengukava; 

 Audru valla  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooniga  liitumise  ning  nende  

kasutamise eeskiri. 

4.  Valla  ÜVK  osas  teostatud  projektid  (eelprojektid),  teostatud  tööde  (ehitiste) 

teostusjoonised. 

 

5.  ÜVK arendamise kava koostamisel saadud info,  andmestik  ja  suusõnalised  

kommentaarid (sh. objektide külastused, nõupidamised). 

 

Konsultant kasutas ÜVKA koostamisel kõigi eelnimetatud valdkondade informatsiooni.  
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2 SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS 

2.1 ÜLDÜLEVAADE 

Audru vald asub Pärnumaal, vahetult Pärnust läänes, omades naabritena lõunast Tõstamaa, 

läänest Koonga ja Halinga ning põhjast Sauga valda. Audru valla pindala on koos 2013.a. 

ühinenud Lavassaare vallaga kokku 387 km². 

 

Audru valla keskuseks on Audru alevik. Piirkondlikeks keskusteks ühismajandite ajast on 

Audru alevik, Ahaste, Jõõpre ja Lindi külad ning Lavassaare alev, kus asuvad lasteaed-alg-, 

põhi- ja keskkoolid, kauplused, raamatukogud koos internetipunktidega, rahvamajad, side 

jmt. 

 

Valla 25 külas ja 1 alevis ja 1 alevikus elab üle 5900 inimese. Rahvastiku tihedus 15  km2 

kohta. 

 

Pärnu linna mõjusfääris olev Audru valla elanikkond suureneb aasta aastalt. See toimub 

enamjaolt elamuehituse arvelt Papsaare, Lemmetsa ja Valgeranna külades. Samas nende 

inimeste töökohad on endiselt Pärnu linnas. 

 

Valda läbib Pärnu-Lihula maantee, millelt lähtuvad Tõstamaa ja Lavassaare maanteed. 

Valla teid on 239,33 km, sellest asfaltbetoonkattega 14,25 km, mustkattega 3,88 km ja 

kruusateid 216,2 km. 

 

Audru valla asukoht on näidatud järgneval kaardil. 

 

 
Allikas: Maa-amet 

 

Audru valla geograafiline asend on suhteliselt soodne. See võimaldab siinsetel elanikel ja 

ettevõtjatel suuremate teede, sadamate, lennujaama ja raudtee lähedusest lähtudes arendada 

nii erinevaid ettevõtlusvorme kui ka puhkemajandust. Viimast soosivad veel ilus loodus, 

pikk rannariba ning puhkepiirkonna traditsioon (Valgerand ja Liu). 

 

2.2 ELANIKKOND 

Audru valla rahvaarv on kodulehe andmetel 5923 elanikku. 

Järgnevas tabelis on esitatud Audru valla elanike arv asumite kaupa seisuga 01.01.2013.a.  
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Tabel 2-1 Elanike arv 

 
Allikas: Audru valla koduleht 

 

Rahvastiku soolist ning vanuselist koosseisu iseloomustab järgmine tabel. 

 

Tabel 2-2 Audru valla sooline ja vanuseline koosseis 

 
Allikas: Statistikaamet 

 

Alevik/küla Mehed Naised Kokku

AHASTE 113 122 235

ARUVÄLJA 27 23 50

AUDRU 740 778 1 518

EASSALU 16 17 33

JÕÕPRE 225 224 449

KABRISTE 38 41 79

KIHLEPA 80 68 148

KÕIMA 96 114 210

KÄRBU 33 25 58

LAVASSAARE 489

LEMMETSA 128 112 240

LIIVA 26 26 52

LINDI 154 149 303

LIU 47 47 94

MALDA 57 51 108

MARKSA 50 42 92

OARA 48 67 115

PAPSAARE 481 468 949

PÕHARA 56 42 98

PÕLDEOTSA 81 100 181

RIDALEPA 56 55 111

SAARI 14 15 29

SAULEPA 39 30 69

SOEVA 52 29 81

SOOMRA 24 25 49

TUURASTE 14 12 26

VALGERANNA 10 9 19

KOV tasemega 24 14 38

AUDRU VALD KOKKU 2 729 2 705 5 923
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2.3 VALLA EELARVE 

Audru valla 2013.a. algne eelarve võeti vastu alljärgnevas mahus: 

- põhitegevuse tulud kokku 4 430 209 eurot 

- põhitegevuse kulud kokku 4 142 603 eurot 

 

2013.a. võeti vastu mitmed muudatused, neist 3. lisaeelarve kinnitati vallavolikogu 14. 

novembri 2013.a. otsusega nr. 30. Sellekohaselt: 

- põhitegevuse tulud on kokku 4 765 412 eurot, 

- põhitegevuse kulud moodustavad kokku 4 205 508 eurot. 

 

Algselt kinnitatud tulude eelarvest moodustasid olulisema osa maksutulud ja saadavad 

toetused, vastavalt 56% ja 33%. 

Algselt kinnitatud eelarve kulude eelarves moodustasid olulisema osa kulutused haridusele 

ja kultuurile, moodustades kokku ca 60%.  

 

2.4 VEE-ETTEVÕTLUS 

Audru vallas (sh. 2013.a. liitunud Lavassaare) tegutseb sisuliselt 3 vee-ettevõtjat: AS Pärnu 

Vesi, Lavassaare Kommunaal OÜ ning Auveka OÜ. 

2.4.1 AS Pärnu Vesi 

Lähtuvalt Audru Vallavolikogu otsusest on Audru vallas Audru alevikus, Põldeotsa, Kõima, 

Ahaste, Lindi, Kihlepa ja Jõõpre külades vee-operaatoriks AS Pärnu Vesi. 

AS Pärnu Vesi on asutatud 1996.a. ja on 100% Pärnu linna omanduses olev eraõiguslik 

juriidiline isik. AS Pärnu Vesi teenindab lisaks Audru vallale ka Pärnu linna elanikke ja 

juriidilisi isikuid, ning pakub operaatorteenust Paikuse vallas, võtab vastu ja juhib 

reoveepuhastile reovett Sindi linnast ja Sauga vallast. 

 

2.4.2 Lavassaare Kommunaal OÜ 

Lavassaare Kommunaal OÜ on määratud Lavassaare Vallavolikogu otsuse alusel vee-

operaatoriks Lavassaare alevis. Lavassaare Kommunaal OÜ on asutatud 2002.a. ning selle 

asutajaks ning omanikuks oli Lavassaare vald. Lavassaare ja Audru valla ühinemise järel on 

Lavassaare Kommunaal OÜ omanikuks 100% Audru vald. 

 

2.4.3 Auveka OÜ 

Auveka OÜ on asutatud 1997.a. ning kuulub 100% Audru vallale. Auveka OÜ moodustati, 

eesmärgiga osutada Audru valla territooriumil ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenust nii 

elanikele kui asutustele. Peale AS Pärnu Vesi kinnitamist Audru valla vee-operaatoriks jäi 

Auveka OÜ jätkuvalt osutama vee-operaatorteenust, kuid seda oluliselt väiksemas mahus. 

Täna osutab ettevõte väikesemahulist veevarustusteenust Lindi ning Liu külades. Auveka 

OÜ klientideks Lindi külas on 5 üksikelamut ja 1 4-korteriline elamu ning Liu külas 4- ja 8 - 

korteriline elamu.  
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2.4.4 Audru Vald 

Audru vald osutab vee-ettevõtja teenust Lemmetsa külas Sanga mäe piirkonnas. Veeteenust 

osutatakse 5-le ühepereelamule, 1-le 12 korterilisele elamule, 4-le 4 korterilisele elamule 

ning hetkel mittekasutuses olevale laudakompleksile. 

 

Lisaks on kasutusel ka Audru Kooli lähedal asuv reoveepuhasti, millesse juhitakse nii Audru 

kooli kui ka ühe 8- ja 12 korterilise elamu reoveed. 
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3 KESKKONNASEISUND 

3.1 ÜLDIST 

Audru vald piirneb Pärnu linna, Sauga, Halinga, Koonga ja Tõstamaa vallaga. Valla keskus 

Audru asub Pärnust ca 9 km kaugusel. Valla pindala on 386,84 km
2
. Rahvaarv on 5923 

(andmed on esitatud 26.10.2013 seisuga). Suurematest teedest läbivad valda Pärnu-Lihula ja 

Pärnu-Tõstamaa maanteed.  

 

Asustus Audru vallas on suhteliselt ebaühtlane ja koondunud eelkõige linna ning mere 

lähedusse. Asustustihedus Audru vallas on suhteliselt hõre tänu Nätsi-Võlla sookaitseala 

suurele pindalale (10797,1 ha), olles 15,3 elanikku km
2
 kohta. 

 

Valla territoorium jaotub 1 aleviks, 1 alevikuks ja 25 külaks. Audru aleviku eelisarengu on 

põhjustanud seal asunud Audru mõisa keskus, hiljem Audru sovhoosi keskus ning ETK 

Karusloomakasvatus. Rahvastiku koondumist on mõjutanud ka aleviku linnalähedane 

asukoht. 

 

Valla territooriumil on nii metsi, põllumaastikke, soomaastike ja puisniite, kui ka laugjat 

mereranda. Valda läbib Audru jõgi. 

 

3.2 JÄÄTMEKÄITLUS 

Audru vallas ei ole ühtegi ametlikku prügi mahapanekupaika. Prügivedu korraldab AS 

Ragn-Sells, kes osutus avaliku konkursi raames kõige soodsamaks pakkujaks. Jäätmed 

viiakse Pärnu prügilasse, mis asub Paikuse valla territooriumil. Vallas tekkivad ohtlikud 

jäätmed on võimalik viia Audru alevikus asuvasse jäätmepunkti. 

Pakendid ja paber ning papp on võimalik tasuta viia üle valla asuvatesse papi- ja paberi ning 

pakendikonteineritesse. 

 

3.3 GEOLOOGILINE EHITUS 

Pinnakate 

Audru valla pinnakate koosneb olenevalt asukohast merelise, limno- ja fluvioglatsiaalse 

tekkega liivadest, moreenist ja biogeensetest setetest (soode ja rabade piirkondades). 

Valdavalt on pinnakate õhuke, ulatudes kuni paarikümne meetrini.  
 

Aluspõhi 

Geoloogilise aluspõhja moodustavad Audru vallas Jaagarahu lademe dolomiidikihid 

(plaatjas, savikas ja muguljas). Alates ca 50 m sügavuselt lasuvad Jaani lademe mergel ja 

domeriit, ca 100m sügavusel aga Adavere lademe lubjakivi ja dolomiidi kiht ning 

metabentoniidi kiht.   

 

3.4 PÕHJA- JA PINNASEVESI 

Audru valla piirkonna hüdrogeoloogiline läbilõige koosneb Kvaternaari veekompleksist, 

Pärnu veekihist, Siluri (S), Ordoviitsium-Kambriumi (O-Cm), Kambrium-Vendi (Cm-V) ja 

kristalse aluskorra veekompleksidest.   
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Kvaternaari veekompleksist võiks tuua esile soo setete veekihi, kuna suur osa vallast on soo 

all.  Turbakihi paksus ulatub kuni 9 meetrini, keskmine paksus on 3,5-4,5m. Soo setete vesi 

on vabapinnaline. Veetase on 0,2-0,5m sügavusel maapinnast. Vesi on kõrge ammooniumi 

sisaldusega (NH4 ulatub kuni 10mg/l), mis on orgaanilise aine lagunemise tunnuseks. 

Samuti on rannaäärsetel aladel laialt levinud Balti basseini erinevate arengustaadiumide 

setete veekiht. Vettandvateks kivimiteks on liiva-kruusa ja eriteralised liivasetted. 

Vettandvate kivimite keskmine paksus on 2-3m, rannaliivade piirkonnas maksimaalselt 5-

6m. Veetase lasub 0,4-3m sügavusel maapinnast. Vee mineraalsus on väga muutlik: 0,17-2,3 

g/l, valdavalt 0,3-0,4 g/l. Vee kõrgendatud mineraalsus on seotud mere mõjuga. Vett 

kasutavad väiketarbijad ja veevõtuks on rajatud valdavalt salvkaevud. 

Ülejäänud alal on laialt levinud moreeni liiv- ja liivsaviläätsedes sporaadiliselt leviv vesi. 

Vettandvate kivimite paksus on valdavalt 1-5m, veetase lasub 0-6m sügavusel maapinnast. 

Pinnasevee seisund sõltub aasta ilmastikutingimustest ning veetase kõigub väga suure 

amplituudiga. Tihti jäävad põuaperioodil majapidamiste salvkaevud kuivaks, mis teeb selle 

vee kasutamise keerukaks. 

 

Põhiliseks veevarustusallikaks Audru valla territooriumil on Siluri veekompleks. 

Geoloogilisest läbilõikest ning veetaseme ja vee keemilise koostise erinevusest lähtudes 

võib veekompleksi tinglikult jagada kaheks: Jaagarahu-Jaani ja Adavere-Raikküla veekihiks. 

Enamikke Audru valla puurkaeve toidab Jaagarahu-Jaani veekiht. Vettandvaks kivimiks on 

dolomiit, mis on tihti kavernoosne ja muutub sügavuse suurenedes savikaks. Alumiseks 

veepidemeks on Jaani ja Adavere lademe mergel ja savikas dolomiit, mida läbivad 

tektoonsed rikked ja lõhed. Seetõttu ei ole veepidavus absoluutne. 

Veekihi paksus suureneb edelasse, ulatudes 33 meetrini. Põhjavesi on surveline, 

survetugevus suureneb lõuna suunas. Põhjaveevool suundub Pärnu lahe poole. Veetase 

alaneb 25 meetrilt üle merepinna kuni mere tasemeni. 

Keemiliselt koostiselt on põhjavesi valdavalt HCO3-Ca-Mg-tüüpi, mineraalsusega 0,3–

0,6 g/l, rannikualadel Cl-HCO3-Na-Ca tüüpi, mineraalsusega 0,9–1,2 g/l. Kõrgendatud 

mineraalsus kloriid- ja naatriumioonide arvelt on tingitud merevee mõjust. 

Põhjavees kohati esinev ammooniumi kõrgendatud sisaldus on tõenäoliselt seotud soode 

mõjuga, kus toimub orgaanilise aine lagunemine. Üksikjuhtudel võib suur 

ammooniumisisaldus olla ka vee reostatuse indikaatoriks. 

Jaagarahu–Jaani veekihti avavates puurkaevudes (Jõõpre ja Audru) täheldatud kõrgendatud 

fluoriidide sisaldus on tõenäoliselt seotud Jaani lademe Smergliga, mis paljudes kaevudes on 

põhjendamatult avatud. Jaani lademe sügavus on kõikuv ja võib selles piirkonnas ulatuda 

40-st kuni 70 meetrini.  

 

Adavere–Raikküla veekiht levib kogu vaadeldaval alal ja paikneb Adavere lademe 

dolomiidis ja merglis ning Raikküla lademe lubjakivis. Adavere veekiht laseb vett läbi 

suhteliselt nõrgalt. 

Veekihi vettpidavaks lasumiks on Jaani ja Adavere lademe domeriit ja savikas dolomiit. 

Alumiseks veepidemeks on Juuru–Tamsalu lademe savikas lubjakivi. 

Põhjavesi on surveline. Veetase on Are vallas 35 meetrit üle merepinna ja alaneb Pärnu lahe 

kaldal kuni mere tasemeni. Suuremal osal vallast on põhjaveetase ülemise, Jaagarahu–Jaani 

veekihi veetasemest 3–8 m sügavamal. 

 

Põhjavesi on valdavalt Cl-HCO3-Na-Ca-tüüpi, mineraalsusega 0,36–0,95 g/l. Vee kloriidide 

ja naatriumisisaldus kasvab mere suunas. Küllalt tihti ei vasta põhjavee kvaliteet kloriidide 

ja naatriumisisalduse poolest kaasaegsetele joogivee kvaliteedinõuetele. 
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Mikrokomponentidest on põhjavees suur fluoriidide sisaldus (1,7–5,5 mg/l). Ka 

boorisisaldus ületab tihti joogiveele lubatud 1 mg/l. Fluoriidide suur sisaldus on seotud 

geoloogilise läbilõike geokeemiliste tingimustega, mida ei ole seni piisavalt uuritud. 

Olemasolevate andmete põhjal võib eeldada, et fluori allikateks on Alam-Siluri Jaani ja 

Adavere lademe savikas lubjakivi, mergel ja metabentoniidikihid.  

 

Põhjavee suur fluoriidide sisaldus on Jaani ja Adavere lademe merglitest ja savikatest 

kivimitest fluori leostumise tagajärg. Kahjuks avavad kõik tarbekaevud nii Adavere kui ka 

Raikküla veekihti, mistõttu neist veekihtidest ei ole olnud võimalik eraldi võtta 

hüdrogeokeemilisi veeproove. Fluoriidide päritolu lõplikuks väljaselgitamiseks tuleks läbi 

viia geokeemilised uuringud kogu Siluri läbilõike ulatuses  ja võtta hüdrogeokeemilised 

veeproovid igast veekihist eraldi. 

 

Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksi vesi on tugevalt surveline. Keemiliselt koostiselt 

on põhjavesi Cl-Na-Ca, ala põhjaosas Cl-HCO3-Na-Ca-tüüpi, mineraalsusega 0,4–1,6 g/l. 

Suure kloriidide sisalduse tõttu ei vasta põhjavesi joogivee kvaliteedinõuetele. 

 

Andmed põhja- ja pinnavee kohta on võetud Eesti Geoloogiakeskuse poolt 2003. aastal 

koostatud tööst “Tervisele ohutu joogiveeallika valik Pärnu maakonna Are, Audru, Halinga, 

Kaisma, Koonga, Lavassaare, Tori ja Tõstamaa valla asulates”. 

 

Audru vallas on põhja vesi hästi kaitstud, v.a Ahaste ja Soeva külade põhjaosades, kus 

osaliselt on põhjavesi keskmiselt kaitstud. 
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4 ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI 

HETKESEISUND 

4.1 ÜLDIST 

Käesolevalt käsitletakse Audru valla eelpool nimetatud aleviku ja külade olemasolevate 

veevarustussüsteemide seisukorda ja hinnatakse vee koguseid ning kvaliteeti. 

 

Andmed Audru valla veevarustussüsteemi olemasoleva seisukorra ja arenguperspektiivide 

kohta pärinevad Audru Vallavalitsuselt, AS Pärnu Vesi, OÜ-lt Auveka, Lavassaare 

Kommunaal OÜ-lt ja Konsultandi tähelepanekutest. 

 

Olemasolev ühisveevarustuse süsteem Audrus baseerub siluri ja ordoviitsium-kambriumi 

veekompleksi põhjaveel. 

 

Kasutuses olevate puurkaevude ja trasside keskmine vanus ületab 30 aasta piiri. Veetorustik 

on amortiseerunud, tihti esineb trasside purunemisi. Tarbijani jõuab vesi kehvema 

kvaliteediga kui pumbajaamast välja pumbatav, kuna torustikud on üle dimensioneeritud. 

 

Tabel 4-1 Ühisveevärgi teenusega varustatud elanikkond Audru valla 

Piirkond 

Elanikkond 

(seisuga 

01.01.2013) 

Varustatus 

ühisveevärgi 

teenusega, % 

Audru alev ja selle 

lähiümbrus (Põldeotsa, 

Karuslooma, Papsaare, Tiigi 

elamurajoon, Audru 

Rebasefarmi elamuala) 

2648 69 

Ahaste 235 61 

Kõima 210 47 

Kihlepa 148 37 

Jõõpre 449 51 

Lindi (koos Auveka 

piirkonnaga) 
303 11 

Liu 94 26 

Lavassaare 489 80 

Lemmetsa küla 240 21 
Allikas: Audru vald ja AS Pärnu Vesi 
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4.1.1 Veetarbijad, - varud, veevõtt ja - müük  

4.1.1.1 Veetarbijad ja teenusega varustatus 

Audru vallas on ühisveevärk ja –kanalisatsioon seotud põhiliselt Audru aleviku, Lavassaare 

alevi  ning Põldeotsa, Ahaste, Jõõpre, Kõima, Kihlepa, Liu, Papsaare ja Lindi külaga.  

 

Audru alevis ja selle lähiümbruses (Põldeotsa, Karuslooma, Papsaare, Tiigi elamurajoon, 

Audru Rebasefarmi elamuala) on ühisveevärgiga liitunud ca 69% elanikkonnast. Audru 

alevis endas on liitunuid 98-99% elanikkonnast. Audru ja selle lähiümbrus saab oma 

joogivee Pärnu linnast. Pärnu ja Sindi linna ning Audru ja Paikuse valla vee- ja 

reoveekanalisatsioonitorustiku hanke raames ehitati Audru aleviku ja Pärnu linna vahele 

magistraaltorustik, mis tagab kogu Audru aleviku elanikele normikohase vee. Projekti 

raames rekonstrueeriti ka Audru aleviku torustikud. 

 

Audru alevikus ja selle lähiümbruses  on veevarustusteenus ca 1837 tarbijal. Veetarbimine 

aastal 2013 moodustas ca 70 l/ inimese kohta ööpäevas, kogutarbimine elanikkonnale 129,0 

m
3
/d. Juriidilised isikud – asutused/ettevõtted tarbisid 2013.a aastal keskmiselt 29,0 m

3
/d. 

Kogu veemüük moodustab tänase seisuga ligikaudu 158,0 m
3
/d (vt tabel 4-2). 

 

Ahaste küla  

Ahaste küla elanikke varustab veega üks puurkaev (katastri nr. 6201). Veetorustik on rajatud 

hargvõrguna. Puurkaevus on äsja renoveeritud veetöötlusseadmed. Ahaste külas  on 

veevarustusteenus ca 143 tarbijal, mis moodustab 61% elanikkonnast. Veetarbimine aastal 

2013 moodustas ca 70 l/ inimese kohta ööpäevas, kogutarbimine elanikkonnale 10,0 m
3
/d. 

Juriidilistest isikutest (asutused/ettevõtted) tarbijaid Ahaste külas ei ole. Kogu veemüük 

moodustab tänase seisuga ligikaudu 10,0 m
3
/d (vt tabel 4-3). 

 

Kõima küla  

Kõima küla elanikke varustab veega üks puurkaev (katastri nr. 5214). Veetorustik on rajatud 

hargvõrguna. Puurkaevus on äsja renoveeritud veetöötlusseadmed. Kõima külas  on 

veevarustusteenus ca 98 tarbijal, mis moodustab 47% elanikkonnast. Veetarbimine aastal 

2013 moodustas ca 60 l/ inimese kohta ööpäevas, kogutarbimine elanikkonnale 5,9 m
3
/d. 

Juriidilistest isikutest (asutused/ettevõtted) tarbijaid Kõima külas ei ole. Kogu veemüük 

moodustab tänase seisuga ligikaudu 5,9 m
3
/d (vt tabel 4-4). 

 

Kihlepa küla  

Kihlepa küla elanikke varustab veega üks puurkaev (katastri nr. 6196). Veetorustik on 

rajatud hargvõrguna. Käesoleval hetkel rekonstrueeritakse puurkaevpumplas 

veetöötlusseadmed. Kihlepa külas  on veevarustusteenus ca 54 tarbijal, mis moodustab 37% 

elanikkonnast. Veetarbimine aastal 2013 moodustas ca 70 l/ inimese kohta ööpäevas, 

kogutarbimine elanikkonnale 3,8 m
3
/d. Juriidilistest isikutest (asutused/ettevõtted) tarbijaid 

Kihlepa külas ei ole. Kogu veemüük moodustab tänase seisuga ligikaudu 3,8 m
3
/d (vt tabel 

4-5). 

 

Jõõpre küla 

Jõõpre küla elanikke varustab veega üks puurkaev (katastri nr. 25467). Veetorustik on 

rajatud hargvõrguna. Kuna puurkaevu veekvaliteet ei vasta nõuetele, siis koostatakse Jõõpre 

külla projektlahendust, et tagada tarbijatele nõuetekohane veekvaliteet. Jõõpre külas  on 

veevarustusteenus ca 230 tarbijal, mis moodustab 51% elanikkonnast. Veetarbimine aastal   
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2013 moodustas ca 70 l/ inimese kohta ööpäevas, kogutarbimine elanikkonnale 16,0 m
3
/d.  

Juriidilised isikud – asutused/ettevõtted tarbisid 2013 aastal keskmiselt 5,0 m
3
/d. Kogu 

veemüük moodustab tänase seisuga ligikaudu 21,0 m
3
/d (vt tabel 4-6). 

 

Lindi küla  

Lindi küla elanikke varustab veega kaks puurkaevu (katastri nr. 5228 ja 6203). Puurkaev 

katastri numbriga 6203 varustab veega ühte kortermaja ja kahte ühepereelamut, teine 

puurkaev varustab ülejäänud tarbijaid. Veetorustik on rajatud hargvõrguna. Puurkaevus kat. 

nr. 5228 on äsja renoveeritud veetöötlusseadmed. 

Lindi külas  on veevarustusteenus ca 34 tarbijal, mis moodustab 11% elanikkonnast. 

Veetarbimine aastal 2013 moodustas ca 70 l/ inimese kohta ööpäevas, kogutarbimine 

elanikkonnale 2,5 m
3
/d. Juriidilised isikud – asutused/ettevõtted tarbisid 2013 aastal 

keskmiselt 1,3 m
3
/d. Kogu veemüük moodustab tänase seisuga ligikaudu 3,8 m

3
/d (vt tabel 

4-7). 

 

Liu küla 

Liu küla elanikke varustab veega üks puurkaev (katastri nr. 5231). Liu puurkaev varustab 

veega kahte maja (8- ja 4-korterilised). Käesoleval hetkel rekonstrueeritakse Liu küla 

puurkaevu ja rajatakse veetöötlussüsteem, kuna praegune veekvaliteet ei vasta nõuetele 

(puurkaevu vesi sisaldab ülemäära fluori ja rauda). 

Veetorustik on rajatud hargvõrguna. Liu külas  on veevarustusteenus ca 24 tarbijal, mis 

moodustab 10% elanikkonnast. Veetarbimine aastal 2013 moodustas ca 29 l/ inimese kohta 

ööpäevas, kogutarbimine elanikkonnale 0,7 m
3
/d. Juriidilistest isikutest 

(asutused/ettevõtted) tarbijaid Liu külas ei ole. Kogu veemüük moodustab tänase seisuga 

ligikaudu 0,7 m
3
/d (vt tabel 4-8). 

 

Lavassaare alevik 

Lavassaare aleviku elanikke varustab veega üks puurkaev (katastri nr. 6182). Veetorustik on 

rajatud hargvõrguna. Puurkaev on varustatud veetöötlusseadmetega. Lavassaare alevikus on 

veevarustusteenus ca 390 tarbijal, mis moodustab 80% elanikkonnast. Veetarbimine aastal 

2013 moodustas ca 102 l/ inimese kohta ööpäevas, kogutarbimine elanikkonnale 40,0 m
3
/d. 

Juriidilised isikud – asutused/ettevõtted tarbisid 2013 aastal keskmiselt 3,2 m
3
/d. Kogu 

veemüük moodustab tänase seisuga ligikaudu 43,0 m
3
/d (vt tabel 4-9). 

 

Lemmetsa küla  

Lemmetsa küla elanikke varustab veega üks puurkaev (katastri nr. 6225). Veetorustik on 

rajatud hargvõrguna. Puurkaevus on rajatud 1989. aastal ja on kehvas seisus. Lemmetsa 

külas  on veevarustusteenus ca 50 tarbijal, mis moodustab 17% elanikkonnast. Veetarbimine 

aastal 2013 moodustas ca 55 l/ inimese kohta ööpäevas, kogutarbimine elanikkonnale 2,7 

m
3
/d. Juriidilistest isikutest (asutused/ettevõtted) suuremaid tarbijaid Lemmetsa külas ei ole. 

Kogu veemüük moodustab tänase seisuga ligikaudu 2,7 m
3
/d (vt tabel 4-10). 

  

4.1.1.2 Veevarud ja erikasutusloaga lubatud veevõtt 

Vastavalt AS Pärnu Vesi kehtiva vee erikasutusloa nr L.VV/321614 (edaspidi veeluba) 

nõuetele, on veevõtt: 

 Ahaste puurkaevust (katastri nr 6201 ) lubatud 11 000 m
3
 aastas,  

 Kihlepa puurkaevust (katastri nr 6196 ) 3600 m
3
 aastas,  

 Kõima puurkaevust (katastri nr 5214 ) 6600 m
3
 aastas,  

 Enu puurkaevust (katastri nr 25467 ) 24000 m
3
 aastas, 
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 Annikaevu kinnistu puurkaevust (katastri nr 5228 ) 6000 m
3
 aastas, 

 Audru alevik ja selle lähiümbrus saab oma vee Pärnu linnast. Pärnu linn saab vee 

kolmest veehaardest: Reiu veehaare - Pärnu (10 puurkaevu - lubatud veevõtt 

1068704 m
3
/a), Reiu veehaare - Tahkuranna (3 puurkaevu - lubatud veevõtt 751296 

m
3
/a) ja Vaskrääma veehaare (10 puurkaevu puurkaevu - lubatud veevõtt 3666000 

m
3
/a). 

 

Vastavalt OÜ Lavassaare Kommunaal kehtiva vee erikasutusloa nr  

L.VV/322444  (edaspidi veeluba) nõuetele, on veevõtt Lavassaare puurkaevust (katastri nr 

6182 ) 60000 m
3
 aastas. 

 

Liu küla puurkaevu (kat.nr 5231) ja Lindi küla puurkaevu (kat.nr 6203) kuuluvad OÜ 

Auveka omandusse. Kuna mõlema puurkaevu veevõtt on väga väike, siis nendele ei ole 

väljastatud vee erikasutusluba. 

Lemmetsa küla puurkaev (kat.nr 6225) kuulub Audru valla omandusse. Kuna puurkaevu 

veevõtt on väga väike, siis vee erikasutusluba väljastatud ei ole. 

 

Lisaks vee-ettevõtjatele on vee-erikasutusload väljastatud eraettevõtjatele. 

 

Vastavalt AQ Lasertool OÜ kehtiva vee erikasutusloa nr  

L.VV/319419  (edaspidi veeluba) nõuetele, on veevõtt Nurme tee puurkaevust (katastri nr 

20149 ) 2304 m
3
 aastas. 

 

Vastavalt Andropoff AS kehtiva vee erikasutusloa nr  

L.VV/319972  (edaspidi veeluba) nõuetele, on veevõtt Valgeranna I puurkaevust (katastri nr 

6194 ) 100 m
3
 aastas ja Valgeranna II puurkaevust (katastri nr 6215 ) 9000 m

3
 aastas . 

 

Vastavalt Calamaris OÜ kehtiva vee erikasutusloa nr  

L.VV/319422  (edaspidi veeluba) nõuetele, on veevõtt Papsaare puurkaevust (katastri nr 

10814 ) 9000 m
3
 aastas. 

 

Vastavalt AS Kajax Fishexport kehtiva vee erikasutusloa nr  

L.VV/322449  (edaspidi veeluba) nõuetele, on veevõtt Liu kalatsehhi puurkaevust (katastri 

nr 5230) 6600 m
3
 aastas. 

 

Vastavalt Olavy Sülla kehtiva vee erikasutusloa nr  

L.VV/319995  (edaspidi veeluba) nõuetele, on veevõtt Jõõpre puurkaevust (katastri nr 6216) 

2720 m
3
 aastas. 

 

Vastavalt Valmos OÜ kehtiva vee erikasutusloa nr  

L.VV/317933  (edaspidi veeluba) nõuetele, on veevõtt Spoonitehase 1A puurkaevust 

(katastri nr 20360) 45360 m
3
 aastas, Spoonitehase 1B puurkaevust (katastri nr 16824) 45360 

m
3
 aastas ja Spoonitehase 2 puurkaevust (katastri nr 20557) 72000 m

3
 aastas. 

 

Vastavalt Lõpe Agro OÜ kehtiva kompleksloa nr  

KKL/320270  (edaspidi luba) nõuetele, on veevõtt Kihlepa sigala puurkaevust (katastri nr 

6198) 8400 m
3
 aastas. 
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4.1.2 Ülevaade Audru valla veekasutusest 

Käesolevas töös alustame veebilansi arvestust aastast 2013. Detailse veevõtu ja –tarbimise 

seisu annab järgnevatel lehekülgedel asuvad tabelid (tabel 5-2 kuni 5-9). Audru alev ja selle 

lähiümbruse veetorustik on suures osas rekonstrueeritud. Tänu sellele on veekao protsent 

vähenenud 19-ni. Audru valla müümata veekoguse põhjuseks on kindlasti ka 

rekonstrueerimata tarbijate veetorustik, mis asub nende omal kinnistul. 

 

Kui praegusel ajal on Audru valla asulate veekao põhjuseks suuresti rekonstrueerimata 

veetorustikud, siis tulevikus tuleb lugeda veekadude hulka trassi hooldustöödeks kuluv vesi   

ja filtrite pesuveed, kuna enamus puurkaevupumplate juurde on rajatud veetöötlusseadmed. 

Tehnoloogilise vee kulu tulevikus on ca 8 % aastas.  

 

Iseloomustamaks veel järgnevatel lehekülgedel paiknevaid tabeleid, tuleb märkida, et kuigi 

veetarbimine Audru valla juriidiliste isikute osas tänasel muutumatul kujul ei ole ilmselt 

tõenäoline, ei ole Konsultandil ka alust nimetatud näitajat kummaski suunas nihutada. 

Ettevõtluse kahanemist prognoosida ei saa, olulist kasvu ei lase aga kindla peale planeerida 

valla arengukava ega esialgu ka ükski teine ametlik dokument. 2014-2025 konsultandi 

prognoosi järgi on veekadude hulka arvestatud ka tehnoloogilise vee hulk 

Tabel 4-2 Audru alev ja selle lähiümbruse veevarustusbilanss aastatel 2013-2025 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 1837 1837 1837 1887 2137 2237 2337 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 70 70 72 74 76 78 80 

Müümata veekogus, % 19 19 19 19 19 19 19 

Müümata veekogus, m
3
/d 37 37 38 40 45 48 51 

Võrku antud veekogus*, m
3
/d 195 195 199 208 236 251 267 

Tarbimine, m
3
/d 158 158 161 169 191 203 216 

Elanike tarbimine, m
3
/d 129 129 132 140 162 174 187 

Juriidiliste isikute tarbimine, m
3
/d 29 29 29 29 29 29 29 

Allikas: 2013.a. AS Pärnu Vesi andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos  
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Tabel 4-3 Ahaste küla veevarustusbilanss aastatel 2013-2025 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 143 143 143 143 143 143 143 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 70 70 72 74 76 78 80 

Müümata veekogus, % 35 35 20 20 20 20 20 

Müümata veekogus, m
3
/d 5 5 3 3 3 3 3 

Võrku antud veekogus*, m
3
/d 15 15 13 13 14 14 14 

Tarbimine, m
3
/d 10 10 10 11 11 11 11 

Elanike tarbimine, m
3
/d 10 10 10 11 11 11 11 

Juriidiliste isikute tarbimine, m
3
/d 0 0 0 0 0 0 0 

Allikas: 2013.a. AS Pärnu Vesi andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 

 

Tabel 4-4 Kõima küla veevarustusbilanss aastatel 2013-2025 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 98 98 98 98 98 98 98 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 60 60 62 64 66 68 70 

Müümata veekogus, % 35 35 20 20 20 20 20 

Müümata veekogus, m
3
/d 3,2 3,2 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 

Võrku antud veekogus*, m
3
/d 9,0 9,0 7,6 7,8 8,1 8,3 8,6 

Tarbimine, m
3
/d 5,9 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 

Elanike tarbimine, m
3
/d 5,9 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 

Juriidiliste isikute tarbimine, m
3
/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Allikas: 2013.a. AS Pärnu Vesi andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 

 

Tabel 4-5 Kihlepa küla veevarustusbilanss aastatel 2013-2025 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 54 54 54 54 54 54 54 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 70 70 72 74 76 78 80 

Müümata veekogus, % 35 35 20 20 20 20 20 

Müümata veekogus, m
3
/d 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 

Võrku antud veekogus*, m
3
/d 5,8 5,8 4,9 5,0 5,1 5,3 5,4 

Tarbimine, m
3
/d 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 

Elanike tarbimine, m
3
/d 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 

Juriidiliste isikute tarbimine, m
3
/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Allikas: 2013.a. AS Pärnu Vesi andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 
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Tabel 4-6 Jõõpre küla veevarustusbilanss aastatel 2013-2025 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 230 230 230 230 230 230 230 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 70 70 72 74 76 78 80 

Müümata veekogus, % 20 20 20 20 20 20 20 

Müümata veekogus, m
3
/d 5 5 5 6 6 6 6 

Võrku antud veekogus*, m
3
/d 27 27 27 28 28 29 30 

Tarbimine, m
3
/d 21 21 22 22 23 23 24 

Elanike tarbimine, m
3
/d 16 16 17 17 17 18 18 

Juriidiliste isikute tarbimine, m
3
/d 5 5 5 5 5 5 5 

Allikas: 2013.a. AS Pärnu Vesi andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 

 

Tabel 4-7 Lindi küla veevarustusbilanss aastatel 2013-2025 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 35 35 35 35 35 35 35 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 70 70 72 74 76 78 80 

Müümata veekogus, % 35 35 20 20 20 20 20 

Müümata veekogus, m
3
/d 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Võrku antud veekogus*, m
3
/d 5,8 5,8 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 

Tarbimine, m
3
/d 3,8 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 

Elanike tarbimine, m
3
/d 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 

Juriidiliste isikute tarbimine, m
3
/d 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Allikas: 2013.a. AS Pärnu Vesi andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 

 

Tabel 4-8 Liu küla veevarustusbilanss aastatel 2013-2025 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 24 24 24 24 24 24 24 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 29 40 45 50 55 60 65 

Müümata veekogus, % 20 20 20 20 20 20 20 

Müümata veekogus, m
3
/d 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Võrku antud veekogus*, m
3
/d 0,9 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 

Tarbimine, m
3
/d 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 

Elanike tarbimine, m
3
/d 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 

Juriidiliste isikute tarbimine, m
3
/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Allikas: 2013.a. AS Pärnu Vesi andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 
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Tabel 4-9 Lavassaare aleviku veevarustusbilanss aastatel 2013-2024 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 390 390 390 390 390 390 390 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 102 102 102 102 102 102 102 

Müümata veekogus, % 18 18 18 18 18 18 18 

Müümata veekogus, m
3
/d 9 9 9 9 9 9 9 

Võrku antud veekogus*, m
3
/d 52 52 52 52 52 52 52 

Tarbimine, m
3
/d 43 43 43 43 43 43 43 

Elanike tarbimine, m
3
/d 40 40 40 40 40 40 40 

Juriidiliste isikute tarbimine, m
3
/d 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Allikas: 2013.a. Lavassaare Kommunaal OÜ andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 

 

Tabel 4-10  Lemmetsa küla veevarustusbilanss aastatel 2013-2025 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 50 50 50 50 50 50 50 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 55 60 62 64 66 68 70 

Müümata veekogus, % 35 35 20 20 20 20 20 

Müümata veekogus, m
3
/d 1,5 1,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 

Võrku antud veekogus*, m
3
/d 4,2 4,6 3,9 4,0 4,1 4,3 4,4 

Tarbimine, m
3
/d 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 

Elanike tarbimine, m
3
/d 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 

Juriidiliste isikute tarbimine, m
3
/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Allikas: 2013.a. Audru vald andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 
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4.2 AUDRU VALLA PUURKAEVUD JA 

VEEHAARDERAJATISED 

4.2.1 Puurkaevude ülevaade 

Kõik trassid ja rajatised kuuluvad Audru vallale, operaatoriks on AS Pärnu Vesi. 

Puurkaevpumplaid on 7, millest ühisveevarustuseks kasutatakse 7. OÜ Auveka haldab 2 

puurkaevpumplat. Lemmetsa küla Sanga farmi puurkaevpumplat haldab Audru vald. 

 

Veemõõtjate rikete korral kasutatakse vee mõõtmiseks elektrienergia kulupõhist arvestust. 

Kõik ettevõtted ning 90% elanikkonnast Audru vallas on varustatud veemõõtjatega. Audru 

valla puurkaevude pumbajaamad on üheastmelised, kus surve stabiilsus tagatakse 

hüdrofooride abil. Ainukesena on teise astme pumbad Ahaste pumbamajas. Käesoleval ajal 

rekonstrueeritakse veetöötlus tehnoloogiat Kõima, Kihlepa ja Ahaste puurkaevus kuna 

olemasolev süsteem ei taga nõuetekohaselt puhastatud vett. Liu ja Lindi külla rajatakse uus 

veetöötlussüsteem koos teenindushoonega.   

 

Audru alevi ja selle lähiümbruse tuletõrje veevarustus on lahendatud tuletõrjehüdrantide 

baasil. Külades lahendus puudub või on lahendatud osaliselt veehoidlate ja tiikide baasil. 

 

4.2.2 Puurkaevude üldtehnilised andmed 

4.2.2.1 Audru alevik ja selle lähiümbrus 

Audru ja selle lähiümbrus saab oma joogivee Pärnu linnast. Pärnu ja Sindi linna ning Audru 

ja Paikuse valla vee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku hanke raames ehitati Audru aleviku ja 

Pärnu linna vahele magistraaltorustik, mis tagab kogu Audru aleviku elanikele normikohase 

vee. Pärnu linna saab oma vee kolmest veehaardest: Reiu veehaare - Pärnu, Reiu veehaare - 

Tahkuranna ja Vaskrääma veehaare. 

 

Audru puurkaev (Kat.nr 5205), Käreda puurkaev (Kat.nr 6211),  Karuslooma asula puurkaev 

(Kat.nr 5226), Papsaare puurkaev (Passi nr 2762)  olid põhilisteks veeallikateks Audru 

alevikus ja selle lähiümbruses. Ükski puurkaev enam töös ei ole. Tuleviku perspektiivis 

puurkaevud tamponeeritakse. 

 

Käesoleval hetkel on Audru aleviku ja selle lähiümbruse operaatoriks AS Pärnu Vesi. 

 

4.2.2.2 Ahaste küla 

Ahaste küla elanikke varustab veega üks puurkaev. Varem võeti vett ka Aruvälja lasteaed-

algkooli puurkaevust, kuid käesoleval ajal puurkaevu vett ei kasutata. 

Ahaste asula puurkaev (Kat.nr 6201) võtab vett Siluri veehorisondist. Puurkaevu 

sanitaarkaitseala on 50 m. Veeloaga lubatud veevõtt aastatel 2013-2017 on 30 m
3
/d, tegelik 

veevõtt on keskmiselt 10 m
3
/d. 

Asula hoonestus on 2-kordne.  
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Joonis 4-1 Ahaste puurkaevu hoone välisvaade 

Hoone on renoveeritud aastal 2001 ja on heas korras. 

 

 

Joonis 4-2 Ahaste puurkaevu hoone sisevaated 
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Puurkaev on rajatud aastal 1966 sügavusega 50m. Aasta 2001 jaanuaris paigaldati kaevu 

hoonesse aeratsiooniga veepuhastustehnoloogia. Probleemiks oli vee kõrge raua, 

väävelvesiniku ja bakterite sisaldus. Samuti oli vesi hägune. Aasta 2004 suvel paigaldati 

toorvee pehmendamiseks püsimagnet Elcla 4 puurkaevust tulevale veele enne 

aereerimistanki.  

 

Olemasoleva puurkaevu põhjavesi ei vasta vee kvaliteedinõuetele  väävelvesiniku ja 

bakterite kolooniate arvu poolest.  

Käesoleval hetkel rekonstrueeritakse Ahaste küla puurkaevu veetöötlussüsteemi. 

 

Täiustatakse olemasolevat veetöötlussüsteemi eelpoolnimetatud ainete paremaks 

eraldamiseks ja bakterite kolooniate arvu vähendamiseks. Selleks on ette nähtud 

filtratsioonil ja aeratsioonil põhinev veetöötlussüsteem.  Desinfitseerimiseks ja toorvee 

bakterite leviku peatamiseks  on ette nähtud NaOCl-lahuse doseerimine. 

 

Olemasolevad aeratsioonimahutid asendatakse uute deaeratsioonimahutitega, et tagada 

efektiivsemalt väävelvesiniku gaaside  eraldumist ja juhtimist sundventilatsiooni. Mahutites 

seisvat vett tsirkuleeritakse püsivalt läbi UV-lambi, et maksimaalselt pidurdada bakterite 

arenemist ka siis, kui vee tarbimine on minimaalne.   

 

 
 

Joonis 4-3 Ahaste pumbamaja tehnoloogilineskeem 

 

Veekäitluse tehnoloogia kirjeldus vastavalt tehnoloogilisele skeemile: 

Puurkaevu vesi pumbatakse ühtlasel, etteantud voolukiirusel läbi spetsiaalse eelaereeritava 

rauafiltri. Aeratsiooniga eraldatakse puurkaevuvees leiduvad gaasid ja samas rikastatakse 

vette õhuhapnikuga. Vees oksüdeeritud raud filtreeritakse, filtraat suunatakse rõhuvabadesse  
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aeratsioonimahutitesse. Mahutitele järgneb sagedusmuunduriga II-astme pump, mis tagab 

ühtlase rõhu erinevatel tarbimiskoormustel asula veevõrgus. Toorvees leiduvate bakterite 

desinfitseerimiseks on ette nähtud NaOCl-lahuse mahuti ja dosaatorpump. NaOCl 

doseeritakse vette enne rauafiltrit, et saavutada maksimaalne kontakt bakteritega. 

Võrgutorustikule on jäetud täiendav võimalus NaOCl doseerimiseks. 

 

Filtritest tulevad uhteveed suunatakse hoone kõrvale olevasse kaevu ja suunatakse sealt 

edasi asula kanalisatsioonvõrku. 

 

4.2.2.3 Kõima küla 

Kõima küla elanikke varustab veega üks puurkaev (kat.nr 5214).  

Kõima küla puurkaev (Kat.nr 5214) võtab vett Siluri veehorisondist ja varustab veega 

eramuid ning korruselamuid. Asulas on 7 korruselamut. Veeloaga lubatud veevõtt aastatel 

2013-2017 on 18 m
3
/d, tegelik veevõtt on keskmiselt 5,9 m

3
/d. Puurkaevu sanitaarkaitseala 

on 50 m. 

 

 

 

 

Joonis 4-4 Kõima küla puurkaevu (kat.nr 5214) välisvaade 
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Joonis 4-5 Kõima küla puurkaevu (kat.nr 5214) sisevaade 

 

Puurkaev-pumpla hoone on kaasaja nõuetele vastav, plekkprofiilist seinte ja katusega. 

Veetöötluseks oli paigaldatud rauafiltrisüsteem EURA IR 21 MGC.   

 

Antud veetöötlussüsteem ei taganud inimestele nõuetekohast veekvaliteeti. Käesoleval 

hetkel rekonstrueeritakse Kõima küla puurkaevu veetöötlussüsteemi. 
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Põhimõtteskeem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olemasolevast puurkaevust pumbatakse vesi süvaveepumbaga läbi filtri teise astme 

mahutisse, kust edasi pumbatakse vesi II astme pumbaga tarbijatele.  

 

Olemasoleva sukelpumba ON/OFF juhtimine asendatakse sagedusmuunduriga. 

Sagedusmuundur võimaldab reguleerida pumba tootlikust ja rõhku vastavalt vajadusele. 

Planeeritav minimaalne veetöötluse maht on 2 m
3
/h. Puurkaevust väljuv torustik 

varustatakse analoogrõhuanduriga 0-10 bar/0–10 mA. Sukelpumba trassile paigaldatakse 60 

l hüdrofoor. Sukelpump varustatakse veemõõdusõlmega DN 25, mis paigaldatakse 

toruarmatuurile enne filtrit. Samuti tehakse väljavõte puurkaevust tulevast torust enne filtrit, 

et oleks võimalik võtta toorveeanalüüse.  

 

Sukelpump:    Calpeda         

tootlikkus:   6 m
3
/h  

tõstekõrgus:   80 mvs  

 

Sukelpumba tööd juhitakse töödeldud puhtavee mahuti taseme ja toorvee rõhu järgi. 

Kõik kaevu lähedal olevad toruliited on kergesti ja palju kordi monteeritavad ja 

demonteeritavad, et kergendada sukelpumba välja tõstmist. Sukelpumba survetoru materjal 

on  PEM 40 või suurem. Turva trossina kasutatakse AISI 316, minimaalselt 3 mm 

ristlõikega trossi. Trossi klambrite materjal samuti AISI 316.  

 

Puurkaev on suletud päisega, et vältida veekihi reostumist. Samuti on päis varustatud käsitsi 

staatilist ja dünaamilist veetaset mõõta võimaldava korgiga, suletud läbiviiguga, vähemalt 

DN 20. Puurkaevu suudme manteltoru ots jääb vähemalt 20 cm võrra põranda pinnast 

kõrgemale.  

 

Filterseadmeks on EUROWATER NSB 60, mille filtripaak on  surveline ja varustatud 

topeltpõhjaga, mis koos pesueelse õhutamisega aitab vältida filterelemendis „surnud“ 

tsoonide teket. Süsteemi ülesehitus on kaheastmeline: esimeses astmes pumbatakse vesi 

konstantse tootlikkusega läbi filtrite vahemahutisse. Teises astmes võetakse töödeldud vesi   

Puurkaevu pump 6 m
3
/h 

Puurkaevu pump  14 

m3/h 

Filter EUROWATER 

NSB 60 

Veetöötlus  2 m
3
/h 

II astme mahuti 

1 x 3 m
3
 

Võrku 

Q=20 m
3
/d; H=40 mvs 

Pesuvesi 

Q   = 5,3 m
3
/h  - 14 min 

– ca 1200 L 

Puurkaev 

Puurkaevu pump  14 

m3/h 
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mahutist rõhutõstepumbaga ja nii hoitakse tarbijate juures konstantset rõhku. Taoline 

süsteem võimaldab ka hetkeliselt nominaalist suuremate veekoguste tarbimist. 

Veetöötlus baseerub tehnoloogial, kus vee aereerimine, raua ja mangaani eraldus toimub 

survefiltris rõhu all. Filtrimaterjal baseerub looduslikel materjalidel ja on kemikaalivaba. 

Survefilter koosneb filtrimahutist koos vajalike seadmete ja ventiilisüsteemiga. 

 

4.2.2.4 Kihlepa küla 

Kihlepa küla puurkaev (Kat.nr 6196) võtab vett Siluri veehorisondist ja varustab veega 

Kihlepa asula eramuid ja kahte korruselamut. Veeloaga lubatud veevõtt aastatel 2012-2017 

on 10 m
3
/d, tegelik veevõtt on keskmiselt 3,8 m

3
/d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4-6 Kihlepa küla puurkaevu (kat.nr 6196) välis- ja sisevaade 

Puurkaevu hoone on kehvas seisus, katus vajab väljavahetamist. Hoones on hüdrofoor 

mahuga 1m
3
, veemõõtja ning kraan proovi võtmiseks. Puurkaev-pumplas veetöötlust pole, 

vesi pumbatakse otse võrku rõhuga 1,2-2.5 bar. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. 

 

Probleemiks Kihlepa puurkaevu vees on liigne raua ja mangaani sisaldus. 

 

4.2.2.5 Jõõpre küla 

Jõõpre külla rajati 2009. aastal uus puurkaev, Enu puurkaev (Kat.nr 25467). Puurkaevu 

rajamissügavus on 25,5 m ning vett võetakse Siluri veehorisondist. Veeloaga lubatud 

veevõtt aastatel 2012-2017 on 65,0 m
3
/d, tegelik veevõtt on keskmiselt 21,0 m

3
/d. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala on 10m.  

 

Puurkaevule on rajatud veetöötlussüsteem, kuna vees on ülearu rauda ja ammooniumi. PHT 

näitaja on väga kõikuv ja looduslikest iseärasustest tulenevalt sageli üle normatiivne. 

Paigaldatud on filtrisüsteem EURA IRA 65 Duplex, mis on mõeldud vee  
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filtreerimiseks ning liigse raua eemaldamiseks veest. Süsteem töötab paralleelse 

töörežiimiga, selleks on kaks filterpaaki, mis töötavad samal ajal ja on identsed. Enne 

filterpaaki sisenemist vesi aereeritakse. Enne veetöötlusseadmeid on paigaldatud torusikule 

naatriumhüpokloriti doseerimissüsteem, mis on mõeldud juhusliku mikrobioloogilise 

reostuse likvideerimiseks.  

Antud veetöötlussüsteem aga ei taganud tarbijatele nõuetekohast veekvaliteeti. Süsteemi on 

muudetud mitmel korral, aga soovitud tulemust ei ole. Põhiliseks probleemiks on sisendvee 

väga muutlik veekvaliteet - PHT, raua ja ammooniumi näitajad kõiguvad väga suurel 

määral. Käesoleval hetkel töötatakse välja uut lahendust, mis tagaks tarbijatele nõuetele 

vastava veekvaliteedi. 

 

Ühe alternatiivina tuleks võtta kasutusele vana puurkaevpumpla (kat.nr 5219). Kuna 

puurkaevu vees on probleemiks liigne fluoriid, siis tuleks paigaldada veetöötlusseadmed 

(pöördosmoosseade). 

 

 

Joonis 4-7 Enu puurkaevu (kat.nr 25467) välisvaade. 
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Jõõpre puurkaev (Kat.nr 5219) võtab vett Siluri veehorisondist. Veekvaliteedi osas on 

probleeme ülenormatiivsete fluoriididega. Alates Enu pk rajamisest, vana kaev enam 

kasutuses ei ole.  Puurkaevu sügavus on 50 m. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50m. Hoones 

oli kaks vana 3m
3
-st hüdrofoori, veemõõtja ja proovivõtukraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4-8 Jõõpre küla puurkaevu (kat.nr 5219) välis- ja sisevaade. 

Juhul kui tekib vajadus puurkaev kasutusse võtta, tuleb renoveerida ka pumplahoone, sh. 

betoonist katuslagi, põrandad, välisseinad tuleksid soojustada, põrandale teha tasandusvalu, 

siseseinad viimistleda, välja vahetada elektrikilp, kaabeldus ja paigaldada uus uks.  

4.2.2.6 Lindi küla 

Lindi piirkonda kuuluvad nii rannaäärne ala kui ka Lindi kooli ümbruse piirkond. 

Rannaäärset ala kutsutakse Audrurannaks. Pikk rannaäärne ala on läbi aastate olnud 

kodukohaks rannakaluritele, vabale maale on rajatud suvilaid, mis nüüd võetakse järjest 

enam aastaringsesse kasutusse. Algatatud on palju detailplaneeringuid elamuarenduse 

eesmärgil ning tulevikus on elanikke selles piirkonnas kindlasti tunduvalt rohkem. Juba 

praeguseks on ehitatud suvilate piirkonnas vähemalt neljandik hoonetest ümber 

aastaringseteks elamuteks. Tegutsevad ka mõned turismitalud. 

 

Lindi külas on käesoleval hetkel olemasolev ühisveevärk. Küla joogivesi saadakse peamiselt 

ühest puurkaevpumplast (kat.nr 1270), mis paikneb Annikaevu kinnistul. Annikaevu 

puurkaev võeti aktiivsesse kasutusse septembris 2006.a. pärast Lindi uue kool-lasteaed 

valmimist. Sellele eelnes 1964.a. valminud puurkaevu põhjalik pesu ja kaevu hüdrotehniliste 

näitajate määramine. Puurkaev võtab vett Siluri veehorisondist. Veeloaga lubatud veevõtt 

aastatel 2012-2017 on 16 m
3
/d, tegelik veevõtt on keskmiselt 3,8 m

3
/d. Puurkaevu 

sanitaarkaitseala on 30 m. 
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Käesoleval hetkel rekonstrueeritakse Lindi küla puurkaevu ja rajatakse veetöötlussüsteem, 

kuna praegune veekvaliteet ei vasta nõuetele. Lindi joogivee puhastamisel on probleemiks 

üleliigse raua-ja ammooniumi sisaldus. 

 

Rekonstrueerimise käigus lammutati vana pumplahoone ja rajati uus pumplahoone endisele 

kohale ning rajatakse veetöötlussüsteem. 

 
Põhimõtteskeem 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Olemasolevast puurkaevust pumbatakse vesi süvaveepumbaga läbi ammooniumi filtri teise 

astme mahutisse, kust edasi pumbatakse vesi II astme pumbaga tarbijatele. 

 

Olemasoleva sukelpump Grundfos SQ3-65, mida on võimalik juhtida ainult ON/OFF 

meetodil, asendatakse sagedusmuunduriga juhitava 4“ sukelpumbaga. Sagedusmuundur 

võimaldab reguleerida pumba tootlikust ja rõhku vastavalt filtri optimaalseimale 

töörežiimile. Planeeritav maksimaalne veetöötluse maht on 0,7m³/h. Puurkaevust väljuv 

torustik varustatakse analoogrõhuanduriga 0-10 bar/4-20 mA. Sukelpumba trassile  

paigaldatakse 60 l hüdrofoor. Sukelpump varustatakse veemõõdusõlmega DN 25, mis 

paigaldatakse toruarmatuuridevahele enne filtrit. Samuti tehakse väljavõte puurkaevust 

tulevast torust enne filtrit, et oleks võimalik võtta toorveeanalüüse. 

 

Sukelpump:                        Calpeda 46/10ES 3x400V; 0,75kW; 2A 

Tootlikkus:                         max 4m³/h 

Tõstekõrgus:                       max 55mvs  

Kraav 

Filter  

EUROWATER NSB 40 

Veetöötlus  0,7 m
3
/h 

II astme mahuti 

1 x 1,5 m
3 
 

Võrku 

Q=10 m
3
/d; H=40 

mvs; max. 4 m
3
/h 

Puurkavu pump 4m³/h 

Pesuvesi 

Q   = 3,8m
3
/h-12min- 

ca 750L 

Puurkaev 
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Töörežiim:                          H=34mvs-Q=4,0m³/h 

 

Sukelpumba tööd juhitakse analoog rõhuanduriga. 

 

Kõik puurkaevu lähedal olevad toruliited on kergesti ja palju kordi monteeritavad ja 

demonteeritavad, et kergendada sukelpumba välja tõstmist. Sukelpumba survetoru materjal 

peab on PEM 32 või suurem. Turva trossina kasutatakse AISI 316, minimaalselt 3mm 

ristlõikega trossi. Trossi klambrite materjal samuti AISI 316. 

 

Puurkaev on suletud päisega, et vältida veekihi reostumist. Samuti peab päis olema 

varustatud käsitsi staatiliselt ja dünaamiliselt veetaset mõõta võimaldava korgiga, suletud 

läbiviiguga vähemalt DN 20. Puurkaevu suudme manteltoru ots peab jääma vähemalt 20cm 

võrra põranda pinnast kõrgemale. 

 

Filterseadmeks on EUROWATER NSB 40, mille filtripaak on surveline ja varustatud 

topeltpõhjaga, mis koos pesuaegse õhutamisega aitab vältida filterelemendis „surnud“ 

tsoonide teket. Süsteemi ülesehitus on kaheastmeline: esimeses astmes pumbatakse vesi 

konstantse tootlikkusega läbi filtrite vahemahutisse. Teises astmes võetakse töödeldud vesi 

mahutist rõhutõstepumbaga ja nii hoitakse tarbijate juures konstantset rõhku. Taoline 

süsteem võimaldab mahutit kasutades ka hetkeliselt nominaalist suuremate veekoguste 

vajadusel. Veetöötlus baseerub tehnoloogial, kus vee aereerimine, raua ja ammooniumi 

eraldus toimub survefiltris rõhu all. Filtrimaterjal baseerub looduslikul materjalil 

NEVTRACO ja on kemikaalivaba. 

Survefilter koosneb filtrimahutist koos vajalike seadmete ja ventiilisüsteemiga. 

 

 

Joonis 4-9 Annikaevu puurkaevu (kat.nr 1270) välisvaade. 
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Joonis 4-10 Annikaevu puurkaevu (kat.nr 1270) sisevaade. 

 

Lindi puurkaev (kat.nr 6203) võtab vett Siluri veehorisondist. Vee erikasutusuluba 

puurkaevule ei ole väljastatud, kuna tarbimine on väga väike, tegelik veevõtt on keskmiselt 

1 m
3
/d. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. 

Puurkaev varustab veega ühte kortermaja ja neli ühepereelamut. 

 

 

Joonis 4-11 Lindi küla puurkaevu (kat.nr 6203) välis- ja sisevaade.  
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Puurkaevu hoone on kehvas seisus, 2004. aastal on paigaldatud uus elektrikaabel ja puuritud 

õhuaugud. Hoones on kaks hüdrofoori, mõlemad mahuga 1m
3
 ning pump EUB-6, lisaks 

veemõõtja ning proovivõtukraan. 

 

4.2.2.7 Liu küla 

Liu küla veevarustus baseerub era puurkaevudel. Puurkaev varustab veega kahte maja (8- ja 

4-korterilised). Hoonestus on piirkonnas 2-korruseline, enamik hoonetest on ühepereelamud. 

 

Liu puurkaev (Kat.nr 5231) võtab vett Siluri veehorisondist. Vee erikasutusuluba 

puurkaevule ei ole väljastatud, kuna tarbimine on väga väike, veevõtt on keskmiselt 0,7 

m
3
/d. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. 

 

Käesoleval hetkel rekonstrueeriti Liu küla puurkaev ja rajati veetöötlussüsteem, kuna 

praegune veekvaliteet ei vastanud nõuetele (puurkaevu vesi sisaldas ülemäära fluori ja 

rauda). 

Puurkaevu rekonstrueerimise käigus rajati olemasolevale puurkaevule uus  teenindushoone 

koos veetöötlusseadmetega. 

 
Põhimõtteskeem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olemasolevast puurkaevust  suunatakse vesi süvaveepumbaga rauafiltrisse. Üks osa ehk 

40% soovitavast töödeldud vee kogusest suunatakse läbi rauafiltri  segamise ehk 

reservmahutisse. Teine osa rauafiltrit läbinud veest suunatakse pöördosmoosfiltrisse (RO), 

Kraav 

Filter FeA16x65 

Veetöötlus  

max  4,8 m
3
/h 

 

II astme mahuti 

1 x 1,5 m
3
 

Võrku 

Qmax=8 m
3
/d; H=40 

mvs; max. 2 m
3
/h 

Antiscalandi 

MDC220 

dosaator 

 

Puurkaev 

6 m
3
/h 

 

Pesuvesi 

Q   = 1 m
3
/d 

RO-filter 

EUROWATER 

B1-1 Qmax = 0,4 m
3
/h 
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millest saadakse teine osa ehk 60% fluorivaba töödeldud vee kogusest,  mis ka suunatakse 

reservmahutisse. Mahutis vesi seguneb ja pumbatakse  II astme pumbaga tarbijatele. 

Rauafilter on nn keemiavaba, kus liigse raua oksüdatsioon toimub toorvee aereerimisel 

õhuhapnikuga ja katalüütiliseks täiteks on Birm.  RO-filtri filterelemendi pika töövõime 

tagamiseks doseeritakse vette antiscalanti MDC 220 2,36 mg/l, mis vähendab kaltsiumi 

ummistavat toimet  

 

Olemasoleva sukelpumba  ON/OFF meetodil juhtimine  asendatakse sagedusmuunduriga. 

Sagedusmuundur võimaldab reguleerida pumba tootlikust ja rõhku vastavalt filtri 

optimaalseimale töörežiimile. Planeeritav maksimaalne veetöötluse maht on 0,7 m
3
/h. 

Puurkaevust väljuv torustik varustatakse analoogrõhuanduriga 0-10 bar/4–20 mA. 

Sukelpumba trassile tuleb paigaldada 60 l hüdrofoor. Sukelpump varustatakse 

veemõõdusõlmega DN 25, mis paigaldatakse toruarmatuurile enne filtrit. Samuti tuleb teha 

väljavõte puurkaevust tulevast torust enne filtrit, et oleks võimalik võtta toorveeanalüüse.  

 

Sukelpump:    Calpeda       

tootlikkus:   max 6 m
3
/h  

tõstekõrgus:   max 70 mvs  

töörežiim:   H= 55mvs – Q= 4,2 m
3
/h 

 

Sukelpumba tööd juhitakse töödeldud puhtavee mahuti taseme ja toorvee rõhu järgi. 

Kõik kaevu lähedal olevad toruliited on  kergesti ja palju kordi monteeritavad ja 

demonteeritavad, et kergendada sukelpumba välja tõstmist. Sukelpumba survetoru materjal 

on  PEM 32 või suurem. Turva trossina kasutada AISI 316, minimaalselt 3 mm ristlõikega 

trossi. Trossi klambrite materjal samuti AISI 316.  

 

Puurkaev on suletud päisega, et vältida veekihi reostumist. Samuti on päis varustatud käsitsi 

staatilist ja dünaamilist veetaset mõõta võimaldava korgiga, suletud läbiviiguga  vähemalt 

DN 20. Puurkaevu suudme manteltoru ots jääb vähemalt 20 cm võrra põranda pinnast 

kõrgemale.  

 

Filterseadmeteks on nn keemiavaba rauafilter FeA16x65, kus liigse raua oksüdatsioon 

toimub toorvee aereerimisel õhuhapnikuga ja katalüütiliseks täiteks on Birm ning RO-filter 

EUROWATER  B1-1, mis on ühe filterelemendiga ja 2,2 kW võimsusega kõrgsurve (16 

bar) pumbaga. Filtritel on tehasepoolne kontroller ja ventiilisüsteem. 
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Joonis 4-12 Liu pumbamaja tehnoloogilineskeem 

 

 

 

 

 

Joonis 4-13 - Liu puurkaevu (Kat.nr 5231) välisvaade 

  



Audru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 

 

 

TMT Pro OÜ 2014 

42 
 

 

Joonis 4-14 - Liu puurkaevu (Kat.nr 5231) sisevaade 

 

4.2.2.8 Lavassaare alevik 

Lavassaare aleviku ühisveevärki varustab veega  pumpla, kus  paikneb puurkaev kat. nr 

6182. Puurkaev on puuritud 1988. a ja on tootlikkusega on 24 m
3
/h. Lavassaare puurkaev 

võtab vett Siluri veehorisondist ja varustab veega kogu alevikku. Veeloaga lubatud veevõtt 

aastatel 2012-2017 on 164 m
3
/d, tegelik veevõtt on keskmiselt 43 m

3
/d. Puurkaevu 

sanitaarkaitseala on 50 m. Puurkaevu juurde on rajatud aastal 2008 eraldi hoonesse 

veetöötlusseadmed veekvaliteedi parandamiseks, kuna probleemiks oli lubatust suurem 

fluoriidide sisaldus. Selleks paigaldati pöördosmoosseade. Kuna peale vee 

pöördosmoosseadme läbimist on vesi soolade vaba, siis segatakse puhastatud ja puhastamata 

veest kokku paraja mineraalse koostisega vesi. Selleks on rajatud hoone kõrvale 2x35 m
3
 

mahuga polüetüleenist mahutit, mis paiknevad poolest saadik maa all. Edasi pumbatakse II 

astme pumpadega vesi aleviku veevarustustorustikku. 

 

Veetöötlusseadme tehnilised andmed: 

 

 Veepehmendusseade SMH362-F SE10 - jõudlus 6 m
3
/h 

 Pöördosmoosseade Eurotec RO 02-20 - jõudlus 6 m
3
/h, uhtevee hulk 1,4 m

3
/h, 

rõhutõstepump 4kW 
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4-15 Lavassaare puurkaevu (kat.nr 6182) välisvaade 

 

 
 

4-16 Lavassaare puurkaevu (kat.nr 6182) sisevaade 
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4-17 Lavassaare veetöötlusjaama välisvaade 

 

 

4-18 Lavassaare veetöötlusjaama sisevaade 
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4.2.2.9 Lemmetsa küla 

Lemmetsa küla puurkaev (kat.nr 6225) võtab vett Siluri veehorisondist ja varustab veega 

Lemmetsa küla eramuid. Asula elamud on 2-korruselised. Vee erikasutusuluba puurkaevule 

ei ole väljastatud, kuna tarbimine on väga väike, veevõtt on keskmiselt 2,8 m
3
/d. Puurkaevu 

sanitaarkaitseala on 50 m. 

 

Joonis 4-19 Lemmetsa küla puurkaevu (kat.nr 6225) välisvaade 

Puurkaevu hoone on kehvas seisus, katus vajab väljavahetamist. Hoones on hüdrofoor 

mahuga 0,5 m
3
, veemõõtja ning kraan proovi võtmiseks. Puurkaev-pumplas veetöötlust 

pole, vesi pumbatakse otse võrku. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. 
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Joonis 4-20 Lemmetsa küla puurkaevu (kat.nr 6225) sisevaade 

 

Probleemiks Lemmetsa küla puurkaevu vees on liigne raua sisaldus. 

 

 

4.2.2.10 Puurkaevpumplate koondtabel 

 

Järgnevas tabelis on koondina näidatud kõik Audru valla ühisveevarustuse puurkaevud (v.a. 

AS Pärnu Vesi veehaare). 
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Tabel 4-11 Audru valla ühisveevarustuse puurkaevude nimekiri 

Puurkaevu passi nr, 

nimetus 

Katast-ri 

nr 

Puurimise 

aasta 
Veekiht 

Sügavus Deebit 

Vee eri-kasutus-loaga 

lubatud veevõtt 

aastatel 2012-2017 

Tegelik veevõtt 

aastal 2013 Survesüsteem 

Sanitaarkaitse-

tsooni raadius 

[m] [l/s] [m
3
/d] [m

3
/d] [m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ahaste küla 

A-1736-M (Ahaste) 6201 1966 S 50 4,4 30 10 

Sagedusmuunduriga II-

astme pump+Hüdrofoor 

80 l 

50 

Kõima küla 

A-306-V (Kõima 

elamud) 
5214 1964 S 51 4,9 18 5,9 

Sagedusmuunduriga II-

astme pump+ Hüdrofoor 

80 l 

50 

Kihlepa küla 

2173 (Kihlepa 

elamud) 
6196 1968 S 60 4,6 10 3,8 Hüdrofoor 1 m

3
 50 

Jõõpre küla 

850 SL  (Enu) 25467 2009 S 25,5 6,7 65 21 

Sagedusmuunduriga 

puurkaevupump+Hüdrof

oor 150  

10 

A-1477-M (Jõõpre) 5219 1965 S 50 12     Hüdrofoor 2x3 m
3
 50 

Lindi küla 

1270 (Annikaevu 

kinnistu pk) 
5228 1964 S 89 2,2 16 3,8 

 Sagedusmuunduriga II-

astme pump+Hüdrofoor 

80 l 

30 

2326 (Lindi kool) 6203 1968 S 100 1,2     Hüdrofoor 2x1 m
3
 50 
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Liu küla 

A-113-M (Liu 

elamud) 
5231 1955 S 53 3,3   0,7 

Sagedusmuunduriga II 

astme pump+Hüdrofoor 

80 l   

50 

Lavassaare alevik 

5968 (Lavassaare) 6182 1988 S 130   164 43 II astme pumbad 50 

Lemmetsa küla 

6088 Sanga farm) 6225 1989 S 53 2,5   2,7 Hüdrofoor 500 l 50 

 Allikas:  AS Pärnu Vesi 
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4.2.3 Veekvaliteet 

Üldist 

 

Veekvaliteedi analüüsis on lähtutud Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusest nr 82, 

“Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”, millele Konsultant viitab 

töös kui “veekvaliteedi normile”, “veekvaliteedi nõuetele” või “määrusele nr 82”. 

 

4.2.3.1 Puurkaevuvee kvaliteet 

Audru alevik 

Vastavalt vee erikasutusloale on vee-ettevõtjal kohustus teha puurkaevude vee keemiline 

analüüs üks kord aastas. Audru alev ja selle lähiümbrus saab oma vee Pärnust. Proovivõtu 

kohtadeks on Audru Keskkool ja Põldeotsa tee 9 juures. Veekvaliteediandmed on allolevas 

tabelis 5-11. 

 

Tabel 4-12 Audru aleviku ühisveevarustuse veekvaliteet 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus Nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Audru 

Keskkool 

Põldeotsa 
tee 9 

7.02.2012 7.02.2012 

1 Lõhn palli   1 1 

2 Maitse palli   1 1 

3 Värvus mg/l   12 12 

4 Hägusus NHÜ   <0,5 <0,5 

5 pH   6,5≤pH≤9,5 7,82 7,79 

6 Elektrijuhtivus 
μS cm-1 

2500 735 747 
20˚C 

7 Ammoonium mg/l 0,5 <0,05 <0,05 
Allikas:  AS Pärnu Vesi 
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Ahaste küla 

 

Allpool toodud analüüsi tulemused on tehtud enne ja peale puurkaevu veetöötluse lisamist. 

Tabel 4-13 Ahaste puurkaevu veekvaliteet 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus Nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Ahaste (kat 

nr 6201 ) 

Ahaste (kat 

nr 6201 ) 

28.02.2011 28.03.2011 

PK PK.V PK PK.V 

1 Värvus kraadi   5 6 7 8 

2 Hägusus NTU   0,2 0,2 0,3 <0,5 

3 pH   6,5≤pH≤9,5 7,33 7,86 7,59 8,08 

4 Ammoonium mg/l 0,5 0,26 <0,05 0,25 <0,05 

5 Nitrit mg/l 0,5 <0,2 <0,2     

7 Kloriidid mg/l 250 5,7 8,5 8,5 9,9 

8 Sulfaadid mg/l 250         

9 Raud µg/l 200 70 30 130 30 

11 Fluoriidid mg/l 1,5 1,22 1,17 1,18 1,19 

12 Mangaan µg/l 50 45 53 42 43 

13 Elektrijuhtivus 
μS cm-1 

2500 652 666 691 692 
20˚C 

17 Kolooniate arv 22
o
C PMÜ/1ml 100 2 108 3 37 

pk – proov võetud puurkaevuveest      pk.v – proov võetud peale veetöötlust 

Allikas:  AS Pärnu Vesi 

 

Vee kvaliteet on paranenud peale puhastussüsteemi rajamist aga probleemiks on mangaani 

sisaldus ja kolooniate arvu lubatust suurem näit. 

Käesoleval hetkel renoveeriti Ahaste puurkaevu veetöötlussüsteem. 

Kõige uuemad veekvaliteediandmed on allolevas tabelis 5-13. 

 

Tabel 4-14 Ahaste puurkaevu veekvaliteet 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus Nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Ahaste (kat 

nr 6201 ) 

16.12.2013 

PK PK.V 

1 Lõhn palli   2 1 

2 Maitse palli   2 2 

3 Värvus mg/l   4 <3 

4 Raud µg/l 200 400 30 

5 Vaba kloor mg/l     <0,02 

6 Mangaan µg/l 50 29 20 

17 Kolooniate arv 22
o
C PMÜ/1ml 100 248   

pk – proov võetud puurkaevuveest      pk.v – proov võetud peale veetöötlust 

Allikas:  AS Pärnu Vesi  
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Kõima küla 

Kõima küla puurkaevu vesi ei vastanud normile üldraua ja mangaani sisalduse osas (vt 

Tabel 5-14). Puurkaevuvee mikrobioloogilised näitajad olid korras st reostust ei esinenud. 

Veepuhastusseadmed raua ja mangaani eraldamiseks paigaldati 2005.a juulis. Rajatud 

veetöötlussüsteem ei taganud inimestele nõuetekohast veekvaliteeti.  

 

Tabel 4-15 Kõima puurkaevu veekvaliteet 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus Nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Kõima 

elamud (kat 

nr 5214) 

Kõima 

elamud (kat 

nr 5214) 

28.02.2011 28.03.2011 

PK PK.V PK PK.V 

1 Värvus kraadi - 17 10 11 11 

2 Hägusus NTU - 24 0,5 22 0,6 

3 pH   6,5≤pH≤9,5 7,38 7,15 7,52 7,43 

4 Ammoonium mg/l 0,5 0,17 0,32 0,3 0,11 

5 Nitrit mg/l 0,5 0,31 0,27     

7 Kloriidid mg/l 250 130 120 110 110 

9 Raud µg/l 200 2750 40 2240 290 

11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,48 0,42 0,44 0,4 

12 Mangaan µg/l 50 208 189 188 194 

13 Elektrijuhtivus 
μS cm-1 

2500 671 676 693 703 
20˚C 

17 Kolooniate arv 22
o
C PMÜ/1ml 100 15 4 15 26 

pk – proov võetud puurkaevuveest            pk.v – proov võetud peale veetöötlust 

Allikas:  AS Pärnu Vesi 

 

Käesoleval hetkel rekonstrueeriti Kõima küla puurkaevu veetöötlussüsteem. 

Kõige uuemad veekvaliteediandmed on allolevas tabelis 5-15. 

 

Tabel 4-16 Kõima puurkaevu veekvaliteet 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus Nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Kõima (kat nr 5214 ) 

18.12.2013 

PK PK.V 

1 Lõhn palli   2 1 

2 Maitse palli   2 1 

3 Värvus mg/l   9 3 

4 Raud µg/l 200 2920 30 

5 Mangaan µg/l 50 150 42 

6 Kolooniate arv 22
o
C PMÜ/1ml 100 248 16 

pk – proov võetud puurkaevuveest            pk.v – proov võetud peale veetöötlust 

Allikas:  AS Pärnu Vesi 

 

Peale veetöötlussüsteemi rekonstrueerimist vastab tarbijatele pumbatav vesi nõuetele.  
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Kihlepa küla 

Kihlepa küla puurkaevu vesi ei vasta normile üldraua sisalduse osas (vt tabel 5-16 ). 

Käesoleval hetke rajatakse Kihelpa puurkaevule veetöötlusseadmeid, et tagada nõuetekohast 

veekvaliteeti. Töö orienteeruv lõpp on 2014 mai. Peale tööde lõppu võetakse uued 

veeproovid. 

Tabel 4-17 Kihlepa puurkaevu veekvaliteet 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus Nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Kihlepa 

elamud (kat 

nr 6196) 

28.03.2011 

PK 

1 Värvus kraadi - 5 

2 Hägusus NTU - 16 

3 pH   6,5≤pH≤9,5 7,31 

4 Ammoonium mg/l 0,5 0,37 

5 Nitrit mg/l 0,5 <0,003 

7 Kloriidid mg/l 250 31 

9 Raud µg/l 200 218 

11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,36 

12 Mangaan µg/l 50 91 

13 Elektrijuhtivus 
μS cm-1 

2500 781 
20˚C 

17 
Kolooniate 

arv 22
o
C 

PMÜ/1ml 100 5 

pk – proov võetud puurkaevuveest 

Allikas:  AS Pärnu Vesi 

 

Jõõpre küla 

Jõõpre küla Enu puurkaevust võetud veeanalüüsid on kõikuva kvaliteediga. Probleeme on 

ammooniumi ja rauasisaldusega, mis kohati ületavad normi piire (vt tabel 5-17 ).  

Tabel 4-18 Enu  puurkaevu veekvaliteet 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus Nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Enu pk (25467) 

9.10.2013 

PK PK.V 

Jõõpre 

vanurite 

kodu 

4 Ammoonium mg/l 0,5 0,8 0,94 0,7 

9 Raud µg/l 200 860 20 120 

12 Mangaan µg/l 50 26 37 29 

17 Kolooniate arv 22
o
C PMÜ/1ml 100 6 41 43 

pk – proov võetud puurkaevuveest            pk.v – proov võetud peale veetöötlust 

Allikas:  AS Pärnu Vesi 
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Lindi piirkond 

Audruranna puurkaevu vesi ei vastanud normile üldraua ja ammooniumi sisalduse osas (vt 

Tabel 5-18). Lindi puurkaevu vees on suur fluoriidide sisaldus. 

Tabel 4-19 Annikaevu puurkaevu veekvaliteet 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus Nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Annikaevu pk (kat nr 

5228) 

28.03.2011 20.03.2012 

PK PK 

1 Värvus kraadi - 7 1 

2 Hägusus NTU - 0,7 <0,5 

3 pH   6,5≤pH≤9,5 7,82 7,74 

4 Ammoonium mg/l 0,5 0,88 0,84 

5 Nitrit mg/l 0,5 <0,003 <0,003 

7 Kloriidid mg/l 250 8,5 5,4 

9 Raud µg/l 200 330 50 

11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,82 0,78 

12 Mangaan µg/l 50 29 22 

13 Kolooniate arv 22
o
C PMÜ/1ml 100 6 27 

pk – proov võetud puurkaevuveest 

Allikas:  AS Pärnu Vesi 

 

2013.a. rekonstrueeriti Lindi küla Annikaevu puurkaev ja rajati veetöötlussüsteem. Kõige 

uuemad veekvaliteediandmed on allolevas tabelis 5-19. 

 

Tabel 4-20 Annikaevu puurkaevu veekvaliteet 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus Nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Audruranna (kat nr 

6241) 

16.12.2013 

PK PK.V 

1 Lõhn palli   1 1 

2 Maitse palli   1 1 

3 Värvus mg/l   <3 5 

4 Raud µg/l 200 320 90 

5 Mangaan µg/l 50 19 25 

6 Ammoonium µg/l 500 920 110 

7 Kolooniate arv 22
o
C PMÜ/1ml 100 21 21 

pk – proov võetud puurkaevuveest            pk.v – proov võetud peale veetöötlust 

Allikas:  AS Pärnu Vesi 

 

Veekvaliteedi proovist on näha, et peale veetöötlust vastab vesi nõuetele, seega seadmete 

rajamine on ennast õigustanud.  
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Liu küla 

Liu puurkaevu operaatoriks on OÜ Auveka. 2013.a. rekonstrueeriti Liu puurkaev ja rajati 

veetöötlusseadmed. Kõige uuemad veekvaliteediandmed on allolevas tabelis 5-20. 

Tabel 4-21 Liu puurkaevu veekvaliteet 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus Nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Liu pk (kat nr 5231) 

16.12.2013 

PK PK.V 

1 Lõhn palli   2 1 

2 Maitse palli   1 3 

3 Värvus mg/l   3 <3 

4 Raud µg/l 200 120 50 

5 Mangaan µg/l 50 <10 <10 

6 Ammoonium mg/l 0,5 0,42 0,33 

7 Fluoriidid mg/l 1,5 1,78 0,51 

8 Kolooniate arv 22
o
C PMÜ/1ml 100 >300 >300 

pk – proov võetud puurkaevuveest            pk.v – proov võetud peale veetöötlust 

Allikas:  AS Pärnu Vesi 

 

Lavassaare alevik 

Lavassaare puurkaevpumplale on rajatud veetöötlusseadmed (pöördosmoosseade), et 

vabaneda fluoriididest, mille näitajad on puurkaevu vees lubatust suuremad. Peale 

veetöötluse rajamist vastab veekvaliteet nõuetele. Veekvaliteediandmed on allolevas tabelis 

5-21. 

Tabel 4-22 Lavassaare puurkaevu veekvaliteet 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus Nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Lavassaare pk 

(kat nr 6182) 

16.05.2013 

PK. V 

1 Värvus kraadi <5   

2 pH   6,5≤pH≤9,5 7,46 

3 Ammoonium mg/l 0,5 0,052 

4 Nitraadid mg/l 50 <0,04 

5 Nitrit mg/l 0,5 <0,003 

6 Kloriidid mg/l 250 105 

7 Sulfaadid mg/l 250 2,5 

8 Raud µg/l 200 30 

9 Fluoriidid mg/l 1,5 0,67 

10 Mangaan µg/l 50 <5 

11 Kolooniate arv 22
o
C PMÜ/1ml 100 0 

pk.v – proov võetud peale veetöötlust 

Allikas:  OÜ Lavassaare Kommunaal 
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4.3 VEEVÕRK JA SELLE SEISUND 

4.3.1 Üldist 

Audru valla tiheasustuspiirkondade ühisveevõrgud on enamasti suhteliselt lühikesed ning 

rajatud peamiselt hargvõrguna. Tiheasustuste väikese territooriumi tõttu pole otstarbekas 

hargvõrke olulisel määral ringistada. Seetõttu tuleb erilist tähelepanu pöörata peatorustiku 

seisukorrale, sest rikke korral pole võimalik luua alternatiivset varustusvõimalust.  

Audru alevi ja selle lähiümbruse tuletõrje veevarustus on lahendatud hüdrantide baasil, 

külades lahendus puudub või on lahendatud osaliselt veehoidlate ja tiikide baasil.  

4.3.2 Veetorustikud 

Audru alevik 

Audru ja selle lähiümbrus saab oma joogivee Pärnu linnast. Pärnu ja Sindi linna ning Audru 

ja Paikuse valla vee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku hanke raames ehitati Audru aleviku ja 

Pärnu linna vahele magistraaltorustik, mis tagab kogu Audru aleviku elanikele normikohase 

vee. Projekti raames rekonstrueeriti ka Audru aleviku torustikud. Hanke raames 

rekonstrueeriti ja rajati kokku 17,1 km veetorustik. Veevarustuse liitumisvõimaluse sai 

juurde ca 750 inimest.  

 

Veevõrgu pikkuste kohta täpseid andmeid pole, kuid vastavalt Konsultandi käsutuses 

olevale kaardimaterjalile on Audru alevi ja selle lähiümbruse (Põldeotsa, Karuslooma, 

Papsaare, Tiigi elamurajoon, Audru Rebasefarmi elamuala) veevõrgu pikkuseks ca 52,84 

km. Torustiku pikkuse hulgas on ka kinnistusisesed torustikud. Torustiku materjalina on 

kasutatud peamiselt plasti, aga on ka malmi ja terast. Torustiku läbimõõdud varieeruvad 

32mm kuni 160 mm.  

 

Ahaste küla 

Veevõrk on välja ehitatud hargvõrguna. Ahaste puurkaevul baseeruva veevõrgu üldpikkus 

vastavalt olemasolevale kaardimaterjalile on 2,1 km, koos kinnistusiseste ühendustega on 

torustiku pikkus ca 3,95 km. Materjalidena on kasutatud valdavalt malmi ja terast. 

 

Veevõrgu tehniline seisukord on halb, arvestamata tarbimine on ca 35%. Investeeritud on 

veepuhastusseadmete väljavahetusse pumbajaamas. 

 

Kõima küla 

Veevõrk on välja ehitatud hargvõrguna. Kõima puurkaevul baseeruva veevõrgu üldpikkus 

vastavalt olemasolevale kaardimaterjalile on 1,05 km, pikkus sisaldab ka kinnistusiseseid 

ühendusi. 

 

Veevõrgu kehvast seisukorrast annab märku arvestamata vee hulk, mis moodustab ca 35% 

võrku antavast veest.  

 

Kihlepa küla 

Küla veevõrk on välja arendatud hargvõrguna. Veevõrgu kogupikkus on vastavalt 

olemasolevale kaardimaterjalile ca 620 m, koos kinnistusiseste ühendustega on torustiku   
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pikkus ca 1000 m. Enamlevinud torude läbimõõdud on 40-50 mm ning materjalid malm ja 

teras.  

Veevõrgu kehvast seisukorrast annab märku arvestamata vee hulk, mis moodustab üle 35% 

võrku antavast veest. 

 

Jõõpre küla 

Küla veevõrk on välja arendatud hargvõrguna. Jõõpre puurkaevul baseeruva torustiku 

üldpikkus on vastavalt olemasolevale kaardimaterjalile ca 4,0 km. Pikkus sisaldab ka 

kinnistusiseseid ühendusi. Veevõrgu materjalid on põhiliselt raud ja plastik ning läbimõõdud 

75mm (peatoru), 40mm ja 32mm. Arvestamata vee hulk moodustab ca 20% võrku antavast 

veest.  

 

Lindi küla 

Lindi külas on kaks puurkaevu, Lindi puurkaev varustab veega ühte kortermaja ja kahte 

ühepereelamut ning Annikaevu puurkaev varustab ülejäänud tarbijaid. Küla mõlemad 

veevõrgud on välja arendatud hargvõrguna. Lindi puurkaevul baseeruva torustiku üldpikkus 

on vastavalt olemasolevale kaardimaterjalile ca 170 m, toru materjal on plast, Annikaevu 

puurkaevul baseeruva torustiku üldpikkus on ca 2,32 km. Pikkused sisaldavad ka 

kinnistusiseseid ühendusi. Torustik on rajatud plastist läbimõõduga 32-50 mm. 

Kinnistusiseste ühenduste puhul esineb materjaliks ka malm ja raud. Arvestamata vee hulk  

moodustab ca 20% võrku antavast veest.  

 

Liu küla 

Liu külas asub puurkaev küla korterelamute juures (Kat. nr 5231). OÜ Auveka varustab 

veega kahte maja (8- ja 4-korterilised). Külas on veevarustus lahendatud enamasti era 

puurkaevude ning salvkaevude baasil. Liu puurkaevul baseeruva veevõrgu kogupikkus on 

vastavalt olemasolevale kaardimaterjalile ca 217 m, toru läbimõõt on 50 mm ning materjal 

plast. Pikkus sisaldab ka kinnistusiseseid ühendusi. Arvestamata vee hulk  moodustab ca 

20% võrku antavast veest. 

 

Lemmetsa küla 

Lemmetsa külas kuulub Audru vallale Sanga farmi puurkaev (kat. nr 6225). Puurkaev 

varustab veega viite ühepereelamut, ühte 12 korteriga elamut ja nelja 4 korteriga elamut. 

Veevõrk on välja ehitatud hargvõrguna Sanga farmi puurkaevul baseeruva veevõrgu 

kogupikkus on vastavalt olemasolevale kaardimaterjalile ca 785 m, toru läbimõõt on 50-100 

mm. Pikkus sisaldab ka kinnistusiseseid ühendusi. Arvestamata vee hulk  moodustab ca 

35% võrku antavast veest. 

4.3.3 Tuletõrjeveevarustus 

Audru alevi ja selle lähiümbruse tuletõrje veevarustus on lahendatud tuletõrjehüdrantide 

baasil. Külades lahendus puudub või on lahendatud osaliselt veehoidlate ja tiikide baasil. 

Aastal 2011 rekonstrueeriti Jõõpre külas tuletõrjeveemahuti, mis asub Aisa tee 4 (kat. 

tunnus 15902:001:0024)  kinnistu põhjapiiril. Ahaste külla on rajatud uus  tuletõrjeveevõtu 

tiik koos veevõtukaevuga, mis asub Aruvälja kooli kinnistul (kat. tunnus 15901:001:0400). 

On olemas eraomandis olevaid veehoidlaid, aga nende seisukord on kehv ja praegu ei leia 

nad kasutust. Lindi külas on olemasolevale erakinnistul asuvale tiigile valla poolt ehitatud 

veevõtukaev, mis asub Pihlaka kinnistul (kat. tunnus 15905:004:0078). 

 

tel:15902
tel:15901
tel:15905
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4.4 ÜHISKANALISATSIOON JA SELLE SEISUND 

Üldist 

Nelja omavalitsuse: Pärnu linna, Audru valla, Sindi linna ja Paikuse valla ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti elluviimise järel juhivad Audru alevik, Papsaare 

küla ning kahe asula vahepeale jäävad alad oma reoveed Pärnu reovee puhastisse. Projekti 

koosseisus renoveeriti ka Audru alevi kanalisatsioonitrassid ning ehitati uued trassid 

kanaliseerimata piirkondadesse.  

 

Ühiskanalisatsiooni laiendamise vajadus vallas on üldiselt väike, kuna enamasti on tegu 

hajaasustuse tüüpi asumitega. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud peamiselt aleviku ja 

külade korruselamud, eramutepiirkonnas on torustikud valdavalt välja ehitamata. 

Väljaehitamist vajavad tihedama asustusega elamualad nagu näiteks Tiigi. Vanade 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise vajadus on pea kõigis külades, sest kunagine 

väljaehitatud võrk on amortiseerunud. 

 

Pärnu Vesi AS omab seitset heitvee ärajuhtimise süsteemi: Audrus, Karuslooma piirkonnas, 

Jõõpres, Ahastes, Kõimas, Põldeotsas ja Kihlepas. Ärajuhitava heitvee kogused arvestatakse 

tarbijatele antava majandus-joogivee veemõõtjate näitude alusel. 

 

Tabel 4-23 Varustatus ühisreoveekanalisatsiooni teenusega 

Piirkond 

Elanikkond 

(seisuga 

01.01.2013) 

Varustatus 

ühisreoveekanalisatsiooni 

teenusega, % 

Audru alev ja selle lähiümbrus 

(Põldeotsa, Karuslooma, 

Papsaare, Tiigi elamurajoon, 

Audru Rebasefarmi elamuala, 

Lõvi rajoon) 

2648 65 

Ahaste 235 62 

Kõima 210 45 

Kihlepa 148 25 

Jõõpre 449 41 

Lindi (koos Auveka 

piirkonnaga) 
303 5 

Lavassaare 489 81 
Allikas: Audru vald ja AS Pärnu Vesi 
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Tabel 4-24 Audru alev ja selle lähiümbruse (Papsaare küla ja Lõvi rajoon ) 

reoveevarustusbilanss aastatel 2013-2025 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 1668 1668 1668 1718 1968 2068 2168 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 70 70 72 74 76 78 80 

Elanike reovesi  (m3
/a) 42617 42617 43835 46403 54592 58876 63306 

Elanike reovesi  (m3
/d) 117 117 120 127 150 161 173 

Asutuste ja ettevõtete reovesi  

(m3
/a) 

6918 6918 6918 6918 6918 6918 6918 

Asutuste ja ettevõtete reovesi  

(m3
/d) 

19 19 19 19 19 19 19 

Tarbijate reovesi kokku (m3
/a) 49535 49535 50753 53321 61510 65794 70224 

Tarbijate reovesi kokku (m3
/d) 136 136 139 146 169 180 192 

Infiltratsioon (m3
/d) 20,4 20,4 20,9 21,9 25,3 27,0 28,9 

Infiltratsioon % 15 15 15 15 15 15 15 

Reovesi kokku (m3
/a) 56966 56966 58366 61319 70737 75663 80757 

Reovesi kokku (m3
/d) 156 156 160 168 194 207 221 

 Allikas: 2013.a. AS Pärnu Vesi andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 

 

Tabel 4-25 Põldeotsa küla reoveevarustusbilanss aastatel 2013-2025 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 63 63 63 63 63 63 63 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 70 70 72 74 76 78 80 

Elanike reovesi  (m3
/a) 1610 1610 1656 1702 1748 1794 1840 

Elanike reovesi  (m3
/d) 4,4 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 

Asutuste ja ettevõtete reovesi  

(m3
/a) 

780 780 780 780 780 780 780 

Asutuste ja ettevõtete reovesi  

(m3
/d) 

2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Tarbijate reovesi kokku (m3
/a) 2390 2390 2436 2482 2528 2574 2620 

Tarbijate reovesi kokku (m3
/d) 6,5 6,5 6,7 6,8 6,9 7,1 7,2 

Infiltratsioon (m3
/d) 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 

Infiltratsioon % 35 35 35 35 35 35 35 

Reovesi kokku (m3
/a) 3226 3226 3288 3350 3412 3474 3536 

Reovesi kokku (m3
/d) 8,8 8,8 9,0 9,2 9,3 9,5 9,7 

Allikas: 2013.a. AS Pärnu Vesi andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 
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Tabel 4-26 Ahaste küla reoveevarustusbilanss aastatel 2013-2025 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 145 145 145 145 145 145 145 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 70 70 72 74 76 78 80 

Elanike reovesi  (m3
/a) 3705 3705 3811 3916 4022 4128 4234 

Elanike reovesi  (m3
/d) 10 10 10 11 11 11 12 

Asutuste ja ettevõtete reovesi  

(m3
/a) 

286 286 286 286 286 286 286 

Asutuste ja ettevõtete reovesi  

(m3
/d) 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Tarbijate reovesi kokku (m3
/a) 3991 3991 4097 4202 4308 4414 4520 

Tarbijate reovesi kokku (m3
/d) 11 11 11 12 12 12 12 

Infiltratsioon (m3
/d) 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 

Infiltratsioon % 35 35 35 35 35 35 35 

Reovesi kokku (m3
/a) 5388 5388 5530 5673 5816 5959 6102 

Reovesi kokku (m3
/d) 15 15 15 16 16 16 17 

Allikas: 2013.a. AS Pärnu Vesi andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 

 

Tabel 4-27 Kõima küla reoveevarustusbilanss aastatel 2013-2025 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 95 95 95 95 95 95 95 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 60 60 62 64 66 68 70 

Elanike reovesi  (m3
/a) 2081 2081 2150 2219 2289 2358 2427 

Elanike reovesi  (m3
/d) 5,7 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 

Asutuste ja ettevõtete reovesi  

(m3
/a) 

0 0 0 0 0 0 0 

Asutuste ja ettevõtete reovesi  

(m3
/d) 

0 0 0 0 0 0 0 

Tarbijate reovesi kokku (m3
/a) 2081 2081 2150 2219 2289 2358 2427 

Tarbijate reovesi kokku (m3
/d) 5,7 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 

Infiltratsioon (m3
/d) 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 

Infiltratsioon % 35 35 35 35 35 35 35 

Reovesi kokku (m3
/a) 2809 2809 2902 2996 3090 3183 3277 

Reovesi kokku (m3
/d) 7,7 7,7 8,0 8,2 8,5 8,7 9,0 

Allikas: 2013.a. AS Pärnu Vesi andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 
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Tabel 4-28 Kihlepa küla reoveevarustusbilanss aastatel 2013-2025 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 37 37 37 37 37 37 37 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 70 70 72 74 76 78 80 

Elanike reovesi  (m3
/a) 945 945 972 999 1026 1053 1080 

Elanike reovesi  (m3
/d) 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 

Asutuste ja ettevõtete reovesi  

(m3
/a) 

64 64 64 64 64 64 64 

Asutuste ja ettevõtete reovesi  

(m3
/d) 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Tarbijate reovesi kokku (m3
/a) 1009 1009 1036 1063 1090 1117 1144 

Tarbijate reovesi kokku (m3
/d) 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 

Infiltratsioon (m3
/d) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 

Infiltratsioon % 35 35 35 35 35 35 35 

Reovesi kokku (m3
/a) 1363 1363 1399 1436 1472 1508 1545 

Reovesi kokku (m3
/d) 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 

Allikas: 2013.a. AS Pärnu Vesi andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 

 

Tabel 4-29 Jõõpre küla reoveevarustusbilanss aastatel 2013-2025 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 186 186 186 186 186 186 186 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 70 70 72 74 76 78 80 

Elanike reovesi  (m3
/a) 4752 4752 4888 5024 5160 5295 5431 

Elanike reovesi  (m3
/d) 13,0 13,0 13,4 13,8 14,1 14,5 14,9 

Asutuste ja ettevõtete reovesi  

(m3
/a) 

1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 

Asutuste ja ettevõtete reovesi  

(m3
/d) 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Tarbijate reovesi kokku (m3
/a) 5760 5760 5896 6032 6168 6303 6439 

Tarbijate reovesi kokku (m3
/d) 15,8 15,8 16,2 16,5 16,9 17,3 17,6 

Infiltratsioon (m3
/d) 5,5 5,5 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2 

Infiltratsioon % 35 35 35 35 35 35 35 

Reovesi kokku (m3
/a) 7776 7776 7960 8143 8326 8510 8693 

Reovesi kokku (m3
/d) 21,3 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 

Allikas: 2013.a. AS Pärnu Vesi andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 
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Tabel 4-30 Lindi küla reoveevarustusbilanss aastatel 2013-2025 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 16 16 16 16 16 16 16 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 70 70 72 74 76 78 80 

Elanike reovesi  (m3
/a) 409 409 420 432 444 456 467 

Elanike reovesi  (m3
/d) 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 

Asutuste ja ettevõtete reovesi  

(m3
/a) 

536 536 536 536 536 536 536 

Asutuste ja ettevõtete reovesi  

(m3
/d) 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Tarbijate reovesi kokku (m3
/a) 945 945 956 968 980 992 1003 

Tarbijate reovesi kokku (m3
/d) 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 

Infiltratsioon (m3
/d) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Infiltratsioon % 15 15 15 15 15 15 15 

Reovesi kokku (m3
/a) 1087 1087 1100 1113 1127 1140 1154 

Reovesi kokku (m3
/d) 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 

Allikas: 2013.a. AS Pärnu Vesi andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 

 

Tabel 4-31 Lavassaare aleviku reoveevarustusbilanss aastatel 2013-2025 

Näitaja 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Tarbijate arv 395 395 395 395 395 395 395 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 102 102 102 102 102 102 102 

Elanike reovesi  (m3
/a) 14706 14706 14706 14706 14706 14706 14706 

Elanike reovesi  (m3
/d) 40 40 40 40 40 40 40 

Asutuste ja ettevõtete reovesi  

(m3
/a) 

1132 1132 1132 1132 1132 1132 1132 

Asutuste ja ettevõtete reovesi  

(m3
/d) 

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Tarbijate reovesi kokku (m3
/a) 15838 15838 15838 15838 15838 15838 15838 

Tarbijate reovesi kokku (m3
/d) 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 

Infiltratsioon (m3
/d) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Infiltratsioon % 15 15 15 15 15 15 15 

Reovesi kokku (m3
/a) 18214 18214 18214 18214 18214 18214 18214 

Reovesi kokku (m3
/d) 50 50 50 50 50 50 50 

Allikas: 2013.a. OÜ Lavassaare Kommunaal andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 
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4.4.1 Kanalisatsioonivõrk ja reoveepumplad 

Üldist 

Valla asumite kanalisatsioonivõrk on üldiselt halvas seisukorras, välja arvatud Audru alev ja 

selle lähiümbrus, kus enamus torustikust on rekonstrueeritud. Seda näitab nii kõrge liigvee 

tase ja sellest tulenev puhasti töörežiimi häiritus kui ka tihe rikete arv. Üldiseks probleemiks 

on vähene teave torustike läbimõõtude, materjalide ning kallete kohta. Torud on enamasti 

rajatud raud, malm ja asbotsementtorudest.  

 

Audru alevik ja selle lähiümbrus 

Audru alevi ja selle lähiümbruse reoveed pumbatakse AS Pärnu Vesi puhastisse. Maapinna 

reljeefist tulenevalt on rajatud selle tarbeks ca 30 pumplat. Isevoolse kanalisatsioonivõrgu 

pikkus vastavalt olemasolevale kaardimaterjalile on Audru alevis ja selle lähiümbruses 30,6 

km ja survetorustiku pikkus 12,1 km. Torustiku pikkuse hulgas on ka kinnistusisesed 

torustikud. Kanalisatsioonivõrk on lahkvoolne. 

 

Karuslooma piirkonna reovesi juhitakse puhastisse peapumpla (nr 1) kaudu läbi dn100 

malmtorustiku. Piirkonna põhjapoolse osa reoveed juhitakse pumplasse isevoolselt, 

lõunapoolne osa aga ülepumpla abil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4-21 - Karuslooma piirkonna peapumpla. 

Isevoolse kanalisatsioonivõrgu pikkus vastavalt olemasolevale kaardimaterjalile on külas 

2,39  km ja survetorustiku pikkus 0,3 km. Torustiku pikkuse hulgas on ka kinnistusisesed 

torustikud. Kanalisatsioonivõrk on lahkvoolne. 

Torustike seisukord on halb, vihmasel perioodil on sadevee infiltratsioon torustikku suur 

ning kuival perioodil filtreerub reovesi pinnasesse. 
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Tabel 4-32 - Karuslooma piirkonna reoveepumplad 

Pumpla Pumba parameetrid 

RVP- Asukoht Tüüp Pumpade arv Mark Q H 

Nr    m
3
/h m 

1 Nelgi 2 1-kambriline, 

raudbetoon 

1 Sarlin 40 11 

2,2 Kw 

2 Raku tee 2 1-kambriline, 

raudbetoon 

1 Biox 300 21 11 

Allikas: AS Pärnu Vesi 
 

Põldeotsa küla 

Põldeotsa küla reoveed juhitakse puhastisse isevoolselt. Kanalisatsioonivõrgu pikkus on 

vastavalt olemasolevale kaardimaterjalile ca 1,06 km. 

 

Audru kooli piirkond 

Audru Kooli piirkonna reoveed juhitakse puhastisse reoveepumpla kaudu. Isevoolse 

reoveetorustiku pikkus on vastavalt olemasolevale kaardimaterjalile ca 302 m, 

survekanalisatsioonitorustiku pikkus on ca 235 m. 

 

 

Joonis 4-22 Audru Kooli reoveepumpla sisevaade 
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Joonis 4-23 Audru Kooli reoveepumpla välisvaade 

Ahaste küla 

Ahaste reoveepuhastisse voolab kokku külaelanike ja tootmishoone olmereovesi. Ahaste 

küla elamute kanalisatsioonisüsteem koosneb kahest valgalast. Küla läänepoolse osa 

reoveed juhitakse pumplasse nr 1, mis pumpab veed rahustikaevu (ca 200m enne puhastit). 

Pumplasse nr 2 juhitakse küla põhjaosas asuva elamutegrupi reoveed. Pumpla nr 2 pumpab 

reoveed kõrgemale samas punktis, isevoolsesse trassi. Tootmishoone reoveed juhitakse 

puhastisse isevoolselt. Enne puhastit on pumpla nr 3, mis pumpab reoveed puhastisse. 

 

Ahaste küla isevoolse reoveetorustiku kogupikkus on olemasoleva kaardimaterjali põhjal  ca 

3,48 km, survetorustiku pikkus ca 0,44 km, läbimõõdud 100-200 mm ning tegemist on 

asbotsement ning keraamiliste torudega. Torustiku pikkuse hulgas on ka kinnistusisesed 

torustikud.  Kanalisatsioonitorustiku seisukord on ilmselt halb, kuna elanikele müüdud puhta 

vee koguse ja puhastisse jõudnud reovee hulga vahel on mitmekordne vahe sõltuvalt kuiva 

aja vihmase ajaperioodist vaiksem või suurem.  

 

Joonis 4-24 - Ahaste küla reovee pumpla nr 1 ning võrekaev enne pumplat.  



Audru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 

 

 

TMT Pro OÜ 2014 

65 
 

Tabel 4-33 Ahaste küla reoveepumplad 

Pumpla Pumba parameetrid 

RVP- Asukoht Tüüp Pumpade 

arv 

Mark Q H 

Nr    m
3
/h m 

1 Maja 28 1-kambriline, 

raudbetoon 

1 Biox 300 21 11 

2 Maja 23 1-kambriline, 

raudbetoon 

1 Biox 300 21 11 

3 Puhasti 

juures 

1-kambriline, 

raudbetoon 

1 Biox 300 21 11 

Allikas: AS Pärnu Vesi 
 

Kõima küla 

Kõima küla reoveed juhitakse puhastisse isevoolselt, pumpla asub vaid puhasti ees. 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus on vastavalt olemasolevale kaardimaterjalile 1,89 

km. Torustiku pikkuse hulgas on ka kinnistusisesed torustikud.   

 

Enne 2004 aasta lõppu olid kanalisatsioonikaevud lagunenud ning lasid sisse vihmavett, mis 

halvendas puhastusprotsessi.  Audru valla väikepuhastite rekonstrueerimise projekti käigus 

korrastati tänavakaevud. 

 

Tabel 4-34 - Kõima küla reoveepumpla 

Pumpla Pumba parameetrid 

RP- Asukoht Tüüp Pumpade arv Mark Q H 

Nr    m
3
/h M 

1 Puhasti juures 1-kambriline, 

raudbetoon 

1 Biox 300 21 11 

Allikas: AS Pärnu Vesi 
 

Kihlepa küla 

Kihlepa küla reoveed juhitakse puhastisse isevoolselt. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku 

pikkus on vastavalt olemasolevale kaardimaterjalile ca 830 m. Torustike materjalina on 

kasutatud asbotsementi ja toru vanusest tulenevalt on toru seisukord halb ning infiltratsioon 

suur. Pikkuse hulgas on ka kinnistusisesed torustikud.   

 

Jõõpre küla 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus on vastavalt olemasolevale kaardimaterjalile 1,47 

km. Torustike pikkuste hulgas on ka kinnistusisesed torustikud. Kortermajade juures on üks 

ülepumpla (RVP-1), pumplast väljuva survetorustiku pikkus on ca 60 m. 

 

Jõõpre põhikooli isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus on ca 300 m, koolil on ka oma 

reoveepuhasti. 
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Kanalisatsioonivõrguga on hõlmatud suur osa küla tiheasustusalast (korterelamud), võrguga 

ühendamata on eramud küla keskusest eemal.  

Tabel 4-35 - Jõõpre küla reoveepumplad 

Pumpla Pumba parameetrid 

RP- Asukoht Tüüp Pumpade arv Mark Q H 

Nr    m
3
/h M 

1 Maja 7 1-kambriline, 

raudbetoon 

1 Biox 300 21 11 

2 Puhasti juures 1-kambriline, 

raudbetoon 

1 Biox 300 21 11 

Allikas: AS Pärnu Vesi 
 

Lindi küla 

Lindi külas rajati uued reoveekanalisatsioonitorustikud 2008. aastal, sellega seoses 

paigaldati ka uue reoveepuhasti. Reovesi pumbatakse puhastile. Isevoolse 

kanalisatsioonitorustiku pikkus on vastavalt olemasolevale kaardimaterjalile ca 900 m, 

survetorustiku pikkus ca 242 m . Torustike pikkuste hulgas on ka kinnistusisesed torustikud. 

 

Liu küla 

Liu külas ühiskanalisatsioonisüsteem puudub. Kinnistud on lahendanud oma 

reoveesüsteemid kogumismahutite baasil. 

 

Lavassaare alevik 

Lavassaare alevikku rajati uued reoveekanalisatsioonitorustikud 2010. aastal, sellega seoses 

paigaldati ka uue reoveepuhasti. Reoveed juhitakse puhastisse isevoolselt ning ennem 

puhastit on paigaldatud reoveepumpla. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus on 

vastavalt olemasolevale kaardimaterjalile ca 1960 m. Torustike pikkuste hulgas on ka 

kinnistusisesed torustikud. 

 

Lemmetsa küla 

Lemmetsa külas ühiskanalisatsioonisüsteem puudub. Kinnistud on lahendanud oma 

reoveesüsteemid kogumismahutite või lokaalsete puhastite baasil. 

Tulevikus tuleks kaaluda ühiskanalisatsiooni rajamise otstarbekust. Ühiskanalisatsiooni 

väljatöötamise eelduseks on kinnistuomanikega eelnevad kokkulepped trassikoridori 

valikuks ning samuti sobiva suubla leidmine. 
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4.4.2 Reoveepuhastid 

Audru alevik ja selle lähiümbrus (Papsaare küla ja Lõvi rajoon) 

Pärnu ja Sindi linna ning Audru ja Paikuse valla vee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku 

projekti raames ehitati Audru aleviku ja Pärnu linna vahele magistraaltorustik, mille käigus 

ühendati Audru alev ja selle lähiümbrus Pärnu linnaga. Kõik selle piirkonna reoveed 

pumbatakse Pärnusse. 

 

Audru Kooli puhastiks on BIO-50. Puhasti suublaks on Audru jõgi.  

Puhasti rajati 1982. aastal. Praeguseks on puhasti amortiseerunud ja vajab renoveerimist. 

Renoveerimist vajab ka puhasti territooriumil olev hoone, seadmed ning elektrivarustus. 

Puhasti territoorium on ümbritsetud aiaga.  

 

Joonis 4-25 Audru Kooli puhasti hoone välisvaade 

 

Joonis 4-26 Audru Kooli puhasti BIO-50 
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Põldeotsa küla biopuhasti 

 

Põldeotsa küla reovee puhastiks on BIO-25, puhasti suublaks läbi magistraalkraavi Pärnu 

laht. Enne väikepuhastite rekonstrueerimisprojekti rakendumist 2004 aasta lõpus töötas 

puhasti septikuna juba 3 aastat. Projekti käigus vahetati aeratsioonitorustik ning paigaldati 

uus puhur. Olemasolevad elektriseadmed renoveeriti. Soojusrežiimi tagamiseks paigaldati 

sügav-immutatud kestvuspuidust kaaned. 

 

Joonis 4-27 - BIO-25 lõige ning pealtvaade. (1) – juurdevoolu toru; (2) – äravoolutoru; 

(3) – suruõhutorustik; (4) – perforeeritud õhupihustustoru; (5) – reguleeritav ava; (6) – 

setiti hammasülevool. 

Tabel 4-36- Aktiivmudapuhasti BIO-25 parameetrid 

Parameeter Väärtus 

Lubatud hüdrauliline koormus, m
3
/d 15-35 

Lubatud reostuskoormus, kgBHT5/d 5-15 

Lubatud reostuskoormus, ie 120-270 

Lubatud mahukoormus, gBHT5/d 180-400 

Aeratsioonikambri maht, m
3
 28 

Puhastusefekt, %  

BHT 80-85 

N 0-5 

P 0 

Aeratsiooniks vajalik max õhuhulk, m
3
/h 57 

 

Käesoleval hetkel voolab puhastisse kokku ca 63 inimese reovesi. Suuremaid tööstusi külas 

ei ole. Reoveepuhasti on amortiseerunud ja alakoormatud ning ebaühtlase koormusega 

(suured vooluhulga kõikumised sademete rikkal perioodil). 

 

Põldeotsa küla reoveekogumisalale kehtestatud inimekvivalentide (ie) arv on 201. 
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Tabel 4-37 Põldeotsa reoveepuhasti analüüsi tulemused 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

Ühik 
Proov 1  Proov 2 Proov 3 Proov 4  

6.11.2012 29.01.2013 2.09.2013 1.10.2013 

pH 6,0-9,0   7,7 7,77 7,22 7,5 

HA 35 mg/l 108 36 42 544 

BHT7 25 mgO2/l 60 41 61 421 

KHT 125 mg/l 246 159 112 1223 

Püld 2 mg/l 5 4,2 8,34 18,9 

Nüld   mg/l 6,06 24,9 42,7 69,1 

Temperatuur   o
C 8,2 2,9 15,5 11,4 

Allikas: AS Pärnu Vesi 
 

 

Joonis 4-28 - Põldeotsa puhasti BIO-25 
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Joonis 4-29 - Põldeotsa puhasti BIO-25 vaated.  

Karuslooma piirkonna biopuhasti 

 

Karuslooma puhastisse voolab ca 220  inimese reovesi, puhasti suublaks on Uruste oja. 

Reoveepumpla asub 300 m enne puhastit. Puhastile järgnevad kaks biotiiki kogupindalaga 

1350 m
2
. Enne väikepuhastite rekonstrueerimisprojekti rakendamist 2004 aasta lõpus oli 

puhasti amortiseerunud ning töötas mehaanilise septikuna. Projekti käigus vahetati 

aeratsioonitorustik, puidust konstruktsioonid, paigaldati uued puhurid ning puhastati 

biotiigid. Olemasolevad elektriseadmed renoveeriti. Soojusrežiimi tagamiseks paigaldati 

sügav-immutatud kestvuspuidust kaaned. 

 

Enne peapumplat on kaks 3-meetrise läbimõõduga kaevu. Esimesse kaevu suubub kolm 

kanalisatsioonitoru. Suubuvate torude otstesse on võimalik paigaldada võred. Sadevee 

möödajuhtimise võimalust kaevus pole. 

 

Fosforiärastusbassein on mahuga 16m
3
, basseinis on reovee ja aktiivmudasuspensiooni 

segamiseks sukelsegur. Fosforiärastusbasseinist ülejäävat esimese raudbetoonbasseini osa 

kasutatakse nitrifikatsioonibasseinina, mille mahuks on 85 m
3
. Olemasolev basseini 

väljavool tamponeeritud ning järelsetitisse ehitatud uus ülevool. Seega on basseini kasulik 

veesamba kõrgus kuni 3 m. Teise raudbetoonbasseini on rajatud järelsetiti ning 

liigmudatihendi. Järelsetiti pindalaks on 25 m
2
, liigmudatihendi mahuks on 55 m

3
. 

 

Reovesi voolab fosforiärastuse basseini, kuhu pumbatakse järelsetiti põhjast ajaühikus tagasi 

kindel kogus settinud aktiivmuda. Fosforiärastusbasseinist voolab segunenud reovee ja 

aktiivmudasuspensioon edasi nitrifikatsioonimahutisse, kuhu on paigaldatud taldrik-tüüpi 

kummimembraanidega peenmullaeraatorid. Nitrifikatsioonibasseinist voolab reovee ja 

aktiivmudasuspensioon edasi järelsetitisse. Järelsetitis aktiivmuda settib ja puhastunud 

heitvesi voolab ülevoolurenni kaudu biotiikidesse või otse suublasse. 

Nitrifikatsioonibasseini on paigaldatud statsionaarne pump aktiivmudaprotsessis tekkiva 

liigmuda ärastamiseks. Pump pumpab perioodiliselt kindla koguse aktiivmuda 

puhastusprotsessist liigmudatihendisse. Liigmudatihendis muda settib ja mudast eraldunud 

vesi voolab tagasi puhastusprotsessi algusesse fosforiärastusbasseini.  
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Tabel 4-38 Karuslooma reoveepuhasti analüüsi tulemused 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

Ühik 
Proov 1  Proov 2 Proov 3 Proov 4  

6.11.2012 22.05.2013 2.09.2013 1.10.2013 

pH 6,0-9,0   7,92 8,37 7,58 7,54 

HA 35 mg/l 24 8 52 5,5 

BHT7 25 mgO2/l 16 3,2 82 21 

KHT 125 mg/l 42 39 150 90 

Püld 2 mg/l 2,84 0,71 2,91 3,57 

Nüld   mg/l 26,8 4,84 17 22,7 

Temperatuur   o
C 3,6   15,7 9,7 

Allikas: AS Pärnu Vesi 
 

 

4-30 Karuslooma puhasti BIO-100 pealtvaade 

 

Joonis 4-31 Karuslooma puhasti BIO-100 lõiked  
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Joonis 4-32 - Karuslooma reoveepuhasti  

 

4-33 Karuslooma reoveepuhasti hoone sisevaade 

 

Praegu suunatakse puhasti heitvee väljavool läbi biotiikide Uruste ojja.  
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4-34 Karuslooma reoveepuhasti biotiigid 

 

Ahaste küla 

Ahaste küla reovee puhastiks on BIO-50, puhasti suublaks Oara oja. Enne väikepuhastite 

rekonstrueerimisprojekti rakendumist 2004 aasta lõpus ei olnud puhasti töötanud vee-

ettevõtja sõnul vähemalt kümme aastat. Projekti käigus vahetati aeratsioonitorustik, puidust 

konstruktsioonid, paigaldati uued puhurid ning puhastati biotiigid. Olemasolevad 

elektriseadmed renoveeriti. Soojusrežiimi tagamiseks paigaldati sügav-immutatud 

kestvuspuidust kaaned. 

 

Joonis 4-35 - Aktiivmuda puhasti BIO-50 lõige. (1) – juurdevoolu toru; (2) – 

äravoolutoru; (3) – suruõhutorustik; (4) – perforeeritud õhupihustustoru; (5) – 

reguleeritav ava; (6) – setiti hammasülevool. 

BIO-tüüpi puhastid on monoplokk konstruktsiooniga (õhutuskamber ja setiti kamber 

moodustavad konstruktsiooniliselt ühtse ploki) kestvusõhutusega aktiivmudapuhastid.  
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Puhasti korpus on valmistatud lehtterasest, mis paigaldamisel kaevati muldesse ning sellele 

valati ümber betoonikiht.  

 

Tabel 4-39 - Aktiivmudapuhasti BIO-50 parameetrid 

Parameeter Väärtus 
Lubatud hüdrauliline koormus, m

3
/d 40-75 

Lubatud reostuskoormus, kgBHT5/d 10-22 

Lubatud reostuskoormus, ie 190-400 

Lubatud mahukoormus, gBHT5/d 180-400 

Aeratsioonikambri maht, m
3
 56 

Puhastusefekt, %  

BHT 80-85 

N 0-5 

P 0 

Aeratsiooniks vajalik max õhuhulk, m
3
/h 101 

 

Ühtluskaevust juhitakse reovesi puhasti õhutuskambrisse, mille põhjas paiknevad 

perforeeritud kummimembraaniga plasttorud. Õhupuhurid paiknevad puhasti kõrval hoones. 

Õhutuskambrist voolab aktiivmuda segu nn. mudataskuna kujundatud setitisse, läbides 

eelnevalt õhueralduskambri. Setitis liigub vesi alt üles ning setiti lõike suurenemise tõttu alt 

ülespoole, voolab muda mööda seina alla tagasi. Puhastatud ja selginenud vesi voolab üle 

hammasülevoolu setiti äravoolurenni. Jääkmuda eraldatakse puhastist perioodiliselt 

paakautoga. Fosfori ning lämmastiku ärastamist BIO- tüüpi puhastites projektijärgselt ei 

toimu. 

 

Ahaste puhasti maa-ala on 0,7 ha. Puhastile järgneb kolm biotiiki kogupindalaga ca 2000 

m
2
. Aastal 2002 korrastati puhasti territoorium, süvendati ja puhastati biotiigid.  

 

Tabel 4-40 Ahaste reoveepuhasti analüüsi tulemused 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

Ühik 
Proov 1  Proov 2 Proov 3 Proov 4  

29.01.2013 3.04.2013 2.09.2013 1.10.2013 

pH 6,0-9,0   7,74 7,81 7,79 7,86 

HA 35 mg/l 9 15 7,8 9,8 

BHT7 25 mgO2/l 8 16 21 3 

KHT 125 mg/l 30 34 50 40 

Püld 2 mg/l 0,89 2,15 3,9 2,88 

Nüld   mg/l 9,25 17,7 21,3 19,7 

Temperatuur   
o
C 1,9 3,8 15,2 9,1 

Allikas: AS Pärnu Vesi 
 

Kunagise rekonstrueerimise käigus paigaldati reovee ja aktiivmudasuspensiooni 

õhustamiseks nitrifikatsioonibasseini põhja toru-tüüpi kummimembraaniga peenmull-

aeraatorid ning kompressorihoonesse uus õhupuhur. Nitrifikatsioonibasseinist voolab reovee 

ja aktiivmudasuspensioon edasi järelsetitisse, kus aktiivmuda settib põhja ja puhastatud 

heitvesi voolab ülevoolurenni kaudu suublasse. 
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Joonis 4-36 - Ahaste puhasti hoone välisvaade 

 

4-37 Ahaste puhasti hoone sisevaade 

Puhasti hoones on külgkanal-puhur ning elektrikilp.  
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Joonis 4-38 - Ahaste puhastile järgnevad biotiigid 

Pildil on näha puhastile järgnevad kolm biotiiki. Parempoolsest tiigist juhitakse puhastatud 

reovesi kraavi. Puhasti territooriumil puudub piirdeaed. 

 

Tänaseks on reoveepuhasti amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist. Reovee vooluhulk 

on ebaühtlane, tänasel süsteemil puudub ühtlustusmahuti ja biotiikidesse on ladestunud 

setted. 

 

Ahaste küla reoveekogumisalale kehtestatud inimekvivalentide (ie) arv on 315. 

 

Kõima küla 

Kõima reoveepuhastisse voolab 95 inimese reovesi, suuremaid tööstusi külas pole. 

Puhasti koosseisu kuulub 3-meetrise läbimõõduga reoveepumpla, mille kõrval asub 3-

meetrise läbimõõduga settekaev. Puhasti territooriumil asub ka vana, 3-kambriline septik, 

mida kasutati reovee puhastamiseks puhasti rajamist. 

 

Kõima küla reovee puhastiks on BIO-50. Puhasti suublaks on Tuuraste oja. Enne 

väikepuhastite rekonstrueerimisprojekti rakendumist 2004 aasta lõpus töötas puhasti kolm 

aastat mehaanilise septikuna. Projekti käigus vahetati aeratsioonitorustik, puidust 

konstruktsioonid, paigaldati uus puhur ning renoveeriti puhasti hoone. Olemasolevad 

elektriseadmed renoveeriti. Soojusrežiimi tagamiseks paigaldati sügav-immutatud 

kestvuspuidust kaaned. 

 

Kõima küla reoveekogumisalale kehtestatud inimekvivalentide (ie) arv on 379. 
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Tabel 4-41 Kõima reoveepuhasti analüüsi tulemused 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

Ühik 
Proov 1  Proov 2 Proov 3 Proov 4  

29.01.2013 3.04.2013 2.09.2013 1.10.2013 

pH 6,0-9,0   7,97 8,12 7,88 8,11 

HA 35 mg/l 65 125 33 22 

BHT7 25 mgO2/l 45 87 36 15 

KHT 125 mg/l 134 242 85 46 

Püld 2 mg/l 8,34 8,99 3,82 2,57 

Nüld   mg/l 53,9 101 21,5 17,8 

Temperatuur   o
C 2,4 2,8 12 8,9 

Allikas: AS Pärnu Vesi 
 

Puhasti rekonstrueerimise käigus paigaldati nitrifikatsioonibasseini (25m
3
) uued toru-tüüpi 

kummimembraanidega peenmull-aeraatorid. Nitrifikatsioonibasseinist voolab reovee ja 

aktiivmudasuspensioon edasi ühte järelsetitisse. 

 

 

Joonis 4-39 - Kõima puhasti BIO-50, puhasti hoone välisvaade 
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4-40 Kõima puhasti BIO-50 

Hoone renoveeriti väikepuhastite rekonstrueerimise projekti käigus 2005 aasta algul. 

Projekti käigus korrastati ka puhasti territoorium. Peale puhastust juhitakse reovesi kraavi.  

 

Käesolevaks hetkeks on reoveepuhasti amortiseerunud ja vajab rekonstrueerimist. 

Probleemideks on ebaühtlane vooluhulk ja ühtlustusmahuti puudumine. 

 

 

Kihlepa küla 

Kihlepa küla reoveepuhastiks on 2005 a alguses rajatud filterväljak, suublaks on Uruste oja. 

Uue puhasti rajamisega süvendati ka kraave. Enne filterväljaku ehitamist oli Kihlepa 

puhastiks B14/21, mis aga töötas viimased 18 aastat septikuna (45m
3
). 

Tabel 4-42 Kihlepa reoveepuhasti analüüsi tulemused 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

Ühik 
Proov 1  Proov 2 Proov 3 Proov 4  

29.01.2013 3.04.2013 2.09.2013 1.10.2013 

pH 6,0-9,0   7,56 7,83 7,84 7,97 

HA 35 mg/l 8 69 15 69 

BHT7 25 mgO2/l 6,3 109 23 171 

KHT 125 mg/l 52 258 87 318 

Püld 2 mg/l 0,28 5,66 5,29 8,99 

Nüld   mg/l 8,97 64,1 61,8 80 

Temperatuur   o
C 3,7 2,7 12,7 10,5 

Allikas: AS Pärnu Vesi  



Audru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 

 

 

TMT Pro OÜ 2014 

79 
 

 

 

Joonis 4-41 - Kihlepa filterväljak  

Käesoleval hetkeks on reoveepuhasti amortiseerunud. Puudub septik enne pinnasfiltrit ja 

eeldatavasti on filterväljak reoveesetet täis.  

 

Kihlepa küla reoveekogumisalale kehtestatud inimekvivalentide (ie) arv on 190. 

 

 

Jõõpre küla 

Jõõpre reoveepuhastisse voolab  ca 186 inimese reovesi, suuremaid tööstusi külas pole. 

Jõõpre puhasti koosseisu kuulub reoveepuhastile BIO-50 eelnev neljakambriline septikute 

süsteem ning 3-meetrise läbimõõduga reoveepumpla. Puhasti suublaks on Laisma oja.  

 

Enne väikepuhastite rekonstrueerimisprojekti rakendumist 2004.a aasta lõpus ei olnud 

puhasti korralikult töötanud alates aastast 1997.  

Projekti käigus vahetati aeratsioonitorustik, puidust konstruktsioonid, paigaldati uus puhur 

ning renoveeriti puhasti hoone. Olemasolevad elektriseadmed renoveeriti. Soojusrežiimi 

tagamiseks paigaldati sügav-immutatud kestvuspuidust katted. 

 

Jõõpre küla reoveekogumisalale kehtestatud inimekvivalentide (ie) arv on 592. 
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Tabel 4-43 Jõõpre reoveepuhasti analüüsi tulemused 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

Ühik 
Proov 1  Proov 2 Proov 3 Proov 4  

29.01.2013 3.04.2013 2.09.2013 1.10.2013 

pH 6,0-9,0   7,53 7,4 7,52 7,73 

HA 35 mg/l 86 147 3,6 7 

BHT7 25 mgO2/l 141 129 11 9,6 

KHT 125 mg/l 276 325 36 52 

Püld 2 mg/l 4,9 5,49 6,85 9,05 

Nüld   mg/l 46,6 49,1 34 57 

Temperatuur   o
C 5,1 5 16,2 11 

Allikas: AS Pärnu Vesi 
 

 

Joonis 4-42 - Jõõpre puhasti BIO-50 ja puhasti hoone  
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Joonis 4-43 - Jõõpre puhasti hoone sisevaade 

Puhasti BIO-50 aeratsioonibasseini maht on 50m
3
. Basseini põhjas on toru-tüüpi 

kummimembraaniga peenmull-aeraatorid. Nitrifikatsioonibasseinile järgneb järelsetiti, kus 

aktiivmuda settib põhja ja puhastunud heitvesi voolab ülevoolurennide kaudu suublasse.  

 

Jõõpre kooli puhastiks on NAYADIC M-2000A. 

Puhasti tootlikkus on 5,7 m
3
/d, reostuskoormus 1090-1930 g BHT/d. Tegemist on Kanadas 

välja töötatud puhastiga, kus koonilise mahuti keskosas on aerotank ning äärtes järelsetiti. 

Eelsetiti puhastil puudub. 

Puhasti aerotanki ossa paigaldati Schöttli Keskkonnatehnika AS poolt biofiltermaterjal 

Bioblok, et tõhustada bioloogilist puhastusprotsessi, mis põhineb uputatud ja aereeritava 

biofiltri rakendamisel. 

 

Puhasti asub jõe ääres, probleeme on olnud jões veetaseme tõusuga, mis on puhasti üle 

ujutanud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4-44 - Jõõpre kooli puhasti NAYADIC M-2000A  
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Lindi küla  

Lindi külla rajati aastal 2008 uus bioloogiline väikepuhasti EKOL 15 A. Puhasti koosneb 

eelselgitist, kambrist muda säilitamiseks ja tihendamiseks, bioloogilisest töötlusest koos 

biorootoriga ja järelselgitist. Järelselgitist voolab ülevoolu kaudu puhastatud reovesi 

väljalaskme kaudu suublasse. Reovesi jõuab puhastisse pumpamise teel. 

 

Tabel 4-44 Lindi reoveepuhasti analüüsi tulemused 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

Ühik 
Proov 1  Proov 2 Proov 3 Proov 4  

29.01.2013 3.04.2013 2.09.2013 1.10.2013 

pH 6,0-9,0   7,88 7,74 7,31 7,81 

HA 35 mg/l 10 65 30 32 

BHT7 25 mgO2/l 8 55 42 15 

KHT 125 mg/l 39 129 142 135 

Püld 2 mg/l 1,36 7,99 10 23,1 

Nüld   mg/l 7,79 53,2 45 85,9 

Temperatuur   o
C 4,3 4,1 15,1 10,1 

Allikas: AS Pärnu Vesi 
 

 

4-45 Lindi reoveepuhasti 

 

Lindi küla reoveekogumisalale kehtestatud inimekvivalentide (ie) arv on 380. 
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Liu küla 

Liu piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, reovee kogumine on lahendatud 

kogumismahutite baasil.  

 

Lavassaare reoveepuhasti 

Lavassaare alevikus on enamus reoveekanalisatsioonitorustikust renoveeritud. Paigaldatud 

on ka uus reoveepuhastikompleks BioFix 1B-180, mille võimsus on Q=110 m
3
/d; Qmax=9 

m
3
/h; 600 IE; L=36 kg  BHT7/d. 

 

Reoveepuhastusjaam koosneb kolmest tehnoloogilisest astmest: 

 mehhaaniline eelpuhastus, kuhu kuuluvad võre ja septik 

 Bioloogiline puhastus 

 Keemiline puhastus 

 

Pärast võrekaevu on reoveepumpla, mis pumpab reoveed septikusse. Pärast puhastit 

voolavad puhastatud reoveed biotiiki. 

 

BioFix 1B-180 tehniline kirjeldus 

 septik+pumpla V=25 m3 

 bioreaktor 1B-180 

 keemiline järelpuhasti LK-2,9 

 järelsettemahuti V=15m
3
 

 

 

4-46 Lavassaare reoveepuhasti BioFix 1B-180  



Audru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 

 

 

TMT Pro OÜ 2014 

84 
 

 

4-47 Lavassaare biotiik 

 

Tabel 4-45 Lavassaare reoveepuhasti analüüsi tulemused 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

Ühik 
Proov 1  

11.12.2013 

pH 6,0-9,0   7,22 

HA 35 mg/l 16 

BHT7 25 mgO2/l 5 

KHT 125 mg/l 66 

Püld 2 mg/l 0,6 

Nüld   mg/l 34 

Allikas: Lavassaare Kommunaal OÜ 

 

Lavassaare aleviku reoveekogumisalale kehtestatud inimekvivalentide (ie) arv on 591. 
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4.4.2.1 Vee erikasutusloaga lubatud heitvee väljalaskmete saasteainete 

kogused. 

Alljärgnevas tabelis on toodud vastavalt AS Pärnu Vesi kehtiva vee erikasutusloa nr 

L.VV/321614 (edaspidi veeluba) nõuetele heitvee väljalaskmete saasteainete kogused: 

 

 

Tabel 4-46 Audru valla reoveepuhastite väljalaskude lubatud saasteainete kogused 

aastas 

Saasteaine 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

(mg/l) 

Ahaste 

Bio-50 

BT 

väljalask 

Audru 

Karuslooma 

elamute Bio-

100 BT 

väljalask 

Jõõpre 

Bio-50 

väljalask 

Kihlepa septik 

filterväljakuga 

Kõima 

Bio-50 

väljalask 

Lindi 

EKOL 

15 

väljalask 

Põldeotsa 

Bio-25 

väljalask 

BHT7 25 0,28 0,3 0,5 0,09 0,165 0,14 0,16 

HA 35 0,4 0,4 0,7 0,126 0,24 0,196 0,21 

KHT 125 1,375 1,5 2,5 0,45 0,84 0,7 0,75 

Püld 2 0,022 0,024 0,04 - 0,0132 0,0112 - 

 

Vastavalt OÜ Lavassaare Kommunaal kehtiva vee erikasutusloa nr  

L.VV/322444  (edaspidi veeluba) nõuetele, on heitvee väljalaskmete saasteainete kogused 

järgmised: 

 

Tabel 4-47 Lavassaare reoveepuhastite väljalasu lubatud saasteainete kogused aastas 

Saasteaine 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

(mg/l) 

Lavassaare 

asula 

biopuhasti 

BHT7 25 1,25 

HA 35 1,75 

KHT 125 6,25 

Püld 2 0,1 

 

Vastavalt eraettevõtetele väljastatud vee-erikasutusloa nõuetele, on heitvee väljalaskmete 

saasteainete kogused järgmised: 

 

Tabel 4-48  Eraettevõtetele väljastatud lubatud saasteainete kogused aastas 

Saasteaine 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

(mg/l) 

Valgeranna 

puhkebaas 

Audru Kooli 

BIO-50 

Jõõpre 

Põhikooli 

väljalask 

BHT7 25 0,225 0,18 0,04 

HA 35 0,315 0,25 0,056 

KHT 125 - - 0,2 
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4.5 SADEMEVEE KANALISATSIOON 

Audru alevik 

Sademeveekanalisatsioon on alevikus osaliselt välja ehitatud. Pärna allee sadevete 

ärajuhtimiseks on torustikud osaliselt välja ehitatud. 

 

Ahaste, Jõõpre, Karuslooma piirkonnad 

Paljudes piirkondades on rajatud nõukogude ajal tehtud maaparandusprojektide raames 

drenaažisüsteeme, kuid vihmaveed juhitakse olmekanalisatsioonisüsteemi. 

Drenaažisüsteemide seisukord on teadmata, arvatavasti on nende vanuseks 20-30 aastat. 

Olmekanalisatsiooni rekonstrueerimistööde käigus ilmselt selguvad ühenduskohad 

drenaažisüsteemidega. Kuna kõigis piirkondades on ette nähtud lahkvoolne 

kanalisatsioonisüsteem, tuleb dreeniveed ümber juhtida lähedalasuvatesse kraavidesse (vt. 

Sademevee kraavide skeeme). Juhul, kui vett ei ole võimalik kraavidesse juhtida isevoolselt, 

tuleb rajada pumbakaevud. 

 

Kõima 

Suur liigvee probleem on Kõima külas, kus inimesed juhivad vihmavett 

kanalisatsioonikaevudesse, et päästa oma keldreid uputusest. Sadevee kanalisatsiooni 

rajamiseks on võimalik ära kasutada vanu soojatrasse. Enne projekteerimistöid tuleks välja 

uurida torustike täpne asukoht ning seisukord. 

 

Liigvesi on probleemiks praktiliselt kõikjal vallas, kõige odavam viis on liigvett ära juhtida 

kraavide baasil. 

 

Vastavalt Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele loetakse sademete, drenaaživee ning 

muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimise ehitisi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni osaks (§ 2 lg 

2). Seetõttu peab kohalik omavalitsus reguleerima ka sademeveekanalisatsiooni alast 

tegevust oma territooriumil (§3, lg 3), sõlmides vajadusel sellekohase halduslepingu 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni valdajaga ((§9, lg 2). 

 

Seega jääb tõenäoliselt sadevee ärajuhtimise süsteemide korrastamine Audru valla 

kohustuseks. Ühe arengukava osana on lisatud sadevee kraavide skeemid, kus on näidatud 

riigi poolt korras hoitavad kraavid ning soovituslikud valla poolt korrastatavad kraavid. 

Esimese sammuna tuleb selgitada välja kraavide seisukord ja ligikaudsed tööde mahud.  

  



Audru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 

 

 

TMT Pro OÜ 2014 

87 
 

4.6 KOKKUVÕTE AUDRU VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –

KANALISATSIOONI PROBLEEMIDEST 

4.6.1 Veevarustussüsteemi probleemid 

Üldist 

Veevarustuse probleemid Audru valla külades on jaotatud kahte rühma – probleemideks, 

mis on seotud veevõrgu ning veevarustusseadmetega (pumplad, tuletõrje mahutid) ning 

probleemideks, mis on seotud veekvaliteediga. Andmeid veekvaliteedist on esitatud 

vastavates joogiveekvaliteedi tabelites. 

 

Audru alevik ja selle lähiümbrus 

Veevõrgu ning seadmetega seotud probleemid 

 Põldeotsa külas ja Tiigi elamualal puuduvad nõuetele vastavad tuletõrjevee mahutid.  

 

Ahaste küla 

Veevõrgu ning seadmetega seotud probleemid 

 Piirkonna olemasoleva veevõrgu seisukord on halb. Seda näitab suur registreerimata 

tarbimiste osakaal. 

 Külas on probleem püsiva veekvaliteedi tagamisega. 

 Puuduvad nõuetele vastavad tuletõrjevee mahutid. 

 

Kõima küla 

Veevõrgu ning seadmetega seotud probleemid 

 Külal puudub tuletõrje veevarustus. 

 Piirkonna olemasoleva veevõrgu seisukord on halb. Seda näitavad nii võrgust võetud 

veeanalüüsid kui suur registreerimata tarbimiste osakaal. Järeldus olukorrast põhineb 

vee-ettevõtjalt saadud informatsioonil.  

 

Kihlepa küla 

Veevõrgu ning seadmetega seotud probleemid 

 Puurkaev-pumpla hoone vajab renoveerimist. 

 Piirkonna olemasoleva veevõrgu seisukord on halb. Seda näitab suur registreerimata 

tarbimiste osakaal. 

 Küla lõunapoolsel osal puudub veevõrk. 

 Külal puudub tuletõrje veevarustus. 

 

Jõõpre küla 

Veevõrgu ning seadmetega seotud probleemid 

 Külal puudub nõuetele vastav tuletõrje veevarustus. 

 

Veekvaliteediga seotud probleemid 

 Puurkaevu vesi sisaldab liigselt üldrauda, fluoriide ja ammooniumi. 
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Lindi küla 

Veevõrgu ning seadmetega seotud probleemid 

 Külal puudub nõuetele vastav tuletõrje veevarustus. 

 

Liu küla 

Veevõrgu ning seadmetega seotud probleemid 

 Külal puudub nõuetele vastav tuletõrje veevarustus. 

 

4.6.2 Ühiskanalisatsioonisüsteemi probleemid 

Üldist 

Kanalisatsioonisüsteemi probleemid Audru valla asulates on jaotatud kahte rühma – 

probleemideks, mis on seotud kanalisatsioonivõrgu ning selle seadmetega (pumplad) ning 

probleemideks, mis on seotud reoveepuhastitega. 

 

Audru alevik ja lähiümbrus 

Kanalisatsioonivõrgu ning seadmetega seotud probleemid 

 Lahendamist vajab Karuslooma piirkonna sadevee ärajuhtimine. 

 Põldeotsa küla infiltratsioonihulk süsteemis on väga suur, mis annab tunnistust 

torustike kehvast seisukorrast.  

 Audru kooli reoveepumpla vajab rekonstrueerimist. 

 Lahendamist vajab Põldeotsa küla sadevee ärajuhtimine. 

 

Reoveepuhastiga seotud probleemid 

 Põldeotsa puhasti on kehvas seisus, karkass on roostes ja lagunenud ning puhasti 

vajab rekonstrueerimist 

 Audru kooli reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist 

 

Ahaste küla 

Kanalisatsioonivõrgu ning seadmetega seotud probleemid 

 Vaadates infiltratsiooni hulka Ahaste kanalisatsioonitorustikus, võib järeldada, et 

torustike seisukord on halb. 

 

Reoveepuhastiga seotud probleemid 

 Reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist 

 Biotiigid vajavad puhastamist 

 

Kõima küla 

Kanalisatsioonivõrgu ning seadmetega seotud probleemid 

 Kanalisatsioonitorustik on kehvas seisus, infiltratsioonivee hulk on suur. 

 Lahendada on vaja vihmavee ärajuhtimine, hetkel juhitakse vihmavett 

kanalisatsioonikaevudesse. 
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Reoveepuhastiga seotud probleemid 

 Reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist 

 

Kihlepa küla 

Kanalisatsioonivõrgu ning seadmetega seotud probleemid 

 Kanalisatsioonitorustik on kehvas seisus, infiltratsioonivee hulk on suur. 

 

Reoveepuhastiga seotud probleemid 

 Reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist 

 

Jõõpre küla 

Kanalisatsioonivõrgu ning seadmetega seotud probleemid 

 Kanalisatsioonivõrgu seisukord on halb, infiltratsioonivee hulk on suur. 

 

Reoveepuhastiga seotud probleemid 

 Reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist 
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5 INVESTEERINGUPROJEKTIDE EESMÄRGID JA 

INVESTEERINGUTE STRATEEGIA 

5.1 EESMÄRGID 

Eelnevas osas andsime ülevaate Audru valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni olukorrast 

ja põhiprobleemidest.  

 

Audru valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni investeeringute vajaduste ja nende 

realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel tuleb arvestada:  

 

Tehniliste aspektidega:  

 VK-rajatiste, k.a vee- ja kanalisatsioonivõrkude hetkeseisund, renoveerimise ja/või 

rajamise vajadus;  

 Puurkaevpumplate seisund ja joogiveetöötluse vajadus;  

Keskkonnaaspektidega:  

 Kanalisatsioonivõrgud on amortiseerunud, mistõttu toimub reovee filtratsioon 

pinnasesse, samuti põhjavee reostusoht;  

 Reoveepuhastid on amortiseerunud, mistõttu nende efektiivsus puhastusprotsessis on 

madal; 

 

Majanduslike ja sotsiaalmajanduslike aspektidega:  

 Osades külades elanikud tarbivad nõuetele ja normidele mittevastavat joogivett;  

  

Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda teeninduspiirkonna ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK-süsteemide) seisundist ning järgmistest eeldustest, nõuetest 

ja seadusandlusest:  

 

Investeeringuprojektide realiseerimisega peab olema tagatud:  

 Joogivee vastavus sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (RTL 2001, 100, 1369) nõuetele ning 

Euroopa Ühenduse direktiivile 98/83 EC vähemalt aastaks 2013 (Kirbla ja Tuudi 

küla);  

 Võimalikult lühike tarbevee viibeaeg torustikes (mitte üle 48 tunni);  

 Suublasse juhitava heitvee vastavus Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2012 

määrusele nr 99 ja Euroopa Ühenduse asulaheitvee direktiivi nr 91/271 nõuetele.  

 

Käesolev töö on samuti edasiseks aluseks EL Veepoliitika Raamdirektiivi (2000/60 EEC) 

realiseerimisele. Vastavalt viimati nimetatud dokumendile on Eestit jaotatud kolmeks 

vesikonnanaks, mis lähtudes pinnaveekogude valgala printsiibist on jaotatud omakorda 

alamvesikondadeks. Alamvesikondadele koostatakse veemajanduskavad. Veemajandusliku 

infrastruktuuri areng peab olema veemajanduskavadega kooskõlas.  

5.2 INVESTEERINGUTE STRATEEGIA 

Investeeringuprojektide prioriteetsuse ja ajalise rakendatavuse arvestamisel programmide 

koostamiseks, tuleb lähtuda eelkõige elanikkonna tervisest, keskkonnanõuete täitmisest, 

õigusaktide täitmise kohustusest ja tähtaegadest ning süsteemide tehnilisest seisundist. 
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5.2.1 Elanikkonna tervis  

Elanike tervisega seondub eeskätt joogiveekvaliteet vastavalt määrusele nr 82 ja selle 

tagamine mistahes olukorras – seega tuleb esimese prioriteedina näha ette veeallikate ehk 

puurkaevude, reservuaaride ja pumplate korrasolek.  

5.2.2 ÜVK tegevusest tulenevate keskkonnanõuete täitmine 

Keskkonnanõuete täitmisega seondub ÜVK-süsteemide osas enim reoveepuhasti ja selle 

kaudu suublasse juhitava heitvee kvaliteet. Eestisiseselt on kohustus täita määruse nr 269 

nõudeid juba 31.12.2004 ning EL asulareoveedirektiivi 91/271 nõudeid. Samas 

viimatinimetatud õigusaktiga alla 2000 ie-ga reoveekogumisaladel käideldavat heitvett 

otseselt ei käsitleta. Oluline on ka Keskkonnaameti poolt väljastatud vee erikasutusloa 

nõuete täitmine. 

5.2.3 Õigusaktide täitmise kohustus 

Audru vald ja vee-ettevõtjad peavad oma tegevuses lähtuma nii veeseadusest, ühisveevärgi 

ja –kanalisatsiooniseadusest, planeerimis-, ehitusseadusest ning reast teistest osas 2.2 

käsitletud kui eelnevas punktis nimetatud kvaliteedinõudeid reguleerivatest määrustest. 

 

5.3 INVESTEERINGUPROJEKTID JA 

LAHENDUSALTERNATIIVID AUDRU VALLA ÜVK-

SÜSTEEMIDE INVESTEERINGUTE KAVANDAMISEL 

Kuna kõik aleviku süsteemid on Konsultandi poolt põhiliselt kirjeldatud peatükis 

“Olemasoleva olukorra kirjeldus”, siis käsitleme siinkohal ainult edasiste 

investeeringuprojektide kavasse võetavaid süsteeme ning nendest tulenevaid probleeme ja 

nende võimalikke lahendusalternatiive. 

 

5.4 LÜHIAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM 

5.4.1 Audru alev 

D-1 Reoveekanalisatsioonipumpla rajamine 

Pumpla on ette nähtud rajada ühekambrilisena, s.o. reovee kogumisruum, pumbad ja torustik 

koos toruarmatuuriga paiknevad kõik ühes ruumis. Paigaldatavad pumbad on sukelpumbad. 

Reoveepumplasse on ette nähtud paigaldada 2 tööpumpa, mis töötavad vahelduvalt.  

Pumplasse paigaldatava pumpade tootlikus on KPJ-1=5,0 l/s 

 

Reoveepumpla parameetrid on alljärgnevad: 

 Reoveepumpla KPJ-1: 

 Pumpla tootlikkus Q=5,0 l/s 

 Pumpla tõstekõrgus Htot=8 m 

 Pumpla siseläbimõõt Ø1600mm 

 

Reoveepumpla hooldamiseks on ettenähtud rajada teenindustee koos platsiga, kogu 

pindalaga 60 m
2
. 
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E-1 Reoveepuhasti rajamine 

Lühiajalise programmi raames näeme ette Audru kooli reoveepuhasti rekonstrueerimise  

Rekonstrueerimise raames likvideeritakse olemasolev reoveepuhasti ja rajatakse septik koos 

võreseadmega ning filterväljak. 

 

Puhastusprotsess toimub järgmistes etappides: 

 eelpuhastus ehk mehaaniline puhastus võres ja septikus 

 bioloogiline puhastus ehk põhipuhastus pinnasfiltris 

 

Eelpuhastuseks kasutatakse võre ja septikut. Bioloogiline puhastus toimub rõhtläbivooluga 

pinnasfiltris. 

 

Reoveepuhasti koosneb järgnevatest osadest: 

 

 Reoveepumpla, koos vooluhulga kulumõõturiga 

 Mehaaniline võrekaev jõudlusega kuni 5m³/h 

 Septik V=20m³ koos fosfori ärastusseadme lisamise võimalusega 

 Jaotuskaevud 

 Pinnasfilter 240m³ 

 Kokkuvoolukaev 

 Proovivõtukaev 

 Suubla 

 

Reoveepuhasti hooldamiseks ja septiku tühjendamiseks on ettenähtud rajada reoveepuhasti 

juurde teenindustee koos platsiga ca 150 m
2
. 

5.4.2 Põldeotsa küla 

A-1 Veevõrgu rajamine 

Põldeotsa külla on ette nähtud rajada veetorustik tuletõrjeveemahuti tarbeks, et hilisemas 

faasis oleks võimalik rajada Põldeotsa töökoda ja Põldeotsa tee 6 kinnistu vahele 

tuletõrjeveemahutid. Veevarustuse torustikud on ette nähtud rajada PE torudest, 

surveklassiga PN10, Ø63mm. Torustiku pikkus on 7,0 m. 

 

C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja rajamine 

Põldeotsa külla on ette nähtud rajada reoveekanalisatsioonisüsteem olemasoleva 

kanalisatsioonivõrgu asemele. 

 

Põldeotsa küla arvutuslik vooluhulk: Q=11 m³/d. 

 

Lühiajalise programmi raames on ette nähtud rajada kanalisatsioonitorustikud Põldeotsa 

teele. Põldeotsa küla reovesi juhitakse reoveepuhastisse. Torustikud rajatakse lahtisel 

meetodil. 

 

Olemasolevad kinnistuühendustorustikud on ette nähtud juhtida uude 

kanalisatsioonisüsteemi. Torustikud rajatakse PVC või PP  Ø160mm - Ø200mm  

plasttorustikest  rõngasjäikusega SN8. 
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Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 

 Torustik   Ø160, Ø200 PVC või PP  SN 8                   pikkus 949m 

 Liitumispunktid                                                                   kokku 18 tk.                                

  

Kinnistule on ette nähtud rajada liitumispunkt (piirikaev) kinnistu piirist mitte kaugemale 

kui 1 m. Liitumispunktiks on kanalisatsioonitoru Ø200/160mm või kanalisatsioonikaev  

Ø400/315mm. 

 

E-1 Reoveepuhasti rajamine 

Lühiajalise programmi raames rajatakse Põldeotsa külla uus reoveepuhasti. 

 

Puhastusprotsess toimub järgmistes etappides: 

 eelpuhastus ehk mehaaniline puhastus võres ja septikus 

 bioloogiline puhastus ehk põhipuhastus pinnasfiltris 

 

Eelpuhastuseks kasutatakse võre ja septikut. Bioloogiline puhastus toimub rõhtläbivooluga 

pinnasfiltris. Järelpuhastus toimub  biotiigis. 

 

Reoveepuhasti koosneb järgnevatest osadest: 

 

 Reoveepumpla, koos reovee kulumõõtjaga 

 Mehaaniline võrekaev jõudlusega kuni 35m³/h 

 Septik V=20m³ koos fosfori ärastusseadme lisamise võimalusega 

 Jaotuskaevud 

 Pinnasfilter 240m³ 

 Kokkuvoolukaev 

 Suubla 

 

Reoveepuhasti on ettenähtud paigutada muldesse, kuna heitveele puudub piisavalt sügav 

eesvool. Heitvee suublaks on olemasolev kraav. Kraavi nõlvad ja põhi tuleb setetest ja 

võsast puhastada ja süvendada 250m ulatuses.  

 

Reoveepuhasti hooldamiseks ja septiku tühjendamiseks on ettenähtud rajada reoveepuhasti 

juurde teenindustee pikkusega ca 110,0 m. Tee saab alguse olemasolevalt teelt Mõisapargi ja 

Nurga kinnistute vahel olevalt ristmikult. Tee ehituskäigus rajatakse üks truup ja 

kruuskattega tee. 

 

F-1 Tuletõrjeveevarustuse rajamine 

Põldeotsa küla tuletõrjeveevarustus on käesoleval hetkel lahendatud avatud tuletõrje 

veevõtukoha baasil (bassein).  

Lühiajalise programmi raames rajatakse uus tuletõrje-veehoidla koos veevõtu kaevuga, mis 

on ette nähtud olemasoleva basseini kohale. Olemasolev bassein osaliselt likvideeritakse. 

Tulenevalt tuletõrjeks nõutavast vooluhulgast – 15 l/s, ning tulekahju arvestuslikust 

kestusest – 3 h, on veehoidla mahutis säilitatava tuletõrjeveevaru ~162 m³.  

Mahutite täitmine toimub veetorustikust PE Ø63mm. Mahutite paigaldamisel ja 

ankurdamisel jälgida tootjafirma nõudeid. Tuletõrjeveeautodele tuleb tagada  juurdepääs 

veevõtukohtadele ning vee võtmine kõigil aastaaegadel. Veevõtukaevud on ette nähtud 

rajada soojustatud luukidega. 
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5.4.3 Ahaste küla 

A-1 Veevõrgu rekonstrueerimine 

Lühiajalises programmis näeme ette rajada veetorustikud Ahaste teele, Ahaste põik tänavale 

ja teistele teemaadele, mis ei oma praegu nime. Joogivesi saadakse küla keskel asuvast 

puurkaev-pumplast.  

Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Ristumised riigimaanteega rajatakse kinnisel 

meetodil. Olemasolevad kinnistu veeühendused on ette nähtud ühendada uue proj. 

veesüsteemiga. Torustikud rajatakse PE Ø32mm – Ø110mm plasttorustikest  surveklassiga 

PN10. 

 

Veetorustikud 

 Torustik Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø110 PE PN10            pikkus 2550 m 

 Liitumispunktid      kokku 36 tk. 

 

Kinnistule on ette nähtud rajada liitumispunkt (maakraan) kinnistu piirist mitte kaugemale 

kui 1 m. Kui liitumispunkti ei ole võimalik rajada seaduses ette nähtud kaugusel kinnistu 

piirist (kuni 1 m), siis on liitumispunkt projekteeritud kaugemale. 

 

C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine 

Lühiajalises programmis näeme ette rajada Ahaste külla proj. reoveekanalisatsioonisüsteem 

olemasoleva kanalisatsioonivõrgu asemele. 

 

Ahaste küla arvutuslik vooluhulk: Q~25m³/d. 

 

Ette on nähtud rajada proj. kanalisatsioonitorustikud Ahaste teele, Ahaste põik tänavale ja 

teistele teemaadele, mis ei oma praegu nime. Ahaste küla reovesi juhitakse proj. 

reoveepuhastisse, mis asub Ellamaa Suurfarmi kinnistu kõrval.  

 

Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Ristumised riigimaanteega rajatakse kinnisel 

meetodil. 

Olemasolevad kinnistuühendustorustikud on ette nähtud juhtida uude proj. 

kanalisatsioonisüsteemi. Torustikud rajatakse PVC või PP Ø160mm - Ø200mm 

plasttorustikest  rõngasjäikusega SN8. 

 

Kanalisatsioonitorustikud 

 Torustik Ø160, Ø200 PVC või PP  SN 8   pikkus 2215m 

 Torustik Ø110 PE PN6     pikkus 665 m 

 Liitumispunktid      kokku 34 tk. 

  

Kinnistule on ette nähtud rajada liitumispunkt (piirikaev) kinnistu piirist mitte kaugemale 

kui 1 m. Kui liitumispunkti ei ole võimalik rajada seaduses ette nähtud kaugusel kinnistu 

piirist (kuni 1 m), siis on liitumispunkt projekteeritud kaugemale. Kaevukoja ja Tankla 

kinnistute reovesi tuleb juhtida kanalisatsioonisüsteemi survekanalisatsioonitorustiku kaudu. 

Liitumispunktiks on kanalisatsioonitoru Ø200/160mm või kanalisatsioonikaev  

Ø400/315mm. 

Sademe- ja drenaaživett ei ole lubatud projekteeritud reoveekanalisatsioonisüsteemi juhtida. 

Kui Ahaste põik 2 ja Ahaste põik 6 juhivad praegu drenaaživett kanalisatsioonisüsteemi, siis 

perspektiivis tuleb see torustik likvideerida ja jätkata drenaaživee juhtimist olemasolevasse 

drenaažisüsteemi. 
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Käesoleval hetkel on Ahaste küla reovesi juhitud reoveepuhastile isevoolselt. Antud projekti 

raames need torustikud rekonstrueeritakse. 

Ahaste küla tiheasustusala kinnistute reovee juhitakse kanalisatsioonipumplasse KPJ-1 ning 

sealt edasi reoveepuhastile. 

Sellest tulenevalt on ette nähtud rajada kanalisatsioonipumpla KPJ-1, Øsise1600mm.  

Reoveed pumbatakse mööda proj. survekanalisatsioonitorustikku Ø110mm PEH PN10 

reoveepuhastile. 

Survekanalisatsioonitorustik on ette nähtud rajada min. 1,5m sügavusele. 

 

D-1 Reoveekanalisatsioonipumpla rajamine 

Pumpla on ette nähtud rajada ühekambrilisena, s.o. reovee kogumisruum, pumbad ja torustik 

koos toruarmatuuriga paiknevad kõik ühes ruumis. Paigaldatavad pumbad on sukelpumbad. 

Reoveepumplasse on ette nähtud paigaldada 2 tööpumpa. Pumplasse juhitav arvutuslik 

reoveehulk on ca 25m³/d. Lähtuvalt sellest on valitud pumpla ja pumbad. 

 

Projekteeritud reoveepumpla parameetrid on alljärgnevad: 

 Reoveepumpla KPJ-1: 

 Pumpla tootlikkus Q=10 m3/h 

 Pumpla tõstekõrgus H=5 m 

 Survetorustik Ø110 mm, L=507 m    

 Pumpla Øsise1600mm 

 

Reoveepumpla hooldamiseks on ettenähtud rajada teenindustee koos platsiga, kogu 

pindalaga 46 m
2
. 

 

E-1 Reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Reoveepuhasti koosneb maa-alustest raudbetoonmahutist ja selle peale ehitatud 

tehnoloogiliste seadmete hoonest, olemasolevast Bio-50 tüüpi puhastusseadmest ja 

rajatavast mudatihendusmahutist. Ahaste reoveepuhasti on aktiivmudaseade, mis koosneb 

ühtlustusmahutist, õhustuskambrist, järelsetitist ja liigmuda kogumismahutist, nn. 

mudatihendist. Ühtlustusmahuti tehakse monoliitsest raudbetoonist, õhustuskamber ja 

järelsetiti rekonstrueeritakse olemasolevas Bio-50 puhastis ning mudamahuti rajatakse 

monteeritavana, vastavalt kolme- ja kahemeetrise läbimõõduga r/b kaevuelementidest. 

 

Tehnoloogiliste seadmete hoone ehitatakse ühtlustusmahutite peale. Tehnoloogiline hoone 

on ettenähtud soojustada ja paigaldada hoonesse kütteseadmed ja ventilatsioon. 

Tehnoloogiliste seadmete hoonesse paigaldatakse kõik seadmed, mis ei talu 

miinustemperatuure: vooluhulgamõõtur, võreseade, puhurid, fosforiärastusseade.  

Uues Ahaste reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgmistes etappides: 

 mehaaniline puhastus võreseadmes  

 bioloogiline puhastus ühtlustusmahutiga aktiivmudaseadmes 

 jääkmuda käitlus mudatihendis  

Reovesi jõuab Ahaste reoveepuhastisse aleviku reoveepumplast tuleva survetoru, mis lõpeb 

tehnohoones paikneva võreseadme rahustuskasti kohal. Survetoru tehnohoonesse 

jäävaltõusutorul on vooluhulgamõõturi andur (DN80). 

 

Reoveepuhasti hooldamiseks ja septiku tühjendamiseks on ettenähtud rajada reoveepuhasti 

juurde teenindustee pikkusega ca 120,0m, pindalaga 700m2. Tee saab alguse olemasolevalt 

juurdepääsu teelt puhastisse. 
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Kõik kolm biotiiki on vaja puhastada sinna kogunenud setetest ja vajadusel uuendada sisse 

ja väljavoolutorustikud. 

 

F-1 Tuletõrjeveevarustuse rajamine 

Lühiajalises programmis näeme ette rajada Päästekeskuse nõudmisel Ahaste tee 9 ja Ahaste 

põik 4 kinnistute vahele tuletõrje-veehoidla koos veevõtu kaevuga. Mahuti rajamise 

eesmärgiks on tagada Ahaste küla elamuala väline tuletõrjevee vooluhulk. 

Tulenevalt tuletõrjeks nõutavast vooluhulgast – 10 l/s, ning tulekahju arvestuslikust 

kestusest – 3 h, on reservuaaris säilitatava tuletõrjeveevaru ~108 m³.  

 

Olemasoleva ja proj. tuletõrjevee veevõtukoha teeninduspiirkonnaga oleks tagatud Ahaste 

küla elamuala väline tuletõrje vooluhulk. 

 

Mahutite täitmine toimub proj. veetorustikust PE Ø63mm. Mahutite paigaldamisel ja 

ankurdamisel jälgida tootjafirma nõudeid. Mahuti ankurdamine vastavalt valmistaja-tehase 

instruktsioonile (r/b plaat, ankrupoldid ja ankruköied). Vajadusel paigutada mahutite alla 

alusplaadid. 

Tuletõrjeveeautodele tuleb tagada  juurdepääs veevõtukohtadele ning vee võtmine kõigil 

aastaaegadel. Veevõtukaevud on ette nähtud rajada soojustatud luukidega. 

 

C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine 

Lühiajalises programmis näeme ette isevoolse truubitoru kruusateel, pinnaseteel või 

haljasalal ja tugimüüri rajamise. Truubi ristumisel projekteeritud torustikuga, tuleb seda 

pikendada ning pealt täita ja rajada sinna tugimüür. Pikkuseks on arvestatud 12 m. 

5.4.4 Jõõpre küla 

A-1 Veevõrgu rajamine 

Jõõpre külla on ette nähtud rajada veetorustik tuletõrjeveemahuti tarbeks, et hilisemas faasis 

oleks võimalik rajada Kooli kelder kinnistu peale tuletõrjeveemahutid. Veevarustuse 

torustikud on ette nähtud rajada PE torudest, surveklassiga PN10, Ø63mm. Torustiku pikkus 

on 17,0 m. 

 

B-1 Puurkaevpumpla (kat.nr 5219) rekonstrueerimine ja veetöötlusseadmete rajamine 

Kui Jõõpre küla Enu puurkaevpumpla veekvaliteeti ei sa nõuetele vastavaks, siis ühe 

alternatiivina näeme ette vana puurkaevpumpla (kat.nr 5219) kasutuselevõtu. Selleks tuleb 

puurkaevpumpla ja hoone rekonstrueerida ning rajada veetöötlussüsteem fluoriidide 

eraldamiseks. Veetöötlussüsteemina näeme ette pöördosmoosseadme paigaldamist koos 

kõikide vajalike seadmetega.  

 

C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine 

Lühiajalise programmi raames on ette nähtud rajada Jõõpre külla uus 

reoveekanalisatsioonisüsteem olemasoleva kanalisatsioonivõrgu asemele. 

 

Jõõpre  küla arvutuslik vooluhulk: Q=50 m³/d. 

 

Ette on nähtud rajada kanalisatsioonitorustikud Aisa teele ja Looga teele. Jõõpre küla 

reovesi juhitakse proj. reoveepuhastisse Aisa tee 2b kinnistul.  

Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Olemasolevad kinnistuühendustorustikud on ette 

nähtud juhtida uude kanalisatsioonisüsteemi. Torustikud rajatakse PVC või PP  Ø160mm - 

Ø200mm  plasttorustikest  rõngasjäikusega SN8. 
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Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud: 

Torustik   Ø160, Ø200 PVC või PP  SN 8              pikkus 1250m 

 Liitumispunktid                                                                kokku 17 tk.                                

  

Kinnistule on ette nähtud rajada liitumispunkt (piirikaev) kinnistu piirist mitte kaugemale 

kui 1 m. Liitumispunktiks on kanalisatsioonitoru Ø200/160mm või kanalisatsioonikaev  

Ø400/315mm. Sademe- ja drenaaživett ei ole lubatud projekteeritud 

reoveekanalisatsioonisüsteemi juhtida. 

 

Käesoleval hetkel on Jõõpre kooli reovesi juhitud krundil asuvasse reoveepuhastisse, mis 

töö käigus likvideeritakse. 

Vastavalt kanalisatsiooni eelvoolu kõrgusele, ei ole võimalik arendusala reovett sinna 

juhtida isevoolselt.  Jõõpre kooli ja lasteaia reovesi on ette nähtud juhtida rajatavasse 

pumplasse KPJ-1 ning sealt edasi  kuni voolurahustuskaevuni VRK-1 Teeääre kinnistu 

lähistel. Seega kool ja lasteaed liidetakse küla reoveekanalisatsiooni süsteemiga. Sellest 

tulenevalt on ette nähtud rajada kanalisatsioonipumpla KPJ-1, Ø1600mm. Reoveed 

pumbatakse mööda survekanalisatsioonitorustikku Ø110mm PEH PN10 isevoolsesse 

kanalisatsioonitorustikku, mis paikneb Teeääre kinnistu lähistel. 

Survekanalisatsioonitorustiku rajamissügavus on minimaalselt 1,5m toru peale. 

Riigimaantee alt minev survetorustik rajatakse kinnisel meetodil. 

 

D-1 Reoveekanalisatsioonipumpla rajamine 

Pumpla on ette nähtud rajada ühekambrilisena, s.o. reovee kogumisruum, pumbad ja torustik 

koos toruarmatuuriga paiknevad kõik ühes ruumis. Paigaldatavad pumbad on sukelpumbad. 

Reoveepumplasse on ette nähtud paigaldada 2 tööpumpa, mis töötavad vahelduvalt.  

Pumplasse juhitav arvutuslik reoveehulk on 0,6 m³/h; 5 m³/d. Lähtuvalt sellest on valitud 

pumpla ja pumbad. 

 

Reoveepumpla parameetrid on alljärgnevad: 

 Reoveepumpla KPJ-1: 

 Pumpla tootlikkus Q=6,0 l/s 

 Pumpla tõstekõrgus Htot=10 m 

 Survetorustik Ø110 mm, L=350 m    

 Pumpla siseläbimõõt Ø1600mm 

 

Reoveepumpla hooldamiseks on ettenähtud rajada teenindustee koos platsiga, kogu 

pindalaga 33 m
2
. 

 

E-1 Reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Reoveepuhasti koosneb maa-alustest raudbetoonmahutist ja selle peale ehitatud 

tehnoloogiliste seadmete hoonest, olemasolevast Bio-50 tüüpi puhastusseadmest ja 

rajatavast mudatihendusmahutist. Jõõpre reoveepuhasti on aktiivmudaseade, mis koosneb 

ühtlustusmahutist, õhustuskambrist, järelsetitist ja liigmuda kogumismahutist, nn. 

mudatihendist. Ühtlustusmahuti tehakse monoliitsest raudbetoonist, õhustuskamber ja 

järelseti rekonstrueeritakse olemasolevas Bio-50 puhastis ning mudamahuti rajatakse 

monteeritavana, vastavalt kolme- ja kahemeetrise läbimõõduga r/b kaevuelementidest. 

 

Tehnoloogiliste seadmete hoone ehitatakse ühtlustusmahutite peale. Tehnoloogiline hoone 

on ettenähtud soojustada ja paigaldada hoonesse küteseadmed ja ventilatsioon. 
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Tehnoloogiliste seadmete hoonesse paigaldatakse kõik seadmed, mis ei talu 

miinustemperatuure: vooluhulgamõõtur, võreseade, puhurid, fosforiärastusseade. 

Tehnohoones rajada eraldi ruum puhurite jaoks ning wc ja kraanikausi jaoks. Tehnohoone 

on ettenähtud ühendada tsentraalsesse veevõrku. 

Uues Jõõpre reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgmistes etappides: 

 mehaaniline puhastus võreseadmes  

 bioloogiline puhastus ühtlustusmahutiga aktiivmudaseadmes 

 jääkmuda käitlus mudatihendis  

Reovesi jõuab Jõõpre reoveepuhastisse läbi puhasti territooriumil asuva reoveepumplast 

tuleva survetoru, mis lõpeb tehnohoones paikneva võreseadme rahustuskasti kohal. 

Survetoru tehnohoonesse jäävaltõusutorul on vooluhulgamõõturi andur (DN80).  

 

Reoveepuhasti hooldamiseks ja septiku tühjendamiseks on ettenähtud rajada reoveepuhasti 

juurde teenindustee pikkusega ca 70,0m, pindalaga 340m². Tee saab alguse olemasolevalt 

teelt. Juurdepääsu-hooldustee on planeeritud puhasti territooriumile ja tee lõppeb 

laiendusega, mis võimaldab juurdepääsu erinevatele puhasti osadele ja teenindusautode 

manööverdamiseks ja parkimiseks. 

 

F-1 Tuletõrjeveevarustuse rajamine 

Lühiajalise programmi raames on ette nähtud rajada Päästekeskuse nõudmisel Jõõpre kooli 

kinnistule tuletõrje-veehoidla koos veevõtu kaevuga. Mahuti rajamise eesmärgiks on tagada 

Jõõpre kooli ja tulevikus ka samale kinnistule rajatava lasteaia väline tuletõrjevee vooluhulk. 

Tulenevalt tuletõrjeks nõutavast vooluhulgast – 15 l/s, ning tulekahju arvestuslikust 

kestusest – 3 h, on reservuaaris säilitatava tuletõrjeveevaru ~162m³.  

Nende kahe veevõtukohaga oleks tagatud Jõõpre küla väline tuletõrje veevajadus.  

Mahutite täitmine toimub veetorustikust PE Ø63mm. Mahutite paigaldamisel ja 

ankurdamisel jälgida tootjafirma nõudeid. Tuletõrjeveeautodele tuleb tagada  juurdepääs 

veevõtukohtadele ning vee võtmine kõigil aastaaegadel. Veevõtukaevud on ette nähtud 

rajada soojustatud luukidega. 

5.4.5 Kõima küla 

A-1 Veevõrgu rekonstrueerimine 

Lühiajalises programmis näeme ette rajada veetorustikud Kaare teele ja Torni teele. 

Joogivesi saadakse küla keskel asuvast puurkaev-pumplast. Torustikud rajatakse lahtisel 

meetodil. 

Olemasolevad kinnistu veeühendused on ette nähtud ühendada uue proj. veesüsteemiga. 

Torustikud rajatakse PE Ø32mm – Ø110mm plasttorustikest  surveklassiga PN10. 

 

Veetorustikud: 

 Torustik Ø32, Ø40, Ø63, Ø75, Ø110 PE PN10  pikkus 960 m 

 Liitumispunktid      kokku 17 tk. 

 

Kinnistule on ette nähtud rajada liitumispunkt (maakraan) kinnistu piirist mitte kaugemale 

kui 1 m. Kui liitumispunkti ei ole võimalik rajada seaduses ette nähtud kaugusel kinnistu 

piirist (kuni 1 m), siis on liitumispunkt projekteeritud kaugemale. 

 

C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine 

Kõima külla on ette nähtud rajada proj. reoveekanalisatsioonisüsteem olemasoleva 

kanalisatsioonivõrgu asemele. 
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Kõima küla arvutuslik vooluhulk: Q~20m³/d. 

 

Ette on nähtud rajada proj. kanalisatsioonitorustikud Kaare teele ja Torni teele. Kõima küla 

reovesi juhitakse proj. reoveepuhastisse, mis asub Kivitööstuse, Reinuhansu ja Allika 

kinnistute vahel. Torustikud rajatakse lahtisel meetodil.  

Olemasolevad kinnistuühendustorustikud on ette nähtud juhtida uude proj. 

kanalisatsioonisüsteemi. Torustikud rajatakse PVC või PP Ø160mm - Ø250mm 

plasttorustikest  rõngasjäikusega SN8. 

 

Kanalisatsioonitorustikud: 

 Torustik Ø160, Ø200, Ø200 PVC või PP  SN 8  pikkus 1130 m 

 Torustik Ø110 PE PN6     pikkus 330 m 

 Liitumispunktid      kokku 17 tk. 

  

Kinnistule on ette nähtud rajada liitumispunkt (piirikaev) kinnistu piirist mitte kaugemale 

kui 1 m. Kui liitumispunkti ei ole võimalik rajada seaduses ette nähtud kaugusel kinnistu 

piirist (kuni 1 m), siis on liitumispunkt projekteeritud kaugemale. 

Liitumispunktiks on kanalisatsioonitoru Ø200/160mm või kanalisatsioonikaev  

Ø400/315mm. 

Sademe- ja drenaaživett ei ole lubatud projekteeritud reoveekanalisatsioonisüsteemi juhtida. 

 

Käesoleval hetkel on Kõima küla reovesi juhitud reoveepuhastile isevoolselt. Antud projekti 

raames need torustikud rekonstrueeritakse. 

Vastavalt kanalisatsiooni eelvoolu kõrgusele, ei ole võimalik Kõima kuivati, Sepikoja, 

Möldri, Kubja ja Kombainikuuri kinnistult reovett sinna juhtida isevoolselt. Nende 

kinnistute reovesi on ette nähtud juhtida proj. pumplasse KPJ-1 ning sealt edasi kuni 

voolurahustuskaevuni VRK-1. 

Sellest tulenevalt on ette nähtud rajada kanalisatsioonipumpla KPJ-1, Øsise1600mm. 

Reoveed pumbatakse mööda proj. survekanalisatsioonitorustikku Ø110mm PEH PN10 proj. 

isevoolsesse kanalisatsioonitorustikku, mis paikneb Torni teel. Ülejäänud Kõima küla 

reovesi juhitakse proj kanalisatsioonipumplasse KPJ-2 ja juhitakse sealt edasi 

reoveepuhastile. Sellest tulenevalt on ette nähtud rajada kanalisatsioonipumpla KPJ-2, 

Øsise1600mm. Reoveed pumbatakse mööda proj. survekanalisatsioonitorustikku Ø110mm 

PEH PN10 reoveepuhastile. 

 

Survekanalisatsioonitorustik on ette nähtud rajada min. 1,5m sügavusele.  

Vajadusel tuleb ette näha reoveepuhasti suubla uuring ja selle süvendamine. 

 

D-1 Reoveekanalisatsioonipumpla rajamine 

Pumplad on ette nähtud rajada ühekambrilisena, s.o. reovee kogumisruum, pumbad ja 

torustik koos toruarmatuuriga paiknevad kõik ühes ruumis. Paigaldatavad pumbad on 

sukelpumbad. Reoveepumplasse on ette nähtud paigaldada 2 tööpumpa. Lähtuvalt 

vooluhulgast on valitud pumpla ja pumbad. 

 

Reoveepumpla KPJ-1 parameetrid on alljärgnevad: 

 Reoveepumpla KPJ-1: 

 Pumpla tootlikkus Q=2-4 m
3
/h 

 Pumpla tõstekõrgus H=5 m 

 Survetorustik Ø110 mm, L=110 m    

 Pumpla Øsise1600mm 
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Reoveepumpla KPJ-2 parameetrid on alljärgnevad: 

 Reoveepumpla KPJ-2: 

 Pumpla tootlikkus Q=5 m
3
/h 

 Pumpla tõstekõrgus H=3 m 

 Survetorustik Ø110 mm, L=217 m    

 Pumpla Øsise1600mm 

 

Reoveepumplate hooldamiseks on ettenähtud rajada teenindusteed koos platsidega, kogu 

pindalaga 92 m
2
. 

 

E-1 Reoveepuhasti rekonstrueerimine 
Reoveepuhasti koosneb maa-alustest raudbetoonmahutist ja selle peale ehitatud 

tehnoloogiliste seadmete hoonest, olemasolevast Bio-50 tüüpi puhastusseadmest ja 

rajatavast mudatihendusmahutist. Kõima reoveepuhasti on aktiivmudaseade, mis koosneb 

ühtlustusmahutist, õhustuskambrist, järelsetitist ja liigmuda kogumismahutist, nn. 

mudatihendist. Ühtlustusmahuti tehakse monoliitsest raudbetoonist, õhustuskamber ja 

järelseti rekonstrueeritakse olemasolevas Bio-50 puhastis ning mudamahuti rajatakse 

monteeritavana, vastavalt kolme- ja kahemeetrise läbimõõduga r/b kaevuelementidest. 

Tehnoloogiliste seadmete hoone ehitatakse ühtlustus mahutite peale. Tehnoloogiline hoone 

on ettenähtud soojustada ja paigaldada hoonesse küteseadmed ja ventilatsioon. 

Tehnoloogiliste seadmete hoonesse paigaldatakse kõik seadmed, mis ei talu 

miinustemperatuure: vooluhulgamõõtur, võreseade, puhurid, fosforiärastusseade.  

Uues Kõima reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgmistes etappides: 

 mehaaniline puhastus võreseadmes  

 bioloogiline puhastus ühtlustusmahutiga aktiivmudaseadmes 

 jääkmuda käitlus mudatihendis  

 

Reovesi jõuab Kõima reoveepuhastisse läbi asulas asuva reoveepumpla, mille survetoru 

lõpeb tehnohoones paikneva võreseadme rahustuskasti kohal. Survetoru tehnohoonesse 

jäävaltõusutorul on vooluhulgamõõturi andur (DN80). 

 

Reoveepuhasti hooldamiseks ja septiku tühjendamiseks on ettenähtud rajada reoveepuhasti 

juurde teenindustee pikkusega ca 70,0m, pindalaga 280m². Tee saab alguse olemasolevalt 

teelt. 

 

F-1 Tuletõrjeveevarustuse rajamine 

Lühiajalise programmi raames rajatakse Päästekeskuse nõudmisel puurkaev-pumpla juurde 

tuletõrje-veehoidla koos veevõtu kaevuga. Mahuti rajamise eesmärgiks on tagada Kõima 

küla väline tuletõrjevee vooluhulk. 

Tulenevalt tuletõrjeks nõutavast vooluhulgast – 15 l/s, ning tulekahju arvestuslikust 

kestusest – 3 h, on reservuaaris säilitatava tuletõrjeveevaru ~162 m³.  

Mahutite täitmine toimub veetorustikust PE Ø63mm. Mahutite paigaldamisel ja 

ankurdamisel jälgida tootjafirma nõudeid.  

Tuletõrjeveeautodele tuleb tagada  juurdepääs veevõtukohtadele ning vee võtmine kõigil 

aastaaegadel. Veevõtukaevud on ette nähtud rajada soojustatud luukidega. 
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5.4.6 Kihlepa küla 

A-1 Veevõrgu rekonstrueerimine ja rajamine 

Lühiajalise programmi raames on ette nähtud rajada veetorustikud Kihlepa-Lepaspea ja 

Kärbu-Kõima tee vahelisele alale ning Vargara teele. Joogivesi saadakse küla keskel asuvast 

puurkaev-pumplast.  

Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Ristumisel riigimaanteega rajatakse torustikud 

kinnisel meetodil. 

Olemasolevad kinnistu veeühendused on ette nähtud ühendada uue proj. veesüsteemiga. 

Torustikud rajatakse PE Ø32mm – Ø75mm plasttorustikest  surveklassiga PN10. 

 

Veetorustikud: 

 Torustik Ø32, Ø50, Ø63, Ø75 PE PN10   pikkus 1415 m 

 Liitumispunktid      kokku 16 tk. 

 

Kinnistule on ette nähtud rajada liitumispunkt (maakraan) kinnistu piirist mitte kaugemale 

kui 1 m. Kui liitumispunkti ei ole võimalik rajada seaduses ette nähtud kaugusel kinnistu 

piirist (kuni 1 m), siis on liitumispunkt projekteeritud kaugemale. 

Mäetaguse kinnistu juures on veetorustikule ettenähtud läbipesukaev. 

 

B-1 Puurkaev-pumpla hoone rekonstrueerimine 

Puurkaevpumpla rekonstrueeritakse ja rajatakse veetöötlusseadmed 2014 aastal. Tööd 

lõpetatakse hiljemalt 2014 mai kuus. Lühiajalises programmis näeme ette puurkaevu hoone 

rekonstrueerimise. Hoonel tuleb vahetada katus, uks, seinad viimistleda ja muuta 

soojapidavaks.  

 

Puurkaev-pumpla hooldamiseks on ettenähtud rajada teenindustee koos platsiga, kogu 

pindalaga 172 m
2
.  

 

C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine 

Lühiajalise programmi raames on Kihlepa külla ette nähtud rajada uus 

reoveekanalisatsioonisüsteem olemasoleva kanalisatsioonivõrgu asemele. 

 

Kihlepa küla arvutuslik vooluhulk: Q~18 m³/d. 

 

Ette on nähtud rajada kanalisatsioonitorustikud Kihlepa-Lepaspea ja Kärbu-Kõima tee 

vahelisele alale. Kihlepa küla reovesi juhitakse reoveepuhastisse, mis asub Männi kinnistu ja 

Kärbu-Kõima tee vahelisel alal.  

Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Ristumisel riigimaanteega rajatakse torustikud 

kinnisel meetodil. 

Olemasolevad kinnistuühendustorustikud on ette nähtud juhtida uude  

kanalisatsioonisüsteemi. Torustikud rajatakse PVC või PP Ø160mm - Ø250mm 

plasttorustikest  rõngasjäikusega SN8. 

 

Kanalisatsioonitorustikud: 

 Torustik Ø160 PVC või PP SN 8    pikkus 750 m 

 Torustik Ø110 PE PN6     pikkus 12m 

 Liitumispunktid      kokku 13 tk. 
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Kinnistule on ette nähtud rajada liitumispunkt (piirikaev) kinnistu piirist mitte kaugemale 

kui 1 m. Kui liitumispunkti ei ole võimalik rajada seaduses ette nähtud kaugusel kinnistu 

piirist (kuni 1 m), siis on liitumispunkt projekteeritud kaugemale. Eedu-Jaagu kõrval oleva 

kinnistu kanalisatsiooni liitumine kanalisatsioonivõrguga on lahendatud survetorustiku 

kaudu, et vältida liiga sügava kanalisatsioonitorustiku rajamist. Selle kinnistute reovee 

kanaliseerimise täpne lahendu antakse tööprojekti staadiumis. 

Liitumispunktiks on kanalisatsioonitoru Ø200/160mm või kanalisatsioonikaev  

Ø400/315mm.  

Sademe- ja drenaaživett ei ole lubatud projekteeritud reoveekanalisatsioonisüsteemi juhtida. 

 

Käesoleval hetkel on Kihlepa küla reovesi juhitud reoveepuhastile isevoolselt. Lühiajalise 

programmi raames need torustikud rekonstrueeritakse. 

 

E-1 Reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Puhastusprotsess toimub järgmistes etappides: 

 eelpuhastus ehk mehaaniline puhastus võres ja septikus 

 bioloogiline puhastus ehk põhipuhastus pinnasfiltris 

 

Eelpuhastuseks kasutatakse võre ja septikut. Bioloogiline puhastus toimub rõhtläbivooluga 

pinnasfiltris. Järelpuhastus toimub  biotiigis. 

 

Reoveepuhasti koosneb järgnevatest osadest: 

 

 Reoveepumpla, koos vooluhulga kulumõõturiga 

 Mehaaniline võrekaev jõudlusega kuni 35m³/h 

 Septik V=30m³ koos fosfori ärastusseadme lisamise võimalusega 

 Jaotuskaevud 

 Pinnasfilter 460m³ 

 Kokkuvoolukaev 

 Proovivõtukaev 

 Suubla 

Reoveepuhasti on ettenähtud paigutada muldesse, kuna heitveele puudub piisavalt sügav 

eesvool. 

 

Seoses eelvoolu ebapiisava sügavuse ja vajadusega tagada puhastisse antava reovee kogus 

nn „portsjonitena“ on ette nähtud paigaldada reoveepuhasti ette pumpla. 

 

Reoveepumpla parameetrid on alljärgnevad: 

 Pumpla tootlikkus Q=15 m
3
/d 

 Pumpla tõstekõrgus H=3 m 

 Survetorustik Ø110 mm, L=10 m    

 Pumpla siseläbimõõt 1600 mm 

 

Reoveepuhasti hooldamiseks ja septiku tühjendamiseks on ettenähtud rajada reoveepuhasti 

juurde teenindustee pikkusega ca 55,0m ja pindalaga 295m². 
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5.4.7 Liu küla 

A-1 Veevõrgu rajamine 

Lühiajalise programmi raames on ette nähtud rajada veetorustikud Rüssa tee 2 ja 4  

kinnistuteni. Joogivesi saadakse küla keskel asuvast puurkaev-pumplast. Torustikud 

rajatakse lahtisel meetodil. Torustikud rajatakse PE Ø32mm – Ø50mm plasttorustikest  

surveklassiga PN10. 

Veetorustikud 

 Torustik Ø32, Ø50 PE PN10     pikkus 185 m 

 Liitumispunktid      kokku 2 tk. 

 

Kinnistule on ette nähtud rajada liitumispunkt (maakraan) kinnistu piirist mitte kaugemale 

kui 1 m. Kui liitumispunkti ei ole võimalik rajada seaduses ette nähtud kaugusel kinnistu 

piirist (kuni 1 m), siis on liitumispunkt projekteeritud kaugemale. 

 

F-1 Tuletõrjeveevarustuse rajamine 

Lühiajalise programmi raames on ette nähtud rajada Päästekeskuse nõudmisel puurkaev-

pumpla juurde tuletõrje-veehoidla koos veevõtu kaevuga. Mahuti rajamise eesmärgiks on 

tagada Liu küla väline tuletõrjevee vooluhulk. 

Tulenevalt tuletõrjeks nõutavast vooluhulgast – 15 l/s, ning tulekahju arvestuslikust 

kestusest – 3 h, on reservuaaris säilitatava tuletõrjeveevaru ~162 m³.  

Mahutite täitmine toimub veetorustikust PE Ø63mm. Mahutite paigaldamisel ja 

ankurdamisel jälgida tootjafirma nõudeid. Tuletõrjeveeautodele tuleb tagada  juurdepääs 

veevõtukohtadele ning vee võtmine kõigil aastaaegadel. Veevõtukaevud on ette nähtud 

rajada soojustatud luukidega. 

5.4.8 Lindi küla 

A-1 Veevõrgu rajamine 

Lühiajalise programmi raames on ette nähtud rajada veetorustik tuletõrje-veehoidlani Lindi 

Puhastusseadme kinnistul. Torustikud rajatakse lahtisel meetodil.  

Torustikud rajatakse PE Ø63 mm plasttorustikest surveklassiga PN10. 

 

Veetorustikud: 

 Torustik Ø63 PE PN10     pikkus 260 m 

 

B-1 Puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja veetöötlusseadmete rajamine 

Veetöötlussüsteemiks on välja pakutud aeratsioonil ja filtratsioonil põhinev 

veetöötlussüsteem,  mis koosneb 2 raua- ja mangaani eraldusfiltrist ja kompressorist 

Desinfitseerimiseks ja paremaks mangaani oksüdatsiooniks, on ette nähtud NaOCl-lahuse 

doseerimine enne filtreid. 

Olemasoleva puurkaevu päis tuleb asendada uuega ja tõsta põrandast minimaalselt 30cm 

kõrgusele. Puurkaevu kohale tuleb katusele rajada luuk mõõtudega 800x800mm. Kõik 

sisetorustikud tuleb välja vahetada. Kui hoone olemasolev sissepääs ei võimalda filtrit ja 

hüdrofori paigaldada, tuleb näiteks otsaseinas ette näha ajutine montaažiava, mis peale 

filtrite paigaldamist suletakse. Hoone tuleb täielikult rekonstrueerida. 

 

Puurkaev-pumpla tootlikus ja puurkaevupumba andmed täpsustatakse tööprojekti 

staadiumis. 

 



Audru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 

 

 

TMT Pro OÜ 2014 

104 
 

Puurkaev-pumpla hooldamiseks on ettenähtud rajada teenindustee koos platsiga, kogu 

pindalaga 150 m
2
. 

 

F-1 Tuletõrjeveevarustuse rajamine 

Lühiajalise programmi raames rajatakse Päästekeskuse nõudmisel biopuhasti juurde 

tuletõrje-veehoidla koos veevõtu kaevuga. Mahuti rajamise eesmärgiks on tagada Lindi küla 

väline tuletõrjevee vooluhulk. 

Tulenevalt tuletõrjeks nõutavast vooluhulgast – 10 l/s, ning tulekahju arvestuslikust 

kestusest – 3 h, on reservuaaris säilitatava tuletõrjeveevaru ~108 m³.  

 

Mahutite täitmine toimub veetorustikust PE Ø63mm. Mahutite paigaldamisel ja 

ankurdamisel jälgida tootjafirma nõudeid.  

Tuletõrjeveeautodele tuleb tagada  juurdepääs veevõtukohtadele ning vee võtmine kõigil 

aastaaegadel. Veevõtukaevud on ette nähtud rajada soojustatud luukidega. 

5.4.9  Lemmetsa küla 

A-1 Veevõrgu rekonstrueerimine 

Lühiajalise programmi raames on ette nähtud rekonstrueerida Lemmetsa küla veetorustik. 

Joogivesi saadakse küla keskel asuvast puurkaev-pumplast. Torustikud rajatakse lahtisel 

meetodil. 

Olemasolevad kinnistu veeühendused on ette nähtud ühendada uue proj. veesüsteemiga. 

Torustikud rajatakse PE Ø32mm – Ø63mm plasttorustikest  surveklassiga PN10. 

 

Veetorustikud: 

 Torustik Ø32, Ø40, Ø63 PE PN10    pikkus 375 m 

 Liitumispunktid      kokku 7 tk. 

 

Kinnistule on ette nähtud rajada liitumispunkt (maakraan) kinnistu piirist mitte kaugemale 

kui 1 m. Kui liitumispunkti ei ole võimalik rajada seaduses ette nähtud kaugusel kinnistu 

piirist (kuni 1 m), siis on liitumispunkt projekteeritud kaugemale. 

 

B-1 Puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja veetöötlusseadmete rajamine 

Veetöötlussüsteemiks on välja pakutud aeratsioonil ja filtratsioonil põhinev 

veetöötlussüsteem,  mis koosneb 2 raua- ja mangaani eraldusfiltrist ja kompressorist 

Desinfitseerimiseks ja paremaks mangaani oksüdatsiooniks, on ette nähtud NaOCl-lahuse 

doseerimine enne filtreid. 

Olemasoleva puurkaevu päis tuleb asendada uuega ja tõsta põrandast minimaalselt 30cm 

kõrgusele. Puurkaevu kohale tuleb katusele rajada luuk mõõtudega 800x800mm. Kõik 

sisetorustikud tuleb välja vahetada. Kui hoone olemasolev sissepääs ei võimalda filtrit ja 

hüdrofori paigaldada, tuleb näiteks otsaseinas ette näha ajutine montaažiava, mis peale 

filtrite paigaldamist suletakse. Hoone tuleb täielikult rekonstrueerida. 

 

Puurkaev-pumpla tootlikus ja puurkaevupumba andmed täpsustatakse tööprojekti 

staadiumis. 

 

Puurkaev-pumpla hooldamiseks on ettenähtud rajada teenindustee koos platsiga, kogu 

pindalaga 150 m
2
.  
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F-1 Tuletõrjeveevarustuse rajamine 

Vastavalt veevõrgu hüdraulilistele arvutustele tuletõrjevee kättesaadavus Lemmetsa külas ei 

ole tagatud. Tuletõrjevesi on lahendatud tiikide baasil.  

 

Tuletõrjeveesüsteem on vastavuses standardiga EVS 812.6:2005,  tulekustutusvee vajadus 

10 l/s kolme tunni vältel.  

 

Tiikidele tuleb juurdepääsuks ehitada tee ja kasutuskõlblik veevõtukoht. Juurdepääsutee 

veevõtukohale ning veevõtukoha kaev tuleb projekteerida ja ehitada nii, et oleks võimalik 

tuletõrjeautode juurdepääs veevõtukohale ja vee mõõtmine kõigil aastaaegadel. 

Ummistumise  vältimiseks peab veekogusse ulatava ühendustoru ots olema veekogu põhjast 

vähemalt 0,5m kõrgusel. Veevõtukaevu ja veekogu vaheline isevoolne toru läbimõõt on 110 

mm. 

5.4.10  Papsaare küla 

A-1 Veevõrgu rajamine 

Piirkonna varustamine veega on ettenähtud käesoleva programmi raames ol.olevast 

veetrassist. Liitumispunktid on projekteeritud vastavalt Pärnu Vesi tehnilistele tingimustele.  

 

Üldjuhul on igale kinnistule planeeritud 1 veevarustuse ja 1 kanalisatsiooni liitumispunkt. 

Toruotsad tuleb ette näha kuni kinnistu piirini, kus nad suletakse pimeotsaga. 

 

Veevarustuse tänavatorustikud on ette nähtud rajada PE torudest, surveklassiga PN10. 

 

Ühisveetorustiku sõlmpunktidesse on ette nähtud pinnasesse paigaldatavad 

kummikiilsiibrid. Siibrite paiknemiskohtade valikul on arvestatud sellega, et oleks võimalik 

teha hooldust ja remonti. Veetorustike rajamissügavus on 1.80m toru peale. 

 

Veevarustuse liitumistorustikud rajada PE torudest Ø32 mm. Maakraan Ø32/DN25 on ette 

nähtud üldjuhul paigaldada 0…1 m kaugusele kinnistu piirist. Kui nimetatud nõuet ei ole 

teiste kommunikatsioonide (näiteks side-ja elektrikaablid kinnistu servas, tee maa-ala, 

kraav) olemasolu korral võimalik täita, siis lahendatakse iga konkreetne olukord vastavalt 

tegelikele võimalustele.  

 

Maakraan peab olema varustatud spindlipikenduse ja kapega. 

Veevarustuse liitumistorustiku min rajamissügavus on sama mis tänavatorustikul, so 1.80 m 

toru peale. 

 

Veetorustikud: 

 Torustik Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø110 PE PN10   pikkus 972 m 

 

C-1 Kanalisatsioonivõrgu rajamine 

Lühiajalise programmi raames on ette nähtud rajada kanalisatsioonitorustikud Nooda tee, 

Papsaare tee ja Papasaare põik tänavale. Papsaare tee ja Papsaare põik tänava reovesi on ette 

nähtud ülepumbata. Reoveepumpla KPJ-1. Reoveepumplast KPJ-1 pumbatakse reovesi 

mööda survekanalisatsioonitorustikku Nooda tänava reovee torustikku 

 

Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Torustikud rajatakse PVC või PP  Ø160mm  

plasttorustikest  rõngasjäikusega SN8. 
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Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 

 Torustik   Ø160 PVC  SN 8               pikkus ~925m 

                              

Survekanalisatsioonitorustikud 

 Torustik   Ø110  PE PN10                                             pikkus ~137m 

 

Kinnistutele on ette nähtud rajada liitumispunktid (piirikaev) kinnistu piirist mitte 

kaugemale kui 1 m. Liitumispunktiks on kanalisatsioonitoru Ø200/160mm või 

kanalisatsioonikaev  Ø400/315mm. Toruotsad tuleb ette näha kuni kinnistu piirini, kus nad 

suletakse pimeotsaga. Sademe- ja drenaaživett ei ole lubatud reoveekanalisatsioonisüsteemi 

juhtida. Survekanalisatsioonitorustiku rajamissügavus on minimaalselt 1,5m toru peale.  

 

D-1 Reoveekanalisatsioonipumpla rajamine 

Pumpla on ette nähtud rajada ühekambrilisena, s.o. reovee kogumisruum, pumbad ja torustik 

koos toruarmatuuriga paiknevad kõik ühes ruumis. Paigaldatavad pumbad on sukelpumbad. 

Reoveepumplasse on ette nähtud paigaldada 2 tööpumpa, mis töötavad vahelduvalt.  

Pumplasse paigaldatava pumpade tootlikus on KPJ-1=5,0 l/s.  

 

Reoveepumpla KPJ-1 parameetrid on alljärgnevad: 

 Reoveepumpla KPJ-1: 

 Pumpla tootlikkus Q=5,0 l/s 

 Pumpla tõstekõrgus Htot=5,0 m 

 Survetorustik Ø110 mm, L=137 m    

 Pumpla Øsise1600mm 

 

Reoveepumplate hooldamiseks on ettenähtud rajada teenindusteed koos platsidega, kogu 

pindalaga 30 m
2
. 

5.4.11  Pumplad 

Mitte kasutusesolevate puurkaevpumplate tamponeerimine  

Käesoleva projekti raames on ette nähtud tööst väljas olevate puurkaevpumplate (Audru pk, 

Käreda pk, Karuslooma pk) tamponeerimine. 

 

G-1 Reoveepumplate tehniline täiendamine 

Käesolev projekt  raames on ette nähtud projekteerida Audru rõhutõstepumplasse, 

reoveepumplatesse nr. 101 Elutee, nr 102 Õuna ja nr 103 avariigeneraatorid. 

Kuna rõhutõstepumpla ja pumpla nr 102 asuvad lähestikku, siis on Pärnu Vesi soovil  

mõlemad pumplad lahendatud ühe generaatori põhjal. 

Audru valla tiheasulate vee-ja kanalisatsiooni eelprojekti raames, arvestades pumplate 

andmeid ja sujuvkäivitite kasutamist, on valitud alljärgnevad varutoite diiselgeneraatorid: 

 

 Pumpla nr. 101 Elutee           150 kVA       konteineris 

 Pumpla nr. 102 Õuna               88 kVA       lahtine 

 Pumpla nr. 103 Audru-Ringi  13,5 kVA     konteineris. 

 

Generaatorid peavad olema varustatud EU sertifikaadiga ja vastama Euroopa Liidu 

emissiooni- ja mürastandarditele. Arvestades piirkonnas esinevaid üleujutusi on vaja 

seadmete paigaldamisel arvestada võimaliku maksimaalse  veetaseme kõrgust.  
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Pumplate kaugjuhtimine 

 

Kõik vee- ja kanalisatsioonirajatised sh. ülepumplad varustatakse ning liidetakse 

andmekogumise/ kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemiga (SCADA süsteemiga), mis võimaldab 

mõõta, registreerida, edastada, säilitada ning esitada infot rajatiste seadistamiseks vajalike 

parameetrite, seadmete seisundi- ja häiresignaalide kohta. Süsteem tuleb rajada selliselt, et 

seda oleks võimalik laiendada ilma riist- ja tarkvara välja vahetamata kuni 30% mahus. 

 

Rajatav süsteem peab ühilduma olemasoleva AS Pärnu Vesi vee ja kanalisatsioonirajatiste 

SCADA süsteemiga, mis asub AS Pärnu Vesi valvekeskuses Vingi 13, Pärnu. Keskuses 

visualiseeritakse vee- ja kanalisatsioonitorustike mõõdusõlmede ja ülepumplate seadmete 

töö ning kogutakse mõõteandmeid. 

 

Pumplatest saadud informatsiooni peab olema võimalus visualiseerida ja arhiveerida, so. 

seadmete seisundi- ja häiresignaalid, mõõtesignaalid, sh. analoogmõõtmiste hetke- ja 

perioodiväärtused, keskmised, minimaal- ja maksimaalväärtused. Arhiveeritud 

informatsiooni peab olema võimalik esitada nii numbriliselt kui graafiliselt. Keskusest peab 

saama protsesse täisfunktsionaalselt juhtida, so. seadmeid käivitada, seisata, muuta 

piirväärtusi, seadeparameetreid, viiteid jms. Keskusesse saabuva informatsioonile peab 

olema võimalik määrata maksimaalne ja minimaalne piirväärtus. Etteantud piirväärtuse 

ületamisel peab keskus andma häire. Analoogmõõtmise ülemine-, alumine- ja  numbriline 

väärtus ja  peavad olema vabalt muudetavad, Operaatoril peab olema võimalus genereerida 

trende analoogmõõtmiste kohta. Ühel trendikuval peab olema võimalik üheskoos esitada 

vähemalt nelja mõõtetrendi. Trendigraafiku ajaskaala peab olema muudetav. 

 

Võimalusel rekonstrueerida olemasolevad pumplate kilbid. Juhul kui see pole võimalik, 

asendada olemasolev kilp uuega.  

Tuleb lahendama reoveepumplate elektrivarustuse, seadmete elektritoite ja juhtimise, 

seadmete maandamine ning ühendamine automaatikaga.  

5.5 PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM 

5.5.1  Tiigi elamuala 

A-1 Veevõrgu rajamine 

Piirkonna varustamine veega on ettenähtud käesoleva programmi raames rajatavast 

veetrassist alates Muti suvilate rajoonist kuni Tiigi elamuala kinnistuteni. Projekteeritud 

liitumispunktid vastavalt Pärnu Vesi tehnilistele tingimustele. Teine ühendus rajada Audru 

kooli suunal.  

 

Üldjuhul on igale kinnistule planeeritud 1 veevarustuse ja 1 kanalisatsiooni liitumispunkt. 

Toruotsad tuleb ette näha kuni kinnistu piirini, kus nad suletakse pimeotsaga. 

 

Veevarustuse tänavatorustikud on ette nähtud rajada PE torudest, surveklassiga PN10. 

 

Ühisveetorustiku sõlmpunktidesse on ette nähtud pinnasesse paigaldatavad 

kummikiilsiibrid. Siibrite paiknemiskohtade valikul on arvestatud sellega, et oleks võimalik 

teha hooldust ja remonti. Veetorustike rajamissügavus on 1.80m toru peale. 
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Veevarustuse liitumistorustikud rajada PE torudest Ø25mm. Maakraan Ø25/DN20 on ette 

nähtud üldjuhul paigaldada 0…1 m kaugusele kinnistu piirist. Kui nimetatud nõuet ei ole 

teiste kommunikatsioonide (näiteks side-ja elektrikaablid kinnistu servas, tee maa-ala, 

kraav) olemasolu korral võimalik täita, siis lahendatakse iga konkreetne olukord vastavalt 

tegelikele võimalustele.  

 

Maakraan peab olema varustatud spindlipikenduse ja kapega. 

Veevarustuse liitumistorustiku min rajamissügavus on sama mis tänavatorustikul, so 1.80 m 

toru peale. 

 

C-1 Kanalisatsioonivõrgu rajamine 

Audru aleviku Tiigi elamualale on ette nähtud rajada reoveekanalisatsioonisüsteem. 

 

Tiigi elamuala arvutuslik vooluhulk: Q=50m³/d, 7,6 m³/h. 

 

Investeeringuprogrammi raames on ette nähtud rajada kanalisatsioonitorustikud Sireli tn, 

Aroonia tn, Tiigi tn, Pihlaka tn, Paju tn  ja  Sõstra teele. Tiigi elamuala reovesi on ette 

nähtud ülepumbata. Reoveepumplad KPJ-1, KPJ-2, KPJ-3, KPJ-4. Reoveepumplast KPJ-4 

pumbatakse reovesi mööda survekanalisatsioonitorustikku Rebasefarmi elamuala 

reoveesüsteemi. Rebasefarmi elamuala reovesi juhitakse pumplasse (Tulbi tn 7 kinnistu 

lähistel). Samasse pumplasse on ette nähtud juhtida ka Tiigi elamuala reovesi. Selleks, et 

Tiigi elamupiirkonna reovett saaks ära juhtida, tuleb valmis ehitada Rebasefarmi elamuala 

kanalisatsioonisüsteem koos pumplatega. 

 

Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Välja arvatud lõigud mis rajatakse riigimaantee alt. 

Need rajatakse kinnisel meetodil. Torustikud rajatakse PVC või PP  Ø110mm – Ø200mm  

plasttorustikest  rõngasjäikusega SN8. 

 

Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 

 Torustik   Ø110,Ø160, Ø200 PVC või PP  SN 8  pikkus ~4456m 

 Liitumispunktid      kokku 238 tk.   

                              

Survekanalisatsioonitorustikud 

 Torustik   Ø110  PE PN10     pikkus ~2406m 

 

Kinnistutele on ette nähtud rajada liitumispunktid (piirikaev) kinnistu piirist mitte 

kaugemale kui 1 m. Liitumispunktiks on kanalisatsioonitoru Ø200/160mm või 

kanalisatsioonikaev  Ø400/315mm. Toruotsad tuleb ette näha kuni kinnistu piirini, kus nad 

suletakse pimeotsaga. Sademe- ja drenaaživett ei ole lubatud reoveekanalisatsioonisüsteemi 

juhtida. Survekanalisatsioonitorustiku rajamissügavus on minimaalselt 1,5m toru peale. 

Riigimaantee alt minev survetorustik rajatakse kinnisel meetodil. 

 

D-1 Reoveekanalisatsioonipumpla rajamine 

Pumplad on ette nähtud rajada ühekambrilisena, s.o. reovee kogumisruum, pumbad ja 

torustik koos toruarmatuuriga paiknevad kõik ühes ruumis. Paigaldatavad pumbad on 

sukelpumbad. Reoveepumplasse on ette nähtud paigaldada 2 tööpumpa, mis töötavad 

vahelduvalt.  Pumplatesse juhitavad arvutuslikud reoveehulgad on: KPJ-1=3,0 m³/h; KPJ-2 

=2,3 m³/h; KPJ-3=1,2 m³/h; KPJ-4=7,6 m³/h. Lähtuvalt sellest on valitud pumpla ja pumbad. 
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Reoveepumpla KPJ-1 parameetrid on alljärgnevad: 

 Reoveepumpla KPJ-1: 

 Pumpla tootlikkus Q=3,0 m³/h 

 Pumpla tõstekõrgus Htot=6,0 m 

 Survetorustik Ø110 mm, L=2 m    

 Pumpla Øsise1600mm 

 

Reoveepumpla KPJ-2 parameetrid on alljärgnevad: 

 Reoveepumpla KPJ-2: 

 Pumpla tootlikkus Q=2,3 m³/h 

 Pumpla tõstekõrgus Htot=5 m 

 Survetorustik Ø110 mm, L=2 m    

 Pumpla Øsise1600mm 

 

Reoveepumpla KPJ-3 parameetrid on alljärgnevad: 

 Reoveepumpla KPJ-3: 

 Pumpla tootlikkus Q= 1,2 m³/h 

 Pumpla tõstekõrgus Htot=6,0 m 

 Survetorustik Ø110 mm, L=2 m    

 Pumpla Øsise1000mm 

 

Reoveepumpla KPJ-4 parameetrid on alljärgnevad: 

 Reoveepumpla KPJ-5: 

 Pumpla tootlikkus Q= 7,6 m³/h 

 Pumpla tõstekõrgus Htot=32 m 

 Survetorustik Ø110 mm, L=ca2400 m    

 Pumpla Øsise2000mm 

 

Reoveepumplate hooldamiseks on ettenähtud rajada teenindusteed koos platsidega, kogu 

pindalaga 350 m
2
. 

 

F-1 Tuletõrjeveevarustuse rajamine 

Vastavalt veevõrgu hüdraulilistele arvutustele tuletõrjevee kättesaadavus Tiigi elamualas ei 

ole tagatud. Tuletõrjevesi on lahendatud tiikide baasil.  

 

Tuletõrjeveesüsteem on vastavuses standardiga EVS 812.6:2005,  tulekustutusvee vajadus 

10 l/s kolme tunni vältel.  

 

Tiikidele tuleb juurdepääsuks ehitada tee ja kasutuskõlblik veevõtukoht. Juurdepääsutee 

veevõtukohale ning veevõtukoha kaevud tuleb projekteerida ja ehitada nii, et oleks võimalik 

tuletõrjeautode juurdepääs veevõtukohale ja vee mõõtmine kõigil aastaaegadel. 

Ummistumise  vältimiseks peab veekogusse ulatava ühendustoru ots olema veekogu põhjast 

vähemalt 0,5m kõrgusel. Veevõtukaevu ja veekogu vaheline isevoolne toru läbimõõt on 

110mm. 

5.5.2 Rebasefarmi elamuala 

C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja rajamine 

Audru aleviku Rebasefarmi elamualale on ette nähtud rajada reoveekanalisatsioonisüsteem 

olemasoleva kanalisatsioonivõrgu asemele.  
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Investeeringuprogrammi raames on ette nähtud rajada kanalisatsioonitorustikud Tulbi tn, 

Nelgi tn, Oja tn, Kuuse tn  ja  Ääremetsa teele. Rebasefarmi elamuala reovesi juhitakse 

reoveepumplasse KPJ-1 Tulbi tn 7 kinnistu lähistel.  

Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Välja arvatud lõigud mis rajatakse Uruste jõe ja 

riigimaanteede alt. Need rajatakse kinnisel meetodil. 

Olemasolevad kinnistuühendustorustikud on ette nähtud juhtida uude 

kanalisatsioonisüsteemi. Torustikud rajatakse PVC või PP  Ø110mm - Ø200mm  

plasttorustikest  rõngasjäikusega SN8. 

 

Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 

 Torustik   Ø110,Ø160, Ø200 PVC või PP  SN 8  pikkus ~1635m 

 Liitumispunktid      kokku 29 tk.  

                               

Projekteeritud survekanalisatsioonitorustikud 

 Torustik   Ø110,Ø160   PE PN10    pikkus ~2285m 

 

Kinnistutele on ette nähtud rajada liitumispunktid (piirikaev) kinnistu piirist mitte 

kaugemale kui 1 m. Liitumispunktiks on kanalisatsioonitoru Ø200/160mm või 

kanalisatsioonikaev  Ø400/315mm. 

 

Rebasefarmi elamuala reovesi juhitakse pumplasse KPJ-1 ( Tulbi tn 7 kinnistu lähistel). 

Samasse pumplasse on ette nähtud juhtida ka Tiigi elamuala reovesi. Selleks, et Tiigi 

elamupiirkonna reovett saaks ära juhtida, tuleb valmis ehitada Rebasefarmi elamuala  

kanalisatsioonisüsteem koos pumplatega. 

 

Rebasefarmi elamuala arvutuslik vooluhulk: Q=43m³/d, 6,5m³/h 

Tiigi elamuala arvutuslik vooluhulk: Q=50m³/d. 

 

Sellest tulenevalt on ette nähtud rajada kanalisatsioonipumpla KPJ-1, Ø2000mm.  

Reoveed pumbatakse mööda survekanalisatsioonitorustikku Ø160mm PEH PN10 

isevoolsesse kanalisatsioonitorustikku, mis paikneb Audru alevikus Ääremetsa tee ja Ringi 

tn ristmiku lähistel. Survekanalisatsioonitorustiku rajamissügavus on minimaalselt 1,5m toru 

peale. Riigimaantee alt minev survetorustik rajatakse kinnisel meetodil. 

 

D-1 Reoveekanalisatsiooni pumpla rajamine 

Pumplad on ette nähtud rajada ühekambrilisena, s.o. reovee kogumisruum, pumbad ja 

torustik koos toruarmatuuriga paiknevad kõik ühes ruumis. Paigaldatavad pumbad on 

sukelpumbad. Reoveepumplasse on ette nähtud paigaldada 2 tööpumpa, mis töötavad 

vahelduvalt.  Pumplatesse juhitavad arvutuslikud reoveehulgad on järgmised: KPJ-

1=13,5m³/d; KPJ-2=13,5m³/d; KPJ-3=13,5m³/d. Lähtuvalt sellest on valitud pumpla ja 

pumbad. 

 

Reoveepumpla KPJ-1 parameetrid on alljärgnevad: 

 Reoveepumpla KPJ-1: 

 Pumpla tootlikkus Q=13,5m³/h 

 Pumpla tõstekõrgus Htot=15 m 

 Survetorustik Ø160 mm, L=~2200 m    

 Pumpla Ø2000mm 

Pumplale KPJ-1 on ette nähtud generaatori ( asub konteineris pumpla kõrval) ühinemise 

võimalus. Generaatori  võimsus täpsustada järgmises töö staadiumis.  
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Rebasefarmi elamuala poolitab keskelt Uruste oja. Sellest põhjapoole jääva osa Kuuse tn 

äärde jäävad kinnistute reovesi on ette nähtud juhtida isevoolselt Kuuse tn 8 parkimisplatsi 

kõrval paiknevasse uude pumplasse KPJ-2. Uruste oja alt läbiminekul on survetorustik  

Ø110 mm  ette nähtud rajada kinnisel meetodil. 

 

Reoveepumpla KPJ-2 parameetrid on alljärgnevad: 

 Reoveepumpla KPJ-2: 

 Pumpla tootlikkus Q=3,0 m³/h 

 Pumpla tõstekõrgus sõltub Uruste jõe põhja kõrgusmärgist ( täpsustada ehitusprojekti 

käigus) 

 Survetorustik Ø110 mm, L=80 m    

 Pumpla siseläbimõõt Ø1600mm 

 

Ääremetsa tänava ääres paiknevate kinnistute Ääremetsa tee 1 ja Ääremetsa tee 3 reovesi on 

juhitud isevoolselt  pumplasse KPJ-2. Sealt pumbatakse reovesi Ääremetsa tee proj. 

survetorustikku Ø160 mm. Sellest tulenevalt on ette nähtud rajada kanalisatsioonipumpla 

KPJ-2, Ø1600mm. Korterelamute arvutuslik vooluhulk: Q=2,2m³/h. 

 

Reoveepumpla KPJ-3 parameetrid on alljärgnevad: 

 Reoveepumpla KPJ-3: 

 Pumpla tootlikkus Q=2,2 m³/h 

 Pumpla tõstekõrgus sõltub KPJ-1 pumpla pumpade valikust 

 Survetorustik Ø110 mm, L=8 m    

 Pumpla siseläbimõõt Ø1600mm 

 

E-1 Reoveepuhasti ja biotiikide likvideerimine 

Investeeringuprogrammi raames on ette nähtud et ol.olev reoveepuhasti likvideeritakse. 

Olemasolev reoveepuhasti  BIO-1000 kuulub lammutamisele. Likvideerimine viia ellu alles 

pärast kanalisatsioonisüsteemide välja ehitamist ning tööle hakkamist.  

Suuremate hoonete ümberehituste ja lammutuste jäätmed purustatakse ning kasutatakse 

võimalikult kohapeal. Maapinna täitmiseks (basseinid jt) tohib kasutada ainult saastumata 

pinnast ja mineraalainest. Enne täiteks kasutamist tuleb eraldada ehitusjäätmetest metall ja 

keskkonnale ohtlikud jäätmed, mida käideldakse vastavalt nende spetsiifikale.  

Rajatiste lammutamisel tekib ka mõningane kogus elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmeid, 

mille puhul on probleemiks ohtlikud ühendid (raskemetallid, halogeenid, ka asbest jms).  

Need tuleb sorteerida eraldi ning viia ohtlike jäätmete ladustamis- (kogumis-) kohta või 

anda üle vastavat teenust osutavale firmale. 

Lammutatud rajatiste alune pind tasandatakse ja kinnistu heakorrastatakse. 

 

Olevad biotiigid on ette nähtud puhastada ning seejärel likvideerida. Likvideerimine ja 

puhastamine lahendatakse ehitusprojekti koosseisus. 

 

5.6  INVESTEERINGUTE KOONDTABEL 

Järgnevas tabelis on toodud Audru ÜVK arendamise kava raames määratletud 

investeeringud. 
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AUDRU VALD 

LÜHIAJALINE PROGRAMM 2013-2017 

AUDRU ALEV 

Jrk. 

nr. 
Projekt Arendus-/investeeringuprojekt 

Maksumus 

kokku 2013. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide maksumused ja 

realiseerimine, eurot 

I etapp 2013 - 2017 II etapp 2018 - 2025 

1 D-1 Reoveekanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine 48 000 48 000   

2 E-1 Reoveepuhasti rekonstrueerimine 165 500 165 500   

Kokku  213 500 213 500   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud, 20% 
42 700 42 700   

Kõik kokku 256 200 256 200   

  

PÕLDEOTSA KÜLA 

Jrk. 

nr. 
Projekt Arendus-/investeeringuprojekt 

Maksumus 

kokku 2013. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide maksumused ja 

realiseerimine, eurot 

I etapp 2013 - 2017 II etapp 2018 - 2025 

1 A-1 Veevõrgu rajamine 770 770   

2 C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja rajamine 164 225 164 225   

3 E-1 Reoveepuhasti rajamine 168 500 168 500   

4 F-1 Tuletõrjeveevarustuse rajamine 15 000 15 000   

Kokku  348 495 348 495   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud, 20% 
69 699 69 699   

Kõik kokku 418 194 418 194   
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AHASTE KÜLA 

Jrk. 

nr. 
Projekt Arendus-/investeeringuprojekt 

Maksumus 

kokku 2013. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide maksumused ja 

realiseerimine, eurot 

I etapp 2013 - 2017 II etapp 2018 - 2025 

1 A-1 Veevõrgu rekonstrueerimine 435 215 435 215   

2 C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine 674 660 674 660   

3 D-1 Reoveekanalisatsioonipumpla rajamine 51 540 51 540   

4 E-1 Reoveepuhasti rekonstrueerimine 327 800 327 800   

5 F-1 Tuletõrjeveevarustuse rajamine 26 760 26 760   

6 C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine 1 980 1 980   

Kokku  1 517 955 1 517 955   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud, 20% 
303 591 303 591   

Kõik kokku 1 821 546 1 821 546   
  

JÕÕPRE KÜLA 

Jrk. 

nr. 
Projekt Arendus-/investeeringuprojekt 

Maksumus 

kokku 2013. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide maksumused ja 

realiseerimine, eurot 

I etapp 2013 - 2017 II etapp 2018 - 2025 

1 A-1 Veevõrgu rajamine 2 880 2 880   

2 B-1 
Puurkaevpumpla (kat.nr 5219) rekonstrueerimine ja 

veetöötlusseadmete rajamine 
54 096 54 096   

3 C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine 427 235 427 235   

4 D-1 Reoveekanalisatsioonipumpla rajamine 38 760 38 760   

5 E-1 Reoveepuhasti rekonstrueerimine 337 190 337 190   

6 F-1 Tuletõrjeveevarustuse rajamine 23 100 23 100   

Kokku  883 261 883 261   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud, 20% 
176 652 176 652   

Kõik kokku 1 059 913 1 059 913   



Audru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 

 

 

TMT Pro OÜ 2014 

114 
 

 

 

KÕIMA KÜLA 

Jrk. 

nr. 
Projekt Arendus-/investeeringuprojekt 

Maksumus 

kokku 2013. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide maksumused ja 

realiseerimine, eurot 

I etapp 2013 - 2017 II etapp 2018 - 2025 

1 A-1 Veevõrgu rekonstrueerimine 166 840 166 840   

2 C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine 350 245 350 245   

3 D-1 Reoveekanalisatsioonipumpla rajamine 91 080 91 080   

4 E-1 Reoveepuhasti rekonstrueerimine 297 205 297 205   

5 F-1 Tuletõrjeveevarustuse rajamine 18 000 18 000   

Kokku  923 370 923 370   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud, 20% 
184 674 184 674   

Kõik kokku 1 108 044 1 108 044   
  

KIHLEPA KÜLA 

Jrk. 

nr. 
Projekt Arendus-/investeeringuprojekt 

Maksumus 

kokku 2013. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide maksumused ja 

realiseerimine, eurot 

I etapp 2013 - 2017 II etapp 2018 - 2025 

1 A-1 Veevõrgu rekonstrueerimine ja rajamine 218 200 218 200   

2 B-1 Puurkaev-pumpla hoone rekonstrueerimine 23 000 23 000   

3 C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine 189 620 189 620   

4 E-1 Reoveepuhasti rekonstrueerimine 201 000 201 000   

Kokku  631 820 631 820   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud, 20% 
126 364 126 364   

Kõik kokku 758 184 758 184   
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LIU KÜLA 

Jrk. 

nr. 
Projekt Arendus-/investeeringuprojekt 

Maksumus 

kokku 2013. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide maksumused ja 

realiseerimine, eurot 

I etapp 2013 - 2017 II etapp 2018 - 2025 

1 A-1 Veevõrgu rajamine 20 000 20 000   

2 F-1 Tuletõrjeveevarustuse rajamine 33 460 33 460   

Kokku  53 460 53 460   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud, 20% 
10 692 10 692   

Kõik kokku 64 152 64 152   

  

LINDI KÜLA 

Jrk. 

nr. 
Projekt Arendus-/investeeringuprojekt 

Maksumus 

kokku 2013. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide maksumused ja 

realiseerimine, eurot 

I etapp 2013 - 2017 II etapp 2018 - 2025 

1 A-1 Veevõrgu rajamine 37 330 37 330   

2 B-1 
Puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja 

veetöötlusseadmete rajamine 
69 500 69 500   

3 F-1 Tuletõrjeveevarustuse rajamine 52 920 52 920   

Kokku  159 750 159 750   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud, 20% 
31 950 31 950   

Kõik kokku 191 700 191 700   
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LEMMETSA KÜLA 

Jrk. 

nr. 
Projekt Arendus-/investeeringuprojekt 

Maksumus 

kokku 2013. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide maksumused ja 

realiseerimine, eurot 

I etapp 2013 - 2017 II etapp 2018 - 2025 

1 A-1 Veevõrgu rekonstrueerimine 67 200 67 200   

2 B-1 
Puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja 

veetöötlusseadmete rajamine 
68 590 68 590   

3 F-1 Tuletõrjeveevarustuse rajamine 4 000 4 000   

Kokku  135 790 135 790   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud, 20% 
27 158 27 158   

Kõik kokku 162 948 162 948   

  

PAPSAARE KÜLA 

Jrk. 

nr. 
Projekt Arendus-/investeeringuprojekt 

Maksumus 

kokku 2013. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide maksumused ja 

realiseerimine, eurot 

I etapp 2013 - 2017 II etapp 2018 - 2025 

1 A-1 Veevõrgu rajamine 174 960 174 960   

2 C-1 Kanalisatsioonivõrgu rajamine 277 500 277 500   

3 D-1 Reoveekanalisatsioonipumpla rajamine 302 160 302 160   

Kokku  754 620 754 620   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud, 20% 
150 924 150 924   

Kõik kokku 905 544 905 544   
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PUMPLAD 

Jrk. 

nr. 
Projekt Arendus-/investeeringuprojekt 

Maksumus 

kokku 2013. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide maksumused ja 

realiseerimine, eurot 

I etapp 2013 - 2017 II etapp 2018 - 2025 

1 B-1 

Mitte kasutusesolevate puurkaevpumplate 

tamponeerimine (Audru pk, Käreda pk, Karuslooma 

pk) 

5 100 5 100   

2 G-1 Reoveepumplate tehniline täiendamine 60 000 60 000   

Kokku  65 100 65 100   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud, 20% 
13 020 13 020   

Kõik kokku 78 120 78 120   

  

LÜHIAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM KOKKU 6 824 545     
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PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM 2018-2025 

TIIGI ELAMUALA 

Jrk. 

nr. 
Projekt Arendus-/investeeringuprojekt 

Maksumus 

kokku 2013. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide maksumused ja 

realiseerimine, eurot 

I etapp 2013 - 2017 II etapp 2018 - 2025 

1 A-1 Veevõrgu rajamine 1 388 990   1 388 990 

2 C-1 Kanalisatsioonivõrgu rajamine 2 423 045   2 423 045 

3 D-1 Reoveekanalisatsioonipumpla rajamine 214 560   214 560 

4 F-1 Tuletõrjeveevarustuse rajamine 64 800   64 800 

Kokku  4 091 395   4 091 395 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud, 20% 
818 279   818 279 

Kõik kokku 4 909 674   4 909 674 

  

REBASEFARMI ELAMUALA 

Jrk. 

nr. 
Projekt Arendus-/investeeringuprojekt 

Maksumus 

kokku 2013. a 

hindades, eurot 

Investeeringuprojektide maksumused ja 

realiseerimine, eurot 

I etapp 2013 - 2017 II etapp 2018 - 2025 

1 C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja rajamine 1 073 520   1 073 520 

2 D-1 Reoveekanalisatsioonipumpla rajamine 158 340   158 340 

3 E-1 Reoveepuhasti ja biotiikide likvideerimine 18 000   18 000 

Kokku  1 249 860   1 249 860 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud, 20% 
249 972   249 972 

Kõik kokku 1 499 832   1 499 832 

  

PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM KOKKU 6 409 506     

AUDRU VALLA INVESTEERINGUD KOKKU 13 234 051     
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6 FINANTSANALÜÜS 

6.1 METOODIKA 

Käesoleva finantsanalüüsi koostamisel on kasutatud: 

 Statistikaameti, EV Rahandusministeeriumi poolt, Audru Vallavalitsuse poolt 

avaldatud materjale ning andmeid; 

 AS Pärnu Vesi, Lavassaare Kommunaal OÜ ning Auveka OÜ andmeid; 

 Konsultandi poolt tuletatud arvutuskäike ning püstitatud eeldusi; 

 ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi. 

 

Audru valla ÜVKA finantsanalüüs sisaldab järgmiseid komponente: 

o Opereerimiskulude prognoos. Prognoosis kajastatakse rahalisi ja mitterahalisi 

vee- ja kanalisatsioonimajandusega seotud kulusid. 

o Opereerimistulude prognoos.  Tulude prognoosimiseks on koostatud vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse nõudlus- ning tariifide analüüs. 

o Analüüs VK teenuste kulukusest leibkonnaliikme sissetuleku suhtes. 

Analüüsitakse vee- ja kanalisatsioonitariifide määrasid ning üldist teenuse kulukuse 

taset leibkondade sissetulekust. 

o Analüüsitakse investeeringute omafinantseeringute tagamise võimekust. 

Finantsanalüüsis on eeldatud omafinantseerimise allikana laenuvahendite kasutamist. 

 

Audru valla ÜVKA finantsanalüüs hõlmab alljärgnevaid Audru valla ÜVK-ga hõlmatud 

asumeid:  

 Audru alevik, 

 Lavassaare alev, 

 Papsaare küla, 

 Põldeotsa küla, 

 Kõima küla, 

 Kihlepa küla, 

 Lindi küla, 

 Liu küla, 

 Jõõpre küla, 

 Ahaste küla. 

 

Audru vallas tegutseb suurima vee-ettevõtjana AS Pärnu Vesi. Tema tegevuspiirkonna alla 

jäävad: Audru alevik, Papsaare, Põldeotsa, Kõima, Kihlepa, Lindi, Jõõpre ja Ahaste külad. 

Lavassaare alevis tegutseb vee-ettevõtjana Lavassaare Kommunaal OÜ. Lindis ning Lius 

tegutseb väikeses mahus vee-ettevõtjana Auveka OÜ. Lemmetsa külas osutab vee-teenust 

Audru vald. 

 

Käesolevas ÜVK arendamise kavas on koostatud finantsprognoosid Audru ÜVK-ga 

hõlmatud asumitele, sealjuures eraldatud on Lavassaare alevi osa.  

 

6.2 PEAMISED EELDUSED 

Ajahorisont 

Audru valla ÜVKA finantsanalüüs on koostatud aastate 2013 – 2025 kohta. 
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Makromajanduslikud eeldused 

ÜVKA finantsanalüüsis on prognoosi koostamisel kasutatud alljärgnevaid 

makromajanduslikke näitajaid: 

o tarbijahinnaindeksi muut aastas; 

o nominaalpalga kasvumäär; 

o elektrikulude kasvumäär; 

o saastetasu kasvumäär; 

o veeressursitasu kasvumäär. 

 

Makromajanduslikud näitajad pärinevad EV Rahandusministeeriumi 2013.a. sügisesest 

prognoosist (avaldatud 09.10.2013.a), perioodile 2011 – 2060.a. Täiendavalt on Konsultant 

käesoleva finantsanalüüsi kontekstis prognoosinud elektrikulude, saastetasu ning 

veeressursitasu tõusumäärasid. 

 

Alljärgnevas tabelis on toodud aastased tõusumäärad vastavatel aastatel eelneva aasta 

suhtes. 

 

Tabel 6-1 Makromajanduslikud näitajad 

  
Allikas: Rahandusministeerium, Konsultant 

 

“Saastaja maksab” printsiibi täitmine 

Finantsprognoos on koostatud põhimõttel, et kõik veemajandusega seonduvad kulud peavad 

olema kaetud teenuste tarbijatelt laekuvatest maksetest. See tähendab tariifitulud peavad 

olema tasemel või siis prognoosiperioodil saavutama taseme, mille korral on kaetud või 

saavad kaetud nii rahalised kui mitterahalised (sh põhivara kulum) kulud. 

 

Põhivarakulum 

Finantsprognoosis on põhivarakulumina võetud arvesse nii olemasoleva kui ka ÜVK 

arendamise kavas ettenähtud investeeritava põhivara soetamise maksumus omaosaluse 

finantseerimise vääringus. Põhivara elueaks on arvutuste lihtsustamiseks arvestatud 40 

aastat.  

 

Teenuse kulukus leibkonnaliikme netosissetuleku suhtes 

Tariifide korrigeerimisel on finantsprognoosis lähtutud põhimõttest, et vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse kulukus leibkonnaliikme netosissetuleku suhtes ei ületaks 

rahvusvaheliselt aktsepteeritud 4% määra. 

 

Käesolevas finantsprognoosis on leibkonnaliikme netosissetuleku väärtus saadud 

Statistikaameti andmebaasist. Kasutada on 2007. a Pärnumaa vastav näitaja. Netosissetuleku 

Indikaator / Näitaja 2013 2015 2020 2025

Tarbijahinnaindeks 3,2% 2,8% 2,8% 2,6%

Nominaalpalga 

kasvumäär 6,0% 6,3% 6,4% 5,8%

Elektrihinna tõus

prognoositud 

kulu 10,0% 2,8% 2,6%

Saastetasumäära 

tõus

prognoositud 

kulu 20,0% 2,8% 2,6%

Ressursitasude tõus

prognoositud 

kulu 5,0% 2,8% 2,6%
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2007. a väärtust on prognoosiperioodi lõikes korrigeeritud Rahandusministeeriumi poolt 

09.10.2013. a avaldatud nominaalpalga muutuse määraga perioodil 2008 - 2025. 

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid, stsenaariumanalüüsid 

Finantsprognoos on koostatud eraldi Audru ÜVK-ga hõlmatud VK süsteemidele ilma 

Lavassaareta ning eraldi Lavassaare Kommunaal OÜ tegevuspiirkonnale sealjuures 

kummagi finantsprognoosi osas veel ka eraldi veevarustusele ning kanalisatsioonile.  

 

Finantsprognoosid sisaldavad 2 tariifide stsenaariumit. 

 

Audru ÜVK ilma Lavassaareta tariifide stsenaariumid: 

 I stsenaarium on koostatud selliselt, mille puhul oleksid kaetud perioodi rahalised 

tegevuskulud (EBITDA) ning prognoosiperioodil jõutakse täiendavalt tulude 

tasemeni, mille puhul kaetakse ka perioodi kulum ehk  saavutatakse "saastaja 

maksab" printsiibi täitmine. 

Tariifide korrigeerimisel on eeldatud, et aastane tariifitõus ei oleks vastava teenuse 

osas üle 20% ning vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulukus kokku ei ületaks 4% 

leibkonna netosissetulekust. Juhul kui eelneval perioodil toimunud tariifide 

korrigeerimise järgselt on järgneval perioodil tagatud eelpoolkirjeldatud "saastaja 

maksab printsiibi" täitmine, siis tariifide korrigeerimist vastaval perioodil ei teostata 

(st. tariife ei suurendata ega vähendata). 

 II stsenaarium on koostatud selliselt, mille puhul on täiendava tegurina arvestatud 

omafinantseeringu tarbeks võetava võimaliku laenu laenuteenindamise tagamine, 

sealjuures eesmärgiks on laenuteenindamise kattekordaja sihtväärtuse 1,2 täitmine 

igal laenuteenindamise perioodil (vt. täiendavat  selgitust alapunktis "Investeeringute 

finantseerimine"). See võib tähendada ka suuremat kui 20% tariifide aastast muutust. 

II stsenaarium on võrreldes I stsenaariumiga pigem teoreetiline stsenaarium 

testimaks veemajanduse rahavooge ning jätkusuutlikkust, juhul kui kogu 

omafinantseering tuleks katta laenust. 

 

Lavassaare Kommunaal OÜ stsenaariumid: 

 I stsenaarium on koostatud selliselt, mille puhul oleksid kaetud perioodi rahalised 

tegevuskulud (EBITDA) ning ühtlustatakse erinevate kliendigruppide (so. 

elanikkond ning juriidilised isikud) tariifid. Lähtuvalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 

seaduse (ÜVKS) §14 lg 4 kohaselt ei tohi veeteenuse hind olla eri klientide või 

nende gruppide suhtes diskrimineeriv. Samas vee-ettevõtjal on lähtuvalt ÜVKS § 14 

lg 3 õigus kehtestada erinev tasu reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja 

pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest sõltuvalt selle reostatusest. Tasu võib 

erineda ka sõltuvalt sellest, kas see juhitakse ühisvoolu- või 

sademeveekanalisatsiooni. Lisaks veeteenuse hinnale võib kehtestada ülenormatiivse 

reostuse tasu, kui reoainete, sealhulgas ohtlike ainete sisaldus ärajuhitavas reo-, 

sademe- ja drenaaživees või muus pinnase- ja pinnavees ületab ÜVK kasutamise 

eeskirjaga või vee-ettevõtja ja kliendi vahel sõlmitud ÜVK kasutamise lepinguga 

kehtestatud maksimaalset reoainete sisaldust või ÜVKS § 10 lõike 2 alusel 

kehtestatud ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete maksimaalseid piirväärtusi. 

Käesolevas arendamise kavas on eeldatud, et lähtuvalt ÜVKS-st toodud 

põhimõtetest, tariifid prognoosiperioodil ühtlustatakse. Tariifide korrigeerimisel on 

eeldatud, et aastane tariifitõus ei oleks vastava teenuse osas üle 20% ning et vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse kulukus kokku ei ületaks 4% leibkonna netosissetulekust. 
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 II stsenaariumi puhul, lisaks I stsenaariumis kirjeldatule, jõutakse 

prognoosiperioodil tasemeni, mille puhul on kaetud ka mitterahaliste kulude (so. 

põhivara kulum) katmiseni ning saavutatakse "saastaja maksab" printsiibi täitmine. 

Analoogselt I stsenaariumiga eeldatakse, et tariifide korrigeerimisel aastane 

tariifitõus ei oleks vastava teenuse osas üle 20% ning et vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse kulukus kokku ei ületaks 4% leibkonna netosissetulekust. 

Juhul kui eelneval perioodil toimunud tariifide korrigeerimise järgselt on järgneval 

perioodil tagatud eelpoolkirjeldatud "saastaja maksab printsiibi" täitmine, siis 

tariifide korrigeerimist vastaval perioodil ei teostata (st. tariife ei suurendata ega 

vähendata). 

 

 

Investeeringute finantseerimine 

ÜVK arendamise kavas on määratletud investeeringute vajadus arendamise kavaga 

hõlmatud perioodile. Käesolevas finantsanalüüsis on eeldatud, et investeeringute 

elluviimisel on lisaks omafinantseerimisele võimalik taotleda ka tagastamatut abi.  

 

Käesolevas finantsanalüüsis on arvestatud uute vee- ja kanalisatsioonimajandusega seotud 

investeeringute omafinantseeringu osakaaluks 15%. Lähtutud on senisest SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt Keskkonnaprogrammile kehtestatud rahastamise 

üldpõhimõtetest. 

 

Investeeringute omafinantseerimise võimaliku allikana on käesolevas finantsprognoosis 

eeldatud laenuvahendite kasutamist, st ÜVK teenuse otsesed tarbijad võtavad osa 

investeeringute rahastamisest ning seeläbi täidetakse ka „saastaja maksab“ printsiipi. 

Rahavooprognoosid on koostatud sellised, mille korral oleks vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

tariifidest võimalik lisaks tegevuskulude katmisele teostada ka laenude teenindamist ehk 

intressikulu ning laenu põhiosa tagasimaksmist. 

 

Omafinantseeringu katteks arvestatud laenude osas on eeldatud järgmiseid tingimusi: 

o Laenu kestus alates laenu võtmisest kuni viimase tagasimakseni on 20 aastat. 

o Laenu väljavõtmise järgse 2 aasta jooksul laenu põhiosa tagasimakseid ei 

teostata, tasutakse vaid intresse. Laenu tagasimakse toimub laenu väljavõtmisest 

alates kolmandal aastal järgneva 18 aasta jooksul. 

o Laenude intressimääraks on eelduslikult kogu prognoosiperioodil 5% ning 

intressikulu arvestatakse võlgnetavalt keskmiselt laenujäägilt. 

 

ÜVKA finantsanalüüsis on eeldatud, et investeeringute elluviimine toimub vastavalt 

järgnevas tabelis toodule: 

 

Tabel 6-2 Investeeringute elluviimine 

 
Allikas: Konsultandi arvutused 

 

Vastavalt eelpooltoodud investeeringute elluviimise proportsioonile eeldatakse ka laenu 

kasutusse võtmist. 

 

 

Investeeringute elluviimine Kokku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lühiajaline programm 2013-2017 100% 0% 25% 25% 25% 25%

Akumuleeruvalt LP 0% 25% 50% 75% 100%

Pikaajaline programm 2018 - 2025 100% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Akumuleeruvalt PP 13% 25% 38% 50% 63% 75% 88% 100%
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Laenuteenindamise kattekordaja 

Käesoleva ÜVKA investeeringute omaosaluse finantseerimise allikana on käesolevas 

finantsprognoosis eeldusena nähtud ette laenuvahendite kaasamist (näit. SA KIK). 

 

Laenude võtmisel soovib laenuandja üldjuhul, et laenuteenindamise (st laenu perioodilise 

põhiosa tagasimakse ning intressikulu) kattekordaja oleks vähemalt 1,2.  

 

Laenuteenindamise kattekordaja leitakse järgmise valemi abil: 

 
Laenuteenindamise kattekordaja = perioodi kulumi ja laenuteenindamise eelne netorahavoog  

       perioodi laenuteenindamine 

 

Laenu kasutamine ning laenuteenindamise arvutused on näidatud käesoleva arendamise 

kava lisas. 

 

 

6.3 VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE KULUD 

ÜVKA finantsanalüüsi koostamisel on tulude ja kulude baasina kasutatud AS Pärnu Vesi ja 

Lavassaare Kommunaal OÜ 2012.a. tegelikke ja 2013. a prognoositavaid andmeid vee- ja 

kanalisatsiooni müügimahtude, tariifide ning tegevuskulude kohta. Lisaks on võetud arvesse 

Auveka OÜ ning Lemmetsa piirkondade müügimahte. Eelpoolnimetatud andmed on aluseks 

edasiste prognooside tegemisel. 

 

Täiendavalt on arvesse võetud ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi 

ning lühiajalises ja pikaajalises investeeringuprogrammis määratletud projektidest 

tulenevaid mõjusid (sh kulum ja laenuteenindamine).  

 

Käesolevas finantsanalüüsis prognoositud tegevuskulud jagunevad muutuv- ja püsikuludeks. 

 

6.3.1 Muutuvkulud 

Muutuvkulud on kulud, mis on otseselt seotud toodangumahtudega. Käesolevas 

finantsanalüüsis on võetud arvesse järgmised muutuvkulud: 

o veetootmise ja pumpamisega seotud elektrikulu; 

o kanalisatsiooni pumpamise ning puhastamisega seotud elektrikulu; 

o keskkonnatasud, sh veeressursimaks ning saastetasu. 

 

Muutuvkulude prognoosimisel on võetud arvesse veetootmise ning reoveepuhastile 

suunatavad kogused. Siinjuures veetoodangu prognoosimisel arvestatakse nii müüdavate 

kogustega kui ka mittearvestusliku osaga. Mittearvestuslik osa moodustub peamiselt 

torustike ning siibrikaevude veeleketest. Puhastile jõudvate reoveekoguste juures on arvesse 

võetud ka infiltratsioonist tingitud koguseid. 

 

Elektrikulu 

Finantsanalüüsis on eristatud kahte erinevat elektrikulu gruppi: 

o vee pumpamisega seonduv, 

o reovee pumpamisega ja puhastamisega seonduv. 
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Veepumpamisega seonduv elektrikulu 2013. a hindades oli Audru ÜVK ilma Lavassaareta 

piirkonnas ca 0,12 eur/m
3
 ja Lavassaare Kommunaal OÜ piirkonnas 0,28 eur/m

3
. 

 

Reoveepumpamise ja puhastamise elektrikulu 2013. a hindades oli tegevuspiirkonniti 

vastavalt ca 0,22 eur/m
3
 0,18 eur/m

3
. 

 

Prognoosiperioodil on kuluühikute (eur/m
3
 kohta) muutus seotud tarbijahinnaindeksi 

muutusega ning kogukuluks vastava perioodi prognoositav vee- ja kanalisatsioonimaht 

korrutatuna vastava perioodi tarbijahinnaindeksiga korrigeeritud kuluühikuga. 

 

Keskkonnatasud 

Veeressursitasu 2013. a hindades oli Audru ÜVK ilma Lavassaareta piirkonnas ca 0,03 

eur/m
3
 ja Lavassaare Kommunaal OÜ piirkonnas ca 0,08 eur/m

3
. 

 

Kuluühikute prognoosimisel on arvestatud 5% suurenemisega kuni aastani 2015 k.a. 

Edaspidi on prognoosis eeldatud kulumäära kasvu vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. 

 

Saastetasu 2013. a hindades oli tegevuspiirkonniti vastavalt ca 0,26 eur/m
3
 ja 0,02 eur/m

3
. 

Audru ÜVK ilma Lavassaareta piirkonna puhul on täiendavalt finantsanalüüsis eeldatud, et 

väikepuhastite rekonstrueerimise järel moodustab saastetasu 2018.a. ca 1/3 2013.a. 

väärtusest. Lavassaare piirkonna on arvestatud, et reoveepuhasti on juba varasemat 

rekonstrueeritud ning seetõttu baaskulumääras muutusi ette ei nähta. 

 

Kuluühikute prognoosimisel on arvestatud 20% suurenemisega kuni aastani 2015 k.a. 

Edaspidi on prognoosis eeldatud kulumäära kasvu vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. 

 

6.3.2 Püsikulud 

Käesolevas finantsanalüüsis  on püsikuludena arvestatud järgmised kulud: 

o remondi, hoolduse ja transpordiga seotud kulud, 

o vee- ja reoveeanalüüsidega seotud kulud, 

o tööjõukulud, 

o üldhalduskulud, 

o mitmesugused muud tegevuskulud,  

o põhivarade kulum. 

 

Remondi, hoolduse ja transpordiga seotud kulud 

Finantsanalüüsis on eristatud nii Audru ÜVK ilma Lavassaareta kui ka Lavassaare 

Kommunaal OÜ tegevuspiirkondades eraldi veevarustuse ning - kanalisatsioonisüsteemide 

remondi, hoolduse ja transpordiga seonduvad kulud. 

 

Prognoosiperioodil korrigeeritakse remondi, hoolduse ja transpordiga seonduvaid 

tegevuskulusid tarbijahinnaindeksi muutuse määraga. 

 

Analüüside kulu 

Analüüside kulu all on nii joogivee- kui ka reoveeanalüüsidega seotud kulud. 

 

Prognoosiperioodil korrigeeritakse analüüsidega seotud kulusid tarbijahinnaindeksi muutuse 

määraga. 
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Tööjõukulud 

Tööjõukulude all on kajastatud otseselt veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide 

teenindamisega seotud tööjõukulud.  

 

Prognoosiperioodil korrigeeritakse tööjõukulusid nominaalpalga kasvumääraga. 

 

Üldhalduskulud 

Üldhalduskulude all on kajastatud VK süsteemide üldise administreerimise ning toetavate 

funktsioonide kulutused. 

 

Prognoosiperioodil korrigeeritakse üldhalduskulusid tarbijahinnaindeksi muutuse määraga. 

 

Mitmesugused muud tegevuskulud 

Muude tegevuskulude all on kulutused, mis ei ole leidnud kajastamist eelpoololevates 

kulude kategooriates, kuid mis on seotud VK süsteemide majandamisega. 

 

Prognoosiperioodil korrigeeritakse mitmesuguseid muid tegevuskulusid tarbijahinnaindeksi 

muutuse määraga. 

 

Põhivarade kulum 

Põhivarade kulum koosneb nii olemasolevate varade kulumist kui ka ÜVK arendamise 

kavas väljapakutud investeeringute kulumist, sealjuures kulumi arvestuse aluseks on 

põhivara maksumus omaosaluse vääringus. Põhivara elueaks on arvutuste lihtsustamise 

eesmärgil arvestatud 40 aastat.  

 

Finantsprognoosis on lähtutud järgmistest eeldustest: 

• Olemasoleva põhivara aastane kulum on: 

o Lavassaare veevarustus - ca 26 tuh eurot, 

o Lavassaare kanalisatsioon -  ca 27 tuh eurot.  

• Lühi- ja pikaajalise investeeringuprogrammi rajatiste kulum on kajastatud 

prognoosis eeldades investeeringute valmidusastet lähtuvalt Tabel 6-3 toodust. 

 

Tabel 6-3 Lühi- ja pikaajalise investeeringuprogrammi valmidusaste 

 
Allikas: Konsultandi arvutused 

 

 

Tegevuskulude prognoos aastate lõikes on esitatud käesoleva arendamise kava lisas. 

  

Investeeringute elluviimine Kokku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lühiajaline programm 2013-2017 100% 0% 25% 25% 25% 25%

Akumuleeruvalt LP 0% 25% 50% 75% 100%

Pikaajaline programm 2018 - 2025 100% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Akumuleeruvalt PP 13% 25% 38% 50% 63% 75% 88% 100%
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6.4 VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE TULUD 

 
ÜVK arendamise kavas kirjeldatud projektid sisaldavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimist ja ehitamist. ÜVK tuludeks on nimetatud süsteemide abil teenuse 

osutamisest laekuv tulu.  

 

Tulude prognoosimisel on arvesse võetud tarbitavate (müüdavate) koguste ning tariifide 

prognoos. Tulude prognoos on koostatud eraldi kogu ÜVK-ga hõlmatud piirkonnale ilma 

Lavassaareta ning Lavassaare Kommunaal OÜ tegevuspiirkonnale. 

 

6.4.1 Nõudlusanalüüs (tarbitavad kogused) 

ÜVK-ga hõlmatud tegevuspiirkond ilma Lavassaareta hõlmab paljusid asumeid. Neist 

enamuses osutab teenuseid AS Pärnu Vesi. Auveka OÜ osutab veel lisaks Lindis ning Lius, 

Audru vald Lemmetsa külas ning samuti osutatakse reoveepuhastamise teenust Audru Kooli 

piirkonnas. 

AS Pärnu Veel Ettevõttel on andmed kliendilepingute arvukuse, kuid mitte teenust tarbivate 

elanike arvukuse kohta. Seetõttu on võrreldud käesoleva arendamise kava andmeid 

varasemalt koostatud arendamise kavas toodud andmetega ning erinevaid asjaolusid arvesse 

võttes eeldatud, et kõigis AS Pärnu Vesi piirkondades v.a. Kõima, on vee ühiktarbimine ühe 

elaniku kohta hinnanguliselt 70 liitrit ööpäevas. Kõima puhul on arvestuslikuks 

veetarbimisemääraks võetud 60 l/in/ööp. Kanalisatsiooni puhul lähtutakse veeühiktarbimise 

määrast. Ülejäänud piirkondades on koostatud prognoosid lähtuvalt teenuse osutajate 

andmetest. 

 

Vee ühiktarbimise osas eeldatakse arendamise kava lõpuks mõningast suurenemist, so. 

2013. aasta 70-lt liitrilt 2025. aastaks 80-le liitrile inimese kohta ööpäevas. Kõima ning 

Lemmetsa külade puhul vastavalt 60-lt ja 55-lt liitrilt 70-le liitrile ööpäevas inimese kohta. 

 

Ettevõtete tarbimismahtude osas on konservatiivsuse põhimõttest lähtuvalt eeldatud, et 

2013.a. prognoositud vee- ning kanalisatsioonimaht jääb kuni prognoosiperioodi lõpuni 

konstantseks. 

 

ÜVK-ga hõlmatud asumite ühiktarbimise prognoos on esitatud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 6-4 Ühiktarbimise prognoos 

 
Allikas: Konsultandi arvutused 

 

Kuna investeeringud toovad kaasa ka lisanduvaid ÜVK kliente (näit. Tiigi elamuala) ning 

samuti on liitumata veel kliente väljaehitatud piirkondadest, siis seetõttu on arvestatud 

Veevarustus Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Eriveetarbimine - Audru, 

Papsaare, Põldeotsa l/el/d 70 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Eriveetarbimine - Kõima l/el/d 60 60 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Eriveetarbimine - Ahaste l/el/d 70 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Eriveetarbimine - Kihlepa l/el/d 70 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Eriveetarbimine  - Jõõpre l/el/d 70 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Eriveetarbimine - Lindi l/el/d 70 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Eriveetarbimine - Lemmetsa l/el/d 55 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Eriveetarbimine - Lavassaare l/el/d 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102



Audru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 

 

 

TMT Pro OÜ 2014 

127 
 

käesolevas finantsanalüüsis, et alates 2020.a. kuni arendamise kava prognoosiperioodi 

lõpuni liitub Tiigi elamualalt ca 300 inimest ning muudest piirkondadest alates 2018.a. kuni 

prognoosiperioodi lõpuni ca 200 inimest. 

 

Alljärgnevalt on esitatud perspektiivne veetarbimise prognoos, milles on arvestatud nii 

ühiktarbimise muutust kui ka lisanduvad tarbijaid ÜVK-ga hõlmatud asumites (ilma 

Lavassaareta). 

 

Tabel 6-5 Tarbitavate veekoguste prognoos - ÜVK-ga hõlmatud asumid (ilma 

Lavassaareta) 

 
Allikas: 2013.a. vee-ettevõtjate andmed, 2014 - 2025.a Konsultandi prognoos 

 

Lavassaare Kommunaal OÜ poolt esitatud andmed sisaldasid ka vee-ettevõtte hinnangut 

ÜVK-ga hõlmatud elanike arvukuse kohta. Sellekohaselt taandades elanike kogutarbimise 1-

le elanikule saame ühiktarbimise 102 l/in/ööp. Arendamise kava Lavassaare piirkonda 

puudutavas finantsanalüüsis ühiktarbimise määra ei korrigeerita ning jäetakse 

prognoosiperioodi lõpuni muutumatuks.  

 

Alljärgnevalt on esitatud perspektiivne veetarbimise prognoos Lavassaare Kommunaal OÜ 

tegevuspiirkonnale. 

 

Tabel 6-6 Tarbitavate veekoguste prognoos - Lavassaare Kommunaal OÜ 

tegevuspiirkond 

 
Allikas: 2013.a. Lavassaare Kommunaal OÜ andmed, 2014 - 2025.a Konsultandi prognoos 

 

Järgnevalt on esitatud ÜVK-ga hõlmatud asumite (ilma Lavassaareta) 

kanalisatsioonikoguste prognoos (tariifiga maksustatavad kogused). 

 

 

 

Veevarustus Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Elanike veetarbimine  -Audru, Papsaare, Põldeotsam
3
/a 46 935 46 935 46 935 47 606 48 276 49 613 50 968 55 079 59 280 61 466 63 687 65 946 68 240

Elanike veetarbimine  - Kõima m3/a 2 145 2 145 2 145 2 181 2 217 2 252 2 288 2 324 2 360 2 395 2 431 2 467 2 503

Elanike veetarbimine  - Ahaste m3/a 3 652 3 652 3 652 3 704 3 756 3 809 3 861 3 913 3 965 4 017 4 069 4 122 4 174

Elanike veetarbimine - Kihlepa m
3
/a 1 384 1 384 1 384 1 404 1 424 1 443 1 463 1 483 1 503 1 522 1 542 1 562 1 582

Elanike veetarbimine - Jõõpre m3/a 5 873 5 873 5 873 5 957 6 041 6 125 6 209 6 293 6 376 6 460 6 544 6 628 6 712

Elanike veetarbimine - Lindi m
3
/a 894 894 894 907 920 933 945 958 971 984 996 1 009 1 022

Elanike veetarbimine - Lemmetsa m3/a 1 004 1 040 1 095 1 113 1 132 1 150 1 168 1 186 1 205 1 223 1 241 1 259 1 278

Elanike veetarbimine kokku m
3
/a 61 887 61 924 61 979 62 872 63 765 65 324 66 902 71 235 75 659 78 067 80 512 82 992 85 510

Asutuste ja  ettevõtete veetarbimine - Audru, 

Papsaare, Põldeosta m
3
/a 10 830 10 830 10 830 10 830 10 830 10 830 10 830 10 830 10 830 10 830 10 830 10 830 10 830

Asutuste ja  ettevõtete veetarbimine - Kõima m3/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asutuste ja  ettevõtete veetarbimine - Ahaste m3/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asutuste ja  ettevõtete veetarbimine - Kihlepa m
3
/a 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Asutuste ja  ettevõtete veetarbimine - Jõõpre m3/a 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941

Asutuste ja  ettevõtete veetarbimine - Lindi m
3
/a 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492

Asutuste ja  ettevõtete veetarbimine - Lemmetsa m3/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asutuste ja ettevõtete  veetarbimine kokku m
3
/a 13 272 13 272 13 272 13 272 13 272 13 272 13 272 13 272 13 272 13 272 13 272 13 272 13 272

Veetarbimine kokku m3/a 75 159 75 196 75 251 76 144 77 037 78 596 80 174 84 507 88 931 91 339 93 784 96 264 98 782

Veevarustus Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Elanike veetarbimine  - Lavassaare m3/a 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590

Elanike veetarbimine kokku m3/a 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590

Asutuste ja ettevõtete veetarbimine - Lavassaare m3/a 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181

Asutuste ja ettevõtete  veetarbimine kokku m3/a 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181

Veetarbimine kokku m3/a 15 771 15 771 15 771 15 771 15 771 15 771 15 771 15 771 15 771 15 771 15 771 15 771 15 771
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Tabel 6-7 Kanalisatsioonikoguste prognoos - ÜVK-ga hõlmatud asumid (ilma 

Lavassaareta) 

 
Allikas: 2013.a. Vee-ettevõtjate andmed, 2014 - 2025 Konsultandi prognoos 

 

Järgnevas tabelis on esitatud Lavassaare Kommunaal OÜ kanalisatsioonikoguste prognoos. 

Tabel 6-8 Kanalisatsioonikoguste prognoos - Lavassaare Kommunaal OÜ 

tegevuspiirkond 

 
Allikas: 2013.a. Lavassaare Kommunaal OÜ andmed, 2014 - 2025.a Konsultandi prognoos 

 

Lavassaares on eeldatud ettevõtete tarbimismahtude jäämist konstantsele tasemele kogu 

prognoosiperioodi jooksul. 

 

6.4.2 Tariifide prognoos, stsenaariumid 

Peatükis “Peamised eeldused” on kirjeldatud koostatud tariifiprognoosi aluseks olnud 

põhimõtted. 

 

Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni seaduse § 14 kohaselt peab hind olema kujundatud 

selliselt, et see tagaks:  

1) põhjendatud tegevuskulude katmise; 

2) investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide 

jätkusuutlikkuse tagamiseks; 

3) keskkonnanõuete täitmise; 

4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise; 

5) põhjendatud tulukuse vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt; 

6) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse 

rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 

22. märtsi. 

 

Kanalisatsioon Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Elanike reoves i   - Audru, Papsaare, Põldeotsa m
3
/a 44 232 44 232 44 232 44 864 45 496 46 794 48 110 52 182 56 345 58 492 60 675 62 895 65 151

Elanike reoves i   - Kõima m3/a 2 087 2 087 2 087 2 122 2 157 2 191 2 226 2 261 2 296 2 330 2 365 2 400 2 435

Elanike reoves i   - Ahaste m3/a 3 696 3 696 3 696 3 749 3 802 3 854 3 907 3 960 4 013 4 066 4 118 4 171 4 224

Elanike reoves i  - Kihlepa m
3
/a 941 941 941 954 968 981 995 1 008 1 022 1 035 1 049 1 062 1 075

Elanike reoves i  - Jõõpre m3/a 4 751 4 751 4 751 4 819 4 887 4 955 5 022 5 090 5 158 5 226 5 294 5 362 5 430

Elanike reoves i  - Lindi m
3
/a 409 409 409 415 420 426 432 438 444 450 456 461 467

Elanike reoves i  - Lemmetsa m3/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elanike reovesi kokku m
3
/a 56 116 56 116 56 116 56 922 57 729 59 202 60 693 64 940 69 278 71 599 73 957 76 351 78 782

Asutuste ja  ettevõtete reoves i  - Audru, 

Papsaare, Põldeotsa m
3
/a 9 051 9 051 9 051 9 051 9 051 9 051 9 051 9 051 9 051 9 051 9 051 9 051 9 051

Asutuste ja  ettevõtete reoves i  - Kõima m3/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asutuste ja  ettevõtete reoves i  - Ahaste m3/a 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286

Asutuste ja  ettevõtete reoves i  - Kihlepa m
3
/a 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Asutuste ja  ettevõtete reoves i  - Jõõpre m3/a 1 008 1 008 1 008 1 008 1 008 1 008 1 008 1 008 1 008 1 008 1 008 1 008 1 008

Asutuste ja  ettevõtete reoves i  - Lindi m
3
/a 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536

Asutuste ja  ettevõtete reoves i  - Lemmetsa m3/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asutuste ja ettevõtete  reovesi kokku m
3
/a 10 945 10 945 10 945 10 945 10 945 10 945 10 945 10 945 10 945 10 945 10 945 10 945 10 945

Müüdud kanalisatsioon kokku m3/a 67 061 67 061 67 061 67 867 68 674 70 147 71 638 75 885 80 223 82 544 84 902 87 296 89 727

Kanalisatsioon Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Elanike reovesi  - Lavassaare m3/a 14 520 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590

Elanike reovesi kokku m3/a 14 520 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590 14 590

Asutuste ja ettevõtete reovesi - Lavassaare m3/a 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132

Asutuste ja ettevõtete  reovesi kokku m3/a 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132

Müüdud kanalisatsioon kokku m3/a 15 652 15 722 15 722 15 722 15 722 15 722 15 722 15 722 15 722 15 722 15 722 15 722 15 722



Audru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 

 

 

TMT Pro OÜ 2014 

129 
 

Audru valla ÜVK-ga hõlmatud piirkondades  kehtisid 2013.a. järgmised vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste tariifid: 

 

AS Pärnu Vesi tegevuspiirkond: 

Elanikkonnale ning juriidilistele isikutele kehtivad ühesugused hinnad: 

 tasu võetud vee eest 0,96 eur/m
3
, hinnale lisandub käibemaks. 

 tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,41 eur/m
3
, hinnale lisandub 

käibemaks. 

 

Eelpoolnimetatud hinnad on kehtestatud vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 9.1-3/12-

008 ning on rakendatud alates 01.juulist 2012. a. 

 

Lavassaare Kommunaal OÜ tegevuspiirkond: 

1) Elanikkond: 

 tasu võetud vee eest 0,92 eur/m
3
, hinnale lisandub käibemaks. 

 tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 0,84 eur/m
3
, hinnale lisandub 

käibemaks. 

 

2) Juriidilised isikud: 

 tasu võetud vee eest 1,25 eur/m
3
, hinnale lisandub käibemaks. 

 tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,04 eur/m
3
, hinnale lisandub 

käibemaks. 

 

Auveka OÜ tegevuspiirkond: 

Auveka OÜ osutab vaid veevarustusteenust ning tema klientidele on rakendatud hind 0,96 

eur/m
3
, hinnale lisandub käibemaks. 

 

Lähtuvalt peatükis "Peamised eeldused" kirjeldatule, on nii ÜVK-ga hõlmatud piirkonnale 

ilme Lavassaareta kui ka Lavassaare Kommunaal OÜ tegevuspiirkondade finantsanalüüsis 

koostatud tariifide prognoosidele 2 erinevat stsenaariumit. Eeldustes on kirjeldatud ka 

nimetatud stsenaariumite põhimõtted. 

 

Järgnevalt on toodud täiendav selgitus koostatud tariifide stsenaariumitele. 

 

ÜVK ilma Lavassaareta stsenaariumid 

Käesoleva ÜVK arendamise kava finantsanalüüsi koostamise aluseks on AS Pärnu Vesi 

finantsandmed 2012.a. (tegelikud andmed) ning 2013.a (prognoos) Audru vallas osutatava 

vk teenuste tulude ning kulude kohta. Lisaks on võetud arvesse Auveka OÜ ning Audru 

valla poolt esitatud andmeid. Lähtuvalt saadud andmetest ilmneb, et kehtestatud tariifidega 

ei suudeta katta tegevuspiirkonna rahalisi tegevuskulusid, sealjuures 2013.a. on negatiivne 

puhasmarginaal oluliselt suurenenud moodustades veeteenuse puhul ca -30% ning  

kanalisatsiooni puhul ca -20%. Kuna tegemist on arendamise kava kontekstis teostatava 

üldise finantsanalüüsiga, mitte Konkurentsiameti poolt välja töötatud detailse teenushinna 

analüüsi ning kalkulatsiooniga, siis seetõttu tuleb ka antud finantsanalüüsi käsitleda kui 

üldistatud lähenemist teenuse hinna kujundamisele. Antud finantsanalüüsi puhul toetutakse 

täielikult vee-ettevõtjatelt saadud andmetele, eeldades, et need on tõesed ning seotud vaid 

Audru valla tegevuspiirkonna vk süsteemide majandamisega (sh. AS Pärnu Vee osas 

arvestades kulude hulka ka proportsionaalse osa ettevõtte üldkuludest).  
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Stsenaariumite väljatöötamisel on tariifide kujunemisel võetud esmaseks lähtekohaks 

"saastaja maksab" printsiibi täitmise saavutamine prognoosiperioodi jooksul. Selleks 

rakendatakse tariifimäärasid, mille puhul jõutakse prognoosiperioodil tulude tasemeni, mille 

puhul on kaetud nii rahalised- kui ka mitterahalised (põhivara kulum) tegevuskulud (nn. I 

stsenaarium). Antud stsenaariumi korral maksimaalseks aastaseks tariifitõusuks teenuse 

lõikes on 20%. 

 

ÜVKA-s on identifitseeritud vajalikud elluviidavad ÜVK investeeringud. Lähtuvalt 

finantsanalüüsi eeldustest, testitakse rahavoogusid selliselt, mille korral saavutatav põhivara 

kulumi ning laenuteenindamise eelne rahavoog (EBITDA) oleks suuruses, mille puhul 

laenuteenindamise kattekordaja on minimaalselt 1,2 (nn. II stsenaarium). Antud stsenaarium 

on pigem teoreetiline. Stsenaariumi mõte on testida VK majanduse rahavooge ning 

jätkusuutlikkust, eeldades, et omafinantseerimine teostatakse 100% laenuvahenditega ning 

seetõttu võetud laenu põhiosa ning intresside tagasimaksmiseks genereeritakse täiendav 

rahavoog. Antud stsenaariumi korral tagatakse laenuteenindamise kattekordaja tase 1,2 igal 

prognoosiperioodi aastal. See tingib ka tariifide aastase muutuse teenuseliigiti suuremas 

määras kui 20%.   

 

Lähtuvalt koostatud stsenaariumitest ning eelpooltoodud muudest eeldustest, kujunevad vk 

teenushinnad tabelis toodud aastatel järgmisteks: 

 

Tabel 6-9 Tariifide stsenaariumid - ÜVK ilma Lavassaareta 

 
Allikas: Konsultandi arvutused 

 

Lavassaare Kommunaal OÜ stsenaariumid 

Kuna Lavassaares on viimastel aastatel ÜVK süsteemidesse väga jõudsalt panustatud ja 

süsteemid tervikuna vastavad tänapäevastele nõuetele, siis seetõttu on tariifide 

stsenaariumite korral valikuteks kas sarnaselt tänasele finantsmajanduslikult situatsioonile 

tagada jooksvalt rahaliste tegevuskulude katmine (nn. I stsenaarium - Lavassaare) või tõsta 

tariife prognoosiperioodi jooksul tasemeni, mille puhul suudetakse katta ka põhivarade 

kulumit ehk tagatakse varade taastootmine (nn. II stsenaarium - Lavassaare). 

 

Lähtuvalt koostatud stsenaariumitest ning eelpooltoodud muudest eeldustest, kujunevad vk 

teenushinnad tabelis toodud aastatel järgmisteks: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenuste tariifid I STSENAARIUM 2013 2015 2020 2025

veetariif, Eur/m3, ilma km-ta 0,96 1,34 1,56 1,64

kanalisatsioonitariif, Eur/m3, ilma km-ta 1,41 1,85 2,06 2,19

Koondtariif, km-ta 2,37 3,20 3,62 3,83

Teenuste tariifid, II STSENAARIUM

veetariif, Eur/m3, ilma km-ta 0,96 1,46 2,13 2,24

kanalisatsioonitariif, Eur/m3, ilma km-ta 1,41 2,06 2,83 3,09

Koondtariif, km-ta 2,37 3,52 4,96 5,33
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Tabel 6-10 Tariifide stsenaariumid - Lavassaare Kommunaal OÜ tegevuspiirkond 

 
Allikas: Konsultandi arvutused 

 

Koostatud stsenaariumanalüüsid aastate lõikes on esitatud käesoleva arendamise kava 

lisades. 

 

6.4.3 Teenuse kättesaadavus ning taskukohasus 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohi soovituslikult ületada 4% leibkonna 

netosissetulekust. Täiendavalt tuleb arvestada ka sotsiaalselt vähekindlustatud gruppide 

võimalust tarbida vee- ja kanalisatsiooniteenust normaaltasemel. 

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna netosissetuleku suhtes on kasutatud 

Statistikaameti poolt avaldatud andmeid Pärnumaa kohta. Viimased ametlikud andmed 

pärinevad aastast 2007. Finantsanalüüsis on korrigeeritud 2007. a andmeid 

Rahandusministeeriumi poolt avaldatud nominaalpalga muutuse määraga aastatel 2008 – 

2025. Seega 2013. a lõpu seisuga oleks eelpoolnimetatud korrigeerimise tulemusena 

Pärnumaal elava leibkonna liikme netosissetulek ca 415 eurot kuus. 

 

Järgnevas tabelis on toodud ÜVK ilma Lavassaareta tegevuspiirkonna vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste kulukuse määr nii I kui II tariifistsenaariumite korral. 

 

Tabel 6-11 Teenuse kulukuse määr - ÜVK ilma Lavassaareta 

 
Allikas: Konsultandi arvutused 

 

Lavassaare Kommunaal OÜ tegevuspiirkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulukuse määr 

nii I kui ka II  tariifistsenaariumite korral on esitatud järgnevas tabelis. 

 

 

 

 

Teenuste tariifid I STSENAARIUM 2013 2015 2020 2025

veetariif, Eur/m
3
, ilma km-ta 0,92 1,03 1,25 1,48

kanalisatsioonitariif, Eur/m
3
, ilma km-ta 0,84 0,89 1,08 1,30

Koondtariif, km-ta 1,76 1,92 2,34 2,77

Teenuste tariifid, II STSENAARIUM

veetariif, Eur/m
3
, ilma km-ta 0,92 1,32 2,89 3,13

kanalisatsioonitariif, Eur/m
3
, ilma km-ta 0,84 1,21 2,83 3,04

Koondtariif, km-ta 1,76 2,53 5,72 6,17

Teenuse kulukus 2013 2015 2020 2025

Sissetulek leibkonna liikme kohta 

kuus, Pärnumaa 415 468 643 861

Koondtariif Elanikud sh. k.m. 2,84 3,83 4,35 4,60

Keskmine tarbitav kogus l/in/p 71 71 76 81

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu 

leibkonnaliikme sissetuleku suhtes,        

I STSENAARIUM 1,4% 1,7% 1,5% 1,3%

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu 

leibkonnaliikme sissetuleku suhtes,       

II STSENAARIUM 1,4% 1,9% 2,1% 1,8%
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Tabel 6-12 Teenuse kulukuse määr - Lavassaare 

 
Allikas: Konsultandi arvutused 

 

Prognoosi kohaselt pikas perspektiivis kasvab mõlemas tegevuspiirkonnas I stsenaariumi 

puhul leibkonna sissetulek kiiremini tariifide tõusust ning seetõttu on teenuse kulukuse määr 

leibkonna sissetulekust 12 aasta jooksul alaneva trendiga. 

 

II stsenaariumi puhul on samuti vk teenuse kulukuse määra muutus mõlema vee-operaatori 

tegevuspiirkonna puhul sarnane, kuid nimetatud stsenaariumite puhul teenuse kulukusemäär 

on valdava osa prognoosiperioodist kasvava trendiga. Prognoosi lõpuaastatel muutub kasvav 

trend kahanevaks.  

 

Tegevustulude prognoos on aastate lõikes ära toodud käesoleva arendamise kava lisas. 

 

6.4.4 Tariifide stsenaariumite kokkuvõte  

Käesolevas  arendamise  kavas  toodud  tariifide  prognoos  ei  ole  aluseks Audru vallas 

tariifipoliitika kehtestamisel. Kuna  ÜVK  arendamise  kava  on  oma  olemuselt  üldine  

strateegiline dokument, siis seetõttu  ka  arendamise  kava  koosseisus  olev  finantsanalüüs  

on  olemuselt indikatiivne,  üldistatud  prognoos  ÜVK-ga  hõlmatud  piirkonna  

tegevuskulude  ja  –  tulude kohta. Finantsanalüüsi üldine  paikapidavus  sõltub  sellest,  

kuivõrd  prognoosi  aluseks olevad eeldused ning põhimõtted vastavad või erinevad 

tulevikus tegelikkusega võrreldes. 

 

Lähtuvalt vee-operaatoritelt saadud andmetele võib eeldada, et tariifide muudatused ka 

edasistel aastatel on ilmselt paratamatud. Ühelt poolt suurendab survet tegevuskulude pidev 

kasv, teisalt jätkuv vajadus ÜVK süsteemide parendamise järele. 

 

6.5 INVESTEERINGUTE FINANTSEERIMINE 

ÜVK arendamise kavas on määratletud vajalikud investeeringud ning elluviimise ajakava. 

Kuna investeeringud on, arvestades vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest laekuvat 

jooksvat tulemit, mahukad, siis see tingib vajaduse taotleda finantseerimiseks abirahasid 

ning võimaliku omafinantseerimise allikana kaaluda ka laenuvahendite kasutamist. 

 

ÜVK arendamise kava finantsanalüüsis on eeldatud, et vee- ja kanalisatsioonimajandusega 

seotud investeeringute läbiviimisel moodustab omafinantseeringu osa 15% 

koguinvesteeringust. Ülejäänud investeeringu osa eelduslikult finantseeritakse tagastamatust 

abist. 

Teenuse kulukus 2013 2015 2020 2025

Sissetulek leibkonna liikme kohta 

kuus, Pärnumaa 415 468 643 861

Koondtariif Elanikud sh. k.m. 2,11 2,31 2,80 3,33

Keskmine tarbitav kogus l/in/p 102 102 102 102

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu 

leibkonnaliikme sissetuleku suhtes,             

I STSENAARIUM 1,6% 1,5% 1,3% 1,2%

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu 

leibkonnaliikme sissetuleku suhtes,           

II STSENAARIUM 1,6% 2,0% 3,3% 2,6%
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Kuna konkreetsed rahastamistingimused sh rakendatav abimäär sõltuvad konkreetsest 

meetmest ja/või koostatavast rahastustaotlusest ja/või rahastamisallikast, siis seetõttu 

käesolevas arendamise kavas on vee- ja kanalisatsiooniprojektide finantseerimise 

põhimõtete kujundamisel lähtutud senisest SA KIK poolt Keskkonnaprogrammi raames 

väljakujunenud rahastamise proportsioonist. Selle puhul maksimaalne abimäär vee- ja 

kanalisatsiooniprojektide korral on 85% ning sademeveesüsteemide projektide puhul 50%, 

seega minimaalne omafinantseerimise määr on vastavalt 15% ja 50%. 

 

Finantsanalüüsi kontekstis on eeldatud, et investeerimisprogrammi investeeringute 

elluviimine toimub arengukava lühiajalise programmi so. aastate 2013 - 2017 jooksul.  

 

Järgnevas tabelis on toodud ÜVK arendamise kavas määratletud investeeringukulutused, 

ning finantseerimise jagunemine vastavalt eelpoolkirjeldatud eeldustele. 

 

Tabel 6-13 Investeeringute finantseerimine 

 
Allikas: Konsultandi arvutused 

 

Omafinantseerimise allikana on arendamise kava finantsprognoosis nähtud ette laenude 

kasutamist vastavalt eelpoolkirjeldatud eeldustele. Seejuures on tariifipoliitika kujundamisel 

lähtutud ÜVK ilma Lavassaareta tariifide II stsenaariumist, mille puhul on saavutatud 

laenuteenindamise kattekordaja minimaalne tase 1,2. 

 

Laenu kasutusse võtmine toimub iga-aastaselt vastavalt investeeringute elluviimisele 

alljärgnevalt: 

 

Tabel 6-14 Laenude kasutamine 

 
Allikas: Konsultandi arvutused 

 

Järgnevas tabelis on näidatud laenuteenindamine ning laenuteenindamise kattekordaja 

väärtused arendamise kava prognoosiperioodil. 

 

Tabel 6-15 Laenuteenindamine ja kattekordaja (tariifide II stsenaarium) 

 
Allikas: Konsultandi arvutused 

 

Investeeringud Kokku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lühiajaline periood (2013-2017) 6 824 545 0 1 706 136 1 706 136 1 706 136 1 706 136 0 0 0 0 0 0 0 0

Pikaajaline periood (2018-2025) 6 409 506 0 0 0 0 0 801 188 801 188 801 188 801 188 801 188 801 188 801 188 801 188

Investeeringud kokku: 13 234 051 0 1 706 136 1 706 136 1 706 136 1 706 136 801 188 801 188 801 188 801 188 801 188 801 188 801 188 801 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantseerimise prognoos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Riiklik ja/või välisabi 11 248 944 0 1 450 216 1 450 216 1 450 216 1 450 216 681 010 681 010 681 010 681 010 681 010 681 010 681 010 681 010

Omafinantseering 1 985 108 0 255 920 255 920 255 920 255 920 120 178 120 178 120 178 120 178 120 178 120 178 120 178 120 178

Finantseerimine kokku: 13 234 051 0 1 706 136 1 706 136 1 706 136 1 706 136 801 188 801 188 801 188 801 188 801 188 801 188 801 188 801 188

Lühiajaline Pikaajaline

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Laenud 0 255 920 255 920 255 920 255 920 120 178 120 178 120 178 120 178 120 178 120 178 120 178 120 178 0

Laen cum 0 255 920 511 841 767 761 1 023 682 1 143 860 1 264 038 1 384 216 1 504 395 1 624 573 1 744 751 1 864 929 1 985 108 1 985 108

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kulumieelne rahavoog -40 065 7 866 22 930 53 016 82 856 108 928 128 122 144 134 154 551 165 077 176 212 187 449 194 286

Laenuteenindamine (põhiosa + 

intressid) 0 6 398 19 194 45 852 71 800 93 643 111 382 124 061 133 402 142 410 151 083 159 423 167 429

Rahavoog peale 

laenuteenindamist -40 065 1 468 3 736 7 163 11 056 15 285 16 741 20 073 21 149 22 667 25 129 28 027 26 858

Laenuteenindamise 

kattekordaja (min. 1,2) #DIV/0! 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
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Arvestades kõiki ÜVK-ilma Lavassaareta tegevuspiirkonna tariifide II stsenaariumi puhul 

aluseks võetud põhimõtteid, on prognoosi igal aastal tagatud laenuteenindamise kattekordaja 

minimaalne tase 1,2. 

 

6.6 FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning -kulusid arvestades 

juba elluviidud ning arendamise kava raames elluviidavaid investeeringute projekte. Kulude 

prognoosis on arvestatud tänaste tegelike tegevuskuludega ning olemasolevate varade 

kulumiga. Täiendavalt on võetud arvesse arendamise kavas väljapakutud investeeringute 

elluviimisest tulenevate mõjudega (sh kulumi lisandumine, võimalik laenuteenindamine). 

 

Finantsanalüüsi raames koostatud tariifide  prognoos  ei  ole  aluseks Audru vallas 

tariifipoliitika sätestamiseks, sest ÜVK  arendamise  kava  on  oma  olemuselt  üldine  

strateegiline dokument ning seetõttu  ka  arendamise  kava  koosseisus  olev  finantsanalüüs  

on  olemuselt pigem indikatiivne ja üldistatud  prognoos  ÜVK-ga  hõlmatud  piirkonna  

tegevuskulude  ja  –  tulude kohta. Finantsprognoos põhineb paljudel eeldustel ning  

põhimõtetel.  Prognoosi üldine  paikapidavus  sõltub  kuivõrd  prognoosi  aluseks olevad 

eeldused ning põhimõtted vastavad või erinevad tulevikus tegelikkusega võrreldes. 

 

Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ja prognoose ning testitud on 

veemajanduse rahavooge etteantud eeldustel. Finantsprognoosis toodud tariifide prognoos 

on koostatud eesmärgil testimaks, kas arendamise kavas sätestatud eeldustel on vee- ja 

kanalisatsioonimajandus tervikuna jätkusuutlik. 

 

Tulude prognoosis on määrava tähtsusega lisaks tariifimääradele ka liituvate  uute  tarbijate  

arvukus  ning  ühiktarbimise  muutus ajas.  Kui uusi  tarbijaid ei liitu prognoositud määral 

ja/või ühiktarbimine  ei  kasva  finantsprognoosis eeldatud suuruses, siis tegevuskulude  

katmiseks  tuleb  oluliselt  erinevaid   tariifimäärasid rakendada.  Mil  määral,  sõltub  

konkreetselt  millises  mahus  jääb  uusi  liitujaid  või  ühiktarbimise  kasv  väiksemaks  

prognoositust. 

 

Sarnaselt tulubaasi mõjutavatele teguritele on olulised ka edasist kulubaasi mõjutavad 

tegurid. Juhul kui investeeringud mõjutavad eeldatavalt rohkem tulevast kulubaasi (näit. 

suurem kokkuhoid) või kui veeoperaatorteenust pakkuvad ettevõtted suudavad leida 

täiendavaid sisemisi ressursse ökonoomsemaks majandamiseks, väheneb tegevuskulude 

maht ja seetõttu ka surve vk teenushindade tõstmiseks. Kuna ÜVK arendamise kava hõlmab 

pikka perioodi, siis on alati ka risk kulutegurite oluliselt suuremaks muutuseks kui 

käesolevas finantsanalüüsis eeldatud (näit. elekter, keskkonnatasud jmt). 

 

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine sh omafinantseerimine kujunevad 

tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele kokkulepetele, tegelikele 

rahastamisvõimalustele ning konkreetsetele meetmetele ja/või rahastajapoolsetele 

tingimustele. Arendamise kava finantsanalüüsis toodud finantseerimine ning selle 

jagunemine on näitlik. 

 

Finantsanalüüsi arvutused on ära toodud käesoleva arendamise kava lisas. 
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